
 ר פס

 יששכרננו
 טובים ולמועדים השנה חדשילכל

 חלק אליוונלוה

 ור"ח ד' שבתותכהאמר

 מזוקקים, שבעתים מתוקים, מדבש נפלאים,דרושים
 רבנן, רב לבנון, מן ונוזלים נאמן, מסקורנובעים

 המאירה אספקלריא דנהורא בוצינא ד' קדוש האסתי החסידהגאון

 זצללה"ה אלימלר צבימוהר"ר

 הינוב בק"ק כבודו ומנוחת קהלות מכסהאב"ד

 חדשים התאספו אשר הרבה, תלמידים הרביץ התורה, עול הקים הגבר;וא
 כסין דרש דרוש נעמו, כי אסריו ולשסוע סומריו, לקראתלבקרים
 הקדוש וזהר ומדרש מש"כ הקדושים מאמרים כל אסףהוסר

 הבחינה בכור וצרפם ומועד ושבת לחדשהשייכים
 וחקקם מאד נפלא בדרך ס~רד"ם פי על מסתריהםלגלות
 זי"ע בו, קורא כל יתענג למען צח בלשון לוחעל

 ראשון לקח

 מדויקת ובהג"ה עינים מאירות באותיות בעוהי"ת מחדש לאורמצא

 תובב"א יו~י,2לםפעיה"ק

 לפוק זיע"א מדינוב אלימלך צבי הרה"קשנת

 מתוקנת שלישיתמהדורה



 זי"ע המחבר הגה"קהקדמת

 קדמהה
 דקדשינהו לב( יב דה"א ישראל יעשה מה לדעת לעתים נינה יידעי יששנרבני

 כן על קדושתם, לקבל שרת כלסי המה רהן סס.א סירנותלזמנים
 עריבות בידידות מרגשת ונפשם לטובה, העתים בהתחלפות מאד יודעתנפשם
 המה והן והנעימים, הנאהבים זמנים סדר כפי הקדושה שפע נזילותנעימות
 טובת בהם ונוהגין דישראל, לנשמתהון קוביה דיהיב סגיאין )מתמת(הנבזבזין

 המתענגת הנפש שמחת שמחה, בירי ענוים ויספו ים( כס )ישע" לאחריני, להטיבעין
 והיא הכנתו, כפי אחד כל ישראל, בני ראשי על החופף נערב אורבקדושת
 אחד כל הבא עולם דוגמת כעין והוא דחול, יומי מעבירות מטומאתהמתקדשת

 כן כמו תבירו, של מחופתו נכוה צדיק כל ( עה )ב"ב רז"ל שאמרו כמו הכנתו,כפי
 מן לו הנשפע ושעתו מקומו לפי הזמן בקדושת לחכם תעוז החכמה ים( ז)קהלת
 כן פי על אף ימי, ובתוכם קדושים כלם העדה כל ק א )מיאי בשגם העליון,קדש
 לה )ילמדו ( מז )ר"ה רז"ל אמרו כן על בקבלה, שוין הנשמות כל וערך דמיוןאין
 העליונה הקדושה כי אא ברג"ל רבו פני להקביל אדם ןזייב בג(( ד )מ-ב המקראמן

 פני ובהקבלתו לתלמיד, דומה הרב ערך אין הזמן בקדושת הקדש מןהנשפעת
 כמדליק אחד לבשר והיו ומקבל משפיע אחיו אל איש פניהם לאחדים והיורבו

 וכף. מנרנר

 אותיות ידי על יורגש הזמן עתות כפי בהנפש הנשפע העליון הקדשרקונה
 מנהג כן על רוחניות, אותיות היא הנפש גם ( יכ הקדמה,  )תק"ז, דהנההתורה,

 המנהג רבם, פני לקבל קודש בעתותי סגולה יחידי בהתאסף תורהאבותינו
 יושפע התורה אותיות ידי שעל בכדי תורה, דברי איזה הרב להם שיאמרהנהוג
 צאן עדרי העדרים ישקו ממנו הרב, אל בתוספות הנשפע העליון קדששפע

 הקדש, שפע המשכת תהיה ידם על אשר לצינורות יהיו המה והאותיותקדשים,
 הכנת וכפי הזמן קדושת כפי המה הן לבניו הש"י שמזמין תורה הדבריממילא
 דומות נפש ראין ( קוב ס""ג לזה דומה זה זמן אין פ-ב( ש-ג )ע"" המיוחדת,הנפש

לחברתה.
והנה

 ז סימן ב מאמר חזרם ראש מאמרי הספר בפנים עטא(



יששכרהקדמהנבי
 לו נשפע אשר התורה אותיות בקדושת החול בימי גם המתענגת הנפשוהנה

 לסיוע לו תהיה התול בימי גם הנה הזמנים, בהתקדשותממרומים
 בזהר שאמרו וכענין שמים, יראת בתורה במישור להתהלך ולהועילולעזר
 דקאמר מלה בההוא דאסתכל מאן ההוא ( קצב )"*א התלמיד עם הרב בעסקהקדוש
 מדברי דבר בכל פעם בכל המסתכל התלמיד כמו תתבונן, מזה וכף, רבוליה
 דאת כמה קדש נקרא והחכמה ( קנא ))זהב חכמתו ממנו ולמד 1( מרבו שקיבלתורה
 להתבונן יתירה חכמה פעם בכל לו נתיילד מקדש( עזי ישלה ג( כ )תהליםאמר
 באותן פעם בכל מסתכל כאשר בעצמו האיש אותו כן כמו דבר, מתוךדבר
 התול בימי גם לו יתוסף הזמן, קדושת בעת הקדש מן לו הנשפע תורהדברי
 הדברים כל גילי ולבני לי למזכרת רשמתי כן על בקדש, הרומזת יתירהחכמה

 קדש. בעתותי לנו הש"י הזמין אשר את בזכרונינו עלואשר

 במהרה שלימה לגאולה ונזכה כל, אדון לפני לרצון אמרינו שיהיו יעואיהא
 במעשיו. י*י וישמחבימינו,

 ק"1. אות דטרקא אגרא יחןב(



 ר כ ש ש י יבג
 השבתותמאמרי

 אמאמר
 שבת שםבענין

 שמא שבת מהו ע"ב( פ"ח דף )יתרו בזהר איתאא(
 סטרוי, מכל שלים דאיהו שמאדקוב"ה

 הם, דאורייתא אתוון כ"ז דהנה לפרש, לי נראהעכ"ל,

 ב"ה, הוי"ה הנכבד שם מן חיות בו יש אותובכל
 בנימטריא הויו"ת כ"ז כח הם אותיות בכ"ז כןואם

 דקוב"ה שמא שבת מהו לפרש שיש וזהו א(,שב"ח
 הכ"ז צד מכל דהיינו סטרני, מכל שלים דאיהושמא
 בכה העולמות כל את הקב"ה ברא שבהםאתזזן
 בששת עולמות ברא והנה בהם, המתפשט יתברךשמו
 נ(, לעולם והצורה הנשמה כדמיון הוא והשבתימים,

 כולם, את המחיה דקוב"ה שמא שבת נקרא כןעל
 במקום להזכירו אסור דקוב"ה, שמא שבתולהיות
 ממדקדקים וידעתי תורה, דברי לדברשאסור

 והוא צורך, ללא שבת שם להזכיר שנזהרובמעשיהם
 דקוב"ה, שטא שהוא הזהר חכמי שאמרו כיוןנכון

 הדבר יביןהכהרכיל

 שמא דקוב"ה שמא שבת מהו לפרש "ט עפךב(
 ד' בנימטריא שב"ת כי וכו', שליםדאיהו

 )תנ"ה(, אהי"ה סילואי מגלשה )רל"ב(, הוי"המילואי
 בכתבי עיין שב"ת, בנימטריא הכל סך )ט-1(, י"החטם

 ב*( פ"1( ש"ח )פרע"ח ז"להאר"י

 מהרשע השבוע כתנת סדר הלימוד הנהגת שער פרע"חעייןא(
 ספד ועחן 1 ושדמ"ע גנים מעין ובספר שבת, יוםבכוונת
 באריכות ו סימן ז מאמר לקמן ועיין ח', פרק סבאהויקהל

 יב, סימן לקסם עייןב(
 ע"ג יט שבת, משניות על רוקח מעשה עייןג*(
 צילום וכדפוס תקל"ה, זאלקאווא דפוס דיקנא התקוני בציורג*(

 ע"ד, לח בראשית דכלה אגרא ועיין , לג בדף הואהמצוי

 א' בהערה הנ"ל פרע"ח ועיין יט, סימן לקושעייןג(
 יח סימן לקמןעייןד(
 הששי, ד"ה י מערכת ישרה רגל עיין'(

 שמא דקוב"ה שמא שבת מהו עוד לפרש ישנ(
 הנקודות עם שב"ת סטרוי, מכל שליםדאיהו

 מילואי י"נ )ד'( בנימטריא הוא תשכ"ד,בנימטריא
 באלפי"ן ביודי"ן מילואיהם )כנודע *( שוניםהוי"ה
 שכללותם הנם אופנים, בי"נ למלאות ישבההי"ן,
 זה כל עם ב"ן, מ"ה ס"נ ע"ב מילואים ד' אלאאינו

 ביו"ד והנ' בה' והב' א' במילוי הוא אחדכשאות
 המילואים מאמר עיין שונים, מילואים י"נ ישוכיוצא
 ג*(( בהתחלתו כהגה ויקהל בספר ועיין ז"ל,להרמ"ע

 מדות הי"נ אל מכוונים המה מילואים הי"נשאותן
 וזהו אחד, טילוי מדה בכל קדישא דיקנא תיקוניי"נ

 מה ( כז תשא, , יג )כראשית דכלה אנרא בספרינושכתבנו
 נכתב דרכך, את נא הודיעני יג( לג )שטות משהשביקש
 י"נ לו להתוודע שביקש מרמז והוא יו"ד, חסרדרכייך
 בנימטרי' הנ"ל ה הו" מילואי י"נ שבהם ית"שמדותיו
 דאי"ק רבתי בך' דרכ"ך בנימטריא והואתשכ"ד,
 שב"ת והנה פ"1(, שכ"ד )ע"ח כנודע ת"ק מספרהאשר
 הנ"ל, הויו"ת י"נ מילואי כל בנימטריא נקודותיועם
 שמא שבת מהו הנ"ל הזהר בדברי לרמז שישזהו

 ג( סטרוי מכל שלים דאיהו שמאדקוב"ה

 וכו', שלים דאיהו שמא שבת מהו עיד לרמז וישד(
 ונם הו"א ברו"ך הקדו"ש בגימטריאשב"ת

 )פרע"ח שבת נר מכוונת וידוע אהי"ה, הוי"ה שמותכ'
 אהי"ה, הוי"ה יהודים, נ' בניטטריא נ"ר סופ"ד(שצח
 והנה נ"ר, בנימטריא אדנ"י הוי"ה אלקי"ם,הוי"ה
 מה כל כולל אהי"ה הוי"ה העליון היחוד כי"ג( ש"ח)שם

 דקוב"ה, שמא שבת מהו לפרש נוכל זה ולפישתחתיו,
 שמא )ונם( הו"א ברו"ך הקדו"ש בנימטריאהיינו
 הוי"ה העליון יחוד היינו סטרוי, מכל שליםדאיהו

 יכפרי( הטוב והשםאהי"ה,
חט



יששכר שבת שם א, מאמר השבתות,מאמריבני
 דחנה דקוב"ה, שמא שבת מהו עוד לרמז ישה(

 ( פו )שבת דאורייתא, יומא הוא שבת ( צב)ז"-ב

 התורה ( עג )ז"-ג והנה תורה, ניתנה בשבתלכו"ע
 על שב"ח ממפר נוסף והנה הקב"ה, של שמותיוכולה
 קוב"ה יחוד אדנ"י הויטה שלים יתודא תור"הממפר

 במקומו אי"ה לפנינו יבא והנה ד*(,ושכינתיה
 מבטלת התורה איך ג( סיטן ב האמר הבאיםבמאמרים

 מהפסוק ונלמד תור"ה, בגימטריא שהם זונו ובתפלוני
 רז"ל שאמרו כמו עוף, ינביהו רשף ובני ז( ה)איוב
 ה( יהושע בפני עיין וכו', אלא רשף אין ( ה)ברנות

 א"ל שם מהם בהסיר הנ"ל המזיקין נקראורשף
 הבהמות מנין שעי"ר בגיממריא רש"ף אותם,המחיה
 הכפורים ביום וכן יד-סו(, לב )בראשית לעשו יעקבששלח
 על נוסף שב"ת והנה י(, טז )ויקיא וכו' שעירשולחין
 נרמזין אדנ"י, הוי"ה א"ל מנין )שעי"ר( רש"ףמספר
 הששי יום א( ב )בראשית תיבות וסופי תיבותבראשי
 י"י בג( )תהלים במזמור הנרמז והוא השמים,דיכלו
 בניא אלך כי נם בשבתי(( לאמרו )שנוהניןרקי

 אירא לא רש"ף( בנימטריא צלמו"ת )ני"אצלמות
 והדברים דקוב"ה, שמא שבת היינו עמדי, אתה כירע

 בסלו יא סימן ח )מאמר להלן לך ויתפרשו בכאןסתומים
 סג( סימן ד מאמרטבת

 מה פי על רפי"א, קשי"א בניממריא שב"תו(
 בהדין א( )סטן הנ"ל בזהר שםשמבואר

 עכ"ד, בעלמא, מתערין ולא אתכפיין דינין כליומא
 דינא ואית קשיא דינא דאית רא( )זח-א לך ידועכבר
 דראש ימים ב' מענין ( יא ),"" שידעת כמורפיא,
 הב' להמתיק הוא השנה בראש שופר והנההשנה,
 (( בס )ר"ה חכמים )בתקנת השופר נדחה ובשבתדינים,

 יום של עיצומו שבת, יום בקדושת הדינים נמתקיםכי
 להלן לך יתבאר ועוד רפיא, קשיא ממתיקהשבת

 רנב( סימן דפרקא אגראשחז

 ב' כמספר ע"א, עם תור"" מספר על יותר שב"ת מספר היינודי(
 אדנ"י הוי"השמות

 תולדות פ' יפות פנים ובס' עז. כתובות הכלע"ה בספרהח"דה(
 ג,  סימן ב  מבסר ועיין והשעיר, ד"ה אחרי פ' ויגרלו,ר"ה
 ד. סימן י מאסי  טבת  פסלוהשין

 גן  וסימן  יו סימן ח מאסר לקמןעייןו(
 יא. סימן א מאמר *לולהייוו(
 ר דרוש ג מאמר תשריעייןח(
 ה סימן ב מאטר חדו ראש ראיין א, סימן ט מאמרשייןט(

 שכתב מה פי על בש"ר, עצ"ם בנימפויא שב"תז(
 ושטר ד"ה )ז תורה בליקוטי ז"להאר"י

 הפעם זאת גג( ב )בראשית הראשון אדם שאמר מההאדם(
 ראשונה חוה היתה דהנה וכו', ובשר מעצמיעצם

 אל ויבאה גב( )שם שניה וחוה האדם, מןשנתנרשה
 יעקב אצל שהיו ורחל לאה בחינת הנה והןהאדם,
 סוד לאה  בחינת להיות רק (, פד )ב"מ דאדםשופריה
 לא עדיין הראשון אדם בזמן  )עצ"ם(  קשיאריגא

 רפיא, דינא )בש"ר( רחל סוד השניה חוה רקנתקנה
 מעצמי עצ"ם )דייקא( הפעם זאת אדם שאמרוזהו

 חלוקים הפעם זאת רק דייקא היינו טבשרי,ובש"ר
 כן על העצם לקבל אפשר ואי הבשר, מן העצםהם

 השנית בפעם כן שאין מה הראשונה, חוהנתרחקה
 מן העצם חלוקים יהיו לא דאדם שופריהביעקב
 מסוד ז( לך וידוע לי"י, קודש שתיהן ותהייןהבשר

 קשיא דינא לאה בחינת א' יום השנה דראש ימיםב'
 בשר, סוד רפיא דינא רחל בחינת ב' יום עצם,סוד

 השופר נדחה ובשבת השופר, ידי על שניהםוהמתקת
 המצוה לדחות בידם כח ויש חכמים, תקנת פיעל

 הקודש בסוד המה חכמים כי תעשה"(, ואלבשב
 טמתיק בעצמו היום קדושת אשר ויודעים חכמהשהיא
 שב"ת מספר וזהו בש"ר, עצ"ם רפי"א, קשי"אהדינים
 בדרושים אצלינו ונכתב הנ"ל, דינים בתי הב'להמתיק
 שאמרה יעקב ב!ענין ( קלז זוטא, דבלה אנראבספרינו

 ופירש אחדים, ימים עמו וייטבת טד( בז )בראשית אמולו
 הכוונה, ותא( )10-פ צדק מבשר בעל הקדוש הרבבזה
 ונהיה יב!ים בס( בה )ייקרא כענין שנה היינוימי"ם
 אמרה כי ח( ש )ב-ר שבתות היינו אחדי"םגאולתו,
 שנה והנה וכו', זונ בן נתת לכל הקב"ה לפנישבת
 וכתבנו שנים, שבע לזה יצמרך שבתות שלשלימה
 הנ"ל ]קדושים[ )קשים( דינים הב' להמתיק במעם,שם
 של שלימה שנה עבודתו לעבוד אבינו יעקב צריךהיה

 ט( שם עייןשבתות

 בנימפריא ברודי"ם נקודי"מ עקודי"ם שגניך,ח(
 הנ"ל הזהר דברי פי על הואשב"ת,

 וכל דאורייתא כללא איחו שבת ע"א( צ"ב דף)שם
 לך ידוע כבר עכ"ל, תליין, ביה דאורייתארזין
 בראשית מעשה סודות הוא דאורייתא רזוןעיקר
 בסודות התקון ועולם התהו עולם מרכבהומעשה

המתקלא



יששכר שבת שם א, טמר השבתות,טמריבני
 נקודי"ם עקודי"ם הנקראים עולמות המה והןחמתקלא,
 דאורייתא, יומא דאיהו שב"ח בנימטריאכרודי"ם

 אפטר שנת הוא דאורייתא ברזין לעסוק המנולהבו
 על מצרים, ליציאת וזכר בראשית למעשה זכרוןהוא
 ומעשה כרשתית במעשה הרזין עמק יסוגל בוכן

 ועשה מרע סור לספר מהרמ"א תוספות )ע15 הדבר, הבןמרככה,
 קיחן סימן אגדיפ ו, אותסוט

 נפ"ש בכ"ל אהכ"ה ל"ב בכ"ל אהב"ה שנת,ט(
 שכ"ח, בגימטריא מא"ד בכ"לאהב"ה

 מוהרצ"ה הקדוש הרב מחותני מכבוד שמעתיכך
 מה פי על הענין להתבונן יש זצוק"ל,)תיחשוב[
 עכ"ל, דאורייתא, כללא איהו שבת הנ"ל כזהרשכתב
 לכו ולמסור ית"ש, בו לדבקה הוא התורה כללוהנה
 כללא איהו שכת והנה אהבתו, בעכור ומאודוונפשו

 מה )עיין כנ"ל, בגימטריא שבת כן עלדאורייתא,
 הגדול שבת נ' מאמר נימן חדש במאמרישכתכתי

 ט'(אות
 בקדישתו, שכ"ת בנימפריא עור"ב זיזי"י שבת,י(

 ישראל שמרו אלמלי ( קיה )שבת רז"לאמרו
 בהם, לשלוט יכולה ולשון אומה כל אין ראשונהשבת
 מגלה בעל הקדרם שכתב מה פי על הדברמובן

 בין בברית אבינו אברהם בענין ( מז לר )פרשתעמוקות
 אל"ה כל את לו ויקח י( סו )בנפשית שם נאמרהבתרים,
 מול אל"ה הם אומות ע' להיות בתוך, אותםויבתר
 דקדושה ימין בצד אחוזים הם שרים ל"ה כי י(,אל"ה

 משמאל שרים ול"ה אל"ה, הרי נביהם עלוישמעאל
 אל"ה, מול אל"ה הם הרי גביהם על אדום הו14ועשו

 ישמעאל קליפת כן על בקודש, שרשם פנימייםוישראל
 וקליפת הקודש, מימין שבת בערב הוא אידםיום
 הקודש, משמאל היינו א' יום הוא אידם יוםעשו

 קודש, השבת יום למורהטה ניתן להם בתוך,וישראל
 עור"כ נקרא עוטו קליפסו מ( אופן המוקוה )מטהוהנה
 וקליפסו ה(( ידע דן ג, )מאפד בתחילתו נקרנים)עיין

 בפסוק ( ?ב )ב"ק רז"ל )רמזו זרזי"ר נקראישמעאל
 הלך לחנם לא ישמעאל, אל עוטו וילך ס( כחובראשית
 את ישראל כשכהטמרין והנה וכו'(, עורב אצלהזרזיר

 ב סימז ד מאמר אדר כ, סימן ח מאמר סז, סימן ג' מאמר עייןיא( הדרוש ע"ד ד דרוש ד מאמר ניסן עזיזי(
 ע"ג כד בראשית אגד"כיעייז

 ה, ש"א אורה ששרי ס'עייןיב(

 הם אשר זרזיר עורב קליפות הב' את מבטליןהשכת
 ולשון אומה שום אין ממילא האומות, לכלראשים
 בקדישה שב"ת תמצא כן על בהם, לשלוטיכולה

 שבת ידי שעל בקליפה, עור"כ זרזי"רבגימפריא
 שבת ישראל בני שמרו אלמלי כן על אותם,מבטלין
 בהם לשלום יכולה ולשון אומה היתה לאראשונה

 חיה אגרא )עין לשלופ, מקום להם נותנים היו לאכי
 ( סז גחפ'

 אותיות עם ברכ"ה פעמים ג' בגימטריא שבייתיא(
 דחנה בשבת, דגים לאכילת המובחר מן למצוהטעם שאמרתי מה פי על הדבר תתכונןיה"ו,

 בנ' והם דברים בנ' ברכה בראשית במעשהאשכחן
 ה', ביום לדנים ברכה רצופים, זה אחר זהימים
 )ומימנך הז', ביום לשבת וברכה ו', ביום לאדםוברכה
 רנתם תיבות ראשי ירביצני דש"א בנאות ב( בג)תהלים
 במהרה לא המשולש חוט יב( ד )קהלת והנה אדם(,לטבת
 קרויים אתם ( מא )יבמות ישראל )היינו אד"םינתק,
 בברכה יתברך הנה שב"ת לכבוד דני"ם האוכלאדם(

 הברכה סוד והנה ט1(, תנתק במהרה ולאהשהולשת
 הפסוק מסוד יב( כנודע הנכבד, שכשם אחרונה ה'היא

 אברהם את ברך וי"י א( כד )שם ברכה, והיה ב( יבדיבשית
 שמה, ובכ"ל אבינו לאברהם לו היתה כון ( סז )ב"ב1בכל[

 יצו ח( כח )דברים וכתיב אחרונה, ה' סוד ג"1כנימטריא
 מנ' מתברכת והיא ברכה, ה' הברכ"ה את אתךי"י

 ( גא )ברכות רז"ל שאמרו כמו יה"ו ראשונותאותיות
 תמצא והנה וכו', אלא מתברכת וכו' במנה פריאין
 נ' יצורפו בשב"ת דני"ם האד"ם באכילת הנ"ללפי

 בצירוף כרכ"ה פעמים נ' הנה כבבולשת, כרכהכרכות
 שב"ת בגימטריא לברכה המברכים יה"ו אותיותג'

 בנימטריא החום"ר א"ל הנשמ"ה הו"א שבת,יכ(
 גוי ( גח )ממהדרין רז"ל אמרו הנהשב"ת,

 דהנה כזה, הטעם לפרש לי נראה מיתה, חייבששבת
 המה השבת יום עם אותם בהעריך השבוע ימיכל

 היא קודש הטבת חומר, המה החול ימי הנורה,חומר
 ויכל ב( ב ובראשית בפסוק רז"ל שאמרו וזהוהצורה,
 מיבעיא הששי ביום וכו' מלאכתו השביעי ביוםאלקים
 מנוחה, חמר העקם היה מה שם( )רש"י בו ודרורוליה,
 כדבריהם, להתבונן ומהראוי מנוחה, באת שבתבאת

הלא



יששכר שבת שם א, מאמר השבתות,משריבני
 לוסר יתואר ואיך המלאכה העדר הוא מנוחההלא
 עומדת במקומה הקושיא אכתי וא"כ מלאכה,עליו
 פי על הדבר מובן אבל ליה, מיבעיא הששיביום
 הלא הקדישים קדמונינו בדברי מבואר והואהנ"ל

 ימים בששת עולמו את הקב"ה כשבראבספרתמיק
 יום את כך אחר וברא צורה, בלא כחומר הכלהיה

 ההזמר אל הנוסה( )היים צורה הוא קודשהיטבת
 הנוף, אל נשמה כמו והוא צורה הנבראים כלוקבלו
 מ )ד"ה השמים ויכולו א( )שם בפסוק החיים באור)עיין

 מנוחה, באת שבת באת רז"ל שאמרו וזהו יד((, שבת(בו

 השעבוד כי הצורה, הוא מנוחה חסר העולם היהכי
 )עיין לצורה, יכונה ומנוחה לחומר יכונהוהעבודה
 פשה((, ך )גנויית אריה נור בעל הנדול הרבבספרי

 העולם מלאכת נשלם השבת יום כך אחרובבוא
 הסדר תמיד הוא וכן העולם, ונשמת הצורההיינו

 באחרונה באה והצורה לצורה קודםשהחומר

 העולם בזה הנפש בריאת מבחר באיכות הוארכן
 החוסר הם האומות כל הנה האנושי, המיןהוא
 החמור עם פה לכם שבו ה( ננ שחטאת אמר דאת)כמה
 הם קרובו עם וישראל לחמור( הדומה עם סב.(מגסות
 אחר ישראלית אומה שנתהווה תמצא כן ועלהצורה,

 והנה החומר, אחר הבאה הצורה ככופפם האומותכל
 לישראל הזמן צורת שהוא השבת יזם את השי"תנתן
 לאומות כן שאין מה הנפש, צורת שהם קרובועם

 החוסר כמו והנה לצורה, שייכות להם אין החומרשהם
 מתבטל, ממנו מובדל למקום עצמו את לקרבברצותו
 הילוכו זמן בהניע הזה בעולם האדם כמודהיינו
  הבוק כי  מיתה, אצלו יכונה  הנה מובדל הרוחנילעולם

 כן כמו רוחניי,  למקום  לעלות  יכול  איגוחומריי
 עדיהם יגיע לשבות ברצותם כולם חומרייםהאומות
 הם כי הללו הענינים עקרי ושמור והכיפול,המיתה
 העולם צורות הם אשר לישראל עדות גדוליםעיקרים
 ששבת דנוי ( נח )סנהדרין לומר עוד חז"ל והפליגוכולו,
 שהם דכיון בשכת, בשני נשבתו אפילו מיתהחייב

 החוסר הנה הצורה, מצד הוא והמנוחהחומריים
 יחוייב מנוחה שהוא הצורה למעלת להניעברצותו

 הכיפוללו

 מ-סד פרק מפריע לסהו"ל ישדאל תפארת ס' שזיזע(
 ד סימן ד כאפר שזיזיד(
 ' סימז א מאמר אב תמוז מאסרי עייז*(

 קודש נקרא שבת תבין האלה הדברים מבהבינך
 נקרא וישראל נבדל, דבר הוא י0 לא)שסות

 כן על העמים, מן אתכם ואבדי בו( כ )וקיאקודש
 לחול קודש בק המבדיל טבדילין אנו שבתבמוצאי
 הדבר ביותר ותבין לעמים, ישראל בין לחושך אורבין
 חבטך מלא בית דהנה החדדך, מן אור הבדלותמן

 יוודע לא נתכפל החשך הנה אזר מעפ לתוכובהגיע
 הצורה, ננד ממיצא החומר מתכפל כן איה,מקומו
 כן על לי"י ישראל קדש ג( ב ריס" והנה הדבר,הבן
 מעשה לאנשי וראיתי .(, מתבמלים יאשמו אוכליוכל

 הוא ונכון לנוים, שבת ממאכלי מליתן נזהריםשהיו
 הנה אפשר שאי ובמקום להיזהר, שאפשרבמקום
 כוונת תהיה וזאת יאשמו, אוכליו כל בזהיתקיים

 וההיפך לישראל חיים סם המח שבת מאכלי מכוין,כל
 והבןלשונאיהם,

 הנשמ"ה הו"א בנימפריא שכ"ח הרמז תביןמטעתה
 כנסת אנשי שיסדו והוא ההומ"ר,א"ל

 הנשבזה כמך זכו חיים פועמיה לשבת( )בתוסףהנדהה
 רזה )גראשית לרז"ל הנרצה והוא החומר, אתהטחיה

 אחר בנפותו הראשון לאדם מיתה שנקנסה יק כה,פרשה
 החומר את המחיה הנשמה שהיא שבת ובאתהחומר,
 טופ השבת ליום שיר סזסור ואמר פתה עליו,והנין

 אי"ה. יתבאר ועוד הדברים הבן וכו', לי"ילהודות

 בנימפריא הוי"ה מלא"ך פעמים ששה שברו,ינ(
 רז"ל שאמרו מה ע"פ הדבר יתבארשב"ת,

 שמירת מן שב"סס יר"א בראהטי"ת ( )כד זהרבתיקוני
 ימי ששת בכל לשומריה היראה יניע כראויהשבת
 שאמרו טן ליראה, השבת בטנופת )ויתראההחש,
 שבת אימת הארץ עם אפילו א( ד דואי ~חשניירז"ל
 מלאך חדנה 8( לד )והליס כתיב ביראים והנהעליו(,
 תבא השבת שמירת שמן וכיון ליראיו, סביבהויטה
 הוי"ה ומלאך החול, ימי ששת בכל היראהלאדם
 שב"ת כן על יראים, שהם כיון יום בכל סביבםחונה

 לחכמה. פרפראות הוי"ה, מלא"ך פעמים ו'בנימפריא

 סק 5א )שסות מעו"ר, לשו"ן בגימפריא שבייתיד(
 לעשות השבת את ישראל בניהטמרו

 בעולם הנברא ברית לפורט נראה עולם, בריתוכו'
 ובדית הלשון ברית י"ג(( )פ"א יצירה בספר)עיין

 מתקנים שבת דבשמירת לפרש נראה והנההמעור,
מה



1יוטעטכר שבת שם א טימר תשבתנה,מאמריבני

 ועל המעור, ובברית הלשת בברית ח"ו שפונמיםמה
 ביותר כן על מעו"ה לשו"ן בגיממריא שב"חכן

 תורה דברי רק במל דבר מלדבר בשבת ליזהרצריכים
 בקדישה בשבת עונה מצות וכן הלשון, בריתלתיקת
 עונת זה ( סב )טעבות בעוע יתן פריו אשר ג( א)תהלים
 המעור ברית תיקון והוא שבת בליל חכמיםתלמידי

 מילתא, ביה נימא לידינו הזה המקרא שבא וכירןפו(
 מיניה חז"ל דרשו בעתו יתן פריואשר

 מהיכן להתבונן מהראוי בשבוע חכמים תלמידיעונת
 )פרחח ידעת כבר והנראה, דייקא, שבת בכאןנרמז
 עיקר מן מקבל נוקבא בחינת הוא שהמילוי פ0"ז(ש"ו

 ו' י"ת י"ן הם שב"ת אותיות של המילוי והנההאות,
 בעת"ו יתן פריו אשר שדרשו וזהו עת"ו,בגיממריא

 סו( הדבר הבן שב"ת,זה
 שב"ת (, פח )זח"ב דקוב"ה שמא שבת מדימז(

 תרע"א הוא במילוי אדנ"יבניממריא
 החמ"ד פיפת א"ל, סטם דינא( בית תרע)דמלכא,
 פרי מתמלאת כך ידי ועל המשפיע מן אליההנמשך
 היום, לקידודן ביהוד א( סימן ד )מאמי כתבנו וכברבפנה,
 שם תיבות ראשי ולשמים, ויכלו הששי יוםטונת
 שם עיין אדנ"י, א"ל זומסףאן תיבות וסופיהוי"ה,
 תרע"א א"י בניממריא שב"ת כן ש טה,וחבץ
 ים( ב )חת רות לה כשאמרה לרות אמרה נעמימו"ב(

 בועז, היום עמו נעטיתי אהגר האיששם
 לה אמרה כך ואחר וכו', בתי מוב ק )שם להאמרה
 )שיכהטיך לך ייסב אשר מנוח לך אבקש הלא א( נ)שם
 אמר בועז והנה צדיק(, יסוד בחינת נ( )ת"ז הפו"בלך
 ונאלתיך פגה( לא ואם יגאל, מוב יגאלך אם )שקלה

 בבוא והנה המוב(, את לך אני אמשיך )היינואנכי,
 מלכות מרכבת ט.( )ת"ז הזה העתם להתייסרותהזמן
 )דרגא מו"ב המשיך )המשפיע( בוע"ז הנהשמים,
 זירתן והיא (, צא ))ניב מלכות של אימא רו"ח אלדיסוד(

 הוא שבת צ.( )ת"ז הנה אדנ"י(, שם מעויבגיממריא

 בעוד. ד"ה עקב שי עשת ע"ד עצןסו(
 קנח סימן דפרקא אורא ועין ה, סיח טף לעיל שהןטז(
 ע"ב לח בראשית רכלה אגרא ועין ג, סימן לעיל ע"זת(
 וף חלק כי 108ק האוצו )דרושת ז"ל לאגו"י לק"ת בס' טוביח(

 כל הכוללים  שטות ד' סוד הם שסו ה' חלק כי וז"לעסו(
 שטץזית ד' נוחם זוב אס"א אדנ"י הימ"ח אמ"ה וה"הששילחת
 שטו וף חפ"ק כי תהו קל-ה, נייטסריא ששית( ןוזשר'השי,
 צאי נד ממהית דגלה אגרא ועיןשכ"מ

 מו"ב בע"ז בגיממריא שב"ת כן על דיחודא,יוכחש
 א-ב4 סימן ח 8ח6י סיז )ייןרו"ת.

 דאיהו שמא הוא בריך דקוד,טא שמא שבת מןץןח"י(
 לפרש, "ט 4 סח )ז"יב ממרוי מכלשלים

 שב"סס בגימפריא אהי"ה הוי"ה הו"א ברי"ךקודש"א
 סמרוי, מכל שלים דאיהו שמא שאמר מה זה לפיהבן
 הוי"ה הו"א ברו"ך הקדו"ש היינו הקודש בלשתונם

 לעיל שכתבתי מה )עיין שב"סס בגיממריאאהי"ה
 חידהט בכאן "ט כן פי על ואף כפי והוא ד'סימן

דברים(.
 שלים דאיהו שמא דקוב"ה שמא שבת בוהובטו"ב(

 שב"ת לפרוט, יש 4 6ח )ט"ב ספרוימכל
 "ט אשר הוא ידוע תשכ"ד, בניממריא הנקודותעם
 והמה שונים במילואים הוי"ה שמות מילווייי"ג

 בספר ראה נא לך רחמים, של מדות י"ג נגדמכוונים
 חדשי י"ב נגד המה )וגם בהתחלתו, משהויקהל
 כהונת ברית בספר עיין העיבור, חדש עםהשנה
 שאמר מה פירשתי ובזה נ"ב((, יציק שי פעו )מאסיעולם
 כי חסר, דרכ"ך דרכך את נא הודיעני לדהט"יכחטה
 הי"נ והנה רחמים, של מדות י"ג לו להודיעביקש
 מנין תשכ"ד, בגיממריא הנ"ל הוי"ה שמותמילואי
 והנה כידוע, ת"ק דמנצפ"ך כ' אות בהחשבדרכ"ך
 מילואי י"ג )היינו דרכך את נא הודיעני משהביקש
 רחמים(, של מדות י"ג נגד מכוונים שהם הנ"לשמות
 מנין תשכ"ד בגיממריא הנקודות עם שב"תוהנה
 שמא שבת מהו זה לפי ותבין הנ"ל, שמותי"נ

 הי"ג כל היינו סמרוי, מכל שלים דאיהו שמאדקוב"ה
 מ(מילואים

 "1=ח נהי"" הוי"ה )מסטרא חל"ק בגיממריא שב"תכ(
 הוי"ה( צירופי י"ב )היינו שי"ב יח(את"י(

 "ט כן גם ובזה אהי"ה(, צירופי י"ב )היינובר"ן
 שלים דאיהו שמא דקוב"ה שמא שבת מהולפריט

 סמרורמכל
 דאורייתא יוסא שבת רה.( צב. )ח"נ בזהר אמרןכא(

 נתנה בשבת לכו"ע היינו דנשמתא,יומא
 תמימה, הוי"ה יארוז ח( יס )תהלים והנה לישראל,תורה
 ותלויים הקב"ה של שמותיו הוא כיה התורהכל

 תורות ב' והנה הנוף, בתוך כנשמה שהיא הוי"הבשם
 יזורה קפא.( )"ד2 פה, שבעל ותורה שבכתב תורההם

 שם פה שבעל ותורה ( ת )ת"ז הוי"ה שם הואשבכתב
אדנ"י



יששכר שבת מוספת בו טימר השבתות,האטריבני
 פה שבעל ותורה פ"ה מלכות דמלכותא דינאאדנ"י
 )תור"ה( דאורייתא יומא הוא שהשבת וכיון לה,קרינן
 כו על אדנ"י(, חוי"ה התורה )נשמת דנשמתאיומא

 יט( הבן תור"ה, אדנ"י הוי"ה בנימטריאשב"ת

 מכל שלים דאיהו שמא דקוב"ה שמא שבת מהדכב(
 קטן במסמר שב"ת לפרש, ישסטרוי,

 של חותמו שהוא ( גה )שבת אמ"ת כמו ט',בנימטריא

 ה. סימן לניל ע"זיט(

 עיין ב"ן, מ"ח ס"נ ע"ב שמות הד' וכמוהקב"ה,
 ביארתי. שם כי ותבין י"ב סימן ט'במאמר

 א' מאמר סיון חדש במאמרי שכתבתי מה עייןכנ(
 ניתנה 3ש3ת לכו"ע ( סו )שבת והנה ט(,)סימן

 מוז( פ"" יציד" )י דייקא סיון כחודש לישראלתורה
 נרטז והנה שם(, שכתבתי 0ה )עיין תאומיםבמזל
 שב"ת דאורייתא(, )יומא שבת במספרהדבר

 תאומי"ם מז"ל בסיו"ןבנימטריא

 במאמר
 שבת תוספת ענין ידוברבו

 ז"ל שהרא"ש ידעת כבר שבת תוספת חיובא(
 שיעורו, נודע שלא כיזב ס"ה( פ"ר)ברכות

 של שיעורו סושרד( )פרע"ח כתב האריז"ל מרןוהנה
 להיות מהראוי ולאחריו לפניו התוספות עםהשביתה

 רמז ראינו מצאנו בעניינו אנחנו והנה שעות,ל"א
 וכו' השבת יום את זכור ח( כ )שמנת מצות בתורה,בזה
 הרמב"ם ומנין חשבון פי על בתורה הל"א מצוההוא
 ונראה כוותיה, אזלין דעלמא סוניין אשר "חיתר( ס,)ע"
 ב(, לה )שמת איקרי קודש שבת דחנה בזה, טעם לומרלי

 וימק י( ע )וקת חומש הוספת בתורה מצינוובקודש
 חומש, להוסיף המפורש מן סתום נלמד עליו,חמישיתו

 פי על נצטרך הנה שעות, כ"ד השבת יום עיקרוהנה
 והויין חומש להוסיף מצינ"ה ס"ה )כענין התורהדרכי
 תורה כעין הויין שעות לס"ד אותן והנה שעות,ל'

 משנה והנה התורה(, מן מצינו במה שנלמד)כיון
 השוכר )ע-א( פ' דף מציעא בבא במסכת שנינושלימה
 נ' בכיסאו הוסיף אם חטים עליה להביא החמוראת
 הוא לתך הוא החמור דכהצא )באונסו(, חייבקבין
 חלק סאה חצי הם קבין נ' הומיך ואם מאין,ט"ו

 למדו ומזה משא, תוספת נקרא זה הראוי מןשלשים
 כהוא להיות קב, תוספת האדם לנושא ע"ב( )שםבנמרא
 קבין ל"א עליו ונתן הוסיף אם קבין שלשיםהאדם
 חלק מקרי דתוספת ולעריבה, לספינה למדו וכןחייב,
 הוספה, מיקרי לו הראוי שיעור מן הוספהל"א
 באהבה המצות בעשייתנו הקודש עם אנחנו נםוהנה

 ל"א חלק תוספת הוא היתרון הנה יתירה,ובחיבה
 שאין לנו נודעת יתירה חיבה ובזה הציווי, מןיותר
 עוד אנחנו רק משא דרך המצות עושיםאנחנו

 בתוספת השביתה שיעור כן על להוסיף,מבקשים
 ז"ל האר"י מרן כדברי שעות ל"א הוא הקודשחיבת

 לכל להנחיל הקב"ה שעתיד יב( ג )עקציועימות ש"י למספר ודעת טעם מוב ראינו מצאנוובזדן
 תוספת ומוסיפים מאהבה המצוה לעוינים )היינויש אוהבי להנחיל בא( ח )משיי אמר דאת כמה וצדיקצדיק
 אהבה(, דרך רק משא דרך עושים אינם כי ל"א,חלק
 התוספת מקום בכל ויצינו ד( מא )ב"ר רז"ל אמרודהנה
 פי על לומר בידינו יש כן ואם העיקר, עלמרובה
 בהיפך באהבה הוא אוהביו עם השי"ת שמעשההנ"ל
 מן יותר פעמים שלשלם לאוהביו שכר שנותןהיינו
 כל קרובו עם אנחנו זה לפי כן ואם להם,הטגיע

 העליונים העולמות לייחד גבוה לצורךעבודתינו
 א( יצירה )י הן, קדושות עשר 1( א )גתם בעשר,הנכללים
 הן עקמות עשרה כן ואם העליוטת, ספירותעשר
 ניתוסף עליהן הקב"ה של ותוספת בחיוב, שכרינועיקר
 הוא שמנחיל ש"י למספר יעלו הנה פעמים,שלשים
 מאהבה המצות העושים היינו דייקא לאוהביוית"ש

 ל"א. חלק בתוספת ומומיפיםדייקא

 131בני לב( יב )דה"א הכתוב בפירוש שפירשנווזדיו
 יעשה טה לדעת לעתים בינה יודעייששכר

ישראל



היששכר שבת תוספת נ, אמי השבתות,מטריבני

 יששכר נקרא התורה, עמוד הבשכר דחנהישראל,
 הקב"ה שעתיד לפעולתו שכ"ד י"ש ק שישת)שיזנק
 יששכר בני והנה ותורתו, שמו לאוהבי י"שלהנחיל
 עולמות, ש"י לאוהביו שכר נותן שהקב"הביודעם
 העיקר, על מרובה התוספת הקב"ה שמדתויודעים

 להם נותן מפירות, עוטר העולמות לייחדועבודתינו
 העיקר, על יותר חלקים שלשים מרובה תוספתהקב"ה
 העיקר על פעמים ל' תומפת י', על יותר ש'תוספת
 מזה פנים כל על הקב"ה, מדת זהו הנה ל"א,חלק
 באהבה המצות לעשות מחוייבים בדידן אנןנדע

 בכל נדע ממילא העיקר, מן יותר ל"א חלקבתוספת
 שיעור להוסיף אנחנו צריכין קודש טעיתותיעיתות
 יודעי שכר( י"ש )דייקא יששכר ומבני וזהו ל"א,חלק
 ישראל יעשה מה לדעת קודש( )טעיתותי לעתיםבינה
 שכר וקבל דרהט מאהבה(, הקודות על יוסיפו)כמה

י"ש
 ישומכר יד( מס )בראוית הכתוב ברמז נמי יתפרש211זיז

 ויהי וכו' מנוחה וירא וכו' רובץ גרםחמור
 אצל הנשנה דין גרם, חמור יששכר היינו עובד,למם

 למתנת לו שגרמה היא פה שבעל בתורההחמור
 אפילו משאו תחת הרובץ החסור היינו יטכ"ר,י"ש
 שדרכו בתורה נמסר הנה מישור, מקום הכנכפתיםבין

 יודעים מזה חלקים, ל' על הל"א חלק בהוספתלרבוץ
 בהוספת הוא מאהבה המצות שעשיית יששכרבני
 וכנ"ל, מהקב"ה שכר י"ש להם גורם וזהו ל"א,חלק

 הוא )מנוחה פוב כי מנוחה וירא הכתובומפרש
 ואת כן( שאין מה בעצם, הוא טוב כי הבאעולם
 רק )היינו נעמה כי הזה( העולם )ארציותהארץ
 מחליף כן על בעצם, טובה אינו אבל שעה לפיעריכות
 שכמו ויפ וקים( פוב עומד בעולם עובר עולםהוא

 הראוי מן יותר הקודש עבודת כהנא )פורחלסבול
 שאמר( וזהו חלקים, הל' על ל"א חלק בהומפתהיינו

 לישנא מקום בכל ויהי י.( )מגעה עובד, למםויהי
 כבידה ומשא הפורח דבר על שמורה מפנידצערא,
 ויהי שאמר וזהו ויה"י, מספר ל"א דהיינו הכח עליתר
 אותו שמכריחין מי כענין עבודתו עובד עובד,למט
 כן גם הל"א חלק היינו היתרון עובד הוא כןבמם

 ס8ר בסוף הנדסם המחגר, לראינו המצות טיסי בספר עייןא*(
 ש"ג. נג ואתחנן פ' מנ"ע ושיין הנפש.חכמת

 א. סיגל טתאמרא(

 לפעולתו שכ"ר י"ש שכרו והיה המוכרח, דברכענין
כנ"ל

 התומפת עם שביתה ענין לעיל לך כתבתי י212רב(
 הנה שעות, ל"א הם האריז"ל מרן דבריכפי

 הוא השבת יום את זכור מצות בתורה רמז להםיש
 בדברות דהנה ביותר, לך אבאר בתורה, הל"אמצוה

 וכו' השבת יום את זכור ח( נ )שית נאמרהראשונות
 )דברת נאמר האחרונות ובדברות הל"א, מצוההוא

 אלקיך, ד' צוך כאשר וכו' השבת יום את שמור יב("
 רצ"ל המקום, ש מורה כאש"ר )של[ כ"ף לפריטיש

 אלקיך ה' צוך אשר המקום של המנין כפישמרחו
 וכו' צוך כאשר וכו' שמור והיינו הל"א, מצוהשהוא
 בתורה אלקיך ה' צוך אשר המקום כשיעורשמרהו
 והמנין המקום הוא ריק דבר לא כי שעות, ל"אהיינו

 כמה אצלינו נכתב וכבר בתורה, המצוהשנכתבה
 חי( בתורה במדרן המצות במפקד שוניםרמזים

 ביעקב חז"ל שדרשו מה לנפשך יונעם זה פירעל
 יח.( )סגלה ישראל אלקי א"ל לו ויקרא ב( לנ)בראשית
 של שהסכמה כיון דקשה א"ל, ליעקב קראושהקב"ה
 כפטמותיו, בשם לקראו יעקב את לכבד בראשיתיוצר
 ית"ש, שמותיו כתארי יותר דייקא א"ל שם שנאמאי
 דנאמר הוא, אך בשנע קראו כעת דוקא למהוגם
 וכו', שכם עיר שלם יעקב ויבא יח( לג )בראשיתבכאן
 ראשי שכ"מ שלפנינוא( בדרסטים אי"ה יבא)והנה
 פני את ויחן )שק וכתיב 1מלכתא(, כלה לטבתתיבות
 שבת( )בערב לעיר נכנס ו( עט )ב"ר חז"ל ודרשוהעיר,
 וכיון יום, מבעוד תחומין וקבע חמה דמדומיעם

 עם הוא שמירתו אשר לשבת תחומץ קבעשיעקב
 ומקומו תחומו הוא )כאשר שעות ל"אהתומפת
 הקב"ה קראו זה בשכר כן על ל"א(, מצוהבתורה

 ל"א[ ומנין א"לאז

 אשר מרן לדברי פעם לבאר עוד נא אשופהג(
 מהראוי התומפת עם השבתשמירת

 והוא בתורה, רמיזתו כתבנו וכאשר שעות ל"אלהיות

 הנמת אנשי שתיקנו בנומח שאומרים מה פיי
 שבת אשר לא"ל שחרית( )תפלת בשבת לומרהגדולה
 מאי להשבונן "ט והנה השביעי, ביום המעשיםמכל
 דוקא כביכול השי"ת בשביתת לומר שתיקנושנא
 בענין א"ל שם בתורה מצינו דלא ובפרט א"ל,שם

השביתה



 שבת תוספת ב, מאמר מהטבתך,מאמרי21ני
4עטשכמ8

 ב( ב )בראשית אלקי"ם שם או הנכבד שם רקהשביתה

 ששת כי טס כ רימות וכו' השביעי ביום אלקי"םויכל
 אנשי אמרו למה מאד קשה כן ואם הוי"ה, עשהימים
 לפרש, ונראה וכו', שבת אשר לא"ל הנדולהכנסת
 א"ל, ואני ה' נאם עדי ואתם יב( מג )ישע" כתיבדהנה
 א"ל, אני עדי כשאתם ב( קטג תהיליט ליו"ט חז"לודרשו
 המרכבה ( עד )זה-א דידוע מה פי על לפרשוהנראה
 ופלונית פלוני שבקליפה, ונוקבא דכר הםפמאה
 תרי"א בנימפריא תור"ה והנה תרי"א, מספרןידוע

 קדט פה מאת הטמעתי אותם, מבמלתבקדושח
 הבקטנה רמז זצוק"ל ,טשעהארסק[ סופר מהר"ממהרב
 ראשי ס"ל האפרוחים, לפני הס"ל את כ61ין ( קבהושגת

 לפני אותן כופין שבקליפה, ונוקבא דכרתיבות
 בתקוני שכתוב כמו בתורה העוסקים היינוהאפרוחים

 מבואר דהנה כהטלי, נופך הוספתי ואני ב(, ( "זהר
 בתורה העוסקים נקראו אפרוחים )שם( זהרבתקוני

 דרך פי על העוסקים כן שאין מה הפשפ, דרךעל
 את כופין הכהינה אמרה והנה בנים, נקראוהקודים
 לפני אפילו שבקליפה, ונוקבא דכר היינוהס"ל

 עייז והנה פשופו, פי על בתורה העוסקיםהאפרוחים
 העוסק כל ( ה )ברכות חז"ל מאמר על יהושעבפני

 ובני ז( ה )איוב שנאמר ממנו בדילין יסוריןבתורה
 רשף וכו', יסורין אלא רשף אין וכו' עוף ינביהורשף
 פלוני קפרונ מן באין שהיסורין כהוום הואיסורין

 המחיה הקדרם הניצולן מהם בהחסיר והנהופלונית,
 תתבונן ובזה רש"ף, בנימפריא נשאר א"ל שםהיינו
 המזיקין המה שהן מזיקין, אלא רשף אין )ש0( כןגם

 בנימפריא תור"ה בתורה, בעסוק והנהדעלמא,
 בדילין יסורים הנה המחיה, א"ל השם עםשמותם
 ג( הפלאה בספר ועיין דברים, באריכות שם עייןממנו,

 בן ביונתן ( קיד )1"ב חז"ל שאמרו מה זה לפילרובין
 מיד עליו הפורח עוף בתורה בעוסקועוזיאל

 מה זה לפי ותבין שר"ף, נקלטה רש"ף מן כינשרף,
 רש"ף, מנין בהמות תק"ף דורון לעשו יעקבששלח
 בענין כן נם אצלינו )ונכתב ד( לעזאזל שעי"רוכן
 דרש דרש החפאת שעי"ר ואת  סו( י )ויקיא הסטוקרמז

 שר"ף( והנהבהנה

 יד. סימו ב מאמר סיוז עזיזג(
 ד. סלע י מאמר סגת כסלו ה, סיט 8 מאמר דייוג(
 סו. לב בראשית החבט אור קמב,, רכלה אגרא עייןד(

 ית"ש הבורא על שמעידין ועדות אות השבתדהנה
 ימים בששת ל"א כקשין הנכתתים כלשברא

 אוהל ויקדרו ויברך השביעי, ביום מלאכתו מכלויטבת
 בפן, מני העמוסים קרובו עם לישראל במתנהונתנו
 ניתנה בשבת )לכו"ע דאורייתא יומא איהוושבת
 רה.( צב סו. )ח"ב בזהר שאמרו כמו דנשמתא יומאתורה(
 כן אם כולה, אורייתא נפר כאילו שבתא דנמרובואן
 בתורה העוסק וכל התורה, בכל ועסק קיים כאילוהוי

 מן באים הם והיסורין ממנו, בדילין )ומזיקין(יסורין
 בניממריא )שהם רציף חנקראים הנ"ל הקליפותקפרונ
 חיותם בהחסיר והוא משמותם א"ל שם בחסרוןרש"ף
 השם עם הנ"ל שמותם נימפריא תור"ה והנהוכחם(,
 ככל הוא שבת והנה מכפלתן, התורה כן עלא"ל,

 כן על הנ"ל, הקליפות כל מכפל כן נם הואהתורה
 דתהום לנוקבא בורחין הקליפות השבת ביום מה.()זה"ב
 המעשים, כל על אדון א"ל בשבת אומרים כן עלרבא,
 הבן דייקא, א"ל שם המעשים, מכל שבת אשרלא"ל
 מפנינים, יקרים הם כי כרצונך הדברים והרחבמאד
 ואני י"י נאם עדי ואתם בפסוק חז"ל דברי הואוזה
 עדות שהוא שבת בשמירת )היינו עדי כשאתםא"ל,
 התורה כל מקיימים כאילו היינו 8"ל, ואני אז(עלי,
 והקליפות וכו', על נוסף א"ל שם מספר בהש"ט

 אתרא שולפנא ולית רבא, דתהום לנוקבאבורחים
 היו האלה ןהדברים לבדו, י"י ונשנב עלמין,בכולהו
 ואמרתי קל"א בסימן קדמאה בחיבורא אצלנוכתובים
 ובאלה סמ8*ל([, )מספר אילו, קל"ב לבסל מילתאסימנא

 האריז"ל מרן לדברי ודעת פעם פוב תשכילהדברים
 שעוות ל"א התומפת עם השבת את לשמורשמהראוי
 בתורה ל"א מצוה השבת יום את זכור למהותשכיל
 מה כן נם ותדע ותשכיל לעיל, שכתבתי מהעיין

 תחומין שקבע העיר פני את ויחן ביעקב חז"לשדרשו
 ( ס המצות, בסעפי בשלח תורה שקשי ידעת )וכברלשבוע

 והחול(, הקדש בין להבדיל בכדי תחומיןאיסור
 8"ל, לזה בסמוך ליעקב קראו שהקב"ה מהותשכיל

 כהטניאות. וצילנווהשי"ת
 אות לישראל ניתן הנה החול בימי עוד,לתיאבונן

 כן נם היא פסת"ם( )בנימפריאתפילי"ן
 שעי"ר, איש עיטו הנ"ל רש"ף קליפות כח לבפלתק"ף
 אעטר 8"ל הקדהט ניצולו מן הקליפות חיותוהנה

 י"ג מנין ת"נ, תיבות בתפילין יש כן עלבתוכם,
פעמים



יששכו שבת תוספת ב, מאמר השבתות,מטריכני
 ומתישין י"ג(, )מנין אח"ד אדל היינו א"ל,פעמים
 שם כי הארץ עמי כל וראו ק כח ויגהר את"ר, א"לכח
 שבראש, תפילין אלו ( 1 )ברכות וכו' עליך נקראי"י
 תפילין רק נטעשינו תפילין אות לנו אין כשבתוהנה
 רבא, דתהום לנוקכא כורחין והקליפות עלמאדרדרי
 מכל שבת אשר א"ל מפני כורחין רשף כניהיינו

 זה, לפי ותתבונן מאד, הנן השביעי, כיוםהטעשים
 במקום כשבת כת"ר קדושת אומרים זהשלכעבור

 יתנו כתר ואומרים שכתפילין, טמר( של )תרגומות"ג
 מצות "חעוך( ספו )ערו זה לפי ורובין אלקינו, י"ילך

 אומרים ואז כתורה ת"ג מצוה הוא שבת מוסףקרכן
 יג( סימן ז מאמי )עחן הדברים הכן כת"ר,קדושת

 תיספה כטעם אחר ענין לך לבאר אבוא עודד(
 האריז"ל מרן אשר לך כתכתי הנהשכת,

 שעות, ל"א עד להוסיף יכולין שכת תוספת אשרכתב
 א', כליל אחת שעה עד הששי יום חצות מןהיינו
 וטלא יושטחו פת"ח )ע" אמר ועוד וטעות, ל"אוהיינו
 לילה חצות עד כי א', ליל חצות עד תחינהיאמרו
 הארת הוה זה לפי כן ואם שבת, הארת הואעדיין
 כל כענין הזה שהתוספת לומר יש שעות, ל"ושכת
 מצוה הידוך ( ט )ב"ק שאמרו כענין כהידורםהמצות

 כמצוה שלישעד

 עד מצוה הידור זה מענין לדבר שבאנו דכיתןה(
 לן נפקא מהיכן לכאר נבא כמצוה,שלקט

 מפסוק לן גפקא מצוה הידור דהנה התורה, מןזה
 לפניו הכזנאה ק"ג,( תבת ואנוהו אל"י זה ב( סו)שמות

 אכל המובחר, מן כהידור לעשותה היינוכמצות,
 זנם איה, מקזמז נדע לא שליש עד שאמרושיעור
 שיתבאר הים לשירת יש שייכות מה ולבארן הצורךמן
 דאיתא מה פי על לכאר והנראה מצוה, הידור עניןבו

 שש ויקח ו( י )שמות כפסוק ליונתן המיוחםבתדגום
 ומוליתא תירגם כלו, על ושלישים כחור רכבמאות

 והנראה כוונתו, נודע לא ולכאורה נולהון, עלתליתאה
 בפירוט הובא ב( )ח כלאים הירושלמי פי עללפרש
 )מכילתא כמדרשים הוא וכן ב-ג( ח )כלאים למשניותהר"ש

 עם רק כעגלה ליסע נוהגין היו לא שמעולם והוא, ז(,א
 הנהיג יוסף כימי שהיה פרעה שכא עד אחד,סוס
 שרדף פרעה כך ואחר סוסים, כשני כמרככתוליסע
 מרכבה, בכל סוסים שלשה אוסר היח ישראלאחרי

 כוונת כן נם וזה כולו, על ושלישי"ם הפירושוזהו
 כענין סוס, )היינו תליתאה מוליתא יונתןהתרגום
 כן ואם ", נב )שטת בגמרא רכי בית שלמולייתות
 אחרי לרדוף כעכירה של"ת הידור פרעההוסיף
% )שפות נקם ממנו לקח השי"ת והנהישראל,  סוס י 
 סוף, כים מבעו שלשיו ומבחך ק )שם כים רמהורוככו
 נ( בשלח )וכלתל ואנוהו אל"י זה לפניו שוררו כןעל

 מצוה דהידור נשמע וממילא כמצות, לפניואתנאה
 כעכירה, שלחט כהידור התנאה שפרעה כמו שלישעד

 מחויבים הנה סוף בים הפגיע שלשיו מבחרזהשי"ת
 שליש, בתוספת כמצותיו לפניו להתנאותאנחנו
 חלק הוא כזה שלסם דפירוים נדע זה לפי)ממילא

 השנים(. על נוסףשלישי
 ישראל זמירות נעים דברי כן גם ביארנוובזדן

 ו-סי קסם )הילים לעתיד, על הקליט ברוחבהילוליו
 נקמה לעשות בידם פיפיות והרב כגרונם אלרוממות

 לעשות וכו' ונכבדיהם בזיקים מלכיהם לאסורוכו'
 כל הנה חסידיו, לכי הוא הדר כתוב כהטפתבהם

 ענין מה א' כיאור, להם אין שהדברים יראהכהרכיל
 פחו 5' וכו', מלכיהם לאסור לענין פיפיותחרב

 כתוכ, והיכן כתוב, כנטפם בהם לעשותהפירוש
 דהנה מובן, הנ"ל פי ועל וכו', הוא הדר הסיום מהוג'
 לשלשה נחלק האדם קומת כלל אשר ( מב )זו-חידוע

 דעת, בינה חכמה בחינת הם המחשכה חלקחלקים,
 נגד והם והלב הריאה היינו הדיבור מוצא שממנווחלק

 בבחינת הם המעשה כלי וגסך חמתן, בבא" זהםהזרועות
 השי"ת והנה והרגלים, השוקים היינו יסוד הודנצח

 הגוים להכרית כראשונה הארץ כירושת ציונוכאשר
 בגבורי לשם נאסר הנה נידמה, בל תחיה לא סו( כמברים
 קדק"ד, אף זרו"ע וגורף כ( לג )שם מלחמה העדפיםכח
 על והנה קומתו, בשיעור האדם שלישי שניהמה
 המצוה יקויים אשר הקודש כרוח דוד אמרלעתיד
 נקמותינו וניקח נוסף, שליש שהוא מצוה כהידורהזאת
 מלכיהם לאסור דהיינו השליש* בשליש נם הגויםמן

 הכתוב היינו כתוכ, כפטפט בהם לעשות וזהווכו',
 הידור מבואר שם אשר הים כשירת אחרבמקום
 חסידיו, לכל הוא הדר וזהו כמצוה, שליש עדמצוה
 שהיא כיון הידור, מצות יקיימו הענין בזההיינו
 כזה יחוייב הנה בגוים, נקמה לעשות השי"תמצות

 חסידיו לכל ככהטפט הידורמצות
וכזה



יע שבת תוספת ב, מאמר השנתות,משריבני
 ש"י לטנין ודעת טעם טוב כן גם לנו יתבארובזדן

 לכל להנחיל הקב"ה שעמיד עוקצין( )סוףעולטות
 לפי דבש )י זלה"ה החיד"א הגדול הרב הנהצדיק,

 הם הטעות להיות אחדה(, גדול בשם כוזב ב(ש
 נברא טצוה וסכל תר"ך, הרי דרבנן מצות וז'תרי"ג
 עולם, של שלישו הוא וטלאך יז( סח )ב"ו אחד,טלאך
 השי"ת והנה שלישים, וב' עולטות ר"ו הם כןאם

 תוספת כענין ישראל לבני שליש טומיףכביכול
 שלימים[, זעפנות )שלישים( ש"י להם יש כן אםכתובה,
 מהידור הוא שליש שהתומפת נימא אנןולדרכינו
 לך יתבאר זה פי ועל במצוה, שליש עד שהואמצוה
 בינה יודעי שכר( )יש יששכר וסבני לב( יב )דה"א כןגם

 להוסיף( יודעים קדש מעיתותי בעתים )גםלעיתים
 וכסו התוספת, יהיה כמה ישראל יעורה טהלדעת

 א' אות לעילשכתבתי
 כתיב הנה שבת, לתוספת טעם עיד לך אומר1(

 השביעי ביום אלקים ויכל ב( ב)בראשית
 ז"ל ודבריהם ליה, טיבעיא הששי ביום וכו'מלאכתו
 אין דהנה פשוטו, פי על שאחשוב וטהידועימי(,
 השביעי ביום מלאכה שום השי"ת שעיטהלטעות
 טלאכת דהנה יסים, בששת הטבוארות טלאכותמעין
 טלאכה, שום מבואר אין ובשבת ביוטו טבואר יוםכל
 ביום רק הטלאכות כל כלו לא כן פי על אףרק

 הנבראים, כשאר נברא כן גם הוא הזמן כיהשביעי,
 בשבעה הזטן להתנהגות העולם שנברא כית כןואם
 יום של הזטן יום עדיין לפועל יצא שלא וכיוןיטים

 העולם היה כי הטלאכות, כל עדיין נגטרו לאהשביעי
 השביעי יום הזטן וכשנברא השביעי יום בריאתחמר
 כן גם רז"ל בדברי לרמז "פ וזה המלאכות, כלכלו

 בא טנוחה חמר העולם היה טה שם( )רפ"יבאסרם
 עדיין חמר העולם שהיה היינו טנוחה, באשבת
 כן גם ותדע תשכיל זה ולפי הטנוחה, יוםבריאת
 והלכת ס( בו )דגרים ענין הוא זה כי שבת, תומפתענין

 ביום מלאכתו מכל שבת השי"ת דהנהבדרכיו,
 עדיין חיה שלא השבת יום את ועשה ברא רקהשביעי
 המלאכות סכל לשבות אנחנו מחוייבים כןבפושל,
 לעשות היינו השבת, יום את לעשות עלינו מצוהרק

 י. סיט תחלת ה מאסר סבת חסלו שייוה(
 יב. סימן א מאמר  שייןו(
 סטם או"ח היוצר בית  שו"ת עייןז(

 ש טומיפין שאנו החול יטי מתוספת חדששבת
 וזהו השבוע יום את בזטן עיטיה לנו היא הנההשבת
 את לעשות השבת את ישראל בני ושטרו טז( לאושפית
 כי לעולם היא אות ישראל בני ובין ביני וכו'השבת
 כבר העיקרי השבת אשר הדבר הבן וכו', יטיםששת
 זמן בוראים אנחנו טומיפין שאנו וטה נברא,הוא

טחדש
 מענין עוד ב( סימן )סוף שבת קידוש )ד( בטאטר עגןז(

 מטך שם וכתבתי עסוק, ענין שבתתומפת
 השביעי יום א"ת אלקים ויברך ג( כ שחושית הקראמן
 היינו השביעי, ליום הטפל סרבה אנן ( לו בדכות)עתן

 שברגתומפת
 תשטורו שבתותי ואת תיראו ואביו אסו אישח(

 מטך ( ה יבמות )עד חז"ל דרשך ג4 ים)ויקרא
 על שהזהרתיך פי על אף לומר ואם אב למוראשבוע
 לו, תשמע לא שבת חלל לך יאמר אם ואם, אבטורא
 י"י אני כך אחר אוסרו דרורו הלא נשאלתי, כאן,עד
 חייבים ואביך ואתה י"י אני מעם לנתינתהוא

 המצות בכל הוא כן הזה טטעם כן אםבכבודי,
 פסקו וכן טצוה, שום על לעבור לאביו ישסעשלא
 לא דרבנן קל איסור ואפילו התורה, בכלבאסת
 התורה פרטה למה קשה זה לפי כן אם אליו,ישמע
 בית וסיתות כריתות החסורות טן שהוא דייקאשבת
 חו"ק הטור דהנה הפשור, דרך על לפריץ ונראהדין,
 כתב וכן טכיבוד, פטור רשע אביו ראם פסק ר"ממימן
 והנה הרטב"ם(, דעוך כן )ואין קיג( קיב )עשץהממ"ג
 קרא איצטריך למה כן אם והמם"ג הטור לדעתקשה
 בלא הרי לו, "טטע אל שבת חלל לו אוטר אביואם
 הבן וסמור הוא רשע שבת לחלל דמצווהו כיוןזה

 חיד"א המפורמם הגדול הרב ותירץ וכיבודו,טמוראו
 קיבל דבבן היכא דאיצטריך לס( א לפי דבש )יזלה"ה
 לא עדיין והאב גדול היום טבעוד שבת תומפתעליו
 ריבע האב שאין נטצא טלאכה לעוטות וטצווהוקיבל,
 יומתק זה ולפי עכ"ד, לו, ישמע אל כן פי על אףבזה,
 יש זה ולפי דייקא, שבת התורה שפרטה טההדבר
 לשיטת דאילו והסמ"ג, המור לשיטת ראיה קצתמזה

 התורה פרטה למה עומדת בטקוטה הקושיאהרטב"ם
 ז(. דוקא,שבת

 ישכים לעולם חסדא רב אטר יז:( )שגת בנ21ראפ(
 ה( טז כימות שנאסר שבת להוצאתאדם

והכיש



זיששכר שבת תוספת ב, מאמר השבתות,מאמריבנבי
 בזה דברו וכבר וכו',ואדרבה כמצות והנהבהנ"ה(, והכינו ר,ט"י )וכפירוטי לאלתר, יביאו אשר אתוהכינו
 ולפיל המפרשים'כל ישראל אשר שבתעננ והבאה הכנה, הבאה בשעת לאלתר, יביאו אשראת

 הנ"ל

 עלה בהשכמה סהרהפו( יש הנה בהוצאורעמרבים כבקר אותו וילקמו כא( )שם דכתיב היאבהשכמה
 אמר הנ" ירד'ובהשכמה שענת זה על כן נםלהש"י ששורשו יביאו מן לה דלמד נראה ולי עכ"ל(,בבקר,
 )היינו ועתה להם, אמרהנה יקח דמהיכן הקדימני,מי ביבמות רז"ל שאמרו כמו מהירות, לשון והואבו"א
 אם בהשכמה( כזאתבעת והלא ההוצאותהאדם שאיחרו על הזה בעולם מעונים הנרים מה מפני ()מח

שמוע משל הם ההוצאותכל ד' ישלם יב( ב )פות כדכתיב השכינה, כנפי תחתליכנם
 ם

 )צי תשמעו
 שמר ואביו יא( לו)בראשית שהאדם כיון אבלהקב"ה, שם עיין כנפיו, תחת לחסות באת אשר וכו'פעלך
 מחכים תהע הדבר(את הכנות לעלטותכהפכים והקדמה, במהירות היא ביאה לשון ותוספותברש"י
 מיגט::קג זה הנה שבתלהוצאות יביאו אשר את והכינו מדכתיב זה לפיממילא

 במדרש שאמרו כמושבת, ואין הוצאותיו,מיקרי יהיה יכינו, תיכף השכמה והיא ובזריזותבמהירות
 נקרא שה:ת ה( 'ס)מבע"א מי טענת זה עללהקב"ה נלמד הוא כי א"ב, מבנין נלמד הוא הנה שיהיה,איך

 כמו מעו"ר לשו"ןבגימטריא שאמר וזהו וכו',הקדימני בבקר, אברהם וישכם ג( כב )בראשית הראשוןמאבינו
 )א( ובמאמר לעיל שכתבתי ישכים לעולם חסדארב וכתיב וחנון, מדת מתעוררים אב בנין מדת ידיועל

 לי )תהי העמים מכלסגולה בכדי שבת, להוצאתאדם פי על אף ( 1 )ברכות אתון אשר את וחנותי ים( לג)שמות
 שבכל העמים, מכלבסטלה נקרא ההוצאותשיהיו אי"ה עוד ויתבארוכו',

 % יעשה גסקאםהעמים המשכים האדם שםעל מלישנא לדינא לי שנראה מה להודיעך באתיואגב
 כל לי כי בטעם( שסיים וזהו וכר, הקדימני מיטענת וכו', אדם ישכים לעולם אמרו חסדאדרכ

 כן שאיז מה :כא' דהדבי מי לטעוז כזושייך על"ארץ' שבת, בערב פוב יום חל אפילו היינו לעולם,אומרו
 לך. שכתבתי תמוהזאת, והכינו הששי ביום והיה הכתוב מן דדייקונראה
 וכיום למימר ליה דהוה מיותר, והיה תיבת הנהוכו',
 אדם ישכים לעולם חסדא רב במאמר עוד נרמזיא( להורות שמחה, לשון והיה 1( יא )ויק"ר ואמר וכו',הששי
 מוציא, שחשבת מה היינו שברעלהוצאת מוב, יום היינו הששי ביום שמחה זמן יארעאפילו
 עיקרי מן יוצאין שהם שכ"ח אותיות מילואי היינו נ"ל כן שבת, להוצאת השכמה מצות דוחה זהאין

 עת"ו, בנימפריא ו' י"ת י"ן אותיות והםהאותיות
 יאחה מדברי אליך כל עיני סו( קמה )תהלים כתיבוהנה חסדא רב של לשונו על לעורר עוד באתי יתנדוי(

 שכתבתי מה ועיין כעתו, אכלם את להם נותן שבת, להוצאת אדם ישכים לעולםאומרו
 במקום אי"ה ויתבאר פ"ו, סימן שכת שם )ח(במאמר ונראה הושהית, לשון מהו ליה מיבעי שכתלהכנת
אחר זלה"ה חיד"א הנדול הרב שכתב מה פי עללפרש
 )היינו במצות הזריז ע"ב( מ"פ דף דוד כסא)בספרו
 וזנה יד(, ס ב"ר , ט )ר"ה הקדש אל ח% מן בזןםיפיןיב( דג,וי.( לא בזריזות(לשטותן
 קד"ש מנין על חו"ל מניןכשניתיסף ב מאטר )סיון פירשנו וביה למימר דידיה נבישייך
 קצו.( )ש"א דר"ך, פעמים ב' בגימטריא חו"ל קד"שהרי קדש מקראי סו(סימן ב( כ1 ויק"ר ג, מא )איובפענת
 שקר דרך כס-ל( קיט )תהלים כתיב דרך, ואית דרךאית ועת" ה( יס )שסות תורה במתז כיון כו', הקדימנימי

 והנה וכו', בחרתי אמונה דרך וכו' ממניהסר העמים מכל סגולה לי והייתם כל הקדמה עולטהשהוא
 בדרך שקר הדרך נכלל הקדש על החול מןכ,טמוסיפין יקשה הגה הארץ, כל ליכי המין בחק לו שאפשרמה

 תשיב אם יג( גח )טע" וזהו היפב, הדבר הבןאמינה' ~תיוךימ~יז:גךרולש:ויל המנולה וזאת *(,האנישי
 וכו' דרכי"ך מעשות וכבדתו וכו' רגליךכהטבת מובן אינו הארץ כל ליכי )עיין לישראלהוא

מטמר
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 ג ר מ אמ

 שבת ברכת מענין ידוברבו

 אותו ויקדש השביעי יום את אלקים היברךא(
 וכו' ויברך א( יא )ב"ר במדרש ג(, ב)בראשית

 השבת זו תעשיר היא י"י ברכת עמה עצב יוסיףיא תעשיר היא י"י ברכת בב( י השלי כתיב אותו,ויקדש
 יוסיף ולא השביעי, יום את אלקים ויברךשנאמר
 נעצב ג( ים ב, )שטולל אמר ראת כמה האבל זה עמהעצב
 ודאי דנראה להתבונן, יש הנה עכ"ל, בנו, עלהמלך
 הברכה מהו ויקדש ויברך מהו לפרש המדרשדכוונת
 כן וגם התירוץ, מהו נדע לא זה ולפי הקדישה,ומהו
 זה עמה עצב יוסיף ולא דקרא בסיפא דרשתו נודעלא

 יהיה מינן בר האבל ידי שעל דעתך פלקא וכיהאבל,
 ויקדרו, ויברך מהו לפרש בא דודאי ונראה וכו',איזה
 וכו' י"י ברכת פסוק לפרש הקדמה הקדים כןעל

 הברכה מהו לנו יתפרש הזה הפסוקובפרישת
 נדע לא וכו' י"י ברכת בעמוק והנה בשבת,והקידוש
 פירשוהו כן על רישיה, מיפיה לאו כן וגםפירושו,

 הזה העולם את ברא השי"ת דחנה השכת, יוםעל
 עשיה ועולם דייקא לעשות אלקים ברא שם()בראשית
 ידי על דייקא הם להאדם ופרנסות המזונות וכלנקרא,
 עמה שאין תורה כל ב( ב )אבות אמרו כן עלעשיה,
 ( לה )בדגות עוד רז"ל ואמרו וכו', בפילה סופהמלאכה

 באיזה לעסוק האדם וצריך ארץ, דרך מנהג בהןהנהג
 זה ידי על לו ממציא והקב"ה ומתן משא אומלאכה
 לכל במלאכה אסור שהוא יום השבת והנהפרנסתו,
 את ברא שהשי"ת כיון פרנסתם תהיה ומאיןישראל,
 אבל ימי והנה דייקא, בעשיה הכל להיותהעולם
 קושיא, זה אין אבל במלאכה, אסורין כן גם מינןבר
 במלאכה, טותרין ישראל וכל ליחיד מקרה רק הואכי

 עיקר והם ישריאל לכל במלאכה אסור השכת יוםאבל
 ומאין זה ביום עשיה כאן אין כן אם העולם,מציאת
 שבירך להיות הוא, אבל זה, ביום פרנסהתהיה
 מבלי בשפע פרנסה בו יש השבת יום אתהשי"ת
 י"י ברכת המדרום, פי על הפסוק פירוש וזהועשיה,
 ועשיה מלאכה יום שאינו )הגם השבת זו תעשירהיא
 ולא תעשיר(, היא י"י ברכת בו שיש כיון זה כלעם
 מלאכה ימי כן גם )שאינם האבל זה עמה עצביוסיף

 בהם פרנסה לאדם שיש ומה הסגולה, זאת בהםאין
 ישראל( לכל מיאכה איסור זמן אינם כי קושיאאינה

 מהו בכאן לפרש פתוח פתח תמצא הדבריםובאלה
 חיות היא הפרנסה דהנה ויקדש, וכו'ויברך

 החכמה ידי על כביכול באה והיא הנבראים,לכל
 וכתיב תחיה, והחכמה יב( ז )קהלת כדכתיבהעליונה
 נקראת החכמה והנה עשית, החכמה כלם כק קד)תהלים
 ישלח ג( ב )תהלים אמך דאת כמה ( קיא )ח"ב כידועקדש
 ואנשי ל( כב )שטות בפסוק )שם( בזהר )ועיין מקדש,עזרך
 ויברך ביה דכתיב כיון בשבת והנה לי(, תהיוןקדש

 החיות, שמשם בחכמה היינו בקדושה ברכוויקדש,
 לחיות פרנסה בו יש מלאכה יום שאינו הגם כןעל

 אין במלאכה שאמורים האבל בימי אבלהאדם,
 כתב )ואדרבא קדש, אינם כי זה ממעםהפרנסה
 להניח שלא הטפות( בנעטי ויחי פי תורה )לקופיהאריז"ל

 דחכמה, מוחין מצד הם אשר תם דרבינו תפיליןבהם
 והפרנסה דחכמה(, מוחין מסתלקים האלה בימיםכי
 אבל ישראל, לכל מלאכה ימי שהם מחמת לאדםהיא

 ויקדש וכו' ויברך הוי"ה מברכת היא שבתפרנסת
וכנ"ל

 סימנס כ"ו, בסימן הזה המאמר לנו נזדמן קדמאה)בחיבורא
 הוי"ה[ ברכתמילתא

 וקדשו במן ברכו אומך ישמעאל ר' ב( יח )ב-ד שובטב(
 היה השבוע ימות שכל במן ברכובמן,

 במן וקדשו עומרים, שני שבת ובערב עומריורד
 ויברך כן גם מפריט הנה עכ"ל, עיקר, כל בו ירדשלא

 הברכה דהנה זה, דרך על דבריהם ויתפרמטוויקדש,
 תחת שאינו דבר נתיילד ית"ש שבגזירתוהוא

 עולמו את הקב"ה שברא מיום זה כל עםהמציאות,
 יש הכל שיהיה לעשות אלקים ברא הנה מאיןיש

 באתר שרייא לא ברכתא ( פז )זח"ג כן עלמיש,
 יש מה ג( ד )ט"ב להאשה אלישע אמר כן עלריקנייא,

 כן ועל ריקנייא, באתר שריין לא דברכאן בבית,לכי
 ברכת בנטעת להם פתיתי להניה הצורך מן ( סחכח"א
 דמשעת הברכה, להשראת מקום שיהיה בכדיהמזון

בריאת



יששכר שבת ברבת 4 788 השבתות,מתמריבני
 לעושות אלקים ברא מאק "ם שהיה העתםבריאת

 מ"ט."ט
 שבת בערב יורד שהיה מן העומר להתבונן, "טלהנה

 העומרים שני ירדו למה לאתה העומרשני
 הוה עצמו, בפני שבת של העומר ירד לא ולמהביחד
 לשבת והעומר בבוקר שבת ערב של העומר לירדליה

 הברכה יום הוא שבת יום להיות ונראה,בצהרים,
 כניממריא עמ"ר הנה מיש, יש דוקא היאוהברכה
 י"ש הכרכה על להורות ביחד עמרים ב' לקמוי"ש,
 עם"ר פעמים כ' ריקנייא, באתר שרייא ולאמי"ש

 )זח"ג כת"ר מספרם )ועלה י"ש, פעמים כ'בגיממריא
 הדבר, הבן הברכה, מקור ( קכ )ת-ז אי"ן שהוא (ריח

 לך יתנו כתר בשבת שאומרים מה זה לפי לךוינעם
 כמן כרכו רז"ל שאמרו מה וזהו וכו'(, אלקינוה'

 עמרים ב' שבת ובערב וכו' ימותשכל
 דברי פי על מובן עיקר, כל בו ירד שלא במןוקרשך

 וז"ל, )ע"ב(( ס"א דף )בשלח הקדתיהזהר
 בנהרת עאלו ממצרים ישראל נפקו כדבקדמיתא
 לה דלית סיהרא עני לחם מלכות )סוד מצהדאיקרי
 אתרא נהמא למיכל ועאלו זכו והשתא כלום(,מגרסא
 הנני ק מז )שמוח דכתיב עילאה, מאתר יתירעילאה
 ))זח"ב מטש השמים מן השמים, מן לחם לכםמממיך

 אמר ראת כמה שמים דאיקרי ישראל לנפארת (קעה
 זמנא ובההוא השמים(, מן תשמע ואבזה לב( חת"א

 דבחטתדלי חכרייא דא, טאתר לישראל להואשתכח
 הוא, מאי אתזנו, יתיר עילאה אחרא מאתרבאורייתא

 יתיר עילאה אתר בעליה תחיה החכמה דכתיבכמה
 כמו קדש נקרא שהחכמה ידעת כבר הנהעכ"ל,

 מן יורד שהיה המן הנה פעמים, כמהשכתכתי
 אבל ישראל, תפארת מבחינת מזונות הואהשמים
 יום מזונות הנה השביעי, יום את קידשהשי"ת
 מזונות כענין חכמה היינו קדש דאיקרי מאתרהשביעי
 בו ירד לא כן על כס.((, ~ח"ג שבת )שנקרא חכםתלמיד

 דקיק עילאה מאתר השבת מזונות כי עיקר, כלמן
 כי עיקר, כל בו ירד שלא במן וקדשו שאמר וזהויתיר,

 הדבר הבן הם, קודש השבתמזונות
 וקדשו בסן ברכו אומר נתן ר' ב4 ע )ב"י שםנ(

 ומה כלל, מובן אינו הדבר זה עכ"ל,בברכה,
 תשובה פסקי ועתן והשיאו, ד"ה אמור פ' נועם אמריעתןא(

 בווכח פ' יסף ובפרדס מ"פ,סימן
 ח סימן ד חלק יונה כנפי עיין*(

 וקדושו כנ"ל(, במן ברכו )הנה בזה, לפריט ליש"צ
 הרמ"ע להקדחם שנמצא מה פי על הואבברכה
 לבא שלעתיד )בסופות השבדרת במשמריזללה"ה
 הנה לחם, בלא סעודה אין הנה לויתן שלבסעודה
 ~1ח בו )נאמר הנגנז המן צנצנת אז שיוציאוכתב

 יחד( הדורות שיהיו בעת היינו לדורותיכם לב(1
 הלחם הא סו( )ש אמר דאת כמה לחם נקראוהוא
 המן על ברכה שיברכו שם וכתב וכו', ד' נתןאשר

 כשהייתי דכירנא והנה השמים, מן לחםהמוציא
 הקדוש הרב מחותני כבוד של קדומו בצלממתופף
 בפומיה מילתא נפל זצוק"ל, מזידימשובמהרצ"ה
 משיב הייתי ואני המן, ברכת היה האיךלחקור

 מן לחם המוציא יכרכו דלעתיד להרמ"ע כךשמצאתי
 אחד נענה החברים, בין בדבר ויכוח ונפלהשמים,

 ישראל מו"ה המקובל הרב הוא הלא החבריםמן
 המן על ברכה כירכו לא כמדומה אשר זלה"הדוב
 נבלע אבירים לחם ( עה )י81א שהוא כיון עיקר,כל

 כל עקב( )שע"מ-צ כי בירור, בו היה שלאכאיברים
 הפסולת מן ולהפרידם ניצוצין לברר הברכהעיקר
 הדברים לדעתי כי מאד ונהניתי פסולות היה לאובמן

 48 לעתיד, עליו לברך שנצמרך שכתבמהרמ"ע הקדתי על זה לפי מתמיה והייתי האמוט אלקרובים

 עילאה באתר תהיה ההיא אכילה להיותשתראה,
 זמן יגיע כבר כי חכמה, הקדש בסודיתיר

 כד( קד )ההלים כתיב והנה התורה, מהאכלי חכמתהשגת
 והנה אתברירו, במחשבה ( רוד )זח"ב עשית בחכמהכלם
 ב( )סימז לעיל שכתבתי כמו השמים מן לחם הואהמן
 עילאה לארור אכילתינו ידי על וכשיתעלה הזהר,בשם
 )והנה בירור, לו יהיה שוב קדש דאיקרי אתריתיר
 רבותינו מדברי סמך לי ואין אפשר כדרך אומר אניזה

 עדן בגן כשיושבים הצדיקים דגם *(, זה ותתבונןכזה(,
 מצמרכים גדולה יותר למדרגה להעלותםכשרוצים

 שאמרו כמו אותם דנין שוב כן על חדש, לבירורשוב
 מן מתיירא שהיה הנביא שמואל אצל ( ד )חמנהרז"ל
 נאמש ואם זה, קבלתי %א אפשר דרך )זהוהדין,

 זה ולפי המן, על ברכה לברך אז יצמרכו הנהדבריה(
 מברכין היו שלא הגם אפשר( )בדרך כן גם לפרשיש
 להיות כשבת אבל החי, בימות במדבר המןעל

 הוצרכו יתיר עילאה אתר בקדש היאדהאכילה
לברכה



יששכר שבת ברכת ג, מאמר השבתות,מאמריבנבי
 בברכה, קדשו אותו ויקדש זה לפי הכונה זהלברכה,
 לומר יש ז"ל הרמ"ע דברי ובזולת אפשר(, כדרך)זהו

 שום החול בימות המן על מברכין היו לאדבאמת
 היו שלא היות עם בשכת אבל הנ"ל, מטעםברכה
 הוא שבת להיות זה כל עם הנהנין, ברכתמברכין
 מברכין היו קדשים, אכילת כעין בו והאכילהקדש
 לאכול וצונו במצותיו קדשנו אשר המצוהכרכת
 שנראה מה זה בברכה, וקדשו וזהו שבת,סעודת

 האמת. יודע והש"י כעת, לפרשלדעתי
 בעטיפה ברכו אמר יצחק רבי ב(, ש ש"י שםד(

 הנכונה הנירסא הוא )כן כמקושש,וקדשו
 לא כהונה(, במתנות נרם וכן מז( רטז )בראשיתבילקומ
 ונם ומקושש, עטיפה ויקדש בויברך נרמז האיךנודע
 אצל עטיפה הללו הענינים לשני יש שייכותמה

 שאמרו )והוא( רז"ל שאמרו מה פי על ונראהמקושש,
 למקושש, ציצית פרשת נמסכה מה נזפני פכ"ק)תנדא"ר
 המקושש, חטא זה דלבעבור הקב"ה לפני כהגהשאמר
 על וזוכרין בתפילין מלובשין ישראל החולדבימות
 אין בשבת אבל עליהן, שמים ומורא השי"ת אתידם

 הקב"ה לו אמר המזכיר, דבר להם ואין תפיליןעליהם
 לס( סו )במדבר בשכת גם שנוהגת מצוה לכם אתןאני

 זה לפי ונמצא ד', מצות כל את וזכרתם אותווראיתם
 בזמן ציצית ועמיפת מקושש הענינים ב' אלונתהוו
 בברכה זה נרמז איך להתבונן מהראוי אבלאחד,

 דבר הוא ברכה דהנה לפרש, לי ונראהוקידוש,
 בדבר שורה הברכה אין כן על מונבל, ואינוהמתפשם
 מוגבל, שהואהמדוד

 הציצית ועטיפת פ"ב( ה, שער )פרא""
 מונבל שאינו הגרכה שורש הוא מקיף אור כסודהוא
 אגרא במפרי שכתבתי מה )עיין פנימי, אור כמובכלי
 את אלקים ויכרך יתפרש הנה ציצית(, בפריטתרכלה
 הוא בכלי, מונכל שאינו ברכה בבחינת השביעייום
 וקידשו הציצית, בעטיפת הנרמז מקיף אורסוד

 אוזקן ויניסו לד( סו )במדגר במקושש כתיבבמקושש,
 יב( כד )ויקרא כתיב ובמגדף וכו', פורש לא כיבהיטמר
 ( עח )סנהדרין חז"ל ופירשו ד', פי על להםלפרוש

 כן שאין מה מיתה, חייב אם כלל ידעו לאשבמגדף
 לא אבל במיתה הוא שבת שהמחלל ידעומקושש
 שהוא הקב"ה להם שפירש עד מיתה באיזהידעו

 רמח רמז, סימן דפרקא אגרא עייזא*(

 לבית נמסרו מיתות ד' פ"ב( שח"ז )מרו"ח והנהבסקילה,
 מתחייב ביו"ד שפנם מי הוי"ה, אותיות ד' לפייסדין

 וכו', שריפה מתחייב ראשונה בה' שפנם מיסקילה,
 )זח"ג כידוע קדש הנקרא בחכמה היא היו"דוהנה
 הוא קדש יד( לא )שטות גה נאמך שבת והנה (,קוא
 החכמה סוד ביו"ד פונם שבת המחלל כן עללכם,
 וקדשו וזהו כמקילה, מיתתו כן על הקדשסוד

 הוא שבת אשר נתוודע המקיטש ידי שעלבמקושש,
 הבן הקדש,בסוד

 הנידו, חכמים אשר את אכחיד לא זה לכללבמנואי
 )שטות סיני הר מן למדו סקילה מצותדין

 )אהרהר למדו כהנם יירה, ירה או יסקל מקול כי יג(יט
 לא והנה קומות, ב' נבוה המקילה בית שתהיה (מה
 למה הקדושה בחורתינו הלימודים הוא ריקדבר
 דברינו פי על ויתכן תורה, במתן דוקא הדברנלמד
 יו"ד באות שפנם למי הוא סקילה מצות דהנההנ"ל,
 נפקת, מחכמה אוךייןזא ( קוא )ז""נ והנה החכמה,סוד
 והוא תורה, מתן שעת מן סקילה מצות נלמד כןעל

 נחמדדבר
 ובי בנר, ברכו אומר אליעזר ר' ב(, יא )ב"ר שםה(

 הנר את הדלקתי אחת פעם המעשה,היה
 דלוק שבת במוצאי אותו ומצאתי ובאתי שבתבלילי
 ישפומ מהיכן נודע לא כאן, עד כלום, חסרולא

 שאירע הנם ממעשה ראיה ואין הנר, על קאישהברכה
 לכל הוא שזה לומר אנחנו ומוכרחים אליעזר, לר'לו
 יותר מתברכים שבת של שנרות הישראליאיש

 )וכמדומה מעט, ולזה רב לזה החול ימות מכלבאורם
 מה פי על זה דשפפ והנראה זה(, יודעיםשהמבינים
 דצפרא וטבקדרותא ( יב )בראשית חדש בזהרשדרשו
 ופוב מסונל אז להתנוצץ האור שמתחילבעת

 ואפיק א*(, הישראלי לאיש שמברכין הברכהשתתקיים
 את אלקים וירא 1( א )גראפית כתיב שוה, בגזירהלה

 בעיני טוב כי א( כד )במדבר התם וכתיב טוב, כיהאור
 שוה הנזירה מקבלת רואה הנך ישראל, את לברךה'
 אחר ונמשכת באור שרויה שהברכה בידם המסורהזו

 נאמר ולא ויברך סתם בשבת מדכתיב והנההאור,
 שהברכה בדבר ברכו הוא הכונה כרחך על ברכו,במה
 ( גה )שבת והנה הנר, הוא שבת אור היינו בושרויה
 חכמים חכמים, מצות רק מדאורייתא אינו שבתנר
 ב )קהלת ונלך, נסע לאורם החכמה מן המושפעיםהם

כ*
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 אדם וחכמת ח( ה )שם הולך בחטטך כסיל הנה כיי(
 תראה הלא האור, הוא שהחכמה רואה הנך פניו,תאיר
 חכמתו פי על למהדרים הולך ןבהושךן אפילו!שהחרס(
 שבת, אור מצות תיקנו דייקא החכמים כן עלהרכלך,
 ותזנח יו( ג )ששה בפסוק דרשו ז"ל שחכמינו עודותראה
 לנר קראו הנה שבוע נר זה ( כה )שבת נפשיכהשלום
 שבת נר להו דאיבעיא ( בג )שם הא וכן שלום,שבת
 היום מקידתך עדיף שבת נר ופשפו היוםוקידתך
 שלום שבת לנר דקראו לי נראה בית, שלוםכפטום
 עוקשן( )סוף כנ"ל, בנר ברכו הברכה היא שבת דנרכיון

 אלא לישראל ברכה מחזיק כלי הקב"ה מצאולא
 שלום. לו יקראו אשר שמו זה כן עלהשלום,

 הברכה שסוד הנ"ל דברינו פי על עודדרןרןבדנן
 שוה, בנזירה לנו נמסרה באור היאאשר

 מבואר אינו שבת נר מצות אשר זה לפיתתבונן
 ויהנה פה, שבעל כתורה חכמים פי על רקבתורה
 )קדישת ידעת וכבר שיח, בנזירה נמסרה באורהברכה

 רחום מדת ננד שוה נזירה דמדת ויעבור( ד"ה תשאלוי
 בי"נ וכביכול רחמים, של מדות בי"נ שניהמדה

 השערות סוד הוא רחום השניה המדה דיקנאתיקוני
 זה )ובדרך פה, על כביכול שהוא העליונה השפהשל

 )עבטה מיכאל ( ד )ברכות רז"ל דאמרו הא עלאמרנו
 )ישע" כתיב שוה בנזירה לה ולמדו באחת,שליחותו(

 וכתיב אחת(, )עפיפה השרפים מן אחד אלי ויעף 1(1
 הראשונים, השרים אחד מיכאל והנה יק י )וגאלהתם
 מיכאל, על הכוונה וכו' אחד אלי ויעף רואהוהנך
 כנ"ל, פה על כביכול שהוא שוה בנזירה זהולמדו
 על וינע וכו' אלי ויעף הנביא אצל התם כתיב כןעל
 הדבר(, הבן שוה, בנזירה הדבר שגלמוד להורותפי,
 נפטרה דמרים כח( )מףק וידרשו הא תתבונןוכן

 התם מה ממשה שם שם שוה נזירה דנמרינןבנשיקה
 תורה חכמים דברי הוא שבת נר כן על וכו', פיעל

 שלא רצון ויהי בעדינו, יכפר הפוב והשם פה,שבעל
 כרצונו שלא דבר פינויאמר

 כאן עד שדרשו הדרשות כל אשר תתבונןוהנה
 אליעזר ר' ובדריכת ויקדש, ויברך עלדרשו

 זיכיון לפריט, והנראה כלום, ויקייט על נדרשלא
 להתחייבות הוא ויקדש הנה שבת, נר על ויברךשדרש

 ח סיע ו דדויה ג מאמר תשרי שרזב(

 בתר הנמרא בעיות על להורות והוא היום,קידתן
 מכאן ולימודו היום, לקידתך קודם שבת נרדפשפא

 ויקדים.ויברך
 באור קישטו אדם של פניו באור ברכו ב4 יא )ב-ר ,טמו(

 כל אדם של פניו אור דומה לא אדם, שלפניו
 הנה כאן עד בשבוע דומה שהוא כמו השבתימות
 הנתפרש הנ"ל שוה הנזירה דמכח כנ"ל, יתפרש זהנם

 אור על דר,ט הקודם שבפירית רק האור, עלהברכה
 קימטו דרשו הנה אבל פנים, אור על דרש ובכאןהנר
 הברכה מהו להתבונן מהראוי הנה פנים, אור על כןנם

 הקידוש. ומהו פנים,באור
 ב( פעמים כמה שכתבתי טה פי על לדעתותחשבה

 ד' חטא ( כ )ברכות חז"ל שדרשובמה
 הקב"ה, לפני השרת מלאכי אמרו כק ו )במדוד אליךפניו
 חטא לא אשר יז( י )וברים בך כתיב עולם שלרבונו
 דכתיב לישראל פנים נושא אתה מה מפניפנים
 אשא לא וכי הקב"ה, להם אמר אליך, פניו ה'ישא
 הטבעת ואכלת י( ה )וביים כתבתי אני לישראל,פנים

 כביצה, עד כזית עד עצמם על מדקדקים והםוברכת
 מובנים אינם ז"ל דבריהם הנה דבריהם, כאןעד

 מיקרי פנים נשיאת דלכאורה ראשוהבהסתכלות
 שייפיבו ראוי ואינו וכך כך מתחייב האדםבשנם
 מהעונש מצילו הנותן כן פי על אף מעשיו, מצדעמו
 נשיאות מיקרי זה בנדבה, ומחגות[ נבזבזין ליהויהיב
 הנה הש"י פי את בשואלם המלאכים והנהפנים,
 לישראל, פנים נחטא אתה מה מפני שאלו לא כרחךעל

 אינם שמצותיהם וראינו פנקסיהם את שבקרנוהיינו
 אינם דהמלאכים להם, נותן שאתה כזה לשכרמניעים
 במעקל המה והעבירות המצות כל דהרי זהיודעים

 כפי הוא ה-ב( פ"נ תשובה )1 הרמב"ם כמ"ש דעותא"י
 יוצר של התירוץ הוא מה ונם ואחד, אחד כלכוונת

 ואכלת אמרתי אני וכו' פנים אשא לא וכיבראשית
 בעד להם מניע אם נפשך, ממח קשה וכו',ושבעת
 נשיאות מיקרי לא הנה כזה שכר הזאתהחומרא
 השכר להם מניע להשיב להשי"ת לו היה רקפנים,
 מניע אינו ובאם וכף, עצמם על שמדקדקיםבעבור
 נשיאות נקרא שוב כזה שכר הזאת החומרא בעדלהם
 אהדדי, קראי רמו דהמלאכים לומר כרחך עלפנים,
 פניו י"י ישא וכתיב פנים, חטא לא אשר בךכתיב
 מה אפילו לישראל פנים נושא שאתה כהטמעאליך

וראינם



יששכר שבת ברכת ג, מאמר השבהית,מאמריבני
 והבן דעות, א"ל של הכבנקל לפי ראוייםומאינם
 התירוץ מהו להתבחן צריכין זה לפי כן אםהדבר,
 אהדדי קראי קשו כן פי על אף הרי הקב"ה,של

 כזדות י"ג פ"ח( הסליחות שעי )5רדח ידד 3זה,ושטרתי
 הוא השביעית המדה ואמת ומדת כידוע,דיקנא תיקוני י"נ כביכול המה הן רחמיםשל

 קדישין, תפוחין תרין העליונים פנים אור סודכביכול
 נקרא לישראל להאיר הזאת המדהובהתעוררות

 בסוד פ"א( שב-ו )פרע-ח האריז"ל בכוונת עיין וגו',פניו י"י ישא וגו' פניו י"י יאר פנים הארת פניםנשיאות
 והנה ואמ"ת, מדת לעורר הוא התוקע פניהארת
 ואמת, מדת מעוררים אמת בדרכי בהתהלכםישראל
 האמת אל ומכוונים הנעלם בדבר בתורה בעוסקםוכן

 כנ"ל גורמים כן נם לאמתתה הלכההיינו
 יוףעי העם אשרי טז( פט )תהלם הפסוק *( פירשנודגתה

 אינה התרועה יהלכין, פניך באור י"יתרועה
 הספק ונפל היא, טה כפירוש בתורההבוארת

 ( לד )ר""
 ועושים תרווייהו, או ייליל יילולי או ננח ננוהיאם
 יראה הרואה כי לאמתה, הלכה ומכוונים מספקהכל
 הסדרים דכל )שסו טהימנא וברעיא ( נלא )ח"גבזהר
 דישראל כיון נמצא ספק, כאן ואין צריכימיצרך
 להאיר גורסים באמת, הלכה פלפולם ידי עלמכוונים
 )פשלי כי חיים להם ומגיע ואמת, מדת היא פניםאור
 הפסוק פירפר לדעתי וזהו חיים, מלך פני כאור ט1(טז

 התרועה היא מה וכיודעים תרועה, יודעי העםאיטרי
 מיצרך מדרים וכולהי דאמת, אליבא ספק כאןואין
 שיצמרכו ככה י"י עשה ולמה האמת, פי עלצריכי
 ידי שעל עד התרועה היא מה לידע בדברלפיכל
 מלך פני אור ואם"ת כדת להאיר הנורא הדיןביום ישראי והיגרמו כדי היא באמת, להלכה כוונוהספק
 מכוונים יהלכון, פניך כאור י"י שאמר וזהוחיים,
 הזה הנפלא הדבר הבן מלך, פני אור להאירלהלכה
 המלאכים ששאלו חז"ל דברי כן גם **( יתפרשובזה

 דבר איזה לישראל, פנים נושא אתה מהמפני
 זה ידי על ראויים שיהיו יום ככל כתמידותעושים
 אשא לא וכי הקב"ה להם אמר פנים, אורלהארת
 הנה וברכת, ושבעת ואכלת כתבתי אני פניםלהם

 ידי על והם מרהט, שביעה דוקא הכוונהכפשוטו
 ג וסימן מאמר שייןג(
 1 דרוש ב מאמר אדר שיין **( ו דרוש ג מאמר תשרי שיין*(

 בכל אכילה שיעור ואכלת דרשו, בתורהינקתם
 דאמר מאן לאידך או שתיה, וו ושבעת כזיתמקום
 שביעה בה שיש אכילה ( עס )יוטס ושכעתואכלת
 כן על האמוק לכוונת כזה והגיעו כביצה,והיינו
 הם ראויים כן על פנים, אור ואמת מדתמנשירים
 שהאמ"ת הוא )וכן חיים, פלך פני אור פניםלנשיאות

 כזית שאפילו כיודעם זו, להלכה לישראל להםגורם
 הבורא, בחסד זולת כעצמם לסגל יכולים אינםוכביצה
 וכביצה( כזית על גם לברכו צריכין כןעל
 שאנחנו המדרש דברי להתבונן נבא זה פילעל

 כהחנה לו ואקדים השבת, בסגולת בועוסקים
 שאינו ממי פירות הלוקח א( ד )דחף שנינושלימה,
 כשבת ויגואלו לעשרן הככח המעשרות עלנאמן
 עם דאפילו שם( )ייישלמי הטעם ואמרו פיו, עליאכל
 מתיירא במיתה, שהן פבלים לאכול החשודהארץ
 והוא אמת, ואומר עליו שבת אימת כי בשבתלשקר
 הארץ עם אצל לאכול אסור בשבת נם דהרילתימא,
 וטבת אימת ואין פבלים לאכול הוא חידוד בורכתדגם
 אמת ואומר כהנקר שאינו ולענין זה, לעניןעליו

 לפריט, ונראה לפלא, והוא עליו, שבת אימתאמרינן
 מדות בי"ג השביעית המדה היא ואמת מדתלהיות
 כי ישראל, וטל פניהם אור השביעי ביום מאירההיא
 פניהם אור ומאירה מלך, פני אור היא הזאתהמדה
 יהגה ואמת לשקר, ומתייראים מלכים בני ישראלוטל

 שאומרים מה )ותתבונן אמת, בפיהם י"י ודברחיכם,
 מה ידעת כבר והנה ישעך(, באמת ענני שבתבמנחת
 היה שלא יא( ז תהלים )טפש נח בתיבת רז"לשאמרו
 עם שנשתתף עד התיבה אל ליכנם השקריכול

 והת הנכסים את שממעט הקללה שהיאהפחתא,
 מה כל אמרין מתלא לפמיון, הולך שהכל עדהאדם
 הוא באמת ג( כן שאין מה נמיל, פחתא יהיבהשקרא
 לך ייתן כח( בז )בראשית יעקב שנתברך וזהוהברכה,
 תתן ב( ז )מינה אמת שמדתך דייקא לך וכו'האלקים
 האמת ידי על היא הברכה כי רואה הנך ליעקב,אמת
 יבין דבר על )המשכיל הברכה, מקור האמתכי

 וטל מקיר היא האמ"ת רעים תמים:מפלאות
 יום את אלקים ויברך סתם הכא ומדכתיבהברבה(,
 ברכו חז"ל פירשו הברכה, מהו נודע ולאהשביעי
 השביעי יום וכהוא שבשבת היינו אדם, של פניובאור
 פני אור להיות מלכים, הבני של פניהם מאורנתכרך

מלך



יששכר שבת ירכת ג, פטר השסנתז,788בני
 הנקרא השביעית המדה היא בהם מאיר חייםמלך

 שהוא השקר היפך ברכאן, שריין ובאסתואסום
 של פניו באור וקימטו הקללה, שהיא לפחתאבשותף
 בברכה מלמעלה שבא הזה הפנים אור ידי שעלאדם,
 מתייראים קדישים ישראל אוטר בזה כן נםקדשו
 ישראל כי בדבריו, נאמן הארץ עם ואפילולשקר
 ולא יג( ג )צפי" לי"י "טרז?ל קדרן ק ג )י"מ" הםקדושים
 ותנשק הללו בדברים נא דוק ידידי אחי כזב,ידברו

 החכמים.ידי
 חז"7 שאמרו מה ידידי אחי תבין זה כלבהבינך

 קהטפא דשמה מתא בההיא ( צז)משירין
 הוא ואמת מדת דהנה זימנא, בלא אינש שכיבפלא

 פני וכאור לך, שכתבתי כמו כביכין הפניםהארת
 פבלים האוש פג( )טאמיל זה לפי ותבין חיים,מלך
 על לעבור החשוד הארץ עם והנה ח"ו, כמיתההוא
 השביעית מדת הארת השביעי יום שבת בהניעזה,
 חיים, מלך פני וכאור מלך פני אור ואג"תמדת

 בפיו י"י ודבר ההיפך, הנורם דבר לומרמתפחד
 ה.( ותעיית רז"ל שאסרו מה בזה עוד ותתבונןאמ"ת,
 ליעקב, אמת רטבן כ( ז ומינה דכתיב מת לא אבינויעקב
 אלקיכם בה' הדבקים אמת[ זמתיות ואח"ם ד( ד)דברם

חיי"ם.
 שדרץט שום עיין וכו', במאורות ברכו ב4 סו )נ"ר שםז(

 עד האור ננז ולא לשבת כבוד הקב"השחלק
 וכנ"ל מוב כי שוה מנזירה נלמד והוא שבת,מוצאי
 הנם לישראל, להורות זה שדרשו וכמדומה שם,עיין
 בו להבים יכולים שהיו הננוז האור נננז היוםשהן
 הזאת הברכה הנה זה כל עם סופו, ועד העולםמסוף
 בקדישה השבת יום הטומרי בשבת, מומבעתנשארה
 נסתרורנ להם ומתנלה האור מן ליהנות היום נםיכולין
 ל"ו אמר, זעירא ר' בשם לוי ר' ג4 יא וב"ר שםח(

 של שעות י"ב האורה, אותה שכחטהשעות
 של שעות וי"ב שבת, ליל של שעות וי"ב שבת,ערב
 מה פיח על הוא זו הודעה צורך כאן, עדשבת,

 כי נרות, ל"ו בשבת להדליק ממדקדקיםששמעתי
 שעות, ל"ו ששיכהט הננוז מהאור הארה שבתנר
 הגנוז(, אור ננד ל"ו הם חנוכה של מצוה נרות ה()וכן

 כא. סיסי ו מאמר שייוד(
 יג ח, סימן ב מאמר טבת גמלו שייוה(
 אתור ד"ח מ"א 8"ג אבות מס' מעו"ש שייןו(

 מקאריץ פנחס מוה"ר הקדודי בשם כתוב מצאתיוכן
 בראשית במעשה ולרעבונן, ט(, ט סטם מדרש )ס'זצוק"ל
 שיף ובהחזרת ל"ה אלף מספרם או"ר פעמים ה'כתיב
 אלף( אחד ירדוף איכה ל( לנ יטרם הכתוב )כסודלטלף
 אלה ו( ט )שטת תורה במתן נרמז והוא ל"ו, הואהנה

 אופן )טמע אל"ה ישראל, בני אל תדבר אשרהדברים
 מעשה אור הוא או"ר, פעמים ה' סוד ל"ה, אלףרפ-ב(

 העוסק וכל בתורה, נגנז והיכן נננז, אשרבראשית
 שלא מה חידהטין פעם בכל מוצא לשמהבתורה

 הננוז מהאור והוא היום עדנתחדש
 המאמר זה לנו נזדמן קדמאה בחיבודא מלתא,גסימנא

 ל"ו[.בסימן
 יוסי ר' בשם לוי ר' ביציאה, ברכו ג(, יא וב"ר שםמ(

 כתיב חמרת בו ש"ט יום כל אמר, חנינאבר
 עופות נבראו בחמישי כלום, חסר ואינו ברכהבו

 דנים וצדים ואוכלים עופות שוחמים אדם ובניודנים
 נברא בששי כלום, חסר ואינו ברכה בו כתיבואוכלים
 אדם ובני ואוכלך בהמה שוחמין אדם ובני ובהמהאדם
 מאי בשביעי כלום, חסר ואינו ברכה בו כתיבמתים
 אמר חנינא בר חמא ר' בשם לוי ר' למימר, לךאית
 הוצאתו השבת יום היות רצ"ל כאן, עד היציאהמפני
 להרויח, מלאכה יום ואינו וממעמים במעדניםמרובה
 בו שורה כי זה ידי על חסר אינו האדם בן פי עלואף

 מתמלא, החסרון הברכה בו ששורה ובמקוםהברכה,
 ומכד טז( יז )שם דאלישע שמן מאסוך ג( ד 81"בתראה
 מה כל הברכה בהם ששרתה כיון דאליהו,הקמח

 מן הזה לפירוש ולמד מתמלא, היה מהםשהחסירו
 וכו' וישבות וכו' אלקים ויכל ב( ב )בראשיתהפסוק
 הווים הם הנבראים כל דהנה וכו', אלקיםויברך
 והנה נפסד, הווה וכל ית"ש, בגזירתו מחדששנתהוו

 ששת אחר כן שאין מה נתהוו, בראשית ימי ששתכל
 ההויה כלתה הנה וכו', אלקים ויכל בראשיתימי

 בפסוק שדרשו )כענין ההפסה שהוא החסרוןומתחיל
 תיכף 1( עולמו בית אל האדם הולך כי ה( יב91;ית

 והולך החסרון בו קשור הנה העולם לאוירכשיוצא
 השביעי יום את אלקים ויברך כן על וכו'(, יוםבכל

 ביום שנחסרים החסרונות היינו החסרון, בושיצטלם
 שאינה הברכה ידי על בו נשלפים היציאה, יוםהזה

 ויקדש ג( ב )ברומית לפרש "ט זה ולפי החסרון,מקבלת
 ידייג אל כהטלו לו שיש מי תיגח הא דהנהאותו,

שיהיו



"עטשכנר שבת ברכת ג, מחמר השנתות,מטריבס
 הברכה כי השבת הוצאת מחמת חמרים נכסיושיהיו

 אמר לזה כהטלו, לו שאין מי כן שאין מהכשלמרע
 )במדבר כמו הזמנה מלשון קדש יתפרש אותו,ויקדש

 ה( טז א )שטילל וכמו ואכלתם, למחר התקדשו ש(ט

 הזמין כבר השי"ת כביכול היינו וכו', ישי אתויקדש
 כן על מבראשית, שבת הוצאת מישראל אחדלכל
 ללוות, הלזו האמנה על ויכול בפוח, לבו יהיהנכון
 ואני עלי לוו הקב"ה וכאמר ( סו )ביצה חז"ל שאמרוכמו

פורע

 מפני אמר יומי ר' בשם אליעזר ר' ד(, ש )רר שםי(
 נראה כאן, עד במפעמים, ברכוהאיטפנמים

 יכול אינו החול ובימי אימפנים שהוא מי פירוריו,לי
 אתמול מיום הפמונים חמין או צוננים מאכליםלאכול
 כאלה מאכלים לו מזיקים איממנימותו ובטבעלשבת,
 ענוים יאכלו כז( כב )תהלים זה על ידאנ לא בשבתבחול,
 שיהיה השבת יום את השי"ת בירך דהנהוישבעו,
 ומעדנים מפעמים פעם בשבילו הנזמניםבמאכלים
 שבע שהאדם )הנם שכיח, לבסומי 1ר11חא ( סבהיסימו
 שנותנין כיון זה כל עם נמה, אכילה לו ומזיקביותר

 הוא כן לו(, מזיק ואין ודשן ויטבע אוכל מעדניםלו
 הטמונים כאלה שמאכלים הנם שבת, מאכלילענין
 שהם כיון החול, בימות לנוף מזיקים אתמולמיום

 מבחטמים שיהיו הברכה בהם שורה לשבתנפמנים
 שהוא ומי ולנוף, לנפש ערבים מלכים כמעדניופעמם
 הנראה בחהט כן נם זה יבחין חכמים לדברימאמין
 מה כח, החלופיי אפילו הישראלי איש בכללעין
 שקר לחם לנפוטם ערב איטר המתפלספים כןשאין
 כמו להם שבת מאכלי חכמים, לדברי מאמיניםואינם
 עליהם שרתה פטר קדמונינו אמרו ויפה בנפשם,שער
 אחריו בודקין לב.( שבת, הלכות בו )% אמרו הקודש,רוח
 שכתב דשבת( פ"י )מש המאור בבעל ועיין הוא, מיןשמא

 עממין, בו יתעמקו לשבת הפמונים חמין שאומרשמי
 להפמין בישראל הנהונים מאכלים למעדניםוהאוכל
 הברכה לפריט זה הטפפו עיי"ש, לתחיה יזכהלשבת
 חז"ל שאמרו ממה זה למדו אפשר שבת, מאכליעל
 וכל הפנים, בלחם מצויה הברכה שהיתה ( לס)ייטל
 כפש לו שהניע כהן כל ז( מצויה הברכה שהיתהזמן

 כ זי"ע חידש לס-ן דוד כסא ס' ייז1(
 דבר. והנה ד"ה לך לך פ' בלשיךה(

 לחם לחם שוה נזירה למדו ואפשר ומעודן, שבעהיה
 הרוב פי שעל במדרשות דרבנן בשותא לבקי ז*()כידוע

 )שטת בשבת כתיב שוה( בנזירה מקובלותדרשותיהם

 לפני פנים לחם " טה )שם התם וכתיב תשנה לחם נב(טז
 ט, כח ))ו"ו4 ברכה שבת בלחם אף ברכה התם מהוכו'

 כאן ומדכתיב הלחם(, שם ש נקרא המעודהברותק
 נזירה ש סמכו הברכה, מהו פיראט ולא ויברךסתם
 הנזמנים במאכלים היא שהברכה המקובלתשוה

 פי על אותו, ויקדש לפרש צריכים זה לפילשבת,
 אמור בשבת המבשל ( % )כתובות רז"ל שאמרומה

 דכצזיב בהנאה( ליה דמבירא )ולמאן באכילההמאכל
 בהנאה אמור קדש מה לכם היא קודש כי ק( לא)שסות
 אלקים ויברך זה לפי שפיר ויוצדק וכו', שבת מעשהאף
 ליום הפפל לרבות ארן לו.( ברכות )יץ השביעי יוםאת

 היית במפעמים, ברכו הששי, יום היינוהשביעי
 מח אותו, ויקדש שבוע לצורך הששי ביוםכשמבשל
 בשבת כשמבשל היינו קודש, בעצמו אותו כןוראין
 תצא פרשת ברש"י עיין כקודש, המאכל נאמרעצמו
 פן רש"י, מפרש וכו', המלאה תקדש פן ס( כב)דברים
 האדם ש הנתעב דבר כל תסתאב, כתרנומותקדש
 בו נופל איסור, כגון לגנאי בין הקדש כנון לשבחבין
 הנבדל, דבר פירהטו קודש תיבת עיקר )כי קודשלשון

 בזה ודי קדשתיך, כי בי תנש אל ה( מה )ישע" כמונ"ל(
כעת.

 את שאל הרשע פורנומרופום מהש, " ט מ"י שםיא(
 דשבתא יומא שנא טאי וכו' עקיבאר'

 כסטאר פורנומרופום שנא מאי לו אמר יומא,משאר
 זו אף לו אמר לכבדני, המלך שרצה לו אמרנוברק,
 מאי מובן אית לכאורה כאן, עד לכבדה המלךשרצה
 את ישראל ששומרים ידע לא וכי הרשע אותושאל

 והיה בזה מאמין היה לא ואם הלל"י, בצוויהשבת
 לבקוע לו היה מלבם זה דבר בודים שישראלמובר
 להתבונן יש וגם כך, אחר שביקש כמו מופתתיכף

 במנטל, להכחטיל לו היה למה עקיבא ר'בתשובת

 ומה לכבדה, הקב"ה שרצה תיכף לומר לוהיה
 התשובה מהו ונם סובן, דבר שהוא כיון לכחטלצורך
 פעם מבלי חוקה שהוא כנטמע לכבדה הקב"השרצה
 שבת בו כי 0 ב ובראשיה בתורה מבואר הפעםוהנה
 כן על השביעי ביום וינח טס כ שטות וכן וכו',מכל
 שכתב מה פי על והנראה השבוע יום את י"יברך

הרב



קיששכר 0י~ן~ן ברכת ג, מאמר השמתא,מטריבני

 כתיב שם(, )בראשית זצוק"ל החיים אור בעל הקדדיהרב
 דהש"י להורות אשוע כתיב ולא וכו' ימים ששתכי
 העולמווע כל את ברא ובהם זמן ימים ששת רקברא
 ובכח חשכת יום ידי ועל השבוע יום ברא כךואחר

 ימות כל וכן ימים ששת שוב מתהוויםקדידתו
 יום שנא מאי ויואל כנ"ל, וכו' ימים ששת כיהפסוק פיריי שידע הרגוע, שאלת הוא דזה והנראה ח(,עולם
 הזה, הכבוד הקב"ה לו שחלק הימים כהיאריהשבת
 שיהיו העולם את לברוא הקב"ה יכול היה לאוכי

 השבת, יום בזולת עולם ימות כל במאמרוקיימים
 הזה הרשע דהנה חכמה, דרך עקיבא ר' לו השיבאז
 וכיוצא, העם את להנהיג המלך מן ממונה שרהיה
 היה לא וכי כגוברין, גבר מה עקיבא ר' לוואפר
 השיב אז בעצמו, הזה התנהגות לעשות המלךיכול
 רצה כי רק כן לעשות יכול המלך שהיה אמתלו

 השבת ענין הוא שזה עקיבא ר' לו ואמרלכבדני,
 ההוא, והיקר הכבוד לה וחלק לכבדה הקב"השרצה

 כערב לי שנראה מהזה
 אברהם אמר, חלפתא בן יומי ר' ח(, יא )ז"ר ,טםיב(

 העולם את ירש שבת שמירת בו כתובשאין
 לארכה בארץ התהלך קום יז( יג )בראשית שנאמרבמדה
 שנאמר שבת שמירת בו שכתוב יעקב אבלוכו',
 חמה דמדומי עם נכנם העיר פני את ויחן יח( לג)שם
 במדה, שלא העולם את ירש יום מבעוד תחומיןוקבע

 ופרצת הארץ כעפר זרעך והיה יק כה )שםשנאמר
 קיים ( כח אסא לן קיימא הרי וקשה כאן, עד וכו'ימה

 ואי ניתנה, שלא עד התורה כל את אבינואברהם
 )שם( אמרו והרי השבת את שמר שלא לומראפשר
 שהתנא תראה אבל תבשילין, עירוב אפילושקיים
 בו כתוב שאין ואמר בדבריו דקדק המאמרבעל

 שמר ודאי אברהם גם שבאמת משמע שבת,שמירת
 מה בתורה, מבואר הדבר נכתב לא אבל השבתאת
 טפמוק בתורה בפרפות הדבר מבואר ביעקב כןשאין
 העיר אל הסמוכים הפנים היינו העיר, פני אתויחן
 שגם כיון להתבונן מהראוי אבל תחומין, שקבעהיינו

 שמבואר ממה והיא השבת את שמר אבינואברהם
 ה( כו )בראשית שנאמר כמו התורה כל את ששמרבכלל
 בזה מינה נפקא ומאי וכו', אברהם שמע אפטרעקב

 ד. סיקו ד מאמו ייןח(

 מם שבה, שמירת בפאות בפירים מבוארשאינו
 מדה כנגד המדה מהו המיכר איכות להתבונןמהראוי
 לי שנראה ומה במדה, שלא או במדה העולםירחית
 בתורה מבואר שאיש אבינו אברהם דחנהבזה,

 דרשו החכמים רק השבת, את ששמר איךשבכתב
 לנו יתוודע וכו', אברהם שמע אשר עקב מןבכלל
 תורה בבחינת היה השבת את שמירתו ענין אשרבזה
 שבעל הערה פה מלכות ( יז )ת"ז סוד שהוא פה,שבעל
 ( סו יח"8 כן על הגבול, מוד כביכול ובה לה, קרינןפה
 המגביל, הוא חשבון כל היא, במיהרא חווטבנאכל
 יעצור זה יז( ט 8 )שגואל המלך בהתמנות כיניב כןעל

 דכתיב יעקב כן שאין מה הנבול, הוא עצירהבעמו,
 בבחינת השבת את ששמר שככתב בתורה מבוארביה
 שכל עיני ואם ומדה, גבול בלא והוא שבכתבתורה
 האריז"ל מר"ן בכתבי י"י דבר את כיום נא דרורילך

 נר"ן תוספות לקבל שבת ליל בכוונת פ"ו( שחח)פרע"ח
 לה, קרינן פה שבעל ותורה פה מלכות דנוקבאמדרגא
 דדכורא מדרגא נר"נ תומפות לקבל שבת יוםלכוונת
 יתבאר ועוד לבפח, תלך תשכיל ואם שבכתב,תורה

 ק סימן ס סממי )עתןאי"ה,

 דומתאי ר' וכו' ברכו למה אחד דבך ח(, ש ,מי לטםי3(
 לפריט, יש כאן, עד זוג, בן לו שאיןאומר

 הנפש תומפת הארת הוא ד' ביום פ"8( שער"ח)מרו"ח
 תומפת הארת ה' יום הבאה, כהטבת העיטיהמעולם
 מבריאה, הנשמה תומפת הארת ו' יום מיצירה,הרוח
 מבריאה, הנשמה תומפת הארת רשימו נשאר א'וכיום
 וביום מיצירה, הרוח תוספת הארת רשימו ב'וכיום
 לענין נמצא מעשיה, הנפש תוספת הארת רשימוג'

 ו', ויום א' יום בזוגות ישנו הנשמה הארתתומפת
 לו אין הטבת הנפש, ותוספת הרוח תומפת לעניןוכן
 שמעת ר' שאמר מאמר על נסמך הזה והמאמר זוג,בן
 תהיה ישראל כנמת הקב"ה שאמר )שם( לקמן יוחאיבן
 בזהר שכתוב מה פי על הכוונה ותהיה זוגך,בן

 דדכר בארכך אלא שריין לא ברכאן ( קפב )ח"8הקדוש
 שרוי אשה בלא והשרוי ( סב כבסות אשתכחו,ונוקבא
 ברכו זוג בן לו היה שלא שבת ממילא ברכה,בלא

 שנאמר מה פי על והוא הברכה, מקור שיהיההקב"ה
 נמצא ישראל, את לברך י"י בעיני שוב כי ב( כד)בנדבר
 בזהר ואפרו הברכה, את הכהופיע השוב הואהברכה
 להורות כשני פוב כי נאמר לא מה מפני )יג.(חדש

שאין



יששכר שבת ברכת ג, מאמר ששבתות,מאמריבבבי
 לא ברכאן זה לפי תבין נטצא אחד, אלא טובשאין
 ברכו הטבת אשתכחו, ונוקבא דדכר באתר אלאשריין
 מקור היום בסגולת שיהיה הברכה ממקורהקב"ה
 אין כן על אחד, אלא פוב ואין הפוב, הואהברכה

 נפשות הם בנפש זוג בן לו יש אבל בזמן, זוג בןלו
 הברכה, מקור היום מברכת הברכה המקבליםישראל
 אלקים ויברך לך יתפרש זה ולפי אי"ה, יתבאר~וד
 להיות הברכה מקור סגרת בו שנתן השביעי, יוםאת

 מאד הבן זוג, בן לושאין
 ונראה אותו, ויקדש מהו להבין מהראוי זהגלפי

 יוחאי בן שטעון ר' דברי פי ש מובןדהוא
 זוגך, בן יהיה ישראל כנסת הקב"ה שאמרלהלן
 יום את זכור ה( ג וכמות בסיני לישראל הקב"הואמר
 שיהיו ואשה איש קידחתי כענין הוא לקדשו,השבת
 במעשה השביעי יום את אלקים ויברך וזהו לזוג,יחד

 תורה במתן אותו ויקדשבראשית,
 שאינו אמר נחמן בר שמואל ר' מ(, יא ,ב-ר שםיד(

 שתתבונן מה פי על הענין יתפרשנדחה,
 עדים באו לא כשעדיין בערב השנה בראשבמשל,
 ואחר היום קידוש המברך הנה דין, בית קדשוהוולא
 הברכה הנה החודש, את דין בית שיעברו יארעכך
 ברכת וכן לבטלה, היה היום קידודו המקדששל

 המועדים בכל הוא וכן היום, חובת של עשרהשמונה
 נודע לא )ובאמת דין, בית שלוחי הגיעו שלאבמקום
 איזה היה בודאי הענין, בזה מנהגם היה האיךלנו

 נדחה אינו שבת והנה להתנהנ(, איך חכמיםתקנת
 עשרה שמונה ברכות היינו קיימין, שלו הברכות כןעל

 בית פי על לעולם נדחה שאינו מפני היום,וקידחט
 וכו' ויקומט וכו' ויברך זה לפי הנרצה זהודין,

 כתיב אמר יצחק ר' ע"א( פ"ח )דף יתרו בזדכןסו(
 השביעי, יום את אלקים ויברך ג( בונחשית

 וביום תלקמוהו ימים ששת ט( מז )שסות במןוכתיב
 ביה משתכח דלא כיון בו, יהיה לא שבתהשביעי
 תאנא, הכי אלא ביה, אשתכח ברכתא מהמזוגא
 תליין, שביעאה ביומא ותתא דלעילא ברכאןכל

 משום שביעאה, ביומא מנא אשתכח לא אמאיותאנא
 עילאין יומין שיתא כל מיניה מתברכאן יומאדהאי
 הרב אדומ"ו כבוד קדהט מפה שמעתי עכ"ל,וכו',

 הרי שהקשה, )מרוסטוב[ זצוק"ל מהרס"מהקדיש

 מנא אשתכח לא אמאי עומדת במקומההקחטיא
 מתברכאן יומא דמההיא כיון שביעאה ביומאומזוני
 יצירה בספר להנה זצ"ל, הוא והסביר יומא,כולהו
 נפש, שנה עולם הבריאה מדר חלוקת מבואר ס( 5"גח"ג
 חלקים, לשלשה )נפק[ )נכלל( בכלל העפם תראהוהנה
 הנבדל השכל עולם הגלגלים, עולם והטפל,עולם
 נחלק הזמן הוא בכלל והשנה הגלגלים, מןלנועלה

 הטבות י"י, ומפדי החול, ימי חלקים, לשלשה כןגם
 גשמה, רוח, נפש, חלקים, לשלשה נחלק כן גםוהנפש
 הנפש, היינו ביותר אצלינו הקרוב מן ראיה תקחוהנה
 בלב, היא הרוח רהטכן בכבד, היא הנפש כנטכןהנה
 להם ויש נקשרים וכלם במוח, היא הנשמהכנטכן
 הפה דרך הולך המזון הנה המזון, ידי על בגוףקיום
 ואל הרוח, שם אשר הלב אל והולך בראש,שהוא
 ידי על מקבלים כולם הנה הנפש, שם אשרהכבד
 ונטם הנשמה, כנטכן שם אשר בראש ש"טהמעבר

 ומגיע הרוחניי, היא הנשמה כי מאומה נשארלא
 המזון מן מאומה נשאר לא ובה לכולם המזון ידהעל

 השפעת הנה כי העולם, בחלק תמצא וכןהמגהרם,
 הנבדל, השכל מעולם הוא השפל ועולם הנלגליםעולם
 גשמיות מכל ונבדל ונעלם רחוק הוא הנבדלוהעולם
 השנה בחלק כן גם הרעבונן ובזה העולם,תנועות
 אשתכח לא שבשבת רואה שאתה בזה הזמן,שהיא
 מתברכין יומא דמההיא תתבונן בזה ומזוני, מנאביה
 הנשמה כדמיון מערכם נבדל והוא יומין, שיתאכל

 זצוק"ל אדומ"ו מכבוד שמעתי זה כל שכתבנו,הנ"ל
 הברכה דהנה עוד, לי ונראה בביאור, הארכתיוקצת
 ברבוי, הדבר אותו לו ויש מתברך שרוצה מהשכל
 וי"י וכו' זקן ואברהם א( כד )בראשית שנאמרוכענין
 שום מחסור בלי כ"ל מדת הוא בכל, אברהם אתברך
 כל, לי יש וכי ה8( לג )שם יעקב שאמר וכעניןדבר,
 יומא דההיא כבטום שביעאה ביומא המן ירד לא כןעל

 דבר היה בו המן יורד היה ואילו וכו', מיניהמתברכאן
 בלי בכל שברכתם להורות המן ירד לא כן עלמונבל

גבול.
 פעם י"א( )אות שבת שם )א( במאמר עייןפז(

 ברכה שתהיה בכדי בשבת דגיםלאכילת
 לכבוד דגים ואוכל השבת את המענג להאדםשהולשת
 לדגים בראשית, במעשי ברכה נאמר וכשלשתןשבת,
 יג( ד %48ת ז', ביום ולשבת ו', ביום ולאדם ה',ביום

וחום



יניששכר שבת קידוש ד, מאמר השבתונךמאמריבנבי
 מה עוד שם ועיין ינתק, במהרה לא השהולשוחות

 דשא בנאות ב( כג )תפיים ברמז וזהו שם,שכתבתי

 אדם שבת דגים תיבות ראשי דה"א וכו',ירביצני
 מי על )שס( וזהו המנוחה, ביום שהולשת הברכהלקבלת

 ינהלניס12חות

 שם ש בשבת הדם להריח מעם פו"ב וכלצאנויז(
 במהרה לא המשולש חוט ע( ד)קטת

 שהוא הד"ם בגימטריא חו"ח פעמים ג' היינוינתק,
 ט(. כבגולשת ברכהשהולש,

 הדס. מענין %ך ו' סיפן תוך 1 מאמר עייןט(

 דמאמר
 שבתקידתם

 היום קידוש ענין יתבארבו

 ארמוז א(, ב לא, א )גרמנית דץשמים ריכלו הששי יוםא(
 הקידתם התחלת יחודך, דורשילמשכילים

 כמו הוי"ה שם תיבות ראשי השמים ויכלו הששייום
 סופי אוסיף, ואני שם(, הסורים )בעל הקדמוניםשכתבו
 מפת המשכת סוד הוא אדנ"י, א"ל בניממריאתיבות
 ואתוון אדנ"י, שם אל הוי"ה שם מן א"ל( )חסדהחסד
 שב"ח(, )בגימטריא הויו"ת כ"ז בגימטריאאמצעים
 אתוון כ"ז סוד שהוא הויו"ת כ"ז והנה שד"י,עטם
 שמא שבזז מהו א( סימן א' )מאמר לעיל וככתבתיוכמו

 ידעת כבר והנה וכו', שלים דאיהו שמאדקוב"ה
 וכל הנשמות וכל הציורים כל ו( נהר ד מעט)חסל-א

 )בראשית אמר דאת כמה אתוון, כ"ז ידי על הםהאורות
 והם ת', ועד א' מן אתוון א"ת, עוד אדם וידע כה(ד

 שם ידי על אדנ"י שם אל הוי"ה שם מןהמהצפעים
 והשם אדנ"י, א"ל ומתהווה ד"י לעולמו אמרשד"י
 דבר פינו יאמר שלא רצון ויהי בעדינו, יכפרהמוב

 כרצונושלא
 וכו' השביעי ביום אלקים ויכל וכו' השמים דיכלדב(

 ויברך וכו' מכל השביעי ביוםוישבות
 מלאכתו מכל וטבת בו כי אותו ויקדש וכו' אתאלקים
 שיש ומה א4 ב )בראשית לעשות אלקים בראאשר
 וכו' ויכלו אומרו א' ההם, קודש במקראילדקדק
 והעושה, האומר הש"י והרי נשתכללו מאליהםכאילו

 השביעי ביום ג' וכו', אלקים ויכל לומר חזר שובגן
 )רש"י חז"ל זה על דרבנו והנה ליה, מבעיא הששיביום
 שבת באת מנוחה חסר העולם היה כוה ב( בבראשית

 יב. טרש תהלת א מאמר יםא(

 אל בקירוב פשומו פי על ונדע יתן מי מנוחה,באת
 בריאה בשם לכנותה למנוחה יש שייכות מההשכל
 אמר שוב ד' א(, מבריאה ומניעה העדר רק היאהלא

 בתיבת מרבה מאי מלאכתו מכל ואמר וכו'וישבות
 ו' האת, מרבה מאי כו' את אלקים ויברך הימכל,
 ודרשות הקידתם, ומהו הברכה מהו לפשט קרובלהבין
 בהם דברנו כבר שפתותם חן יוצק ידועיםחז"ל

 ובכהונתם, בהם שבחר ברוך שבת, ברכת )ג(במאמר
 שבירכו המעם אמר ז' נדע, לא הפשט לפיאבל

 הנה לעשות תיבת לעיטות, וכו' שבת בו כיוקידשו
 השי"ת ברא בראשית בימי הכוונה נראה פשומולפי
 יהיו ואילך בראשית ימי ומז' ליש, מאין הנבראיםכל
 ליש מ"ט ועידן זמן בכל הנבראים התחדשותכל
 שיהיו לעשות וזהו בדומה, ומצמיח מוליד אחדשכל
 פי על אף אבל מאב, בן מעילה עלול מזה זהנעשים
 צודק זה דאין הפשמ, לפי בזה לנו הונח לאכן

 בו כי אותו ויקומט וכו' אלקים ויברך מעםלנתינת
 הנבראים כל היו אם אפילו הרי למקורע וכו'שבת
 להוליד הפועל כח בהם היה ולא באישיהםקיימים
 השביעי יום אח לקדום מהראוי כן פי על אףבדומה,

 השי"ת מלאכת נגמרה בוכי

 שערי בעל המקובל שכתב מה נקדים זה כלולבאר
 וז"ל הקדיש(, הזהר דברי פי )ש עדןגן

 והוא קודש, הוא השביעי יום קטו( דף תקב, ק%)סייר
 תלוי ואינו מתחתונים, סיוע שום בלי מעצמוקדהט

 פי על לקומטו או לזולתו אותו להחליףבתחתונים
 ורוהטי המועדות את מקדושין דין שהבית כמו דיןבית

חדשים



יששכר שבת קידוש ד, מאמר השבתות,מאמריבנבי
 שהוא השביעי יום את אלקים ויקדש רקהדשים,
 ממיימין חדשים וראשי בזמנים ולכן טעצמו,קדהט
 כי חדשים ויאשי והזמנים ישראל מקדשהברכה
 השביעי ביום כן שאין מה דין, בית פי על וכו'המה
 ולא השבת מקדש שהקב"ה לבד, השבת טקדשוכו'

 ( קיז סיחים , מס שינית ערוכה נמרא )והואישראל,

 מה לזמנים, דקד,טינהו ישראל והזמנים ישראלמקדש
 כל כי תדע ולכן וקיימא(, קביעא שבת כןשאין

 הימים בשאר כמו כוונתינו אין וכו' שבת שלהכוונות
 עובדא ידי על וכונתינו תפילתינו ידי שעלוהזמנים
 העולמות להעלות וכו' לעילא עובדא יתערדלתתא

 מכוונים אנו אין שבת כוונת אבל כוונתינו, ידיעל
 כי למעלה עליה שום כוונתינו פעולת ידי עללעשות
 כפי בשבת עליה שיש שכמו רק מאליו, נעשההוא

 איזה מכוונים אנו כן מאליו, נעשה שבוהזמנים
 איזה כוונתינו שתעשה ולא וכו', תפלה בכלפעולה
 הוא וזה מאליהם, נעשים הפעולות כל כיפעולה
 קבלת וכוונת ערבית, תפלת שעת שהוא ערבלעת
 ששת אמר דאת כמה לשבת הכנה לעשות הואשבת

 תוספת סוד והוא וכו', והכינו הששי ביום והיה ה(מז
 כן אמנם עכ"ל, הקודרו אל מחי שמומיפיןשבת

 כל בשבת לכוין לנו למה כן אם להתבונןמהראוי
 שנעשים כיון הפעולות, כפי עליונה בדוגמאהכוונות
 להכנה צורך מה ונם לכוונה, צורך מהמאליהם
 הנראה ורעיי לאחיי אכתוב הנה שבת,בתוספת
 הרב כתב הנ"ל הרב דברי פי על דהנהלענ"ד,
 בארץ כבוד מנוחתו ממשערניוויץ חיים מו"ההקדוש
 הראשון )שזיש שבת של סידורו )בספרו זצוק"להקודש

 התפלה בנוסח אומרים אנו הכי דימדום ד((, עלה א'ענף
 דכמו בראשית, למעשה זכר הוא שהשבתוהקידוש
 )בראשית דלתתא איתערותא בלי היה בראשיתמעשה

 השבת יום הפעולות מעשה כן לעבוד, אין אדם כי ה(ב
 עיי"ש דלתתא, איתערותא בליהוא

 בראשית במעשה ז( ח כראשית )כמ"כ רז"ל אמרווהנה
 הכוונה תחלה, צדיקים של בנשמותיהםנמלך

 הנמיון עולם לברוא רצה הש"י דהנה לי,נראה
 כפי נעשים והמעשים הפעולות כל שיהיווהבחירה
 דלתתא, אתערותא ידי על הכל התחתוניםמעשה
 ידי על יהיה הבריאה בראשית שנם בהכרח היההנה

 והאיך הכל, שורש הוא הימוד כי דלתתא,אתערותא
 בלבד, החמו הוא אלא היה לא הרי באפשרי הדברהיה
 א( א כראשית )פס"ז במחשבה עלו ישראל ק 8 )שם כןעל

 כביכול הנה ראשית, שנקראו ישראל בשבילבראשית
 מעבודת תענונ לו שיהיה איך ית"ש בחכמתושיער
 מעבודת ובפרם הבריאה, אחר ועידן זטן בכלישראל
 ועתיד, עכר שוין ית"ש ואצלו ודור, דור בכלהצדיקים

 ישראל עומדים כבר כאילו אצלו כביכול היההנה
 לאיתערותא מספיק היה וזה עבודתו ועובדיםבצדקתם
 אל עדיין יצאו לא ומעשיהם שהצדיקים הנםדלתתא,
 היה זה הפועל אל לצאת מוכנים שהיו כיוןהפועל,
 )ביר שאמרו מה וזהו דלתתא, איתערותא בחינתכעין

 בראשית, למעשה קדמה ישראל של מחשבתן ד(א
 יהובי היוצרים המה גג( ד א )ד"ה הכתוב שאמרוזהו

 בחכמתם חז"ל שרמזו וזהו במלאכתו, המלך עםנמעים
 לפי הנה תחלה, צדיקים של בנשמותיהםנמלך

 בלי היה בראשית מעשה רואה הנך הנ"לדבריהם
 שהיו ההכנה אבל אין, אדם כי דלתתאאתערותא
 אל המוכים מעשיהם ולהוציא לצאת מוכניםישראל
 דלתתא, אתערותא כעין היה ודור דור בכלהפועל
 עוינה מישראל ואחד אחד שכל מה זה לפיותתבונן
 זה בציצית, ומתעפף תפילין מניח כעת מצוהאיזה
 דלתתא, אתערותא בבחינת בראשית במעשההיה

 טאדהבן
 בלי בעליונים פעולתה שבת בשנם תבין,ומעתה

 ברונטית, מעשה כמו דלתתאאיתערותא
 עצמם את ישראל שמכינים ההכנה פנים כל עלאבל

 איתערותא, דמיון היא שכת בתוספת השבתלפעית
 אל הכח מן פעיתינו להוציא מוכנים שאנחנוכיון

 ביום הפעולות לכוין מצווים אנחנו כן ונםהפועל,
 מעשינו(, ידי על שלא הדבר שנעשה )הנםהשבת
 אילו כי בכח, בנו שהיה ההכנה מועיל כן ידישעל
 היתה דבר לאיזה דבר, לשום לכוין נצמוינולא

 כי היסב הבן לזה, מוכנים היינו לא והריההכנה
 זכר הוא שבת כי הימב )ותתבונן הוא, עמוקדבר

 בדומה( דומה בראשיתלמעשה
 8( נ )נחושית קודש הטקראי לביאור ננאומעתה

 מאליהם א"טתכללו רצ"ל וכו', השמיםויכלו
 )לא דלתתא, איתעדותא בלי בלבד ית"שברצונו
 והארץ ההשמים פעיות כל העולם בריאת אחרכמו

נעשים



יניששכר שבת קידחו ו, מאמר השבתנה,מאמריבנס

 ביזם אלקים ויכל דלתתא(, באיחערזתאנעשים
 חסר העולם היה כי דייקא, השביעי וכו',השביעי
 שנקרא כזה דבר חמר העולם שהיה רצ"למנוחה,

 בראשית מעשה כסו פעולה שיפעה חייט מנוחה,לו
 קריאת בהם יפול לא הימים כל כי איתערותא,בלי
 וכפי מעורר, ידי על שפועלים כיון מטחהשם

 להם אין כן על בהכרח פעולתם יפעלו כןהתעוררות
 בלי בעליונים שפעולתו כיון והשבח מנוחה,שם

 מנוהה, באת שבת באת מנוחה שסו זהמעורר
 כמו בו שהפעולה כזאת בריאה בזמן בראשחשי"ת
 השביעי ביום וישבת וזהו מעורר, בלי בראשיתטעשה
 השבח בריאת קודם כי דייקא, מכל וכו', מלאכתומכל
 כל עם הנבראים, כל ית"ש ברצונו נבראו שכברהגם
 מעורר בלי היום קדושת שיפעל השבת יום פעולתזה
 השביעי ביום כן שאין מה בעולם, עדיין היה לאזה

 כמו זה לפי יקשה כן ואם והבן, וכו', מכלשבת

 כיון הפעולות לכוון שוב לנו למה לךשכתבתי
 שאף לך שכרובתי מה כפי הוא אך כחוליהם,שנקלטים

 בראשית, דמעשה דומיא להיות צריך כן פיעל
 בני צריכין כן אם הפועל, כמו הועיל בכחשהכנה
 כן וגם שבת, בתוספת דרבה הכנה לעשותישראל
 היום, קדושת של הזמן בבוא הפעולות לכותצריכין
 כיון הכנה הכנתם תקרא ענין לאיזה כן לאדאם

 בבוא מנהגם כאשר אך הזמן, בבוא עושיםשאינם
 )הגם ויברך וזהו מאד, הבן הפושל, כמו בכחההכנת ותפעי הכנה להכנתם יקרא אז כראוי, לכויןהזמן

 גם הוא זה כל עם ברכה, לשון חוא בודאישויברך
 שאט וכו' אתה ברוך לשון כענין הטבח קילוס לשוןכן

 קילס אלקים, ויברך וחייט הברכונך בכלאומרים
 ליום הנפפל היינו )אוץ השביעי, יום אתולגיבח(
 הכנה ישראל בני שיעשו שבוע תוספת חיינוהשביעי
 בלי הפעולות והטביעי יום קדושת יפעול זה ידישעל
 קידש היום עצם )את אוהו, ויקדש מכוין(,כוונת
 ואמר בפועל, ישראל לקידודי יצפרך שלאבעצמו
 היום את וקידש חתומפת את שיבח למההפעם

 אשר מלאכית דייקא( )מכל מכל שבת בו כיבעצמו(,
 הקרוש יום יעז אלקים שברא לעשובן אלקיםברא
 טעשה דמיון היום קדישת בעצם פעולת שיעוטההזה

 מעשה דמית להכנה מהצורך כן עלבראשיות
 בחכמת. עמוקים הדברים כי מאד והבןבראשיות

 וכו', והארץ השמים ייכלו 9 נ )מחיה יתפרש ערג(
 ושהתכללו, כתרגומו הוא פשופו לפיהנה

 לנו נתחדש ומה מלאכה, גמר היינו נתייסדוהיינו
 מלאכה אינו זה דהנה בזה, לי ונראה בזה,ידיעה

 נקרא מלאכה דנמר מיום כהטמיענו רק עצמה,בפני
 השביעי ביום ונתבות ס )שם כך אחר מדכתיבמלאכה,
 הגמר שנסתיימה השביעי יום עד מלארגזו,מכל

 להורות בא מלאכפה, מכל עדיין מיקרי לאמלאכה
 מלאכה נמר רכל ( עה ושנת קרובו עם לישראלבזה
 מכה טשום וחייב שבת במלאכת מלאכהמיקרי
 ית"ש בו דנאמר בראשית ביוצר כדמצינובפצ"ר,

 מלאכה מגמרשביתה

 ביום שם( )בראשית וכו' השביעי ביום אלקיםויכל
 במאמר שכתבתי טה עיין ליה, מיבעיאהששי

 להישבונן עוד ואחשבה ו'(, )מימן שבת תומפת)ק
 וכו' וישבות עיטה איטר מלאכתו וכו' ויכלאומרו
 מקודם אמר וגם הדברים, כפל הנה מלאכתו,מכל

 פירשנו שכבר )הגם מלאכתו, מכל כך ואחרמלאכתו
 במעשה דצנה לי, נראה מילילן, לאלוקי עודלעיל

 בלי בעצמו השי"ת שברא ברואים "טבראשית
 ויאמר ק א )שם דהיינו להוציאם בריח לשוםציווי
 בכחו השי"ת שצוה ברואים ויש אור, יחיאלקים

 יוק )שם כנון במאמרו להוציאם לאחרים ציוויהגדי
 נפש הארץ תחמא כה ושם דשא הארץ זם=א[)תוצא(
 לגבראל צוה השי"ת והנה המים, ישרצו כ( %םחיה
 וגם ממלאכה, הם רכבתו קוונט שבשבת קרובועם
 חעבדים על גם כי מלאכה לקלטות לעבדיחם יצוולא

 אפילו קנ( )שבת אמור מדרבנן כן )וגם השביתה,מופל
 במצותיו, קדשנו אשר ברוך עבדו(, שאינו לגויאמירה
 מקיימם, ית"ש עצמו הוא אשר טצותיו הםכביכול
 וכף, מלאכתו השביעי ביום אלקים ויכל שאמרוזהו
 ציווי בלא בעצמו עשה אשר מלאכתו כביכולהיינו
 השביעי ביום כן( )גם וחשבות רצתו, עוודילעבדיו
 לאחרים שאמר סמה אפילו היינו וכו', מלאכננומכל
 ית"ש ממנו דעת ונלמד ית"ש(, הגדי )בכחוועשו
 עשיית אימור וכן בעצמו, המלאכה עשייתאיסור

 ויעשח. לאחרים לומר )תטלא עבדים ידי עלהמלאכה
 ענין ב4 ב )בראשות השביעי יום את אלקיםףברך

 השפעה שתהיה הוא פשופו לפיהברכת
מבלי
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 שורה הברכה אין ( ח )תעיית כן על ושיעור, מדהמבלי
 ומנין במדה מוגבל שכבר כיון והמנוי המדודבדבר
 אין ( קמא )זח"א רז"ל שאמרו מה כן גם וזהוושיעור,
 חוזר הטיף מנין כי מאלף, פחותה שלמעלהברכה
 לאין עד וזהו טלף עד המנין מתחיל וינובלטלף
 שיהיו השביעי יום את אלקים ויברך וזהושיעור,
 והנה שיעור, מבלי ההוא היום והשפעותהברכות
 הוא קודש מקראי י"י מועדי בכל הבאהההשפעה

 האדם כי הגם שבת כן שאין מה המקבל,  הכנתכפי
  ההוא  היום שהשפעות  כיון  כך, כל  לקבל  טוכןאינו

 שבחינת כיון מוכשר לכלי יצפרך לא ברכהבבחינת
 )שבת רז"ל שאמרו וזהו הכלי, גבול מבלי הואברכה

 נחלה לו נותנין השבת את )הסעה[ המשמר כל (קיח
 הדבר מאד הבן מצרים,כלי

 )זחת לפרש יש פשומו לפי ג(, ב )בראשית אותוןיקד,ט

 הכתוב מסוד כנודע החכמה נקרא קדש (קנא
 ויקדש זה לפי ממילא מקודש, עזרך 2,4לח ג( כ)תהלים
 לתורה, העליונה חכמה בו השפיע הוא, הכוונהאותו,
 במוח שהוא דנשמתא יומא ( רה )זח"ב הוא שבת כןעל

 דאורייתא יומא ( צב ושם הוא החכמה שםאשר

 לעשות אלקים ברא אשר מלאכתו מכל שבת בוכי
 פשופו, פי על לפרש יש לעשות תיבת ג4 כשתשית

 עושה השי"ת כביכול היום עד הרי לן תקשהדלא
 כצמיחת העולמות, כל בהנהגות בשבתמלאכות
 ומתיילדים ההווים חיים הבעלי ובריאתהצמחים

 מעשה תמיד יום בכל בפובו ומחדש יום,בכל
 הופקדו בראשית כי פשופו, לפי הוא אךבראשית,

 כן ואם מיש, יש להוליד הבריות בכח הכחותכל
 נגמרת והיא שבת בערב מלאכה כמתחיל כביכולהיה

 לעשות, אלקים ברא אשר שאמר וזהו בשבת,מאליה
 מכחו הוא ההתחדשות שכל הגם והלאהשמהיום
 כל שהופקדו כיון זה כל עם ית"ש, והשגחתוושפעו
 המלאכה הרי מ"ט יש להוציא היצורים כידהכחות
 דיו לשרות דמותר ( יז )שבת נדע מזה מאליה,נגמרת
 ביטבת, מאליהם נחתרים והם שבת מערבוסממנים
 שכח הגם וכיוצא, התנור לתוך פשתן של אוניןולתת
 נם בנפעל פועל הדבר( והתחיל הנותן )שנתןהפועל

 ש"א כח בראשית פרשת דגלה אגרא בספר מובא ג ס-מן כלב(
 ז ו סימן א מאסר עייןג(

 כשוליה נקדנית שהמלאכה כיון זה כל עם השבת,כיום
 ב4 שכר וקבל ודרושמותר,

 אגב ויכלו, בפרשת לעשות תיבת שפירשנו רכיכןד(
 ישראל בני ושמרו מז( לט  )שטות בפסוקנפרזת

 השבת, את העשיה מהו השבת את לעשותוכו'
 בעל הקדוש הרב שכתב מה פי על לפרש ליונראה
 שאמרו מה על שבת( בו כי ד"ה ג ב )בהרשית החייםאור
 נעשה כאילו וכו' ויכלו האומר כל ( קים %בתרז"ל
 דבר לכאורה והוא בראשית, כמעשה להקב"השותף
 הנ"ל הקדחה הרב בזה ופירש כזאת, לומרמתמיה
 ששת כי ש( כ )ששת הכתעב שאמר מה פי עלזצוק"ל
 אמר, ז"ל והוא בששת, כתיב ולא וכו' י"י עשהימים

 יום את ברא ושוב ימים ששת רק ברא לא השי"תכי
 השבת יום קדושת מצותיו שומרי ידי על ושובהשבת,
 הדורונך כל סוף עד וכן ימים, ששת שובנברא
 היה בעולם שבת שומר היה שלא ח"ו יצויירואילו

 ימים ששת כי הכתוב שאמר וזהו העולם,מתכפל
 לא השי"ת אשר להורות בששת, כתיב ולא י"יעשה
 השבת יום מצותיו ושומרי ימים, ששת רקברא

 ימות כל וכן ימים, ששת עוד נברא היוםבקדושת
 נעשה כאילו ויכלו ואומר שבת השומר נמצאעולם,
 ברא שהשי"ת שותף, כעין הוא שבאמת וכו',שותף
 בורא בכח ואמירתו שמירתו ידי על וזה ימים,ששת
 באריכות החיים באור שם עיין ימים, ששת כןגם

 הפסוק לך יובן ועתה שם, המעיין על וסמכתיוקצרתי
 בני היינו השבת, את ישראל בני ושמרו כן גםהנ"ל
 השבת את לעשות בכדי השכת את ישמרוישראל

 לדורות השבת ביום העשיה כח שיתנולדורותם,
 וזה ימים ששת שוב הפועל אל הכח מן שיצאועולם
 דברי ומצוא הדברים והרחב הבן עולם, לדורותהוא
 תבין ובזה בכפנך, תשמרם כי הדברים נחמדיםחפץ,
 כל ( קלה )ח"ב השבת יום קדושת על בזהר שאמרומה

 ג( כי וכו', ערקין כולהו דדינין ומארי רוגזיןשולפני

 כיון להתכפל הדינים וכל הגזירות כל יכוליןבשבת
 והבן חדש, עולם בריאת הוא שבתשבכל

 המסורה כוונת לנו יתפרש הנ"ל הדברים פיעל
 א' דממוכי, ג' אלקים בךא א( א)בראשיה

 ג( ב %ם ב' וכו', השמים את אלקים בראבראשית

 ברא איטר היום למן לג( ד )דבהם ג' לעשות, אלקיםברא
 המיוסדים הנ"ל דברינו פי על הארץ, על אדםאלקים
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 והיינו זצוק"ל, החיים אור בעל הקדרי דבריי

 בתהילה רצ"ל וכו', השמים את אלקים בראבראשית
 כך ואחר צבאיהם, וכל והארץ השמים השי"תברא
 אשר השבת את ברא השי"ת לעלטות, אלקיםברא
 מחדש, וארץ שמים בריאת יעשו בשבתו שבתמידי
 ידי ועל שבוע בכל וכן ימים ו' עוד הזמן שיבראהיינו
 וכו', אדם אלקים ברא הנה הזאת, הפעולה תהיהמי
 בצדקתם המה שבת, שומרי יהיו שלא דור כל לךואין
 בו איטר וכל הזמן יבראו השבת יום קדירתבכח

 באריכות יא סימז א מאמר חזהו ראש שייוד(

 הגזירות כל למל יכולכן זה ידי על כן עלמחדש,
 הדבר. הבן חדש, הוא שהעולםכיון

 בגימפריא יי"ן כו"ם הנה היום, לקידודו יין כדכןה(
 שחנ"ה, לח"ם כך ואחר הוי"ה, שמותששה

 שמות ששה בגיסמריא כן נם לח"ם פעמים ב'היינו
 חדירי ביי השולמים הוי"ה צירופי י"ג הריהוי"ה,
 כנשמה שהוא דנשמתא יומא להיותו ובשבתהשנה,
 הוי"ה, צירופי הי"ג כל מאידים כן על הזמנים,לכל
 שמברכין נוהנין כןעל

 ומקדשיי
 ביום חדש כל את

 ק כידועהשבת

 המאמר
 שבתעירובי

 תבשילין. תחומין, חצרות, העירובין, במצות דרהטים איזה שונרנו

 אשר עקב ו(, סד )ב"ר תולדות פרשת במררשא(
 כהימרתי וישמור בקולי אברהםשמע

 כהזם יונתן ר' ה4 בו )בראשית ותורותי חקותימצותי
 אברהם היה חצרות עירובי הלכות אפילו אמר יוחנןר'

 שבעל קלה מצוה אפילו שקיים תורות ב' תורותייודע,
 רק שקיים אמרו לא חצרות בעירובי הנה עכ"ל,פה,
 מוחזקת ישראל דארץ הקודש בנזר ופירש יודע,שהיה
 בה זכות לגוי אין הטוב השי"ת לו שנתנה מיוםבידו
 במריבת והנה עכ"ד, חצרורע לעירובי צריך היהולא
 אצל בהיפך פירנסו לוס רועי עם אברהםרועי

 בה זכה שלא ה( מא )ב"ר בארץ אז והכנעני ו( יב)בראשית
 על מחמיר היה דאברהם לומר וצריך עדיין,אברהם
 שדרשו מסה כהטמע )וכן חסידות, ממידותעצמו
 אם ו( גה )ב"ר עמכם אנכי ותושב גד ק כג קיטשיתגבי
 הדין, מן ואמלנה תחטב הנני לאו ואם גר הריניתנצו
 יוצאין גמליו שהיו ח( ס )שם שאמרו ממה כהטמעוכן

 אברהם של גמליו לא וכי במדרש והקשוזטומין,
 כרחך על אלא יאיר, בן פנחס דר' לחמריה דומיןאבינו
 אברהם זכה דכבר לאכול רשאין הגמלים היודבאמת
 ממידות עצמו על החסיר שאברהם אלאבארץ,

 ע"ד קלט גרידות פרשת דכלה אגרא ספר שזיזא(

 אם יודע דמי הגמלים, זומם היה כן עלחסידות
 דאם קשיא אבל ודו"ק(, הנמלים עצמם עליחמירו

 לומר ואפשר חצרות, בעירובי גם להחמיר לו היהכן
 אבל חצרות, עירובי מערב והיה מחסיר היהדבאמת

 עירובי מצות מקיים בזה מיקרי לא כן פי עלאף
 לגמדי, פפור שהיה כיון מצוה אינו דבאמתחצרות
 שותפים מבלי לבד בו שדר בביתו שמערב כמווהוה

 נזר בעל לדעת לתרץ לי נראה כן אחרים,ודיורים
 א(.הקודש

  בדרך  לילך צריכים אנחנו שאין  נראה הקמןנלי
 הלכות יודע שהיה כפשומו, לפריט וישרחוקה

 המצוה, לקיים יכול היה לא אבל חצרותעירובי
 נוים היו העולם כל הרי לערב יכול היה מידעם
 אוסר הרי בחצר עמו נכרי דר היה ואם נח,בני
 ברשותו, הם ביתו ובני מכיתו, הוציא לא ובודאיעניו
 אשר והנפש ה( יב )בראשית הגרים היו הרי תאמרואם
 ואברהם נח בני דין היה להם גם בודאי בחרן,עשו
 והלכות ואהבתו ויראתו יחודו השי"ת דרכילמדם

 שנצמוו מצותשבע

 מן יוחנן ר' דייק קא מהיכן לב לתת מהראויוהנה
 מאי וגם דייקא, חצרות עירוביהמקרא

רבותיה
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 כשבחיה התורה זאת שפרטה חצרות דעירובירבותיה
 ונראה ודרבנן, דאורייתא המצות מכל יותרדאברהם

 אשר עקב מדכתיב דייקא, דרבנן מצות על דדרשלי
 בקולי ולשון עקב, לשון דייק בקולי, אברהםשמע
 מצות על מברכין אנחנו דהנה לך, ואפרש דייקא,קול

 )כדמקשי צונו והיכן וצונו, כמצותיו קדשנו אשרדרבנן
 התורה בנתינת כתיב דהנה היא, אך ((, בג )שבתרז"ל
 פסק, ולא ומתרנמינן ימך ולא נדול קול ים( ה)דברים
 תרווייהו אבל הפסוק, היפך הוא פירושו פי עלוהנה
 בסיני ניתן כן נם התרגום ג( מגלה )3" )כיקשוט

 רז"ל שאסרו מה תדע והנה פה(, שכעל תורהבבחינת
 סוף עד לחדור עתיד ותיק שתלמיד מה כל א( כב)וכז"ר
 הדבר נתגלה לא והנה מסיני, ניתן הכל הדורותכל
 הדבר וגילה בדורו המאמר בעל החכם זמן באעד

 הללו הדברים שכל הוא, אבל כזאת, ולמהההוא,
 ניתנו הדבור, בפועל להתנלות זמנם הניעשלא

 תורה היינו בפה הדבור גילוי בלא קולבבחינת
 העולם אל לבוא ההוא הנשמה זמן בא עד פה,שבעל
 ידי על הדבר נתנלה אז לזה ושייך הראויבדור
 דבור, אל קול מן הפועל אל הכח מן ויצא ההואהחכם

 שבכתב תורה דבור קול ומתחברים)ומתייחדים
 )משלי שמ"ח בגימטריא דבו"ר קו"ל פה, שבעלותורה

 לב שסחת ( קוב )שבת פיו, במוגנה לאיש שמחה כג(סו
 נילו אשר בעת בזמנם רז"ל שאמרו סוד וזהואשה,
 קול לחבר הפועל אל הכח מן והוציאו תורהטעמי
 שמחים ונדברים יוניך 4( ב חגיגה )תושלמי אמרודבור,

 עיני אם ומעתה והב0, לקמן עיין כמיני,כנתינתם
 שעשועים חמד הזאת התורה ותדע, תשכיל לךשכל

 באורייתא רמיזא דלא מידי וליכא ניתנה,שלימה
 יומיא, בסוף לחדיר עתיד ותיק שתלמיד מהאפילו
 התורה נתינת בעת היו האלה הדברים כלאבל

 קול נאמר זה ועל קול, שהוא שככתב תורהבבחינת
 תחסר לא עליה, להוסיף צריך שאין יסף, ולאנדול
 מן הענינים להתנלות אבל ביה, דכולא כרכא בה,כל
 תורה לידי לבוא הדבור אל הקול מן הפועל אלהכח
 הכמי ידי על ועידן זמן בכל מתנלה זה פהשבעל
 הססונלת נשמתו שוואט כפי בזמנו ואחד אחד כלהדור

 מה של כהאי ואחי נשתגע רק ונשמש כתיג ל8 81בפסוקב(
 נשטיח זמ דבר בושר כל ויבשיו 1( )פסוק זה אחרשכתוב
 תו"עונשמש,

 סכתן ד"ה 9ה דף ב"מ חיים תורת ספר עיין*(

 שבעל התורה מן שהיא תרגום בבחינת כן עללכך,
 לנו נפסק לא היום שעד פמק, %א מתרנמינןפה

 ישראל לעמו בפובו מחדש השי"ת אשר התורהנתינת
 הכמי ידי על ניתן לנפשיגו מעדנים ויום, יוםבבל

 התורה מבחינת הוא והכל ועידן, זמן בכלהדורות
 לו. שככה העם איטרי הנכבד, כמעמד ניתנהאשר
 התורה ברכת נוסה בהבינך לנפשך מעדנים תתןותזוף

 לנו ונתן העמים מכל בנו בחר אשר ( ש)בתות
 ימף ולא נדול קול בבחינת נתן כבר תורתו,את

 ה' אתה ברוך וממיימין דבר, כל מחמור איןבהקראו,
 הפסק, בלי מחדש ונותן יום בכל מחדש התורה,נותן
 זמן ובכל יום בכל המסולאים הענינים התנלותהיינו
 והוא נשמתו, שוררו כפי אחד כל הדור חכמי ידיעל

 ובזה *(, וכתרנומו כמקראו ימך ולא נדול קילבבחינת
 צונו, היכן ( כג )שבת רז"ל שאמרו מה היסבתתבונן
 כבר וינדה אביך שאל אמר חד אמוראי בהופליני
 אמר וחד בדבור, הנדה אלא מחומר ואינו במיניהיה
 בינייהו )ומאי ינידו, אשר הדברים מכל תסורלא

 וצונו, לומר שייך שפיר כן על ה'(, כעזרתפירוטנו
הבן.

 אלקים, דבר את ואשמיעך יהתבונן עמודועתה
 מגולתו עם ישראל זכות לעולם לעדתכון

 נעשה 1( כד )שמות אמרו הנכבד במעמד התורהבנתינת
 בהתנלות בביאור לנו ניתן שכבר מה געשה,ונשמע,
 טן ודור דור בבל ונשמע, ודבור, קול בבחינתכעת
 אותן חכמה, תעלומות לנו שיגלו מה הדורחכמי

 דבור לידי יתנלו ידם ועל כקול הנשאריםהדברים
 אמוק תורת אמת בפיהם י"י דבר כי מפיהם,נשמע
 מתחילה הנכבד במעמד אשר תבין לך שכל עיניואם
 את לפניהם וישם העם לזקני ויקרא ז( ים פיסותכתיב
 ויענו אח"כ נאמר י"י, צוהו אשר האלה הדבריםכל
 ניקטה י"י דבר אשר כל ויאמרו יחדיו העםכל
 ישם )במשפפים כתיב כך ואחר ונשמע, נאמרולא
 מיפר י"י, דברי כל את לעם ויספר משה ייבא ס(כי
 % ויאמרו אחד ק% העם כל ויעם ק כד )שם אזי"י, בדברי משער לאין ריבויים יש איך באריכותלהם

 ונשמעת. נעשה י"י דבר אשרהדברים
 הנה זאת, כל את אותנו השי"ת הודיע אחרילהבה

 אשר ודוה דור בכל חכמינו דברי כל אשרנוע



פויוטשכר שבת עירובי ה, מאמר שהטבתך,טפסריבנבי
 דבריהם דבריהם, את בצמא הפותים חיים אנומפיהם
 חכמתו הוא התורה דחנה ממש, חיים אלקיםדברי
 בחוכמתא, בראשית א( א )ברישא בראשיות יוצרשל

 חיים, אלקים מן והחכמה חכמה, ר4מטיון ק קיא)חחל"ם
 ממש תורה כן נם הם חכמים דברי שכל כיוןוהנה

 כי יג( 1 )קהלת החיים כל חיי בראשית יוצר שלחכמתו
 חכמים דברי על העובר יכל ( ד )גרנות תחיה,החכמה
 והפורש ( סו ק"~שץ )עיז החיים, מן נתרחק כי וכו'חייב

 )ישע" הפמוק מוד והוא החיים, מן כפורשמדבריהם
 ונשמע במאמר במיני שהבמחתם )כענין שמעו קנד

 נפשכם. ותחי לעיל( שנתנארוכמו
 השבת יום לקדורות בזהר שקראו מה תביןךערעזץ

 דאורייתא, יומט דנשמתא יומא ( צב רה)ח"ב
 חדשה תורה להוציא ממונלת נשמה דכל כיוןוהוא,
 שבאים קודש בשבת והנה ועידן, זמן בכל הישנהמן

 יש כרחך על הנה מישראל, אחד לכל יתירותנשמות
 הנשמה ידי על להתנלות הצריכה חדשה תורהעמה
 החכמה שיערה אשר כפי הלזה, בדור הזה ביוםהלזו

 הדור נשמות צורך לפי מבראשיתהאלקית
 מאמוק יוחנן ר' והוכיח דשמע לעניננו, נחזורךערצדץ

 וידע שקיים בקולי אברהם שמע אשרעקב
 דרבנן המצות כלאברהם

 שעתידיי
 דור בכל לחדש

 בקול, במיני ניתנו אבל דבור, לבחינת והביאםודור
 אל הכח מן יוצאים ועידן זמן בכל יומייאובמוץ
 שעתיד )מה עקב לדעתו, הכתוב פירורו וזהוהפועל,

 אברהם שמע אשר יומייא( ובסוף בעקבלהתחדש
 קול בחינת מן הבין קול, מן אברהם לה )שמעבקולי

 יוחנן ר' שפרט ומה הדברים, הבן הדבור(,התגלות
 כממוך. יתבאר חצדות עירובילרבותא

 הנראה אשיחה לבבי עם אשר את אורחאהאגב
 המדרש דברי כן נם לפרש יש שבזהענ"ד,

 בשם ברכיה ר' בשינוק ד סד )ב"ר לשונו וזה הנ"ל,בפסוק
 מחדש הקב"ה שאין יום כל לך אין אמר יהודהר'

 והנה ב( לו )זיוג שנאמר מעלה של דין בביתהלכה
 ה( א יהושע שנאמר תורה אלא הניון ואין יצא,מפיו

 כאן, עד יודע, אברהם היה זה ואפילו וכו' בווהנית
 הן הן ולדעתי בקולי, קשת עקב לשון לבאר כן נםבא

 ר' רק יוחנן, ר' בדברי לסטלה הנאמריםהדברים
 בבחינת ניתנו אשר הדברים דאותן הוסיףברכיה

 דבור בבחינת נתנלה %א תורה מתן בשעתקי

 ההעלם מן הפהקי אל הכח מן יוצאיך ודור דורוכל
 עתו כפי שבדור החכמים ידי על הדבור נילויאל

 דבור, נילוי לידי מביאו שבדור שהחכם כיוןוזמנו,
 מעלה של לפמליא הדבר מנלה השי"ת ככיפולאז

 אביתר אומר הוא כך בני יונתן י.( )ממוושומר
 הוא כך בני בהשיר ( סו )המגה וכן אומר, החש כךבני

 במעוי( יג )ע בפסיקתא חז"ל שאמרו מה ותתבונןאומר,
 אומר הקב"ה של קולו שמע למרום כגטהכשעלה
 לומר דקדקו וכו', שתים בת פרה אומר בניאליעזר
 אליעזר ר' היה לא הנה כי הקב"ה, של קולושמע
 נשמתו לשורפי שייכה הזאת וההלכה בעולם,עדיין

 להביאה ובדורו פה שבעל בתורה ידו עלשיתנלה
 עדיין הזאת הלכה היתה כן על דבור,לבחינת
 של קולו שמע מיטה על אמרו כן על קי,בבחינת
 שהביא בדורו אליעזר ר' זמן בהניע אבלהקב"ה,
 השי"ת נילה אז הדבור, אל הקול מן הזאתהלכה

 מעלה. של בפמליא הזאת ההלכהבדבור
 ( טו )המגה דידן, תלמודא מן ראיה עוד לךהאוציא

 מאי לי' ואמר לאליהו שילא בר רבהאשכחיה
 מפומייהו שמעתתא קאמר ליה אמר קוב"ה, עבידקא

 לא מאיר דר' ומפומיה אמוראי וכולהו תנאידכולהו
 )טלאם דכתיב ))פרש"י( *(, מאחר תורה שלמד עלקאמר

 הוא צבאות ד' מלאך כי מפיהו יבקשו ותורה 1(ג
 יבקשו תורה צבאות ד' למלאך דומה הרב אםוכו',
 מאיר ר' אמרו הרי ליה אמר וכו'(, לאו ובאםמפיהו
 קאמר השתא ליה אמר וכו', אכל תוכו מצארמון
 כל ישתומם זה על הנה וכו', אומר הוא כך בנימאיר

 בירר מאיר ר' אשר קוב"ה ידע לא ח"ו וכימשכיל,
 דברינו פי חלל הזה, האמורא שאמר עד וכו'המוב
 דבור, לידי ובאה רווחת ההלכה היתה שכברניחא,
 דומה הרב אם מטה של דין בבית להלכהואיפסק
 הלכה, עוד בזה "ם אבל וכו', צבאות ד'למלאך
 מן הטוב לברר יכול אשר וקדשו גדי צדיקדהיינו
 ההלכה זאת אבל לפניו, ופעולתו אתו שכרו הנהוכו'
 עדיין איפסק לא כי דבור בבחינת עדיין היתהלא

 הקב"ה אמר לא כן על מסה, של דין בביתלהלכה
 רווחת הלכה על שעבר על מאיר דר' מפומיהתורה
 הזה הצדיק שטר עד דאחר, מפומיה תורהונמר
 לידי בקול הנעלמת הלכה זאת הביא הזהבעולם
 בפמליא נם ההלכה נתנלתה הנה להלכה, ופמקהדבור

שי יא אות פ"נ גנש שן עין*(



יששם שבת עירובי ה, מאמר השבתות,מאטריבנבי
 וכו', אומר הוא כך בני מאיר קוב"ה ואמר מעלהשל
 דברי הן הן במדרש ברכיה ר' דברי ומעתההבן,
 שיתגלו ההלכות אותן )אפילו עקב מבחט, יוחנןר'

 בשם שיאמר הקב"ה של בדבורו ולבסוףבעקב
 זמנם עד הדברים והיו דור, שבכל והחכמיםהצדיקים
 אותן )שמע בקולי אברהם שמע אשר קול(בבחינת
 ועוד שבכתב, תורה קול בחינת טן אבינואברהם

 ק אי"ה(יתבאר

 חצרות, עירובי יוחנן ר' דייק מהיכן שדקדקנודב2דץ
 מן דהנה והטמרתי, וישמור מן לה דדייקנראה

 היחיד רשות מן לטלטל אמור שטו( )טואו"חהתורה
 בחכמתם והשיגו חז"ל ובאו בהיפך, או הרביםלרנטות
 בית( )היינו ליחיד הכהיתמר רשות מן לטלטללאסור
 שרנטות חצר, )היינו ליחיד משתמר שאינולרנטות
 וישמור הוא וזה בו(, שולטים בתים בעליהרבה

 לחלק חכמים שאמרו המצוה שמר היינווהטמרתי,
 כעת לי שנראה מה זהבשימור,

 דמצוה אולמיה מה יוחנן ר' לדעת שדקדקנוןב2ה
 דרבנן המצות כל מן חצרות עירוביהזאת

 כל מן יותר אבינו אברהם של לשבחו התורהשרמזה
 בשבת התורה מן דהנה בזה, לומר שיש ומההמצות,
 הרבים, לרשות היחיד מרשות להוציא אסורקודש
 הקיד-ט לגבול יכונה היחיד רשולן ג( פ"ב ש"ט)ע"ח

 הרבים ורשות אחד, ושמו אחד ד' ומיוחד יחידאחדות
 רבים הן ה( ה )שטית הכתוב בסוד אתרא לסטראיכונה
 כל יתפרדו בפירודא דאזלי )והטעם הארץ עםעתה

 העוסק כי התורה, לכל כלל כעין והוא און(,פועלי
 גבול היחיד ברשות מקושרת נפשו ומצותבתורה
 ברשות ח"ו נתקשר ח"ו עבירות העובר ובהיפךהקורט,
 הוסיפו קדשם ברוח וחכמינו אחרא, סטראהרבים
 היחיד לרשות היחיד מרשות להוציא אפילוכנטמרת
 שהרבה חצר דהיינו הרבים, רשות כעיןהדומה
 נרמז הנה נאסר, יהיה כן גם בו כשתשטיןיחידים
 להכניס לבל והטמרת לעשות התורה לכל כנטמרתבזה

 עבירות בעשיית דהיינו הרבים, לרשות ח"והקוד-ט
 מחוייב ח"ו הרבים לרנטות עצמו את יכניס שאזח"ו

 במותר עצמו את ולקדש למיטמרת כנטמרתלעשות
 וסייגים הגדרים לכל התורה לכל כלל הוא כן אםלו,

 ר. סימן ב טימר אלול פיטנ(

 שמר הנה חז"ל ציווי פי על פה שבעל בתורהשהם
 עירובי )ששטר[ )ששומר( הוא הכולל והדבר אברהם,זה

 הדבר. הבןחצרות,

 חצרות, עירובי במצות מופלג רמז לך ארמוזעוד
 השתי לחבר התורה לכלל נכון רמזשהוא

 ( קע )ת"ז פה, שבעל תורה עם שבכתב תורהתורות

 את )המעבר דכורא בחינת כביכול הוא שבכתבתורה
 הלכות על בגמרא כדמקשי פה שבעל תורההנוקבא
 ברמז טמון לה ומפקינן מילי, הני מנא מ7%,ודינים
 נוקבא בחינת פה שבעל ותורה שבכתב(,בתורה

 תורה לי, נראה והנה ההלכה(, ויעדת)המתעברת
 ( 1 וקדושין גמור היחיד רשות בבית נרמזת פהשבעל

 רשות חצר כן שאין מה חזיא, לא תרי לבי אתתאכי
 שבכתב, תורה דכורא לבחינת רמז בתים בעלילהרבה
 פה שבעל לתורה רמז לרבים, חצר בהיפך, לרמז)ויש

 ((, " זהר תקוני רפט עיין כרבים הלכה בהדאתמר

 )דברים שבכתב לתורה רמז היחיד רשות כן שאיןמה

 רמז יש וקצת עולם, של מיחודו למו דת אש ב(לג
 ה( טה )תהלים בפסוק ( צד )ח"א לך פרשת בזהר זהלדרך

 יסוד הוד )נצח תצריך ישכון ותקרב תבחראשרי
 גבורה )חסד ביתך מטוב נשבעה הנוקבא(,מעמד
 שיהיה איך יהיה דכורא(, בחינת שם אשרתפארת

 חצר, עם בית לחבר העירוב מצות הנח לרמז,"ט
 לרמז פה, שבעל תורה עם שבכתב תורה לחיבוררמז
 ב' ותורותי במדרש במאמרו יוחנן ר' שסיים הואזה

 והוא פה, שבעל קלה מצוה אפילו שקייםתורות
 אבינו אברהם שידע חצרות, עירובי במצותהמעלה
 שכתבתי כמו הנ"ל לכל טוסד יסוד הוא זו מצוה רמזכי
 לא הנ"ל דברינו כל פי על יכפר, הטוב והשםלך,

 להיות בשבת, דוקא הזאת המצוה למה לךיקשה
 ניתנה בשבת ולכו"ע ( פו )שבת דאורייתא יומאשבת

 הזאת, המצוה יאה ולו נאה לו בשבת כן עלחתורה,
 פינו יאמר שלא רצון ויהי בעדינו יכפר הטובוהשם

 כרצונו שלאדבר

 נרטז הצר עם בית חיבור הנ"ל, דברינו לפי וענהב(
 נשמות מתיילדים משם אשר שליםליחודא

 בפסוק רמוז זה אשר בזה לרמז יש הנהישראל,
 ותשכח תשי ילדך צוך יח( לב יבהק האזינובשירת
 תש"י ילדך צור הנה תימטי דרך ש הואוכו',

בניטפריא



מזיששכר שבת נר ו, יחמר השבתות,מטריבני
 והוא וכו' ותשכח זה כל עם חצ"ר, בי"תבגיממריא

 מתמיהדבר
 הלכות אפילו ד( סד ת"ר ז"ל אומרם עוד לפריט ךי,טג(

 פי על הוא יודע, אברהם היה חצרותעירובי
 הם והוד נוגח בשלה( פ' המצות )טעמי האריז"ל מרןכוונת

 חמ"ד רחמים הוא נצ"ח והנה התצרים, בניהנקראים
 רי"ו, בניממריא נבור"ה דין הו"ד ע"ב,)בניממריא(

 הכוללם האמצעי סו שהוא בימו"ד לכוללםותכוין
 ע"ב עירו"ב וזהו גבור"ה(, )חס"ד רי"ו ע"בבסוד
 הנעשה והקימור החיבור והנה מרן, לשון כאן עדרי"ו,
 וידיג כה( ד )בראשית מלשון ידיעה בשם נקראביסו"ד
 וכו' ואין ( ע ~גמות הדעת עד עולה היסוד כי וכו',אדם
 היה חצרות עירובי הלכות שאמרו וזהו לדעת,אלא

 הגבורות להמתיק ונכורה חמד לחבר יודע,אברהם
 דהנה כהצמרתי, וישמור מן לן ונפקאבהחסדים,
 גבראל היו מוץ ים קריעת בשעת חז"ל, בדבריתתבונן

 מקפרג היה מצרים של דהשך ( קע )יח"ב בדיןנתונים
 והש"י וכו', והללו וכו' הללו מאלו אלו נשתנומה
 וי"ם ויב"א ויס"ע של הנכבד השם נילה רחמיוברוב

 אתקון רי"ו )חס"ד(, תיבין ע"ב בצירופיושמצורף
 באשמורת זה היה כן על הנבורות, ונמתקו)נבזר"ה(,
 יום מדת עם )דין( לילה מדת חיבור זמןהבוקר
 באשמורת ויהי כו( י ושמות שם כתיב כן על)חסד(,
 יודע היה אבינו אברהם והנה וכו', וישקףהבוקר
 עירו"ג, סוד נבור"ה חמ"ד לחבר חצרות עירוביסוד
 הבוקר אשמורת השלישי במהמר הנעשה הדברוהוא

 ביה דכתיב וזהו בעלה(, עם מספרת אשה ( ג))ברכות
 הדבר הבן כהימרתי,וישמור

 המקיים אד"ם תבין, הנ"ל כל בהתבוננך והנהק
 נצ"ח לחיבור יכוין חצרות עירובימצות

 בצירוף יסו"ד היד נצ"ח והנה ימו"ד, ידי עלהו"ד
 לי נראה כן נבור"ה, חס"ד בניממריאאד"ם

 ומאמר
 שבת נר מענין ידוברבו

 במה פרק המרדכי סביב הנטורים בשלמיא(
 בשכך כתב, רנה( סיטן ושבתמדליקין

 וחנוכה( מוב ויום שבת )מצוה, בנר זהיריםשישראל
 ד' לך והיה יט( ם )ישען שנאמר הקב"ה של לאורוילכו
 הבשורה אמת יקשה, ולכאורה עכ"ל, עולםלאור
 שהוא לומר מנין זו אבל במקרא, היא מבוארתהזאת
 )שם מתחלת הפרשה דהנה לי נראה מצוה, הנרכשכר

 זכות לפני בא כי רצ"ל אורך, בא כי אורי קומי א(ס
 בפסוק כך אחר וכן טצוה, בנר לפני מאיד שאתהאורך

 לא כך אחר כשמסיים הנה לאורך, נוים והלכו)ג(
 יאיר לא הירח ולנוגה יומם לאור השכהו עוד לךיהיה
 עולם לאור שנזכה היינו עולם, לאור ד' לך והיהלך
 להבים יכולין אשר בראשית ימי ששת מן הגנוזאור

 סופו ועד העולם מסוףבו
 מקשינו לא מדליקין, במה ( כא )שגת גמוענירןיןג(

 שפיר דידעינן קאי, היכא תנאבנמרא
 אלקים ויברך ג( ב ולראשיה ביה דכתיב קאי אקראדתנא
 בארור יומו את כשקלל איוב והנה השביעי, יוםאת

 ממילא אור, הא חשך יהי ההוא היום ג( ג ואיובאמר
 לרז"ל נמצא וכן אור, יהיה מבורך שהוא יוםנשמע
 שגת( נברכה נ' מזומר לך שכתבתי מה )עייןבמדרש
 בנר ברכו השביעי יום את אלקים ויברך ה'(סימן
 מה פי על לומר ויש שכתבע, מה פי על והואשבת

 שוה, מנזירה נלמד הוא הנ"ל( )מאמר לעילשכתבנו
 דצפרא בקדרותא יב.( שירשית חדש בזהר אמרודהנה

 את לברך אז( )הוא פוב במזרח( האור)כשמתנוצץ
 י( א )בגושית הכא כתיב שוה בנזירה דנלמדישראל,
 א( כד )בנרבד התם וכתיב מוב כי האור את אלקיםוירא

 לומר יש והנה ישראל, את לברך ד' בעיני מובכי
 ד' בעיני מוב כי כתיב שוה, נזירה למדו בזהדנם
 דבזמן נלמד מוב, כי האור את התם וכתיבלברך
 המבורך ההוא היום ממילא אור, להיות צריךברכה
 תיקנו כן על לאור, צריך אלקים ויברך ביהדכתיב
 במצותיו קדושנו אוטר לברך ותיקנו שבת, נרלמצוה
 חנוכה( בנר שאמרו )כענין צונו והיכן ט.( )שבתוצונו,
 אורייתא קנט.( כח"ב התורה )זו אביך שאל ז( לבניגרים

מחכמה



יששכן שבת נר ו, מאמר הכבתא,מאמריבני
 ראשיכן י( קיא )תהלים בחוכטתא בראשית נפקת,טחכטה
 שה"ש ))וי"ג ויגדך אב( נקרא וחכטה ( רצ )~ח"גחכמה,

 )קדושיו החכמים )אלו זקניך דחכטתא( רטיזא הגדה (פו
 הדבר )שנמסר לך ויאסרו חכטה( שקנה זה זקן (לב

 הדבר נמסר והנה כנ"ל(, התורה טן שוהבגזירה
 מדה פה שבעל התורה במדות שהוא שוהבגזירה
 שהוא רחמים של מדות שבי"ג שניה סדה נגדשניה
 פעמים(, כטה זה מאסרינו קדם )כאשר רחוםסדת
 טטדת עון, יכפר רחום והדף לח( עח )תהליםוכתיב
 שהדלקת א( נח )תנחומא רז"ל ואמרו עון, כפרת בארחום
 נרו כבתה היא כי האשה ידי על מצוה שבתהנר
 לפיכך העון(, ידי על הראשון האור )שנגנז עולםשל

 טדת ידי ועל שוה, בגזירם נלמד כן ועל הנר,תדליק
 יכפר רחום והוא רחום, מדת מעוררים שוהגזירה
 לילה בכל ע"כ הגנוז, האור בטהרה לנו וישיבעון

 לילה רכנם )כד ברכו קודם אומרים החולסלילות
 וישוב עון יכפר רחום והוא לבא( מהממשוהחשך
 קודש שבת ליל חוץ יאיר, כיום ולילה הראשוןהאור
 טדת לעורר פועלים כבר כי רחום והוא אומריםאין
 לעורר שוה בגזירה )שנלמד ההדלקה במעשהרחום
 בדיבור רחום והוא לוטר צריך ואין רחום(,טדת

 שהוא לומר אלה בדברי תמעה )ואל רב,וטעשה
 טצות ז' טן הוא כי התורה, טן טמש עשהמצות
 להם יש חז"ל דברי כל רק בידינו, שטקובל כמודרבנן
 כידוע, טסיני הכל נתקבל כי התורה טן וסטךמקום

 להאריך(ואין
 כהנך להלכה דפסקינן טה פי על לי, נראהועדך

 בהדלקת להו דסבירא רסק שואו-ח אחזפוסקים
 כל ( קיח )שבת חז"ל אסרו והנה שבת, קבלת הוההנר

 כדור זרה עבודה עובד אפילו כהלכתו שבתהמשטר
 שבת קבלת בהתחלת תיכף כן על לו, טוחליןאנוש
 מדת לעורר שוה בגזירה נלטד והוא הנר, הדלקתהיא

 עון יכפר רחום והוארחום,
 שייכ* טישך ואור ברכה הנ"ל דברינו פי על הנהג(

 אל נוהמך האור דהנה תתבונןאהדדי,
 )יסוד לצדיק זרוע אור יא( ?ז )תהלים הדבר הבןהברכה,
 אור וההוא ישטח, צדיקים אור ט( יג )משליעולם(
 זה לפי ותתבונן דליליא, שבתא הברכה אלנוהמך
 חמ"ד בגיטטריא בדא דא איתכללין כד ברכ"האו"ר
 הנתבכין קוין הג' כללווו קעח( אומן )מג-ע רחמי"םדי"ן

 ברכה, בהו דכתיב אבות ג' סוד הברכה, אלבאור
 ברך והע א( כד )שמ ברכה, ודיה ב( יב )בראשיתבאברהם

 את אלהים ויברך יא( כה )שם ביצחק בכל, אברהםאת
 הכהמכת והנה אותו, ויברך ל( לב )שם ביעקב בנו,יצחק
 )יה,ולמי גם כן על אם"ת, בגיטמריא בברכ"ההאו"ר
 בשבת לשקר וטתיירא אטת אוטר הארץ עם א( דוה4
 הבן כברכה, האור נוהמך בו אשר עליו שבת אימתכי

 האלה. הרטיזותכל
 לוטר אדם צריך דברים שלימה לד.( )שבת משנהד(

 חשיכה, עם שבת ערב ביתובתוך
 בכהונה רמזים עיין הנר, את הדליקו ערבתםעשרתם
 זלה"ה חיד"א הגדול להרב דוד כסא בספרהזאת

 ברטז, לפרש שיש אוטר כן גם בעניי אני והנה (,)ת
 הגוף איברי ( רעה )זח-ג ביתו בתוך לומר האדםשצריך
 עם שבת בערב לוטר צריך ביתו, בני נקראיםשהם

 הנשטה ביאת קודם שבת להכנסת מטוך היינוחשכה,
 את הכנתם אם עישרתם, העליון, מהעולםיתירה
 דהיינו קדושות ספירות לעשר טרכבה להיותעצמכם
 שטאל וזרוע סגו"ל, ניקוד להוי"ה מרכבה יטיןזרוע

 הנהגת שער )פרע"ח כנודע הכל וכו', שב"א ניקודלהוי"ה

 מן הקודש לקבלת הכנה הוא הזה והדברהשמוד(,
 )שם( האריז"ל בכתבי הטבואר כענין מרומיםגבהי

 הקודדו, אל טרכבה התפלה קודם עצטו אתלעשות
 ועוד( ד"ה ג ה ברכות ברכה והיה )י אצלינו טבוארערבתם,

 וכן עברים, יג( יד )בראשית לישראל שקוראים טהבסוד
 לפני עבר ( % )ברבות ציבור לשליח רז"ל שכינומה

 הוא ע"ב של שם ירא"ה אים"ה סוד הואהתיבה,
 בתורה כתובים שהם כסו והתיבין ירא"ה, אתווןרי"ו
 אים"ה ירא"ה והנה אים"ה, טנין תיבין נ"והם

 )שו-ם רז"ל בדברי לרטז שיש וזהו עב"ר,בניטמריא

 נענים ואינם מתפללים ישראל טה ספני ח( ואההלים
 יק צא )תהלים שנאסר בשם להתפלל יודעים שאינםמפני

 הנ"ל וכפי ואענהו, יקראני שטי ידע כיאשגבהו
 בו אשר ע"ב שם והנורא הנכבד השם עלהכוונה
 לישראל כנמה זה ולמד בתורה, יראה איטהנרטז

 הנורא השם להם שלמד הים, אצל הראשונהבתפלה
 בהם אשר וי"מ ויב"א וים"ע יט-כא( י )שמותבפסוקי
 כענין ירא"ה, טנין ואותיות אים"ה טניןתיבות

 עפצים וכולם עיט )תפלת המלאכים עלשאומרים
 באים"ה עונים וכן קוניהם, רצון ובירא"הבאים"ה

ואומרים



יייששכר שבת נר ה מאמר הלבתא,מטריבני
 עברים, ישראל נקראים כן על קדהט, בירא"הושומרים
 בשם להתפלל וצריך נענה להיות שצריךוהש"ץ
 הארכתי אחר )ובמקום התיכח, לפני עברקראוהו
 ואת אנכי עברי שאמר ס( )8 ביונה ותמצא 8((,בזה

 הבן ירא, אני השמים אלקיה'
 מן שהיא יתירה הנשמה להכנת שבת בערבושנוץ

 ויראה באימה תמיד שעושים מרוםהצכא
 )כנ"ל(, ביתו כתוך לומר האדם צריך קוניהם,רצון

 להתפלל ויראה באימה עצמכם את העירותםערבתם,
 רי"ו ע"ב עירו"ב כוונת כידוע ערבתם, או כנ"ל,בשם
 )נבור"ה רי"ו הוא הנ"ל השם אותיות מניןהיינו

 )כמו בצירופיהן קבלתן כפי והתיבותירא"ה(
 הארין"ל, ובכתבי ( קט ק"ג נ"ב., )""ב בזהרשמצורפים

 הם (( )מה סוכה במסכת ותוספות רה"י שהביאווכסו
 גבור"ה חס"ד הוא השם זה כן אם )חמ"ד(, תיביןעשב

 שיש וזהו רי"ו, ע"ב עירו"ב וזהו ואהב"ה,ירא"ה
 שבת ערב )כנ"ל( ביתו בתוך לומר האדם צריךלרמז
 עצמכם את התעוררתם היינו ערבתם, חשיכה,עם

 והכהטכיל כנ"ל, נרהבה יראה היינו עירובבמצות
 העליון יחוד נורמים תהיו היינו הנר, את הדליקויבין,
 חב"ד יזווד סופת( ש"ח )פוע"ח כידוע קטרין,בתלת
 נה"י יחוד אלקי"ם(, )הוי"ה חנ"ת אהי"ה(,)הוי"ה
 נ"ר, בנימפריא הכל סך הזה היחוד אדנ"י(,)הוי"ה
 ולדבקם לקשרם והמעשה והדבור המחשבה הכנתהוא
 וקבל ודרוש תבין תעתה השכרע בקבלת החייםבחיי

 לתווכיה. כפלים כישכר,
 הפשמ פי על מלתא ביה נימא לידן דאייתי מע"ך'ה(

 השבת(. ולכבוד התורה)לכבוד
 נב על אף הונא, רב בר רבה אמר לד.( )שבתבגמרא

 לומר אדם צריך דברים שלשה רבנןד14סור
 דליקבלינהו היכי כי בניחותא למימרינהו צריךוכו',
 בר דרכה הא לי שסיע לא אנא אשי רב אמרמיניה,
 ש"ט מה והנה עכ"ל, מסברא, וקיימתי הונארב

 אף רבה שאמר הלשון קשה 8' היא, בזהלהשבונן
 לשנות המאמר בעל כשרוצה צודק הזה דלשון נב,על

 נב על אף אוסר הוא רבנן, מדברי דבר איזהולהקל
 באופן כן פי על אף וכך, בכך להחסיר רבנןדאמרו
 הלא בכאן אבל אחר, באופן לעשות לו סותר וכךכך

 כא. סיט 8 טימר אלת שייו8(

 על אף למיסר שייך ולא מחודש דין הוא מוסיףרבה
 רבנן דאמור ב' רבנן, דאמור הא למיסר ליה והוהגב,
 וכאן בברייתא, או בתוספתא כשאמרו לומרשייך
 למימר ליה הוה כל, בפי שנורה היא שליטהרהטנה
 דאמור גב על אף כך, הוא רבה לשת ג' דתנן,הא
 דבריו הכנטיך וכו' לומר אדם צריך דברים שלשהרבנן
 אמורא, מדרך זה חסין לא ותו לומר תיבתעד
 דרבה הא לי שמיע לא אנא אשי רב דאמר האד'
 היה אם בשלמא קשה, מסברא, וקיימתי הונא רבבר

 לא שהחר לומר צודק לזה לימוד, איזה רבהאומר
 רבה גם הנה אבל מסברא, וקיים הזה הלימודשסע
 לומר אשי לרב ליה הוה סברא רק לימוד שום אמרלא

 מדעתיוקיימתי
 מקומות בכמה חז"ל דרשו דהנה לפרש,ונראה

 ובניחותא, רכה לשת החש אמירה תורהלשון
 יעקב לבית כנאמר כה ק ים )שמות שדרשו מהכענין
 ותגד רכה( בלשון להם לומר הנשים אלו ב( כה))שממד
 כמה דקדקו וכןוכו',
 התורה בדבריפעמים
 בדברי אבלונבואה,
 פה שבעל בתורהחכמים
 כי כזה, לדקדק סמךאין
 ( קלו )חח, חז"ל אמרובן

 ולשון לחוד ווורהלשון
 ונמצא *(, לחודחכמים
 במשנתינו בכאן זחלפי
 לום"ר מלשון לדקדקאין

 אמירח לשט הוראת כפי ובניחותא רכה כלשוןשיאמר
 שבעל תורה הוא רבנן דברי הרי כי שבכתב,בתורה
 גב על אף רבה שחילוט וזהו לחוד, חכמים ולשוןפה

 אדם חייב שאמרס הם רבנן )רצ"ל רבנןדאמור
 מיבעיא כן( פי על אף הוא, תורה לשת )ולאלום"ר
 התנא דקדק דוקא בכאן )כי כניחותא, למימרליה
 דבריו הכנטיך כן על בניחותא, היינו לום"רלשון
 המקרא מן זה דנשטע ונראה לא(, ותו לומר תיבתעד
 אהלך שלום כי וידעת ,4ט שאף מי הריין שכתבכמו
 נוך, ופקדת ביוץ שלום הנר הדלקת זה כו4 ה)8יב
 הייה וטשפא, המא חצרוצן עירובי זה דירתךהייה
 טאיטד דרך על מכל יאכל שלא בכדי להפרישמעשר

 חנה קשה, זח לפי והנח חפא, עליו תשאו ולא לב(יה

 הח"ה*(
 צודק אמירה שלשוןובפרט

 בתורה מקוםבכל
 ס8:( יתרו )לק"ת פהשבעל
 כמה דק, קול דנוקבאדרגש
 ובמקום ערב, קולך כיי( ב השווים )שיר אמרד"ת
 ק טימן 1 מאטר )מיןאחר
 לשון כן שעל בזהכתבנו
 חכמים ולשון לחודתורה
 שניכר כמו כביכול הואלחוד
 לקלא דדכורא קלאבין

 יכפר. הטוב והשםדנוקבא,

הדלקת



יששכי שבת נר ג מאמר השבתא,מאמרינבי
 הקדימו ולמה שבת בקבלת המאוחר הוא הנרהדלקת
 יהיה הג' כל שאמירת לנו לרמוז בכדי הואהפסוק,
 מן לזה סמך דיש וכיון רכה, בלירון היינובשלום
 רכה בלשון דוקא לום"ר התנא כוונת בודאיהמקרא
 אחר אשי רב שאמר וזהו קאי(, אקרא תנא )כיובשלום

 ממשנתינו הדבר לדייק דרבה הא לי שמיע לא אנאכך,
 כמו לחוד חכמים לשון הייתי מבור כי דוקא,לום"ר

 הוא נכון כי ודוק מסברא, קיימתים אבל לךשכתבתי
בעזה"י

 דאמור גב על ואף העתיקו, ז"ל והרא"ש הרי"ףוהנה
 בתוך לומר אדם צריך דברים שלשהרבנן

 בדברי העתיקו הנה בניחותא, למימרינהו צריךביתו
 עד רק בגמרא זה )שאין ביתו בתוך תיבות גםרבה
 להו דקשיא נראה שכתבתי(, כמו וכו' לומרתיבת
 דרב הא וכן שכתבתי, כמו גב על אף תיבות כןגם
 רבה דדייק הם הסבירו כן על לך, שכתבתי כמואשי
 קאמרה מדלא במתניתין, ביתו בתוך תיבותמן

 הכונה לכאורה נראה ביתו, בתוך רק בביתוהמשנה
 הבתים בכל שישמעו קול בהרמת דבריושיאמר
 דאמור גב על אף רבה שאמר וזהו החדרים,ובכל
 )ולא ביתו כתוך לומר אדם צריך דברים שלשהרבנן
 אף קול, בהרמת שיאמר כנטמע הנה בביתו(אמרו
 משמע כן כי וכו', בניחותא למימרינהו בעי כן פיעל

 דקאמרו והא ובניחותא, רכה בלשון לומ"רבתיבת
 ושתים, פעם החדרים בכל כן שיאמר היינו ביתו,בתוך
 למירק דאיכא היכא ~חוד, חכמים לשון דאמרינן)והא

 מיניה, דלקבלינהו היכי כי הוא דמברא ובפרםדייקינן,
 יתירה, אימה להפיל שאסור ( י )מסיו חז"לואמרו
 חילול לידי ח"ו לבא יכולין יתירה אימה ידי דעלאמרו
 והרא"ש הרי"ף שהביאו וכמו עבירות, ושארישבת
 מדרשת כן כהטמע וגם בכאן, הללו המימרותז"ל

 וכמו וכר[ שלוס כי זורעת לוי בן יהושע דר'הפסוק
 בכאן לומ"ר תיבת בודאי כן על לעיל,שכתבתי
 אנא אשי רב אמר כן על תורה(, בלשון כמודייקינן

 וקיימתי לומר, תיבת דדייק דרבה הא לי שמיעלא

 דגלול בשער אדם, תולדות הנקרא ההקדמה גפוףג(
 ואף עור, כחגות גגחינת שאנו כעת עבודתינו ידי על פי'ב*(

 מעלתינו תגדל זה ידי על לאור, שיתהפך לתקן נזכה כן פיעל
 אור כתנות בז גם והיה החטא קודם מן יותרלעתיד

 ח סימן ג מאמר עייןג(

 לפורט נראה זה שכתבתי, כמו ההש דסבראמסברא
 הגמרא גירשה לפי מיחו ז"ל, והרא"ש הרי"ףלדעת
 לפוסט הוא הנכף ביתו בתוך תיבות העתיקושלא

 הבן. שכתבתי,כמו
 למנחה סמוך הספר לפני אדם הטב לא ס.( %ם משנהו(

 לבורסקי ולא למרחץ לא אדם יכנסולא
 והרע"ב והרמב"ם בדה"י עיין לדין, ולא לאכולולא
 יצא לא למיתני רבעי איידי בכאן הנהו כלדנקם
 אבל כן, הוא האמת בודאי והנה וכו', במחפוהחיים
 הרמב"ם דדקדק הא לפירורים יקשה כן פי עלאף

 כך ואחר במוקדם החייפ יצא לא לשנות ליהדהוה
 הנהו כל דנקפ לי ונראה באגב, הנהו כללמיתני
 בערב טצותן הנהו רכל לנו לרמז שבת אצלבכאן
 כענין שבת בערב מצוה הצטערות, לגלחשבת,

 חק מא )גראפית ביוסף כדאשכחן המלך, לכבודשמגלחין
 נקרא ייטבת ( לג ))ב"ק פרעה אל ויבא וכו'ויגלח

 רומזיז השערות לס.( יחרז וזויה סוד, ולפימלטמא(,
 ומארי רונזין וקולפני כל קלה.( )וח"ג ובשבתלדינים,
 אתרא שולפנא ולית מינה ואתעברו ערקין כלהודדינין
 לרחוק ויצוה ( ל"ד חריג כנרחץ, עלמין,בכולהו
 פי ועל דחול, עובדין מן הזוהמא להעביר שבתבערב
 פוג(, ח"ה ומע"ה האריז"ל מרן מדברי ידועהסוד

 שיכול דבר הוא העורות, עיבוד מקיםבורסקי,
 יצפרך שלא שבת בערב לעיין מצוה במהרהלהתקלקל
 חילול לידי ולפעמים ח"ו צער לידי ויבא בשבתלעיין
 ( תם )ז""ג דידוע בדבר, להעמיק לכהטכיל וירטשבת,
 נתחלף שבת בערב שהיה הראשון אדם חפא ידיעל

 אדמג( בתולדות בשל"ה )עיין בעור, אורכתנות
 עייני"ן אלפי"ן יכתוב שלא ( ש ושגת הברייתאבפירוש
 תגדל יותר אהטר שמסיק שם עיין אלפי"ן,עייני"ן
 ב*4 עבודתינו כשנתקן בימינו במהרה לעתידמסלתינו

 פי על ואף עור כתנות בבחינת כעת עובדין שאנומה
 קודם מן יותר מעלתינו תגדל הנה לאור, יתהפךכן

 עיבוד נקרא זה והנה אור, כתנות שהיההחפא
 בו נאמר ולא אור שכולו יום הוא שבת והנההעורות,
 אז שיכהו הראשון ואור בראשיות במעשה ערבויהי
 או"ר פעמים ה' מנין ל"ה אלף אל"ה מנין שעותל"ו

 למצוה חז"ל תיקנו כן ש ק, בראשית במוגשההנאמר
 וצונו, במצותיו קימטנו אשר לברך )ותיקנו שבת,נרות
 אדם הראשון אביך, ויגדך, אביך שאל צונווהיכן

קדמתה



יששמר שבת נר ה מאמר השבתות,משריבני
 אור הגוף גם היה החטא קודם אנטר ויגדך,קדמאה,
 ואחר אוה כתנות וזהו מרום כמלאכי ספיריהיינו
 עור(, כתנות מוגשם הגוף נקיטה החטא ידי עלכך
 תורה אור ידי על לאור עור להפוך נצפוינווהנה
 בשבת ובפרט הראשון, האור נגנז בתורה אשרומצות
 נגנז %א הראשון האור בו שיכהו אשר האוריום
 דאורייתא יומא הוא שבת כן ש שבת, מהמאיעד
 שבת, נר להדליק וצונו וזהו האור, נגנז בהאשר
 בשבת מאיר שהיה שגת של הנר להדליקשצונו

 היה האדם של הגוף וגם קדמאה, אורבראשית
 נתהפך והגוף האור נגנז החטא ידי ועל אור,כתנות
 שבת של נר להדליק השי"ת וצונו עור,לכתנות

 שוב דאורייתא יומא הוא והשבת התורה, ידיעל
 בערב המצוה זה, לרמז ע"כ עור(, בעד אוריתהפך
 האור להדליק כך ואחר העורות בעיבוד לעייןשבת
 תעמת )ירושלמי רז"ל שאמרו מה תתבונן )ובזה שבת,נר
 נגאלין מיד השבת את ישראל שמרו אלמלי א(א
 והרחב תבין ואתה לאור(, העור מתהפך היהכי

 כרצונךהדברים
 בהדס להריח בשבת מצוה הנה עיד, לדהאומר

 והוא פחד( ש"ח )פדע"ח האריז"ל שכתבכמו
 יוחאי בן שמעון דרי בעובדני ( לג )שבת הגמרא מןנלטד
 דברינו פי על לך ארמוז הנה המערה, מן כשיצאוובנו
 בעו"ר הנוסף מספר הוא ס"ט, בגימטריא הד"סהנ"ל,
 במהרה ניתקן כאשר תתבונן הנה או"ר, מספרעל

 גם הנה לאור, הכל ורטוב והשבת התורה ע"יבימינו
 לעיל( לך שרמזתי בשל"ה )עיין טוב ריח יתןהנוסף
 מסוד ידעת וכבר ממנו, נהנה שהנשמה דבר ( סג)ברכות
 ביראת והריחו ג( ש )ישן" לעתיד דכהטיח דרגאהריח
 חבט היינו החוש שזה אחרד( כמקום כתבתי וכברד',

 החיטים כל כן על האדם, בחטא כך כל נפגם לאהריח
 החטט זה כן על נזכר, לא החטט וזה לשםנזכרים
 הנה הגוף, %א ממנו נהנית הנשמה רוחניינשאר
 או"ר עור כתנות מן עושים אנו קודש בשבתתתבונן
 במקום עוד יתבאר ואי"ה האלה הרמיזות הבןהד"ס,

אחר
 כשהוא לשבת יכנס שלא שבת בערב מצוהלאכרך,

 והכעס כעס, לידי ח"ו יבא ובאפשרמעונה,
 ארר ב, סימן א מאמר חשון ח, סימן ד כשמר סרןשרזי(

 י סימו אמאמר

 הוא בשבת אבל ( פה )ת"ז בחי, גם אסור שהואהגם
 לא ג( לה )שתוה אקרא ואממכוהו ביותר, פליליעון

 ( לד דף )לקמז עוד יתבאר ואי"ה וכו', אשתבערו

 איש בין המשפפ ידי על השלום להעור מצוהלדין,
 מלכים בני אוראל וכל השבת, קודםלרעהו

 שביעי מקדשי עם וכו' במלכותך תצמחו חבריםכאחד
 לט.( )ת"ז ידעת כבר מטובך, ויתעננו ישבעוכולם

 כל בהסכמת הוא "טראל לכנסת הטו"בהשפעת
 כי ה' האל ידבר מה אשמעה ט( פה )ההליםשייפין
 שלום ( קטו קי. )זח-ג ידעת וכבר עמו, אל שלוםידבר

 '( אינון דרגא חדופוב

 הג"ח*(
 )שמות אמר דצת כמה טוב בלשון קרוי הנר אור גםתעה

 בטוב יכונה באור כי על הגרות, את בהטיבו ז(ל
 ג( 1 )אבות טוב, כי האור את אלקים וירא ד( א)בראשית
 שבת נר מצות כן על האור, נגנז בה כי טוב נקראתוהתורה
 כן על לתורה, מסמל הוא הגנוז אור הארת היתהשבו
 לבגים זזכם שבת גר ידי נועל ( כג )שבת בגמראאמרו

 לחיכך. ויונעם הדבר הבן חכמים,תלמידי

 לכנמת הפוב השפעת מענין זה לכלל וכבאנו גניתז(
 נר ידי על הגנוז אור טוב הארת ומןישראל,

 כי האור נגנז שבה התורה הארת היום וכבודשברע
 מעלייתא מילי כמה לדרוש באתי עתה כן עלטוב,
 לחובב כהנה שאמר בפסוק אלקים חנני אשר הטובמן

 פוב דבר י"י כי לך והפכנו אתנו לכה כס( י)במדבר
 כמה בתורה הצפון הטוב להעיר ככדי ישראל,על

 צפנת אשר טובך רב מה כ( לא )תהלים אמרדאת
 הצור. כעזר החלי וזה וכו',ליראיך

 כי לך והטבנו אתנו לכה וכו' לחובכ סשהריאמך
 בזה, להתבונן יש ישראל, על טוב דברה'

 בדעתו נגמר כרחך על הנה להתגייר שבא הגרדהרי
 עסק אשר והדתות מעים, אבותיו נחלו שקראנטר
 תכלית רק תעתועים, מעשה המה הבל היום עדכחם
 עבודת היא העולמות נבראו כעבורו אשרהטוב
 ועל העולם, עיקר הם וישראל ומצות בתורהישראל
 כן ואם שהתגייר, בעת בדעתו זה העלה יתרוכרחך
 דבר י"י כי לחותנו כגטה שהודיע הדש הדבר זהמהו
 מסתפק ח"ו יכנרו עדיין היה וכי ישראל, עלטוב
 דאמר( מאן לחד ( ט ח"ז ראה )או שמע הריכזה

קבלת



יששכר שבת נר ו, אמי השבתות,משריבני
 בתורתו השי"ת להם שייעד מה וכל התורה,קבלת

 משער לאין ובבא בזה נפלאותמוכות

 אנשי לנו תקנו הנה לבבי, עם אשר את לךיתגמר
 שיהק ושמונע שבת בתפלת הגדיהכנסת

 הנחלתו ולא הארצות לגויי אלקינו י"י נתחיולא
 עמך לישראל כי ערלים ישכנו לא במנוחתו וגםוכו'
 הרבותא מהו להתבונן יש לכאורה וכו', באהבהנחתו
 רק ניתנו לא ומצות התורה כל הרי בזה, שבתשל

 כהוום ואי נח(, לבני שניתנו מצות ז' )חוץלישראל
 האומות כל על התורה את הקב"ה דהחזיר ( ב)ל"ו
 בכלל היה השבת גם כן אם לישראל שנתנהקודם

 תם הצור במחשבת שעלה לומר חלילה וגםהתורה,
 רק קרובו, עם לישראל ולא לאומות התורהליחן
 לקבל ירצו שלא וידע האומות על הקב"ההחזיר
 אחר תירוץ להם יהיה שלא בכדי זה השי"תועשה
 מצות כל מן שבת מצות דשאני לך יובן אבלכך,

 אין הגוי אותם יעשה אם המצות כל דהריהתורה,
 מיתה, חייב ששבור גוי נח.( )מהדרין אבל אשם,עליו

 ישבותג לא כב( ח )בראשית תעשה בלא נח בניוגצמוו
 בן יתחייב למה הדבר במעם להתבונן מהראויוהנה
 רז"ל שאמרו מה פי על לי ונראה בשביתתו, מיתהנח
 מיבעיא הששי ביום השביעי ביום אלקים ויכל ק י)ל"ד
 באת מנוחה חפר העולם היה מה אלא למימד,ליה
 מובנים, אינם כן גם ז"ל ודבריהם מנוחה, באתשבת
 ואינה העשיה, העדר רק עשיה אינה המנוחהכי

 הוא אך וכו', מלאכתו וכו' ויכל קאמר וקראמלאכה
 בעולם הגברא דבר שלכל רז"ל קבלת פי עללדעתי
 וקיומו, החומר חיות היא והצורה וצורה, חומריש

 המעשה ימי הרשת נברא, כן גם הוא הזמןוהנה
 החומר צורת היא השבת ויום הזמן, חומרהמה

 כי ומנוחה, השביתה יום הוא כן על לגוף,כנשמה
 החומר, מפאת ועבודה הכעבוד הצורה, מפאתמגוחה
 עם פה לכם שבו ה( כנ ששאית בעבדים שנאמרכמו

 רז"ל שאמרו וזהו לחמור, הדומה עם סב.( יבמותהחמור
 קיבל לא עדיין שהזמן מנוחה חמר העתם היהמה

 שהוא הצורה את הזמן קיבל שבת שבא עדצורתו,
 העתם. ונתקייםמנוחה

 ינ י" א מאמר ימה(

 הוא לכבודו השי"ת ברא אשר האנושי במיןיהנה
 של חומריים הם האומות כל כך, כןגם

 חמורים בשר אשר כ( בג )יחזקאל אמר דאת כמההמין
 לעולם באו כן על המין, צורת הם וישראלבשרם,
 הבאה הצורח כמשפם אומות השבעים כלאחר

 ה((, אריה גור בעל הגאון בפשרי זה )עייןבאחרונה

 יום הוא השבת יום הזמן בבריאת תתבונןומעתה
 הצורה, הם ישראל ברואי מבחר האנושי ובמיןהצורה,

 לישראל, אלא ראוי אין השבת יום שביתת כןאם
 בשרם, חמודים בשר אשר החומריי גוי כן שאיןמה

 כמבדו לצורה עצמו את ומדמה שביתה לשםכשבתו
 הנה עצמו, בפני קיום הוא כי לישראל צריךשאין
 הצורה בזולת קיום לו שאין להראות מיתה,יחויב

 מתקיים שהחומר רואה הנך הדבר, הבןהמקיימו,
 שאין מה לצורה, דבוק להיות מחוייב הצורה ידיעל
 סיבת היא הנה הצורה מן החומר כשמתפרדכן

 הנשמה. מן בהפרידו הגוף כעניןבימולו
 במעשה הנאמר כענין מוב נקרא הצורהוהנה

 מוב, כי אלקים וירא הנבראים בכלבראשית

 אותו, המקיימת צורתו חומר כל קיבל הואלדעתי
 שיר מזמור ב( א צב )הסים הזמן צורת בשבת הואוכן
 שגם הדבר ותתבונן וכו', להודות מוב השבתליום
 בלשון בתורה נקרא והדלקתו המגורה נקיוןבעפק
 שהוא הנר כי הנרוות את בהיפיבו ו( ל ושמותהמכה
 כענין הצורה הוא בו הנאחז והאור החומר, הואהכלי

 נר ו( כ )משלי בכתוב הוא וכן לגוף, המאירההגשמה
 הכתוב פירחח תתבונן זה לפי והנה אדם, גשמתד'

 הוי"ה כי לך והמכנו אתנו לכה לחותנו משהשאמר
 הגקדא הצורה כהכפם להם דוקא ישראל, על מובדבר
 כשתרצה כן על האומוו4 לשאר כן שאין מהמוב

 אליהם הגר ונלוה א( ע )ישע" שנאמר כמובמקומם, מכהי בהם דבוק להיות אתה מחוייג ממוכםליהנות
 שהם האומות אצל בהיותך כן שאין מהדייקא,

 הבןחומריים,
 כי לך והמכנו אתנו לכה כס( י )בנדנד יתפרש ערךח(

 מה ידעת כבד ישראל, על מוב דברהוי"ה
 פ"נ( תשובה ח' )השטם היא ידוע לך, ואומר לקלל,שדקדקנו

 אמתיים שניהם אשר ובחירה ידיעת חקירותמענין
 המדע יתישו שאתו הגם התורח, פי על לנונתאמתו
 וכעלומות כל נגלו לפניו אדם, מחשבות יודעוהוא

י



יםיששכר שבת נר ה מאמר השבתות,משריבני
 ותחבשותיו אדם מחשבות מבראשיות נסתרותוהמת
 ויוכל חפשיית הבחירה זה כל עם אפס, מעלליויצרי
 אינה ית"ש ידיעתו כרצונו, ולמוטב לטוב לקלטותאדם

 בא שכבר היינו ית"ש דיבורו כן שאין מהמכרחת,
 ובהכרח מכריח הוא הדבור הדבור, בחינת אלהענין

 אלשיך מהר"מ הקדהצ הרב בדברי )עייןשיתקיים,
 לא מפי יצא איצר דברי יהיה כן סו( 0ת )ישי"בפסוק
 1((, וכו' והצליח חפצתי אשר את עיטה אם כי וכו'יגנוב

 ישעיהו חזון א( א )ישע" הפסוק פירשתי זה פיועל
 תיבות דהנה וירהטלים, יהודה על חזה אשר אמויןבן

 דחזית דרגא בין הוא החילוק אכל מיותרין, חזהאשר
 שהנביא ראיה לשון היא חזיון דהנה דנבואה,לדרגא
 אשר הללו בצירופים השמים מן אליו מתראיםראה
 לשת שהיא הנבואה מעלת מזה שגבה לישראל,אמר
 את בדיבור שמע שהנביא שפתים ניב ים( נו)שם

 גדולה יותר מעלה והוא אליו הנאמריםהדברים
 מעלתו שגבה הנביא יוצעיה ג( לד )פסיקחא והנהמחזיון,
 מזרע והיה ( י )סגלת כידוע הנבואה במעלתמאד

 הנבואה שראה "טעיהו חזון כאן הכתוב ואמרמלוכה,
 שאמר וזהו דנבואה, בדרגא %א בחזיון רקהזאת
 שיקשה מה רצ"ל חזה, אשר ומתרץ, כמקשההכתוב
 הנבואיי, בדבור לא בחזיון לו הזה הדבר נאמר למהלך
 רצה ולא וירושלים, יהודה על הזה החזיזן להיותהוא

 בהכרח יהיה דאז כביכול בדיבור לומרהשי"ת
 החזיון, יתקיים %א שישובו רצה והשי"תשיתקיים,

 והדברים כביכול, ית' מפיו הדבר עדיין יצא שלאכיון
 ז(ארוכים

 דבר לחותנו משה שהודיע מה לפרש שיוטרזדז1
 ולא בודאי, לך והמכנו אתנו לכה היינוחדש,

 הייעודים כל יבואו ולא העת יגרום ח"ו פןתחהצ
 בהכרח הלא שאמר זהו השי"ת, לנו שייעדהטובים
 שבאו ישראל, על טוב דבר הוי"ה כי שיתקיימו,הוא
 בדבור שבאו וכית דייקא, בדבור הטובים הייעודיםלנו

 ולא אמך ההוא ק גג )בסינר שיתקיימו, הואבהכרח
 וגף ודבריעשה

 אלתרך ושיין הרואים, כלי מסר תפלס ויקז ג ב אשבואלו(
 גינת הרעוצן תצא לא עלית ספי הפסוק על לח גאיכה
 ע"ב. סט פקחים דרךיששכר

 בצמ"ה. י מאמר אדד טז, סיוע ב מאמר אב תמוזעטןז(

 עם אשר את נכת טעם לך אומר זה פי ועלפ(
 לישן בהערות לנו צוה השי"ת הנהלבבי,

 עיבל הר על וכו' ואת גריזים הר על הברכותאת
 בפירכם כתורה נכתבו ארורים הי"א והנה כס(, ט)דבתם
 )טיח פה שבעל בתורה הקבלה ובאה טו-ט(, מ)שם
 כלפי פניהם הפכו דהיינו הברכונך מקודם לומר (יז
 פסל יעשה לא אשר האיש ברוך ואמרו גריזיםהר

 ואמרו עיבל הר כלפי פניהם הפכו כך ואחרוממכה,
 הארורים למה להשבונן ומהראוי באינך, וכןוכו'

 שבעל בתורה נתקבלו והברכות שבכתב בתורהנכושיו
 להיות הנ"ל, פי על לי ונראה ואמירה, בדיבורפה

 תורה והנה שיתקיים, הוא בהכרח הקב"ה שלדבורו
 היות )עם ניחפה, חתומה תורה ס( )רועשבכתב
 כל עם האלה, הדברים כל את אלקים וידבר א( כ)שטת
 דור בכל בזמנם הדברים שיתאמרו כתיב, לאמרזה
 להבין יוכל ומי הדבר, והבן המציאות, לעתודור

 חתומה הזאת כשהתורה והנה תם(, הצורמחשבות
 שבכתב בתורה נכתבו שהארורים לומר "טניתנה,

 הדבר יהיה שלא בכדי בדבור נאמרו ולאבאותיות
 בתורה נאמרו הברכות כן שאין מה שיתקיימו,בהכרח
 וזהו בהכרח, שיתקייטו השי"ת הפץ כי פהשבעל
 על טוב דבר ד' כי צדק, גר לחותנו כנטהשהודיע
 בהכרח כן על בדבור באו והברכות הטובותישראל,

 שיתקיימו.הוא

 והטבנו אתם לכה כס( י )בסובר עוד לפרש 1נר84הי(
 טה פי על ישראל, על טוב דבר ד' כילך

 ח"ו מחוייבים ישראל שהיו הרי ( יז )רוה רז"לשאמרו
 כך ואחר מועפים, גשמים להם ופסקו השנהבראש
 אזי אפשר, אי עליהם להוסיף הנה בתשובה,שבו

 תאבד שלא הראוי ובמקום בזמנן מורידןהקב"ה
 ברוהט זכאין ישראל שהיו והרי אחת, פפהאפילו
 נתחייבו כך ואחר מרובין, גשמים להם ופמקוהשנה
 שלא מורידן הקב"ה אפשר, אי מהן לפחותח"ו,
 וכיוצא, במדברות רק הראוי במקום ויכלאבזמנן
 סשה שהודיע הנרצה שזהו לומר יש זה לפיוהנה

 ד' דבר אשר הטוב יאמר לבל חדש, דברלחותנו
 לחווט "צ זה כל עם שיתקיים בהכרח שהואהגם

 אם ישראל לארץ להשפיע ד' פסק אשרשהטוב
 יקחוהו ההוא הטוב זכאין, ישראל יהיו לאח"ו

זרים



יששכר שבת נר  ה קמר השבתות,מאטרי ביב!
 ישראל זרע אם והיה ג( 1 )ששטים הנאסר כעניןזרים
 כי לחותנו משה הודיע כן על וכו', ועמלק מדיןועלה
 יקחוהו ההוא שהטוב דייקא, "טראל על טוב דברד'

 על הטוב שיתקיים הוא בהכרח כן אם דייקא,ישראל
 בזה. ודי דייקא,ישראל

 לך והטבנו אתנו לכה כס( י )בנדבר עוד רירצמ!ר,טיא(
 הלכה הנה ישראל, על טוב דבר ד'כי

 סלע האומר ( ד )ר"ה התורה פי על בחמדאל היארווחת
 גמור, צדיק זה הרי וכו' בני שיחיה בשביל לצדקהזו

 ( ג ושם בגמרא דאמרינן אהא זו מברייתא רמינןוהנה
 לבית שהתנדב דשאינו והחמיץ, היה כשר מלךכורכו

 ניחוחין מהקרבין להוון די ק 1 )חת ואמרהמקדש
 כאן בגמרא וכהזני ובנוהי, מלכא לחיי ומלולייןוכו'

 בשינוק טה, )י4" ברש"י עיין באומות, כאןבישראל
 ואפילו הקב"ה של מדותיו אחר מתרעם אינוישראל
 אינו הצדקה שנתן בשעה שהתנה כמו וכו' לאח"ו

 כן שאין מה שנדר, נדרו ומקיים הדין ומצדיקמתרעם
 כך עושים קרובו עם כשישראל והנה מתרעם,גוי

 יקיים שהשי"ת נותן הדין הנה ההלכה, זאתומקיימים
 ית"ש דבריו היה שתגאי הגם כזאיר כן גםלגו

 הטוב כל לנו יקיים 1כ1' תלכו בחקותי אם ג( בו)ויקרא
 הנה שם, כמבואר וכו' תשמעו לא ואם לנו,שייעד
 זה כל עם הטוב, כייעוד ית"ש דבריו היה שתנאיאם
 וח"ו בתנאי צדקה נותנין שגבראל כיון נותןהדין
 נותנים הם כן פי על ואף התנאי מתקייםאינו
 נותן כן גם השי"ת הנה מתרעמים, ואינםצדקה
 קיימו לא והם בתנאי שהתנה הגם הטובהייעוד
 הטוב, הייעוד להם נותן ית"ש הוא זה כל עםהתנאי,
 גבראל, על טוב דבר ד' כי לחותנו משה שהודיעוזהו

 דבריהם שמקיימים ישראל על הוא שדיברשהטוב
 אם הקב"ה, עם שהתנו התנאי מתקיימים שאינםהגם
 הייעודים להם שיקיים השי"ת אצל כן גם נותן הדיןכן

 מקיימים אינם ח"ו קרובו עם שישראל הגםהטובים
 הבן. עמהם, שהתנההתנאי

 לך והטבנו אתנו לכה כק י )כיבד עוד היתפרשיב(
 הודעה הוא ישראל, על טוב דבר ד'כי

 ידי על פן עליו לבו יפול לבל הלזה, צדק לגרחדשה
איייח(

 ב מאמר טפת כסלו סימוג, א הככסא שאסר אב מט,
 ל.סימן

 בכתופם ומלך ח"ו המקטריגים יתעוררוהחטאים
 שבודאי כהנה לו והודיעו הטוב, ויתמנע ארץיעמיד
 על והוא קטרוג, שום יועיל ולא לישראל הטוביבא
 ים )בראשית בפסוק ח( ( קיח חמש טרק )* שפירשנו מהפי
 אלקים ויזכור הככר ערי את אלקים בשחת ויהיכק
 את בהפוך ההפכה מתוך לום את וישלח אברהםאת

 שכל היות עם והנה לוט, ההן ישב אשרהערים
 המעשה באריכות לעיל נאמר שכבר מיותרהענין
 להשמיענו רוצים ובאם לום, הצלת בעניןשהיה
 זה להשמיענו ליה הוה אברהם בזכות הצלהשהיתה
 מאד קשה לזה חוץ עוד אבל המעיטה, בסיפורלעיל
 וכו' בשחת ויהי ומכופל, כפול באו הדבריםשכל
 את בהפוך ההפכה מתוך לוט את וישלח וכו'ויזכור
 דהיה לדעתי, הו"ל אך לוט, בהן ישב אשרהערים
 ד' רפאני י( יז וירט" בפסוק ( מז בלק )11"ח בזהרמבואר
 הכונה, שם ופירש וארפא, למימר ליה למהוארפא

 רפואה אינה רפאל המלאך ידי על הנעשיתדהרפואה
 עבודתו וזה עובד מלאך הוא )דהנה עולמית,בטוחה
 שוב יומים או יום שאחר כהשתוקק הוא והנהלרפאות,
 הבח' עליה, שממונה העבודה לעבוד השי"ת"טלחהו

 שליח בלא השי"ת מן שהיא הרפואה כן שאיןמה
 ד' רפאני פירחח וזהו עצמייות בטוחה רפואההיא
 הדבר הבן לעולמים, בודאי וארפא אז בעצמך,אתה

 מלאכים ג' שלח הש"י לתמוה, "ט בכאן הנה זהרלס!י
 אין כי ב( נ ))ב"ר דברים לג' בשליחותלאברהם

 לזה הטעם וטאבו שליחולה שתי עבטה אחדמלאך
 ויכול קדמוהי רבבן רבוא אשר יחפש גדולתולחורות
 לבשר אחד מיוחד(, שליח פרפיי דבר לכללשילוח
 להפוך ואחד אברהם את לרפאות ואחד שרהאת
 אברהם את לרפאות שבא רפאל והמלאך מדום,את
 ב' עשה והנה לום את להציל למדום כן גםהלך

 היא, אחת ורפואה שהצלה לומר וצריךשליחות,
 הקב"ה שלח למה א' עצומווע קלטיות ב' קשהוהנה
 רפואתו ואין לרפאותו רפאל את אוהבו אברהםאל

 ובפרט בעצמו, אותו הקב"ה ריפא לא ולמהעולמיית,
 הטעם דהנה ט' ובעצמו, בכבודו אז אליושנגלה
 גדולתו להורות שליחות שתי עוטה אחד מלאךדאון
 ב' יהיו כן גם ורפואה להצלה גם כן אםכנ"ל,

 לתירוצים. נצפרך ולאשלוחים
אך



כיששכר שבת נר ה מאמר אנתות,משר*בני

 איך זאת כל משמיעט שהתורה לדעתי, הואאך
 קמרונים ש"מ במקום גם ירומה יראיו רצוןהש"י

 לעשות מקום ואין הוא בפטפט מלך והשי"תח"ו
 כזה באופן עויפה הוא ברוך יכול הכל זה כל עםנס,

 והנה לך, יתבאר כאשר אוהביו בשביל נסשיעוטה
 מאברהם שנפרד ובפרם זכורן ללוט היה לאבכאן
 דינם כשננמר והנה רשעים, במקום לשבתו לוובחר
 להציל באפשרי היה לא מעלה של דין בבית מדוםשל
 בבחירתו שהוא ובפרם אין, זכות בידו כי לוטאת

 בכל כמותם שאין רשעים מקום לשבתו לושבחר
 לפניו הארץ כל שהיה ובמעל במרד זה ועשההעולם,
 הארץ כל הלא ט( יג )בראשית אברהם לו שאסרכסו
 )בזכות להצילו השי"ת ברצון כשהיה והנה וכו',לפניך

 ובאיזה זכות באיזה הדין ממדת קמרוג היהאברהם(
 ואילו ארץ, יעמיד במשפט מלך והש"י ינצל,טענה
 אם לדונו לוט שם מעלה של דק בית לפני נזכרהיה
 והקטרוג הדין המדת מתעורר היה אז לאו אםינצל
 הכבופט, פי על להצילו מקום ואין מהמקטריגיםהגדול
 בעיני הדבר ירע אשר ידע מחשבות היודעוהנה

 נפלאות העיטה עשה מה לוס, סיתת עלאברהם
 שילך רפאל על מרומים בנכהי נזר לבדו,נדקות
 )והנה ותחלואיו, מכאוביו סכל אברהם אתוירפא
 והנה ומדוים(, התלאים בכלל הוא ודאגה נפשעיגום
 לקטרג לבו אל יערב אשר הדין כוחות סכל הואסי
 לרפואה ראוי שאינו ח"ו לומר הנאמן ידיד אברהםעל

 וכל הדין מדת המכסת היתה בוודאי והנהוהצלה,
 לרפואה אברהם שראוי הדין ונפסק מעלה שלפמליא
 מחלת כן גם הוא הרפואה ובכלל מכאוביו, מכלוהצלה
 האדם אם החילוק מה כי א"1, בלב ודאגהלב

 הכל על בדאגה לב בכאב או מכה בכאבמצטער
 דין בבית להלכה שנפסק כיון והנה לרפואה,יצטרך
 ממילא סכאוביו סכל אברהם את לרפאות מעלהשל

 דאגה לאברהם לו היה כי לוט הצלוע נכלל זהבכלל
 המלאכים נשתלחו כאשר והנה לום, על לבומחלת

 לרפאות עמהם רפאל גם ונשתלח לשליחותו אחדכל
 אברהם אל ד' וירא ה י8 )שם בבואם אז אברהם,את

 לא אז גופו, ססכאוב אותו וריפא ובעצמובכבודו
 ואברהם מז( )שם נתרפא כבר כי לרפאותו מה רפאלידע
 והיה סדום ענין לו ונילה אמר וד' לשלחם עמםהיך
 לעשות והלך רפאל הבין אז לום, על לב סחלתלו

 לוט את להציל היינו אברהם, את לרפאותשליחושו
 שנאמר וזהו לבו, ממחלת לאברהם רפואה יהיהשזה
 הדין( )מדת אלקים בשחת היה( )וי ויחי כס( יט)שם
 מדת ספני לום להצלת מקום )ואין הככר עריאת
 את הכפטפט לפני הזכיר לא הש"י עשה מההדין,
 ידי )ועל אברהם, את אלקים ויזכור רק( לוט,הצלת
 להזכיר באפשרי היה )ולא וכו', לוט את וישלהזה(
 בהפוך היה( חמעשה כי הכפטפט, בפני בעצמו לוטאת
 מקום ואין בבחירתו לוט בהן "1ב אשר העריםאת

 את רק הכפטפט בפני הש"י הזכיר כן עללהציל,
 הש"י הודיע אחרי לוט, את הזכיר ולא וכנ"לאברהם
 במקום גם ית"ש רחסנורע גודל זאת כל אתאותנו
 אזי להנצל, באפשר יהיה שלא קטרוג חשששיש
 לקפרג אפשר שאי סי את ההוא בדין השי"תטזכיר
 חבן אליו, הקרוב אל רחמים יומשך וממילאעליו,

הדבר
 עובר אתה ישראל שמע א( ט יבהם כתיבלהנה

 והנה וכו', גוים לרשת לבא הירדן אתהיום
 להיות הוא, אבל וכו', אתם ישראל בני שמעו כהזיבלא

 אפילו תדע )הלא חטאים כן גם ביניהם אזשהיה
 ראובן ובני גד לבני פנחס אמר וחילוק כיביתאחר
 לא עדיין אשר פעור עון לנו המעט יו( כב)""ושע

 יקטרגו לבל מהמקטרינים חשש והיה סמנו(,הטהרנו
 הטוב הזכיר השי"ת, עשה מה כן עלעליהם,
 הוא וסי צדקותיו, גודל עבור מבא לישראלשהבטיח

 ולומר לקטרג פה פרוטון לו יהיה אשרמהמקטריגים
 ההוא, ולהטוב להבטחה סבא ישראל ראוי אינוכי
 מהראוי אשר ויגידון יעידון כולם כרחך בעלהלא

 וקד"1א, חסידא סבא לישראל ההבמחהלהשלים
 ח"ו אם אפילו ההטבה ישראל לבני ישולםוססילא
 )סבא( ישראל שמע אסר כן על זכותן בידםאין
 שזה לוסר כן גם נוכל ובזה וכו', היום עובראתה
 לך, והטבנו וכו' אתנו לכה צדק, להנר כנטההודיע
 לנו נם יניע לא החמא ידי על ח"ו פן תחוש)ואל

 על טוב דבר ד' כי לזה( רטמה1 אל אסר לזההטבה,
 להסקטריג*ם מקום יהיה שלא בכדי )סבא(ישראל
 שיתקיים בהכרח הרי ישראל לבני זכות אק ח"ואפילו

 כערר בזה ודי סבא, ישראל שהובטחהבטחה
 לך והטבנו אתנו לכה כס( י )בנדבי עוד 1ירזמרשיג(

 החידוש שראל, ש פוב דבר ד'כי
שחידש



יששכר שבת נר ה טימר ובתא,משריבני
 עליו הנר לב יפול לבל והוא, כך, הוא לושחידש
 בתורתו הש"י שייעד הטובים הייעודים כלבראותו
 העקם מעמקי נשמיים ייעודים המה הלאלישראל
 גשמיכם ונתתי וכו' תלכו בחקותי אם ג( גה )וקתהזה
 ה( א יתרו )ממלתא והנה וכו', יבולה הארץ ונתנהבעתם
 הנה להתגייר, ובא עולם של בכבודו ירטב היהיתרו
 הלא בצע ומה הרווחתי מה ח"ו לריטוב הנריוכל

 מאז, לי נם היה הזה עולם בעסקי הנשמיותמוכות
 ההבטחות הלא תורה, לכני בהתחברות בצעומה

 מעמקי נשמיים ענינים רק כן נם המה בתורהשלהם
 בתורה נזכר לא למה באמת והנה הזה,העולם

 הרבה הנה הבא, עולם טובות הרוחנייםהייעודים
 קשוט וכולהו ט( האמת חכמי מפי זה על נאמרודברים
 היא העיקר אבל האלוקית, הנבואה דברי פיעל

 תתבונן רק רוחניים, ייעודים בתורה נאמרשבאמת
 היצירה, עולם מן בהינה רק שהוא אפילו מלאךדהנה
 להתלבש יצטרך הלזה הנחומיי העיטיה עולם אלבבואו
 העולם יכילהו לא כי הזה, עולם גשמיות כעיןבלבוש
 נשמי, בלבנט התלבשות מכלי ברוחניותו בהיותוהזה
 ית"ש לבושו מעטה אור האלקית התורה שכןומכל
 לבושים, ידי על רק הזה בעולם להתנלות תוכללא

 בעתם, נשמיכם ונתתי למשל בתורה שנאמר מהוהנה
 היורד המטר הזה, שבעולם נשמי בלבנט הואהנה
 מרומים ובגבהי תנובה, תבל פני לרוות הארץ פניעל

 ברוחניות, מופלאים ענינים הוא הנשם עניןברוחניות
 ח( יט )תהלים וזהו רוחניותו, כפי הוא ועולם העולםובכל
 הוא ברוך הוי"ה שהשם כמו וכו', תמימה ד'תורת
 הנה ( ) )מסחים זכרי וזה שמי זה סו( ג )שמגת וגנלהגעלם
 כל הוא כן אחר, באופן ונכתב אחר אופןנקרא
 נקראים היינו הנכבד, שם בענין בה ישהתורה
 נסתרים נעלמים ויעודים ננליים ייעודיםלפנינו

 צדק להנר משה שחידש וזהו מאד, הבןבכתיבתן,
 )ההוא( הטוב כל הלא עליך, לבך יפול אליתרו,

 טובות רק הוא הנה המצות שכר בתורההמבואר
 בלא בארצי בהיותי גם לי היה זה הנה הזהעולם
 טוב דבר הוי"ה כי לו שאמר וזהו תורה, עולקבלת
 הוא הגה ישראל על בתורה הנאמר הטוב ישראל,על

 כשאני לא הנכבד שהשם וכמו הנכבד, שם מןייעוד

 אחרון בית בתחלתו, הללה"ק הקדטת עייןט(

 הנה שבתורה הטובים הייעודים כך נקרא, אנינכתב
 והייעודים ימללו, עילאה שצד רוחנייםעצמיותם
 מלבהטים המה בתורה כל בפי הנקראיםהנשמיים

 הדבר הבן הזה, בעולם התורה בהםשנתלבשה

 הקדמונים דרמו מה פי על עוד ןירןפרשןיד(
 )קדושיו לן דקיימא אהדדי,שמעתתא

 ואין לחירות יוצא שלש וחלה שלש שעבד עבד (יז
 לן קיימא ובפועל עז.( )ב"מ חליו, ימי להשליםצריך
 ירצה אם להשלים צריך פעיתו ימי מקצתבנאנס
 ותירצו שנא, מאי וקשה בשלימוו7 שכירותו דמילקבל
 או הוא או עבדותו שכר דקיבל עברי עבדדשאני
 פועל כן שאין מה שעבד, מקודם שמכרוהו דיןהבית
 וכיון לבסוף, אלא משתלמת אינה שכירות ( סח)שם
 קא לא נאנס אפילו כשלימות פעולתו פעלדלא

 כפי והנה שפעל, כפי רק שגירותו ליהכהטתלמא
 הנה ומצות ותפלה בתורה ישראל עבודת שכרהדין
 שכרם לקבל וסחר לעשותם היום ננ.( לייחמןהם
 יכלו יא שנאנסו הימים הנה כפועלים, הםהנה

 ובאמת פעולה, שכר להם יניע שלא מהראוילעבוד
 וישמע ד' ויקשב ט( ג )טלאני דכתיב הא לזקיימא
 1.( )ברשת שמו ולחושבי ד' ליראי וכו' בספרויכתב
 מעלה עשאה ולא ונאנס מצוה לעשות חישבאפילו
 שניתנה טובה המדה הוא עשאה, כאילו הכתובעליו

 שכתבתי וכמו הדין ממדת אינה שהוא הנםלישראל
 חיד"א הנדול להרב דוד כסא בספר זה כל )עייןלך,

 (( )בזלה"ה

 ישלם יב( )ב לרות בועז שאמר מה לנו יתפרשרבנייך
 מגיע ואין כפועל שאתה )והיינו פעלךהוי"ה

 ותהי זה( כל עם אונם, שהיית הימים בעד שכרלך
 נוהג )אשר ישראל אלקי ד' מעם שלימהכתזכורתך
 כאילו מצות קיטו ולא שנאנסו הימים לחשובעמהם
 נקרא התורה דיני פי על הנעשה הדבר והנהעשו(,
 ב( ד )משלי דכתיב תורה אלא טוב אין ג( 1 )אנות כיטוב,

 עמנו הש"י שמתחסד והדבר וכו', נתתי טוב לקחכי
 )תהלם וזהו טוב, רב נקרא תורה הדין משורתלפנים

 פוב דב )היינו ליראיך צפנת אוטר טובך רב מה כ(לא
 בשלימות פעולה )שכר פעלת הדין( מאורחלפנים
 שהדין )הנם אדם בני נגד בך לחוסים אמת(לפשולי
 אבל אדם(, בבני הדין כן שאין אדם לבני נינודהוא

ליריאיך



ישש שבת נר ה מטמר השבתות,משריבני
 פעולתם שכר להם כהטלם אתה ישראל אלוליראיך
 להגר והטה שהודיע וזהו שנאנסו, הימים בעדאפילו
 מוב דבר ד' כי לך והמכנו אתנו לכה חדש, דברצדק
 דבר אחת ישראל על הנדבר הפוב חיינו שראל,ש

 במילואו המוב יקבלו שנאנסו הימים אפילואלקים,
 ( 1 )קדושין דייקא ישראל על הדין שהוא כמוומוכו

 חשב ( 1 )ברכות למעשה מצרפה הקב"ה מוכהמחשבה
 הכתוב עליו מעלה עשאה ולא ונאנס מצוחלעשות

 י4 והבן עשאה,כאילו
 אחר, באופן קצת הנ"ל מענין עוד ונתפרשסו(

 בועז שאמר שפירשנו מה פיעל
 וכו', שלימה כהטכורתך ונוהי פעלך ד' ישלםלרות
 השכר ישלם לא שהש"י דעתך מלקא וכידקשה
 לברך בועז שיצמרך עד ומובו במילואו לאדםהמגיע
 הנ"ל, באופן הדבר יתפרש אבל זה, על תפלהבדרך
 פעולתו עשה ולא בנאנס הדין פי ש בפועלדהנה
 כן פי על אף כשלימות, הפעולה שכר לו מגיעאין
 שמו וחהטבי ד' יראי לישראל יתירה פובה מדהזה

 מעלה עשאה ולא ונאנם מצוה לעשות חישבאפילו
 דבקים ישראל כי והמעם עשאה, כאילו הכתובעליו
 ואתם ד( ד )דבתם וכתוב כמו הוא ברוך הויוהבהשם
 הוי"ה בהשם והנה וכו', אלקיכם בהוי"ההדבקים
 הוא י"ה המעשה על מורים ו"ה אותיות הואברוך

 בהוי"ה דבקים שישראל וכיון 4 נס )ח" כידועהמחשבה
 וזהו תחשב, כמעשה המחשבה גם כן אם הואברוך
 כלבכורתך ותהי פעלך הוי"ה יישלם לרות בועזשאמר
 מבואר, זה והרי ישראל, אלקי הוי"ה מעםשלימה
 אתנו לכה כס( י הטינר צדק להגר משה שהודיעוזהו

 וכיון ישראל, על מוב דבר הוי"ה כי לךוהמכנו
 לישראל מניע כן אם ישראל, על המוב דברשהוי"ה
 הבן עשאה, ולא נאנס ואפילו הפחובה בעד גםהפוב

 לך. ויונעםהדבר
 ד' ארום תירגם ליונתן המיוחם בתרגום 1דן2דןמז(

 הנה ישראל, על לגיורא לאומבאמליל
 הוא מה קהטיין לתרץ רצה ז"ל הוא שגםנראה

 עקבותיו אבל הלז, צדק להגר להטה שחידשהחידהט
 דקשה מה פי ש הדבר ויתפרש זה, בפירהט נודעולא

 גיד. סימו ח כאמר סים שהוי(
 שם מהרחקי בחגורת קד וח"ג שיןיא(

 ישראל על מוב דבר הכתוב אמר למה בפסוק,עוד
 להבין "ט אבל לישראל, או ישראל אל אמרולא

 ?טנפ?ט1וז ( צח בח"ב בכהטפפים הסבא דברי פי עלהדבר
 שם ועיין הצדיקים, נשמת אל לבולט נעשיםהגרים
 בבגדו לפכרה ימהול לא נכרי לעם ה( כא )צמותבפסוק
 מו"ב, בגיממריא אהו"ה הארת הוא והלבנטבה,

 על מוב דבר הוי"ה כי שאמר זהו ממילאומעתה
 הנ"ל התרגום דברי הוא זה ומעתה דייקא,ישראל
 הבן ישראל, על לגיורא לאומבא מליל ד'ארום

 לאיתאה מליל י"י אר5 תירגם אונקלדם מו"ב(סימן
 כוונות נראה ישראל, עלמבא

 כוונת לפרוש ונראה הנ"ל, הקושיא לתרץ כזגם
 פי על מחודש דבר צדק להגר כחטה שהודיעפירושו,

 האלה הברכות כל עליך ובאו ב( כח יבהפ שנאמרמה
 הברשת עבור להשתדל אתה תצמרך שלאוהשיגוך,
 אותך, והשיגו אחריך ירדפו הם רק הללו,והמובוח

 המוב )להביא( דבר ד' כי להגר והטה שהודיעוזהו
 המוב, אל לבא להשתדל הם יצמרכו ולא ישראלעל

 בתרגום ונמסר להביא תיבת בפסוק חמר זהולפי
 הפוב ביאת כי להורות פה, שבעל בתורהשהוא
 ב.( )קחשין כי פה שבעל בתורה עסקם ידי עלהוא
 א( קו )תביים וזהו אשה, אחר לחזוך אטט שלדרכו

 דכית חמדו, לעתם כי מוב מ"( א"ת כי לד,הודו
 תורה הכלה אל ובא נמשך שבכתב תורהשהמוב
 כל"ה, מו"ב גיממריא שלם חמ"ד נתהווה פה,שבעל
 כי לך והמבנו אתנו כלה( )אותיות לכה תביןובזה

 כנ"ל. שיאל ש מוב דברד'
 וירא שבת נר במחמר הט"ב בסיביו דברינו באו כאןעד

 טוב. כי סטיר אחאלקים

 פרישת ידי על לעיל הנזכר מאמרינו לכלל ונאנןח"י(
 וכו' הספר לפני אדם ישב לאהכרטנה

 הנה ואגב, ו'(, בסימן )והחש למרחץ אדם יכגםולא
 תספורת תרי בהגהו למה דקדקנו, אשר את לךאבאר
 באינך. כן שאין מה אדם למיתגי התנא דקדקומרחץ
 )משט האריז"ל מרן שכתב מה פי ש לפריטונראה

 יזר על להסתפר וטלא שק ב( פיה השקר עם טסכתחטיהם

 זרה, דעבודה בצ~מא דיליה צולמא להתערב דשאגוי
 התנא דקדק לפניך, שלך הרי כן אם עכ"ל, לרחוץ,וכן

 אתם פ4( )יבוית היינו אדם, ורחיצה בתספורתלטיתגי
קרויים
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 ואין י41 ס"ה בנימטריא אלהי"ם צלם אד"םקרויים
 שבהם אדם בפני כקוף והם אדם קרויים העתםאומות
 תמפורת השתים באלו התנא דקדק והנה וכו',צלם

 השתים שבאלו להורות אדם, בהון למתניורחיצה
 נזהר ויהיה אדם, צלם דיליה בצימא נזהריהיה

 אדם, קרויים שאינם מאותן ומלרחוץמלהמתפר
 נאים.והדברים

 שבת ערב וכו' לומר אדם צריך דברים שלשהיט(
 %(, )ש1ת וכו' עוקרתם ההפיכהעם

 חיד"א מו"ה הגדול והרב ד', במימן שכתבתי מהעיין
 בשם ברמז הכמפנה פירדת וזביא ( לז דוד )כפזלה"ה

 שבת בערב וכו' לומר אדם צריך דברים נ'האריז"ל,
 שאמרו דרך על שבת לערב דומה שהוא הזה,)בעולם

 עם בשבת( יאכל שבת בערב שפרח מי ( ג)ע"ז
 לנפשו יאמר זקנתו לעת הירידה בימי )היינוחשיכה

 עשירות(, להשיג השתדלתם )כבר עשרתםוכוחותיו(,
 הערב(, תאוות להשינ השתדלתם )כברערבתם
 כחות להדליק עליכם חובה )מעתה הנר אתהדליקו
 על אדם(, נשמת ד' נך כק כ )פשי הנקראתהנשמה

 כאן עד בציווי, הדליקו רק הדלקתם אמר לאכן
 אחר, פירוטי ז"ל הרב שכתב מה עוד שם ועייןדבריו,

 ןא ת"ז עיין ת"א, ס"ט המהואו ס"ה נימטריא אלהטטיב(
 ינ רעע נ מאגר שרןינ(

 כן נם לפורטו "פ ד', במימן לעיל שכתבתי מהועיין
 שבת. לערב שדומה הזה עולם על זה דרך פיעל

 נבורים, השלטי בשם שכתבתי מה א' במימן ע"ןכ(
 לאורו יזכו מצוה נר מקיימין שישראלבשכר

 עולם, לאור ד' לך והיה ים( ס )ישע" שנאמר הקב"השל
 הן ונבריא"ל, מיכא"ל בנימטריא עול"ם או"רעיי"ש,
 נבריאל שאמר כמו ישראל של האפטרופמיםהמה

 כי אלה על עמי מתחזק אחד ואין כא( י )דגלוללדניאל
 שרכם. מיכאלאם

 נפשי משלום ותזנח יז( ג )איכה בפמוק חז"ל דר,טלכא(
 ( כג )שם חז"ל )קראוהו שבת, נר זה ( כה)שבת

 בן שמעון ר' שאמר כמו יחוד, ענין הוא ביתשלום
 הדבר(,  הבן בטל, בבית שלום כבטים ( 9ג )שפחלפתא
 הוא שבת נר כי טובה, נשיתי דקרא סיפאוהנה
 את אלקים וירא ד( א )כראשית הננוז אור מןהארה
 במקרא הנרות הדלקת נקרא כן על טוב, כיהאור
 כן על הנרווח את בהטיבו ז( ל )שמות הטבהבלשון

 נרות ל"ו להדליק מדקדקים היו הקודמיםמרבותינו
 הראשת לאדם הננוז אור ששיבוט שעות ל"וננד
 במעשה כתיבי או"ר פעמים ה' כן ונם שנננז,קודם

 והנה ל"ה, אלף היינו אל"ה בנימטריאבראשית
 יק ל"ו מנין אל"ה הנה לטלף השלףבהחזרת

 ז ר מ אמ
  שבתתפלות

 בשבת, לנו שתקנו ותפלות הברכות בנוסח ופירושים ענינים כמה סונרנו
 מילתא. ביה נימא לידן דמטי קמאקמא

 )שוח הארוך המרדכי מביב הגבוים בשלטיא(

 פמקי בשם שאלה הביא וזזםסיסי
 חחץם ראש אפילו או טוב יום כשחל למהמהר"מ,
 עשרה בשמונה האמצעית ברכה  דוחיןבשבת

 יום של האמצעיות ברכה ואומרים לשבועשנתקנה
 מעסים שתירץ מה שם עיין שבת, בה וכולליוטוב
 עצומה קושיא לדעתי וזה צפעונינו, ירוו לאאשר
 קדישתו הרבת לשבוע כבוד כהעדר ח"ו הוהדזה

 נראה פשוטו פי חלל המועדים, מכל יותרחמורה
 שבת דקדקנת להורות לשבוח גדול כבוד דזהולתרץ
 טוב יום וקדושת הבית, בעל כעין והוא וקיימאקביעא
 אצל להתארח הבא אורח  כעין הוא השבת ביוםהבא
 מלשת קדש מקרא נקרא טוב יום כן על הבית,בעל
 האורחים הייה הקרואים יאכלו כן אחרי יק ס)שס"א

 לכבד הבית בעל של המומר מדרך והנההמזומנים,
 הטוב האורח שאומר 3מו ממנו, יותר האורחאת

כל
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 אלא טרח לא הבית בעל שטרח טה כל גג(נכרכות

 שנכה שבת קדיחת על מורה זה כן עלבשבילי,
 לעד וקיים קבוע הבית בעל כעין שהואמעלתו,
 יותר טוב יום קדושת היינו הטוב האורח אתומכבד

ממנו
 כעין הוא שבת הנ"ל, פי על לתרץ נראה עודב(

 )ברכות לן וקיימא אורח, טוב ויום הביתבעל
 הוא הברכה עיקר בכאן נם כן ועל מברך, אורחמו.(
 מברך אורח בזה ותתבונן טוב, יום היינו האורחשל
 מקדיפין הברכה כמיום כן ועל הבית, לבעל שיברךכדי
 בברכתו האורח כי השגוע מקדור לומר היינו שבתשל

 פי על לתרץ שנראה מה זה הביות לבעלמברך
פשומו

 דידוע מה פי על לתרץ, נראה האמת דרך רעלנ(
 ויום ב( גג )ויקרא קדש איקרי שבזז יק לא)שפת

 האריז"ל מרן מכתבי הטעם וידוע קדש, מקראטוב
 והנה ( קכא )ז"14 חכמה איקרי קד,ט פ4א( כ שער)מרו"ח
 כן )על היום, קדישת מעצם רק ותפלתיגומעניינו ידי על שלא באים בשבת דחכמה המוחיןהארת
 לוהטה הקב"ה שאמר י.( )ש1ת שכת על חז"לדרשו
 היא כי שמה, ושבת גנזי בבית לי יש פובהמתנה
 בעצם, קדש נקרא כן על מעשינו( ידי על שלאמתנה
 שאנחנו קדש מקרא נקרא מוב יום כן שאיןמה

 ותפלתיגו, מעשינו ידי על הקדש את ומזמניםקוראים
 מתפלות עיקר עושים בשבת טוב יום כשחל כןעל
 שהארת להורות לשכת, גדול כבוד והוא טוביום
 כן שאין מה דייקא, לתפלה רבה צריכה מוביום

 והבן, א(, תפלה ידי על שלא אפילו באה השבתהארת
 של ההארה כי במוסף רק כן עושים חודרו)ובראש
 דבר ולדעתי היום(, בזה כמוסף עיקרההקדושה

 הואנחמד

 ב )שמות בסכלותם וירא כח( א )י1" שמות במדרשה
 שם, עיין וכו' מנוחה להם שאין ראהש(

 אחד יום מנוחה להם שיתן לפרעה שאמר הדברותובן
 שירצה, יום איזה שיברר פרעה לו וצוהבשבוע,
 אחר להם וכשנתן השבוק יום את להם וביררעמד
 ייצמח שאומרים וזהו משה, שמח השבת יום אתכך

 1. סימן ד מאה- עהזא(
 רפ"ק. סימו ארח וטור ז, סימן ב עןמר סיון עיין1(

 מרומז איך להתבונן "ט שם, עיין חלקו במתנתסנטה
 קודם להם ניתן השכת דהנה לי, ונראה בפסוק,זה
 המצוה בזאת גם הקב"ה המתין לא ולמה תורה,מתן
 תורה, במתן לבו שמחת ויום כביכנע חתונתו יוםעד

 מי כי אלקינו, הוא כל הינצר על קושיא שאין)הגם
 מצוה זה כל עם עולם, של מלכו המלך אחר לבאיוכל
 שכל כפי להבין ביכולתינו שיש מה להתבונןעלינו
 במרה שניתנו המצות אלו לדעתי, הוא אךאנוכיי(,

 קודמ הכלה אל חתן ששולח הסבלונות דמיוןהם
 משה התבונן בסבלותם, וירא שנאמר וזהוהחתונה,

 יום את להם וכירר לישראל השייכיםבהסבלונות
 מדלא זה ודרשו הסבלונות, מן כנענה שהואהשבת
 לי און ומצאתי כסבלותמ, רק בעבודתם ויראקאמר
 אצל בשמ"ע וככתב שבתי( ר' )סידור האריז"לבכונת
 ששולח הסבלונות סוד הוא חלקו במתנת כנטהישמח

 ב( הבן להכלה,החתן
 בשבת שמדלנים אשכנז נוסח הנה יוצר, בברכתה(

 י"י מעשיך רבו כוה כד( קד )תהליםפסוק
 מה טעמם, לי ונראה החול, בימות שאומריםוכו'
 שנבראו בראשית מעשה על הכונה ה' מעשיךרכו

 וינפש, שבת השבת כיום כן שאין מה החי,בימות
 רכותינו מנהנ הוא וכן בשבת, נם לאומרו ספרדונוסח
 למנהנ נכון מעם לי ונראה האריז"ל, נוסח פיעל

 דהנה חידוד, כדרך והוא בנשבת לאומרוהספרדיים
 קניניך הארץ מלאה )שם( הפסוק בפירכם להתבונןיש
 י"י, מעשיך רבו מה דקרא לרישא בזה קישור "טמה

 יצחק בירך בספר שכתב מה דרך על לפרש ליונראה
 ונתתי וכו' תלכו בחקותי אם ג( בו )ויקיאבפסוק
 שבתווך בלילי ( כג )תענית בו ופירשו בעתם,נשמיכם
 תשמורך שבתךתי את כתיב ב( פסוק ושם מיניהולעיל

 מה ע"פ הסמיכות הנ"ל הרב ופי' וגו', תיראוומקדשי
 איך מינא ההוא דשאל ה( יא )ב"ר במדרששאמרו
 מרשות החמאה דהוה בשבת נשמים מורידהקב"ה
 כל לו ואמרו התורה(, מקיים כביכול )והשי"תלרנטות
 בחצירו, כמפלפל הוה )הוא( הקב"ה של כולוהעולם
 כשחרב במדרש שאמרו מה פי על זה על הקשווהנה
 לכנסת שחורין נט קב"ה )כביכול( השליך המקדשבית

 בספרי מצאתיו אבל הזה המדרש ראיתי )לאישראל
 של כולו העתם דכל דכיון זה על והקשוהמחברים(,
 דכביכול ותירצו ברשותו, קונה הגט איןהקב"ה

הש"י
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 מהני לא כי למגולה, בגטם גם לי תהיו העמיםבכל לפי והנה בחצרו, מקום ישראל לכנמת הקנההש"י
 החצר מקום ובכל הארץ כל לי כי הגט זריקתלכם האלה הדברים פי על בשבת, גשמים להוריד אמורזה

 לי תהיו ואתם הגם אחר אפילו כן על הוא,שלי שבתותי את הנ"ל, הפסוקים קנטור הנ"ל הרבפירש
 ג(. קדהט וגוי כהניםממלכת מורא לכם נהגי"[ )והיה( תיראו ומקדשיתשמורו
 בתקותי אם ידכם, על המקדש בית יתחרב שלאשמים
 וכו', ד' מעשיך רבו מה הפסוק יתבארדמעתה גם לכם אתן ולא המקדש, בית יחרב ולא וכו'תלכו
 מפני מינא ההוא שאל במדרסו אמרודהנה העולם כל ואז מקום להקנאת אצטרך ולאפפורין
 למה קשה הנה בשבוע גשמים מוריד הקב"ה מה היינו בעתם גשמיכם ונתתי כן ועל חצרי,כולו
 הנעשים המלאכות כל על ולא גשמים ירידת עלדוקא זה כל והנה ח"ו, בהיפך כן שאין מה שבתות,בלילי

 כל על ופירגנו, אלקינו, הוא כל היוצר בכחבשבת דאורייתאפפפייא
 בו( קד )ההיש כתיב דהרי מידי קשה לאהמלאכות שהש"י כזאת לומר אפשר שאי אומר אניאבל

 בחוכמתא, בראשית א( א )בראשית עשית בחכמהכולם כתיב דהרי ישראל, לכנסת פיטורין גםנתן
 מאנפתם :בנפ":בצךבנ::ם:נשה הג"ה*( כביכול קובנה לגבי כןאם שלחתיה, אשר אמכם כריתות ספר זה אי ק נ)ישע"

 5=ןב ךבנ:גע-,_.וננ:
צ ען ;1:ג ; ידימיאע"ו"ב בןיננ':י: :נןתימשי"אי"",ל :י%םג נ 2  
 ממשה: %1:מי";א"'ע"""פי":!יגןו בג:1,ך:וןכ פגג:ך1 ירע11:ש.
 אלקים ברא אשר לומר חזר גשמים מוריד יהש הש"י שאמר וזהו הקב"ה, של חצירו כולו העולםכל

י-יב,"משי= ,דגה יישלגסלעיתג.וההנהץך:נפגנמצאוניןהאםההןא,והגיחך  5י "ינ" י'" '"" שים יכ' "יא"ח'י" גי יהד" הקייה "י" ה נ"י" "מ י"'סי
 גם לבר81 ש ללןנ י עלהלא "( יט )שמית התורה נתינת בפרשת לך יתבאררמזה

 הקנן י-"."במ27ונ:מע 2%,ןשם בל:י:::ן 15:ן:: 21הנ 5153::י:"
ל מפתרים ותהיו ח"ו חטא יגרום אם אפילוהעמים, בשבת מותר גשמים ירידת שהיא ההוצאה וגםכשברע מכל סגתה לי והייתם אזי כביכול, והיחודהקידהטין לעשות ומותר מלאכה ואינה )חכמה עשיתבחכמה כעת תקבלו כאשר רצ"ל וכו', ושמרתם בקוליתשמעו כולם כי( כשברע )אפילו ד' מעשיך רבו מהתהו שמוע אם ועתה הש"י שאמר יתכן הנ"לדברינו לאייס, אלא הדבר היה יא גם אינו והגםמקום ולפי המפרשים, בזה דברו וכבר הארץ, כל ליכי
 נחמד זה לפי וכנ"ל, חצירו הכל והוה רשותהקניתי ח נה"ב "' מאמר אג תמוז ד, סימן ב מאמר פית ויןג(

פעים
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 הספרדיים, כנוסח בשבת הפסוק זה לומרונעים
 טבין דאורייתאופפטייא

 אומר הנה הוצאה, ממלאכת לדבר הלום עד באנוו(
 ארבע (( )1 דשבת )במכילתין רבנן תנולך,

 כרמלית, הרבים, רשות היחיד, רשות לשבת,רשויות
 ביום כי ל( טז )ויקיא סימנא בהו מיתנת קא פטור,מקום
 רבים, שמור, כרמלית, יחיד, תיבות ראשי יכפ"רהזה
 וכו' אפילו כהלכתו שבת המשמר כל ( קיח ושבתמרמז
 הנזהר ש"י, בגימטריא יכפ"ר עוד וארמוז לו,מוחלין
 קרי עון לו יכופר לרנטות מרשות מהוצאהבשבת

 והשם ש"י, בגימטריא קר"י( לרשות, מרשותושהוציא
 ש"י(. )בגימטריא יכפ"רהטוב

 הגדולה כנסת אנשי שתקנו יוצר בברכת דץנדמחז(
 מרום צבא כל לו יתנו שבחלשבת,

 לאל הקודש ואופני וחיות שרפים וגדיהתפארת
 וישב נתעלה השביעי ביום המעיטים מכל שבתאשר
 קרא ענג המנוחה ליום עטה תפארת כבודו ככחשעל
 ויום וכו' השביעי יום של שבח שיר זה השבתליום

 טוב השבת ליום שיר מזמור ואומר משבחהשביעי
 הדברים כפל יבין הכשכיל כל וכו', לה'להודות
 שאמר מה וגם בלשון, הטנויים שוניםודקדוקים
 דברים כהטמע השביעי יום של שבח שיר זהבתחילה
 )בעצמו( השביעי ויום אמר כך ואחר למעלה,הנדברים
 אחר, שבח הוא הנה וכף שיר מזמור ואומרמשבח

 מובן אינווהכל
 בפמוק שפירשנו מה פי על הדברים לפרש לילנראה

 עשות רגליך משבת תשיב אם יג( פ)ישע"
 רבו הדקדוקים וכו', ענג לשבת וקראת וכו'חפציך
 הוא כפשוטו שבת שם דהנה לפרש, ונראהכידוע,
 ונם מלאכתו מכל השי"ת שבת שבו השביתה שםעל
 שם מעלת שגבה ובנמתרות ממלאכה, בו לשבותצונו
 דאיהו שמא דקוב"ה שמא שבת מהו ( פח )ז""בשבת
 במקובלים זה נתבאר )וכבר ספרוי, מכלשלים

 לעיל שכתבתי מה ועיין שונים פירהטיםובמפריטים
 וכולם נכונים הפירהטים וכל שבת, שם סף(במאמר
 אהד קדדם צדיק יחיה שבהל, הקדדם בשםנכללים

 לשמירה בקמיעות שבת שם כותב שהיהבדורותינו
 עילאין ורזין ענינים כמה כ~ל שבת השם כימפגעים,
 בכתובים )והוא נודע הלא אחד ופרט יצטער,לאין
 כ"ז בנימטריא שב"ח א(, )0" שבת שם )א( במשמרלעיל

 אתוון כ"ז בכל שהוא הנכבד השם כחהויו"ת,
 יתפרש זה ולפי העולמות, כל נבראו שבהםדאורייתא
 תשיב )אם רגליך כהטבת תשיב אם הנ"ל,הכתוב

 תמיד, הרנילות מלאכות לעשות שלא היינורגילותיך
 שביתה שמשמעו שבת שם עבור מלקלטותתשיב
 רק שבת שם מהו להתבונן הכי בר ואינךבפשוט,
 שאמרו דרך על )הוא ענג לשבת וקראת הנה(כפשופו,
 באכילת אפילו לטעשך קובעת שבת ( קה )פסחיםרז"ל
 לשבת וקראת דכתיב ( % )נשח הטעם ופירשועראי,
 הכתוב שאמר מה זה ולפי ענג, הוה דהו ובכלענג
 ומהו שבת בשם הנרצה הענין מהו יודע אינךאפיו
 שבת שנקרא בפשיטות תדע רק שמו וקדושתגדולתו
 עליך, לבך יפול אל כן פי על אף השביתה, שםעל

 הוי"ה לקדוש ענג( הוה דהו בכל עננ לשבתוקראת
 שבת שנקרא שבת של כבודו שזהו )הגםמכובד
 דקוב"ה, שמא שבת מהו הוי"ה קדהט שהוא שםעל
 מתפשמין כוחותם אנער הויו"ת כ"ז בגיממריאוהוא
 בר שאינו מי זה כל עם דאורייתא, אתוון הכ"זבכל
 מטעם שובת שהוא רק ויודע בנסתרות לידעהכי

 ענג(. הוה דהו בכל הנה שביתה משמעושבת
 שתיקנו נוסח להבין נבוא האלה הדברים פי עלהנה

 צבא כל לו יתנו שבח הגדולה, כנסת אנשילנו
 בשמים שכליים, המה דהנה וכו', וניולה תפארתמרום
 הנקרא הפשוט נסעם[ חוץ השבת מעלת יודעיםממעל
 ומפארים משבחים המה הנה השביתה, שם עלשבת
 וכהבת והטביעי, ביום המעשים מכל שבת אשרלא"ל
 תפארת וגם כבודו כסא על וישב שנתעלה הואהיום
 חשבת ליום קרא עננ כן פי על ואף המנוחה, ליוםעפה
 אלו כל יודע שאינו מי אפילו ענג הוה דהובכל

 וזהו לבד, השביתה טעם רק שבת שם שלהמעלות
 שבת שבו השביעי יום של שבח שיר זהשאומרים

 השביעי יום אבל הפשוט, טעם הוא מלאכתו מכלא"י
 טוב השבת ליום שיר מזמור ואומר טשבחבעצמו
 דאורייתא אתוון בכ"ז הוא וההודאה לה',להודות
 כן על הוי"ה, כח ובכולן הדבור הוא ידם עלאשר
 הויו"ת כ"ז היינו דקוב"ה שמא שבת מהו שבתנקרא

 כמה בזה ויתפרש הדבר הבן כנ"ל, שבתבגימטריא
ענינים

 יוצר ברכת בנוסח הגדולה כנסת אנשי תקנוח(
 המעשים מכל שבת אשר לא"לבשבת,

וכן,
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 א"ל, שם לומר תקנו מה מפני להתבונן ישוכו',

 השביתה אצל מקום בשום בתורה מצינו דלאובפרם
 תוספת )ב( במאמר שכתבתי מה עיין א"ל, שםשיזכיר
 הצורך מן ואין משם דרשהו נ' וסימן ב' סימןשבת

 הדברים.לכפול
 המנוחה ליום עמה תפארת הנ"ל, בנוסח תקנו עלךמ(

 הדבריכן קישור להבין השבת, ליום קראעננ
 שאמרו מה נם נרמז, והיכן תפארת, המעמה מהותם
 כן נטצא לא כן נם לכאורה השבת ליום קראעננ

 לקרוא שציונו היינו ענג לשבת וקראת רקבמקרא
 שכולב מה פי על הדברים לבאר לי נראה עננ,לו

 דאמרו בהא זצוק"לד( ממעזרימש מהרד"בהקדיש
 הביתה ויבא יא( לט )בראשית דיוסף בנסיון ( לו )סוטהרז"ל

 דמות לו שנראתה אלא מכהי מלאכתו מלאכתולעשות
 התעוררות היה מהיכן בזה, אמר אביו, שלדיוקנו

 בס"ת( קנו )ת"א ידוע דהנה אביו, של דיוקנולהתראות
 אמרו והנה תפארת, למדת מרכנה הוא אבינודיעקב
 לבש דהוא לבישין התפארת במדת ( מה )ת"ובזהר
 ידוע והנה וכו', ולבישין ברבתא לבש לאבצפרא
 הזה בעולם רואים שהם ענינים בכל הצדיקיםמנהני

 יכוונו מדה לאיזה למזכרת להם שהואמתבוננים
 המונשם בדבר שהוא הקדושים הניצוציםלהעלות
 יוסף והנה הקדושה, למרכבה עליונות למדותלהעלותו
 בבוקר שלבשה לבוזרים הזונה, פיתויי ראהכאשר
 את ולייפות להתפאר אחר, ביום וכן בערב לבשהלא

 (, לה וזומא חז"ל שדרשו כמו יום אל סיום לפניועצמה
 דיוקנו דמות לו שמראין בזה והתבונן יוסף ראההנה
 הוא כך כביכול אשר התפארת מדת שהוא אביושל

 תוכן כאן עד כנ"ל, וכו' לבש דהוא לבושיןהמדה
 בחכמה עמוק דבר והוא הקדושדברי

 אנשי תקנו מה מפני להתבונן, לנו שיש מהההנה
 תקנו קדש מקראי מועדי בכל הנדולהכנסת

 למוסף )רק ומנחה ושחרית לערבית אחת תפלהנוסח
 כנודע כתוגה התוספת סוד דהוא כיוחד נוסחיש
 תפלה לכל תקנו בשבת משא"כ ברע-מ(( צ".)1""ג
 דמנולת יתבונן דבר על הכהרכיל והנה מיוחד,נוסח
 כמו מיוחד ענין הוא תפלה זמן דכל קדשהשבת

 הצע תורה אור ס' גג. סיען ליעקב דבריו מגיד ס'ע"פד(
 באה. ורחלד"ה

 ערבית תפלת פית( ש"ח )פרע"ח האריז"ל מרןשכתב
 לכנסת שנותנים לקידושין רמז קדשת אתהאומרים
 לחיצונים ואין כביכול לבעלה ניקנית ובזהישראל,
 הסבלונות סוד שחרית תפלת בה, ויניקה אחיזהעוד

 כשניתן ד' סימן לעיל שכתבתי מה )עיין וכו'ששולח
 כהיה שמח אז במרה הסבלונות בסוד השבתלהם
 למנוחה(, השבת יום את במצרים להם שביררבמה

 הכהצתה מוד דרכה הכנה שבת תכנת מוסףותפלת
 סוד אחד אתה אומרים מנחה תפלת וכו',שמכין
 אחד ה' לאחדים והיו דודה עם ישראל כנמתהיחוד
 דבר, של כללו הבן, אהד, גוי וישראל אחד,ושמו
 עם אחה יום הוא בכללותו השבת יום דקדושתהנם
 קדושה קדש שינוי יש וצהרים ובקר ערב זהכל

 לשבת וקראת הפסוק בזה יתפרש ולדעתימיוחדת,
 רק תעגם אינו תמידיי תענונ הוא דידועעננ,

 הש"י ברצות והנה זמן, בכל התענוגבהתחדשות
 הנה נבחר, בתענונ השבת יום קדושת לבניושיערב
 מי על יתעשו היום מעתותי הזמן התחרפותבכל

 שלא עננ לשבת וקראת וזהו קדש, בשינוימנוחות
 תאניש זמן שינוי בכל רק תמידיי תענונ אצלךיהיה
 זה דעל לי ונראה לך, ויבושם לך ויערב אחרתענונ
 תפלה לתקן הנדולה כנסת אנשי עצמם ממכוהפסוק
 וכבר וצהרים, ובקר ערב הזמנים שינוי לכלמיוחדת
 לבש דהוא לבישין הוא התפארת שמדת לךכתבתי
 כידוע יעקב נחלת הוא התפארת )ומדת וכו',בצפרא
 אז יק נח )הצע" בנבואה שם הנאמר וזהו רעו.(,)וח"ב

 כאשר אביך יעקב נחלת והאכלתיך וכו' ה' עלתתענב
 אנשי שתקנו לפרים שיש וזהו אי"ה(, להלן לךאבאר
 )תשתנה המנוחה ליום עמה תפארת הנדולהכנסת

 כן( על היום, מזמני זמן בכל קדש בשינויקדושתו
 תענונ, אינו תמידיי תענונ כי השבת ליום קראעננ
 תפארת, מעתה לו יש שהשבת כעת כן שאיןמה
 הבן מטובו, ויתעננו ישבעו חי א"ל בני הגניםהנה

הדבר
 אז הנביא שם שאמר מה כן נם לך יתפרשרכזה

 ידי ועל כנ"ל, שונים )בתעענים ה' עלהעעעננ
 יעקב, מדת שהוא תפארת לסדת מרכבה נקלשהזה

 בנדי העולם להם וילבש העולם פיתויי יפתוהוואפילו
 כדרך יעקב של דיוקנו דמות לו יתראההמודותיו
 )על ארץ במתי על והרכבתיך וזהו ליוסף(,שאירע
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 תפארת וכל עליהם רוכב תהיה ארציות במתיכל

 והאכלתיך וזהו ישראל(, תפארת רטית יוכנעהעולם
 הדבר הבן אביך, יעקבנחלת

 בשבת לכו"ע ( פו תבה לן דקייטא הא תביןובזה
 דברי נמשלו ( נו )עירובין דהנה תורה,ניתנה

 ממשכנם שהתינוק זמן כל הזה הדד מה לשדיים,תורה
 זמן כל תורה דברי כך )חדלן(, מעם בו מוצאבו

 טעם פעם בכל מוצא בה ושונה חוזר שובשהאדם
 תומדיי תענוג בבחינת יהיה שלא בכדימחודש,
 נבחר תענוג התחדשות בבחינת רק תענוגשאינו
 יום אשר תורה, ניתנה כשבת כן על ועידן, זמןבכל

 תפארת הנ"ל בבחינה כן גם הוא השבתקדישת
 חז"ל שדרשו וזהו כנ"ל, וכו' קרא עננ וכו'עטה
 והתפארת וכו' הגדולה ה' לך יא( כס )דה"א בפסוק כןגם

 קראוהו השבת יום כן ועל תורה, מתן זה גה.()ברטה
 הדבר הבן דאורייתא, יומא ( צג )ח"בבזהר

 לעמו מנוחה המנחיל הנ"ל, בנוסח תקנו עלךי(
 תקנו לא קודש, שבת ביום בקדושתוישראל

 מה פי על לפרש יש המנחיל, רק מנוחה הנותןלומר
 והילוה זך ס( יב )דברים מנוחה ( קים )זבחים רז"לשאסרו
 הפסק, לה  שאין ירושלים זו נחלה הפסק, להשיוט
 השביעי יום מוגבל יום הוא הנה קודש שבתוהנה

 חנה ההוא היום יעבוד וכאשך ד*(, ולשבוע()לשכות(
 את זכוך ח( נ ופסות הש"י צונו אבל ועבר, וחלףנפסק
 ששת לכל שבת קדורות להשפיע לקדודו השבתיום
 הזמן צורת הו14 השבת יום קדישת )כי המעשה,ימי
 הוא וכן החוטר(, המה המעשה ימי הימיםואינך

 כן אם ח(, כ )שמות הרמב"ן הביאו זבמכלהאן)בספרי(
 שבת לקדורות נוסף אשר לנו נודעת יתירהחיבה
 הפיב עוד בהפסק, הזמן בגבש הש"י לנו נתןאשר
 והוא יום לכל קדושתו מהארת לנו נפוטך שיהיהלנו
 גבול מבלי הוא השבת קדישת כן ואם הפסק,בלי

 מנוחה, הפסק(, בלי )נחלה המנחיל וזהווהפסק,
 הוא הנה הפסק, לה שיש ביום בו השבת יוםקדושת
 להשפיע לנו בצוותו הפסק, מבלי בנחלהמנחילנו

 הבן עולבן יסות לכל השבתטקדהטת
 ושכת"י בדמ"ר הוא כןד*(
 טו"ב. סיטן שייןה(
 ג סיסי סוף ב מאטר עייןו(
 ום שצינתי ובטה יא סלע ג ומאטר ד, סיטן ד טפסר שזיזז(

 בגיממריא בומ"ף הנה כתר, אומרים במוסהיא(
 לכהטכילים הדבר מובן יוס"ף,יהוד"ה

 תוספת סוד הוא מוסף כן על מלכו"רע יסו"דחיבור
 תרין מהם יוסף יהודה והנה ביאה, חיבתכתובה
 במוסף אומרים כן על מלכות, בכתר הנכתריםכהטיחין

 ה( הדבר הבן אלקינו, ד' לך יתנוכתר

 של חשבונו פי על בשבת מוסף קרבן כטומךוןיב(
 כותיה( אזלי דעלמא )דסונייןהרמב"ם

 שיש התיבות כמנין הוא בתורה, ת"ג מצוההוא
 במקום הוא היום קדישת ובשבת תיבות, ת"גבתפילין
 שהוא מוסף בקרבן לנו נודעת יתירה וחיבהתפילין,
 כת"ר אומרים זה ובעבור כידוע, כתובה היספתכבו

 1( והכן כידוע, כת"ר הוא ת"ג מוסףכקדושת

 ד' לנו הניח ברצונך המזון, דברכת בהזכרהיג(
 ואנחה ויגון צרה תהא שלאאלקינו

 שלא פרטו למה להתבונן יש ולכאורה מנוחתינו,ביום
 אין הימים באינך דכהטמע מנוחתינו, ביום וכו'תהא

 פעמים כמה שכתבתי מה פי על והנראהקפידא,
 בפסוק זצלה"ה החיים אור בעל וקדיש עיר הרבבשם
 עשה לא שהש"י ד', עוטה ימים ששת כי יא( נ)שמית
 ידי ועל השבוע יום את ברא ושוב ימים, ששת אםכי

 אל הכח מן ויוצאים שוב נבראים השבתקדושת
 מה )עיין עקם ימות כל הוא וכן ימים, ששתהפועל

 אלקים(, ברא פעמים ג' המסורה כונת ז( לעילשכתבתי
 המעשה, ימי הששת לכל שרשיי הוא השבתנמצא
 בשורש, הדקה מן דקה חסרון איזה ח"ו יש אםוהנה
 וכן הענפים, בהשתלשלות בך אחר הענין ניכרהנה
 למשכיל, הענק מובן מדברים, ולראינם מדבריםחיים הבעלי בחידות הוא וכן הנזרעים, הצמחים בכלהוא
 יוצאים באלימות הוא והזריעה כשהשורים כן שאיןמה

 תפלתינו נוסח הוא זה זה, לפי והנה מושלמים,הענפים
 וכיון מנוחתינו, ביום וכו' תהא שלא המנוחהביום
 המעשה( ימי ששת לכל שורשיי ושהוא המנוחהשיום
 ימי ששת יבואו בודאי אזי חוסר, בלי במצטלם.היה

 הבן. מצטלמים,המעשה
 וכו' לד' להודות מוב השבת ליום שיר מזמךךיד(

 המזמור טהו להשבונן ירט ב(, א צב)תהלים
 להודות מוב בודאי הלא להודות, מוב השבת יוםשל

 בשמונה הודאה בברכת שאומרים כמו תמידלהשי"ת
עשרה



יששכר שבת תפלות ז, מאמר השבתות,מאמריבני
 טוב אמר למה וגם סלה, יודוך החיים וכלעשרה
 והילול שבח בלשון ולא דייקא הודאה בלשוןלהודות
 )ברכות רז"ל אמרו דחנה לפרש, ונראה וכיוצא,וקילוס

 אדם היה לא עולמו את הקב"ה שברא מיום (1
 שנאמר והודאתו לאה שבאת עד להקב"השהודה
 פי על אף והנה ד', את אודה הפעם לה( כס)בראשית
 ושם כדאשכחן הש"י את שיבחו הקודמים דורותשנם

 אשר עליון אל וברוך כ( י )"ם שם, אלקי ד' ברוך בו(ט
 ומהראוי לאה, המציאה הודאה לשון אבל וכו',מגן

 לשון אבל הודאה, דלשון הרבותא מהולהתבונן
 תוספת שהוא דבר על הקודש בלשון נופלהודאה
 הולידה כאשר לאה והנה המוכה, עיקר זולתטובה
 תוספת על הצודק הודאה לשון המציאה הרביעיכן

 שלשון מזה העולה חלקה, על יותר שהולידהטובה
 שומרי ישראל והנה סובה, תוספת על נופלהודאה
 ( לט )קדושין הבא עולם להם הובמח ותורותיומצותיו

 היום ( כב )עיייביז ליבא, עלסא בהאי מצותשכר
 הבטחתם עיקר ממילא שכרם, לקבל ולמחרלעשותם
 לנו נתן והנה הבא, עולם הוא להם המקווהוהשכר
 הארת מן הזה בעולם גם ליהנות טובה תוספתהש"י
 בעולם כהישים אחד שבת ( ת )ברכות כי הבא,עולם
 להודות טוב השבת ליום שיר מזמור וזהוהבא,
 שברא טובה תוספת על לד', דייקא( הודאה)לשון
 גם ונהנין הבא עולם מעין שהוא השבת יוםאת

 הדבר. הבן הבא, עולם עונג מן הזהבעולם

 כנסת אנשי שתקנו מה לבאר יש זה ילוליסו(
 תומפת כן גם )שהוא מוסף בתפלתהגדולה

 זכו, חיים טועמיה ינחלו כבוד לעולם מענגיהכתובה(,
 ( כו )1ה"א רשומות דורשי שדרשו כמו )היינומענגיה

 נהר עדן תיבות ראשי יי( י8 רשע" ענ"ג לשבתוקראת
 שהאדם כמו היינו הבא, לעולם הצפון טוב רב שהואגן

 צריך זה מעין הבא, לעולם דרבה הכנה לעשותצריך
 כן על הבא, עולם מעין הוא כי לשבת עצמולהכין
 דוגמא מעין שמו ענג כי הכנה צריכה שבתסעודת
 ~ושים ענג לשבת הקוראים מענגיה, וזהו מעלה,של

 המצמרך הבא עולם של דוגמא מעין שבת מערבהכנה
 רז"ל שאמרו וכמו לעשותם, היום ( כב )עינוייןהכנה
 הנה בשבת, יאכל שבת בערב שטרח מי ג.()ע"1

 יז סיבן "וא הדפוסים נכלד(

 חבא( עולם העיקריי לעולם )היינו לעולםמענגיה(
 ותשבינה  ויד ( זלן  ~ח"ב , גה ""-" )היינו ינחלוכבוד
 יאספך(, ד' וכבוד 8( 81 )ישע" כדכתיב כבודנקרא

 פעם בשבת הזה בעולם גם הטעמים )היינוטעמיה
 מששים אחד מהא, )דהוא( טעם, בנותן דהוא הבאעולם
 נ"פ היינו מששים אחד כי טעם, בנותן ישנועדיין
 זכו חיים הנה( הבא, עולם טעם מועם הנהננדו
 יב( 1 )קהלת 8*( בחכמה פעמים פ"א( ס"ה )ע"8)דהנה

 גוי ( נח )סנהדרין זה לפי ותתבונן תחיה(,והחכמה
 ד( ד )שרים נאמר ישראל ועל מיתה, חייבששבת

 וכו' חיים וכו' הדבקיםואתם

 זכו חיים טועמיה ינחלו כבוד לעולם כמענגיה 1*(טז(
 שכתב מה פי על לפרש ירט לשבת(,)משף

 ע"ב כ"א דף בראשית הנעלם )מדרש חדרםבזהר
 נתוספת יתירה נפש נחמן, רי ואמר וז"ל,)נפופו((
 זו, יתירה נפש מאי רבי, אמר השבוע ביוםבאדם
 לאדם ומכתיר עליו ששורה הקודש רוח ליהאמר
 רוח מאותו והוא המלאכים, בכתרי קדושבכתר
 כן ועל לבא, לעתיד הצדיקים על לשרותשעתיד
 אהטפיזא האי על השבת יוס את לכבד אדםחייב

 איך דא רוחא נחמן, רב ואמר עמיה, דשריקדישא
 הוא הדא איתקרי, קדהט איתקרי מכובדאיתקרי,
 כבהטמעו, עוננ לשבת וקראת יג( נח )ישע"דכתיב
 קדוש הנקרא הרוח תוספת היא מכובד ד'לקדיש

 ד' לקדרם דקרא סיפא רצ"ל עכ"ל, מכובד, הנקראה'
 לקדורי וקראת לפרש דקראת רישא על קאי לאוכו'
 מצות הרישא על טעם לנתינת הוא רק מכובד,ד'

 אליך שבא מכובד, ד' לקדוש הוא והמעםעונג,
 קדהט קוא.( )81"ב ד' קדוש הנקרא קדישאארטפיזא
 כבוד לה( ג )פש4 מכובד נקרא והוא דחכמה,מאתר
 יתפרש לקדוש של הלמ"ר זה ולפי ינחלו,חכמים
 אמרו והנה מקומות, בכמה כמו ד' קדושבשביל
 לכם דבעינן בשבת מודים הכל סח.( )פסחיםבנמרא
 בפירושו, כתבנו כבר והנה עוננ, לשבת וקראתדכתיב
 %א ועבודה בתורה הוא הרוחניי התענוג עיקרהלא

 מקום עוד )ופט וכנטתה, במאכל הגופנייבתענוג
 השבת שביום כיון אלקינו, לד' בנסתרותשאלה
 לאכול שלא מהראוי לכאורה היה בירור זמןאין

 בימי מקובל אחד זקן שאלני וכן בשבת,ולשתות
)*8

 דבריו
 בע"ח

 קפו  רה



כהיששכר שבת תפלות ז, מאמר דהטבתחע,מאמריבנבי
 מודים הכל למילתא חבא קפסיק בנמרא והנהחורפי(,

 לכם. דבעינןבשבת
 יט( )תדא"ז דחנה הפשוט, דרך פי ש הטעםמשמרנן

 ועולם הזה עולם נחלת את חלקו ועשויעקב
 הבא, עולם ויעקב הזה עתם לחלקו קיטו ונטלהבא,
 מן ליהנות אנחנו רשאים איך יקשה זה לפיוהנה
 זולת מוכים וימים בשבתות אפילו הזה עקםתענוגי
 עשו, של הוא הזה שהעולם כיון לחיותההכרח
 ( פח )שבת דהנה תירץ, פרימו מהריש הגדול הרבוהנה
 יקבלו אם בסיון, ששה עד ועומד תלוי היה העולםכל
 לתוהו העולם את יחזיר לאו ובאם מופב התורהאת

 התורה את השי"ת החזיר העת בהגיע והנהובוהו,
 זולת נשאר ולא לקבלה רצו ולא האומות כלאל

 היה לקבלה רוצים ישראל היו לא ואילוישראל,
 וישראל גדולה במכנה העולם היה כן אם העולם,נחרב
 קיד( )ב"ק לן וקיימא מחורבנו, העולם אתהצילו
 פי על )אף נהר של וכחטלוליוזו ים של מזוטוהמציל
 הדבר שהיה )כיון הציל לעצמו חבירו( שלשהוא

 שהיה העולם את הצילו שישראל כית כן שבסכנה(,
 הוא, שלנו הזה עולם וגם הצילו, לעצמםבמכנה
 גזילה הזה עולם מן נהנים שהאומות מה כלואדרבא

 בידם.הוא
 דאמרו בהא ח( העצרת חג בדרוריי בזה הארכנורהבה

 לכם, דבעינן בעצרת מודים הכל ( סח)פסחים
 עולם כל את וקנינו הוא תורה מתן יום טעמאמאי
 העולם את שהצלנו התורה קבלת ידי על כן גםהזה
 לבם בעתן זה לזכר כן על המופלגת, המכנהמן

 הכל )שם( וכן כן, גם הזה עולם בתענוגילהתענג
 להשמיד ביקש המן דהנה לכם, דבעינן בפוריםמודים
 והיה תורה אין ישראל אין אם ח"ו והנה וכו',להרוג
 בתפלתם ישראל והנה ובוהו, לתוהו חוזרהעולם
 ניתנה ולהם העולם את הצילו הנה עצמם, אתשהצילו
 הזה עולם בתענוגי להתענג לכם בעינן כן עלהארץ,

 כן.גם
 החיים אור בש הקדוש הרב כתב בשבתדהנה

 שהש"י וכו' ד' עשה ימים ששת כי ש( ב)שית
 יום את וברא החלה ימי ימים ששת רק בראלא
 יב. מישש ג שאפר ניסו ושייי "ש, פישן ב מאפר סמן ייי"(

 ששת מחדש שוב נבראים השבת יום ידי ועלהשבת,
 זמן באיזה ח"ו יצוייר ואילו צבאם, כל עםימים
 חוזר העתם היה שבת שומר מבלי העתםשיהיה
 שונים בדרכים ט( בזה הארכנו וכבר ובוהו,לתוהו
 ברא ברב"טית אלקיים ברא פעמים ג' המסורה פיעל

 על אדם אלקים ברא לעשותן אלקים בראאלקים,
 בשבוע שבת בכל הנה זה ולפי שם, עייןהארץ
 ידי על ישראל שמצילין זולת במכנה הוא הזההעולם
 וכו' ישמרו שלא ח"ו יצוייר אילו כי השבת,שמירת
 ישראל כשמצפין והנה ובוהו, לתוהו חוזר העולםהיה
 פודים הבל זה לזבר כן על מצילין, לעצמם העולםאת

 לפשוטו. קרוב הוא וזה לכם, דבעינןבשבת

 הזהר דברי פשפ פי ש הנביא בדברי רואהוהנך
 העוננ פעם הנה שהבאתי, הנעלם מדרשחדש

 ד' קדורי דאיקרי קדישא האהטפיזא לכבד הואשבת
 אמר קדש במקרא כך אחר מבואר והנהמכובד,
 ש והרכבתיך ד' על תתעננ אז י( נח )ישע"הנביא
 קיטו לחלק שהוא הגם הזה, עתם היינו ארץ,במתי
 נחלת והאכלתיך כן וגם ההצלה, בדין בה זכיתהנה
 יעקב של בגורלו שנפל הבא עולם היינו אביך,יעקב
 לטעם בפסוק מבואר אינו זה אבל אחריו, ולבניולו
 שהשומר כיון וכך, כך שכרו שיהיה להבטחהרק

 עולמות, ב' נחלת לו מניע העולם את מצילשבת
 הגדולה כנמת אנשי שהתקינו בנוסח לפריט שישוזהו

 רק השבת את המענגים אותן )רצ"ל לעולםמענגיה
 בו, חוכין העתם את שמצילין הייה העולם,בשביל

 הגה( בו, לזכות הזה עולם מטוב תיכףומתענגים
 עולם וכבוד ונכסים ועישר לפוב )זוכים ינחלוכבוד
 ומאשר א( לא )ביטשת כענין עהטר הוא כבודחזה,

 )אותן טועמיה אבל( הזה, הכבוד כל את עשהלאבינו
 לכבד הנביא שאמר הטעם בשביל השבת אתהמעננין
 חיים הנה( מכובד, ד' קדורי דאקרי קד"טאאהטפ"א

 5"י 9י ה"" דהנהזכו,
 והחכמה *( בחכמה הטעמים

 את הטעננים אותן מדה, כנגד מדה והוא הבן,תחיה,
 את שמצילים ידה על הזה בעולם שזוכים עלהשבת
 היינו ינחלו, כבוד שכרם יהיה זה הנה כנ"ל,העטם
 הייט טועמיה, אבל הזה, בעולם וכבוד ונכסיםעיטר
 לכבוד שהוא בנבואה הנאמר הטעם עבורמענגים

 ח המה הן מכובד, ד' קדהט הנק' יתירההנשמה ד. סימן ד סימריליז
וכן ח* הערה לעילעיף
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 לעיל שהבאתי הנעלם במדרש תמצא דחנהזכו,

 ליה אמך זו, יתירה נפש מאי רבי אמך הטימן()בתחילת
 הקודש רוח והנה ע"ש, עליו ששורה הקודשרוח
 יעקב רוח וזנחי בז( מה  )בראשית כדכתיב חייםנקרא
 טועמיה וזהו וכו', קודשא רוח השרת מתרנמינןוכו'

 זכוחיים
 הזהר לשון לך אעתיק המומפין כל בענין ט*(פו"ב(

 וז"ל, בחוטפת( ע"ב וסוף( ש"ב דף)ח"נ
 יצחק אברהם )היינו זכאין שבעה אינון לקבל הזי,תא
 באורייתיה קובייה פקיד דוד( יומך אהרן כהגהיעקב
 לאומפא בנין בשתא, זמנין בשבעה מומך קרכןלקרבא
 ישבעון אבהן מלכא, מבי ועידונין תפנוקיןלהו

 ולא זמנין שבעה והם בנין, כן ולבתרבקדמייתא
 כל, דאיקרי עולם יסוד צדיק לקבל בשבתא,יתיר,

 ממוחא עידונין ליה לאומפא שבת מומךואיקרי
 בתורה ונרמז יומך, לקבל שבת מומך )נמצאמתימא,
 התקרבות היינו יהודה, אליו וינש יה( מד)בהרשית
 בספר עיין ק, מום"ף בנימפריא יוס"ף אליהוד"ה

 מז סימז הוא הדפוסים בכלס*(
 יא סימן עזיזי(

 דבדהט ה((, א פרק תפלה בית )פשטי עתם כהונתברית
 והוא מיהרא דאתקריאת ישראל כנמת לקבלירחא,
 אברהם לקבל קדמאה, לירחא יומא ומחמיסרדוד,

 בירחא ראשון, ואקרי החמד במדת דאחידאבוהון
 בשבעה אורייתא ביה דאתיהיבת בעצרתתליתאה
 בקול ואחיד לאבהן תליתאי דאיהו יעקב לקבלקולות,
 ביה, דאתיליד יצחק לקבל שתא, ובריש יעקב,קול
 דדינא יוםא ואיהו יצחק, עקידת ביה מדכרינןואנן
 כהנה לקבל הכפורים, יום בה, דאהיד הדין מדתלקבל
 ליה ואהדר ישראל על וחם צלותיה, קוב"ה ביהדקביל

 אזלין דבזכותיה אהרן לקבל הסוכווע בחנאורייתא,
 כך ובנין כמוכה ישראל על דחפאן עננים שבעהאינון
 עלאין רזין כמה בה אית אורייתא וכל מוכה,עבדין
 כל בברכאן מתומפין שבעה אלק וכד בה,מתימק
 שבת תכנת שתקנו וזהו עכ"ל, מניאה בשלימועלמא
 שבת מומך שקרבנות כיון וכו', קרבנותיהרצית
 )והליס כענין ובסיס פן עולם ימוד צדיק יומך ננדהם
 וזהו שבת, תכנת וזהו מכוניה, על ארץ ימד ה(קד

 הרצון המשכת הם קרבנותיה קרבנותיה,רצית
 הרצת מן מוזגך עולם יםודשהצדיק

 חמטמר
 שבתמנחת

 מעני שונרבו
 רצון. עת הנקרא שבת דמנחת צלותא

 רצון עת נקרא דמנחה צלותא בזמן בשבתא(
 מאת שמעתי (, קנו )ח"כ בזהרכמבואר

 זצוק"ל זמרימנדב[ מהרמ"מ הקדרה הרב אד01"1כבוד
 בראשית ימי בששת העולם בריאת להיותהפעם,
 מוצאי שהוא א' ליום אור הבריאה התחלתהנה
 לברוא ית"ש ברצונו עלה הבריאה קודם הנהשבת,
 ועת זמן הוא א' ליל וכקודם הזמן הנה העולם,את

 עכ"ד ברצונו, עלה אז הבריאה בהתחלת כמוהרצון
 והיו[ הקדום ברצון הנה ותדע, תשכיל ומזה א*(,ז"ל
 שנקראו ישראל בשביל בראשית א( א "ב"ז גבראלאז

 במדרש עוד ד"ה חוקת פ' קודש זרן עייזא*(

 כל נתהוה כביכול ישראל מחשבות ידי ועלראשית,
 נפעים יהשבי היוצרים המה בשינוי( בג ד )זה-אהיצור
 שבת במנחת אומרים שאנו זהו במלאכתו, המלךעם

 במחשבה שעליתי ישראל עמך דייקא, ואני יד( סט)תהלים
 להם אין האומות שאר כן שאין מה הקדום,וברצון
 עת הוי"ה לך תפלתי אני, רק רצון העת עםשייכות

 הבןרצון,
 פי על דייקא, ואני וכו', תפלתי ואני עוד דייצס~ר12ב(

 של אחרונה ברכה בנוסח שתיקנומה
 לכאורה דקשה רצונך, עהשי צדיקים וחמידיךה%
 צדיקים שהם כית ודאי רצונך, עויני למימר ליהלמה
ה. צדיקים, וחםידיך מהו קשה ונם רצונו, עתריםהמה
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 כפי העבטה הוא צדיק גרש"ק יז. )ר"ח ידועהלא
 לפנים העושה הוא וחסיד התורה, מןהתחייבות
 צדיקים, וחסידיך לומר צודק איך זה תפי הדין,ופטורת
 המתפלל היינו העובד, נקרא צדיק דהנהוהנראה,
 תנועותיו שכל ביודעו עניניו, כל על הש"ילפני

 בהשגחה ית"ש הבורא בחפץ נקשריםועשיותיו
 )דברם מפסוק שדרשו כמו עבודה נקרא וזהונפלאה,

 עבודה איזהו ( ב )תעית לבבכם בכל ולעבדו יקיא
 לתפלתן מתאוה והקב"ה ( סד )יגמות תפלה, זושבלב
 )ישע" נאסר צדיקים כשאינן כן שאין מה צדיקים,של
 בצדיקים גם הנה שומע, אינני תפלה תרבו כי גם סו(א

 ה' אמר כה ח( מם ושם נאמר לקולם שומעשהקב"ה
 רצון עת אין ח"ו כאשר משמע עניתיך, רצוןבעת
 )ברבות חז"ל אמרו והנה התפלה, שתקובל בטוחאינו

 כך ואחר מקום של שבחו אדם יסדר לעולם (לב
 קודם השבח בסידור הנרצה לפריר ונראהיתפלל,
 פרשת מהימנא ברעיא האמור פי על הואהתפלה,

 דיציאת בשבחא לספר דא בתר פקודא מ.( ~""בבא
 וישראל וכו', סיפור בההוא חדי וקוב"ה וכו'מצרים
 דאתוסף כמלכא למאריהון חילא יהבי סיפוראבההוא
 וכו', ליה ואודין גבורתיה כשבחין כד וגבורתאחילא
 שסידור תתבונן זה לפי כן אם הענין, כל שםעיין
 השבח המסדרים כן ואם רצונו, הוא מקום שלשבהו
 הרצון, ית"ש להבורא ומתקנים עושים המהכביכול
 נקראים הצדיקים הנה רצון עת אז אין שח"ווהגם
 המתפלל העובד תתבונן, זה ולפי כביכול, רצונועבטי
 לפנים ועובד המתפלל כן שאין מה צדיק,נקרא

 תחלה, מקום של שבחו שמסדר היינו הדין,מנטורת
 ותקום מתפלל כך ואחר רצון כביכול להש"יעבטה

 יהללוך שתקנו וזהו רצון, עת יש שכבר כיוןבודאי
 שעובדים צדיקים שהם צדיקים, וחסידיך וכו'ה'

 מקודם השבח שממדרים בחסידות ונעבדיםעבודתם
 שאומרת וזהו הדבר, הבן רצונך, עבטי הם זה ידיועל

 בעת הנה רצון, עת ה' לך תפלתי ואני ישראלכנסת
 רצון בעת אמר ראת כמה למימר ליה הוהרצון

 ואני, הכונה, לפריט נראה הנ"ל פי על אבלעניתיך,
 רצון, עת מוכן שיהיה תפלתי, קודם אליךמתפלל

 2ג בשלח יוסף יעקב ושלדוה ספר ערןא(
 ג. סימן ז מאסרב(

 כי הבן וכו', באמת ענני חסדך ברב אלקים כךואחר
 במכתבקצרתי

 ק דידוע מה פי על וכף, תפלתי ואני עוד רירופרשג(

 לו צר כי עבור עצמו לצורךדהמתפלל
 ונפלתו, שתקובל פעם בכל בפוח אינו דברבאיזה
 ח"ו כאשר כי גבוה, לצורך המתפלל כן שאיןמה
 מה שכינה ( סו )חגיגה בצער שרוי מישראל א"אאיזה

 למעלה שידפלם האדם וכשמתפלל וכו',אומרת
 שאין מה תפלתו, שתקובל במוח אזי כביכולהחסרון

 מתפלל אם אפילו התפלה תקובל רצון עת בזמןכן
 תפלתי ואני שאמר זהו עצמו, לצורך היינותפלתו
 הראוי מן היה איטר עצמי לצורך שלי התפלה)רצ"ל

 עם השיירט לכבוד הנוגע על )רק י"י לךלהתפלל(
 וכו' ענני רצון עת שהוא( כיון זהכל

 מלאכים "ט דהנה וכו', תפלתי ואני עוד ןירופרשד(
 למעלה ולהעלותם תפלות לקבלמזומנים

 בכל מתבוננים המה המלאכים אורים הנהלמעלה,
 בשעת כן שאין מה להתקבל, היא ראויה אםתפלה
 לסיוע צריך אני ואין י"י, לך תפלתי הנה רצוןעת

 ומעין וכו', ענני חסדך ברב אלקים כן עלהמלאכים,
 לשון באיזה רצון עת בשעת שמתפיים הגםזה,

 מלאכי אין ( יב )שבת הזמנים בשארי הנהשירצו,
 עקה תפלתי רצון עת בשעת הנה וכו', נזקקיןהשרת
 כן על המלאכים, לסיוע צריך ואין י"י, לךמעצמה
 בוחן אתה כי לשון, בכל הנאמרת תפלתינותקובל

לבות
 )דה"א בפסוק ג( שפירשנו מה פי על עוד דירוג2ר,טה(

 לעתים בינה יודעי יששכר 31ובני לב(יב
 שבת בין החילוק דהנה ישראל, יעשה מהלדעת
 יצמות נאמר בשבת קדש, מקראי י"י למועדיקדש
 קדש, מקרא נאמר פוב וביום לכם, הוא קדש כי יד(לא
 ש"כ )פת"ח האריז"ל מרן בכתבי הדבר מבוארהנה

 כידוע, קדרן שנקרא דחכמה מוחין באים בשבתפ"א(
 נקרא כן על מעשינו, ידי על שלא מעצמם באיםוהנה
 לי יש סובה מתנה ( י )שבת שאמרו כענין מתנהשבת
 לישראל, ליתנה מבקש ואני שמה ושבת גנזיבבית
 המוחין באים הנה קדש, מקראי י"י במועדיאבל

 כך אחר באים קדש הנקרא דחכמה והמוחיןדכינה,
 המועד, למצות לנו הסדורות ותפלתינו מעשינו ידיעל
 הייה חג לכל התורה פי על הנהוגים המצות ידיועל

פסה
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 לחנ מינים וד' סוכה הפסח, לחנ ומרור מצהפסח

 שנקראים וזהו וכיוצא, השנה לראש הטופרהסוכות,
 כן אחר יג( ט א ושמואל מלשון קדש מקראיהחנים
 מוב ביום כן כי המזומנים, היינו הקרואיםיאכלו
 מעשינו ידי על הקדש את ומבקשים מזמיניםאנו

 אינו דחכמה מוחין שהוא הקודש כי אלינו,שיבא
 דכינה, המוחין באים רק בשבת כמו מעצמובא

 מועד בכל מעשינו ידי על דוקא דחכמהוהמוחין
 )נקרא יששכר ומבני לפריט ש"ט וזהו מצותיו,כפי

 תורתו ידי על שכרו זה היינו שכ"ר, י"שיששכר
 יב( כח טייב כדכתיב י"ש נקרא חכמ"ה שכ"ר,י"ש

 "ט הוא החכמה ( רט מ""ג כי תמצא, מאיןוהחכמה
 נקרא כתר בחינת ב*( החכמה מן למעלה שהואמאין,
 היודעים הם יששכר בני הנה מאין, "ט והחכמה1אי17,
 יהיה דבר איזה ידי על שכ"ר י"ש תורתם ידיעל

 )המה לעתים בינה יודעים המה( הנה י"ש,שכ"ר
 דחכמה המוחין מעצמם באים אינם אשר העתיםיודעי
 והטוחין באים, דכינה המוחין רק שכ"ר, י"שהנקרא
 כל ומעשינו קריאתינו ידי על כך אחר באיםדחכמה
 לדעת לעתים( בינה שיודעים וזהו מצותיו, לפימועד
 מוחין ואטיותם ידי על להביא ישראל, יעשהמה

 היסב הדבר הבן שכר, י"ש הנקרא קדשדחכמה

 לך תפלתי ואני הפסוק פירוט כן גם יתבארובזה
 החילוק )ביודעי ואני רצ"ל וכו', רצון עתי"י

 הקדש בא טוב ביום אשר מוב, ליום שבתשבין
 שאין מה ותפלתינו, מעשינו ידי על הרצתהמשכת

 מתפלל, )כשאני רצון עת ה' לך תפלתי בשבת(כן
 ברב אלקים כן( על הוי"ה, לך מוכן רצון העתכבר

 הדברים. הרחב וכו', ענניחסדך
 אני )היינו ואני וא', תפלתי ואני עוד לך ראןמךו(

 תפלתי הנה( תקמ"א, בגיממריא"טרא"ל
 "טרא"ל בגיממריא תפל"ה עם הוי"ה )כי הוי"הלך

 הקדושה, הכנמיה אומרת כן על תקמ"א,בגימטריא

 בשמי נרמז זה כי הוי"ה לך תפלתי ישראלאני
 וכו', ענני חסדך ברב אלקים רצון עת הוי"ה(תפל"ה

 שבת מנחת בזמן הוא העליה כק ש"ב ש"ח"רף"
 והנה רצת, הוא והעת הזמן והנה כת"ר, בחינתעד

 פתחתי הנה כת"ר, בנימטריא חמ"ד ר"ב עםרצתן
 חחסטטש מן למשלא קוא סתר, שע"א איו בהבת 5" שהוא,ב*(

 יאמר שלא רצת ויחי למרקלין, תכנס חשתה פתחלך
 כרצתו. שלא דברפינו

 רצץ, עת ח' לך תפלתי חשני לפרש עוד רנר84הז(
 )פיח אבות בפיטנה שפירשנו מה פיעל

 לגן פנים ובשת לגיהנם פנים עז אומר היה חואט4ס
 שיבנה אבותינו ואלקי אלקינו ה' מלפניך רצת יהיעדן
 בחורתיך, חלקינו ותן ביטינו במהרה המקדשבית

 פנים עז דהנה ופירשנו לזה, ביאור איןדלכאורה
 לאדם בנטה שיהיה מהראוי והנה וכו', ובשתלגיהנם
 חי, שהוא דיו כי הצמרכותו על הקב"ה לפנילהתפלל
 חוקו, ומרף פרנסתו ודי החיוני רוח לו טחןוהקב"ה
 לבו ימלאט ואיך ופח"ע חומא שהוא ביודעוובפרם
 כל אשר גדול דבר על ובפרם ית"ש, מלפניולבקש

 בית בנין דהיינו לזה ומצפים בזה תלוייםחעולמות
 האדם. מן וחוצפה עזות הוא הנההמקדש,

 הפרנקים על מחזיר עני לאיש כהטל, לך אמשוליהנה
 ממתאים בנדים קרוע הסחבות בבלוייוהולך

 טלפניו לבקרן פנימה המלך אל לבוא לבו יסלאנוהאם
 האנט אם ובפרם מלכותו, למכסיסי הנוגעיםענינים

 המלך, בכבוד ונגע פעמים כמה פשע ההואהעני
 המקדש, בית כנין על להתפלל לנו מבוא אין כןעל

 לפני והעוה חמא איטר איך מכיר שהוא מיובפרם
 על לבקש לבו אל יערב איך אלקינו הוא כלהיוצר
 וכביעף בזה תלויים העולמות כל אשר כזה גדולדבר
 כזה דבר יארע אבל ית"ש, מלכוהו מכסיסיעניני
 רצון עת הוא אשר בעת ודם בשר המלך לפניאפילו
 אשר אומנן יגזור וכיוצא הלדת ביום כגתלפניו,
 אסירי ואפילו לפניו, חמבקשים כל טבוקשימלא
 בשעת אז בבקשם הסהר בבית אסורים אשרהמלך
 בזמן הנה ההיא, הרצון בזמן לחופש יוצאים רצוןעת
 מן לבקש ופושע חומא כל לבו אל יערב רצוןתת
 אין אשר המלך יסד כן כי גדול, דבר אפילוהמלך

 ומבקש. שוויל כל ריקםלהשיב
 אל יערב איך חכבוד, מלך לפני הדבר חואוכן

 לפניו להתפלל בדעת מעוסה קפנה בריהלבו
 ובשרפ המקדש, בית בנין כוח גדי דבר עלימ"ש
 הוא היה כאילו גדיה חוצפה זה והרי ופושעחוטא
 בזמן אבל תתלהט, עבור מבוקשו שימלאו לזהראוי
 יוכל רצת עת שהוא התורה דרכי פי על לנוחידוע
 המלך להיכל 51השע חוטא ואבית עני א"שלבוא

ולרטטך
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 כי נדול, דבר על אפילו השי"ת לפני שיחוולשפוך
 י"י אמר וכה ט( מח )ירט" עולם של מלכו המלך יסדכן

 התנא מאמר הוא זה זה, לפי והנה עניתיך, רצוןבעת
 שהבעטת כיון כן אם וכו', ובשת לגיהנם פניםעז
 ומורדת מאד מנונה מדה היא והעזות גדול דברהוא
 לבו אל האדם יערב איך ח"ו, לגיהנם האדםאת

 מאד, נדול דבר שהוא המקדש בית בנין עללהתפלל
 שאמר וזהו עניתיך, רצון בעת ה' אמר כהאבל
 כן על מאד, מנונה דבר הוא שהעזות ביתהתנא
 כן על המקדש, בית בנין על להתפלל לבי מלאנילא
 שיבנה אבותינו ואלקי אלקינו ה' מלפניך רצתיהי
 אין הרצון בזולת כי בימינו, במהרה המקדשבית
 בריה ובפרם כזה גדול דבר על לפניך להתפללמבוא
 רצון עת בזמן שאומרים וזהו ופולקע, חוטאקפנה

 אני הקדושה, )כנסיה ואני דשבתא, דמנחהבצלותא
 ענינים על לפניך להתפלל וחשוב ספון אני שאיןיודע

 מלאני )אז רצון עת ה' לך תפלתי אבל( כאלה,נדולים
 כיון הגדיים הענינים % על לפניך להתפלללבי

 חסדך ברב אלקים כן( על לפניך, רצון עתשהוא
 וכו'.ענני

 וכו', רצון עת ה' לך תפלתי ואני עוד 1ירזפרזטח(
 לומר אפשר איך *ג הקדמאים חקרוהנה

 רצת, שינוי ח"ו וטיש נמצא פועלת, התפלהשתהיה
 כך ואחר כזה, באופן הרצון היה התפלה קודםכאשר
 זה על כתבו והנה הרצת, נשתנה התפלה ידיעל

 נתדבק התפלה ידי על להיות נ( הבעש"טתלמידי
 אחר, לאיש ונהפך גבוה יותר אחר במקוםהאדם
 בהתפלל הנה האיש אותו על נזירה שננזרוהנם
 הנה הויות כל המהווה ב"ה הוי"ה דהום אלהאדם
 אחרת, להויה ונתהוה גבוה יותר במקוםנתדבק
 שהוא ההויה אותה על כי רצון שינוי כאןואין
 אמרתי כן גם דעתי ובעניות הגזירה, נגזרה לאכעת
 דהנה סופרים, מפי קבלתי כפי הקושיא לזאתתירוץ
 הים עם הקב"ה החנה וזנאי 1( ה )ב"ר חז"לאמרו
 כאשר הענינים בכל וכן ישראל, בני לפנישיבקע
 ממעם כן גם והוא בזהר וכן במדרשיהם רז"לכתבו
 התכלית אצל רצת שיטי שיהיה אפשר דהאיךהנ"ל,

 קנט סי' התפלה עמוד טוב שם בשל ס' עייןנ(
 בחנ"ה ב סימו א הגחמה מאסר אב המוז שנץד(
 קלה. ס" דפרקא אגרא ס' עייןה(
 א דרוש למאה ששרה ושייז יח פרק ד מאסר השקרים בספר*(

 פעולתו, את הוא ברוך האומן הפועל ויקלקלהפשוטי,
 כרצונו אותם שהטביע ממת הטבעייםוסטנה

 התנה מבראשית תיכף כרחך על אלאמבראשיות
 ההוא בזמן ישדדם אשר נבראים כל עםהקב"ה
 חפשיית, הבחירה דהנה כזה, יארע ובאם כזהובאופן
 ולא תיכף ישראל את כהטלחים המצריים היוובאם
 כאשר רק הים, נבקע היה לא אחריהם רודפיםהיו
 אל ישראל בני וצעקת הרדיפה וענין לבם חוזקאירע

 יארע באם הקדום הרצון היה וזה הים, נבקע אזיאי
 בענין הוא וכן וכך, כך יהיה וכך כך ההואבזמן

 היה הקדום ברצון רק רצון, שינוי כאן איןהתפלות
 יהיה וכך כך ההוא בזמן פלוני האדם כשיתפללהכל
 מאמר זה אשר תתבונן זה ולפי הדבר, הבן וכך,כך

 שינוי כאן שאין מבין הנני )דייקא ואני ישראל,כנסת
 הויות, כל )המהוה הוי"ה לך תפלתי רק(רצון,

 והוא אחרת, להויה נתהוה הנה האדםוכשמתפלל
 לפניך( מתפלל הנני וגם הבעש"ט, תלמידיכדברי
 הכל והיה הכל נכלל הנה הקדום )ובהרצון רצוןעת
 הדבר הבן לך(, שכתבתי וכמו הקדום ברצוןנכלל

 הדיינים כשיושבין במשפם דהנה עוד, יירזפר,טט(
 אם הנה מחייב, ואחד מזכהוהאחד

 המזכה ביטל הנה וכו' לדברי מודה הטזכה כךאחר
 מה וכו', של כולו הרצון ונעשה וכו' לרצוןרצונו
 בימל הנה המזכה לדברי מודה כשמחייב כןשאין

 והנה המזכה, של כתו הרצת ונעשה רצונוהמחייב
 ושם הרחמים מדת חוא הוי"ה שם נק ואחנן)פף,
 ונפלתי ואני ישראל, כנסת אומרת הנה דין,אלקים
 הוי"ה לך שיהיה( תפלתי, זאת ישראל כנסת)אני
 כביכול הדין ומדת שלך, הרצון כל שיתהוה רצון,עת
 גם חסדך ויתפשמ ורחמיך, חסדך לרצת רצונויבטל
 ברב אלקים שאמר וזהו לחסד, להפכו הדיןלמדת

 קחסדך

 הכרטנה רמז ה( שפירשנו מה פי על עוד, 1ירזפרשי(
 ובני בקשרים יוצאין הבנים *.()שת

 בהווה, חכמים שדברו אלא אדם, וכל בזגיןמלכים
 קינ((, וסימן יקרים ליקומי בספר הכהגנה רמז)עיין
 שאינם בנים סתם )היינו הבנים ברמז, לפרש ליונראה
 בננזיא לחפש בנסתרות ידיעה להם ואין פלמיןבני

 ומועדי שבת בקדורות חובתם )ידי יוצאיןדמלכא(
י"י
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 ומצות בתורה בקודש בהתעסקם וכן קדש מקראיי"י

 )היינו בקשרים חובתם( ידי יוצאים הנהותפלה,
 עצמם את ומדבקים שמקשרים התקשרותבסתם
 ועבודתם בוראם באהבת הקדושה הארת ידיעל

 יוצאין רצונו ולעשות ית"ש לפניו רוח נחתלעשות
 בפרמיות ידיעה להם שאין הגם חובתם, ידיבזה

 בני אבל( השמות, ויחודי העולמות בעלייתהכונה
 חלק אשר פלטץ בני היינו מלכים )בני בזגגןמלכים
 עצמם את לפמור מהראוי אץ בבינה השי"תלהם

 בכונת היינו בזגיז רק חובתם ידי לצאת לבדבקשרים
 היינו ז"ג, נקראים הספירות כללות העליונים,אורות

 זגין וגם חב"ד, ראשונות וג' נהי"ם חג"ת מדותז'
 חיו1רתא, ז1גיזעא ( לא )ברכות מלשון בהירות לשקהוא
 לעסוק ראוי אינו שהוא האדם יאמר לבלוהנה

 כנ"ל, בקשרים סתם עצמו את ויפטורבנסתרות
 שנמסרה הלזו היקרה במשנה האמת חכמי סיימוהנה

 מישראל אדם )כל אדם וכל מסיני( פה שבעלבתורה
 עיקר וזהו בזגיז, להשתכנם איצטלא לאותהראוי

 משלי )מירש הדין ביום לאדם ושואלין ית"ש,שעשועיו
 במתניתין דתנו )הא אלא במרכבה( צפית ב3יפ"י(
 )שהווה בהווה חכמים שדברו בזגיז( דייקא מלכיםבני
 זה כל עם במרככה יודעים שאינם אדם בניברוב
 אליו ובשועו בדעת עני ענות שקץ ולא בזה לאהש"י

 כנ"ל בקשרים ויוצאים שמע()בקשרים(

 שהקשו מה ידוע וכו', יוצאים הבנים הנ"ל,ומעין
 )כמו הרצון ישתנה התפלה ידי עלאיך

 פשוטה באחדות הלא ח'( במימן לעילשכתבתי
 וכבר כנודע רצת שינוי לומר אפשר אימוחלטת
 והבאים דרבנן בשותא הבקי אבל לעיל, מזהדברנו
 הספירה זאת בספירות, המרכבה בעניני י"יבסוד
 ורחמים דין וזאת הדיז, פעולת וזאת החסד,ספירת
 כהנער, לאין ובחינות מדריגות וכיוצאבהמזגה,

 איזה האדם שיתעורר מה כפי נברא כךומבראשית
 יפעול, כן ופעולתו מעשיו וכפי עליונים בעולמותמדה
 ברצון כלול הכל כי קושיא כאן אין להכהטכיל כןואם
 זה ולפי הדברים, מאד הבז פשוטה, באחדותאחד

 )בסתם בקשרים יוצאים הבנים כשנתינותתפרש
 שאינם הגם הרצון, בעל סוף אץ עד הכל לקשרכונתם

 שה. חות תיקו"ז של שהרמ"א דגושת עוץה*(

 מלכים ובני ומדות(, בשמות הכונות פרטיותיודעים
 אדם וכל כנ"ל(, הספירות על מרמז )ז"גכזגץ

 הכונות(, פרטיות לידע ביחודים לעסוק ראוי)מישראל
 תפלתי ואני לפרמם "ש ובזה בהוה, חכמים שדברואלא
 השמות בפרטיות יודע אני שאיז )הגם רצץ עת ד'לך

 לצאת רצון בעת בסתם כונתי זה כל עםומפירות,
 העליץ הרצון עם ה% וליחד לקשר בקשרים חובהידי

 קצרתי כי הדבר הבז הרצץ(, בעלעם
 רצון, עת ד' לך תפלתי ואני עוד דיועפרשיא(

 בתפלתו אליהו שאמר דרךעל
 חד הוא דאנת עלמיז רבת ( )יז זהר תקוניבהקדמת

 כעיז הוא וכו' הוא דאנת אומרו הנה בחושבז,ולא
 הרי לדבריו טעם הנתינת ומהו דאנת, טעםנתינת
 ואמרנו עלמין, רבון רק דבר שום מקודם אטרלא
 בגימטריא הוא רבו"ז תיבת דנודע מה פי עלבזה
 ב"ז מ"ה מ"ג ע"ב היינו ב"ה הנכבד השם מילואיד'

 יצירה בריאה אצילות עימות בארבע מאירים)אשר
 העולמות, כל הכוללת הוי"ה בצירוף כנודע(עשיה
 בעשיה ה' ביצירה, ו' בבריאה, ה' באצילות, י'דהיינו
 מוך באין באחדות העולמות כל המייחד שם)הוא
 הנכבד שם עם הנ"ל שמות ד' והנה הוא(,ברוך
 )עיין רבו"ן בגימטריא העולמות כל נשמתפשוט
 השניתן בפוף התפלה נשער שבת( של )סידורו בספרזה

 במעזביז כבודו מ13חת זמאסטא[ הקדוש הרבבשם
 עלמין רבון אליהו, שאמר מה תבין ומעתה ה*",זצלה"ה
 דעלמין מלכא ולא עלמין רכון אותך מתאר שאני)מה

 דאנת משום( הוא ב"ה, השם הטבחי בתואריוכיוצא
 העולמות שנחלקים )הגם בחוטבן, ולא חדהוא

 מן אחר מילוי יש עולם ובכל מזה זה1כהטתלשלים
 מוחלטת, פשוטה אחדות היא זה כל עם הנכבד,שם

 עלמין, כל הכולל הוי"ה השם מאיר כולםובתוך
 הרצץ עם להתקשר מכוץ העשיה עולם גם כז ידיועל

 הקדודו  שם ירי על העולמות כל ומחיה המאירהעליון
 מתאר אני כז על העולמות, כל נשמת ב"ההוי"ה
 רבו"ן מספר הוא העולמות בכל כי עלמין רבוןאותך
 עולמות בד' המחולקים ב"ן מ"ה מ"ג ע"בדהיינו
 חד הוא דאנת להורות הכל, המאחדת פשוטהוהוי"ה
 וזהו העליון, לרצון התפלה לפניך תבא כן עלוכו',

 הוי"ה, לך תפלתי ישראל( )כנסת ואני כז, גםשאמר
 לרצת עד הכל מאחדים ובזה העולמות, כלנשמת

הקדום
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 רצון, עת התפלה, קיבול זמן נקרא כן עלהקדום,

 כאלה בדברים להאריך אפשרואי
 החוקרים, חקירת פי על תפלתי, ואני עוד דירזפרשיב(

 המבקש מן המתבקשת פעולה שכלכתבו
 איזה יהיה שלא הוא הצורך מן הנה המתבקש,אל

 וראוי כדאי יהיה שלא )היינו המבקש מןמניעה
 מצד טניעה יהיה שלא וגם וכיוצא(,להמבוקש
 או המבוקש למגאות כח בו שאין )דהיינוהמתבקש
 מצד מניעה יהיה שלא וגם במבע(, אכזרישהוא

 וכיוצא(, לכך גורם אינו )שהזמן בעצמוהמבוקש
 מה שממנו, מה מאמרם גדר בזה שגדרו מהוהוא
 1" שבין מהשאליו,

 כנסת מאמר זאת והנה הבן,
 כשום בקשתי מלעשות מניעה כאן אין לדודה,ישראל
 )המתפלל תפלתי ואני דחנה, אופנים, הג' מ.~לואופן

 בנשים, היפה האהובה רעייתך הוא אני אניוהמבקש
 באן אין כן אם נגדה, אדם בפני כקוף האומותכל

 )הטהווה ד' לך היא( התפלה וגם המבקש, מצדטניעה
 בידך ויכולת לברואיו להמיב ורחמים בחסד הויותכל

 המתבקש מצד מניעה כאן איי כן אם דבר, כללהוות
 ממח ויו121י ( קיב )פסחים לברואיך, להטיב דרכך כןכי

 עת הוא( תפלתי עת ובם וכו', לינק רוצהשהעגל
 גליא קדשא ועתיקא אישתכח דדעוין )רעוארצון
 מניעה כאן אין כן אם וכוי, כרצון לעוטות דיליהרצון
 וכו' ענני חסדך ברב אלהים כן( על שבין, מהמצד

 דהנה רצון, עת ד' לך תפלתי ואני עוד ךירןפרשיג(
 העולם לברוא ית"ש ברצונוכשעלה

 בראשית א( א זוטא )פמליא במחשבה, עלו י12ראל ( כד)זח"א
 הרצון עליות והנה ראשית, שנקראו ישראלבשביל
 דשבתא דמנחה צלותא זמן הוא הבריאה התחלתקודם
 כן ואם א', יום של וכו' ויחי מן הקודם זמןדהוא
 עת ההוא שהזמן לישראל לדורות הוקבע והלאהמאז
 ישראל כנמת והנה א'(, בסימן שכתבתי מה )עייןרצון
 לזכור פיה במו תפרש תתייפח, ההוא רצון ועתבזמן
 הבריאה לרצון לעיקר היתה היא אשר עולם ימותלה

 ואני בפיה, מאמרה והנה כביכול, חכמהבראשית
 היא( והעת הנכבד, )שם הוי"ה לך ישראל()היינו
 הנה רצו"ן ישרא"ל הוי"ה יחד ובהצטרף רצון,עת
 ג מאמר אג המוז מיץ , ה דף  שמות שקיקות מגלהעזיזי(

 יד.סימן
 ד סימן א מפסד אב תנהיחן1(

 ישראל עליונה, חכמה בראחטי"ת, בגימטריאהיא
 יחיש ימהר הלזה רצון בעת וסבוקשינו במחשבה,עלו

 ואמתך, אורך שלח ג( מג )ההלים כתיב והנהפדותינו,
 תרין והנה ומשיח, אליהו היינו יג( מג )שוח"ט בודרשו
 המקובל כפי והנה דוד, ובן אפרים בן נינהוכהציחין
 מנח"ם חויפיא"ל ב"ן נחמי"ה לעולם שמם זהבידינו
 והוא בראשי"ת, בגימטריא אליה"ו עמיא"לב"ן

 ז( ואמתך אורך היינו וכו' באמת ענניהרמוז,

 וכו', רצון עת ד' לך תפלתי ואני עוד ןירזפרשיד(
 עלו ישראל הנ"ל רצון בעתהנה

 כנסת אני, הנה הלזה, רצון בעת הנהבמחשבה,
 הוי"ה, לך תפלתי הנה הקדום, ברצונך שעליתיישראל
 להזכיר "טרא"ל, בגימפריא תפל"ה הוי"הבהצטרף
 הקדום, ברצונך עליתי ישראל אני אשר רצון,בעת

 הדברים והתבונןכין
 על רצון, עת ה' לך תפלתי ואני עוד ךירזפרשמו(

 חלבו רבי ואמר ( )ו ברכות הגמראפי
 המנחה בתפילת זהיר אדם יהא לעולם הונא רבאמר
 שנאמר המגחה בתפילת אלא נענה לא אליהושהרי
 הנביא אליהו ויגש המנחה בעלות ויהי לו( יח א)הלמם
 השמים מן אש שתרד ענני ענני, ד' ענני וגו'ויאמר
 והנח עכ"ל, הם, כשפים מעשה יאמרו שלאוענני
 מענין אינו שזה ענני ד' ענני הדרשה סיים למהקשה

 בתפלת זהיר אדם יהא לעולם הוא שהנדרשהדרשה,
 בעלות ויהי שנאמר וכו' נענה לא אליהו שהריהמנחה
 שהמעשה לומר אפשר שאי הוא שהדרשההמנחה,
 על בפסוק, זה כחממיעט כה כן ראם היה, כךשהיה
 כן ואם שנענה, גרם מנחה דהזמן דכהטמיענוכרחך
 הנדרש, מעגין שאינו וכו' ענגי דרשת סייםלמה
 וכו', אדם יהא לעולם אמר המאמר בעל דהנהונראה
 ( קט )זח-ג בחול בין לנו להורות משמע לעולםלשון

 שהוא בשבת בין דדינא, שעתא היא המנחהששעת
 שכל מאליהו שהביא ראייתו והנה רצון, עתשעת
 לפעמים מוטב לך איכרו בחול אבל בשבת, שהיהלומר
 שעת שהוא כיון פנקסו יתבקר שלא בכדי יתפללשלא
 זכי[ בשבת שהיה לומר אפשר איך תאמר ואםהדין,
 לא היום, חובת שאינם כאלו קרבנות הקריבאיך
 וכמו הקריבם שעה בהוראת לומר דאפשר מידיקשה

 ולכך הדבור, פי על שעה בהוראת בבמה אזשהקריב
הביא



יששכר שבת מנחת ח, מאמר ששבתות,מאמריבנבי
 ב' פעם שאמר ודרש ענני, ד' ענני הדרשההביא
 כשפים מלושה יאמרו שלא להתפלל שהוצרךענני
 יודעים העולם כל הרי כשבת שהיה תאמר ואםהם,

 על בשבת, שולפים אינם שהכשפים ( טה)ס1הדרע
 הפסוק, יתפרמט זה ולפי בחול, שהיה לומרכרחך
 במנחת אליך מתפלל )אני רצון עת ה' לך תפלתיואני
 ענני חמדך ברב אלהים כן( על רצון, עת שהואשבת
 ונפלאות נמים עסי ועשה ענני רצ"ל ישעך,באסת
 ידי על ולא שלך ישע באמת שהוא העולם כלויבינו
 ענני אחת פעם רק לומר צריכנא לא והנהכשפים,

 כיון כשפים מעשה שיאמרו מיחוש בית כאן איןכי
 שם( ברנות תצלומה מגי )151 לי, נראה שבת,שהוא

 וכו', רצון עת ה' לך תפלתי ואני עוד ךייזפרשמז(
 אדומ"ו כבוד בשם ששמעתי מה פיעל

 זצוק"ל, ומלימין[ יצחק יעקב מוהר"ר הקדושהרב
 על רק תפלה ידי על שלא אפילו האדם נענהדלפעמים

 עת הוא ובאם וכך, כך יהא שאומר בעלמא דיבורידי
 המתפעל דבר בין הוא חילוק אבל דברו, מתקייםרצון
 דיבור, ידי על המתפעל דבר ובין תפלה ידיעל

 במוח האדם אין דיבור ידי עי רק המתפעלשהדבר
 בדבר כן שאין מה הקיום, כח הנפעל להדברשיהיה
 כגון הקיום, כח להנפעל יש תפלה ידי עלהמתפעל
 הש"י, שיפקדם ועקרה עקר איזה על אדםבהתפלל

 הזרע אזי העקרה ונתעברה בתפלתו נענה אםהנה
 על רק הדבר כשנפעל כן וראין מה קיימא, שלהוא
 והאריך הקיום, לכח כך כל במוח הדבר אין דיבורידי
 ידי על נבאר ומעתה ח(, בדבר זצללה"ה הקדושהרב
 ואני הקב"ה, לפני ישראל כנמת שאומרת הפסוקזה

 רצון עת שהוא הגם )רצ"ל רצון, עת ד' לךתפלתי
 זה כל עם תפלה, מבלי בדיבור לפעול האדםויכול
 אני ה', לך תפלתי אני רק זה, על מומך איניאני

 ברב אלהים כן( על מכהם, בתפלה לפניךמתפלל
 באמת, ישועתך אלי תבא ישעך, באמת ענניחמדך
 וזהו קאי קושמא נצחיית ישועה הקיום בכחהיינו

 לי נראה ישעך,באמת
 לא רועי ד' לדוד מזמור מ( )שלט בשבת אומריםיז(

 האריז"ל ככוונת כן גם והואאחמר,
 לה אסר ד"ה לא ערכות תעלומה יגיד סירעיןח(
 סימן ד טאפר טבת כסלו יג, סימן ב טסטר אב תמוזשייןט(

סגסד

 סגהג שלישית במעודה ובפרם סופחת(, בי"ח)טוז"ח
 אומרים מקומות ובכמה לאומרו, עולם מצדיקיהנחוג
 מה פי על שהוא לפרקך נראה פעמים, ג' אזאותו

 הי"ד זצוק"ל מאוממרפאלייע מהר"ש הקדתםשהביא
 תת"ן הפליאה, בשם ( כב קרנים, ספר נסוף שושמסולקורי
 גם אשר לי )ונראה תכל"ת, מנין בגיהנם ישחדרים

 שצריך דשבת המרגלא שמווט ז' פרג( שהא ושע"חכן
 מנין בן נם הם עשרה דשסונה ברכות בז' אותםלכוין
 אדנ"י י"ה מצפ"ץ הוי"ה הוי"ה והם הכולל, עםתת"ן
 להעלות שם הולכים וצדיקים מצפ"ץ(, אלהי"םא"ל

 כל דדינא תוקפא אינם חדרים תק"פ רשעים,נשמות
 הצדיק וכשהיך רע, שהם חדרים ר"ע ונשארוכך,
 וכותב שעוה ובידו יהושע, ושמו מלאך עמוהולך
 פחד, אין חדרים בר"ע אפילו ואז את"ה שם מצחועל
 הנ"ל, מהר"ש הקדוש ופירש הפליאה, 1לשי1[ כאןעד
 ))מא צלמו"ת בגי"א אלך כי גם בפסוק הרמוזדזהו
 הר"ע מן )גם רע אירע לא תק"פ(, בגיממריאגלמית(
 את"ה שם היית עמדי, את"ה כי אירא(, לאחדרים
 וכהטענתך שבמך עמדי הצדיק, של מצחו עלשנכתב
 ומשענתך שבמך עמדי שעו"ה, תיבות ראשיהמה
 המלאך שם יההט"ע תיבות ראשי ינחמונידץמה

 דגיהנם חייבא כשבון ( צד )זח"ג והנה ט(, עכ"דהכותב,
 להעלותם הצדיקים בין מתפשמין הם ובודאינייחין,

 במעודה ובפרם המזמור, זה אומרים כן על הגיהנם,ק
 לגיהנם, רשעים החזרת לזמן קרוב שהואשלנטית

 ברצונך. האלה הדברים תביןואתה
 13זפרש כג4 )תהלים אחמר לא רועי ה' לדוד כפזמוףיח(

 הנאמר תורה בפשקי שפירשתי מה פיעל
 אותם נשא ולא ו( יג )גראפית לום עם כשהיהבאברהם
 קצר מקרא שהוא ברש"י עיין יחדיו, לשבתהארץ
 הארץ, מרעה אותם נשא ולא למיכתב ליהדהוה
 פה, שבעל בתורה ונמסר מרעה תיבת חסרהנה
 על לופ עמו שהתחבר אברהם של מגסתו כלדהנה
 )היינו אצלו בגלות עדיין היה המלכות ניצוץשראה
 אל עדיין יצא ולא דיליה( ושהמילתא דודנשמת
 ותורה פ"ה מלכו"ת יז.( )הגז ידע והנה הקודמי,תוך
 מרעה, אין רועה אין אם והנה לה, קרינן פהכנבעל
 נמסר אבל הארץ, מרעה לכתוב צריך היה בכאןוהנה
 להורות פה, מלנות פה שבעל בתורה מרעהתיבת
 באו ג.( )בה"א כן על ברועה, תלוי וה8רנםההמרעה

חכפי



כסיששכר שבת מנחת ה, מאמר שצבתות,מאמריקני
 מהראל עפך לו ואפרו לדוד יום בכל ישראלחבשי
 דוד שאמר מה זה לפי תתבונן והנה פרנסה,צריכין
 תתבונן והנה פעם, בשום אחסר לא רועי, י"יאתה
 שם והנה ב( כס שתצק ביעקב הנאפר את הנ"ל פי%

 עיין צאן עדרי )ג' עליה, רובצים צאן עדרישלשח
 היה ועדיין חג"ת, אבות לנ' רמיזתם קוב.( )י"אבזהר
 העדרים, "טקו החוא הבאר מן כי רביעי(, רגלחסר
 רועי חסר אבל העדרים, רועי "טקו למיסר ליההוה
 בעולכן רביעי לרגל המרבבה עניין נתגלה לאכי

 יצח"ק אברה"ם הבן, רחל, את לישא יעקבוהשתדל
 עיין שלים"ה מרכב"ה בגיממריא )דוד( )רח"ל(קק"ב
 כן גם 1זתב31ן ובזה (, ל הצא הב, ההזג עמוקותבמגלח
 יכפר, הפוב והשם אחסר, לא רועי י"י דוד שאמרמה

 כרצונו שלא דבר פינו יאמר שלא רצוןויהי
 ירושע מרן עבדי משה תם"ח( )סיטן ברושב"ץים(

 מכאן שב"ח, שניות אותיות ב(א
 הנדע הרב זה על וכתב בשבוע נפמר רבינושמשה
 באותיות הרמז דלכך מג4 מ לסי דבש )פ זלה"החיד"א
 חיקור מאמרות )עשרה ז"ל הרם"ע דברי פי על הואשניווט

 והאריך ז"ל הרא"ש קושית שושיתן 9י"1( ה"1וין
 בערב רק בשבת שנפפר לומר אפשר דאילהוכיח
 ותירץ י1(( )אסן פסחים ערבי פרק ברא"ש )עייןשבת
 ונפשו שבת, בערב נסתלקה שנשמתו ז"להרם"ע
 במקום בזה )הארכנו בשבת היה הקדהט גופווהממנח
 באותיות נרמז שב"ת הנ"ל הרב כתב ~זה ט*",אחר
 שניה פמירה לו היה שבשבת זאת להורותשניות
 בגימטריא מ"ת עבד"י כחנ"ה עוד, ארמוז ואניעיי"ש,
 לך תפלתי ואני שאומרים מה הוא רצ"ן, ע"תאנ"י

 רצת. עתה'
 אומרים שבוע במנחת נפצר טהימנא שהרעיאדכית

 הגם רצ"ל אחסר, לא רועי י"יכמהשחמים
 הוא שהש"י כית זה כל עם חנאמן, הרועתשנפפר

 אחסר. לא כן על לער וקיים הי והואר~יע

 לומר כי"א( שזו"ז ומע"ח ז"ל האר"י תלמידי כואטכ(
אפהק

 ד' לדוד מזמור הסעודה קודם בחי
 ום8רגס זן הוא כי תיבות ז"ן בו "ט כי וכו',רועי
 האחרונה בסעודה לאומרך הדבר נחמד )ומהלכל,

 ש"נ צג אוהה וראיתה ד"ה 8נחפ צ היד, 8' דקלה פרא שייןט*(
 1 מאצר יא, פיסי ט מאמר שייןי(

 מקמי
 6י.

 ויכוין נ"ל(, ההול, לימי מזונות להשפיע שבתשל
 לבגימפריא ח"י ו"ו ה"ה יו"ד כזה במילוי הוי"הבשם
 בניממריא זכ"ר כמנין אותיות בו יש עוד נ"ל(,ז"ן,

 לפרש ונראה ירינו, מעשה בכל ברכה שושלתברכ"ה,
 בסעודה לומר שהנהיגו זלה"ה רבותינו מעםשזה

 שכתבתי מה פי על המזמור, זה פעמים ג'שלישית
 הוא, בשבת, דגים לאכילת מעם פשומו פי עללך

 ימים בנ' ברכות ג' נאמר בראשית במעשהלהיות
 יום לדגינו ברכה ה' ביום היינו רצופים, זה אחרזה
 האדם כן על לשברך ברכה ז' יום לאדם, ברכהו'

 כהטולשת בברכה מתברך שבת לכבוד דגיםהאוכל
 אומרים כן על ינתק, במהרה לא הכבגולשוהחום
 ברכייה, מנין אותיות בו שיש הזה המזמור כןגם

 )ותבין כחטח~שרע ברכה להיות פעמים ג'ואומרים
 דגי"ם(, מנין הוא ז"ן מנין תיבות בו שיש כןגם

 ירביצני דש"א בנאות כן, גם הזה במזמורונרמז
 נ"ל,י4 אדם, שבת דנים תיבותראשי

 במילוי שהוא רועי ד' של בהוי"ה לכוין כתבועדך
 סוד לי )נרגנה ל"ז בגיממריא לבד והמילויס"ק

 ע"ב, בגיממריא והנקודות יהב"ך, כמנין ברכות(מאה
 כי נחשבת אינה חו' )אות וחמ"ד מו"ב א"ךכמספר
 בגיממריא ז"ל( חיד"א מ' הרב כתב כן שימהטייתהיא
 יר. בכתב האריז"ל מתלמירי זה כל הכולל, עם ל"זע"ב

 נה4 קפ" ההלות יוסף ס, סיטן ס' מערכת לפי דבש)עחן
 פסא עו.( )יומס חז"ל דישו ה4 כ1 )ההלים רויה בנושיכא(

 רוי"ח, מנין לוגין רכ"א לבא לעתידהדוד
 דייקא לוגין רכ"א הזה המספר מהו להישבונןומהראוי
 מה פי % לפריט לי ונראה הוא, ריק דבר לאודאי

 טעןצה לאורנה ראוי דוד היה לא ד:( ח"ז רז"לשאמרו
 מהראוי והנה עיי"ש, ליחיד תשובה לחורות כדיאלא
 תשובה להורות לזה מוכן היה דוד דוקא למה לבלתת
 להיות הוא, אך דור, באיזה אחר צדיק לאליחיד
 הוא שסים, מלכות לטופת מרכבת חוא דוד צט.()ז"*א
 הפתה דרך לכנוס צריך ליכנם הרוצה וכל לי"י,השער
 ה', תשוב תתאה תשובה הנקרא והוא הזאבןוהדלת
 דוד דוקא היה כןחול

 פתח לפתוח לזהמסוגל
 אמרו והנה *(,לשבים
 גד~ח *.( וודארז"ל

 רפואות שמביאתתשובה

 חנ"ה*(
 ב( ל )תילים די צשצהם

 דרוכת שירבמזמור
 כי ד' ארועך לדוד,הבית
 לי, אויבי שמחת ולאדלותיי
 י.( )*בת רח"ל אבוזדוצה

עלם



ייטשכר שבת מנחת ח, מאמר ששבתות,מאמרי322י
 ה( ע יגשע שנאמרלעולם

 הנה וכו', משוכתםארפא
 תבא התשובה ידיעל

 העולם לכללותהרפואה
 נחש של לעמיהואפילו
 כ )ב"ך רז"ל שאמרוכמו

 וכו', מתרפאין הכלי(
 בפעפוע תראה כןועל

 )שס( הושע שלהחשוכה

 היינו ופרפ, כלל אמרהנה
 ושוכו דברים עמכםקחו
 כלל, הוא )הנה ד'אל

 אמרו כך( אחר פרטוהנה
 וקח עון תשא כלאליו
 פרם(, הוא )הנה וכו'שוב
 ופרפ כלל מדתוהנה
 הוא פה שכעלבתורה
 בתורה אר"ך מדתכננד

 ו(, לד )שמותשבכתב

 כלל האדם בלמודוהנה
 אר"ך מדת יעוררופרם
 ( ריב )""ג בזהר עייןוהנה

 הוא אר"ך זופאבאידרא
 ראת כמה רפואהלשון
 אעלה כי "( ל )ירמ"אמר
 תשובה והנה לך,ארוכה
 על לעולם, רפואותמביאה

 ההטע ידי על ניתנהכן
 ככדי ופרם כללבמדת
 שהוא אר"ך מדתלעורר
 חכהט כיום והנהרפואה,

 מכתו, ומחץ עמו שברד'
 התשובה ידי עלירפא

 לעולם, רפואהשמביאה
 הפותח שהוא דודהנה
 יאמר  הוא לשביםשער

  לברך, נאה לי ( קים)כטחיי
 רוי"ה, כוסו יהיהוהנה

 להזריע מהש"י דודשביקש
 על לו שמחל עולםלבאי
 בימי מודיע איניבחייך הש"י לו ואמר עון,אותו
 מודיע, אני בנךשלמה
 בית את שלמהכשבנה
 בזה זה  שערים דבקוהמקדש
 מב( 1 )ש"ב שאמר עדוכו',
 מיד עבדך דוד לחסדיזכרה
 הארון, ונכנס השעריםנפתחו
 פני נהפכו שעהבאותה
 קדירה כשולי דודשונאי
 והנה וכו', לו שמחלוידעו
 תיכף הכל ידעו דהריקשה,
 לדורות שנכתבה נתןנבואת
 העביר ד' גם יג( יב)שמ"ב
 דבאמת הוא, אך וכו',חטאתך
 כי הקב"ה לו שמחלידעו
 אף אך וסלח, טוב ית"שהוא
 מונים השונאים היו כן פיעל

 כזה חסיד עמו,ומתגרים
 )תהלים בעצמו מתפאראשר
 והנה כזאת, מעווהיעשה בקרבי חלל ולבי כב(קם

 אשמה, עליו היה לאבאמת
 לפניו הזמינו השמים מןכי
 ודוקא תשובה, להורותבכדי
 להיותו לזה מסוכל היההוא

  שהוא שמים, למלכותמרכבה
 לדופקי והשערהפתח

 דוד ביקש והנהבתשובה,
 ואמר עולם, לבאי זהלהודיע

 בימי שיודיע הקב"הלו
 יכול לא אז אשרשלמה
 ידי על אם כי להפתחהשער
 שזהו למפרע הבינו אזדוד,
 מדת להיות הנרצה,הענין
 הוא כן על ושער דלתדוד
 תשובה להורות מסוכלהיה

 אז וכו', ודלת פתחלפתוח
 דוד שונאי כל פנינהפכו
 היה שלא הבינו שאזוכף,
 מעשה, לאותה ראוידוד
 בקרבי, חלל ולבי אמרואמת
 הקודש ברוח דוד שאמרוזהו
 ארוממך הבית חנוכת זמןעל
 לשבים, פתוחה ושערדלת אותי שעשית דליתני, כיה'
 שאז לי, אויבי  שמחתולא
 בבדי רק מעשהלאותה ראוי הייתי שלא כולםהבינו
 לשבים, ודלת פתחלפתוח

והבן

 אומרים שאנחנו דרחמי הפסוקא עוד לר אפרשכב(
 והוא דשבתא, דמנחה דצלותאבשעתא

 מה פי על יתפרש רצון, עת הוי"ה לך תפלתיהשני
 המבע בהלבשת עמנו הש"י שמתנוסס נסיםדידוע,
 *ג הפב"ע בנימפריא אלקי"ם שם פעולת ידי עלהוא
 פעולת המה כפבע שלא המערכה בשידוד ננליםונסים
 והנה כרצונו, וכהגדדם הויות כל המהווה הוי"השם
 שאמרו כענין כמבע שלא נסים על רחמים לבקשאין

 סדרי לו שנשתנו זה אדם נרוע כמה ( ט ושבתבנמרא

 ישבת שור בכור בחידושייין
 מה על שתמה מה (נא
 קפ"ז )או"ח הפוסקיםשפסקו

 הנסים על בשכח בהגזה(ספו
 הרחמן יאמר המזוןבברכת
 וכף, נסים לנו המנההוא

 על לבקש דאין זה עלהקשה
 סם. עחן כטבע, של8גסים

 כן נם גבראל יכולים )הרצון[ כהתעוררות פעםבכל
 ברצונו כשעלה נם )כי כפבע, שלא נסים עללהתפלל
 בשביל כן נם היה ליש מאין הכל העולם לברואית"ש
 )כנסת ואני שאמר וזהו הכן(, במחשבה, שעלוההראל
 נסים עמי לפעול )היינו הוי"ה לך תפלתיישראל(
 כשעת( שהוא כיון חוי"ה, שם בפעית כטבעשלא

 הדבר הכן רצון,עת
 שפירשנו מה פי על אהר, כסגנון קצת יתפרש אךכנ(

 ותצחק יב( יח )ברגשית קדש במקראי תאה()טר"
 עדנה לי היתה כלותי אחרי לאמר כקרבהשרה
 שרה צחקה זה למה יג( )שם אמר והש"י זקן,כאדוני
 אמרו והנה זקנתי, האני אלד אמנם האףלאמר
 השלום, מפני שינה הש"י דככיכול (, מה )יבמותרז"ל
 יאמר האמת האחד איך להלום קשה כזה דברוהנה
 חקירת דנודע מה פי על ופירשנו שאינו,דבר

 האמינו לא הנה התורה, בדרכי דרכו שלאהפלסופים
 בהנהנת הנסים מעשה )והלבישו לפבע חוץבנסים
 אומז לפעול כבוד זה שאין כחקירתם ואמרוהפבע(,
 ידיו כהגשה אהגר כבודו וזה ידיו, מעשהשיקלקל
 המבעיים ברא קטדהט"י כיון ממילא לעולם, לעדיכונו

 כבודו זה הנה פעולתו, ועל דנלו על אישוהיסודות
 לעד ותמורה שינוי להם יהיו לא ידיו מעשיאפטר
 מכוניה על ארץ יסד ה( קד )תהלים שכתוב וכעניןלעולם,

 בעל הגדי הרב בספרי חגיין ועד, עטם תמוםבל
טר

 זה והנה *(,כראשית
 עת כשעת שלאדוקא
 רשן עת בשעת אבלרצון,
 המציא הקדום כרצוןהנה
 הכל הוא ברוך מוףאין
 נסים לך ואין לסט,כהוין
 ממילא מזה, יותרנדולים

 אעלה כי אמר דאת כמה אר"ך, מדת ננד לוניןרכ"א
 הבן לך,ארוכה

 ה דף ההומה שעד ח"א ועטש ע"ג יג דף אגוז גיא עיק*(
 פ"ב יב שעד הפרדס וכספךע"ג,



יששכר שבת מנחת ח, פשי השנתות,פשריבני
 הבליהם, דבךי דחה שניה( הקומה וף גנוחת )9 אריהגור

 הנהנה הנהנות בי הש"י ברא מבראשית כיבאמרו
 המב"ע( בגיממריא אלהי"ם שם )מפעולתהמבעיית
 פעולת מן )והוא המבע מן למעלה הנמייתוהנהנה
 בכל כרצונו וכהגדדם הויות כל המהווה הוי"השם
 דכלה אנרא בספרינו בזה הארכתי והנה ועידן(,זמן
 נמה[ נבין האלה הדברים פי על ש(, קצרתי וכאןלשה

 שינוי יהיה איך הדבר על תמהה אמנו, שרהשאמרה
 זה הלא לעד, ית"ש אומן הפושל שהעמידהמבע
 ולא לעד יכון במבע שהעמיד פעולתו אמטרכבודו

 עדנה לי היתה בלותי אחרי שאמרה זהוחרתנה,
 צמקו, ושדיה ומעיה כנשים( אורח ממנה פסק)שכבר
 הש"י, על )כוונתה זקן ואדוני המבע, ישתנהואיך
 אומן הפועל הוא הוא השי"ת הוא אדוני היאורצ"ל

 מבע שיחדש חדש אומן פועל אחר ואיןמבראשית
 היינו זקן ואדוני באומרה כוונתה היתה כן אםאחר,
 למה שאמר מה אמת, אלקינו דבר כן אם השי"ת(,על
 זקנתי, ואני אלד אמנם האף לאמר שרה צחקהזה

 ואדוני שרה שאמרה כבודו עצם על כביכול זהאמר
 כבודו ואין מבראשית היוצר והוא הבורא הואזקן,

 זה על שאמר וזהו ידיו, מעשי המומבע המבעשישנה
 בראשית מן מומבע המבע דבר, מהוי"ה היפקאהש"י
 הטבע מן למעלה והניסיי אלקי"ם, שם הנהגת ידיעל

 הימב הדבר הבן הוי"ה, שמ פעולתמן

 רצון עת הוי"ה לך תפלתי ואני לפריט, שישוזועו
 דמנחה דצלותא בשעתא היינו רצת עת)בשעת

 את לברוא הרצת התעוררות היה שאזדשבתא,
 שם הנהנת הנהנות, ב' לברוא ברצונו ועלההעולם,
 החסד מצד והוא המבע מן למעלה ניסיית הואהוי"ה

 אלהי"ם שם מפעולת הבבעיית והנהנהוהרחמים,
 ותמורה שינוי כאן אין כן ואם דין, בבחינתוהוא

 בכל כן ואם לעולם, לעד קיימים והם ידיולטעשה
 הנה הרצון, מתעורר דמנחה דצלותא בשעתאשבת

 קלס סימז ד סחיר טבת כסלו עיזש(
 בסופו. דוד בית חלק אדם תולדות של"ת שייזיב(
 תפלתי ואני על פירוש שר שד"ת סימן דסרקא אגרא עייזיג(

 להנהגת הוי"ה, לך תפלתי ואני ישראל, כנסתמבקשת
 הנהגת שהר הגם אלקים, רצון( עת בשעתהניסיית
 היינו חסדך, ברב זה כל עם המבע, לפעולתאלקים
 ישעך, באמת ענני ורחמים, חסד הנכבד שםפעולת
 כי בראשית מפעמת שינוי בזה ואין קאיקהטמא

 הימב הבן מבראשיות נבראכן

 רצון, עת הוי"ה לך תפלתי ואני עוד, ויתפרשכד(
 הלבבות בחובת החסיד הרב כתבהנה

 יעמוד לא הנאמן, העבד נדר ה'( פרק האלקים עבודת)שער
 )היינו רצונו אם כי יחפוץ ולא וכו' ישב ולאוכו'
 אם כי עצמו בפני רצון לו אין העבד כי האדון,רצון
 הרצון(, בעל אצלו נקרא האדון כן אם האדון,רצון
 בראנו הנה הבורא, בעבודת הענין הוא כןוהנה
 הנה העולם את לברוא ית"ש ברצונו ועלהלכבודו

 עצמנו בפני רצת לנו אין כי רצונו אם כי נחפוץלא
 ברצונו כשעלה היינו ית"ש רצונו והנה רצונו, אםכי

 במחשבה, עלו ישראל הנה העולם את לברואית"ש
 רצונו אם כי יחפצו לא הנאמן העבד בנדר הםכי

 ויקיא במעשיו, ד' ישמח לא( קד )תהלים כתיבוהנה
 )היינו ישמח אם כי נאמר לא שסח ב( סימן כ פרטהרבה

 ישראל כנמת אומרת הנה יב((, ישמ"ח אזכלכי"ח,
 )רצ"ל תפלתי ואני לסבתא, דמנחה דצלותאבשעתא
 הרצץ(, לך )שיקוים רצון עת הוי"ה לך רק( הואתפלתי
 כי כביכול, ברצונך שעלה מה לך שיקוים העתויהיה
 כן על האדון, רצון רק עצמי בפני רצון לי איןאני

 שלא הנאמן העבד בנדר שהם במחשבה עלוישראל
 האדון רצון אם כייחפצו

 דניאל נם ( 1 נברכות רז"ל שאמרו מה לפריט שישוקמו
 למען באומרו אברהם בזכות אלא נענהלא
 יתירה המעלה ומהו אדון, שקראך אברהם למעןאדני

 מובן, הנ"ל פי חלל אדון, להש"י שקראלאברהם
 יחפוץ שלא הנאמן עבדו והוא אדון להש"ישקרא
 על בהתפנקו לדניאל נם הנרצה והוא רצונו, אםכי

 הבן. יק,הנאולה



 יששכר שבת וסגולות מעלות ט, מאטר הכבתא, מאמריבנא
 טמאמר

 שבת וסגולותמעלות
 חז"ל. ומדברי נבואה מפסוקי לידע דממי קמא קמא שבת, וסגולת מעלות כמה ידוברבו

 לרמז יש יח(, לג )בראשית שכם עיר שלם יעקב ייבאא(
 לסמל תעשה ואל בשב חז"ל שנזרומה

 שופר דהיינו בשבת מצותן זמן בהניע מצותשלשה
 היינו ( כס )ר"ה מקומות בכמה באומרם מנילה,לולב
 טעמא והיינו דלולם טעמא והיינו דשופרמעמא
 שנזרו שהנם יבין כהרכיל כל בודאי והנהדמנילה,
 יבואו שלא בכדי השבת ביום אלו מצות לסמלחז"ל
 היו לא שבודאי מחייב השכל זה כל עם חילול,לידי

 לא אם לזמן מזמן הבא עשה מצות לבטלנוזרים
 דאי במקומה, תעמוד השבת ומנולת כח אשרשידעו
 פ"ק ר"ה )רק הראשונים קושית קשה הכי תימאלא

 על נזרו לא ולמה התורה בקריאת נזרו לאלמה
 שהם למימר צריכין כרחך על בשבת, מילהמצות
 הנה הנ"ל המצות נ' ידי על שנעשה שהתיקוןידעו
 מכנים דהנה א*( לי ונראה השבת, בקדהטתיהטלם
 בשמות מלכת"א, כל"ה, שב"ת, היינו שטות בנילשבת
 לפעול יכולים אשר הנ"ל מצות מנולת נרמזיןהללו

 בראש השופר מנולת היום, קדורות ידי עלפעולתם
 ימים ב' מור ר"ה( דרושי הטעת )שעי ידעת כברהשנה,
 רחל, לאה מוד רפיא קשיא דינים בתי ב' השנהדראש

 הפמוק בפירוש ( ז ולק"ת האריז"ל שכתב מהוידוע
 קשיא דינא לאה וט' מעצטי עצם גג( ב)בתחית
 והנה בשר, נקראת רפיא דינא רחל עצם,נקראת
 רפיא קשיא דינים בתי ב' המה הן הקדתו הדיןביום
 עיפא יהיב אלהינו הוא כל היוצר והנה בשר,עצם

 ויום הנ"ל, דינים בתי הב' להמתיק בשופרלמתקע
 נקרא היום קדהטת עצם קדש, בשבת יארע אםזה

 עצ"ם בניממריא וכן רפי"א קשי"א בניממריאשב"ת
 בתי הבי להמתיק יכפין היום בעצם כיבש"ר,
 עייל כד ( קלה )חיב בזהר כאמור השופר, בזולתדינים
 הדבר, הבן וכו', מתעברין דינין וכל וכו'שבתא

 קלז ויצא דילה )אגרא בארוכה אצלינו מפורשיםוהדברים

 ע"א קטב וישלח דכלה אגרא ע"זא*(
 4 סימז ב טאטא חדש ראש ו, 1 סימן א טאפר עייזא(

 שבע אעבדך יח( כפ )בראשית יעקב שאמר מה בעניןע-ק
 רז"ל ואמרו אחדים, כימים בעיניו ויהיו וכו'שנים
 שאמרה אחדים ימים הן הן רה"י ובפירוש פו( ע)ח"ד
 הקדוש הרב בזה ופירש ביאור, לו אין והדבר אמו,לו
 כמה שנה הייה ימים, אחדים, ימים צדק, מבשרבעל
 היינו אחדים, עשור, או יסוים טס( כד )בראשית אמרראת
 הקב"ה לפני שבת אמרה כי פ( ש )מד שבתות,ימי
 היינו אחדים ימים זה לפי והנה וכו', זונ בן נתתלכל
 א(, עיי"ש שנים בז' רק אפשר אי וזה שבתות שלשנה

 שנה שיעבוד דוקא הקפידא מהו לך יקשהוהנה
 פתוח מאמר תמצא האמור ולפי שבת, שלשלימה
 דראש דינים בתי ב' רחל לאה ליקח רוצהשהיה
 אין הימים, כל בניו לעבודת הכנה בעבודתוועשה שב"י בניממריא רפי"א קשי"א בש"ר עצייםהשנה
 במקומם. אי"ה יתבארו הדברים בכאן להרחיבמקום

 האריז"ל מרן בכתבי ענינו נודע הלולב, מניתענין
 מהיסוד חמדים ה' להמשיך י"א( שכ"ט)פרע"ח

 נקראת כן על אחרונה ה' היא לנוקבא כ"להנקרא
 ה' והיא חמדים ה' לה מכהניך כ"ל הימו"ד כיכל"ה

 וכמו כלה נקראת שבת נם הנה שבשם,אחרונה
 איטר מורה הנה כלה, בואי ( לב )ב"ק בנמראשאמרו
 והדברים הלולב, פעית פועל בעצמותו שבתסגולת

 פה האמף עת לאארוכים
 )ע"ה רשומות דורשי אמרו המנילה, מנולתענין

 מנילה ( ט )טפלה המשנה ברמז הצות( 4'משנ"נ
 ולא פחות לא בח"ו בי"ד בי"נ בי"ב בי"אנקראת
 אדנ"י הנקרא שם מוד הוא נקראת מנילהיותר,
 אלו מ"ו י"ר י"נ י"ב י"א הנה דמלכותא,דינ"א

 ורמזה נקרא, הממפר זה אדנ"י, בניממריאהממפרים
 י' הייט הפחות מספר יותר, ולא פחות לאהמשנה
 הוא והיותר הפחות כן אם י"ו, היינו היתרוממפר
 המנילה ענין הנה נקרא, ולא הנכתב השם מניןכ"ו

 מלכ"ה אמתר דטלכורנא, דינא אדנ"י שםפעולת
 כי ט" ח )שטות המ"ן, קליפת לבמל צ"הבניממריא

י



5א יששכר שבת וסגולות מעלות סו מאמר השבתות, מנימייבנבי
 שבת הנה בעמלק, לד' מלחמה )צ"ה( י"ה כ"ס עליד

 עומד יום של עיצומו מלכה, נקראת היוםקדישת
 הדבר הבן המנילה, קריאתבמקום

 באורייתא, רמיזי דלא מידי דליכא לך אומרוכמעקצץ
 )ראשי של"ם יעקב( בית )כל יעקבויבא

 באים אלו מצות בג' מגיה, ליב שופרתיבות
 שבת תיבות )ראשי שכ"מ עיר ומהסלמים(שלימים
 כשמתעורר התעוררות, לשון עיר מלבתא(,כלה

 בג' יכונה היום קדהטת איטר השבת יוםקדהטת
 הג' תמורת פועל היום קדישת עצם הנה הללו,שמות
 העדה וכל חסר, אינו מלך של וקילורין הללו,מצות
 כל היוצר לפני ומהטלמים ותמימים קדה2יםשלם
 למה הראשונים קושיית קשה לא ומעתה אלהינו,הוא
 דחו דלא משום התורה, קריאת וכן מילה דחולא

 במקומם כהגלים היום קדהטת אהטר המצותרק
 )ישעי הנבואה בדברי לרמוז "2 הנ"ל הדבריםכל

 שלא )היינו וכו' רגליך אשבת תשיב אם יקנח
 ענג לשבת וקראת הרבים( ברשות אמות ד'להעביר
 לעשותן שלא מצות הג' על גם לגזור לך מותר)היינו
 וטצות אמות, ד' להעביר ונבוא שלא בכדיבשבת
 הוא, והרמז במקומה( לך תעמוד השבתקדהטת
 כבר ענ"ג מגל"ה, לול"ב שופ"ר בנימפריאלשביית
 נהר עדן תיבות ראימי ( כו )ז"4א רשומות דורסנידרורו
 שהונו ייבל, לבינ"ה רמז עד"ן פ"ק אוז פרדס %" הנהגן,
 הדינים ומתמתקים דינים הבתי הממתיק השופרסוד

 בעצם בשבת כן גם היא הזו הארה הנהבשורשם,
 הלולב בבחינת היא אשר ליםו"ד, רומז נה"רהיום,

 שכתבתי וכסו לנוקבא מהיסוד חסדים ה'להכהטיך
 רמז ג"ן היום, מקדישת בשבת כן נם נקיקה וזהלך,

 נקראת מגילה בסוד דמלכותא דינא אדנ"ילמלכו"ת
 מקדישת בשבת כן גם נעשה והוא לך, שכתבתיוכמו
 בשבת סעודות ג' ענין תבין בזה וכשתעמיקהיום,
 קרא, בחד דכתיבי היום תלתא מן ( קח )שבחנלמד

הבן
 לעניים, צדקה בשבת שכהל ( ח )הע"ח רז"ל אמרדב(

 פי על לרמז לי ונראה הכוונה, נודעלא
 אם ק( לא )שסרר כשפמים רבה )במדרבן חז"לדברי

 שער השני שביל השליות נתיב אכונה שבילי ספרבהןב(
 ד"ה טז פרק הקדושה שער חכמה ראשית כס ח"א,הראשון
 מטייהששר

 ב' )היינו משכנות ב' ממשכן אני המצות עלתעברו
 לישראל ובנד שלמה נקרא המקדדי )בית רעך,שלמת תחבי הבי אם גה( כב ושמות שנאמר מקדשים(בתי

 שהא הבגד כמו והאומות, המקמריגים מןלשומרם
 להטה לו אמר נ"ל(, ופחים, צינים מן לגוףשמירה
 אלא לאו לו אמר ממהפכנים, הם המעולםלהקב"ה

 שנאמר שכהב שנקרא כצריח שיבא עד השכהה באעד
 ומרפא, צדקה שכהב שמי יראי לכם וזרחה כ( ג)מלאכי
 שתהיה המקדש בית הארת לך נשתאר הנהעכ"ל,
 שרהט, נקראת היא הכהטיח בביאת העולם לכלמאירה
 שאמרו מה והנה העתיד, נבואת היא זה לפיוהנה

 מפסוק כן גם למדו לעניים צדקה בשבת שמשבגמרא
 לפריט לי ונראה צדקה, שרהט וכו' לכם וזרחההזה
 כלל אשר ד( משנה )ת"ג יצירה ספר מן דנודע מה פיעל

 נפש, שנה עולם חלקים לג' נחלק בעולםהבריאה
 פנוי אתר דלית הגם המקום, כלל הוא עולםהנה

 גילוי יש זה כל עם עולם, מלא וכבודו יחפשמכבודו
 אליו הנרצה במקום ית"ש בגזירתו וכבודואלקותו
 בית ד' בחר אשר מקום הנכבד מקום והיינוית"ש,
 הזמן הוא שנה בבחינת הוא וכן ותפארתינו,קדשינו
 עם הש"י, מן לסובה שוין העתים שכל הגםהנברא,

 היינו אחר, זמן מן זה זמן קדהטת סובה זהכל
 וכן ביותר, אלקותו גילוי בהם מובים וימיםשבתות
 המה ההיים נפשות שכל הגם נפש, בבחינתהוא

 הנפש מעלת שנבה זה כל עם לכבודו,נבראים
 נפשות כולנה על ועלתה החי, אדם שהואהמדברת
 הנה אלקותו, נילוי ובהם עמו ד' חלק כביכולישראל
 והזמנים אלקוהע גילוי של הנבחר המקום כן נםלהם

 ביחוד יצורף הנה אלקותו גילוי שכהםהמקודשים
 שיעור הוא והנה נפש, שנה בעולם אלקותו גילויכאחד

 ומוכו בסילואו העתםקומת
 האדם, תולדות בעסק ב( הקדמונים חקרו כברלדונה

 וגידיו, אבריו כל הזרעיית המפה מן נבראהנה
 היא כי האברים כל כללות בכח הוא בהמיפהכי

 מי כן אם זה לפי קשה והנה האברים, כל מןנלקחת
 הכפלדה שנם היה מהראוי הנה אבר איזה לושחסר
 דבר כל כי הלזה אבר מחוסר יהיה יולידאשר
 הדבר שאין בחהט רואים אנחנו והנה בדומה,מוליד
 ומחוסר מום בעל שהוא סי אפילו הוא, הסיבה אבלכן,
 והחטט האבר כח לו יוחסר לא זה כל עם חהטאיזה

ההוא



 יששכר שבת וסגולות מעלות ט, מאמר השבתות, מאמדיבנבי
 בשאר ומתחלק מתפשפ ההוא הכח רק וכל, סכלההוא
 איזה לו שמחוסר מי תראה כן על והפטיו,איבריו
 המה חטטיו שארי השמע, או הראות היינוחוש

 דבר והוא אדם, בני משארי שאת ביתרמחוזקים
 המפורסם, בדבר כן נם תראה והנה לכל,מפורסם
 הבנים, להניק שדיים בב' האשה את הש"י בראהנה
 הנה התינוק, להניק מספיק אינו אחת בדדהנה

 הנה אחת דד לה נצמק חולי איזה ידי עללפעמים
 בב' אחרת אהנה כמו האחת בדד חלב כך כל לה"ט

 עם הש"י שעושה צדקה יורה זה הנההשדיים,
 איזה לו שיוחסר גרמו האטט שעונות הגםבריותיו,

 נותן צדקה בתורת זה כל עם ית"ש, בגזירתוחהט
 חונטיו לשאר וטתחלק הזה החרם כח הקב"הלו

 לא שלימה תולדה בדומה מוליד זה ידי ועלואיבריו
 הגם עדן, בגן האדם חלק תראה )וכן בו, כליוחסר

 עדן, בגן חלקו יפול שלא גורמים אדם שלשעונותיו
 לנשמות ומתחלק לגמרי נאבד אינו חלקו זה כלעם
 חלקו, ויפול יזכה אשר עד אחד כהטותה הםאשר
 עי בברכת פאס( ש"ס )פרע"ה האריז"ל בכוונתעיין

הצדיקים(
 נפש עולם בענין הוא דמסתבר פעמא בודאייהנה

 "ט והנה העולם, קומת שיעור שהיאשנה,
 בעונותינו והנה ובנפש, ובזמן במקום שכינתוגילוי
 כעין ח"ו הוא והנה המקום, לנו נחמר בגלותהרבים
 זה בל עם כאחד, העולם קומת בשיעור וחסרוןמום

 המקודשים בימים ונפש הזטן בקדושת לנוניתוסף
 והיא גלותינו, בימי גם המקום קדושת מעיןלהפעימנו
 אשר הנרצה הוא ונחלתו, חלקו לעמו הש"יצדקת
 שתעלנו המקודשים כימים בתפלתינו מזכיריםאנחנו
 כי וכו', ונקריב נעשה גיטם וכו' לארצינובשמחה
 ביותר המקום מקדישת מאד מתעוררתנפשותינו

 לבאר תוכל זה לפי ועתה הדבר, הבן המקודש,בזמן
 זריחת היינו שכחט, וכו', בשבת שכחט ברמז חז"לדברי
 בימינו במהרה שיהיה מה המקודש ממקוםאור

 הרכים בעונותינו כעת הנה הכהטיח, מלךבהתגלות
 בשבת והנה אור, ראינו לא ובעינינו לנונחסר

 ומתחלק ניתן הוא הנה הזמן קדהטת התגלותבתוספת
 צדקה בתורת הנפש ותוספת הזמן קדושתבתוספת
 קדהטת מעין קפ במעפ להפעימנו כמונו,לעניים
 צדקה שכגט שמי יראי לכם וזרחה וזהו כן, נםהמקום

 שלא דבר פינו יאמר שלא רצון ויחי נ"ל,ומרפא,
כרצונו

 שבת המשמר כל ( קים )שבת בגמרא שכמרקנןנ(
 כדור זרה עבודה עובד אפילוכהלכתו

 אנבט, כדור דוקא למה להתבונן וסט לו, מוחליןאנוש

 דהנה פבין, דאורייתא ופפפייא דרש דרך אומרהנני
 וז"ל, ט"ב( )פ"ב תשובה בהלכות ז"ל הרמב"םכתב
 ממחשבתו וימירו חטאו החוכא שיעזוב התשובהומהו
 יעזוב ז( זה )ישעי שנאמר עוד יעשהו שלא בלבוויגמור
 לו )יימן שנאמר שעבר על יתנחם וכן וכו', דרכורשע

 יודע עליו ויעיד וגו', נחמתי שובי אחרי כיש(
 )הושע שנאמר לעולם החפא לזה ישוב שלאתעלומות

 והנה וגו', ידיגו למעשה אלקינו עוד נאמר ולא קיד
 מהפסוק הראיה מה משנה והלחם משנה הכסףהקשו
 עליז יעיד האיך רהטנה הלחם הקשה זעזדהזה,
 בידו, עדיין חפשיית הבחירה הלא תעלומותהיודע
 הפהור בספרו האלגזי הרב שכתב מה פי על ליונראה
 לעתיד ( ג )ע"ג בגמרא דאמרו הא על עולם,אהבת
 שקבלו ישראל להקב"ה העולם אומות יאמרולבא
 אני הקב"ה ומשיב קיימוה, לא כן( )גם התורהאת
 עולם של רבונו לו ויאמרו שקיימוה, עליהםמעיד
 וכו' הקב"ה להם ויאמר בנו, על שמעיד אב ישכלום
 כביכול הנ"ל, הנדול הרב הקשה והנה שם,עיין

 כזה דבר הקב"ה יאמר למה קסבר, מאיבתחילה
 פי על ותירץ וכו', אב יש כלום להשיבו שיכוליןכיון

 ועשיתם מצותי ושמרתם בשינוי( ז לה )וק"גהמדרש
 ושמררכם שיאמר לו די )היה לא( כב )וקראאותם

 שי ובמנחת מיותר, אותם ותיבת מצותי אתושטיתם
 על הזה המדרש כן גם הביא בחקותי פרשתריש
 דדרש ואמר אותם, ועשיתם וכו' תלכו בחקותיאם
 חתם(, בלשון ליה דדרשינן חסר אתם תיבת דכתיבעל
 מעלה התורה את שמרתם אם פפי בר חנינא ר'אמר
 עד עצמיכם, את עוטים אתם כאילו עליכםאני
 רעל דכיון לעולם, יקום אלקינו דבר הנה ועתהכאן,
 את קלטו כאילו עליהם הקב"ה מעלה התורהידי
 שייהם מעיד שפיר עצמן, את הולידו כאילו והוהעצמן
 הגדול הרב דברי כאן עד תורה, הדין פי עלהקב"ה

הנ"ל.
 יהנה הנ"ל, הרמב"ם בדברי עיניך יאירוומעתה

 תזכרנה לא הנה באמת כששב תשובההבש



 ישש שבת וסגולות מעלות ט, טמר אנחות, משףבני
 )והוא התורה, כל קיים כאילו ונחוטב הראשונותלו

 יש כלום לומר ואין עליו להעיד השי"ת יכשבבישי
 כן ואם כנ"ל, עצמו את עשה כאילו דהוה וכו'אב
 עליו ויעיד הרמב"ם(, מדברי הכוונה לפרשנוכל
 עד נאמת כך כל תשובתו שתהיה תעלומותהיודע

 וכביכול עצמו, את קלטה וכאילו חדשה ככריהשיוחשב
 הפסוק מן ראיה לו והביא עליו, להעיד השי"תיכול

 עוד נאמר ולא ד( י יושע שנאמר התשובהבפרשת
 אלקינו נקרא השי"ת דהנה ידינו, למעשהאלקינו
 העילות, כל ועילות הכוחות כל וכח הסיבות בעלדהוא
 אינו כביכול והנה אלקינו אומרים כשאנחנווהנה
 שהבטיחנו כיון אלא וכו', אב "ט דכלום להעידיכול

 קורינו כאילו הוה התורה ידי דעל בתורתויוצרינו
 ומעיד ידינו מעשה נקראים אנחנו כן אם עצמנו,את
 עוד נאמר ולא הכתוב שאמר וזהו הקב"ה,עלינו
 למעשה סיבותינו( הוא כביכול אשר נאמר )ולאאלקינו
 והוה חדשה בריה נוטה תשובה שהבעל )כיוןידינו
 ומזה הקב"ה(, עלינו יעיד וכביכול מכחו ידינומעשה
 )והנה תעלומות, היודע עליו ויעיד הרמכ"םדייק
 נוכל זה כל עם הפשט, מן רחוק דרך שהואהגם
 ד' סוד יד( כה )תאוים כי חרמב"ם כדברי כןלפרוט

 כהזנה הלחם קשויית כן גם קשה לא ועתהליראיו(,
 חפשיית, הכאירה והנה תעלומות היודע יעידאיך
 היודע עליו ויעיד במתם הכוונה הלו הדרורדלפי

 באמת מעולה תשובה האדם שיעשה רצ"לתעלומות
 להעיד הש"י ויכף עצמו את עשה כאילוויוחשב

 טין דאורייתא ופטטייאעליו,
 אלקינו ד' נועם ויהי יז( צב )שמש לפרש ישובזה

 ( קנז כח"א וכו', עלינו כוננה ידינו ומעשהעלינו

 זמירות נעים וביקש כנודע, עיאה תשובה נקרא13עם
 זה ידי ועל נועם, התשובה מדת עלינו הש"ישיעורר
 שאנחנו עלינו יחשוב שהש"י עלינו, כוננה ידינומעשה
 ידינו ומעשה עצמנו, את ולטינו כאילו ידינוטעשה
 ויראתי שיזו, להעיד השי"ת יכש כביכולכמנהו,

 בביאור. הדיבורלהרחיב
 הז"ל בדברי ולהשכיל להבין דרכך את תאיתובזזה

 וכל וכו' ד' את ראיתי ים( כב א )פלכיםבפסוק
 הקשו ושהמאלו, מימינו עליו עומד השמיםצבא
 אלא לפניו, השמאל יטין "ט וכי יח( שטות )תטומאחז"ל
 הנה לחובה, כהטסאילים ואלו לזכות מיימיניםאלו

 והמצות התורה מזכירים לזכות הממליציםהטליצים
 העונות, מזכירים וההפכיים האדם, ביד ישנםאשר
 יודע הוא הלא צדק להשופם זאת כל למהוהנה

 זה, כל על להעיד השמים לצבא להם ימהתעלומות
 מבלי האדם ועוטה פעל אשר כפי הש"יישפמוהו
 התורה פי על הכל הוא הכפטפט להיות אבלעדות,
 והוא הוא ברוך ידיו מעשה הכל הנה התורה פיועל
 כן על וכו' בין לזכות בין וכו' אב יש וכלום לאב,לסו
 מקיר אבן י,0 ב )"נקיק ע"כ עדות, צריכים התורה פיעל

 יודע שהש"י חגם יעננה, מעץ וכפים )לעדות(תזעק
 והתשובה והמצות התורה פעולת ידי על אבלהכל,

 את עשינו כאילו שיוחשב ית"ש יוצרנוהבטיחנו
 הבן לטובם, עלינו יעיד הש"י כביכולעצמנו,

 בתורה קדש מקראי לבאר נבא זה דרך נשיועל
 ותלד אשתו את עוד אדם וידע כה( ד)בראשית

 כן יולד הוא נם ולשת וכו' שת שמו את ותקראבן
 זה ד' בשם לקרוא הוחל אז אנבט שמו אתויקרא
 בדמות אדם אלקים ברוא ביום אדם תולדותספר

 אותם ויברך בראם ונקבה זכר אותו קיטהאלקים
 וכו' אדם ויחי וכו' הבראם ביום אדם שמם אתויקרא
 דרשו וככר רבו, הדקדוקים וכו', כצלמו בדמותוויולד
 לך ואפרש ועצומווע רבות דרשות קדשם ברוחחז"ל
 הכתובים, בפשטיות מובן שאינו מה מהספיקותמעם
 דהוה ביאור, לו אין בן יולד הוא גם ולשת אומרוא'
 אינו וכו' הוחל אז 5' בן, יולד לו נם למיסרליה
 חז"ל במדרשי )עיין הכוונה מהו פשוטו פי עלמובן

 רצה אם אדם, תולדות ספר זה ג' התורה(,ובמפרשי
 ביום לומר הוצרך למה זה אחר זה הדורותלחשוב
 במעשי נאמר כבר וזה וכו' בדמות אדם אלקיםברוא

 ויולד וכו' אדם ויחי כך אחר נאמר ר'כראשית,
 כן נאמר לא באינך הטוב כצלמובדמותו

 אלקים דהנה הנ"ל, דרך פי על לבאר ליהנראין
 בגן ויניחהו סו( ב )בראשית פטר, האדם אתברא

 לא )במצות ולשמרה עשה( )במצות לעבדהעדן
 אלקים בצלם כביכול הוא נמצא (, בז )זח"אתעשה(
 בידו נתן כן בראו, שהש"י כמו כביכול כצלמו,כדמותו
 עצמו, את לברוא הוא גם יכול זה ידי ועל ומצותתורה
 וכאילו עצמו את קלטה כאילו הש"י עליודסעלה
 וכביכול עדות, לענין לאב יתייחם הש"י איןכביכול

יכת



 יששנו שנת וסגנות משית ט, מאמר השבתות, מטריבני
 כן ועל התורה, פי על לפובה עליו להעיד הש"ייכול
 לעליון, אדמה יה יד )ישעי מלשון אדם הש"יקראו

 כן וגם חדשה, כבריה שיהיה עשות שיכוללהורות
 והנה גג אלפי"ן מילוי הנכבד שם בגימטריאאד"ם
 ואבד והמצות התורה שמר ולא האדם חטאכאשר
 תשובה של פתח הקב"ה לו פתח הנה ההיא,המעלה
 התשובה ידי על רטוב י(, כא )נ"ר חז"ל שדרשוכמו
 עצמו את עשה כאילו והוה כצלמו בדמותו נעשהשוב
 הרמב"ם, שכתב כמו תעלומות היודע עליוויעיד
 היה הוא שגם כצלמו בדמותו שת את הולידוהנה
 עצמו, את לעשות ויכול והמצות התורה הטמרצדיק
 גם דר,טהו בן, יולד הוא גם ולשת הכתוב שאמרוזה
 להוליד יכול שהיה לעצמו בן נקרא היה הוא שגםכן
 כתבתי כבר והנה וכו', הכתוב עליו דמעלה עצמואת
 שם מספר לעיל וכנזכר אדם מעלת הוא שזהלך

 של בדורו כן שאין מה לעליון, אדמה ומלשתהנכבד
 אז שאמר וזהו אנוש, רק אדם נקרא לא הנהאנוש
 להם היה הנה ושת אדם רצ"ל ד', בשם לקרואהוחל
 כביכול וכאילו עצמם את עישו כאילו הנכבדתהמעלה
 עליהם להתייחס עליהם נקרא ההויות כל מהוהאין
 הוי"ה בשם לקרוא הוחל אז באנרר כן שאין מהלאב,
 עשו כאילו עליהט יעלה אשר אופן עשות יכלו לאכי
 מפר זה כך אחר התורה שביארה וזהו עצמם,את

 היא הנה הזאת התורה הספר רצ"ל אדם,תולדות
 עצמו, את להוליד יכול שיהיה אדם כיולדתגורמת
 אותו, עשה אלקים בדמות אדם אלקים ברואביום
 הש"י כמו כביכול עצמו את להוליד יכולשיהיה
 שיהיו אותם, ויברך בראם ונקבה זכר והולידו,שבראו
 שמם את ויקרא כן ועל אלקים, בדמות להיותיכולים
 אתם ( מא )יבמות חז"ל שאמרו )וזהו הנ"ל, מטעםאדם

 כצלמו בדמותו ויולד וכו' אדם ויחי וכו'(, אדםקרויים
 אדם ולא אנפט את ויולד וכו' שת ויחי שת,וכו'

 לי נראה כצלמו, בדמותו כן גם נאמרולא
 כאילו שבתא דנמר מאן ( מז )ח"ב בזוהר אמרולהנה

 ירושלמי )ע" בגמרא עיין כולא, אורייתא3פר
 אם סו(, )ל שבת הלכות סוף ברמב"ם ועיין ה( אברכות
 כאילו הש"י עליו מעלה ודאי השבת את הכהטמרכן

 שכתב מה ידידי נא עיין מזה ויותר עצמו, אתעשה

 . שא ע"ז עטו ה"נ, וט"ו ה"נ ח"דג(

 בפסוק ברב"טית בפריטת אוה"ח בעל הקדהטהרב
 ד' עשה ימים ששת כי ובפסוק וכו', השמיםויכולו
 רק עשה הש"י הוא, דבריו ותוכן בששיה ולאוכו'
 ידי ועל השבת, יום את ברא כך ואחר ימיםששת
 שאמרו וזהו ימים, ששת נבראים שוב השבתשמירת
 במעשה להקב"ה שותף נענשה כאילו ( קיט )שבתרז"ל

 ( קיח ושם חז"ל מאמר ותדע תשכיל ומעתהבראשיהן

 זרה עבודה עובד אפילו כהלכתו שבת המשמרכל
 שהשלה ההוא המעלה שאבדו )דייקא, אנפטכדור
 כי' לו, מוחלין עצמם( את עשו כאילו הכתובעליהם
 הכתוב עליו דטעיה מיבעיא לא השבת שמירת ידיעל

 שותף כאילו נענתה אפילו אלא עצמו, את עשהכאילו
 תעלומות היודע עליו ויעיד ברונטית, במעשהלהקב"ה

 וכנ"ללסובה

 כהלכתו שבת הטשמר כל ( קים )שבת בגבטראד(
 השבת[ את"טעם

 נותניי
 בלי נחלה לו

 והאכלתיך וכו' היתענג אז יג( גח )חטע4 שנאמרכמצרים,
 כיעקב אלא וכו' כאברהם לא וכו', אביך יעקבנחלת
 בלי הנחלה מהו להרגבונן "ט הנה וכר, ביהדכתיב
 העולם כל את שירש הכונה אם יעקב, שירשככנרים
 העקם, את ירטט לא בעצמו יעקב הרי גבול,מבלי
 במהרה העולם כל את שיירטטו בניו על הכונהואם

 מישראל אחד לכל ההבפחה מהו כן אםבימינו,
 אחד ואם העולם, כל את יירש השבת אתשישמור
 שאמרו מה פי על נאמר אבל יעשה, מה חבירויירוטנו
 בכדי וכי ליה אמר מת, לא אבינו יעקב ( ה )תעניתרז"ל
 ק ל )ירש דורסט אני מקרא ליה אמר וכו', חנפייאחנפי

 מרחוק מקטיעך הנני כי וכו' יעקב עבדי תיריואל
 וכו', בחיים זרעו מה לזרעו הוא מקיש וכו', זרעךחשת
 מן היקש שדורש בצע מה מאד, תמוה הדברוהנה

 וכי עומדת במקומה הקושיא כן פי על אףהמקרא
 כתיב דהנה לפריט, והנראה וכו', חנמיא חנפיבכדי
 ועבטה רגעים ועל שלשים על וכו' עון פוקד ו( %)שסות
 זכותו הנה בעולם ההווה הצדיק הנה לאלפים,חסד

 בכל ממילא דורות, אלפים עד בנו ולבן לבנועומדת
 מן הדור שיתרחק מה כל הזכות מתטעט ודורדור

 מיתה נאמרה לא אבינו ביעקב והנה הנפפר,הצדיק
 אבינ"ו, יעקב נקרא ודור דור שבכל להורותבתורה
 אחריו בניו ומניח וכו' נפפר כאטאדם הרעבונןדהלא

~ליף
 ו עו/עו



 יששכן שבת וסגלות מעלות ט, מטמר דהטבתר1, מאמרי11ני
 אבינו, בשם פעם בכל אותו ושכירין הלאלברכה
 נפפר אז חנה עדן לגן לאסוף הבנים זמןוכשמגיע

 להזקן שיכנה מי בעולם אין כי הזקן מן אבינושם
 בדור וכן זקיננו, יכנוהו שמו בהזכיר רק אבבשם
 אצל בתורה מיתה נאמרה שלא מה והנה דור,אחר
 אבינו כינוי רצ"ל אבינ"ו יעקב בא, להורותיעקב
 אבינו בשם לכנותו אנחנו ויכולין יעקב אצל מתלא
 הדורות באריכות זכותו נתמעפ ולא ודור, דורבכל

 עומדת זכותו תמיד רק דור, אחר בדורוהשתלשלותם
 נמצא הצדיק, של הראשון בדור כמו כשלימותלנו

 דבשארי מצרים, בלי נחלה הוא יעקב שלנחלתו
 דורות אלפים לאלפים חסד עבטה כתיבהצדיקים
 אנחנו יעקב זכות כן שאין מה גבי, לזכותו "8נמצא
 הראשון, כדור והוה מכ"ט אב לנו והוא בניונקראים
 הכונה דאין וכו', חנפי בכדי וכי קשה לאומעתה
 מה לזרעו הוא מקיש רק העולם, מן יעקב נפפרשלא
 ואנחנו בחיים הוא אבינ"ו יעקב שם אף בחייםזרעו
 בדור כמו בשלימות זכותו עדיין לנו ורם מכחיבניו

 )ישע" נביאיו ידי על הש"י שהבפיחע וכייןהראשת'
 )היינו ענג לשבת וקראת וכו' משבת תשיב אם יקמ

 מעתותי עת בכל ואפילו שבת שבכל תמידייתענוג
 לעיל שכתבתי מה )עיין חדש תערג יהיהשבת

 תמידיי דתענוג דידוע ט(( )סיטן שבת תפלות )ז(במאמר
 בכל כאשר כן שאין מה התענוג, ונפסק תערגאינו
 תתענג אז הבן(, נפסק, אינו התערג התחלת הואעת
 לך שיהיה אבי"ך, יעקב נחלת והאכלתיך וכו' ד'על

 והתחלת מכהט בנו היית כאילו מיעקב הזכותהתחלת
 מצרים, בלי הנחלה וזהו היפב, הבן דורונםהאלפים
 ה( " ש"י כמדרש רז"ל שאמרו מה תבין ובזההבן,

 פני את ויחן שנאמר שבת שמירת בו שכאזוביעקב
 יום מבעוד תחומין וקבע חמה דמדומי עם נכנסהעיר
 הוא הנ"ל לפי עכ"ל, במדה, שלא העתם אתירש
 שהוא שבת תחום שקבע ידי ש מדה, כנגדמדה

 חיינו במדה, שלא העמס את ירש הנה אטהאלפיים
 דור אלפיים היינו לאלפי"ם חמד נוצר שהקב"המה
 מתחיליך ודור דור שבכל במדה, שלא החש אצלוהנה

 יב, טיטן ג סימר עוץד(
 כס סימן ה מאמר ס-י וצתי

 ב. סימן שצןה(
 יב. סימן א טימר שיןו(
 ב סיטן ז מאמר כד, סי8 ז דרוש ד מטמר תשרי מיץז(

 העם אושרי ד4 מכהט בניו היינו כאילו דורהאלפיים
 לושככה

 הקב"ה אמר )ק( מ"ו פרשה )גששית רבה במדרשה(
 את בניך מקבלים אם אבינולאברהם

 עכ"ל, נכנסין, אין לאו ואם לארץ נכנסיםהשבת
 בספר ששנינו מה פי על לפרש ויש ביאור, צריךוהדבר
 נפש, שנה עולם היא העולם בריאת כלל ה(,יצירה
 "ם הנבראים לכל )כי וצורה חומר הוא העולםוהנה
 אהגר ארץ הוא העתם של הצורה והנה וצורה(,חומר
 הנברא הזמן חוא שנה, ישראל, ארץ אותה דורסטד'
 המעשה, ימי ששת חומר וצורה, חומר כן גם בויש

 הנה חיים רוח כללות נפש, לד', קודש צורהוהשבת
 העתם אומות נפשות הוא החומר וצורה, חומרהוא

 בשרם, חומר( )לשת חמורים בשר אשר כ( מ)ש"4א
  הנפשו( צורת נמצא ישראל, נפשות הואוהצורה
 היינו העולם בצורת ליכנס כשצריכין  ישראלהיינו
 שב"ח, הוא הזמן צורת לקבל צריכין ישראלארץ
 )בפ"ר כןש

- 

 הארץ כיבבה התחלת היה בסופו( א
 והבן. בשבוע יריחוהיינו

 פי )על הלזה במדרסו רז"ל דברי לפריט יש עורו(
 דהנה גבראל, ארץ אל שבת שייכותקבלתם(

 בפמאכם אתכם הארץ תקיא יא כק י )וקתכתיב
 בהטל כב(( כ קדושים )הוית רז"ל )מיסודי ופירש"יאותה,
 במעיו עומד שאינו מבשוס דבר שהאכילוהו מלךלבן
 עוברי מקיימת אינה ישראל ארץ כך מקיאו,אלא

 כן ואם בארץ צדיק אין אדם והנה עכ"ל,עבירה,
 לאדם אפשר אי הלא הארץ, ירויית לקבל אפשראיך
 ברוך תם הצור נגד חובה ידי לצאת מחומרקרוץ
 אם ואפילו ועידן, זמן בכל מהני התשובה אבלהוא,
 מהני, התשובה הנה %ת חפא איזה ח"ו לאדםיארע
 בה. וחטבת וירכיתה א( סו יבחש בתורה הנרמזוזהו
 תראה בה, וישבת אותה, כשתירטט ישראל בארץהיינו

 בספרי אמרו והנה תמיד, בתשובה רגעשתהיה
 לא לישראל רק פחני לא שהתשובה ק "18ימ)ההוטס
 מה 1( אחר במקום מזה דברנו )וכבר העולם,לאומות
 בקודש דבר ז"ל והרתיע נימה, מאנשי זה עלדקשה
 הלכתא איפסק להיות בזה, פעם קדמונינו וכתבומזה(,
 מחול, כבודו אין כבודו על שמחל מלך ( 'ס)וכהדמן
 אבל התורה, דיני פי על תשובה מהני לא כןואם

 אב לסו והוא אלקיכם לד' אתם בנים נקר114ישראל
השב



 יששכר שבת וסגלות מעלות ט, מטמר שעבתות, מאמרי ביב4
 תשובה מהני כן על מחול כבודו כבודו על שמחלואב

 השנת, הוא בנים שנקראים לישראל והעדותלישראל,
 מיתה, חייב הישכון 13י ( )ח )טגהדרין לן קיימאדהנה
 מבראשית השבת את קידש הש"י להיות המעםוכתבו
 שבת נקרא כן ואם מלאכתו, מכל ית"ש הוא שכתובו

 מלך, של בשרביטו להשתככי ואסור מלך שלשרכימו
 מיתה, חייב ששכת גוי כן על מיתה, חייבוהמשתכים

 ולעדות לאות השכת להם ניתן ישראל כן שאיןמה
 חג אביהם בשרבים להשתכנם שפיר ויכולין כניםשהם
 טז( לא )שסי" התורה בפסוקי לפרש שרם מה הואוזה

 ישראל כני ובין ביני וכו' השכת את ישראל בניושמרו
 העולם אומות עולם כאי לכל )היינו לעולם, הואאות
 תגר יקראו שלא בפניהם ולעדות לאות לכם זהיהיה

 משא איזה או הדין עיוות איזה ח"ו וטישכאומרם
 ויהיה מהני, ולישראל תשובה מהני לא להם אשרפנים
 וביום וכו' ד' עשה ימים ששת כי ולעדות( לאותשבת

 של שרביטו הוא שבת כן )אם וינפש, שבתהשביעי
 מוכח כרחך על אלא ישראל, בו ישתמשו ואיךמלך
 שאין עולם כאי כל וידעו יכירו ושפיר כניםשהם
 תשובה דוקא לישראל להו ומהני הדין עיוותכאן

 העולם( לאומותולא
 אדומ"ו כבוד מדברי ששמעתי מה לנו יובןריגזה

 זצוק"ל, מלובלין יצחק יעקב מו"ה הקדרםהרב
 אתה ומריע פשענו נחנו גי( ג )פעה הפסוקשפירוט

 ומרינו, פשענו שלנו, המנוח יום היינו נחנו, מלחת,לא
 מלחת, לא אתה כן על המנוח, יום את שמרנושלא
 דברינו פי על הדבר ונעים ונחמד קדשו, דברי כאןעד

 העתם האומות את מקבלין דאין דהא דביוןהנ"ל,
 בנים שנקראים ממעם הוא מקבלין לישראלבתשובה
 השכת את שמרו שלא וכיון השבת, הוא לזהוהעדות
 אשר העולם אומות יאמרו כן ואם עדות, כאןאין
 לא אתה כן על פנים, וכבטא הדין עיוות ישח"ו

 שאמר במדופכם רז"ל קבלת מוכן ומעתה ט(,סלחת
 נכנסין השבת את בניך מקכלין אם לאברהםהקב"ה
 יכולה אינה ישראל שארץ הנם דהנה ישראל,לארץ
 על אף וכו', בארץ צדיק אין ואדם החומאיםלסבול
 שהם עדות הוא הנה השבת את שמקבלין כיון כןפי

 ו סימן ב מאמר סיון ועיין מקץ דוד ריהט עייזח(
 בער"ה ז סימן ב מחסר סיון שייןט(
 דוד כסא יא, ע החיד"8( )לסרן קדמות מדבר ספר עייזי(

 לזדף

 כן שאין מה ועידן, זמן בכל תשובה להם ומהניבנים
 למה הארץ כניסת השבת את ח"ו מקבלין אינםאם
 כן על אותם, הארץ תקיא יחטאו ח"ו אם הלאלהו,

 כערב כזה ודי תליא, בהא דהא תש"ב אותיותשב"ח
 ( קיט ושבת כן נם חז"ל דברי לנו מובן זה פי לעלז(

 עבודה עובד אפילו כהלכתו שבת הכהטמרכל
 אשרי ב( גו )ישגה שנאמר לו, מוחלין אנפט כדורזרה
 מה פי על והוא *(, וכו' שבת שומר זאת יעשהאנוש
 דהתחלת ה"8( )פ"8 זרה עבודה בהלכות הרמב"םשכתב
 ח"ו לכפור כוונתם היתה לא אנהם בדור זרהעבודה
 להיות וכמיליהם השמים לכוכבי ועבודה כבודליחן שמהראוי ואמרו טעות, להם נכהטך רק כל,בהיוצר
 הארץ את להנהינ הארץ על לשרים ממוניםשהם

 המלך כבוד אדרבא והוא אותם, שמינה היוצרכגזירת
 להתכונן מהראוי והנה עיי"ש, ולעבדם, שריו אתלכבד
 הכהסכיל אבל התורה, פי על אסור זה יהיה למהבאמת
 כשמכבדין המלך שרי דהנה כפירה, היא שזהיבין
 מה המלך, להיכל חוץ דוקא הוא להם ועובדיםאותם
 רק כולו אומר כבוד בהיכלו המלך לפני כןשאין
 לפני השר את ומכבד עובד אחד ובאם לבדו,להמלך
 ואדוני "( וט )שמ"ב דוד לפני כשאמר מיתהנתחייב החתי אוריה תראה הלא במלך, מורד הוההמלך
 הארץ כל מלא אלקינו הוא כל היוצר כן ואםיואב,
 מורד שריו את העובד מיניה, פנוי אתר ליתכבודו

 שבת הכהטמר כל רז"ל, דברי לך יונח זה ולפיבמלכות,
 לו והש"י בן שהוא ולעדות לאות הוא כן אםכהלכתו

 )דייקא אנוש כדור זרה עבודה עובד אפילו כן עלאב,
 את לעבוד שטועה רק ד' עולם באלקישמאמין
 אנוש כדור עובד על דהקפידא לו, מוחליןהטבעיים(

 שבת הכהטמר והנה כמלכות, מורד דמיקרי כפטוםהוא
 שמחל ואכ בן לו והוא אב לו שהש"י הוראההוא

 מחול כנודו כנודועל

 לבו כשאלות לו נותנין השבת את המעננ כלח(
ושבת

 קיה'"
 י( תוש-ויקהל( )פ' ז"ל האלשיך דקדק

 דהנה ותירץ, בשבוע המתענג כל למיסר ליהדהוה
 ריהט וקלות שחוק הוא שלו עוננ האדם יאמראם

 טובים, לא ענינים וסטאר הבאי דבףי ולדברוטיולים
 שהשבת כית לענוגך אחראין אנו אין לו נימא נמיאנן
 יזף אמרו כן על מזה, כבוד לנחטבת ואין מזה עונג לואין

כל



 יששמ שבת וסגלות מקות ט, מאמר השבחות, מאמריבני
 היפוך והוא דבריו, כאן עד השבוע את המענגכל
 ס"א( שז סיטן )או-ה בשלחנו ז"ל מהרמ"א מרן שכתבמה

 מותר מעשיות פיפורי 0ן עונג להם ש"ט הארץדעמי
 לא ז"ל סרן שגם וכמרוסה בשבת, בהם לדברלהם
 עליהם וללמד ישראל על טוב להמליץ רק זהככזב
 רגליך, משבת תשיב אם יג( פ )ישע" נבין ובזהזכותן
 שאתה מה היינו שלך, רגילות השבת טן תשיבהיינו
 וטיולים, הזמן בהבלי הבהמיית בנפשך להתענגרניל
 מזה, תענוג לשבת אין כי שבת עונג מעניני אינוזה

 וכנ"ל עונ"ג לשב"ת וקראתרק
 ביום וכו' אש ונבערו ל14 ( )פה זהר בתקוני 44מרךט(

 רכל לכעוס, שלא היינו ג( לה יצמותהשבת
 מקשים והנה דגיהנם, נורא אוקיד כאילו דכעיםסאן
 ומאי החול בימי גם אמור הכעס הלא ( ח דוד כסא)י

 בחול דהנה בזה, הקטן לי ונראה בזה, דשבתאתמיה
 הגיהנם אש נכבה בשבת אבל דולק, הגיהנם זהבלא
 גס ניהנם עונשי ח"ו וטעורר מדליקו קא גבראוהאי

 שהוא בשבת אש מדליק כאילו דהוה ועודבשבת,
 שלאכה.אב

 קנה בשם כתב ( י דף דוד )בכסא דטץיך"אמהרב
 שבת השומר דהנה 5נ(, )דרשחכמה

 הוא דהטעם לו, סוחלין זרה עבודה עובדאפילו
 לתקנן מחוייב בעבירה פגמן שהאדם האבריםדבאותן
 בכל כופר זרה עבודה עובד והנה המצוה ידיש

 רק תקנה אין וח"ו האיברין בכל ופוגםהתורה
 יב( בה )שמרי אבל  משוה קשה וזה המצות כלבעשיית
 שבת השומר כן אם התורה, ככל שקול שבתמצות
 ( כא )%טה והנה לו, מוחלין זרה עבודה עוכראפילו

 אותה סכבה אין שבת מצות אבל מצוה מכבהעבירה
 עובד כאילו הכועס כל אבל התורה, כל כשסרדהוה
 השבת מצות מכבה בשבת כעם כן אם זרהעבודה
 כעם האיסור על בפרטיית אזהרה באת כן עלחלילה,
 בכל אש תבקרו לא לבאר יש ובזה עכ"ד,בשבת,

 כלל הוא השבת היינו השבת, ביוםמהטבותיכם
 דשסירת מושבותיכ"ם( בכל שנאסר )וזהוהתשובה
 שעוטה האיברים בכל המצות קיים כאילו הואהשבת
 סכבה ח"ו הכעס אש כשמבעיר אבל העבירות,בהם

 לי נראה השבת, מגולת מהני %אהכל
 השכה"ט יוביש כ"י המייזם, בשם ומש"כ ו, סימו שייןיא(
 מ אות מההג"א הוספות גאוה, ג מערגת ישרה רגל שחן*(

 ישראל אין א( ג )ויק"ר רבה בהדרש רז"ל 44מר1י(
 ל ישע" שנאמר השבת בזכות אלאנגאלין

 פירושו, לי נראה עכ"ל, תושעון, ונחת בשובה%(
 ידי על )או והמנוחה הנחת ביום תשובה עשייתהיינו
 ונראה תישעת, זה( ידי ועל התשובה, הוא הנחתיום
 הרב בשם פעמים כסה כתבנו דכבר הטעם,לוסר
 לקוח והוא ש( הגדולים ובשם זלה"ה חיד"א מ'הגדול
 לגוים מועלת תשובה דאין ד( השנזיע )הנהוסס ספרימן
 שמחל ואב אב לסו והקב"ה בנים דנקראו לישראלרק
 העולם אומות כן שאין מה מחול, כבודו כבודועל

 שמחל וסלך עבדים( הם )כי סלך עליהם נקראהקב"ה
 חייב ששבת גוי כן ועל מחול, כבודו אין כבודועל

 לר"טתטש )ואסור סלך של שרבים נקרא דשבתמיתה
 זמשתמשין[ בשבת ישראל כן ובאין כ!ה סלד[, שלבשרביטו

 שאנחנו ובינינו ית"ש בינו היא ואותבשרביטו,
 וימהר תשובתינו מתקבלת ושסילא בנים,נקראים
 ממחא וטעתה בימינו, בטהרה עולם גאולתלנאלט

 ודעת טעם בטוב הנ"ל המדרש לךמובן
 י"י צג( תהלים הלקוטים )שער האריז"ל גורי שכתבוההו

 וטהראוי שב"סס גוא"ל אותיות לב"ש גאו"תסלך
 לב"ש נאו"ת בתיבות הדבר נרמז סה ספנילהתבונן
 ((, י דוד )כסא זלה"ה חיד"א ס' הרב שכתב סה)עיין
 כהטתכהטין דאין כהוום אסור דהגאות ליונראה

 וכבר לבש, גאות סלך י"י דכתיב מלך שלבשרביטו
 ( ד )10טה רבנן דאמרי הא ( חורפי בימי בזהפירשתי

 דמעם כולן, עריות כל על בא כאילו המתייהרכל
 בשרביטו משתכהטין דאין כהטום כן גם העריותאימור
 המבול דור מעות ני"קימהן טבוחה בברית ועיין סלך,של

 עיי"ש, ומקבלים משפיעים העליונים באורותהבינו
 שראין רבנים )]הגם[ לבנים גם אסור זהובאסת

 א"טתרי, דאישתרי סה כי האב( בשרביטלהשתכחן
 עלינו הוה הוא הנה הקב"ה התיר שלא סהאבל
 לידי בא זטן )אחר וכו', כהטתכהטין ואיןלמלך
 כן שכתב כן גם וראיתי החיד"א הרבמפרי
 לדעת שכוונתי והנאני כדברי הנ"ל הגמראפירוש
 נוא"ל נרמז למה תבין הדברים ובאלה כמוהו(,גדול
 שניתן דהגם להורות לב"ש, גאו"ת בתיבותשביית
 דאנחנו מטעם והכל התשובה ידי על לגאולה שבתלנו

 זה כל עם אב, עלינו נקרא והקב"ה בניםנקראים
 עלינו נקרא והקב"ה עומדת ב0קו0ה הגאוהאיסור

מלך



 ישיממ13ן שבת וסגולות מעלות ט, מאמר ששבתות, מאמרינ32י
 מ' הגדל הרב כתב וכן לבש, גאות מלך י"ימלך

 ( כא יבמות דלכך ( יו דוי )כנא אחד נדי בשםחיד"א

 שלמה ויטב ט( כס רה"י ביה דכתיב שניות שלמהתיקן
 אין ( בג )סנהדרץ במלך לן קייטא והא י"י כסאעל

 בן, דנקרא ממעם הוא כרחך ועל כסאו, עלייטבין

 תיקן כן על ח"ו, עריות להתיר אמינא דעתךומלקא
 לעריות שניות וסייגגדר

 עשרת בתפלות אומרים שאנו מה לפרש ישדבקה
 רצ"ל לפניך, חמאנו מלכנ"ו אבינ"ו תשובהימי
 אב לנו נקרא ואתה לנו שנתת במצות לפניךתמאנו

 ונאות בעריות לפניך ותמאנו ותשובה, שבתכגת
 הבן מלך, נקרא להיותך עלינו אותם אסרתשאתה

הדבר
 ארץ במתי על והרכבתיך י"י על תתענג אזיא(

 ע(, נח )ישי" דבר י"י פי כי וכו'והאכלתיך

 הכל ( ס" )פסחים בגמרא שאמרו מה פי על לפרש"ט
 העולם תענוגי מן להנות לכם דבעינן בשבתמודים
 הוא, לנו כן גם הזה העולם כל השבת ידי רעלהזה,

 ברא לא הש"י כי העולם, מצילים שאנחנולהיות
 ידי שעל זה בכח ובראו השבת, וברא ימים ששתרק

 ימים, ששת עוד ויבראו פעם בכל תתחדש שבתשומרי
 עיר הרב בדברי הוא כן ועידן, זמן בכל הואכן

 )בהשית עוד וכתב יב(, זצוק"ל החיים אור בעלוקדיש

לן"
 הזמנים מן זטן באיזה ח"ו יצוייר אילי שבת( בו מ
 לתהו העולם חוזר היה שבת שומר ח"ו בעולםשאין
 העולם מן נהנים אנחנו האיך קשה לא כן ואםובהו,
 והעולם הזה העולם הלקו ועשו יעקב יס( )הזא"ז הלאהזה,
 הוא הזה ועולם ליעקב הבא עולם של הגורל ונפלהבא
 אבל הזה, העולם מן נהנים אנחנו והאיך עשושל
 ( כה )ב"מ פה שבעל בתורה להלכה לן קיימא האהוא,

 הציל לעצמו נהר של ומשלילותו ים של מזומוהמציל
 שישראל כיון כן על מכנה(, במקום כבר שהוא)כיון

 לעצמם הסכנה, מן העולם את שבת בכלמצילים
 מודים הכל כן על הם, שלהם הזה העולם וגםמצילים
 וזהו הזה, העולם מן ליהנות לכם דבעינןבשבת

 משבת תשיב אם יג( נח )ישע" הנביא דברישתתפרש
 אז שבת, שומר תהיה ורצ"ל וכו', עשותרגליך

 מה לתרץ י"י על מומל כביכול הזה עולם מןתענוניך

 טז סימן ז ימאמר יא, סימן ג וספסר ג, מו"ס עיןיב(
 מג דף ה' כח בספר כתב וכן*(
 קפד דף איידליץ זרח להג"ר לישרים אור בטפר מובאיב*(

 על תתענג אז בידכם, גזי הזה שעולם עשושימעת
 עומד שאתה מקום, היינו בסמוך על ט.( )טיחותי"י,

 בששת ברא ית"ש שהוא כמו י"י, במקוםכביכול
 ימים ששת שוב מעמיד אתה כן וטלואה, העתםימים
 ארץ במתי על והרכבתיך כן על ומלואו,העולם
 עולם )היינו אביך יעקב נחלת והאכלתיך הזה()עולם
 תאמר ואם עיטו(, עם הגורל בהפילו לחלקו שנפלהבא

 פ"י כי אמר זה על נפל, עיטו לחלק הזה עולםהרי
 פה שבעל בתורה מבואר הזה הדין רצ"ל דבר,ה'

 הכל בן ואם הציל לעצמו וכו' ים של מזומוהמציל
 הדבר. הבן הוא,שלנו

 כל ( קיח )שבת חז"ל דברי לך אבאר אשוב עיריב(
 כהלכתו שבתהמשמר

 נותניי
 בלי נהלה לו

 לא אביך, יעקב נחלת והאכלתיך שנאמרמצרים,
 הנחלה מהו לבאר וכו', כיעקב אלא וכו'כאברהם

 לך ואומר ד'(, סימן לך שכרובתי מה )עיין מצריםבלי
 בפשמא שמות ג' מה מפני בפליאה, שנמצא מה פיעל

 אמת הקב"ה של שחותמו ( מ שכת מפני במהפךואחד
 מהר"ש הקדורי המקובל הרב ופירש לפלא,והוא

 ד' ש דהכוונה ינ*( הי"ד זצוק"למאוסמרפאלייע

 קבלת בפי נקראים שהם הוא ברוך הוי"המילואי
  שמות ג' והנה ב"ן, מ"ח מ"ג ע"בהמקובלים
 הגדול המספר כפשומו היינו בפשמא, הםהראשונים

 כך ואחר קודם ע' דהיינו במספר, הקטן כך ואחרקודם
 מספר ב"ן, שם נקרא הרביעי שם אבל אינך, וכןב'

 המעם, ואמר המרובה, ממפר כך ואחר קודםהמועם

 של חותמו והנה אמוט הקב"ה של שחותמומפני
 מ', קמן במספר הוא אמ"ת שתיבת מפני אמתהקב"ה

 בכל נשאר פעמים כמה אותו תכפול אם מ'והנה
 כן גם ההא ח"י, הוי מ' פעמים ב' דהיינו פ',פעם

 כן נם הוא כ"ז, החש מ' פעמים ג' וכן מ', קמןבמספר
 יט( יב )משלי לדעתי )וזהו לעולם, עד וכן מ', קמןבמספר

 ס"נ ע"ב שמות הנ' אלו והנה *((, לעד תכון אם"תשפת
 הרביעי שם אבל פ', קפן במספר אחד כל כן גםע"ה
 והנה ב"7, אותו קוראין כן על קמן במספר ז' רקהוא

 הוא ך' ת', אזח אחר המה פשומים דמנצפ"ךידוע
 כשאנחנו ממילא ת"ש, הוא 1' ת"ר, הוא מ'ת"ק,

 והוא תיבה בסוף פשומה ן' באת הנה ב"ןקוראים
 קמן במספר ב"ן שם מספר גם כן אם ת"ש,מספר
 הקב"ה, של חותמו שהוא אמת תיבת כמו מ'יהיה

עד



 ישש שנת חונג ננץ ק טפי ומשבתא, מטרבני
 כדכתיב ליעקב ניתן אמת מדת והנה דבריו, כאןעד

 מצרים בלי נחלה והוא ליעקב, אמת תתן ק ז)משה
 שבת המשמר והנה ג(, פא )נ"ר כידוע ביתאבאלפא סי תוך ראש הוא אמ"ת ותיבת למקובלים,כידוע

 כמו ט' קפן במספר כן נם הוא שס"ת הנהכהלכתו,
 במספר נבול לו שאין מצרים בלי נחלה שהואאמ"ת
 כהלכתו שבת המשמר כן אם עד, לעולמיהכפל
 מדת לו שניתן כיעקב מצרים, בלא נחלה לונותנין

 מצרים בלא נחלה שהואאמ"ת
 הששי ביום ויהי גג( א וחמות המן בפרוטת כלליביג(

 מהראוי הנה וכו', משנה לחםלקטו
 והנראה הוא, מה דצערא לה21א ויהי ( י )פגלהלהתבונן

 הנעלם במדרש חדש בזהר שכתוב מה פיעל
 אפילו הונא רב אמר וז"ל, ע"א( כ"כ דף)בראשית
 הטוקטין השבת ביום הם מוכתרים שבניהנםחרשעים
 לו שאין מישראל רשע לך אין הונא רב דאמרונוחין
 ואימתי ראתי, לעלמא להו דמעליא טוביםמעשים
 בכתר מוכתרים כולם להיות השבת ביום להומעליא
 בפרהסיא שבת שחללו הרשעים וכי יוסי ר' אמרשבת,
 תנן דהא אין, ליה אמר שבת, בכתר מעלה להם"1
 נידונים כך משנה, לחם לקפו הששי ביוםויהי

 השבת, ביום להם להרויח משנה הששי ביוםהרשעים
 נגרע אינו לפיכך נגרע, ולא שלם נקרא שבת יוםכי

 עכ"ל, לרביעים, בין לצדיקים בין שבו וההנאהמהפוב
 שבוע שחללו הרשעים שאפילו כחה לנוהיוצא

 רק בשבת, וההנאה הפוב מן להם "1בפרהסיא
 ההכנה והוא בכפלים, שבת בערב אותםשמענישים
 הם הזה העונש ידי על כי לשבוע שבת ערבשעלטה

 ד דרוש ה כסטורי תשהדי ד, סימליג(

 הששי ביום ויהי שנרמז וזהו השבוע ביוםברווחה
 שלקטו הזאת מהמעשה נשמע כי דצערא(,)לסדנא
 נענשים שהרשעים נשמע הנה שבוע בערב משנהלחם

 צדיקיו. כים ועמך שבוע בערבמשנה
 לבו כהגאלות לו נותנים השבת את המענג כליד(

 במאמרי שכתבתי מה עיין (, קין )שבתוכו'
 וסופה התורה ראש בו"ל ירח נקרא הס מרחשוןחדש

 )לקיט ז"ל מדרשיהם פי על שם והבאתיואמצעה,
 חינוך שיהיה המקווה הוא הזה בחריט אשך קפד(מלבים
 כננד יהיה ההוא והבנין בימינו, במהרה לעתידהבית
 לא ( פח )פסחים רז"ל שאמרו כענין בית, שקראויעקב

 כיצחק ולא א'(, בית בנין )הוא הר שקראוכאברהם
 שקראו כיעקב אלא ב'(, בית בנין )הוא שדהשקראו
 יהיה שהוא בימינו במהרה המקווה בית בנין )הואבית
 החינוך ז"ל מדבריהם שהבאתי מה ולפי לעד(,קיים
 התורה, סוף תוך ראש בו"ל נקרא במרחשווןיהיה
 ראש אמ"ת ליעקב, אמת וטוען כ( ז יחכה עניןוהוא
 ע( נ" )ישע" שבת בעננ כתיב והנה הא"ב, סוףתוך
 אביך, יעקב נחלת והאכלתיך וכו' ד' על תתענגאז

 אשר המקווה הבית לבנין יזכה אשר כן נםהיינו
 שנאמר וזהו בית, שקראו כיעקב יעקב נחלת לונקרא
 תתבונן הנה ד', באור ונלכה לכו יעקב בית ה( ב)שם
 לב"ו, משאלות לו נותנים השבת את המעננ כלבזה
 במהרה לעתיד הבית בחינוך המקווה יום בויהיה מתי ומצפה שומר שהוא בו"ל, חדש כהטאלווןהיינו
 כל כולל הוא אשר יעקב נחלת הוא אשרבימינו
 לרוות תרצה ואם הדברים, הבן סוף, תוך ראשהבתים
 מרחשוון במאמרי עיין הענינים בהתרחבותצמאונך

עשק

 ימאמר
 שבת ועונב כבור מענין היוברבו

 ימיו שכל הזקן שמאי על אמרו ( טז דייה כשבפרז*א(
 בהמה מצא כיצד שברע לכבוד אוכלהיה

 מניה הימנה נאה אחרת מצא לשבוע זו אומרנאה
 מדה הזקן הלל אבל השהטתה, את ואוכל השניהאת

 )תהלם שנאמר שמים, לשם מעשיו שכל לו היתהאחרת

 מובן אינו והנה עכ"ל, וכו', יום יום ד' ברוך כ(80
 עשה לא כן שעל הלל על שאמרו מה הנרצהמהו

 מעשה ח"ו וכי שמים, לשם מעשיו שכל ספניכשמאי
 עשה שבת לכבוד הרי שמים לשם היו לאשמאי
 ד' ברוך מהפשק הראיה ונם לכבדו, הש"ישצונו

ום



 יששכר שבת ועונג כבוד ק מאמר ששבתות, מאמרי322י
 הנמרא דברי פי על לנו ויתפרש מובן, אינו יוםיום

 איזה ומקודש תדיר לחו איבעיא )ע-ט( צ' דףבזבחים
 תדירה היין ברכת אחר דבר שמע תא וכו', קודםמהן

 חדיר תדיר הנאינה ותדיר תדירה אינה היוםוברכת
 ומשיבין מקודש, היום דברכת נב על )אףקודם,

 היין לברכת אהנאי היום לברכת שבת אמובנמרא(
 מעלת דשנבה מוכח הרי עיי"וט, וכו' אהנאילא

 שמברך ממה יותר בשבת האדם שמברךהברכה
 כמו בשבת היא חדא שהברכה הנם החול,בימות

בחול.
 דהנה שבת, לכבוד אוכל היה ימיו שכל שמאיןדץנדן

 שתשאר כדי בחול הראשונה את אוכלהיה
 בחול אכילתו מיבת כן אם לשבת, והמובחרתהסובה
 נם ברכותיו מעלת שנבה כן אם שבת, לכבודהיה
 אחרה מדה הלל אבל שבת, קדושת מעין והיהבחול
 לך ידוע כבר שמים, לשם היו מעשיו שכל בוהיתה
 ש"מ ( פח ))ת"ז פעמים, כמה שכתבתי כמו שמי"םש"מ
 ויעש יג( ח )שס"ט אמר דאת כמה המלכו"ת, מדתהיא
 הוא שמי"ם לא.( כח"א המלכורע מדת שתיקן שםדוד
 לך( )פ' עמוקות במגלה עיין ישרא"ל, תפאר"תמדת
 ש"ם פעמים ק' בתורה, שמי"ם פעמים ק' כןשעל

 ישראלי איש של וכיתיה האכילה והנהבתהלים(,
 בתוך ש"ם הקדישים הניצוצים בירור לצורךהוא

 לצורך הוא הקודש אל וכשמבררו ההוא,המאכל
 )שעחט-צ כנודע הכרכה ידי על הוא והבירורהיחוד,
 ברוך ( ט )טדגות בנמרא ליה מבירא יהודה ר' והנהעקט(,
 והנה ברכותיו, מעין לו תן ויום יום בכל יום יוםד'
 היום בזה השי"ת לו שהזמין מה הלל, מדת היהזה

 היום לברכת המצמרך הדבר זה כרחך עללמשכלו
 צותה שהתורה שבת ערב חוץ היום, היחודלגרום
 בזה אי"ה נדבר ועוד וקצרתי לשבת, ההכנהבפירית

 לכם נתן הוי"ה כי ראו כס( טז )שסות *( כןכיירעאב(
 את לכם נתן הוי"ה כי הזהרוהשבת,

 לפריט והנראה מובן, ואינו כאן, עד שתשמרוה,השבת
 במצרים בהיותם נם אשר ""( במדרש שאמרו מה פיעל

 שיתעננו מנוח יום לישראל שיתן מפרעה כנטהביקש
 איזה שיברור פרעה לו וצוה מעבודתם, להם ויניחבו
 השבת, יום את ועננ מנוח ליום להם ובירר שירצהיום

 על הקב"ה אותם וצוה ממצרים ישראלוכשיצאו

 חלקו במתנת משה שמח השבת יום ועוננמנוחת
 זה לפי כן יאם ד~, סימן ז )מאפד לך שכתבתי מה)עיין
 היה לא רק זה, ביום ולהתעננ לנוח מלומדים היוכבר
 עשה פרעה הנה כי הזה, היום עד בהכרח הדברלהם
 ובאם למובתם, הזה דבר פזטה לבקשת הזההדבר
 בודאי להתעננ ושלא מלאכה לעשות רוצה אחדהיה
 העם מל שיצאו היום הן והנה בידו, מוחה היהלא

 בשביתה הציווי שבאת כן נם במברתם מברוללקוח
 בשבוע אחד יום ולהתעננ לנוח למובחם המנוחהתננ
 הפלמופים שחשבו וכמו נופותיהם, את יפסידוולא
 לקלטות מהם אחד כשירצה כן ואם ועננ, לשביתהמעם

 אין זו בסובה אפשי אי ויאמר להתעננ ויטלאמלאכה
 ד' כי ראו כעת, הקב"ה להם שאמר וזהו איטם,עליו
 כעת שלכם ועננ שביתתכם השבת, את לכםנתן
 ובהכרח לכם נותנה ד' היום והן כמקדם, אינוהוא

 בידכם הברירה ואין אותה שתשמרוהוא
 הוא זה ונו' לכם נותן הוא כן על )טמכלחא( שםנ(

 דבא נראה כן על מובן, ואינו כאן, עדשהיה,
 כתיב דהנה והנראה, דמיוחר, הוא תיבתלפרש
 יום את אלקים ויברך ג( ט )טבקיית בראשיתבמעשה
 ננזרה הנראה כפי הנה וכו', אותו ויקדשהשביעי
 בראשית, במעשה עטם מימות עוד והעננהשביחה
 וא' הוי"ה וירח טרוט( ח )שם נח בבני נאמרוהנה
 ( נ" )כמשייו מכאן ודרשו רכבתו, לא וכו' הוי"הויאמר

 והנה אהדדי, מתרי כן ואם מיתה, חייב ששבת נחדבן
 אלקי"ם השם מאת נצמווה דהשביתה לסבור יכפיןהיו
 ובנח אלקי"ם, ויברך בראשית במעשה נאמראשר
 וכו' הוי"ה ויאמר הותה גטם מן הלכה נתחדשובניו
 להם אמרו ממצרים בצאתם ישראל והנה רכבותו,לא
 כן אם הוי"ה, אני כי וידעתם ט( י וכטות פעםבכל
 "ט הוא, ברוך הוי"ה הנכבד שם מן שהנהגתםידעו
 שאינו הש"י אמר כן על רכבותו, שלא זה לפיסברא
 כן על ראיה והא השבוע לכם נתן הוי"ה כי ראוכן,
 יורד והמן יומים, לחם הששי ביום לכם נותןהוא
 שם מן אלקי"ם( )בנימפריא המב"ע מן למעלהנימיי
 השם היינו הוא, אטר, כן על הוא, ברוך הוי"ההנכבד
 המכילתא אמרה כן על וכו', לכם נותן הוא ברוךחוי"ה
 "טבווע, לא נח לבני שצוה הוא זה רצ"ל שהיה,זהו
 לפרש ש"ט וזהו וענג השביתה דוקא לכם שמצוההוא

 השבת יום את שמור ע( " ותהם אחרונותבדברות
לקדשיי ה  פרשה ויסע מסכת.(   כח א פרשה שמו"ר**(



 יעטור שבת תות כני י, בשמר תשנתוו משריבני
 וצוך בחושה צוך רצ"ל אלהיך, ד' צוך כאשרלקדודו

 השביעי ויום ק ב )שסות כן נם שכיזב וזחובאלקי"ם,
 בתפילת אומרים שאנחנו וזהו אלקי"ך, להוי"השבת
 אלקינ"ו הוי"ה נתתו ולא לשנת( )שההם עשרהשמונה

 הבן. וכו', חארצותלנויי
 סו( סו )משלי רעים עני ימי כל ( קי התובות גמראד(

 טובים וימים שבתות איכא והאומקשו
 בעולם עני אין וכי קפליא, מאי מובן אינו לכאורהוכו',
 אמרו וככר מוב ויום שבת עננ לצרכי לו יהיהשלא
 לפרוט ונראה וכו', ואל חול שכזעך קלטה קיש.()שבת
 רעים עני ימי כל העולם, אבות במפר שכתב מה פיעל

 דהאריז"ל משמיה דאתמר כדעת, העני עלהכוונה
 הראשת לאדם הבשר נאמר למה טעם עקג( פ' ומצות)שעד
 דמקודם נח, לבן הבשר הותר המבול ]שאהד[ )אחר(עד
 חיים בבעלי מנולנלים אדם בני נשמות היו לאלכן
 הדורות חטאו כאשר אך חי, הבעל לאכול הוצרכולא

 לאכול להם הותר אזי חיים כבעלי להתנלנלונתחייבו
 פי על שמים לשם אדם בגי אכילת ידי שעל חי,הבעל
 הוא נשמה איזה בו שמנולנל חי הבעל אתהתורה
 רק הוא זה ממילא ומתקנה, ההיא הנשמה אתתעלה
 בכח וילך שמים לשם אוכל שהוא בדעתלעמיר
 שאוכל מי כן שאין מה ולעבודה, לתורה ההואהאכילה
 אומר נזרו חז"ל כן על נופו, את ולעננ תאוותולמלאות
 החש זה ולפי בשר, לאכול אמור הארץ עם טס.()פסחים

 לא"ב כי בדעת, עני היינו רעים, עני ימי כלהפירושו,
 ולפי הנ"ל, הרב דברי כאן עד בשר, לאכול אסורכזה
 שבתות והאיכא בנמרא הנ"ל המקשה דברי יונחזה

 השבת את לעננ התורה מן מצוה דהוא פובים,וימים
 מקיים רק רבים, כשכליית אוכל אינו אםאפילו
 טצוה שהוא וכיון יחשב, לטצוה עננ מצותכפשופו

 המצות. בכל כמו בנסתרות פעולהיפעת

 התרנום קריאת למצות טעם טוב נמצא 1בשץה(
 תרנים כי שבדג בהניע בצירוף המקראעם

 חמיך ננ"ה קליפת סוד החש המצות( במעסי חימצן,מע"ת
 שם-ט, )ע"ה וידוע החי, ובין הקדש בין מצרניתהיא

 באכילה האסורים חיים הבעלי וכל הדברים דכלס"
 הפמאווג קליפות שלש מן החש חיותם התורה פיעל
 ג' גי החכרה פי על לגמרי באכילה אסורים כןש

 לגמרי ביפת אלא תקנה להם אין הפמאותקליפות

 שלש שיתבשלו בימינו במהרה לעתיד שיהיהכמו
 אנוו של קליפות בנ' נרמזין והם הטמאותןקליפות
 הדברים וכל אופן, בשום כלל לאכילה ראויםשאינם
 הרהרה פי על באכילה המותרים הכשרים חייםוהבעלי
 ננ"ה, קליפת הרביעית הקליפה מן הוא וחיותןנשמתן
 פוב בחינת ובה לחול קודש כין מצרנית היאאשר
 הכשרים הללו חיים הבעלי את האדם באכול והנהורע,

 ההיא האכילה בכח והולך שמים לשם רצויהבכוונה
 אל נג"ה הקליפות חיות מעלה אזי ולעבודה,לתורה

 הג' היינו און, פותלי כל ויתפרדו פנימההקודרי
 רבא, דתהומא לנוקבא מתפרדים הטמאותקליפות
 מה על להם אין בקחתם ננ"ה הקליפות שנכללהדכיון

 האכילות אפילו האדם באכול כן שאין מהשיממוכו,
 תאותו למלאות התורה פי על והמותרותהכשירות
 הני אל ננ"ה קליפת מטה אדרבה הנה נופו,ולעננ
 בזהר ננ"ה קליפות נקרא כן על הטמאותןקליפות
 אל מאזנים כף משקל היינו טיקלא, ( צה )ח"בהקדוש

 הרביעית קליפה פוד והוא יטנו, יחפוץ אשרכל
 הבן עצמה, בפני לא אבל האוכל עם שנאכלתשבאנוז
 שאין מה החי, בימי רק הוא התנאי זה והנההדבר,
 את לעננ התורה פי על הוא דמצוה כיון בשבתכן

 מעלין בודאי הנה שברג לכבוד וכשועה במאכלהנוף
 שבהם החיות את הנשמיים התענונים אלו כל ידיעל

 ננ"ה הקליפת כן ש הקדושה, אל ננ"המקליפת
 והנ' שבוץ הארת זמן בהניע הקודש אלנתעלית
 בסוד רבא דתהומא לנוקבא נידויין הטמאותקליפות
 הנה כי י( צב )תהלים השבת ליום שיר במזמורהכתוב
 אומרים כן על און, פועלי כל יתפרדו וכו'אויביך
 הבן המקרא, בצירוף נג"ה קליפת סוד )שהואתרנום

 ע"ג(. קלה ובדף ע"ג, כ דף ה"ב )יע"ל נ"ל(הדבר,
 בשבת שינה וכמהנף ראותי )יל9 הקבלה חכמי 44בטר01

 הח"ה וכתבו שב"ת(, תיבות )ראשיתעענ
 איזה לבאר לי ונראה ביונק נם בשבת ל"ןן 8כ"9ש"ח
 הקדית הרב תלמידי כתבו דהנה לענ"ד, הנראהטעם

 זצוק"ל הנ"ל הקדיש הרב רבם בשם מקאריץמהע"פ
 מים ואפילו שינה "ט הנבראים שבכל ז( ג פשי)ידרש
 להם "ט שהמים רק יתקלקלו, ירטנו לא ואםעטינים
 הנבראים( כל )חיינו תכל מעפ, וקטינים מעפחיות
 ש מרובה חיות לו ש"ט והאדם שינתו, חיותוכפי
 כי יותר, שיתחדש כדי ביותר רטן החש הנבראיםכל

בשינתו



 יזטשכר שבת ועונג כבוד י, מאמר ההבתא, מאמרבני
 בג( ג )סבה במוד העליון לבאר נפשו מומר הואבשינתו

 רח"ל תיבות רוהטי אסונתיך רבה לבקריםהדשים
 תיבות ראשי שהיא הבא"ר וההיא פ"י( שב"ז)פרע"ח
 מהם יש מלאכים וגם רוחי, אפקיד בנידך ו( לא)תה~ם

 בדרסטי שכתבתי מה יותר עיין עכ"ד, וכו'דורמיפא
 יעל כ(, סיכן ב סרסר )תשף הכמא יום מאמר השנהראש
 מה כל הנ"ל  הקדדת הרב דברי מכלל לך יצא פניםכל
 זה ולפי לשינה, יותר יצפרך חיות יותר בהנבראשיוט
 אחת מנשמה רק חיות לאדם אין החי בימיתבין,
 יש בשבת כן שאין מה הלילה, בשינת לו די כןעל
 בלילה לישן צריך כן על נשמות שתי מן חיותלו

 נ"לוביום,
 דבר ודבר חפצך מטצוא דרכיך מעשות דגנבנררזךז(

 שכתב מה פי על לפרש יש יג(, נח)"שע"
 במעשיו פוגם הארץ רעם סו( ע קדמות סדור )ע"האריז"ל

 העולמות, עליות יש בשבת כן שאין מה בעץטי"ה(,)רק
 הרב וכתב לאצילות, עד ח"ו מגיע הארץ עם פגםגם

 שבת אימת הארץ עם כן רעל ע"א( י"א )דף דודבכמא
 היצירה ועולם עיטיה, מיקרי העיטיה עולם והנהעליו,
 שאמר וזהו העיטיה, עולם נגד הדיבור עולםמיקרי
 בו רגיל שאתה הדרך היינו דרכיך, מעשותוכבדתו
 ודבר מעשיה(, )היינו חפצך ממצוא החול,בימות

 יצירה( )לעלייתדבר
 לבו כהגאלות לו נותנין השבת את המענג כלח(

 אות מ' במאמד שכתבתי מה עיין (, קיח)שבת
 התורה כלל היינו לב"ו, כהגאלות לפרש, יש והנהח',
 מרמזין לב"ו, אותיות הם שבתורה ואמצע וסוףראש

 באל"ף כי אותן, כולל אמ"ת ותיבת חג"ת,לבחינת
 מוך תוך ראש כן גם הם אמ"ת אותיותבי"ת

 בטה שבת, עונג ע"ב( קי"ח )דף שבת בגבנראפ(
 בר שמואל דר' בריה יהודה ר'מענגו,

 )ופירש תרדין של בתבשיל אמר דרב כחטמיהשילת
 )פירש שומין וראשי גדולכן ודגים הוא( חשוברש"י,
 גדולים דגים להתבונן, יש הנה להן(, היו חשוביןרש"י
 לעיל כתבנו )וכבר בחשיבות, ידוע דבר הואהנה
 לכבוד דגים לאכול פשופו לפי גם פעם יא( סינן א)מאמר
 ( ם )ב"ק התקנה מן הוא הנה שומין, ורוהטישבת(,

 תלמידי עשת זמן שהוא שבתות בלילי שוםלאכול
 חשיבותו, טהו תרדין של תבשיל כן שאין מהחכמים,

 לכל שנודע כהטמע הוא, דאוג לומר, דייק ז"לורש"י
 )ת4ז האמת חכמי שכתבו מה פי על לי ונראהחשיבותו,

 )והנה לננע, ענג לו מתהפך השבת מענג שאינו מייכ.(
 וטתהפך הנגע מן מתרפא השבת את המענג כלבהיפך
 האי ( קל"ג דף )שבת רז"ל אמרו והנה לענג(, נגעליה
 ליה נקפרו )טיש[ )יפה( נגוב ולא אפיה דכותימאן

 וחרם גרב שחין מין שהוא ברש"י )עייןחמפינתא,
 ליכחטי תקנתיה טאי נגע(, הוא והנה בתורההאמור
 הרי תרדין(, מרק רש"י, )פירש דמילקא במיאפובא
 עננ והנה לנגע, רפואה הוא תרדין של שתבשיללך

 של תבשיל יאכל זה לזכר לנגע, רפואה הואשבת
 נ"ל לנגע, רפואה שהואתרדין

 אמר פזי בן שמעון ר' אמר ( לח )שבת )ע"א( שםי(
 המקיים כל קפרא, בר כפטום לוי בן יההטער'

 מחבלו פורעניות, כהטלים ניצי בשבת מעודותשלש
 ומגוג, גוג וממלחמת גיהנם של ומדינה משיחשל

 כתיב *(, משיח שלמחבלו
 יום, כה( טז )שסותהכא
 בג( ג )מלאכי התםוכתיב

 את לכם שולח אנכיהנה
 יום בא לפני הנביאאליה
 הדבר נלמד והנהוכו',

 נאמר רחום ומדת רחפם, מדת נגד שהוא שוהבגזירה
 אף ז.( )ברכות ארחם אשך את ורחמתי יט( לג )שסותבה
 רחום יהוא לח( עח )תהלים וכתיב הגת' שאינו פיעל

 אי"ה. יתבאר שוד עת'יכפר
 יב"ק, בגימפריא יו"ם יו"ם הוא שוה "גזירהוהנה

 אהי"ה שמות הג' יחוד שהוא האלח( ~ק"תידוע
 אדנ"י, מעודות, הג' על יחדיו יכונו הנה אדנ"י,הוי"ה

 מוך תפוחין, דחקל מעודתא הוא שבת דלילמעודתא
 אדנ"י בתפוחים( אפך וריח טז ז ))שה"ש שמיםמלכות
 היא דשבתא, דצפרא מעודתא אהי"ה, דמלכותא,דינא

 עת דשבתא דמנחה מעודתא הוי"ה, דעתיקא,מעודתא
 יבין, והמשכיל אנפין, דזעיר מעודתא היא דארצת'

 יח(. פ"ע י841 *רן"8)עהז

 רבקה'(
 רש"י פירש כהטיח, שלחללו

 בתלמידיקטגוריא
 בכתובות כדאסרינןחכמים
 בזה להתבונן שיש מה (,)קיג

 אחר במקום אי"היתבאר
 הים.ברחב
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לז"טשכר

 ש דח
 אמאמר
 החדשקירחט

 החדש קידהט ממצות נחמדים ענינים כמה ידוברבו

 לכם הוא ראשון חורטים רוהט לכם הזה לנחרשא(
 להתבוק "ט ב(, ינ בנסות השנהלחורטי

 חדשים מתם אמר בתחלה ט' ומכופל, כפול שהלשוןא'
 הז"ה אמר בתחילה ג' השנה, חדשי אמר כךואחר
 פי על לפרש יש נסרור, לשון הו"א כך ואחר נוכחלשת
 בחנ"ה( ר' אופן )ואתחנן עמוקות המנלה שכתבמה
 איה מקומו כעת ידעתי )לא הזהרבשם

 א*"
 דהמדות

 ובחשבם חדשים, נקראים לם4ה ממסהעליונים
 הלבנה והנה שם, עיין שנים, נקראים למסהמלמעלה

 אשר ג( יתרו )ח"ח כידוע חמלכות בחינת ננדהוא
 עשירית אחת נקודה רק היא שבה דחטרשייתנקודה
 תוספת, בסוד באים והתשעה ספירותיה עשרמן

 הירח מיעור סוד הוא ממנה נקודות התשעהובהסתלק
 בכתבי הם נוסחאות ב' והנה נקודה, רקונשארה
 היא, אחת נוסחא ע"ג( גב פייט, אנס )פרעותהאריז"ל
 ופ' שבה כת"ר נקודת היא השתציית נקודהאישר

 אשר היא, ב' ונוסחא התוספת, בסוד הםהאחרות
 והמ' שבה מלכו"ת בחינת היא השמשייתנקודח

 איתנהו ותרווייהו התופפות בסוד באיםהאחרות
 אם המינים, ברבת בכוונת האריז"ל בדברילהמתבונן

 בשתי היא הירח בחידקם החודש קידהט סודכן
 אמר כן על לממה, ומלמעלה למקקה ממטהבחינות
 הזה החדש הבחינונם ב' החידות בסודחכתוב

 ראש היא אז למעלה מממה בתחשב)איחגלייא(
 ראשון חדשים, המדות נקראו למעלה סטתה כיחדשים
 פשולה בהחשב השנה לחובטי לכם )איתכסייא(הוא
 מקום בכל דברינו וכל שנים, המדות נקראולמפה
 שלא דבר פינו יאמר שלא רצת וזהי אפשר,בדרך

 יכפר. הפוב והשםכרצונו,

 ע"א סוף רנ"ג בטיבר לזהר ששצף שם שמהות בצגיה שיו"*(
 דטרויט אגרא ושפז נ, מט סימו ד מאמר סגת קסיו שפזא(

 משנהב(
 כהסואות משיאין היו בראהטונה ( נט )ף"

 התקינו 3הטתיטן הביימותיםכהתקלקלו
 שכתב מה פי על לפרש יש יוצאין, השלוחיןשיהיו

 ע"ח גב פרט, ש"ס )פרע*ח המינים בברכתהאריז"ל
 י"ח אינך רק המינים ברכת תיקנו לאדבראשונה
 אורה לחדש שמים, מלכות פרצוף לתקןברכות
 ונקודת והחידהט, התוספת בסוד הבאים הס'בתוספת
 מניע אינו לשם שבה, השרשיית הנקודה היאהכת"ר
 מינות, נדולה בעבירה ח"ו אם כי התחתוניםפנם

 השרשייוג בנקודה נם הפנם הניע אזי המיניםוכשרבו
 לתקן כדי המינים ברכת בדיבור לתקן הוצרכו כןעל

 ידעת כבר והנה המינים, שפגמו כושרה שלהפנם
 קוצו בחינת היא מקום בכל בית"ר דבחינת ב"ה( והא)ע""
 מה )עיין סימן, כעין רק והוא אות ואינו יו"דשל

 הנס בענין א( חנוכה במאמרי אחר במקוםשכתבתי
 הראהטון במאמר ויאמ"ר נאמר שלא מה ועניןדמנורה,
 לב.((, )ר"ה רז"ל שאמרו כמו מאמר נמי שהואדבראשית

 בראשונה זו, בכוונה משנוזינו נם לפריט יש זהולפי
 לכרכרה, מגיע הפנם היה ולא המינים קלקלו שלא)עד
 דיבור(, בלא סימן )רק כשואות כשיאין חיואז(

 השלוחץ שיהיו התקינו ן"טתימ, הבייסותיםכלמקלקלו
 ובזה חחד,ט מקודש לישראל בדיבור )לומריוצאין
 עשרה, בשמונה הברכה דיבור כעין הפנםניתקן

 באפשר(. לינראה
 כנוהיו ק( סו )שטו-ר בא )פרשת רבה גנמרר,טנ(

 השנה את לעבר נכנסיםרבותינו
 בית ואב המדרש לבית בקיאים זקנים עשרהנכנסים
 אנו מבקשים דין בית לאב אומרים וכו', עמהםדין
 נוזר חדש, י"נ הזאת השנה שחהא השנה אתעבר
 אני אף שדעתיכם מה להם אומר והוא עמנו,את

 ובא חמדרש מבית אור יצא שעה באותהעמכם,
 שנאמר האלקים, להם שנתרצה יודעין והיולפניהם

זרח שכו.משן
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 פהראוי עכ"ל, לאטרים, אור בחשך זרח ד( קיב)ההלים

 על קאי וכו' בחשך זרח דהפסוק שפמו מהיכןלהתבונן
 השנה, מעברי נקראו דהישרים ונראה השנה,פעברי
 שוים שיהיו הלבנה יפות את וכנטוים מיישריםשהם
 אור בחשך זרח הפסוק פירמט וזהו החטה,ליפות
 הנם להם ונעשה השנה את המעברים היינולישרים,

 חשך היא בעצפה הלבנה ( פב )ת"ז דהנה דייקא,הזה
 שהיא החסה טן אורה שפקבלת פה רק אורולא

 ההטוכה שהיא הלבנה יפות את וכשמיקטריםמאירה,
 בחשך להם נזרח אז מאירה, שהיא החמה ימותעם
 הלבנה אור להיות עמהם ממנים שהקב"ה וידעואור

 אפן ביפינו בפהרה החפהכאור
 הנה ע"ד( צב ש"ט, )פרע"ה שי"ב, בגיפמריא לטר"שד(

 פאיר חדדם ונכל הוי"ה צירופי י"בישנם
 י"ב הוי"ה, צירופי י"ב חדשים י"ב הנה אחד,צירוף
 לשון חד"ש, פנין שי"ב בניפמריא הוי"הפעמים
 השתנות כפי חדדם, בכל העיתים שמתהדשיםחידונם
 ואף חדשה, הויה פתהווה הוי"ה שם שלהצירוף
 שהדבר כתיב, לכם הזה החדש ב( יב )שמות כן פיעל

 כתורה הליכותינו פי על העיתימ לשנות כידינומסור
 לרחמים, פרין הצירופים לשנות אנחנו ויכוליןהלבודה,
 בער דוב ר' הרב פורינו הקדרם הרב שאפרוזהו

 עקת זאת יד( כח )במדבר בפמוק זצוק"לפמעזרימש
 הנהגה בעולם, הנהגות פיני ב' דישנם בחדשו,חודש
 יסות לכל בראשית ימי ז' מן הפמודרת ההנהנהא'

 חדרם, לכל הוי"ה מצירופי המידור כפי הכלעולם,
 במבעם חדש לכל וכמיליהם השמים כוכביומידור
 הנהגה ואותה הוא, ברוך הוי"ה בכה להםהניתן
 יפי ז' מן הממודרת הנהגה היינו ז' באותנרמזת

 הנהגה היא הב', הנהגה מזה למעלה יש אבלכראשית,
 ולחדדם התורה ידי על יפעלו שישראל היינוהתוריי
 נקראת ההנהנה ואותה ~חיים, לטובה חדודיםעיתים
 עד א' פן אתוון כ"כ מן התורה הנהגת היינוא"ת,
 )ולדעתי בצירוף, זא"ת נקרא הנהגות ב' ואותןת',
 הקדושה וכהשכינה ( רגז )זה.ג טעמים כפה מן אחדזה

 שאפר וזהו ידה(, על הם ההנהגות שכל זא"תנקראת
 חדש וכבכל הגם ר"ל בחדשו, חדש עולת זאתהכתוב

 הרמז, ע"ד יג דרוש הדרוש, ע"ד ד דרוש ד מאמר ממזעייזב(
 למהר"ל הגולה באר מו"ס ועייז ע"ב, לו מצורעאגד"ב
 זי"ע מקאזניץ המגידבביאור

 כך הממודרת ההנהגה מדר פי על התחדשות"ט
 הזו ההנהגה לכד לא זה כל עם ההתחדשות,עשה
 הנהגה כן גם ישנה כי זכר, עשת זא"ת רקתפעל
 מוכים מעשים ידי על לטובה העתים לשנותהתוריי

 אמר זה פי ועל ז"ל, הקדוש דברי כאן עד ישראל,של
 קאזניץ דק' פ"ם ז"ל פהר"י הקדרם הרבאדפו"ר
 לא.( )שבת הוא שזה ( מג התיקונים על ישראל שד)בפידוחו
 ר"ל לתורה, עתים קבעת הדין ביום לאדם?ט?טואלין

 ידי ש פעל אם היינו התורה, אל עתים קבעאם
 העתים לשנות לסוכה אחרים עתימ לקבועתורתו

 ב( פבראהטית במבעהממודרים

 לגבראל, הנסמר החדש קידוש סוד זהוכלרעתי
 עיניהם ראות כפי החדש את יקליטוהסה

 יורה החדש הוראות דהנה כרצונם, ויחמרוויעברו
 יארע מזל ובאיזה כוכב באיזה הלבנה, שלהמולד
 ויבש קר או ולח חם או החדש יפי יהיו כןהפולד
 חדש ראש את יקדיפו ברצונם ישראל הנהוכיוצא,

 ( נה )ר"ה רז"ל שאמרו וכמו יאחרו, או המולדלפני

 אפילו אתם מוסעים, אפילו אתם שוגגים, אפילואתם
 העתים לשנות בישראל תלוי שהכל להורותמזידים,
 אקרא ב( א )ותובות בירהטלפי שדרשו וזהוכרצונם,
 שנים ג' בת ק גז )תהלים עלי גופר לא"י עליוןלאלקים
 לעבר דין בית נמלכו חוזרין, בתוליה אין אחדויום
 והתבונן בין חוזרין, בתוליה החודים אפילו אוהשנה

 היא כי בפ"ה, בגיפמריא לבנ"ה תתבונן זהולפי
 יקדשו איפתי ישראל של הפה אחרהולכת

 ההלים )טפש במדריכיהן רז"ל ואמרו החדש, את דיןבית

 השנה ראש אימתי להקב"ה המלאכים כששואלך ו(פא
 וכן מסה, של דין לבית נשאל ואחם אני להםאופר
 למעלה השנה ברוהט כשסמדרין ג( א ר"ה )יהשלמיאפרו

 של דין בית ונמלכו לכחטפמ והכמאותהקתדראות
 ממלקין לפחר השנה ראש לעשות החדוה לעברממה

 של הפה אחר הולך הכל כי והכסאותהקתדראות
 השם בגיפמריא לבנ"ה הנ"ל לפי ותמצאישראל,
 אשר האותיות דהיית כביכול, במלבושיו הוי"ההנכבד
 ואותיות טדה"ד היינו הוי"ה לאותיות מוקדמיםהם

 כוז"ו יהו"ה מדה"ד היינו הכל מך כוז"והמאוחרים
 הנהגה הוא הוי"ה השם והנה לבנ"ה,בגיממריא
 כדמית הנמתרוע ההנהגה הם והלבוטיםהגלויה,

המלך
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 טה )ישעט הכתוב שאמר כמו בלבושיו, המסתתרהמלך
 הנ"ל הנ' השמות אלו )והנה מסתתר, אל אתה אכןסו(
 דף הפסוקים )שער האריז"ל שכתב כמו הוי"ה אנ"יהם
 ראשון אני י"י אמך כה ו( טד )ישע" הכזנוב בסודטה.(
 אנ"י, כניממריא ולאחריו לפניו שהשמות אחרון,ואני
 כשהוא דהיינו כהסתר שאפילו להורות שהואונראה
 הוא, אני הכל זה כל עם במבע, מוסתרת הנהנהרק

 השמים כוכבי והטבעיים הש"י, מאת בהשגחהדהכל
 בכח רק דבר שום לעיטות ביכולתם איןוכמיליהם

 ומנהינם הוויות כל מהווה שהוא הוי"ה הנכבדהשם
 לבנ"ה זה לפי ממילא ועידן(, זמן בכלכרצונו

 ובעצמו בכבודו הוי"ה השם הנ"ל, שמות נ'בנימפריא
 שנהנתנית מה ניסית, היינו הגלויה ההנהגה עלמורה
 ידי ועל ישראל לצורך המערכה בשידוד המבעהנהנת
 המלך לבושי שהם שמות וב' התורה, פי עלמעשיהם
 בהלבשת היינו הנסתרת ההנהגה על מורהכביכול,
 תומדתה כפי אשר לבנ"ה בשם נכיל והכלהמבע,
 הוא כי הזה בעולם עתים שינוי "ט ומילואהוחסרונה
 כי עמו בפ"ה נעשה והכל יותר, אלינו הקרובהנלגל

 הבן. לישראל, הכלנמסר
 מה ידעת לעתים בינה יודעי יששכר דבפב2נ'ה(

 וכל מאתים ראשיהם ישראליעשה
 הימים בדברי נאמר הזה הפסוק פיהם, עלאחיהם

 דוד, את להמליך ישראל כל באו כאשר לב( עה,
 דוד בית למלכות השייכות מהו להתבונןמהראוי
 מהו ונם לעתים, בינה יודעי אנשים אליושבאו
 ה( עב וב"ר דרורו חז"ל והנה לעתים, בינה יודעיהפירפר
 ודרשו ב*([, )החודש )החמה( וקידוש העבור סודשידעו
 לחתר"ף השעה אח חלקו שהם וקוומוחג(דורשי
 כידוע ת"ר )עולה דאי"ק במ"מ עתי"ם מניןחלקים
 מהו התימה תנדל ביותר זה ולפי ט"ו((, שכ"ד)ע""

 להמליך שבאו בעת בזה אותם שתיאר הזההחשיבות
 השעה את חלקו למה להבין מהראוי ונם דוד,את

 העבור מוד המחשבים והנה דייקא, חלקיםלחחר"ף
 מספר להיות ב( 1 קופ"ח י )חטוים אמרו החדשוקדיש
 ולא וכיוצא, ולרביעין ולשלישין לחציין ירטהלקהזה
 הקדמונים ביד מקובל שהוא ובפרם צמאתינו, בזהירוו

 גכתק ס"הג*(
 פרטי שכ"א, )ירס"ק( הפרד"ס ס' חזיז ט, רגוז גינתס'ג(

 מאמרות ששרה ועין הלי, האותיות, שער יטה פ"נ,השטוה

 למרום עלו הכשכך ב2י ומטך ב( יב שטות בח5 ומט)ו"
 חלקים לתו~ר"ף השעה חלוקת זה סוד להםונילו

 נעלם. סוד איזה בזה יש בודאיממילא
 האריז"ל בכתבי תעיין כאשר דהנה לענ"דן2ר4טמ

 שאחר זובבתן ס"ס(( בי"ס )פוענח)ובמקובלים
 בעונותינו אז להתחסר הלבנה כשתתחיל חדשחצי

 ג סד שהע"י ב, קלס לק"ו כן )על הדינים, מחובריםהרבים

 וכאשר הלבנה(, בחסרון נשים נתראין אין"5ה(
 ידוע והנה הדינים, מתמתקין אז הלבנהתתחדש
 בנימפריא נבור"ה פעמים ה' נבורווע ה' הםהדינים
 היינו בשורשם המה הדינים המתקת והנהתתר"ף,

 היא המצוה כן על מינה, מתערין דינין אשר בינ"המן
 ולהבין החדקן( )לקדור המולדות חשבוןלחשוב
 )שבת רז"ל שאמרו כמו המולד, הוא אימתיבבינת"ו

 )ופריט וכו' העמים לעיני ובינתכם חכמתכם היא כיעה.(
 אזי המולד התיילדות בבינתו מכין שהאדם וכיון ואד

 לעילא עובדא איתער דלתתא באיזזערותא ( רלה)ת"א
 שהם נבורות ה' ומתמתקים הכינה התעוררותונעשה
 לעתים, בינה יודעי יששכר ומבני וזהו כנ"ל,תתר"ף
 הייה אדם( וידע כה( ד )נשיית )כמו חיבור לשוןיודעי,

 נכורה, פעמים ה' תתר"ף היינו לעתים, בינהמחברים,
 החשבונות שהודיעו היינו ישראל, יעשה מהלדעת
 יעוררו זה ידי ועל בבינתם, ויחשבו ישראל ידעוהאיך

 גבורות ה' ידוע והנה הבינה, ידי על הנבורותהמתקת
 כתיב והנה פ"ר, כניממריא מנצפ"ך אותיות מסודהם

 ( כב שרה ח5 )מנ"ע פריו את לעמרים ומאתים יב( ח)שה"ש

 להמתיק הפ"ר את הנוסרים לאותן עלמיןרי"ש
 על אחיהם וכל מאתים ראשיהם היה כן עלדיניהם,
 הוא הזה ענין כל אשר לך שכתבתי כמו היינופיהוק
 החדיר )קידודי לעיל שכתבתי מה עיין עמו בפ"הדוקא
 פה מלכות ( יז )ת"ז והנה לבנ"ה(, בניממריאבפ"ה
 דוד בית מלכות בהמליך והנה קרינן, פה שבעלתורה
 כירח לח( פט )תהלים ביה כתיב שמים למלכותמרכבה
 בני באו דוד בית מלכות בהמליך כן על עולם,יכון

 הלבנה, מולדי ההטבון לעתים בינה יודעייששכר
 א תטולא היה כן על המלכות, של הדיניםלהמתיק

 היה אבל המלכות, של הדינים )בסוד אדמוני דוד יב(מז
 בחסדים(, הדינים המתקת )היינו עינים יפהעם(

 ינחני דעת לאדם והחתן פרקים, ראשי לךרמזתי
 צדק.בסענלי

תשכיל יד ח"א חי גיאם



יששכ2ר החדש קידחט א, מאמר חרש, ראשמאמרי322י
 י"ה מנין הוא תתר"ף ממפר ותדע, עוד תשכילו(

 הרנעים הם כך והנה חמ"ד,פעמים
 )ברבות י"ה ונהלל הנשכנה 3ל ו( קמה )תהלים שעה,בכל

 בחסדו החיות הש"י מחדש ונשימה נשימה כל עלע"

 המתים לא מ-יח( קט )ההיים וזהו וטוב, רצוא החיותכי
 והנה עתם, ועד מעתה י"ה נברך ואנחנו )וא'[ י"היהללו
 מניעים שאינם החדש חידוני כל של החלקיםיתרון
 חס"ד, פעמים ד"ה מנין תשצ"נ, הם הלא שעהלשיעור
 בכל עולם של אלופו אחדות לכלול נומך אחד)רק

 והנה בחסד(, לנהנם נבראיו את יבחן לרנעיםהנהנה
 ~טית ב"ן ס"ה בנימפריא )זם"ן הזמן סוד הואו"ה
 את המחליף בכח המתחלף הזמן רמז הוא 81.(( ידים

 בין זה בעבור ויש יבכר, לחדשים חדש בכלהזמנים
 ו"ה מנין חלקים תשצ"נ הבא לחדש העבר חדשכל

 נ"ל. חס"ד,פעמים

 עקודי"ם מנין תש"ח הם חדש בכל שלימות שעותז(
 היהוא הזמן הנהנת סוד וברודי"ם,נקודי"ם

 כאשר התיקון אל התהו מן עת בכל הפשל אל הכחמן
 ואי"ה ח(, ז י שעי מ"ח האריז"ל מרן בכתבי סודםידוע

 שלא רצון ויהי לפנינו, הבאים בדרסטים ענינםיתבארו
 כרצתו שלא דבר פינויאסר

 שמש יב( י )הישע אמר היטכסו כשהעמיד יהרזטעח(
 היה הנה אילון, בעמק וירח דוםבנבעון

 זמן לו ויהיה היום שיתארך כדי השמש להעמידצריך
 את העמיד למה אבל האמורי, מן ד' נקמתלנקום
 ואנו בסיהרא חהטבנא כל מו.( )ונ"א להיות אבלהירח,
 החדש לקידודי המולדות כל את לחשובצריכים

 החשבון ממנו שנתעלם מי ואפילו המועדים,ולקביעות
 בהר"ר ממקד העתם מבריאת המולדות לחשוביוכל
 תעמוד כאשר והנה בריאה, של וי"ד וממולד תהושל

 עלינו יתעוות הנה כמנהנה, תלך והירחהשכ"ט,
 כשהעמיד בהכרח היה הנה עולם, ימות בכלההטבון
 הדירבון ממילא הירה את נם שיעמיד השכ"טיהושע

 נ"ל. הבן, עמדו, עליעמוד

 ריהט לכם הזה החדש ריח( )שמז הרוקח כיזבמ(
 השנה לחדשי לכם ההא ראשהחדשים

 יו"ם ועשרי"ם תשע"ה כם"ו בניממריא ב( ינ)שמות
 לכשפה חשבתי עיי"ש, חלקיים, ותשצ"נומחצ"ה
 חלק על דמרמז לומר וקט אחד, חסר החשבון לפיוהנה

 עליו לעמוד יכולים ראינם מתשצ"נ אחד מחלקפ"ו
 בדבר. עיח וצריךולהשכו,

 הראשון בחדש וכו' סיני במדבר כגטה אל ד' דידתהי(
 וכו' הפסח את ישראל בני ויעשולאמר

 בוא"ו ויעשו נם הלאמר, מהו להבין "ט א(, ס)במדיר
 הראשון בחדש להם שאמר לפריט ונראה מהו,הנוסף
 החדש בהתחלת פיהם במו שיאמרו היינולאמר
 מפ פ' ~קאת האריז"ל מרן מכתבי וידוע החדש,מקודש
 כן על הראש איברי בסוד הם החדשים רכל הואהמעם
 ב' עינים, ב' נלנולרע והם חדשים, ראשינקראים
 הפ"ה בדיבור להשלים צריכין והפה חומם,אזנים,
 מצוה נוסף בחש"ו כך אחר אמר כן ועל החדש,מקודש
 את ישראל בני ויקיטו להדדי שייכי מסטךאחרת
 פ"ה סוד הוא פס"ח פ"א( שכ"א )פת"ח הוא ידועהפס"ח,
 אי"ה. ויתבאר לבנ"ה, בניממריא בפ"ה רמז וישמ"ה,

 החדש את שמברכין הנולה תפוצות בכל נשמיןיא(
 סדי )אנודרהם שלפניו בשבת למוכההבא

 למה בעי ופעמא החירט(, קידוש בפקום )והואר"ח(
 טעם בנותן יש פשומו פי רעל )הנם בשבועדוקא

 הגל המחיה ש בנולה מרודדן העם החידבימות
 יבית הכנסת לבית כך כל מתקבצין ואיןהכלכלה
 זמן בשבת כן שאין מה הכפרים, בני ובפרםהמדרש
 סברכין ואנב ההדש, יהה מתי מודיעין אזקהילה
 צריכין עדיין כן פי על אף ולחיים, למוכה שיחולאותו
 ב( א ממז )וין לי ונראה הוא(, ריק דבר ולא למודעיאט

 המה השנה חדשי די"ב ע"ד( יב וייגס, )פת"ח הואדידוע
 אחר, צירוף מאיר חדש בכל הוי"ה, צירופי י"בננד

 לו, המיוחד הצירוף חדש בכל לכוין צריךובתפלה
 לרחמים מדין הצירופים להפוך פועלים)ולפעמים

 שאמרו מה פירוטנו ובזה ה(, )סימן לך שכתבתיכמו
 פתפללין ישראל מה מפני צא( ואצים סוב )שוהירז"ל
 בשם להתפלל יודעים שאינם מפני נעניםואינם
 יקראגי וטסי ידע כי אשנבהו יד( צא )ההליםשנאמר
 מי לתימא, הוא והדבר דבריהם, כאן עדואענהו,
 והנקרא, הנכתב השם את יודע שאיש מישראלההא

 בזמן חדש לכל השייך הצירוף יודע שאיטופירשנו
 נקראו כן %ל הדבר, הבן מתפי, שהואהתפלה
 והנה הוי"ה, צירופי י"ב בניסמריא חד"והירחים
 נשמת דהחפ דנשמתא יומא חג( )ח"ב בזהר נקראשבת

הזמן



לםיששכר החדש יף8 או מחמר חיש, יאטפסריבני

 הנשמה, לגבי כנוף אצלו המה חשנה חדשי וכלהזמן,
 מלאכהו השביעי ביום אלהים ויכל רז"ל שאמרווזהו
 העולם היה מה אלא ליה, מיבעיא הששי ביוםוכו'
 נדע לא ואנחנו מנוחה, באת שבת באת מנוחה,חמר
 תדע, אבל עיטיה, העדר רק בריאה אינה מנוחההרי

 )כמו גופניי שהוא החומר מצד והשעבודשהעבדות
 החומר(, ההש לחמור הדומה עם עבדים עלשאמרו
 הנשמה, היא הצורה מפעית הוא והחירותוהמנוחה

 וששת המעשה ימי כששת שנבראו הנבראים כל כןי
 כדכתיב כן גם נברא ההא הזמן )כי בכלל המעשהימי
 היו הנה בששת( כתיב %א וכו' עשה ימים ששתכי

 יום שנברא עד השבת, בריאת קודם נשמח בלאכגוף
 והנבראים, הזמן כל נשמת היינו המנוחה הואהשבת
 הנה הזמן, כל נשמת דנשמתא יומא נקרא שבת כןעל
 צירופי הי"ג כל מאירין בשבת כרחך על זהלפי

 היום בהתקדש כן על השנה, חדורי שבכלהוי"ה
 הוי"ה(, צירופי ששה )בגימפריא יי"ן כו"ם עלמקדשיו
 בגימטריא כן )גם לח"ם פעמים ב' משנה לחםועל
 ומעתה הוי"ה, צירופי י"ס הרי הוי"ה( צירופיששה
 שמברכין תורה, ישראל למנהג ודעת פעם פוטתמצא
 הצירוף בו להאיר השבת ביום בחדשו חדש כלאת

 הדבר. הבן ד4 לוהמגיע

 .( רפ"א )דף תצא פרשת )ש"ץ פהיטנא נרעישיב(
 פוב ורע, פוב איהו וםיהראוז"ל,

 מפוב כלילא דאיהי ובגין בחםרונה, ורעבמילחיה
 וכד ישמעאל, בני בה ומונין ישראל בה מוניןורע
 לקת וכד לישראל פב לא סימנא במילואהלקת

 הזה דבר על עכ"ל, לישמעאלים, רע סיטןבחסרונה
 שתלקה אפשר שאי באמרם החיצונים עלינושחקו
 החמה עם הניגוד בתכלית כשהיא במילוי רקבחסרת
 הכוונה ראין פיהם, יפצה הבל אבל ה(, ליודעיםכידוע
 לדעתי אבל הרבה, כשנחסרה לא ונם חדשבםוף
 לכם הזה החדש סע( ר"ה נא, )פ0"ז דכתיב כיתהכונה
 נמצא מזידין, אפילו שוגנין אפילו אתם בידכםממור
 קביעותינו, חשבון פי ש מתחשב ההנהגהעיקר

 ה. סימי ד מאסר יב, סימן א מאטר שבחות יליזד(
 מי"ג מ"ר ח"א הברית ס' מא, אגוז געת ס' שייוה(
 הטרשה חלק ההדש קשיש ד סיע פיקודיך דרך ס'שטןו(

 ד. סיסי המחשבה חלק ה, סיסת מדיבור חלק י, ססיטן

 פי על האמצעי משד מחשבין שאנחט כעתובפרפ
 מתרחק הזה והמעד ו4 ה% רבי לנו שממרהדחטבת
 המולד מן לפנים או לאחור שעות כמהלפעמים
 פי על ובמילוי בניגוד הוא כשהליקוי נמצאהאמיתי,
 האמצעי מולד פי כשעל זה כל עם האמיתי,מולד

 לפנים או לאחוה בחמרת חשבת יארע מחשביןשאנחנו
 על הוא ההנהגה עיקר כי ישמעאל, על רע מיתןזה
 שהדבר עוד לומר לי ואפשר קביעותינג והטבוןפי

 קובעין. שאנחנו חדש ראש בקביעותתלוי

 זמן דגם אומר הייתי מרבותי דמימתפינא ןלרלאיג(
 בקביעות תלוי בחידושה הלבנהברכת

 של חציו עד עליו לברך ורשאין שלנו, חדשראש
 שהש"י כית חמר, הן מלא הן קביעותינו פי עלחדש
 נשאל ואתם אני למלאכים ואומר בידינו זאתממר
 אבל חדש, ראש נקבע אימתי מפה של דיןלבית

 כן פםקו שלא מה להלכה כן לפמוקמםתפינא
 לכהטמררב זה כל ציינתי והאחרונים,הראשונים

 רבינו ילטדינו א(, א )פיסקא רבתי ולפסיקתאיד(
 המזת על שבירך מישראלאדם

 וכו', חדש ראש של הזכיר ולא הככח חדשבראש
 חדרן ריהט של הזכיר המא שכח רבותינולמדונו
 המפריר( טחב וכן )דאורייתא, הטזק ברכתומשנמר
 שלא )הייט הברכה מן הםיח שלא עד מידונזכר
 לחזור צריך אין והמפיס( הפוב ברכתהתחיל

 בהפוב הצהיל אם ליה דמבירא )משמעלכתחילה
 שיפת הוא רכן במפרש הוא וכן לראש, חוזרוהמפיב
 ליה סבר דידץ ובתלמודא ד(, ז )בדכות ירושלמיהתלמוד
 דאין ליה מבירא דידן תלמודא הנה לחזור, צריךדאין
 לחזור, צריך אין כן על פרע לאכול חדש בראשחיוב

 במקרא הפילש מדשינה ליה מבר ירושלמיותלטוד
 הלחם אל הטלך 1"ןב החדפי ויהי לד( כח כה כ א)שמח%
 היום גם תמי גם גטי בן בא לא מדוע וכו',לאכול
 כהטבחן לחם, רהטני החדש ביום אכל ולא הלחם,אל
 ברכה גושר אלא דוקא( לחם לאכול הוא שהחיובכתה
 אנטר העולם סלך אלקיט ה' אתה ברוך בסוףקפנה
 מקדש ה' אתה ברוך עמו לישראל חדשים ראשינתן

 אם מסתפק דנדן )בתלמודא חדשים וראשיישראל
 דחיוב ליה דסבר הזה המדרש לדעת והנהחותלן

לאכול



תשש החדש קידתי א, מאמר חרש, ראש מאמריבנני
 כמו ארוכה ברכה שיהיה דחותם ליה מבר פת,לאכול
 יוחנן ר' בשם אבא בן שמעון נ"ל(, פוב, ויוםבשבת
 בכ"ף( כחול"ו המפרש הניה )כן כחולו וצריךאמר
 שראשי למדנו הרי אלקינו ד' והשיאנו לומר מועדשל

 לומר מדצריך רצ"ל כאן, עד כמועדונך שקוליןחדשים
 כסועדות ששקולין למדנו הרי אלקינו ד' והשיאנו כןנם
 שכח אם כן ווקל פרע לאשל במעודה צריכין כןש

 אף אבל כנ"ל, חוזר חדש ראש להזכיר המזוןבברכת
 ד' והשיאנו מן הראיה מהו בעי פעמא כן פיש

אלהינו.
 פוב יום התוספות שכתב מה פי על לפריט לילנראה

 התורה בברכת למה מוגם מ-ג( ת"זבברכות
 אלקינ"ו, נברך המזון ובברכת הוי"ה את ברכואומרים
 הדיו הנה לברואיו הש"י שמזין הסזון דהנהואמר,
 לכבודו בראם שהוא כיון הש"י אותם שיזוןנותן
 אבל הדין, השם הוא אלקינ"ו נברך אומרים כןש

 הדין אין דיליה מממירין לנו שגילה התורהנתינת
 הנמור, החמד מצד הוא רק כזאת לנו שיעשהנותן
 והרחמים, החמד שם הוי"ה את ברכו מברכין כןש
 אוסרים פובים וימים בשבתות והנה דבריו, כאןעד

 לנו תקרב רצ"ל ונשואנן, חיבור )לשוןוהשיאנו
 דהנה סועדיך, ברכת את אלקינו הוי"הבחיבור(
 עליה ומברכין בתורה קורין הללו הקדושיםביסים
 נברך מזמנין פת לאכול בחיוב ונם הוי"ה, אתברכו

 הוי"ה שם בקריאת הש"י מברכים אנחנו הנהאלקינ"ו,
 יבואו הנה מתברך, הסברך כל הנה אלקי"ם,ובשם
 אלקי"ם, הוי"ה מלא בשם כן נם לט המועדיםברכת
 את אלקינ"ו הוי"ה והשיאנו בסועדים שאוסריםוזהו
 דברי היפב תתבתן זה לפי והנה מועדיך,ברכת
 ליה מבירא דהנה לדבריו ראיה הביא הזה,המדרש
 לראש חוזר המזון בברכת חדש ראש של שכחדאם
 דמבירא לך שכתבתי כמו הוא והפעם בסועדים,כסו
 הביא והנה חדש, בראש פת לאכול הוא דחיובליה
 יוחנן ר' בשם אבא בר שמעון מדברי לדבריוראיה
 חדש בראש אלקינו ד' והשיאנו לומר שצריכיןהאסר
 הנ"ל, מפעם כרחך על והחש סועד, 'של בחולונסו
 ש שסברכין הוי"ה ברכת כן נם חדש בראששרם

 ברכת שסברכין אלקי"ם ברכת בו "ם ונםהתורה,
 אלקינ"ו הוי"ה והשיאנו אוסרים כן על הפה שהמזון

 וכו' ברכתאת

 אומרים אנחנו שאין סנהנינו לנו יונח זהולפי
 ברכות דבירושלמי הנם חדש, בראשוהשיאנו

 ( מט )ככורות לן וקיימא והשיאנו לומר שמואלפסק

 כהה כלל נזכר לא דירן ובתלמודא בדיני,כשמואל
 כיון שמואל וכדעת כירושלמי לפסוק לנו ישממילא
 יונח, שכהעבתי מה ולפי דירן, המלמודא חולקשאין
 חדש ראש שכח אם דידן בתלמודא דפמקינןכיון

 לתלמודא ליה מבירא ממילא חוזר, אינו המזוןבברכת
 אין כן על חדש, ברוהט פת לאכול חיוב ראיןדידן
 הבן וכו', ברכת את אלקינו הוי"ה והשיאנולומר

 ונפקדת חדש מחר דוד( )אל יהונתן לו וזועמךפו(
 וכו' כפעם מושבו על המלך וחטבוכו'

 ויאמר וכו', דוד מקום ויפקד שאי מצד אבנרורטב
 נם תסי נם ישי בן בא לא פרוע יהונתן אלשאה
 מכל הנה כ(, )שמיא הפרוטה בכל עיי"ש הלחם אלהיום
 שרי אשר בחובה להם היה כן כי נראה הפריטהמדר
 חדש, ראש במעודת המלך אצל ממוכים היוהמלך

 שאול בעיני לפלא הדבר שהיה עד בישראל לחוקותהי
 נמצא ולא הלחם, אל וכו' אטי בן בא לא מדועהמלך

 בשבתות נם כזה לחוק זכרון שום קדשבמקראי
 לדעת ואחשבה בעי, וטעסא חדש, בראש רקוסועדים

 ( ב )שגדייו השנה בעיבור בנמרא שאסרו מה פיעל

 כך ואחר חירטה כך ואחר בשלשה סתחיליןשהיו
 סי, כננד נה"ז הנך י( )שם בנסרא ואמרושבעה,
 יה( כה ב )מלניט המלכים אצל בכתוב הנמצא ננדואמרו,

 )אוהו המלך טי( מרתף ]והמשה )ושרי( ים( ישם הסףשומרי

 ועיבור רשאי, ופירש המלך, פני רואי הטבעה מ(א
 לדעתי, הכוונה עיי"ש, מלכות, פכסימי כעין הואהשנה
 לקיים לכם הזה החדש הס סו )שמו"מ במדרש אסרודהנה
 לדעתי הכוונה כאן, עד ימלוכו, מלכים בי שנאסרמה

 ראש יקבעו אימתי בידכם ממור לכם, הזההחדש
 השנה תהיה אם וכן מלא, או חמר החדש ויהיהחדש

 צירופי י"ב )גם ז"ה, סניף חדשים י"ב רקפשותה
 או הבן( לכם, הז"ה החד"ש וזהו חד"ש, סניןהוי"ה
  אקרא ק  גז )ההלים כתיב והנה מעוברת, השנהתהיה
 העקם עניני במ שי, נומר לא"ל שיהלאלקים
 חדירים רוהטי ישראל קובעין איסתי נריםשיפורא
 המלאכים ט( שם )שיו"ר רז"ל ואסרו שנים,וראשי
 אוסר השנה, וריהט חדש ראש אימתי להקב"השואלין

הקב"ה



מיששכר בהדפו חדש נ, מאמי חרש, ראשמאטיבני

 לך ואין מפה, של דין לבית נשאל ואתם אניהקב"ה
 ריהט שיהיה נוזרין מזה, גדול לישראל מלכותפכמימי
 שאמרו וזהו השנה, ראש וכן דייקא זה ביוםחדש

 הנה הבן. ימלוכו, מלכים ב"י שנאמר מה לקייםבמדרש
 היו המלך שרי אשר בישראל לחוק היה זהלבעבור
 קביעת כי חבט, ראש במעודת המלך אצלמשבין
 הבן. לישראל, מלכות פכמימי הוא חדשראש

 זהר בתיקוני איתא ב4 ע )צמות לכם הזה דזהףשפז(
 דמלכא דיוקנא דאציות בם8ירן ד'()דף

 ובמפירן דמלכא, חותמא דבריאה ובמפירןמכהם,

 השעוה, דחותמא ציורא תיוון דאיתן ובמלאכיןדיצירה
 המלכורע מדת ננד הלבנה אשר העיטיה בעולםהנה
 הנה למעוה, דיוקן הותם תיבות ראשי חד"שנקרא
 רה"ש וזחו לישראל, שסור הכל לכם הזההחדש
 שתיקש וזהו חד"ש, של תיבות הרהיטי לדייקחד"ש
 במדרסים לפריט ש"ט וזהו נתוץ לעמך חדשי"םראש"י
 בי שנאמר מה לקיים לכם הזה החיבט חק סו ת"רז"ל

 בעולם העליונים המלכיות היינו ימלוכו,מלכים
 )שעוה(, יצירה )חותם(, בריאה )ריוקנא(,האצילות

 בערם מקדשים שישראל החדש בקידוש תלויהכל
 שען מטן ימחא חרט ה" מ ימן ג ישמר )ת" הבן,העשיה,

 במאמר
 בחרשו חדש מריוהיה

 וכף. חדש מדי והיה בפסוק דרושים כמה ידוברבו

 יבא בסבתו סבת ומדי בחדשו חדש מדי הקלקא(
 כג4 סו )ישע" וכו' לפני להשרטקוות בשרכל

 אלא אדם כל או איש כל אמר לא למה להתבונן"ט
 ושבת חבט בכל נודע דחנה לפרש, "ט בשר,כל

 והנה בחינתו, כפי אחד מ שיטות עליה "טוסועד
 מתעלה העשיה עדם הזה עדם גם הנה להבין"ט

 המקום באותו הלא העליה, רואים אנחנו איןולמה
 בשבתות כן כמו החי בימות שרוייםשאנחנו
 ברא שהש"י ידוע הלא חוא, הענין אבלוחדשים,

 בני סעדה פי על הכל מתנהגים שיהיו העימותאת
 האדם את הש"י כשברא והנה העשיה, בעקםאדם
 ב( כ )הק"י הרקיע כזהר מפיריי היה נופו נםהנה

 להיות יכול היה כן על חמה, נלנל מכהה היהקקיבו
 נתנשם החפא אחר אבל תפש, בנוף הרוחניי עדןבנן
 מפשיפ אשר עד מרוחניי ליגונות יכול ואישגופו
 עדן, בנן רוחניי כנוף מהלבש הנשמיי, נופו אתהאדם
 הזה, בעקם עושה שהאדם ומצות תורה מזהנעשה
 דרבנן, חלוקא רי.( )וח"ב החכמים בפי נקרא הזהוהנוף
 להיות אפשר אי האדם חיצוניות שנתגשם להיותוהנה
 היינו בחיצוניותו עדיין בהיותו לרוחניות עליהלו

 ממנים כפי שש להם ש"ט העימות נם ק שהנוף,

 שיה להם אין התחתונים אדם בני אשי יריש
 כן על בחיתיותם, לא פנימיותם בבחינתרק
 לכחטכילי הרותניי בהרנש הוא אבל העימותשיית הנשמיי בחוש רואים אינם וחדשים בשבתותנם
 לעתיד אבל הפניסיורע בסוד לנשטתם רקמדע

 הנופים וישובו האדם חפא כשיתוקן בימינובמהרה
 ע )ח"ע שכרעב כמו רוחניים להיות כן נםהבשריים

 בשנתות הנה הרקיע, כזהר יזהירו והמשכיליםק
 בחיצוניותו נם העולמות לכלל עליה יהיהוחדשים

 גופם בחיצוניות גם יתעלו אנט בני נם אדם בניונם
 שבת ומדי בחדשו חדש מדי והיה וזהו בשר,הנקרא
 והבן לפני, להשתחוות כן( )נם בשר כל יבאבשבתו

 בשר אית (( נא שוה הי כמנ"ע )עי' עוד, היתפרשב(
 מקור חקדושה קומת שיעור בשר,ואית

 ישראל עמת ט ש קודש, בשר נקרא ישראלנשמות
 האומות וכלל *(, בשייר בגימפ' בנשי"ם היפ"הנקראת
 לעומת זה בש"ר, כנימפריא כן נם וישמעא"לאדויים
 פמא, בש"ר אחרא המפרא קומת שיעור מן יתקיםזה

 הארח"ל סרן בכוזבי הטזבונן לך שכל עיני אםוהנה
 עד בפוריא לבעוטי אדם חייב ( י )ממיה פוריםבכוונת

דלא פח סימן ח"ב יוגה כנפי שסר עין*(



יעטשכ1רט בחדשו חדו ב, מטמר הרש, ראשהאמרי311י
 ז"ל מרן וכתב מרדכי, לברוך המן ארור בין ידעדלא

 קומה לשיעור הכוונה מרדכי, ברוך פ"1( ש"ס)פרע"ח
 והנה הקליפה, קומת שיעור הוא המן, ארורבקדהטה,

 ו( ס )י"מ" הכתוב בסוד הקדהטים ניצוצים "ט לשםנם

 לשם נם להמציא צריכים הנה כים, את מחיהואתה
 ברוך יאמר אם הנה הקדהטים, הניצוצים אלהברכה
 כן על הקליפה, אל ותוקף כח ח"ו יתן שלימהבדיעה
 שיתבסם ידי על הודע בלא זאת לעיטותצריך

 שכתבו מה הדבר נחמד וטה עיי"ש, הדעת,ויתבלבל
 מרדכ"י ברו"ך הם"ן ארו"ר *( בנמראהתוספות

 ידע דלא עד להתבסם וצריך בניממריא שויןהמה
 בניממריא אחד כל אשר תתבונן והנה החשבון,לחשוב
 בש"ר מרדכ"י ברו"ך האבות(, שנות )מניןבש"ר
 לבא לעתיד והנה סמא, בש"ר המ"ן ארו"רקודש,

 ישתאר ולא האמץ, מן הלנומאה רוח את ד'כשיעביר
 ונשאר בתוכם, הסמון הקדורי הניצוץ רק הקליפותמן
 בחדשו חדש מדי והיה אמר זה על לאלקינו, הואנם
 רק פמא בשר עוד יהיה לא כי וכו', בשר כליבא

 וכן בקושט, יוכלל וכבתוכם הקדהטיםהניצוצים
 פי ידבר ד' ונהלת כא( קמה )תהלים אחר במקוםפירוטנו
 והרחב הבן כעת, בזה ודי א( וכו' בשר כלויברך

הדברים.
 הקדהט הרב ונכתב מה פי על עוד דירזפרשנ(

 שלעתיד כחומרות, בהקטרה ז"להרם"ע
 הקרבנות כל להקריב נצפרך בימינו במהרהלבא

 חדש ראש כשיניע דהיינו גלותינו, ימי כלשחסרנו
 כל של המומפין קרבנות כל להקריב נצמרךנימן
 בשבתות, וכן הנלות, ימי כל של נימן של חורטיםרוהטי
 כל להקריב נצפרך נשא פרשת שבת בהניעלמשל

 שבתות של הנלות ימי כל של המוספיןהקרבנות
 שאנו מה מעם בפוב פירוטנו ובזה עיי"ש,האלו,
 נעשה הזה השבת יום מוסף ואת במוספיןאומרים
 נעשה הזה החורט ראהט יום מוסף ואת וכו'ונקריב
 הקדרם דברי ולפי מובן, אינו הז"ה תיבת הנהוכו',
 של מהרמ"א בהוספות ועייז יג, סימן ד מאמר סבתכסלוא(

 צג. אות טוב ועשה מרש סורס'
 הקדמה פיקודיך דרך ס' ועיין ז, סימן ג מאמר ח, סימןפיתב(

 ז סימןה
 ועיין 9מ, מלך ובמקדש ע"ב, סוף קס"ו תרועה זהר עייןב*(

 הגלגולים שער מב, שער סוף חיים עץ כן, פרק ח שערפרדס
 ד"חהקדמה

 בשם כתבו א אות תרצינה סימן ובר"מ בתוס', מצמגו לא*(
 ע"ב פה דף ח"ב ועיין ירוחם, רבינו ובשםהאגודה

 מופק ונקריב נעשה שבאמת היסב, ידוקדקהנ"ל
 ב4 ה' בעזרת נכק והא הזה, חדש וראש הזההשבת
 דומם המדריגות כל לקרב ההש הקרבנות עניןוהנה
 הח"י, הקרבן הנה הקדהטה, אל מדבר חיצומח
 המקריבם והאדם דום"ם, והמלח צום"ח,והעצים
 דום"ם של הנפשות כל הנה נפושכן, הש"י אלבכחו
 ומשתחוים מתקרבים כים מדב"ד ח"יצום"ח

 וזה ית"ש, ושעשועיו תענוניו וזהו ית"שלקדהטתו
 מדרינות הארבע כל שמקרב להוי"ה קרב"ןנקרא
 מדי והיה וזהו הנכבד, השם אותיות ארבע אלנפשות
 בחוטטו חדש כל דהיינו כנ"ל, דייקא בחדשוחדש

 הגלונו, זמן כל של החובטים כל בעד להקריבנצפרך
 להשתחות בשר כל יבא דייקא, בשבתו שבת מדיוכן
 בשר, הקדודיה, אל המדרינות כל קירוב היינולפני,
 המצורפים והצומח הדומם נם מרבה כל, הקרבן,היא

 החי הבשר עםבקרבנות
 רמז בשר, כל דחכסתא, ברמיזא עוד לפרש ןיזטד(

 אנטר ירמוז 4 פד , מא )ת"ז כידוע צדיקליסוד
 לארקא שלים יחודא יהיה בימינו במהרהלעתיד
 בימים שאת ביתר דצדיק ידא על שייפין מכלברכאן

 בעונותינו החל בנלות כי ובחדשים, בשבתותהקדהטים
 לכנסת החיות וכל לנינתא, עאל לא נננאהרבים
 בניך יבעלוך ה( סב )ישע" בסוד מספיחין רק הואישראל
 רואת, ביתר היחוד יהיה לבא לעתיד אבל ג*(,כנודע

 יכפר המקום הדבור, להרחיבויראתי

 בממכת דרורו חז"ל, דרשות פי על עוד לך השפרקםח(
 נשמעת אדם של תהלתו אין 5ג(סופה

 והיה שנאמר כבשר )עצמו( ולבו[ כחטים כן אםאלא
 וכתב וכו', בהיר כל יבא וכו' בחדשו חדשמדי

 והקשה אדם, כל האזיב מדלא דדייק ז"להמהרש"א
 יזו )שם בשר כל קץ יג( 1 )בראשית כתיב במבול גםהלא
 וחיות בהמות לרבות דצתם ותירץ בשר, כללשחת
 בהמות לרבות אפשר אי כאן כן שאין מהתופווג
 דחוק הוא ולכאורה להשתחוותן דרכם דאיןוחיות

 הללו ק 1 קט" )ההיים ויטבח הילול אפילו בהו כתיבדהרי
 כנף וצפור ריהט בהמה וכל החיה וכו' הארץ מן ד'את
 הבעלי כל על בשר כל לפריט שפיר נוכל כן אםוכו'
 וכענין חי כל לכתוב בסבול גם לי קשה ותוהיים,
 להכות עוד אוסיף המש נא( ח ~ז"שש המבי אחרשהאמר

טען



טיששכר בחדשו חדש ב, מאמר חרש, ראשמטרי ייר

 האריז"ל ק שכוכב מה פי על לי ונראה וכו', חי כלאת
 רפיא, דינא נקרא בשר קשיא, דינא נקרא עצם י.(לק"ת
 כס ב )נרחשת אסר חוה את כשראה הראובתואדם
 י"ג ש"ב ))פון"8 מבשרי ובשר מעצמי עצם הפעםזאת

 היתה הראחטונה חוה כי דין( בחינת היא נוקבא ע"ד(1
 להתברר יכולה היתה %א עצם, קשיא דינאבחינת
 טעבררה, היא בשר סוד רפיא דינא שניח וחוהעדיין,
 דינא לאה שניהם נתבררו דאדם שופריהוביעקב
 הפעם זאת האדם( שאסר )זהו רפיא, דינא רחלקשיא
 עצס1(, )בפני טבורי ובור עצת( )בפני טעצסיעצם
 בקדרי, שניהם יוכללו ביעקב שנית בפעם כן שאיןמה
 ובשרי עצמי אך יה כס )בראשית יעקב אל לבן שאסרזהו

 מיסודו זה כל בשר, עצם ליקח הנה באת רצ"לאתה,
 שב"וע בגיספריא רפי"א קשי"א )והנה הארח"ל,של
 בשבת השנה ראמט כשחל כן על במ"ר(, עצ"םוכן
 יום של עצומו כי הדינים להמתיק לשופר צריךאין

 אעבדך כ( יה )שם ללבן כשאסר ויעקב ססתיק,השבת
 אחדינג כיסים בעיניו ויהיו וכו' ברחל שניםשבע

 אסו לו שאסרה אחדים ימים הן הן רז"לופירשו
 צדק, מבשר בעל הרב ופירש אחדים, יסים עסווחטבת
 אחדים, כאיתו, תהיה יסים כענין שנה חייטיסים,
 רז"ל, שאסרו כסו זונ בן להם שאין שבתותהיית
 שברעת של שליסה שנה שם שרטב לו אסרתוהנה
 הנה הנ"ל דברינו ולפי שנים, בז' אם כי אפשר איוזה

 קשי"א דיני להסתיק שבתות של שנה להיות לוצותה
 תרין סוד הם שב"וע בגיספריא בש"ר עצ"םרפי"א
 האריז"ל סרן כוזב והנה רחל, לאח קד"טיןנוקבץ
 לא"ה בחינת א' יום השנה, דראש יסים ב'בענין
 בחינת רפי"א דינא ב' יום )עצ"ם(, קשי"אדינא
 ביום אותו ידין ד' יאהב איטר ואת )בש"ר(,רח"ל
 וחסדים, ברחמים הדינים וסתסתקין רפיא דינאב'

 את יעקב ויאהב שש )בראשית מסוד שהוא לי)נראה
 לפניך, אשר את תבין בין ומערטל יבין(, והכהטכילרחל
 ידי על הדינים להסתיק כן גם הוא התפלההנה

 גן על שבחפלה, היחודים ידי על דדכוראהחסדים
 אלהים נפתולי 8( ל )שם מלשון חיבור לשת הואתפלה

 נשמעת אדם של תפלתו אין חז"ל שאסרו חחנפתלתי,

 ז. סימו א מאמר  וםטמ שדגג(
 עד. וסימן לח סקרו ד מאמר מם? קסיוד(

 דינא לעשושי כבשר, עצמו את כחטים כן אםאלא
 לך שכוכבתי )כסו נשמעת תפלוש תהיה ואזרפיא
 בחסדים(, דינים להסתיק רחל את יעקב ויאהבססוד

 שבת ומדי וכו' חדש מדי והיה מדכתיב הואוהראיה
 בשר כל וכו' כתיב החסדים התעוררות "ט שאזוכו',

 בא בשר כל קץ לרמז כן גם יש בסבי ססילאדייקא,
 כי רפיא דינא של להדינים וסוף קץ היינולפני,

 סה ועיין קשיא, בדינא שנידונו גרסועונותיהם

 ה. ממן א )מטי השבתות במאסרישכתבתי

 בחדשו חדש מדי והיה נק סו )ישען יתפרש עלךו(
 והנאו וכו' בשר כל יבא בשבתו שבתוסדי

 דוקא למה לבאר נשוב וכו', האנשים בפגריוראו
 אסר ימה וכו', האנשים בפגרי יראו הטבתבחודש

 מטעכם( )מטלת רז"ל אסרו דהנה לפריט ונראה בשר,כל

 מצות ג' סהטראל לכפל רצו בגזירותיהםדהיונים
 סה בזה נאסרו פעמים והרבה מילה, שבתחדש
 במאסרי )עיין הפו מצות בג' דוקא כווצכםהיתה
 שעתיד ( 81 )זח"ב חז"ל אסרו דהנה לי, ונראה ה(,חנוכה
 ישראל את שציערו הרשעים את להחיותהקב"ה
 וגדולה ל3( )ברכות לעיניהם ישראל נקמות מהםולנקום
 שהבפיח הפוכים היעודים כל והנה וגו',נקמה
 בהכרח הנה הסתים ותחיית כהטיחנו ביאת לנוהש"י
 אפקו לאבותיה, הש"י הבפיח כן כי שיתקיימו,הוא
 כל יתקיימו כן פי על אף חייב שכולו בדורח"ו

 בידם אשר והצפחה אבותינו בזכות הפוביםהיעודים
 של העונש ראיית בענין הוא החילוק אך הש"י,מן

 אברהם את דהט"י שזכר הגם בלופ דהנההבנטעים,
 8י על אף ההפכה סרנך לופ את להציל מלאבווגילח
 שא )רשם אחריך תביפ אל מ( ים )בראשית לו נאמרכן

 אתה אברהם ובזכות עמהם כן נם הרשעת אתהכי

 ודאי זהו והנה בפורענותם, לראות כדאי אינךניצי
 ובעבור התיול שט בעבור עפו את ד' יפהטלא

 יגאלה שיהיה איך יהיה בקטועות, שבפחואבותיה
 זח יחיה, החילוק רק עתם, גא%ת בסהרהבודאי
 בפורעניות לראות חכה כן גם עצסו זכות ביזוישיהיה
 אבל וכו', נקסה וגדולה הצוררים המעיקיםהרשעים
 בזכות ידטיעם והכ"י רק אין, זכות בידם אשראותן

 יהיה שלא התורה מן נלסוד הנה והבפחתם,אבותינו
 באטר הרשעית בטרעניות לראות באפשרלהם

להם



"עטשנ בחדשו חדש ב, מאמר הרש, ראשמאמריבנני
 אתם האבות ובזכות עמהם הרשעתם אתם ח"ולהם

 ה( בפורענותם לראות רשאים אינכםניציים

 יהיה אשר המצות מן זכות איזה נדע לא אנחנוההגה
 זכות יהיה זה ידי על אשר עצטינו זכותבידינו

 הצוררים, הרשעים בפורעניות לראות בידינווכח
 הנאמן הנביא ידי על הדבר את השי"ת גילההנה

 ימפיקו מילה שבת חדש מצות הג' אלו אשרישעי',
 בפורעניות לראות ידם על שיזכו ישראל אתלזכות

 גהדשו הדש מדי והיה ל"טעי' הנאמר והואהרשעים,
 לך )הרי בשבתו שכת ומדי חדש( מצות לך)והרי
 אבר מילה, מצות )זהו בשר כל יבא שבת(מצות
 כשיבואו הנה כנודע(, בשר כולו רק עצם בהשאין

 בידם יהיה לא שח"ו הנם סצות הנ' באלולהשתחוות
 וראו ויצאו זה כל עם המצות, משארי זכיות כךכל

 אלו זכות ימפיקו וגו', בי הפושעים האנשיםבפגרי
 הכוונה היה וזה הצוררים, בנקמות לראות מצותהנ'

 הג' מן ישראל את לכפל שרצו יו"ן בקליפת)לדעתי(

 יקה המשפפ המלך אשר ביודעם דייקא, הנ"לסצות
 לכפלם רצו כן על וישמחו, יראו וצדיקים מהםנקמתו
 זכות בידם יהיה לא שח"ו בכדי הנ"ל המצותמן

 נזכה ובמהרה עצתם הפר והש"י הנקמה,לראות
 לבנו ו"טם"ח עינינו יראו הנקמהלראות

 לזה, ממוגלים מצות נ' אלו דוקא למה פעםידץנה
 משנה )פ"י יצירה מפר מן דידוע מה פי ש לינראה

 כוללים בחיטת נ' החש העטם בריאת כלל אשרוק
 הנבראים הדברים כל הם עולם, נפש, שנה עולםוהם
 מתנונע אשר וכל וכמיליהם דהטמים כוכבי העולםבכל
 הנברא הזמן הוא שנה, מדבר, חי צומח מדומםמכחם
 שבגבראל( )הקדושה נפש היא נפש, לחדשיו,יבכר
 לגבראל הניתן שבת מצות והנה המציאות,עיקר
 הנה מיתה( חייב שש13ץ גוי ( נח )הנקרין )אבלדייקא
 דייקא, ישראל בשביל היא העתם כ% אשר יורהזה
 מכל שבת בו כי העתם חידתם על עדות הוא שבתכי

 הזמן על מורה זה חדש, וכו', ברא אשרמלאכתו
 לישראל נסמר כן נם והוא לחדשיו, הנסנה שנההיא
 לעיני ובינתכם הכמתכם החש כי ו( ד )דבריםדייקא
 ממור והזמן העיבור, מוד נממר דייקא ולהםהעמים,

 מאמר טבת כסלו ה סימן יג מאמר י, סימו ג מאמר ניסןעייזה(
 יא סיפן ז מאמד אדד פ, סימןד

 מזידים אפילו מופעים אפילו שוגנין אפילו אתםבידם
 גם שהזמן בודאי טרה זה הנה נוי, לכל כן עשהלא
 הקדושה הנחש על מורה מילה, נברא, בשבילםכן

 יק ק )בראשית כן על הנפשות, מכל משונהשבישראל
 והיא וכו' הנפש ונכרתה ימול לא אנטר זכרקרל

 כבטונה סלך של לנית להיות מלכים בני שלהחותם
 באי כל וידעו יכירו לטען הסלך, בהותם התוםבתוארו
 יהיה פיהם חלל הנפשות סצהאות עיקר הם אשרעולם
 לעולם באה סובה אין סג.( )עסות הנפשות, כלהנהנת
 נפלאה בהטפחה והכל בהיפך, וכן ישראל בשבילאלא

 בטבע האדם שנברא הגם כן על הפבע, מןלכעסה
 הפבע מן למקקה שהיא התורה הנה ערלתו, בשרעם
 ערלות בשר את הישראלי אנט לכרות אומרגזרה

 המייד, באבר ודוקא הפבע, מן למעלה שהואלהורות
 האבר מן היוצאת בהפיפה ניתן אשר הנפשהנה
 הפבע עי השיפת היא הפבע מן למעלה נחתםאשר

 שנימול עד יצחק נולד לא כן על כרצתו,ומנהיגה
 לפניך, שלך הרי הנ"ל יפי היפב, הדבר הבןאברהם,

 נפש שנה עולם הבריאה כלל על מורים מצות הג'אלו
 והנה הפבע, מן לכעסה ישראל ידי על הואהכל

 בהנהגה רק הם כולם בישראל המשעבדיםהאומות
 ובני כמבע, שלא אותם הקב"ה יחיה כן עלפבעיית,
 לראות יזכו הללו סצות הג' קיימו אשרישראל

 אבאר ועוד פוב, כי יד' ויודו שונאיהםבפורעניות
 פ'. מימן לקמןלך

% )ישע" אדרדר עודז(  בהדפו הדש סדי והיה נק 
 מהראוי לדהטתחוורע בשר כל יבהלוכו'

 הלא הטבת, בחדש דייקא ההשתחוואה מהולהתבונן
 זמן בכל החש ית"ש לו ההשתחוואה היום גםהם

 מה פי על לדעת ושחשבה בשר, כל אמר ולמהועידן,
 להקביל אדם חייב יצחק ר' אמר ( טז )ר"ה רז"לשאסרו
 ב )סלמס בשונמית מדכחיב זה ולמדו ברגל, רבופני

 שבת ולא הדש לא היום אליו היכת את מדוע נק1
 הקושיא והנה למיזל, לה איבעי הטבת דבחדשמכ%

 הרב פני להקביל להלכה ותני פסיק קאמפורממוע
 דחנה זה, ופירשנו הנבת, הדש מן לה ודייקברגל,
 בבית השכינה פני להקביל הרגלים עלייתחיוב

 מקראי ד' במועדי דייקא החיוב הוא ברנליםהמקדיר
 מתנלה המתקדש שביום להיות הוא, והטעםקודרו,
 יתירה, ברבו הם דחשורות וכל היום מקדהטת הדשאור

הנה



מביששנר בחדשו חדש ב, מאמר חיש, ראשמאמריבנבי
 ד' האדת פני להיבראות ברנל ישראל כשבאיןהנה
 חדש מהאור חדש אור כן נם עליהם ניתוסףהנה

 בחוטט נם זה לפי והנה עוזינו, בשכינתהניתוסף
 היה כן אם עליונים, באורות חדש אור מתנלההטבת
 פני אל ישראל יתראו ויטבת חדש בכל אשרמהראוי
 אפשר שאי דבר הוא הזה בזמן להיות אך ד',האדת
 יהיה איך וחומריי בשריי עדיין הוא שהנוף זמןכל

 ישראל ארץ מכל ישראל כל שיבואו האפשריבחוק
 המריח לא כן על המקדש, לבית חדש וראש שבתבכל

 דבר שהוא היות עם אבל במועדים, רק הש"ישכיהם
 פני להרשאות הבשריי בנוף המבע פי על אפשרשאי
 דאפשר מה כל זה כל עם המקדש, בבית ד'האדת
 ( ק"ג ת"ב בזהר דמבואר והוא עבדינן,למיעבד

 דילה אנפין ואינון אינון דשכינתא אנפויצדיקייא
 פנים כל על כן אם באריכות(, תשא בזהר )עייןמכ"ט
 השכינה פני לקבל קח"ט ביום למיעבד דאפשר מהכל

 והרשים בשבוצת רבו פני לקבל דהיינועבדינן,
 הארה לנפשות ומתוסף אינון, דשכינתאדאנפוי
 עליית כעין ובדומה בדונמא השכינה פנימקבלת
 זה הנה המקדש, בבית האדת פני להרגראותרנלים
 מקבלין והיו קיים היה המקדש שבית בזמןהיה
 צריכין היו %א המקדש, בבית כרנלים השכינהפני
 בזמן כן שאין מה ברנל, רבו פני לקבליה כךכל
 פני לקבל צריכין הנה המקדש בית כשאיןהזה
 ששכינתא אנפי לקבל אפשר שאי כיון ברנלים נםהרב
 דאפשר מה כל פנים כל % המקדש, בביתמרהט

 דצדיקים הצדיק הרב פני לקבל דהיינו עבדינן,למיעבד
 דשכינתא אנפויהם

 )בזמן אדם חייב שפיר דייק יצחק ר'רגטדטמטרזא
 שאין )בית ברנל, רבו פני להקבילהזה(

 המקרש(, בבית מבהט השכינה פני את לקבל יכולבולנו
 מדוע המקדש בזמן בשונמית מדכוזיב שפיר להודייק
 מכלל שבת ולא חדת לא היום אליו היכתאת

 לה אפשר שאי כית למיזל, לה איבעי ויטבתדבחד,ט
 פנים כל על המקדש לבית ויטבת חד,ט בכללילך

 דבזמן שמעינן ממילא הרב, פני לקבל להמיבעיא
 כיון ברנל, כן( )נם הרב פני להקביל מחוייביםהזה
 בבית מכ"ט השכינה פני להקביל לן אפשרשאי

 לדברינו שבדונמא לי הראו זמנים כמה )אחרהמקדש,
 ע דרוש הש )""ח דבש יערות בספר הנדי הרבכתב

 פרשת בזהר וראיתי ומצאתי והנגוני(, טי( וטחר"
 נש דבר עליה דחיובא תנינן, :( רס"ה )דףואתחנן
 ומאן ושבתא, ירחי רפט בכל שכינתא אפילקבלא
 תבין ומעתה שכתבתי, כמו לך הרי וכו', רביהאיהו

 יהיה הבשריי הגוף שנם בימינו במהרהדלעתיד
 ירוצו הנה הרקיע, כזהר יזהירו והמשכיליםמפיריי
 אשו, בשרתי רוח כמלאכי ייעפו ולא ילכו יינעוולא
 מרהט השכינה פני לקבל מלתא להו מריחא יהיה%א
 לבית לבוא יעשו כן ומטבוע חדש בכל המקדשבבית

 חדש מדי והיה שכתוב וזהו ויטבת, חדש בכלהמקדש
 דייקתן בשר כל יבא בשבתו ג שבי ומדיבחדשו

 ד' האדון פני המקדש בבית דייקא, לפנילהשתחוות
 התנלות עת בכל מחוייב דבר הוא תמיד כימכ"ט,
 מה כזאת, מולשות קצר הבשריי שכח רק חדש,אור
 יבא הנה ספיריי ישוב הבשר שנם לעתיד כןשאין

 זאת. הבן לפני, להשתחוות בשרכל
 מה עוד לדקדק נבוא הנה הנ"ל הדברים פי עלח(

 בשר כל יבא כג( סו )ישע" הנביאשאמר
 לא הרנלים עליית במצות נם הלא לפני,להשתחוות

 ההתראות הוא המצוה עיקר רק השרטחוואה,נאמר
 יר14ה טז( טז רברב כג, לר )שתות כדכהיב בעזרה,פנים
 השתחוו דודאי היות )עם וכו', פני את זכורךכל

 אמר ימה המצוה(, עיקר זה אין אבל לעזרהבבואם
 דהנה לי, ונראה השרטחוואה, לעתיד עלהנביא

 קיים המקדש כית שאין בזמן נם יוצרינוהבסיחנו
 העוסק כל ( קי )מגחות קרבנות( להקריב לנו אפשר)141י

 וכבר הקריב, כאשו חמאת בתורת עולהבתורת
 עולה שמחויב מי ז( ה דיממה פקחיך מדו להלכהחקרנו
 ופרשת עולה פרשת שאמר הנם וכיוצא חמאתאו

 בית לכשיבנה זה כל עם חובתו, ידי לצאתחטאת
 קרבן להקריב מחויב יהיה בימינו במהרההמקרש
 )שבת אלישע בן ישמעאל מר' וראיה כח"ז, עליוהאחויב

 אביא המקדש בית לכשיכנה פנקסו על שכתב (יט
 חטאת פרשת אמר שבודאי היות )עם שמינהחמאת
 חלב כזית האוכל )5.( יומא בנמרא אמרו והנהתיכף(,
 הגדול הרב כתב רכן וכו', פנקסו על יכתוב הזהבזמן

 קרבנות על מאמרות בעשרה כספרו מפאנוהרמ"ע
 בימינו במהרה המקדש בית כשיבנה שבחובה,צבור
 קרבנות כל חדדן ובכל שבת בכל להקריב צריכיםנהיה

 לעיל שכתבנו )וכמו נלותינו ימי כל שחסרנוהסוספין
ט



יששכר בחדשו חדש ב, מנטר הח4 תשתמריבני
 גלותינו בימי גם מקיימין שאנחנו היות עם ג((,)0יפ7
 חדש מדי ואומרים שפתינו, פרים וניטלפנה ג( יד)הושע
 עם הסוספין, פרשיות בשבתו שבת וטדיבחדשו

 לפי רק לגמרי חובה ידי יוצאים אנחנו אין זהכל
 המוכה ד' כיד חובתינו נשלם בימינו ובמהרהשעה,

עלינו.
 המקדש בית עבודת בסדר תמיד במסכת איתאיהנה

 היה כהן כל שעובד העבודה גמר שאחר)8"ג(
 הפנימי מזבח מדשן כן שאין מה ויוצא,כהטרנחוה
 עבודתם נגמרה לא כי השתחוו שלא המנורהומדשן
 הכוו ואת הפני את ונפלו שנית פעם הלכו אשרעד
 כי לך הרי עבודתם, נגמרה אז כי ויצאו השתחווהאז

 כן שאין מה דייקא עבודה בגמר מחוייבתהשרטקוואה
 מבית בהליכה לי נראה )וכן העבודה, נמרקודם
 ביוצא רק להשתחוות אין התפלה באטצעהכנסת
 העבודה(, אותה נגמרה שאז שחרית תפילתאחר
 המכה בהתראת משה שאמר מה פירשנוובזה

 אלי אלה עבדיך כל וירדו ח( יא )שמותהעשירית
 מה זו השתחוואה וכו', אתה צא לאמר ליוהשתחוו
 כיון אבל וכו', ממני ויבקשו למימר ליה הוהפיכה
 אלקים נמשיך ראה א( ז )שס למשה הש"ישאמר
 מה )היינו העבודה שנגמרה כעת הנהלפרעה,
 את פרעה שהכביד מה ידי על שמים שםשנתקדש

 להורות השתחוואה מחוייבת היתה הנהלבו(,
 הנה והתבונן, בין הנה ותעתה העבודה,שנגמרה
 התגלות בכל השכינה פני להקביל עלינו בחובההוא
 שאין להיות רק ובחדשים, בשבתות היינו חדשאור
 אנחנו כנ"ל, ושבת חדש בכל זה לקיים בידינוכח

 בשבתות רבותינו פני בהקבלת חובה ידייוצאים
 זה כל עם אבל דשכינתא, אנפוי נקראים דהםוחדשים
 בזמן הקרבנות כדמיון והוא העבודה, גמר זהאין
 הפרשיות בקריאת חובה ידי יוצאין שאנחנו הגםהזה
 לכשיבנה בפועל להקריב מחויבים אנחנו זה כלעם
 נמר הזאת האמירה האין בימינו במהרה המקדשבית

 הגם השכינה, פני בהקבלת הענין החש כןהעבודה,
 כשיבנה הרב, 5ני בהקבלת חובה ידי יוצאיןשאנחנו
 מכחט השכינח פני ונקבל בימינו במהרה המקדשבית

 מחויבת ואז העבודה גמר יהיה זה ובחדשיםבשבתות
 משובש, הדפסים בכל חודש ופוש מאסרי סוף שד מכסו*(

 דספר( כתחילת הכתם צילום )רימז יד בכתב 1"פ ותקזהאז
 עד. וסימן לח סימו ד פאפר טבת בטלוו(

 בשר כל יבא הנביא שאמר וזהו השתחוואה,לנו
 במהרה לזה שנזכה רצון יהי דייקא,להשתחוות

בימיי
 פילח[ ש1ת חהט עטין ו' לסיפן]שיך

 0 )" זלה"ה חיד"א הגדול מהרב לפי דבש בספרפ(
 לכפל ברחמיו הש"י ציונו מיה שבתחדש

 ישראל, לשונאי רעות על המורים כוכבים ג'הוראת
 ימ, ש מורה הלבנח חסרון כס.( נזונה )ידועלבנייה
 נשואין אין כן על כנודע, פקעת יותר והוראתהתבל יהובי אל ביותר הקרוב הכוכב היא הלבנהוהנה
 קידוש והנה ח"ו, ליקויה בזמן ובפרפ בחסרונהנשים
 מורה אנטר הרעות כל מכפל לישראל הנמסרהחדש
 ושבדת וחרב דם על )מורה מאדי"ם הלבנה(,כוכב
 והנה וכו', לאבד ביקש שטר הם"ן בגימפריאוהחש
 השבת וקדישת וחשך, ושביתה ביפי על)מורה שבתא"י הוראתנו, מבפל לישראל הנמסר מילהדם

 הית וזה מהם(, ולינצל אותו מבפל לישראלהנמסר
 אלה מצות ג' מישראל לבפל שרצו היווניםכוונת
 זה כל אלה, כוכבים ג' בישראל אילפו כך שאחרכדי
 עוד, שם עיין *( העינים אור ספר בשם הנ"ל הרבדברי
 פינה לרוהט היה המצות כל שראשית ניחאובזה

 מצות היא וכו' לכם הזה החדש ק יט לשיותבמצרים
 למול נצטוו הכמח קרבן הקרבת וביקעת החדש,קידות
 בבואם י.( )ישתין בג יאכל לא ערל כל מ8( )שםכי

 במאמרי שכתבתי מה )ועיין שהבוק על נצפוולמרה
 הג' מהוראת ניצלל וכו' של"ם יעקב ויבא 1(חנוכה
 יתפרש, ובזה שם(, עיין בקאדים לבנה שבתאיכוכבים
 שבת ומדי חדש(, מצות )הרי בחדשו חדש מד4והיה

 בשר )כל בשר כל יבא שבת(, מצות )הריבשבתו
 בשר % אבל אדם כל או אנט כל אמר המאדייקא
 ואין בשר שכתו באבר שחנא אה ט" שסררה
 יבואו האלה מצות חג' שקייטו אותן היינו עצם(,בה

 שלא אותן וט' בפגרי ודאו ויצאו וט'להשתחוות
 הללו. מצוות הג'קייטו

 בשבתות בהשתחוואה הנרצה מהו עוד ויתפרמט"
 כל לשון אמר ימה דייקא,וחדשים

 י; 4"י בזוהר אמרו דהרה ענ"ד, לפי לך ואפרוטבהיר,
 טכהאה במבזר קדיש1א קייטה ח"ו דמעייל כמשן נח.(חץ
 ופירשו אחר, לאל תשתחוה לא ע( % ושמות עלעובר
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יששמ בהדפו הד9 ב, מאמר הדש, ראשמאמריננו
 גופו(, למפה )שכופף השתחוואה נקרא דהזיוונ *(בזה
 לב את והמירותי גו( יי מחישך בפמוק רז"ל אמרווהנה
 לקטטות לב ז( בשר לב לכם תהדני מבשרכםהאבן
 הנעלם במדרש האמור פי על דבריהם ויתפרמטבשר,
 יצחק ויעובר כא( כה )גבישית .( קל"ז דף נאלחה()וירא
 מפני אחא רבי אמר היא, עקרה כי אשתו לנוכחלד'
 בכחו נמצא אינו הרע שיצר מפני עקרה היאמה

 בתפלה. זולתי ורביה פריה נמצא אין כן הץבעקם,
 למעלה שיפעלו הזיוונים פעולת ידי על לפרש)נראה
 להם יהיה כן כמו נשמווע ויתיילדו תפלנים ידיעל
 כתיב מה נ"ל(, הנשמות, לבועטי לקישות למפהכה

 יצר שמתעורר כיון עיטתו, רבקה ותהר י"י לוויעתר
 לכה שקורין מה לי )נראה ורביה, פריה נמצאהרע

 שיתהפך הוא הרע, יצר בשם לעתיד נם הזההמתעורר
 מה כן אם יומי ר' אטר פוב(, ליצר והבר לריע רעק

 קרא דהא ועוד הזמן, לאותו הזה הקללם ביןהפרש
 דקב"ה החש כך אהא רבי אמר עביך, דקב"הקאמר
 לכל ולא לזווגא, דצריך ענינא לההוא ליהאיתער
 אשתכח דאיהו כעל כסו גש בר עם תדיר דיהאסיעתא
 בלהודוי, זיווגא לההוא אלא נשא בני ביה והפאןתדיר

 הדא הדא להוי, דקב"ה אתערותא ההיאוושתערותא
 )פירשו מבשרכם האבן לב את והמירותידכתיב
 לכם ונתתי כתו( חם מקצתו הם האבן פבע כי קבזה
 להוציא לב יהודה ר' אמר בשר, לב מהו בשר,לב

 תאמר יצהק ר' ליה אמר וכו', אחר לדבר ולאבשר
 דיצר עניינא להאי אתערו מתניתא הכמידהבירנא
 אמר לזיוונא, שעתא ההיא בר ש% מן יתנשיהרע
 כמיפרא לעולם הרע יצר אצמריך הכי הייךליה

 להוי, לא דשמעתא חדוותא הרע יצר דאלמלאעתם,
 הוא הדא ביה, למיהפי כקדמייתא מנוולה לאאבל

 קדשי הר בכל ישחיתו ולא ירעו לא ס( " )ישע"דכתיב
 עכ"לונוי,

 עס.( חוג רד., )ז""ג דידוע מה פי על תבין ביןלמעתה

 הא חולדות להוציא הקדהט הזיווגדומני
 הקדמנו אשר את תזמר וזכור ובחדשים,בשבתות

 השתהוואה, נקרא לזיוונ הגוף כוהות דהפייתלך
 שבת ומדי בחדשו הדש סדי והיה לפרש ש"פוזהו
 איכה גאלאגסי ע"א, לא דוד, בית אדם, כבלהת של"" עצוז(

 לפני לדהטרטמוות קחץט( )ברית בשר כל יבאבשבוע
 יהיה לא הזיווג שכווצה רצ"ל דייקא, י"י אמרדייקא,
 ליה יתער וקב"ה למצוה, וצוה י"י אמר כי מהמתרק

 הנ"ל. הנעץם במדרש שכתוב וכמולהאי

 והנה ה', ז' בסימן לעיל שכחבתי מה עיןיא(
 גטשמר לך אפרש לדברינולמייעתא

 כל שאין )הגם ב'( אות א' )פרשה רבתיבפסיקתא
 ד' כיד כולו אפר,טהו זה כל עם לענינה נוגעהכאימר
 תנהומא ר' פרטץ כך לשונו, וזה עלינה,התובה
 )ההמם וכו'( הדש מדי והיה בפסוק לדרוש)כשרצה

 אראה אבא מתי הי לאל לאלקים נפשי צמאה תט

 לאל גם לאלקים, אמר למה לבאר )כוונתו אלקיםפני
 הזה בפתה מפרנס זאת בדריכותיו(, יתבאר כאיטרהי,

 המדרוש )בעל טוות אחרי פרשת בתהיתהשיפה
 פרשת בתהילת לפרטתא הזה הפמוק דרש שכברציין
 דהנה לשם, שנדרכו מה הנלע"ד לך הארמוזאחרי,
 הפוב וידוע לפלוני, דורון מביאים הכפוריםביום

 הם אחרות אותיות וב' א"ל אתוון הם שבווההיות
 שעה לפי מתהפך אז נהמתן( לו וכשמבישיןבהיפך,
 הנה מתהפך שהוא כיון וזזנה מליץ, להיותלפוב

 ב"ש דא"ת ביתא אלפא בניגוד האותיותמתהפכין
 ק מ )ועי" הכתוב שאטר וזהו ח"י, אתווןומתהווים

 לך רמזתי והנה ה"י, יעמד וכו' עלה איטרוהשעיר
 ו מאמר )תזף הקדתם יום במאמרי מבאר העניןועיקר

 דראש אנעיר בענין כן גם בזה ידובר ואי"ה י0ממו
הדש(.

 הדק את כשתקורה לאלקים, נפשי צמאה אתר,דנר
 אסר כן עץ לפרש )רצונו העתם,באומות

 רצ"ל הי, לאל אומרו ויוצדק הדין, שם אלקיםשם
 תנקום היום נקמתינו נוקם אינך אם הי, א"לאתה
 הנה וכו', בחייו בפוח אינו אדם בן אבל זמן,לאחר
 תיעטה אימתי לאלקים נפשי צמאה קרח, בניאמרו
 הזה כי צדיק ישמה יא( גה )תהלים כענין בהיינו הדיןאת
 )שמות אלקים(, פני ואראה אבא מתי שמחם וזהונקם,

 אלקים שם אפטר לראיה )הביא תקלל לא אלקים מ(ע
 והדין(. הדייניך עלמורה

 אלקות האלקים אותה כשתחזור לאלקים, אהר,דגט8

 אמרתי אני ו( שב )תהלים במינישעשיהגי

 כאדם אכן הפמוק של המיום )והנה אתם,אלקים שם. שי""ג

וזהו שם ותמ"ס יקר באורשהן



יששכר בחדשו הדש ב, מאמר חדש, ראשמאמריבנבי
 ועשית חי א"ל אתה רצ"ל הי, לא"ל בכאן שאמרוזהו
 צמא ואני וקיימים, חיים להיות בסיני כן גםאותי

 המדריגה( אותה לי תחזוראימתי

 שלבשת כשם אלקים שתלבוש לאלקים, אחר,רבר

 אלקור~ך ותייחד הקץ הקרבבסיני
 כמו הארץ, כל על למלך ד' והיה ט( יד )זיריתבעולמך,
 האלקים לך ויחזן כח( בו )בראשית ביעקב דורששהוא
 אלקים נקל, לנבון דעת )הנה האלקים כשיפל ונו'מפל
 והכוכבים, הנלנלים סדר פי על הפבע הנהגתהוא
 הארץ את ד' עזב אשר כסבורים העקם אומותוהנה
 וידעת לס( ד )דנר0 כתיב והנה חפבע, להנהגתומסרן
 שהוא הפבע הנהנת האלקים, הוא הוי"ה כי וכו'היום
 הנכבד, השם לבהט כביכול הכל הוא אלקיםבשם

 כים את ומניע מחיה והוא הנכבד השם כחובתוכם
 הדבר נתוודע בסיני והנה נפלאה, בהשנתהכרצונו
 אל עלה ומשה ג( יט )שטות כדכתיב עולם באילכל

 רבותינו ואמרו וכו', הוי"ה אליו ויקראהאלקים
 לס( לב מגיים ואמר הרקיעים כל הקב"ה פתח ס(ז"ל

 והשם עמדי, אלקים ואין הוא אני אני כי עתהראו
 ואין מלבישו, והנוף הנוף בתוך כנשמה הואהנכבד
 צמאה שאמד וזהו הנשמה, בזולת לנוף ותנועהחיות

 בסיני, שלבשת כשם אלקים שתלבדו לאלקים,נפשי
 הוא הכל הפבעיים הנהנת שכל עולם באי כליראו

 אלקווזןי ותייחד הקץ הקרב כביכול, המלךלבונני

 מוחלפת פשופה אחדות הכל כי וידעו יכירובעולמך,
 דורש שהוא כמה הארץ כל על למלך הוי"הוהיה
 עיין האלקים, כשיפל מפל, האלקים לך ויתןביעקב
 עד יתקיימו לא יעקב של הברכות ( קמה )ח"אבזהר
 הנכבד השם והנה המתים, ותחיית המשיחימות

 פ"ל והם ב"ן מ"ח ס"נ ע"ב מילואים בד'מתמלא
 אותם, המחיה העולמות כל של החיות והואאתוון,

 הנופים כל את המחיה תחיה של הפל יהיהומזה
 ליעקב יצחק ואמר אלקים, שם בכח הנקראוהפבעיים

 וידעו יכירו האלקים כשיפל אז מפל, האלקים לךויתן
 מאד(. הבן האלקים, הוא הוי"הכי

 ל" ד דברים רקתי שהןט(

 עולמים לעולמי וקים חי שהוא לאלקים, אשך,רבר
 רק הנלע"ד את להאריך יכולתי)לא

 היינו חי, א"ל אלקים להיות צמא אני רצ"ל לך,ארמוז
 הדבר(. הבן חריעים, כמו מתפר,טין לא הדודיםשיהיו

 חיינו נבי על מבפיח שהוא לאלקים, אתר,רבר
 פללים ההפריח בעונתם נשמיםלהוריד

 חי( א"ל אלקים אסר כן )על חיינו בשבילבזמנם

 בדברו, וקיים הי שהוא הי לא"ל לאלקים, אתר,דינר
 פי על אף חמא, בן הכהן פנתם ר'אמר

 שהנפיח אלקים אבל הנביאים אלו המבפיחיןשמתו
 לדרושת המבוקש סיים )בכאן נפשי צמאה וקיים,חי

 ישראל לו אמרו אבא, מתי חי לא"ל לאלקיםהיום(
 הכבוד את לנו מחזיר אתה אימתי עולם שלרבונו
 השכינה, פני ורואין רנלים פעמי בשלשת עוליןשהיינו
 באין היו כך להראות באין שהיו כשם יצחק ר'אמר

 יצחק ר' וכונת לי, נראה וכן המפרש הגיה )כללראות
 ידאה, יראה ג( )"5ג" בגמרא שנדרש כשםלפריט
 יהושע ר' אמר ושראה(, ואראה בכאן נדרש הואכן
 השואבה בית שמחת אותה קורין היו למה לויבן

 להש"י קראו כן )על הקודש רוח שואבין היושמשם
 )נחושית כדכתיב חיים נקרא הקודש הרוח חי, א"לבכאן

 רוח דברת סתרגטינן וכו' יעקב רוח ותחי מ(טה
 לאותו מחזירנו אתה אימתי אמרו וכו'(,קודשא
 שבוע הרי חיינו בית שחרב זמן כמה הריהכבוד
 להם אמר אלקים, פני ואראה אבא מתי וכו' יובלהרי

 בשנה עולים הייתם פעמים כמה הזה בעולםבניי
 בונה אני הקץ כשיגיע בשנה, פעמים שלשהלא

 כל אלא בשנה, פעמים שלשה עולים אתם ואיןאותו

 לדבר )מוכנים עתידים ארום שבת ובכל וחדשחדש
 גשריי עריה שהוא הנוף כי לזה הכבה לכם שיהיהזה,
 לעתיד כן שאין מה לעיל, שכהזבתי כמו לזה מוכןאינו
 והיה שנאמר כמה בו עולים להיות עתידים(אתם

 המאמר, כאן עד בשבתו, שבת ומדי בחדשו חדשמדי

 דברי לך לאמת פירפרו( )עם האסמר לךהעתקתי
 לדי דום ה', ז' בסיטן לעיל באמת הנאמריםאלה

 לווהתחולל



מד יששכר חדש ראש תפלת ג, מאמר חרש, ראש טמריבני

 גמאמר
 חרש ראשתפלת

 לידן, דממי קמא קמא חדש ראש בתפלות ענינים איזה יתבארבו

 כבוד וכסא מהו (( צז )זח"א )וירא הנעלם בצררכםא(
 אבינו יעקב זה ח( ב א )ש=לינח%ם

 נשמתא אולפן לקבלא בלחודוי יקר כרסי ליהדעביד
 וירחא ירחא ריש בכל עמיה אזל וקוב"הדצדיקייא

 דמאריה שכינתא אספקלריא יקר נשמתא חמיוכד
 )תחלוק דכתיב הוא הדא קוב"ה קמיה וסגדתמברכת

 קאים קוב"ה עקיבא ר' אמך וכו', אין נפשי ברכי א(קד
 מאד גדלת אלקי י"י ב( )שם ואמר פתח ונשמתאעלוהי
 ראתי בכל נפשי ברכי לומר גד% ממך "ם מכאןוכו',
 שיר היה שזה לי ונראה הותיקין, נהגו וכןחדש,
 האחרונים נסתפקו אשר חדש ראש במוסף הלויםשל
 שזה לי ונראה בגמרא, מבואר שאינו השיר היהמה
 למועדים, ירח עבטה יט( )שם ביה דכתיב השירהיה

 א( קפנות ממסכתות סמך קצת ליוכשדומה

 ת"ד מצוה הוא חדשים ראשי מוסף קרבן בצצותב(
 דםוגיין הרמב"ם ומטבון פי )עלבתורה

 הוא ת"ג ( ס )שבתות א', ת"ג מרמז כוותיה(,דעלמא
 'שקפרגה על הוא הירח מיעופ ( ס )הולט וידועכתר,
 אחד, בכתר להשתכחם מלכים לכ' אפשר איואמרה

 שאמר עד ז"ל רבותינו מדברי הדברים באורךוידוע
 המצוה זה לרמז והנה וכו', כפרה עלי הביאוהקב"ה
 אחד, כתר על מרמז א' ת"ג במספר הואהזאת

 הלבנה אור יהיה העקם כשיתוקן בימינוובמהרה
 אחד. בכתר וישתמשו החמהכאור

 נתת, לעמך חדשים ראשי מוסף( )תפלת בנןכטקנ(
 וימים בשבתות דבשלמא להתבונן,יש

 ה' נחתו ולא שחוית[ שמו"ע ונשבת )שאומריםמוכים
 נחוש עמך לישראל כי וכו' הארצות לגוייאלקינו
 חנ את באהבה אלקינו ד' לנו ותתן פוב, וביוםוכו',

 ובשל"ת הגג, סרס סהטו"ח ושחז צג, דפרקא אגראעשוא(
 כח. סנאטרסץע

 שישראל נתת לעמך חזירים ראפר חכמנה נאפר אםר"לב(
 על והשיב מקראקס, אין והגוים כוסף קרנן מ"חמקריבתם

 מששראל תסיד קרגן על נתת לשמד עם בכל נטמר א"כזה
 חגהס. ולאמשיבין

 חאמורים ימים המה שהן ניחא, וכו'( הזהפלוני
 ( נח )סנהדרין הארצות לגויי נתנם לא והש"יבמלאכה

 לא בהן הנהוגות המצות וכן מיתה, חייב ששבתדנוי
 הראשון יום הלא חדש ראש כן שאין מה לגוים,נתנם
 ריהט שהוא העולם לכל נראה הלבנה חידוששל

 "טמעאלית אומה ובפרפ שלאחריו, הימים לכלוראשת
 נאסר מלאכה אין חטט ברפוט וגם ללבנה, מוניםהנה

 הכוונה נאמר ואם המלאכה, איסור על הכוונהשנאמר
 ב(, התמיד קרבן על יום בכל נאמר הנה המוסף קרבןעל

 לעמך חדשים ראשי פשופו, פי על הכוונה נראהאבל
 הלבנה מולד מחשבין כן גם חעים אומות דהנהנתת,
 שבתאי שליפת בשעת אם המולד יתיילד שעהבאיזה
 בימי יהיה מה זה ידי על ושופפים וכו', צדקאו

 שלנ או גשם או ויבש קר או %ח חם אםהחדש
 אבל הימים, שארי יתנהנ כן הראש כפי כיוכיהוא,
 ממור לכם הזה החודש לגבראל הדבר ממרהש"י
 וישראל יום באיזו המולד יארע אם אפילובידכם,
 אחר, ביום חדש ראש לעשות אחר ליום לדחותוירצו
 רז"ל שאמרו וכמו החדש פבע התנהגות יהיהכן

 אקרא ג( מ )תהלים פסוק על ה( 1 נדרים ירושלמי בג, סו)שמו"ר
 היפב העצבונן ומעגתה עלי, גומר לאל עליוןלאלקים
 בעליל, זה תראה והנה נחוג לעמך חדשיםראשי

 חודש כל מקרה יהיה מה בחשבונם חושביםהאומות
 כי כן, ואינו צוען שרי ונואלו בלוחות זהומדפיסים

 כיון וישראל המיד, יום חדשים ראשי חוטביםהמה
 התנהגות יהיה אחרים בימים חדשים ראשישקובעים

 קביעותיהם. כפיהחדש

 מה פי על נתוץ לעמך חדשים ראשי עוד קירצהד(
 המצוח( נעמי נא מארת האריז"ל מרןשכתב

 ננד בזמן שהם רעושים באטם ההיבטים כלשנקראים
 עין שמאל, אוזן ימין, אוזן גולגלתא, הרוהט,איברי
 החורף חדשי ששה הם חופם, שמאל, עיןימין,

 בבחינה הקיץ חדשי בששה וכן דכורא,בבחינת
 בהם אהטר החרטים הם הראש באיברי והנהנוקבא,

יי



 יששכר חדש ראש תילת ג, מאמר חיש, ראש משריבני
 חהטים ד' *( והם ותחבולותיו, אחם מעשי מציאתעיקר

 שמיעה, ראיה,ראשיים,
 בחהטים והנה דיבור,ריח,
 לפוב לעשות אפשרהללו

 הנלנ%ת אבלולהפכו,
 השכל שם אשר המוחשכו
 בצדק "טפופ הנהאלקי
 להפוב החהטייםלהטות

 מן ולהרחיקםולהמועיל
 הזה הדבר והנהההיפוך,
 אשר בישראל אם כיאינו

 לנו ונתן במצותיוקדשנו
 ידי ועל תורתו,את

 צריך מה יתוודעהתורה

 וסמה בחהטיםלהשתכרי
 נמסרו כן ועליתרחק,
 גם בזמן חדשיםראשי
 ולא כנ"ל לישראלכן

 וזהו העולם,לאומות
 חדשים ראשיהנרצה
 הדבר הבן נתרץלעמך
 עולם, אלקי מן השכל היינו עליהם מרומם עולם שלמלכו

 בפסוק דכלה אגרא בספרינו באריכות אצליטומשרש
 הבז שעריך, בכל לד תתן ושומרים שופסים יה( יד)דבחם

הדבר
 כפרה זמן עשרה דשמונה התפלה בנוסח עורה(

 לומר הכונה מהו מובן אינו תמידותם,לכל
 ל0ימר ליה הוה ישראל, תולדות לכל כפרה זטןשהוא
 דבגריעותא לי יראה פשוטו לפי והנה להם, כפרהזמן

 )תעמת זה על איטר הילדים, אל חשש יש ח"ודסיהרא
 חטך, מחרת י( א ~חשית ד' ביום מתענין היו (כז

 המה התעדה על כפרה זמן הוא החדש נחדשוכאשר
 לי ונראה מספיק, זה אין מיהו הקפנים,הילדים
 מכל חדש ראש של חטאת שעיר נשתנה דהנהלפרש,
 חפאת שעיר נאמר דבכ%ן קשט, מקראי ד'מועדי
 לחפאת נאמר חדוש רגוש של ובשעיר לס"דבלא

 שיתהווה הדבר על מורה הלס"ד הוספת הנהבלס"ד,
 לנו המסודרים נוסחאות מן ראיה לך )והא כך,אחר

 ע"ב( קלב דף )סוף ב דררש ב מאמר אדר*(
 במדר ובדמותם בהיצן, נעשה עזים ושעירי אומרים הלא צ"ע*.(

 מזכיר שאינו בחווגה לומר ואפשר ליה, גריס לאהתפילות
 אין בעצרת ד( טור יג דף ח"ב לקמן מובא ה"ח, ת"ד)ר"ה ירושלמי עיין ברצון, נקריא עזים וששירי אלא חבאת,תיבת

 הוא ואתה )בבי"ח( הזה בעולם אלקינו ד' הואאתה
 העתם מן ההש כי )בלס"ד( הבא לעולם אלקינוד'

 אלקינו ה' לך ערוך אין ושגת( )שחמת וכן בעתיד,הבא
 הרי הבא, העולם לחיי מלכנו זולותך ואין הזהבעולם
 שיתהווה הדבר על מקום בכל מורה הלם"ד איטרלך
 הסעיר בכאן כן נם תתבונן ממילא לבא(, העתידבזמן
 ההווים החפאים על שמכפר דוקא לאו לחפאועעזים
 שיתהוו העתידים הדורות של החפאים על אפילואלא
 שתקנו וזהו טקום, בכל לם"ד אות הוראתכענין
 לך ומובן אחריהם, שיבואו תמידותם לכל כפרהזמן
 מקריבים בהיותם כך אחר אומרינו כן נם זהלפי
 לתולדות נם וכו' לכולם זכריך רצון זבחילפניך
 ב' נמסר מהסטורה, כן גם לה ודרשינןהבאים,
 חדש עולת זאת י0 כח )טיבר דין בחדשו, חדשפעמים
 השמים כאשר כי נב( )סו בישעי' חסידךבחדשו,
 סדי והיה ושמכם זרעכם יעמוד כן וכו'החדשים
 בחדשו חדש זרעכם שיעמוד רמז וכו', בחדשוחדש

 כעת. בזה ודי בחדשו, חדש עקת ידיעל
 עזיט ויפעיר סו( כה )כמדבר חדש ראהט במוסף נתזמרו(

 ועיין יעקב, בהבלעת עיין לחפאת,אחד
 החש חדוש דראהט שעיר י"ו( )שער שערים מאהבספר
 שאומרים כמו שונא סיד ישראל נפשותתשועת
 שנאמר עיטו שר המקפרנ לחלק הוא והשעירבתפלה,
 כאן עד שעיר, איש אחי עשו הן ע( כז )בראייתעליו
 בא והנני שם, ועיין תוספת בקצת בקיצורדבריו
 והוא שר"ף בנימפריא שעי"ר לך, לפרוטאחריו

 אותו המחיה הקדהטה ממנו בהסיר ס"מבנימפריא
 ת"פ, בגיטפריא לילי"ון דיליה ונוקבא א"ל,דהיינו
 שעיר כשנותנין והנה שר"ף, בנימפריא ס"ם ת"פהנה

 המקפרינים כח מתראין לד' לחפאת חדש ראשלמוסף
 כל תפילין במוסף, תפילין הסרת תבין ובזההנ"ל,
 הנ"ל השם בגימפריא הנ"ל המקפרינים כח ידםי למנוע תפיי"ן, בנימפריא פסת"ם בשם כוונתםהיום

 המוסף זמן כשמניע והנח תפיי"ן,בנימפריא

שמקריביי
 החש המוסף הנה כנ"ל בנימפריא שעיר

 ואתה הנ"ל, המקפרינים כח להתזת תפליןבמקום
 ג4 סימן ב מאטר שכתוה )וייןתבין,

 ועקת וכו' חדש מזבח מוסף( )בתפלת אושריםז(
 להשבונן "ט וכו', עליו נעלה חדשראש

 א4 היום במוסף היה חטאת נם הרי העולות פרפולמה
 החדש ראש יום מוסף ואת כך אחר שאומריםובפרפ

 הנזיה*(
 רמזנו האלה החרטיםד'

 ראובןברסוק
 פסוק שהם ואעדה לףשמעון
 ב(, )א שמות ספר ברישאחד
 הראיה חוש הוםרטבן
 ד' רזהז גי לב( בס)בראשית
 השמיעה חוש שמעוןוכך,
 רק אינו שהגוף הריחחוש לוי וכך, ד' שמע כי לג()שם
 )ברכות הזה, החוש אלנלוה
 שהנשמה דבר הוא כימ3(
 ובלף הגוף, %א ממשנהנה
 ישיבו ש לג )יגריםנאמר
 הריח, חחי באפךקמורה
 )בראשית הדבור חושיהודה
 ד' את אודה הפעם לה(כס
 מלך יהודה וגם בדבור,הוא
 שלמון מלך דבר ד( ח)קהלת
 בפנים שכתבתי ומההבן,

 על חופף עולם אלקימכבוד אלקי השכל שהואשהמוח
 )תפלת *( פירשת בזהצדק למעגלי להסותםהחושים
 לבדו ד*טרומם הטלךיוצר(
 מן למעלה א' היינומא"ז
 ב' אזנים, ב'  עינים, ב'הז',
 והמלך והפה, האף,נקני

' עיירה כו' חטאכתיב

חזה



מיששכר הלבנה ברכת ד, מאמר חדש, ראשטמףבני

 חוזן המוסף, כל כחלין הרי וכו' ונקריב נעשההזה
 דכיון כפל, הואלזה

 שכולליי
 למה המוסף כל כך אחר

 לי ואפשר עליו, טילה חדש ראש ועולת לומרהוצרך
 בשעיר דנאמר ס:( )היין רז"ל שאמרו מה פי עללומר
 הקב"ה שאמר לי"י לחפאת סו( כה )בנדבר חדשדראש
 לעתיד והנה הירח, את שמעפתי על כתרה עליהביאו
 כאור הלבנה אור והיה נ( י )""ר נאמר בימינובמהרה
 בדרך לי נראה כן לחפארע יצטרכו לא הטובהחמה
 הג"ה *( אמת אם הנה *(,אפשר
 ימיר ולא יחליף שלא הגס שתקנו זהו הדבר,נבון
 טיזה יודע מי דתו' חופן ועולת הנדולה כנסתאנשי
 כעצב ה"נ העלענה, החכמה אבל עליו נעלה חדשראש
 השעירלא

 למפאי
 חז"ל במדרשי הרבה בזה ומה

 הזה חדש ראש יום מוסף ואת כך אחרשאומרים
 פי על הוא המוסף, קרבנות כל כחלין הנהנעשה,
 הרמ"ע בשם נ'( סימן ב' )כנשמר לעיל שכתבםמה
 כל להקריב נצפרך בימינו במהרה דלעתידז"ל,

 )דהיית נלותינו, בימי שחסרנו ומוספיןהתמידין
 המוספין כל נקריב בראשית פרשת שבתכשיהיה

 ובהניע ברונטית, פרוטת של השבתות מןשנתחייבנו
 רוהטי כל של המוספין כל נקריב כסלו חדש רוהטיום

 מה הימס לנו יתפררו ובזה כסלו, דחתניחדשים
 השבת יום מוסף ואת המוספין בתפלות לומרשתקנו
 אין הז"ה דתיבת הזה, חדש ראש יום מוסף ואתהזה
 שאומרים שפיר, יונח הנ"ל הרב דברי ולפי ביאור,לו

 הזה שבת מוסף בעד ונקריב בימינו במהרהשנשלם
 9 ע תישע הש"י שהספיח הנם הזה, חדשוראש

 בזמן ( בו )תעות לאברהם ואמר שפתינו, פריםונשלמה
 תליה כעין רק זה אין וכו', הקרבנות בסדרשעוסקין

 להקריב, לנו אפשר שאי זמן כל היסורים מןלחנן
 להקריב בימינו במהרה בידינו יכולת כשיהיהאבל

 לי ויש שנתחייבנו, הקרבנות כל להקריבנצפרך
 ר' יכ.( )שבת בנמרא שאמרו היחיד קרבנות מןראיה

 פנקסו על וכריב והפה קרר* אלדמע בןישמעאל
 והנה שפינה, חמאת אביא המקדש ביתכשיבנה
 כן פי על אף הפאת פרשת תיכף שקרא הואבודאי
 יצפרך המקדש בית ולכשיבנה לנמרי בזה יצאלא

 חלב כזית האוכל פ.( רומח בנמרא אמרו וכןלהביא,
 וכו', אנורי כזית פנקסו על שיכתוב צריך הזהבזמן
 הנה באמירה, די ואין שיכתוב דצריך רואההנך

 זמן(, להם שקבוע בחובות נם הרב דברימסתברים
 מזבח הנדולה כנסת אנשי שתקנו זהו זה לפיממחא
 עולות עליו, נעלה חדש ראש ועולת תכין בציוןחדש
 אור יהיה דכבר כיון לעיל, שכתבתי כמו חפאתולא

 ואמרו חפאוע להביא יצפרכו %א החמה כאורהלבנה
 תקריב, נעשה הזה חדש ראש יום מוסף ואת כךאחר
 שאנו הזה חדש ראשו מוסף בעד לשלם שנצמרךמה

 קרבנות נם המוסף כל נקריב הנה היום, בועומדים
 הוא שכעת שלמחייבנו חפאת השעירי היינוהחפאת
 יודע והש"י לי נראה חדש, לר"ממ חפאת חיובעדיין

 *4האמת

 עייז נח~7 לעמך חדשים ראשי עוד לר אומרח(
 קידוש א' )במאמר לעיל שכתבםמה

 חד"ש היינו חדש, ראש לרמז שיש מ"ז( סימןהחדש
 ותבין, יעו"ש שעוה דיוקן חותם תיבות בראשירמוז
 אינו שהדיוקן לדיוקן, קודם מרומז שהחותםומה
 דברינו וכל נ"ל, החותם, ידי על רק בעצמומושנ

 אפשר.בדרך

 דמאמר
 הלבנהברכת

 בעולם לבנה כי תיבותיך ב"ו "פ הלבנה בברכתא(
 ב"ן שם בה אוטר למלכות מרמזתהזה

 מני העמוסים ישראל נקראו שמה ועל טש )ישאכידוע

 תיבות נ"ב "ט רפה. דף אשד ר' סידור יסח לפיא(
 ז סימן ה חביטה פקודיך דרך עיזו*(

 לי"י תיבות בראשי לבנ"ה והנה מלכים, בניבפו
 אי"ה ויתבאר וץם, נקראיםבנים

 פ"ק אף"ט )ברו"ח דחשריז"ל מרן של קדשו ברפוטיב(

 עליכם שלום פעמים נ' לומר שמהניןמה
 היפך )שהוא הראשך הקפרונ כי הלבנה, ברכתאחר

דיקלום



יששכר הלבנה שמות ה, מאמר חדש, ראשמאמריבנבי
 אפשר אי שאסרה ( ס )"תת הלבנה ידי על היההשלום(
 סברכין אנו הלבנה ברכת והנה וכו', מלכיםלשני

 הלבנה אור תהיה ובסהרה הלבנה פגימתשתתמלא
 כבש עם זאב 31ך ו( יא ))ישע" שלום ויהיה החמהכאור
 לזה זה אומרים אנו כן על נ"ל(, וכו', גדי עםונמר
 הוספה, בקצת ז"ל מרן דברי כאן עד עליכם,שלום
 פי על לי נראה פעמים, ג' דוקא אומרים למהוהנה
 תורתך לאוהבי רב שלום קוה( קיט )תינקם שכתובמה
 שאמרו דרך על שהוא לפרוץ נראה ממטול, לסוואין
 לשון כן אם שלשה, רבים שנים ימים סו.( )מטיןרז"ל
 רב שלום שאמר וזהו שלשה, מספר על מורהרבוי

 ג' היינו להם ברבוי הוא כשהשלום תורתך,לאוהבי
 בחידקם אומרים כן על מכשול, לסו ואין אזפעמים,
 הגלגל הו14 כי ידה על הם המאורעות )שכלהלכנה

 ויצא, נחל ערכי , לד האמת אור בהעלותך, תורה אורעייזב(
 חדשים לקוטים ועיין מקץ, ישראל עבודת תשא, לויקדושת
 מאמר ניסן ועיין , קמז הנדמ"ח ליעקב דבריו מגיד ס'בסוף
 טז, משן ה מנזמר סיון ובפעם, ד"ה הרמז ע"ד ב דרושד

 ד, סימן זמאמר
 אל~

 יב מאמר תשרי ז, סימן ב מאמר
 יד סימן ה מאמר אדר בג, משן ד מאמר סגת כסלו ד,סימן

 מגלה כב, פרק א חלק חי כל אם מאמר מאמרוה עשרהעייןג(
 קעב אופן ואתחנןעמוקות

 לסו אין אז שלום פעמים ג' אלינו( קרובהיותר
סכשול

 היינו (, סה )עירובין לגירסא אלא סיהרא איברי לאג(
 פה מלכות לבנה לילה מדת פה שבעלתורה

 בתורה ה-ה )ףש הנה לה, קרינן פה שבשותורה
 נגד מכוונים המה והנה עלין(, י"נ בה אית שחטנה".( פי""" בהן, נדושות שהתורה מדות י"ג "ם פהשבעל
 קל דורשים כשאנחנו דהיינו רחמים, של סדותי"ג

 הקדוש הרב שכתב )וכסו א"ל, מדת מעורריםוחומר
 ואביה וחומר קל שידרתה הקב"ה לו השיב וכו' רפאנא אי י1( יב )במוגר כהנה שביקש בשעה זצוק"למהרד"ב

 באינך, וכן א"לב(( מדת יעורר זה ידי ועל וכו'ירק
 י"ג הם כן אם עליון, חסד של הם כים סדות י"גוהנה
 שלום היינו רב, שלום נקראים והם חמ"דפעמים
 מספר יעלה אז ת"ר נחשבת דאי"ק רבתיבמ"מ
 דאיברי כיון כן על ק, חמ"ד פעמים י"ג תתקל"ושלו"ם
 בברכת שלום פעמים ג' אומרים אנו לגירסאסיהרא
 שלום היינו רב שלום נקרא שיהיה בכדיהלבנה
 )שדורשים תורתך לאוהבי רב שלום וזהו כנ"ל,רבתי
 לסו ואין י"ג( בגיספריא אהב"ה באהבה, סדותי"ג

 חסד, של סדות י"ג מעוררים זח 174 על כימכשה,
 העניןהבן

 המאמר
 הלבנהשמות

 מנין תק"ע, בנימפריא המה סה"רא4 ק ז )שה"שלבנ"ה, הסה קדים במקראי הנטצאים הלבנה שמותא(
 ב( אותיותיהם יו"ד בכללות כפולים מנצפ"ך אווזיות כג( כו )"4ע" יר"ח, ס( לז ובראשית והםשלשה,

 שמות שלשה ביאור ע"ד( כא )בדוהרת רכלה אגראעזיזא(
 מחברת ספר ועיף ע"א(, כב )דף שם עוד ועיןהאלו,
 ע"א(, מז )דף חדש ראש שיר ז"ל( שר"י )מתלמידיהקודש
 עי"ש ה~1 שמות בשלשה זלה"ה מער"ן ארוךדרוש

 תקע ככוונת י"ס( פרק הצמידה )שער תחם עץ פריעכזב(
 ר( דרוש הכמידה כוונה )ענין הכונות ובנוערכשופר,
 הבפחית מנציצך גבורות ה' חל יתקע" במלת ותבהןוז"ל
 וזיווג ביאה לשון הוא "תב"ע" כי תב"ע, בגימטריאשחט
 ד'( פרק הש91ר )שיר פרע"ח עוד ועחז עי"ש,וכו'

 נעתקו ד~תסר לסל18ת כדי הקודמים ובדשאים יד, בכתב שד"א כמו חודש רומס מאמרי נשלםבזה
 בהצרה ג צמוד סב דף לציל ושהן והמשך, קשר כל בלי כשלים וקטעים מאמריםלכאן



סויעטזטכרבני

 ניסן חדשמאמרי
 אמאמר
 חשראשו

 לכם הזה החדש ב( יב )שטת דאורייתא עשה מצות זה בחיבורי לקים רוצההנני
 ( ב )ף" מנינן מתשרי העולם דלשנות הגם כן על חדשים,רוהט

 מניסן. ואתחיל בחדשו חדש מדי אדבר זה כלעם
קא(  שולפים השנה הדשי בי"ב מק יו )ותקח 

 שי"ב בנימפריא והם הוי"ה, צירופיי"ב
 צירוף א פ"א מש חסיהש )משה והנה חד"ש,בגימפריא
 כמדרה הראשון הצירוף הוא נימן חדש שלהוי"ה
 וץשמים ישמחו יא( צו )תהלים מפסוק יוצאיןץך',ץ,
 ומבואר הנ"ל, הנכבד השם תיבות ראהטי וץארץותנל
 חוץ האותיות שארי והנה )ס.(, זהר כתקוניזה

 ג( יב )שהות בנימפרהש הם הלא הנ"ל השםהאותיות

י, י , -י -- ממפר עם חרשייים רא"ש לכפם הזייההטר"ש
 החד,טיס( כל וכולל הראשת הוא כי )והכיל,הנקודות

 ח1 א' לסנטן]פצורף
 תיבות מרוהטי וזאר"ץ, ןתג"ל השמי"ם ישמח"וב(

 אשר כמדרה הוי"ה שם יהוא הזההפסוק
 האש( זעם החו תיבות ד' והנה נימן, בחדששרפ

 רה"ש לכ"מ הז"ה החד"ש נים"ן יהו"הבנימפרהש
 הפעם שכתבתי מה )עיין ט*(, הכולל( )עםחדשי"ם

 א'(.באות
 האריז"ל מרן מכתבי יףךענ(

 )8שנ*"
 בכל אנטר שק

 בסיום במוסף לכוין צריכין חדשריהט
 באותו השיפת הוי"ה צירוף האמצעיתהברכה
 ו( צא תרעים )שףס* רז"ל שאמרו מה פירשנו ובזההחדש,

 שאינם מפני נענים ואינס מתפללין הטראל מהמפני
 ה. סימן הוא הדפוסים בכלא(
 חוים וכל תתתרפ"ג, ג" וכו' הע"ה חיגות חע'תתתרצ"ה, הכהי ועם תתתרצ"ד, ג" וכר ישמחו תיבות ד' הכמנה,א*(

 להשסע יונה כגפי ס' ע" ו'( שם נכתג )כאילו ו' במקוםהוא
 בניקוד תיבות ב' ין אלו תיגות ובגז' כג, כלל פ"אח"ב
 על י"ס טסטר 19זי ניתחטף ראש, ותיבת ההדש תיבתחולם

 טפין. הג" ואזהחשבון,
 השתחגו. פ' רכלה אגרא ס' יא, סימו א מאמר חדש ראשעייןב(
 ס' ב, דרוש ב מאסר אדר ד, סיטן ג מאסר חדש רטטשייןג(

 ומס"ה. ג אהה המהשבה חלק ד מ"ע הקודיךדרך
 רסס דף ב, )דף סקוסית בכסה בשס"ה הובא זה בלשוןהמאמר
 תהלים מדרש שם על בדמדמה שעסה בסיביר ונפרטותחסד(
 ח הע' 9"1 סד דף לקמן וע' מחס, רבי ב12ם יהושע רניבשט

 כי אשנבהו יק צא )תהלים שנאמר בשם להתפלליודעים
 איש לכאורה והנה עכ"ל, ואענהו יקראני שמיידע
 לכוין יודעים שאינם היינו יתכן, הנ"ל פי ועלמובן,
 פירשנו זה פי ועל החודש, כאותו השיט השםצירוף
 לאמר, ההוא בעת הוי"ה אל ואתחנן בק ג מבהםברהטה
 הלאמר, ומהו דייקא, ההוא בעת המרצה 0הודקשה
 הוי"ה אל ואתחנן יתפררו, הנ"ל דברינו פיועל
 בחדיר השולפ הוי"ה בחטם צירוף אל ההוא,בעת
 בהשפלתם שיכוונו לדורות לאמר, הנרצה, והואההוא,
 נענים ויהיו כחדשו חדש מדי השולפ הוי"הצירוף

 ב(.בתפלתם

 המצות( כסעדו בא 4א"ת האריז"ל מרן מכתבי ירדעד(
 והנה הראש, איברי בבחינת הם החדשיםכל

 תימצא והנה דנוקבא, גלגולת בבחינת הוא ניסןחדש
 ק רח"ל נוקב"א נלנל"ת בנימפריא חדשי"סרא"ש

 לנ"מ חפ"י הו"ז פשושות י"ב )8"ה( שהיה 12םפרה(
 ראיה הילוך הרהור שיחה יסודןעצ"ק

 שחוק לעיפה רונו שינה ריח תשמיש מעשהשמיעה
 שקלן צרפן חצבן חקקן יסדן וכו' פשופות י"בוכו',

 שור פלה וכו' בעתם מזלות י"כ בהם וצרוהמירן
 נרי קשת עקרב מאזנים בתולה אריה מרטןתאומים
 י"ב אדר, וכו' אייר נימן בשנה חדשים י"ב דנים,דלי

 ב' רנלים ב' ידים ב' ונקבה, זכר בנפשמנהינים
 א' בבא פחול, קבה קורקבן כבד דקין מרהכליות
 וצרפן כתר לו וקשר כשיחה ה' אות חמליךמהא'
 ורנל בשנה וניסן בעולם פלה בהם וצר בזהזה
 הנירמא הוא כן כאן, עד ונקבה זכר בנפשימין

 במפרשים שונות שמחאות )וישנם שלפנינובנוסחאות
 הפעיה השערים בכל דחנה להתבונן, ישהקדמונים(,
 הוא הפעיה אדר חדש למשל האבר, אלשייכת

שחוק



"עטקטכ2רט הוא ראשך א, מאמר ניסן, חרשמאמרי322י
 כי ( מא )ברכות שייכי מישך מחול הוא והאברשחוק
 יש שייכות מה בכאן כן שאין מה שוחק,המחול
 אעיקרא ונם בנפש, ימין רגל עם השיחהלפעולת
 השיחה לפעולת שייכות מאי לב לתת ראוידמלתא
 בעולם מלה ולמזל בשנה ניסן חדשעם
 הוא הזה החירט להיות לך, אומר בראשיתואניץ

 ראש )מלך( לכ"מ הזה החיבט לחובטים,מלך
 הוא כן עלחדשים,

 ועל למלכים, השנה ראש ( ב )ר""
 ליהודה שייך מישך הזה החיבט הדגלים סדרפי

 והנה '(, המלכות חומר הוא שממנו ב"ה( אורח)שערי
 שלמון, מלך דבר ק ח)%9ת
 רק הוא המלך שלימתכי

 יראים, ומדבורובדבורו
 מלכות מדתותתבונן
 )תרדים נאמר הגלותבזמן
 כי דומיה נאלמוצי ג(לט
 וכתיב המלך, דבראין
 לפני כרחל ז( עמשע"
 היה וכן נאלמה,גוזזיה
 הגלונך בזמןבמצרים
 הגלות מן ישראלוכשיצאו
 שפים מלכותנתגלה
 מלך דבר דבורבבחינת
 נצמוינו כן עלשלמון,
 ודבור, בשיחהלהרבות
 )פין"ח הנוראיםבכוונותיו האריז"י שרמזוזהו
 ס"ת, פ"ה פס"ח פ"ז(שמש
 להבין לך חן כןואם
 הזה חדש קם,במעם
 בו יתקלס, במלכיםשהוא
 כרחל מלכות מדת שהיתה ומה והספור,השיחה
 בחדש ליקח הש"י צונו הנה נאלמת, גוזזיהלפני
 הה"א נעלמת הנה ס"ח פ"ה פס"ח תיבתהדיאטה לפי והנה לי"י, ס"ח( )פ"ה פסח לקרבן טלההזה
 פה מלכות אחרונה ה' סוד הוא כי נכתבה,%א

 קודש הותם ניתוחו )טומר עולם כהונת ברית בספר עפוג*(
 בעם המבהשם היסים כל נכלך חודש ראש בכל וז"לר"ח(
 והוא שאחריו, לכל שורש הוא הראשון שהאחד לחזרן,אב"ד
 הדעת 5ץ ועיין עכ"ל, אח"כ שה"ש אתתן הדיש רה"שסוד
 ע"ב. קסת דף בהעלותך לרחתטוב

 על הגלומן מן שיצאה לח קרינן פה שבעלותורה
 וזהו בכתב, ולא פה בעל בכאן ה' אות נמסרהכן

 ה' מלכות סור היא )כי( פ"ק ט"ו )שם ה' אוחהמליך
 שבכתב בתורה המקרא כפי והנה שבשם,אחרונה
 אותו ואכלתם ה8( יב )שפות וקפיצה דילונ פירמטופסח

 על מדלג הקב"ה שהיה לרמז לד', הוא פסחבחפזון
 כן על ובניח השכינה את לגאול וכו' מקפץההרים
 דילוג פסח הוא הקרבן פטם בחפזון, אותואוכלין
 בגימפריא לנצ"ח )הרומז ימין ברגל העיקרכביכול
 הענינים ב' נרמזין הפסח כפלה כן ואם נ"ל(,פס"ח,
 דלוג פירמטו פסח חמקרא כפי ובמסורת,במקרא
 פ"ה המסורת וכפי הדלונ, בו איטר ימין רגלנרמז
 ואתה בשיחה, ח' אות המליך נרמז ה' בתוספתס"ח
 אלקינו הוא כל היוצר פלאות, המפליא ברוךתבין,
 )מבראשית( ה' אות חמליך אחרית מראשיתהמגיד
 רומז שבשם אחרונה ה' אות המליך היינובשיחה,
 בחינה והיא הבנים, אם היא אשר פ"הלמלכות
 הוא שבגלות רק בנלותינו, גם עמנו השוכנתשבינה
 וצר נאלמה, גוזזיה לפגי כרחל הפה סתימתכביכול

 בנפש ימין רגל בשנה ניסן בעולם טלה מבראשיתבו
 לך שכרובתי כמו הכל ונקבהזכר

 רז"ל שאמרו מה תביןן12יוץ
 ראש בניסן אחד ב.( )ר""

 רגלים )ד.( בנמרא והקשו ולרגלים, למלכיםהשנה
 ראחט שבו רגל ותירצו הוא, בניסן מ"ו בניסןאחד
 ס"ו הלא כן פי על דאף מובן ואינו לרגלים,דהרנה
 תתבתן אבל בניסן, לאחד ליחסו לו ולמה הואבניסן
 לחורט א' ביום ניסן חד,ט בתחלת הנה הנ"ל,לפי
 בעולם פלה בציור ה' אות שליפת מתחלתוציכף
 הדילוג שם על ימין רנל בזה ונצמייר לד', פסחלקרבן
 במהירות שיכם ופסחתי וכו' מקפץ ההרים עלמדלג
 מבראהטית המהפייר הזה הענין הנה וקפיצה,ודילוג
 נצפייר כן החדש, בהתחלת תיכף כן גםהוא

 רנל ביטנה ניסן בעולם פלה החיבט בכלמבראשית
 לענין הוא לרנלים השנה ראש ושק והנה נ"א בנפשימין
 נדרו עשות ימהר רק האדם יתעצל שלא תאחר,בל

 והנה בראהטיוק ליוצר לנדור ברצונו עלהכאשר
 קלי.( )שבה בדרכיו והלכת ש( כה וביש בהורהנצטוינו

 והנה הענינים, בכל הוא וכן 1כ1' רחום הואמה
 אחר בניו אצע יגאל אשר לאברהם הקב"ההבפיח

 הש"י והיה הזמן הגהץ לא עדיין והנח לגלותם, שנהת'

 הגי"*(
 הרב מורינו הקדושאמי

 זצללה"ה פנחסר'
 דף פנחס מורש )ימקארעץ

 של הכוונות כל ה(, סימןכ
 מלכות בבחינת הוא הפסחחג

 יז.( )ת"ז בכווצת,כמבואר
 פה שבעל ותורה פהומלכות
 ודברים ( ס )מסין להקרינן
 פ"ה הוא ולכן בכתבלאומרן רשאי אתה אי פהשבעל
 ונראה דבריו, כאן עדס"ח
 נכתב דהנה זה, לפילומר
 ודרשינן פסח שבכתבבתורה

 פה שבעל בתורהבמסורות
 בתורה כן אם ס"ח,8"ה

 והיא הה"א נחסרהשבכתב
 פה, שבעל בתורהבמסורת

 ה' בית ע"ד( ש"י )פרע"חכי
 ותורה פה למלכותמרמזת
 לספר המצוה עיקר נרה;זה ולפי לה, קרינן פהשבעל
 וכר לבנך והגרת פ"הבע"ל
 וזהו בעינן, מעליאוסיפור
 חכמים כדלנו ואפילולדעתי,
 התורה את יודעיםוכד

 לספר עלים מצוה)בכתב(
 פור בעלוכו'



טיששכר הוא ראשון 4 טימר נעץ, הדשמאשףבני
 הנאמר ונענין וכף ש מקפץ ההרים ש מדלנממהר
 צר הנאתה בחדש מבראשית כן על עליכם,ופסחתי

 ידי ש אשר בנפש ימין ורנל והדילונ, הפסיחה שםי כן הנקרא פסה לקרבן הנקרב הוא בעתם פלהבו
 שם ש כן אם הנפש, בכה הדילוג נעשה תזההאבר
 צר הבטחתו, ללשות מיהר שהקב"ה בדילונהנאתה
 הנאולה זמן ניסן הדש ראש בבחינת ימיןרנל

 כן נם מחויב בדרכיו והלכת כתיב והנההראשונה,
 בנדרו שהבטיח מה הבטהתו עשות למהרהאדם
 הלימוד התהלת הנה לשלם, גדרו יאחר ולאלאח"י
 השנה ראש שבו רנל וזהו בניסן, באהד הואהזה

 בבהינת הנצטייר שבו הרנל יצירת רצ"ללרנלים,
 לרנלים השנה ראש הוא והמיהור הדילונ שם עלניסן

 והבן. תאחר, בל על האדם יעבורשלא
 רז"ל אמרו כן מכבל, עמהם עלו ההדשים ,טכ12תו(

 מדלא זה להם ויצא ד(, ב( א ר"ה)ידהאט
 בכתובים רק נבואה בדברי הודש שם שוםנמצא

 דודאי לי, ונראה ונחמיה, בעזרא אמוצרבמנילת
 שהיה רק מסיני כן נם נתקבלו החדשיםשמות
 של השמות נזכרו דהרי פה, שבש תורהבבהינת
 )מ1עח כידוע בסיני נתקבל והושרנום בתרנוםהדופים

 8ה שבעל תורה הוא התרגום אגל ח(, ח( לו בשר1.,
 ואף לבבל, שבאו עד בכתב לכתוב ניתנו לאאבל
 ההווטים, כל שמות אצלנו בכתובים נמצא לא כן פיעל

 והנה בעזרינו, הש"י יהיה אם אזה נדברואי"ה
 המלאכים ושמות ההדורים שמות אמרו )"קבירושלמי
 כנ"ל כן נם הוא בודאי והוכחתם מבבל, עמהםשי

 הראשונים נביאים בדברי למלאך שם שום מצינומדלא
 ומה ונבריאל, מיכאל נזכרו יג( י טז, )ח בדניאלרק
 היתה בבבל דהנה אפשר, בדרך כעת לומר ליש"ט

 נבנה הבה ד( יא )נחכמת שאמרו הפלנה דוראסיפת
 וכו', שם לנו ונעשה בשמים וראשו ונו' עירלנו
 הקליפות בשמות טמאה המרכבה להנביר רצווהנה
 הכמתם כפי המגדל את וכנאו בשמות בקיאיםשהיו
 שפת שם הש"י בלל והנה ההדיר, כפי והלק הלקכל
 של והשרים ההדשים שמות ידעו ולא הארץכל

 הדש כל מזל כפי להנביר שרצו פמאההמרכבה
 מהרצו בפירוש וזריו ס"ט, אמ"ה ב"רד(
 השם ד"ה בנ"י רפ"ה ס" טואו"ח שהןה(
 הסוד וע"ד הרמז, ח"ד ד"ח ב סימן ד מאמר שבת כסלו חיץו(

 בכל ההראל נליות פ4א( שכגא )פחהח ידוע והנההפדנט,
 הניתוצים ולברר לתקן הוא מקום ובכלהאומות
 הרע מן השוב מבררין והם מקום שבכלהקדושים
 פנסו שם אשר לבבל בראשונה נלו והנהכידוע,
 ההדורים שמות ידעו ולא לשונם תתבלבל הפלגהדור

 שמות כן על בנלותם, תקנו ישראל הנה כנ"ל,והשרים
 עוד ואי"ה מבבל, עמהם עלו והמלאכיםההדשים

 ועזרינו והש"י )אלו( בדברים להאריך למועדהזון

 במנילת בכתובים והוא בשערים נודע שמו ניסן,ז(
 הודש ניסן נקרא נודע, ופירושו ז(, )גאסתר

 והשכל, הטבע מן למעלה מוגבהים ננלים ניסיםשל
 בראשית ימי מששת לניסים מוכן הוא אהגרהודש
 מארץ להוציאם לה' הוא שמורים ליל מג( ע)שטות
 ישראל בני לכל שמורים לי"י הזה הלילה הואוכו'

 מה והנה בימינו, במהרה העתידה בגאולהלגאלנו
 מקובלים היו ודאי ההדשים שמות אשר לךשכתבתי
 ובבבל פה, שבעל תורה בבחינת היה אבלמפיני
 בשם הנה שבכתב, תורה בבהינת נם לכתובניתנו
 שפיר יתכן השנה הדופי לכל הראשת הזהההודש
 האריז"ל מכוונת ידוע והנה נס, שם ש נימןנקרא
 )כתב ס"ה אדנ"י כ11נת1 נ"מ טיט( הגללים שעד)ע"ח

 אי"ה יהבאר תי פה(,ובש
 ו( כתבנו כבר נס, שם על גיסן ע"ה לך אבארה(

 פי על נס, הקודש בלשון הפלאנקרא
 נו"ן נאמרה לא מה מפני ד.( )ברנות רז"ל שאמרומה

 ישראל, שונאי של מפלתן בה ש"ט מפניבאיטרי
 כך אחר ונשמרו וכו', תוסיף לא נפלה ב( ח ט=סשנאסר

 שנאמר הקודש ברוה וסמכה דוד הזר הכי אפילו)שם(
 זה לפי נמצא הנופלים, לכל י"י סומך יד( קטה)חלש
 נרטז מעפרא לאקמא והסמיכה בנו"ן נרטזתהנפילה
 שהשם ונאתה בנטועה נ"מ תיבת מורה וזהבסם"ך,
 מסונל הזה ההודש והנה ישראל, לכנסת מקיםיתברך

 ס( קיג )ש0 ובניה, וכו' שכינתא לאקמאמבראשית

 נקרא ט ש שמחה, הבנים אם הבית עקרתמושיבי
 ניסן.ההודש

 במצרים דהנה פ"ה, פעמים ב' בניםטריא נים"ןט(
 דומיה, נאלמתי בבהינת בנלות שהיהמה

 גם ההודש מוכן והנה מה, פה בסוד הפה נפחתהנה
 שסורים לי"י הזה הלילה הו14 כיסינו במהרהלעתיד

י%



"עטשכך הוא רמשת א, מאמר ניטי, הדשמאמריבנני
 אין בגלות כעת שהוא ומה לדורותם, ישראל בנילכל
 נאלמה, גוזזיה לפני כרחל ,( ע )ישען וכתיב נפרץ,חזון
 בהיגוי( א ג )יואל הפה פתחון יהיה הזה בחדשהנה

 ובנותיכם, בניכם ונבאו בשר כל על רוחיממפכתי
 ידי על אנטר בנפש ימין ורגל והדילוג, הפסיחה שםעל
 לעתיד הפה ופתיחת מצרים, מארץ צאתנו בזמןהפה

 אות הטליך יצירה בספר שאמר וזהו בימינו,במהרה
 וכסו וכו', בשנה וניסן וכו' בו וצר וכו' בשיחהה'

 ה( )רימז לעילשכתבתי

 )שמתר בשלח פרשת תמוה מדרש ביארנו שלזדןי(
 אל דבר אלי תצעק מה וכוי ויאסר ח(נא

 כמה מלבן דבר יסיעו סו( יד )שמות ויסעו ישראלבני
 עכ"ל, ירושלים, לב על דברו ב( מ )ישע4 אמרראת
 רז"ל אמרו הקץ זמן דהנה ז( ופירשנו לפלא,והוא

 נליתי לא לפומי נליתי ללבי הקב"ה שאמך ( צם)ישורין
 נלוי כי חד וכולא נליתי, לא לאברי מדרשים)ובכמה
 בדיבור(, הפה ידי על הוא ותעלומותיהםהאברים
 בגלות עמנו שהיא הקדישה השכינה דהנה לך,ואומר
 )וחיב רחל נקראת הנה דומיה נאלמתי בבחינתוהיא
 רח"ל הנה נאלמה, גוזזיה לפני וכרחל בה וכתיב (,נט
 התעלומות ננלה הלב מן היינו ל"ב, דב"ר מספרהוא
 כשהיא כן שאין מה דבר, בבחינת להיות הפה אלובא

 הדבר מתרחק נאלמה נוזזיה לפני וכרחלבבחינת
 לפומי נליתי ללבי רז"ל שאמרו סוד והוא הלב,מן
 דברו נאמר והנהמה הגאולה בשעת והנה נליתי,לא
 אז הלב אל הדבר ויקושר שיוחשך ירושלים, לבעל

 יתחדש אז שמחה, הבנים אם בשליסות רחלתהיה
 ובנותיכם, בניכם ונבאו הבנים אל הנבואיידיבור
 בני אל דבר הנ"ל, במדרש עיניך יאירו הלאומעתה
 בנלות עתה שעד מלב"ן, דב"ר יסיעו ויסעוישראל

 ביום ד' ויחטע היום והן הלב, מן הדבר יצ14לא
 מפלאות בנבואה וידעו הלב סן תדבר יסיעו הנהההוא,
 )לעתיד אסר דאת כמה המדרש וראיות ח(, דעיםתסים
 והנה וכנ"ל, ירושלים לב על דברו בימינו(בסהרה

 טו. בסולח דגלה אגרא ועיי הסוד, ע"ד ט דרוש ד מאמר עיעז(
 הסיום ליטא במדרש ז, סימן א גחמה ה מאמר אב תמוזעייןח(

 דברוכמד"א
 ט סימן ב גחמה ה מאמר אב המוזעייןט(

 במחרח לעתיד יהיה וכן מצרים בנאולת היהכן
 להנאל, עתידין ובניסן ננאלו בניסן ט1.( )י"סבימינו
 בנימפריא נים"ן לך שכתבתי מח לך יומתקומעתח

 6ה התחק היה הזה בחורט אהגר רסס פ"ה, פעמיםב'
 כיסינו, במהרח פח פתחון יהיה הזה ובחודשבמצרים,
 מוכה ותקוה השנה ראש בתפלת שתקנוותמצא

 חבן ואתה לך, למיחלים פה ופתחתלדורכייך

 כמשפם ת"ש האחרונה הנו"ן בהחשב ניסן,יא(
 פעמים ד' נים"ן מספר אז פשושיםמנצפ"ך

 כ( 1 )מינה הרים נקראו המלכיות ו( סו, )שמתרה"ר,
 ההרים על יס( ו )אינה וכן י"י, ריב את הריםשמעו
 בבל, בניסן, מלכיות הר' כל גאולת ס( והנהדלקונו,
 שיסד וכמו בלמשצר, קמיל בליליא ביה ל( ה)דגלול
 ערוך הצפית צפה גגורותיך( אומץ עיסקא )המש"פהפייתן
 וכו' נדדה ההוא בלילה א( 1 )אסתר מדי, בפסח,השלחן
 המקווה ויום ביוסיפון, עיין יון, כידוע, המןונתלה
 בניסן הרביעית מלכות בגמר בימינו בסהרהלעתיד
 בניסמריא נים"ן כן על להנאל, עתידין ובניסןנגאלו

 ה"ר. פעמיםד'

 ושמות פסוק על )%מק( פ"ו )6רשח בפטיסתאיב(
 יב( יג )מש4 לכם, הזה החדש קינ

 אלו אבא בר חייא ר' אמר לב מחלת ססושכהתוחלת
 כנטה שבא כיון מוצא אתה ננאלו שלא עדישראל,
 אסור לך הקב"ה לי אסר להם ואמר ישראלאצל

 רהטה לו אמרו אתכם, פקדתי פקד א( ג  )שמותלישראל
 להם שאסר וכיון וכו', פקידה זמן עדיין לארבינו
 שם( )טילי מוב מימן הוא אסרו נגאלים הזהבחדש
 טהו להתבונן ומהראוי עכ"ל, באה, תאוה חייםועץ

 הם דהנה והנראה, החדש, אותו של מובהסימן
 ת' היתה הגזירה כי פקידה זמן אינו שעדייןאמרו
 נגאלים אתם הזה בחדש משה להם וכשאסרשנה,
 נ"י נ' כזה בריבוע נים"ן כי הוא, מוב סימןאסרו
 ישלים הזה שהחדש להורות ת', בגיסמריא ניס"ןני"ם

 לאברהם שנרמז וזהו הקץ, הניע לא אפילוהממפר
 על להורות הנה, ישובו רביע"י ודור טז( סו)בראשית
 הוא אסרו כן על היציאה, חדש של המרובעממפר

 אי"ה יתבאר ועוד מוב,סיסן



מחיששכר החדש פרשת נ, טמר ניט' חדשפקיבני

 במאמר
 החדשפרשת

 לקרוא ישראל לבני חוק הוא אשר החדש, בפרשת נחמדות דרשות ידוברבו
 ראש שלפני בשבת או ניסן חדש ראש בשבת בתורה זופרשה

 4 כס )טגנה השבוע באמצע חדש ראש יחול אם ניסןחדש

ק % הא"י במדרשא(  ישראל יבאן שבך לחורט נדמו שישראלהקושיא, ב( יב רימית לכם הזה החדש 
 השה *( החדש ואותו *(, ממצרים מלכים בי סו( ה )פי4 שנאסר מהלקיים

 דוד בית שמלכות נראה ו* יותר יסים ב' בוהיה מה פי על לפרוט ונראה תמוה, והוא כאן, עדימלוכו
 ן יצאו שבו שהלילהמפני שם בעל יואל מה"ר המקובל הרב בשםשטצאתי

 נדמה מיהודה נבא
 יהודהס והלילה פפצריםישראל )תהלים פסוק על *( במדרש שנמצא מה עלזלה"ה,

 החדש בענין הראשוןהוא היו הים אצלשהיה חזה הפסוק וכו', ישופני חרטך אך אמרתי יא(קלט
הראשש זה ידי על כיום,כחזירים לו( כח )דברים הפסוק כשמצא המלך ביאשיהומדבר

 בזמן ניסן כמו וראשוןראש ב' הז"ה בחדשיתירים ישופני חשך ח"ו שמא אמר מלכך, ואת אותך ד'יתך ס העניז ידוע
 וראקיזרחש זה לפי כן ואםיסים, בעדני, אור בילה ואמר חזר ממני, המלכותשתפסוק

 כיון בימיו המלכות שתופסק יאהטיהו סובר היהשפיר )צמית שנאמר הים ועל בכתורים לישראל שהאירמי
 חשך אך אמר לזה מרחבעם, פ"ו דור היהשהוא רואה ואני מלכותי, יאיר הוא הלילה את ויאר כ(י
 החשך יהיה בימיו שח"ו סובר שהיה רצ"לישופני, המדרש הנה כאן, עד בימיו, הסלכות תופסק כניבן
 בעדני, אור ולילה ואמר חזר הלכנה, מיעוט סוףהגמור היה למה א' מובא, בו לדקדק ויש מאד תמוהחזה
 מלכותי יאיר הוא הים ועל במצרים לישראל שהאירמי צדיק היה הלא ממנו, המלכות שתופסק יגביהוסובר
 בן רואה ואני יסים(, ב' הזה בחדש שניתוספו)כיון חשיי ומי ( ה )בררת וכו' אפינו רוח כ( ד פיכהנמור
 הנ"ל יואל מה"ר המקובלהרב שאמר מה נ' לזה, זה ענין מה וכו' הים עלבמצרים דברי כאן עד הי"ז, דור יהיה כי המלכות תופסקבני לישראל שהאיר מי שאמר מה קשה ב' וכו',קוב"ה
 פעם, בפופ הנ"ל המדרש דברי יפורש זהגלפי ואם זאת, לו הניד מי וכו' תופסק בני בן רואהואני
 הוה הההי"ן כפל לו הוקשה לכם, הזההחדש קסכר, מאי בתחלה כן אם הקודש ברוח צקההיה
 לכם תיבת ונם זה, החדש או( הזה, )חבט למימר ליה ואמר בחרטך, המלכות נהדוק[ )הפסוק( כינה למהד'
 ימלוכו, מלכים בי שנאמר מה לקיים שדרש זהומיותר, סו )שפצר במדרש דאיתא הנ"ל, המקובל הרב זהעל
 יהיה הזה שהחדש י"ז בנימפריא הז"ה נכתב כןעל דוד בית שמלכות לח( פס )תהלים עקם יכת כינקכו(

 לאריכות לצרכיכם לכם והוא יסים, י"ז הב' החלקבו כך יום, פ"ו עד נוספת לבנה מה ללבנה,נמשלים
 המלכות ועפסק שלא מל"ך( אתוון לכ"מ )גםהמלכורע דורונך פ"ו שלמה עד אברהם מן ההראלמבהטלת
 היה לא האלה היסים הוספת והנה יאשיהו,בימי רחבעם מן כך אורה, מרטקסר ואילך מט"ו לבנהומה
 נתהוו הלילה שעות י"ב רק שלימים יסיםהוספת )נ"ב חשך נעשה צדקיהו שבא וכיח 6"1, צדקותועד
 אחר נובטך הוא המלוכה חוראת עיקר אבל לימים, תאר, יפה בעל והקשה עיור, צדקיהו עיני ואת ז(כת

 לו וכתב ש-יא ט )דבוש במלך דכתיב היום, שעותי"ב שלמה עד מאברהם קאמר שפיר מעלה לעניןבהילכדו
 יאריך לסולן דוקא( )ימי חייו ימי כל בו וקראוכו' מלכים, י"ז צדקיהו עד סרחבעם לאפוקי דורונךפ"ו

 החורה כז על ביום(, הוא הלימוד עיקר כי )דייקא,יבוים כוי"טב עזב( לה דף בא )פרשת שמואל ברכת בעלוהגאון
אומרת נב יומא ועיין המדרש, מצאם לא'(



הששכו החדש פרשת בו אשטר נעץ, חדשטטויבני
 לי"ב רק נמנים שהמלכים ימלוכו מלכים ב"יאומרת
 שאין מה הלימוד, זמן הוא היום להיות היום,שעות
 והנה לשינתא, אלא איברי לא מה.( ומרובין הלילהכן
 אל מדור המלוכה חוסר שרמז ככה י"י עשה מהעל
 לעתיד הוראה הוא כנ"ל, הז"ה כתיבת ימים בי"זדור

 ה( יב )ב"ר פו"ב כי האור את אלקים וירא ד( א~רגשית
 הטו"ב נגנז במלוכה כן לבא, לעתיד לצדיקיםנגנז

 אור הגנוז המו"ס יתגלה כאשר בימינוובמהרה
 טוב"ך רב מה כ( לא )ההלים בראויית ימי כחלשתשנברא
 לו יהיה לא הז"ה האור והנה ליראיך, צפנתאנטר
 דוד מזרע המלוכה עוד תתמעט לא כן לעולם,מיעופ
 שנאמר מה זהו אופן,בשום

 )ש91י
 עבדי ודוד כה( לז

 לעולם. להםנשיא
 יבא לא כ( ס )"חיי הנביא שאמר מה תביןלמזון

 לך יהיה י"י כי יאסף לא וירחך שכהנךעוד
 מלכותך עוד יתכפל לא יונתן ותירגם עולם,לאור
 שכתבנו מה ולפי מלוכה, בזה נרמז איך דקשהוכו',
 ביאת יהיה שלא דכיון שכחטך, עוד יבא לאניחא,
 נגד כן גם להיות המלוכה תחוייב כן אםהשוחט
 והים מצרים של הלילות נגד שהיה כמוהלילות
 תופסק לא יאסף, לא ירחך כן וגם היום, כאורשהאירו
 כי שאמר וכית והתבונן, בין לילה, כאן שאיןכיון
 בבריאת הנברא האור היינו עולם, לאור לך יהיהי"י
 ביה דחתים בגושפנקא בראשית ימי בששתעולם
 שם של קפן מספר והוא ראשון, ביום וארעאשמיא
 ושמו"נ והוא הגנוז, פו"ב מנין אהו"ה שם היינוהוי"ה,

 הנביאים אדון בלידת אור הבית נתמלא אשר סא
 המובן וזהו הוא, טו"ב כי אותו וכזרא ב( בשטת

 הדבר הבן עולם, לאור י"י לך והיה דבר עללמשכיל

 הזה החדש ס"ק( )וא בילקופ )הובא פם4קתאב(
 יהושע ר' אמר לכם, הוא מסורלכם

 שעות( )כלי אורגולין לו שהיה למלך כהטל לויבן
 כית ביום, שעה איזה יודע והיה בה מביפוהיה
 אמר כך שלו, אורגולין לו מסר פרקו על בנושעמד
 שנים הטל חדשים של חשבונן עכשיו עדהקב"ה
 שנאמר בידכם, מסורים הם הרי ואשך מכאןבידי,
 קשיא מאי להבין מהראוי עכ"ל, לכם הזההחדש

 ג. סימי ג מאמר חדש רשש עייןא(

 לכם מאי ליה דקשיא כרחך על כן, דר"ח דקאליה
 להנאתכם, או כנטלכם לכם מקום בכל נדרוסשהוא
 מהראוי אבל לכם, הוא מסור בכאן גם ליה דרש כןעל

 חשבונן עכשיו עד אומרו וכפרפ הכוונה, מהולהתבונן
 כעת וכי וכו', ואילך מכאן בידי מסור חדשיםשל
 מחדש ברוך מברכין והרי ית"ש בידו מסור הכלאין

 בעולם ההווים דהשינויים א( ותדע תשכיל אבלחרשים,
 מזמן רגע באיזה הלבנה, סולדי חידודי פי על הםהנה

 כן ידי על הלבנה מתחדשת לכת הכוכבישליפת
 הכל היה וזה רפוב, או יבש חם, או קר החדשיהיה
 שנמסר וכית לישראל, החדש קידוש שנמסרקודם
 חשבון פי שעל הגם הנה לישראל, החדשקידוש
 חם או קר החדש שיהיה החידוש תתחייבהמיד
 כיון כן פי על אף הרגע, באותה המיד הוראתכפי

 רק המיד בזמן החרש את אז קובעין אינןשישראל
 יהיה הנה לשחר, או להקדים דין לבית הנראהכפי

 נתהוה כאילו ישראל שקובעין הזמן כפי החפשהנהגת
 לכם הזה החדש נדרש ונמצא הזמן, באותוהמולד
 כמו והוא והבן, כהטלכם, לכם והיינו לכם הואמסור
 עלית לאלקים אקרא א( ב )כתובות בירושלמישדרשו
 אחד ויום שנים ג' בת על 0 גז )הלהם עלי גומרלחל

 הבן כידוע,וכו'
 אותו תאכלו וככח "0 יב מאית חיום בפרשתךג(

 הקרבן רה"י, ופירוט לי"י, הוא פסחוכו'
 כל את קיטו וארסם וכו' הדילוג שם על פסחקרוי

 נודעו לא עקבותיו הנה עכ"ל, שמים לשםעבודותיו
 הלב, על המתיישב דבר בזה ראיתי לא בזה, בעימאי
 בפרשת שפירשנו מה פי על צחותן בדדך אומרוהנני
 זה כחטה והשמר וכו' השמיני ביום ויחי ו( ט)הקרא
 י"י, כבוד אליכם וירא תעשו י"י צוה איטרהדבר
 רז"ל בזה דברו וכבר פירקדו, נודע %אדמיותר

 אין ט.( )ר"ה לן קיימא דהנה ואמרנו,במדרשיהם,
 זהב בבגדי כשבחטין אין כן על סנינור, נעשהקפיגור
 והנה ת1%, )פרה( של בשופר תוקעין ואיןמבפנים
 )לכפר לחמאת בקר בן עגל לר קח ב( ט )ויקראבכאן
 לפורט ונראה סנינור, נעשה אדרבא וכו'( מעשהעל
 דמקשינן )כית ח.( )קדושין בגמרא שאמרו מה פיעל

 וכחטנינן בכפף, מושרשת אוטה תהא להויה(יציאה
 נעשה מנינור אין מוציא כסף מכניס כסףיאמרו
 מיי ומשנינן נמי, שפר כן אם ומקשינןקטיגור,



 החדש פרשת ב, מאמר ניכר, חרשמאמריריי
מם"עטקט23רש

 ובזה לחוד, שטרא דהאי ומילי לחוד שפראדהאי
 סנינור, נעשה קפינור שאין הגם הכתוב, לךיתבאר
 שתאמרו תעשו, י"י צוה אשר הדבר זה כן פי עלאף

 והתם י"י, צוה אשר אגע עיטים שאתםבדיבור
 טילי וססילא וכו', אלהיך אלה ח( לב )שפתאסרו
 נסי בכאן והנה והבן, לחוד, דהאי וסילי לחודדהאי
 וקחו כשכו כא( יב )שם רז"ל שאסרו מה פי עלקשה
 זרה, מעבודה ידיכם כהזכו ב( טז רבה )שמות שהשןלכם
 וקחו פלה, מזל מצרים של זרה לעבודה עובדיןשהיו
 סנינור, נעשה קמינור אין הלא וקשה למצוה, צנפןלכם
 זבח ואמרתם בו( יב )שמות בפסוק הוא מבואראבל
 לחוד, דהאי וטילין לחוד דהאי ומילין לי"י, הואפסח
 ומפרש לי"י הוא פמח כן נם בציווי בכאן הרמוזוזהו
 הזה הקרבן הכתוב, ומזרז הקרבן, נקרא פמחרש"י
 הבן מנינור, נעשה קפינור אין כי שמים לשםעשו

 ההנדה בפירהט באריכות בזה דברנו וכברהדבר,
 אלו דברים שלשה אסר שלא כל נמליאל רבןבדברי
 48ק סימן ה )מאמי שם עיין וכו' חובתו ידי יצא לאבפסח

 כן נם נדרש נטיעי( א י )שטת רבה במדרשד(
 חדשים, ראש לכם הזה החדשבפסוק

 להשתעבד אמרת שנה ת' עולם, של רבחצ כהזח,אסר
 יא( ב )שה"ש שנאסר שלסו כבר לו אסר שלסו, לאקריין

 ראשיהם את הצדיקים נילו סיד עבר, הסתיו הנהכי
 כארץ, נראו הנצנים יב( )שם שנאסר מכוסה,שהיה
 עכ"ל, כולם, צדיקים שהיו לוי של שבפו הןאלו
 הדברים כי בדקדוקים להאריך הצורך מן איןהנה

 את חצדיקים שנילו ענין מהו מובנים, אינםבעצמם
 שכתב דרך על צחות, בדרך לפרש "ט והנהראשיהם,

 )דף דוד כמא במפר זלה"ה חיד"א מו' הנדולהרב
 שיחרר אליעזר דר' מ.( )ברמת מהא דנשמע ע"נ(כ"ו
 תעבודו( בהם יעים מס כה ))ויקרא אעשה ועברעבדו
 לעבור דסותר נשמע הנח דרבים, מצוה לקייםככדי
 הרבה כתבו וכן דרבים, מצוה לקיים בכדיאעשה

 תעבודו בהם לערם שסוברים פוסקים וישמחראשתים,
 ר' עבר ולכך מדרבנן, הוא הדבר ועיקר אסמכתאהוה

 דרבים, עשה מצות לקיים דרבנן קלטה עלאליעזר
 אחרוץ קלטה בשביל לעבור אין דאורייתא קלשהאבל
 בזה ופירש דרבוותא, ספיקא הזה הדץ הוה בןחזם
 י( " הימות פרעת שאפר מח צחורן בדרך הנ"לחרב

 )היינו טמעשיו העם את תפריעו ואהרן משהלמה
 אותם וענו ועבדום הס סו )בהדמת מצות לקייםשחייבים
 מצות לקיים דכדי הוא וסברתכם שנה, מאותארבע
 עשה, מצות סבפלין י"י לפני לזבוח דרביםעשה
 דרבוותא ופלונתא דדינא ספיקא זה כי ידעתםהלא
 בקוצר(, דבריו כאן עד המוחזק, סיד סוציאיןואין
 הנ"ל, הפדרש דברי לפריט "ט האלה הדברים פיחלל
 כהוגן פרעה מען הנה הנ"ל הדברים פי עלדחנה

 בפענח בא דהנה צוען, שרי נואלו אבלוכתורה,
 הש"י ובאסת והסתכל, הריהט שהוא להיותמוחזק
 כן ואם העולם, כל ויטל ישראל של ומובילםאדירם
 היוצר החש ישראל של להרטט הוא מוחזקפענח
 שאסר המדרש, דברי רובין ובזה אלקינו, הואכל

 ועבדום המצוה נשלמה לא שעדיין להקב"הכהנה
 כי שלסו כבר הקב"ה לו אסר לבמלה, מקוםואין

 דרבים עשה מצות בעבור ועבדום המצוהנתכפלה
 מפק דהוה מענה ש"ט ופה וכו', וזבחתם ס0 8)שמות
 הצדיקים גילו סיד הריהט, שהוא סוחזק ופרעהבדין
 היינו ראשיהם, הוא סי שניו היינו ראשיה"ם,את
 הסוחזק, והוא ומהטלם ואדירם ראשם שהואהש"י

 פבין. דאורייתא ופפפייא צחות דרךוהוא

 ראש לכם הזה החדש לדרתם דרצו לפרש וישה(
 דהרי כפל הענין כל ונם לכם, טהווכו'

 דרש כן על לכם, הוא ראשון כך אחר מבוארכהסב
 והסימן הנלוזה נשלם שכבר םיסן לכחדה הראהדהש"י
 דור בכל דהנה ראשיהם, את הצדיקים נילו סידהוא
 נוראוהע פעולות לפעול יכולים נדקים צדיקים ישודור
 הצדיקים מדרינת % לכך ראוי אינו כשהדור הוא,אבל
 הם ובאפשר בשם, נודעים נתינם באיתכסיאהם

 בשארי וביוצא מים הכחשבי עצים חופבילפעמים
 להם שיצאה ( מ" )פשה בנסרא שאסרו וכמוענינים,
 שכינה עליו שתשרה ראוי שהוא אחד בכם יש ק%בת
 בחשכות שהחש כית לכך, ראוי דורו שאין אלאוגו'

 במצרים היה וכן גלותינו, בימי ודור דור בכלהשות
 רז"ל שאסרו וכסו נדולים צדיקים בהם היהודאי
 וכו' כאברהם בו -הא שלא דור לך אין ט( ע)ב"ר

 נודעים היו לא אבל צדיקים, שהיו לוי שבפובפרפ
 דכצויב שסו לאוהבי )ככהטפפ ניכרין היו ולאבשם
 נקרא י"י שם כי הארץ עסי כל וראו ק כה ושהםבהו

שיר



יששכר הגדול שבת ג, מאמר נעץ, חדשמשףבס
 מדרנתם, ניכר היה לא הנלות חשכות דמחסתליך(
 את הצדיקים גילו סיד הנאתה תור שהניעוכיון

 ומדריגתם, וקדושתם צדקתם כל לעין ונתשהראשיהם
 הנסיר עת בארץ נראו הנצנים הפמוק על שדרשוזהו
 לכם הזה החדש בכאן, גם לדרוכי רוצה ובזההגיע,
 שההר הצדיקים של הקו חרמשים חדשים,ראש
 אני אבל לכם, רק חוא החידוש אצליכם, חבטדבר
 לי נראה וקדהשתס, צדקתם נודל ומקדם מאזידעתי

 לכם, הזה החדש )א( פ"ו פרשה פסיהתאו(
 שכוט למועדים ירח עלטה ים( קד)תהלים

 גלגל אלא להאיר נברא לא יוחנן ר' אסר מבואו,ידע
 )חמר, כתיב מארת מאורות יהי ע( א )ברבורהחסה,
 לבנה, נבראת לסח כן ואם אחד(, מאור על רקסורה
 רצונו שנים, וראשי חדשים ראשי בה לקורטאלא
 הביא כן על ביאור, לו ואין דסיותר לכם תיבתלתרץ

 שלהאיר להורות למועדים, ירח עשה הפמוקלהקדמה
 לבנה של בריאתו והעיקר חסה גלגל אלא נבראלא
 שנים, וראשי ומועדים חדשים ראשי לקבועהוא

 לבד, לישראל הם הגנים חדשים וראשיוהמועדים
 חדש שנקראת הלבנה )היינו הזה החדש נאסר כ:על
 לצרכיכם הווי, לכם פעם(, בכל שמתחדשעל

 ומחלדים חורטים רוהטי לקבוע שתדעוולחנאתכם

 ללבנה, צורך להם אין העולם אומות כי שנים,וראשי
 חסה נלי אלא נברא לאולהאיר

 העתם אומות שיהיו המאסר, כמיום שם עוז(
 לכם הוה החירט ללבנה, וישראל לחסהסונין

 כן גם ובא אחר דבר כסו שחוא לי )נראהעכ"ל,
 הלבנה, היינו הזה החדש והכוונה, לכם, תיבתלפרש
 שהם העולם לאומות %א  לכם, רק( לטשתטמורה
 מתה ישמעאל גם  הרי להבין  ומהראוי לחמה,ימנו

 הא.( )ישג תצא( )פרשת סהיסנא ברעיא  ועייןללבבה,

 הלקויים.םיסני
 אתה עשית רבות 0 מ )"הרם ב4 חיא שמ עודח(

 וגו' אלינו ומחשבותיך נפלאותיך אלקיי"י
 ב' אותם כל אלינו, ההטבשתיך סיסת ר' דאסרוכו'

 יצאו שלא עד העקם( )מבריאת שנים תס"חאלפים
 חשבונות וחושב יחטב הקב"ה היה ממצריםישראל
 את ומקדש השנים את ומקדש עיבוריםומעבר

 לחם, ומסרם ממצרים גבראל שיצאו עדהחדשים,
 לאמר מצרים בארץ וכו' משה אל ישי ויאסרשנאסר
 סהו לוסר דצריך לי )נראה לאסר מהו הזה,החדש
 חדירים ראשיי הרי ואילך מכאן להם אסרלכם(,
 דהכוונה לכם(, תיבת כן גם ויוצדק )רצ"ל לכםממורים

 ומעבר חדשים מקדש היום עד עבטה הייתי שאנימה
 לכם מסור הוא הנהעבורים

 גמאמר
 הערולשבת

 הגדול. שבת הפסח שלפני לשבת קוראין למה טעמים כמה ידוברבו

 שבת חפמח חנ לפני לשבת קוראין לסה מעםא(
 הראהטונים כל בזה דברו כבר הנהתגדול,

 עליהם, המוכה ד' כיד הנכורים שלפי כלואחרונים
 השבת שכבוד התורה לכבוד חלקי אני נםואענה
 פבין, דאורייתא ופפפייא חפץ לכל ועת כלה,שבת
 דרשו הראשונים חכמים אשר ידוע הנוסר,ואען
 סימות האבות כענין לאסתר, הלכה להוציאוחקרו
 שלא עד נדבה( )בתורת התורה שקיימואברהם
 להחסיר, ובין להקל בין נח בני מכלל יצאו אםניתנה,

 נח בני סכלל לצנות כסינייהו כל לאו נאסראו
 מקטרגל, יותר נח בן אצל בחוסרא שישנםבדברים

 בדבר לתקל הלכה ונתחדשה התורה שניתנהעד
 האתהם ירך דרכים פרשת במפר )ועיין התורה,למקבלי

 יומף בין קדוסח מחלוקת הית הזה שהדבר האשוםיתש
 וכו' דבתם את שהוציא מה חמורון, שבפי אחיוובין
 ממפרכסת אוכלין שהיו החי מז אכר אוכליןשהיו
 שימותו עד נח לבן ונאמר שחיפה אחר פקועהובן

 בקיימם מבורין היו והשבפים מתרוס שחיפהובאוראל
התורה



יששמ הגדול שבת גו מאמר נימן, חדשמטויבני
 היה ויוסף להקל, אפיו נח בן מכי יצאוהתורה
 שנאמר דבר לעצטם להתיר כמינייהו כל דלאוסובר
 הפוסקים בין ברפית ועומד תלוי הזה והדבר נח(,לבן

 כפי דבר, של כללו ולכאן, לכאן סברות וזפראשונים,
 בספק הזאת הלכה היתה השבפים מימותהנראה
 לפי לומר אנחנו וצריכים כמאה הלכתא איפסקיא
 בהלכה מסופקים באפשר היו העולם אבות דנםזה

 שבפי מחולקים היו מה הכי תימא לא דאיהזאות
 קיים דינם ובית ויעקב יצחק הרי יוסף, עםישורון
 איפסק דלא כרחך ש אלא פיהם, את ונשאלויבואו
 מקיימים היו אשר סניה היחידי ממילא בזה,הלכה
 כן נם שמרו הנה האבות מימות דור בבל התורהאת
 השבת מן רנע באיזה צריכין היו בהכרח השבת,את

 ( נח )מהדרין מדאורייתא הלא כי מלאכה, איזהלעשות

 כן על רכבותו, לא דכתיב מיתה חייב ששבת נחבן
 האבות מימות השבת יום את להשומרים היהבהכרח
 היום מעתותי בעת מלאכה איזה שבת בכלשיעשו

 לא %יה יום תעשה לא מצות על יעברו שלאבכדי
 פפק והוה רופפת היתה שהלכה כיוןרכבותו

 '(.דאורייתא
 ממצרים צאתינו בעת הזה השבת ביוםהמגון

 בו ליקח הבנ"י וצוה *(, לחדדי עשור יוםהיה
 היה מצרים דפמח ק יכ )שטות פסח, הקרבן אתביום
 לכם וקחו כמוכו כא( )שם נאמר והנה מבעשור,מקחו
 תיבת יורה מה נם וקחו, כהסכו דקדוק והנהצאן,
 דוד ראש בספרו חיד"א הקדהט הרב פירשלכם,
 מחנה בש הרב דברי פי ש הוא ע"ג( מז באונרשת
 חפץ האדם דבקניות א( י( רימז יטשינה )ייןאפרים
 קונה אינו לכמוה אתרונ קונה כנון דאורייתאלמצוה
 שף ליתן הצריך מדרבנן קנייה דהוא לבדבבהטיכה
 חיד"א הרב זה על וכתב מדאורייתא, קנייהדהוי
 קנוח לא כן נם במטיחה בלא בכסף הדין דהואהנ"ל,
 ויכטות הנה קנה לא דכסף רבנן דתקנו דכיוןלמצוה,

 בעינן תרווייהו כן אם הפקר דין בית הפקרטס:(

ש

כסף

 הגפה'(

 חוף מלאכתו לעשות הביתה ויבא הזה כהיום ויהי יא( לט )כראשית עסף אצל הנאווים קודש מקראי בורשטושזה
 היום ויהי למיסר ליה הוה מובן, אינו הזה כהיום אמרו זמ ביאור, צריכין הדברים הנה עמי, שכבה לאמרבבגדו ותתפשרי

 בא או מלאכתו לעשות הביתה בא אם מינה נפקא דמה לי, למה מלאכתו לעשות הביתה )יוסף( ויבא 5י וכו', יוסףויבא
 לפותרו יתכן הזה העם דרגה מובן, הנ"ל ולפי עמי, שכבה ותאמר למימר ליה הוה עמי שכבה לאמר נ' הביום אלסתם
 וכו' כהיה הקהל א( לה )שטות ז"ה בלשון עליו כהיה שנתנבא א.(( ספר באיזה כן שראיתי )וכמדומה והטבת יוםעל

 עולם בבחינת הוא השבת דיום בהיפוך, לומר ויתכן וכר, קודות לכם יהיה השביעי וביום וכף הדבר ז"ה אליהםויאמר
 עם בלשון נקרא המעשה וימי ההוא, יום נקרא ומסהר עולם מבחיגת הוא כן אם מנוחה, שבת יום הבא עולם מעיןהבוו
 בעדף שבאמר וכענין וכר, לעבית מצוך אלקיך ד' הזה העם סו( בו יכריס שנאמר כענין המגושה עולם דאתגליא עלמאהזה

 הוצץ יום קודש שבת אז שהיה היינו הזה, כהעם ויהי זה לפי הכתוב אמר והנה וכר, הזה כעם חוטה למען כ( נובראשית
 בדבר להחמיר שמהראוי לשדותיה אזיל דיוסף פדיום המעשה, יום כעין הינו הזה יום כעין היה הזאת השחהאבל

 יום כעין שבת מעתותי עת באיזה נהג זה כל עם מנוחה, ההוא יום השבת חת ששמר הגם כן על נח, לבןותאסר
 ואין מלאכון לעשות הביתה ויבא כן על ישבותו, לא ולילה יום תעונה לא על יעבור שלא בכדי מלאכה איזה שעשההזה
 ודאי רזה מלאכה, איזה לעשות לו צוה דבאפשר לומר סברא יש הבית מאנשי מי שם היה דאילו וכו', הבית מאנשיאיש
 מאנשי אחד שום היה שלא כיון אבל גמור(, ישראל )אפילו הדבר על נפער למסור מחויב איש השבת את ששמרדהגם
 חול משל משונה קוהיה בבגדו, ותתפשהו נח, בן כדין להחמיר דרומה פוטיפר אהדת הבינה מלאכתו לוהטות בעצמו ובאהבית
 דייקא מלאכתו עושה אותו וראתה היום, לכבוד בגדים ומשנה שבת שומר שיצא ראתה הפכים, ב' ראתה דהנה שבוקלכבוד
 כן על להקל, נח % מבלל לצאת בידו דאין סברית כרחך דעל הדבר הבינה הנה הכרח, מבלי והוא אדוניו מלאכת%א

 נפשו למסור ולא מבוקשה לעדית כן גם שמחויב לומר מקום לה היה ממילא מלאכה, שעה איזו שיעשה הואבהכרח
 וכף, דמעם את ואך ה( ס )בראשית על שבר נפער מוסר וכאשר השם, קידוש ?ל מצווה אים גה בן כי הדבר,על
 נח אלו מכח רצ"ל עמי, שכבה לאמר בבגדו ותתפשהו וכף מלאכתו לעצית הביתה ויבא בעסוק שמדוקדקוזדו

 סברתך. לפי נפשך למסור רשאי אינך כי עמי, שכבה לו לאמר הוכחה לה יהיההפכים

 ופרג ד" ב סעע מטדי עע(ןרא
 גם ועין הזה, המדרש את  שמביא כב סימן וישב דוד פני ויען המ4 שבת אומר איתמר ר' קמו( רמז )וישב, שספוני שקוס שייןא*(

 ויחי. פרשת דוד ראשבספר
 ואותו. ותוד"ה ע"ב, פז דף שבת*(
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 כשכו הכתוב פירהט וזהו המצוה, לקנות וכהליכהכסף
 כסה )בכסף וקחו )במשיכה(, והרכז זכז', לכםוקחו
 וילפינן יקנו, בכסף שדות מד( לב )י"ס" אמרראת

 )היינו לכם עפרת(, כהטדה קיחה קיחה ( ב)קידושין
 דאורייתא(, למצוה תרווייהו בעינן מכהי שלכםשיהיה
 תרווייהו(, בעינן כן על דאורייתא )מצוה הפסחהטחפו
 הדין לזה חש וכבר הנ"ל, הרב דברי תורף כאןעד
 )ספי ז"ל מבראד מרנליות זלמן מוהר"ר הנאוןהרב

 ק( סעיף תרבה טימן אפריםמסה

 לרבינו רש"י בין מחלוקת "ט הנוי בקנייתוהנה
 ז"ל רפ"י איי(, רב ו"ה תוס' עא. זרה )עבודהתם
 תם ורבינו במשיכה, ולא במעות רקונה ליהמבירא
 פמקינן כן על מעות, ולא קונה כהסיכה ליהסבירא
 לרשרווייהו עברינן דממפיקא ה( ו*כ )יו"ד ערוךבשולחן
 בבן דמדינא ודאי זה אבל הבכורה, מן לפפורלענין
 והנה כהפיכה, או כמק או קונה אחת קנייה רקנח

 הש"י פי על כחטה ומלאמר שמיא, קמיה מפיקאליכא
 לומר כרחך על בעינן, דתרווייהו לכם וקחוכשכו
 א**(, מכ"ט כישראל ודינם נח בני דין להם איןדיבוב

 ראתי חומרא דהרי לחומרא, רזה לומר אפשר)ואי
 אחות בקניה רק מקנהו לא כשהקונה הוא, קולאלידי
 קרבן לשם לעצמו ויקריבהו המוכר בו יחזור כךואחר
 דיצאו כרחך על אלא הדין, פי על שלו אינו הנהפסח
 היו נח בני מכלל שיצאו וכיון נח(, בני מכלללנמרי
 כמצותו השבת יום כל את ולשבות לשמורכשאין
 שעה בשום מלאכה איזה לעשות צריכין היו לאהטוב

 נדול שבת הזה השבת כיום היה ולא היום,מעתותי
 כל לשבות באפשרי להם היה לא עתה עד כילפניו,
 לשבת לקרוא ונכון ראוי ממילא השבוע שעותכ"ד
 והבן*(. דאורייתא, ופפפיא הדבר הבן הנדול, שבתהזה

 פוב ראיתי מצאתי הנדול, שבת נקרא ב' פפעמב(
 בשם סו( סוס"י )יו"ד המור שמן בשו"תפעם

 )במשח ואבי סהר"י הרב נקרא אחד מפרדיינדול

 לכם וספריהן[ סק כג )ויקרא דהנה סק, ליסוד גדוליםאורים
 יומא ממחרת ( מה )סגפת הקבלה באת השבתממחרת
 והאפקורמים שבת, כן נם נקרא פוב דיוםפבא,
 נתפקרו פה שבעל תורה בקבלת מאמיניםשאינם
 הדבר לפרמם חז"ל עשו ענינים הרבה והנהבזה,

 ה. אות הגדול שבת מאמר יששכר שער עייףא**(
 סביז. שברייתא ופסטלל דצ"ל גרנה*(

 להיכר עשו זאת נם כן על המינים, מלבולהוציא
 דאיכא מכלל הנדת, שבת הפסח שלפני לשבתוקראו
 של הראשון פוב יום חיינו הבאה, בשבוע קפןשבת
 כהטביתת קפן הוא ששביתתו שבת כן נם שנקראפמח
 הוא זה הפעם לדעתי דבריו, כאן עד השבועיום

 נחמד ודברחשוב
 בוטחים רז"ל שאמרו מה לדעתי, פעם עוד תועכןג(

 כן שאין מה וקיימא קביעא שבתקיז.(
 שבת קדישת כן ועל דין, בית בקידהט תלוייםמועדים
 הנדי כמוהוא

 כן שאין מח בעצמו, לעמוד שיכך
 ישראל, היינו אחרים אותן מעמידין המועדיםקדהטת
 להעמידו אחרים בידו שמחזיקין הקפן כמוכביכול
 יום בא קודם והנה העמדה, לו אין אחריםובזולת
 השנים שבכל שברנלים הראשון הרנל הקדהטחמועד
 בין החילוק להורות הנדיל שבת שלפניו שבתנקרא

 פוב יום לקדושת שבתקדושת
 )ערו פענח צפנת במפר )הובא פליאה ספררשד(

 לפהור המחובר יעקב עפר ובמפרתשובה(
 עבירה שעשה האדם לשונו, וזה זקנים(, דעתמפר
 עונותיו כל לו מוחל הקב"ה תשובה ועשה בווחזר
 ונראה פלא, והוא עכ"ל, הנדול שבת נקראולכך
 פרשת רבה במדרכי רז"ל שאמרו מה פי עללפרש
 הוא הדא צאן לכם וקחו כהזכו וז"ל, ב( מז המו"רבא

 והנה עכ"ל, תרטעון ונחת בשובה סו( ל )ישע"דכתיב
 לפרש, ונראה וחיו, דרשוני אומר המדרש זהנם

 ורוצה מקום בכל דדרשינן לכם תיבת מדייקדהמדרש
 עוד דרשו דהנה שאפרש, כמו להנאתכם בכאןלדרוש
 וקחו זרה מעבידה ידיכן( כהלכך ק יב )מכילהאחז"ל
 אית דהנה לזה, זה שייכות ומה למצוה, צאןלכם

 והוא מיראה, תשובה אית היית תשובה, ואיתתשובה
 יראת ומפני העבירות, מן שעבר מה עלשמתחרפ

 זאת ידי ועל מרע, מר והוא ומתחרפ שב הואקונו
 העונג נם והנה כשגגות, נעשה זדונותהתשובה
 כי העונות כל על מחילה נקרא זה ואין כפרהצריך
 התשובה כשאחר כן שאין מה ניכר, רישומועדיין
 במצות לעסוק מאהבה, תשובה התשובה למעלתעולה
 תשובה ידי על הנה פוב, ועשה בבחינת באהבההש"י
 של התשובה והוא כזכיות נעשים זדונותמאהבה
 אשר איש ינחת נחת הנה אהבה מבחינת כינחוה
 בעבודתו, באהבים ישתעשע הש"י, באהבתכמוהו

התזח
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 הוא מיראה רפאה ונשובה קרב( )ווה4 לך ידועוהנה

 מורא להיים ד' יראת כק פ )טחיי בתראה ה'בבחינת
 נקרא לא וזה ומלך בני ד' את ירא 5ק כו )שםמלכות
 הוא עילאה ותשובה בלב, עיקרה היראה כיקמטיה
 בבחינת הוא אוב( ועשה )בבהיגת מאהבהתשובה

 המוציא העליון יובל הגדול שבת בינה ראשונהח'
 הנאתה. תשועת ומשם להירותאדם

 בחוכו הנ"ל, רכה המדרש לן יתפרש זה פיתל
 ונחת בשובה דכתיב הוא הדא צאן לכםוקהו
 אמר כן על לכם, ומהו משכו מהו דקשהחושעונ
 הוא דהפירהט תושעון, ונהת כשובה דכתיב הואהדא

 התשובה זאת ידי על מאהבה שהוא נחת שלתשובה
 רהטם העליון יובל הגדול שבת עילאה תשובהשהיא

 )ידיכם כהרכו הכתוב אמר כן על והנאקה,התשועה
 מרע, סור בכהינת מיראה תשובה שהוא זרהמעבודה
 שהוא )למצוה, צאן )להנאתכם( לכם וקהו כך(ואחר

 תהיה זה ידי ועל עילאה, תשובה פוכ ועיטהבבהיגת
 הנדול, שבת העליון יובל בבחינת נהתשובהן)התשועה(

 הישב לך יתפרש ומעתה להירות(, העבדיםויצאו
 וחזר עבירה שעבר אדם הנ"ל, פליאה המדרשדברי
 תשובה ועשה מיראה(, תשובה מרע סור )היינובו

 תשובה מאהבה פוב ועשה שהוא בעשיה)היינו
 שלא היינו עונותיו, כ"ל לו מוהל הקב"העעאה(,
 שזאת מפני שוננ, כבחינת אפילו ניכר איטומונשאר

 להירות )המוציאה עילאה אימא בבחינת היאהתשובה
 ולכך העליון, יובל הנדול שבת נקרא לכךלגמרי(,
 יום שהיה מפני מבעשור מקהו היה מצריםפסה

 מורה וכהוא ואותו(, ד"ה בתופן וע5-ש פז )שבת שבתהעשור
 ושבתא תתאוו תשובה דליליא שבתא שבתות, ב'על

 אלמלי ( קיט )שבת שאמרו וזהו עילאה, תשובהדיממא
 נגאלין מיד שבתות ב' ישראלשמרו

 שאמרו מה פי על הנ"ל, המדרש לפריט יש עודה(
 יחיד שאפי' תשובה גדולה )15,( ביומא *(רז"ל

 התימא, מן זה והנה כולו, העולם לכל מווזליןששב
 ששב, יהיד בדור שאינו הומנים מן זמן לך איןדודאי
 כל נתארכו ומדוע כולו העולם לכל מוהלין כןואם
 העטם לכל שמווזלין ב( בזה ופירוטו גלותינו, ימיכך

 הכמ"ש בשם לא סימו י דרוש ד מאטד תשרי עיןב(
 פא. סימן ד מאשר טבת פטלו א, סי5ש ד פטמר תשרי ע5ןב*(

 בבהינת העושתיו מן העונש להם מניע שהיההערבות
 מוחלין מחמאו שב ההומא שהיחיד וכיוןערבונך
 פסה קרבן במצות בכאן והנה הערבונך העולםלכל
 מאי נתבאר לא והנה צאן, לכם וקהו כשכונאמר
 זרה מעבודה ידיכם כשכו חז"ל ופירוטו כהזכו,לשון
 למהוך התשובה הוא והנה למצוה, צאן לכםוקהו
 אותם עובדים שהיו מהצאן זרה מהעבודהידיהם
 למצות הצאן אותו וליקה )מיראתם(, מצריםבתוך
 להיסט בעשור בשבת היה הצאן לקיחת והנההש"י,
 ויקהו הזה לחובט בקלטור ק יב  )שדות אמר ראתכמה
 הבית בעל כל לביוץ שה אבות לבית שה אישלהם
 כל בעד קרב שיהיה צבור קרבן אינו )כי עצמובפני
 לישראל כגטה בציווי והנה וסוספין(, כתמידיןהצבור
 הנרצה, הוא אבל רבים, לשון לכם וקהו כהזכואמר
 יהיד הנה פוב ועשה מרע בסור תשובה שהואכיון
 הוא פסה קרבן כן ועל כולו, העולם לכל מוהליןששב
 בנמרא שאמרו כמו צבור כקרבן והוא יהידקרבן
 יהיד שאפילו תשובה גדולה רז"ל שאמרו מהדיונון דמי צבור כקרבן בכנופיא דאתיא כיון ט1.()יום

 באמרו בנמרא מקומות ככמה הנרצה וכו'ששב
 הנדתה ממדת בו "ט הזה הדבר היינו גדי, אוגדיה
 הסד מדת בין חילוק "ט דחנה הסד, מדתשהוא

 על מחבירו אהד מבקש כאשר הוא דרהמיםלרחמים,
 לו ונותן עליו מרחם והו14 לו ההמר דבראיזה

 עם להתחסד הוא ההסד מדת כן שאין מהמכוקשו,
 בספר )עיין ממנו, ביקש שלא בדבר נםהכירו
 רבקה עם העבד בענין ד( עוף א )שורש שכת שלסידורו
 שלא מה לו תתן כשהגערה סימן לעצמושקיטה
 לנמליך 3ם מד( כר )ברגשית באומרה היינו ממנה,ביקש
 ראויה אדוני לבן ד' הוכיח אשר האשה היאאשאב
 שהקדים והוא ההסד, אטט אברהם של בכיתוליכנס
 ב*((, אברהם אדוני עם הסד ועשה יב( )שםבדבריו
 תשובה נדולה שאמרו וזהו נדולה, נקרא הסדוהנה

 שאפילו והחסד( הנדולה ממדת בה "ט)תשובה
 על הטב עצמו על רחמים ביקש )הנה שישביהיד

 העולם לכל גם( הערבות, מן )עתותיו מוחליןהפאה,
 הגדולה ממדת הוא הנה זה על ביקש שלא )הנםכולו

וההסד(.
 בקנטור במצרים ראשונה בפעם נתנלה הדבר זהההגה

 נו סימן דשרקא אגרא עיין*( וכו' אקט להם ויקחו שנאמר הנם הזה,להיסט
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יששכן
 כהנה להם אמר כן פי על אף עצמו, בפני אחדכל

 צריך הוא יחיד מעשה כל כי צאן, לכם וקחומשכו
 הצבור, כל מתכפרין אחד כל בתשובת כי הצבורלכל
 שבת, שהיה להיות מבעשור מקחו הש"י צוה כןועל

 עבודה עובד אפילו ( קיח )שבת בשמירתו השבתומנולת
 היא השבת שמירת כי לו, מוחלין אנפט כדורזרה

 העולם לכל מוחלין לו כשמוחלין ממילאתשובה,
 בראשונה והנח הנדולה, ממדת הוא והנההערבות,
 שבת נקרא כן ועל הזה, בשבת הענין זהנתגלה
 לחשב הנדיה מדת התנהנות ענין נתנלה שבוהנדול
 שעיטה אדם הנ"ל, המדרש יתפרש וכזה שבת,ולשומר
 תשובה ועשה מרע(, מר )שהוא בו וחזרעבירה
 שחלקי היינו עונותיו, כל על לו מוחלין מוב(,)בועשה
 "ט הנה ישראל, כל אל הערבות בבחינת הםעונותיו

 הנדולה, ממדת והוא מתכפרין וכולם הכל על מחילהלו
 הנדול. שבת נקרא כן ועל זה, בשבת הדברונתנלה

 הנדול, שבת הזה השבת שם לקריאת טעם ערץו(
 )""ב אפרים עוללות בעל הנדול הרבכתב

 ( לא וקדישיו רז"ל שאמרו מה פי על וקוא לא-לו( ב'עמוו

 והנה ועושה, מצווה שאינו ממי ועושה המצווהנדול
 שמזמן הנם הראשון לחודים בעשור ההוא היוםעד

 את מקיימין היו מגולה ויחידי הדור צדיקיהאבות
 מצווים היו ולא נדבה בתורת היה אבלהתורה,
 וכו' שה איש להם ויקחו שנצטוו היום והןקנטים,
 הנדול, שבת הזה שבת נקרא כן על וכו' המצווהנדול
 צריך היה לא ט( בראשית )תטומא רז"ל שאמרווזהו

 שהוא וכו' הזה מהחודש אלא התורה אתלהתחיל
 ז"ל, דבריו שם עיין וכו', שנצטוו ראשונהמצוה
 מאי עומדת, במקומה הקושיא עדיין ז"ל לדבריואבל
 בחורט העשור ליום לקרות לן הוה דייקא, שבתשנא
 שבת מצות דהנה הנ"ל, לפי לפרש ונראה הנדול,יום

 היותם בעוד ההמון מרבית גם ישראל בנישמרו
 למנוחה השבת יום להם בירר רבינו משה כיבמצרים,
 שתקנו וכמו גה( א )שיו"ר ז"ל מטדרשים כידועועוננ
 כנטה "טמח התפלה בנוסח הגדולה כנסתאנשי
 שומרים שהיו הנם והנה ג4 כידוע וכו' חלקובמתנת

 כן ועל מצווים היו לא זה כל עם השבת יוםאת

 ב מאסר סיון ב, סיסי י ומאמר ד, סימן ז מאמר שגתותשייוג(
 רשש. סי' סואו"ח חרת ז,סימן

 בשבוע לקיחתו הש"י צוה אז פסח הקרבןבלקיחת
 וא', המצווה נדול להם להורות לחובט בעשור אזחיה
 יום את דוחה בציווי שהוא פסח קרבן לקיחת כןעל

 נתנלה כן ואם נצטוו, שלא אז להם שהיההשבת
 שבת נקרא כן על וכו', המצווה נדול זה בשבתלהם

הנדול.
 שבת הזה השבת לקריאת טעם עוד לי ונראהז(

 רט.( רנ. זח"ג ג, פז אהו"י דהנההגדול,
 בכור טלה מזל הוא לצאן עובדים היוהמצריים
 מן למעלה נדולה הנהנה אין כי בחשבםהמזלות,
 פי על ישראל והנה המזלות, פי על הכל רקהמזלות
 המטה בכרעי וקשרוהו הטלה את לקחו הש"יצווי

 הדם כי וחיותו כחו )הוא דמו את ולזרוקלשחטו
 ותנועתם המזלות כח כי להורות ד', לשם הנפש(הוא
 נכוה כי אותם יפה יחפוץ אשר לכל הש"י בידממור
 המזלות את מנהינ ית"ש והוא שומר, נכוהמעל
 יתרו שאמר וכמו כרצונו, והשנחתו ושפעובכחו
 האלקים, מכל ד' גדול כי ידעתי עתה יא( יחושסות
 על דייקא מבעשור מקחו להיות השי"ת צוהוהנה
 מירה ייטבת לב( כגוה ניעד )יזו השבת, ביום אזשהיה
 המחדש שהוא וכיון בטובו, מהמחדש עולם חידושעל
 יטה יחפוץ אשר בל אל כרצונו לשדדם יכולהוא

 שבו הגדול, שבת הזה השבת נקרא ולכךאותם,
 בהבי אחרי האלקים, מכל ד' נדי כי ונודענתגלה
 עוללות בעל הרב כן נם כתב זה מעין ראיתיזאת

 )שס4אפרים
 וקחו משכו שאמרו דרך על פעם, עוד לי 31ראהח(

 לכם וקחו ורה מעבודה ידיכם משטוכו'
 טוב ועשה מרע בסור תשובה הוא הנה למצוה,צאן
 ( פו )יוסא רז"ל אמרו והנה ה4 )טיסן לעיל שנתבארכמו

 )ישע" שנאמר הנאולה את שמקרבת תשובהנדולה
 הוא והנאולה וכו', פשע ולשבי נואל לציון ובא נ(נס

 ישראל כי מחדש, עולם בריאת כעין חסדבבחינת
 הוא כן יבנה חסד ומהעולם וכמו עולם, שלעיקרו
 תשובה כשעשו בכאן גם הנה ישראל, שלנאולתן
 שנקרא וזהו נאיתן, נתקרבה וכו' הפסחכלקיחת
 תשובה נדולה שנתוודע הנדי, שבת ההואהיום

 על מבעשור מקחו היה והנה הנאולה, אתשמקרבת
 עבודה עובד אפילו כהלטשו ובת והיווסר שב71שהיה
 הגדי. שבת נקרא כן על לו, מוחלין וכו'זרה

עד



נביקטשכר הגדול שבת ג, מאמר ניטי חדשמאמריבקני
 רז"ל שאמרו מה פי על לי, נראח טעם עודפ(

 מירא יותר מיגיעו הנהנה גדול ח.()ברכות
 שייכות מאי )שק אפרים עוללות בפפר והקשהשמים,
 אחד, סוג תחת אינם הלא הללו הענינים לשנייש

 מהעבודה, נהנה אינו מיראה העובד דהתהופירש,
 עובד הוא שבהכרח רק לו, היא יניעהשהעבודה
 מאהבה העובד כן שאין מה מהנעבד, היראהמחמת
 ביגיע עושה שהוא עצמה מעבודה נהנה הואהנה
 וזהו ודומיהם, ומרור מצה פסח טיב סוכהכפו

 מאהבה, העובד היינו פיגיעו הנהנה גדישאמרו
 והנה דבריו, כאן עד מיראה, העובד שמים היראמן

 לכם וקחו משכו כתיב הפסח לקיחת בציוויבכאן
 דכתיב הוא הדא במדרות רז"ל זה על דרשוצאן,

 דבריהם ופירשנו כאן, עד תישעת, ונחתבשובה
 מקום בכל דדרשינן לכם מהו קשה דהנה ד()שמז

 ידיכם משכו לדעתי הכוונה אבל וכיוצא,להנאתכם
 תשובה והיא למצוה צאן לכם וקחו זרהמעבודה
 וזהו לך, שכתבנו כמו פוב ועשה מרע במורמאהבה
 ותהיה מאהבה הדבר שתעשו להנאתכם, לכםשאטר

 הוא הדא במדרש שאמרו וזהו מהיגיעה,הנאתכם
 והבן, תהטעת, ונחת בשובהדכתיב

 ישראל בני ויעשו וילכו כח( יב )שית שנאפרטרו
 עשו, כן אהרן ואת משה את ד' צוהכאוטר

 הוא הפירוט אבל עיטו, כן פהו וגם וילכו פאידקשה
 הפפלים ורטיותיו כל מאהבה העובד דהנהלדעתי,
 שער"ח כיון למעשה נחשב הכל המעשהלעיקר

 ל.לא( קיט )תהלים דרך על ותשוקתה הנפשמחשקות
 תרחיב כי ארוץ מצותיך דרך וכו' בעדותיךדבקתי
 ישרוול, בני ויעיטו וילכו בכאן שאפר וזהולבי,

 שעוטו כיון לעשיה להם נחשב הליכה משעתשתיכף-
 ד' צוה כאשר כן נם שאפר וזהו ואהבה,בתשוקה.

 וכפו מאהבה, הוא הש"י שציווי כפו עשו, כןוכו'
 אהבת וכו' בחרתנו אתה הגדיה כנסת אנשי שתקנו1

 בעשור על הציווי היה והנה מאהבה, היה ישראלן בני עשיית כן וכו', במצותיך וקדמתנו וכו' אותנוי
 יומס רה.( 1ב. )ש"ב השבת ביום אז שהיה ש לחדשן

 כל תשוקתה זח הנשמה דנשפתא, יומאדאורייתא
?

 ט, סיט א מאמר  שבטות מיץ ד(ל
 ח הקדמה רקודיך דרך הרמז, שרד ב דרוש ד ישמר חייי ה(ז
 י. ס"ט?

 המלאכים כדרך מאהבה בוראה את לעבודהיום
 דברו, בקי לשפוע דברו עולטי כח גבורי כ( קג))תהלים

 להם שיתנו היינו פרם לקבל בעבודתם תשוקתםזה
 הימים(, כל תשוקתם היא העבודה כי עבודה איזהעוד

 מםונל יום הוא דנשפתא יומא השבת יוםונמצא
 הקדוש הרב מחותני כבוד אמר לדבר )רמזלאהבה,
 אהב"ה דג זצוק"ל פהרצ"ה בישראל המפורמםהפקובל
 מא"ד בכ"ל אהב"ה נפ"ש ככ"ל אהב"ה ל"בבכ"ל

 לקריאת טעם פוב מצאנו זה %פי שב"ח(,בגימפריא
 העבודה ענין נתגלה שבו הגדי, שבת הזה השבתשם

 עבודת ז( יח מז, ד )כמדבי בתורה כתיב דהנחהשלימה,
 הוא משא עבודת לבאר, נראה מתנה, ועבודתמשא
 במשא נבטא רק פהיגיעה נהנה שאינו מיראח,עבודה
 עבודת הוא מהנה ועבודת יראה, מחמת העבודהע%

 )והוא בעבודה, היגיעה מפורח נהנה שהואפאהבה,
 תראח עיפך ט.( שרטת כענין הש"י פן מתנהבאמת
 והנה הזה, בעתם עדן גן טעמי פן שנהנהבחייך
 ס" ליעקב יעדי )ממד זצוק"ל חבע,ט"פ תלמידיאפרו
 ואהבת היראה, אחר רק לפרוח צריך אין שהאדםק"א(
 של דרכו ב;( )ידואגו כי השסים פן פפילא לוחבוא
 ונו' חיל אשת א-לא( לא )ושלי אנטה אחר לחזוראטט
 שהעבודה היפב תבין זה לפי כן אם ה((, הבן י"י,יראת
 נתגלה הזה בשבת והנה מהנה, עבודת נקראמאהבה
 הנהנה גדול מתנה עבודת השלימה העבודהפהות
 נקרא כן על לי, נראה כן שמים, מירא יותרפיגיעו

 הגדי. שבת הזההשבת
 הגדול, שבת חזה השבת שם לקריאת מעם עמךי(

 מה פי על הוא בו, שנוקטה הנם שםעל
 ברחמיך וישתה דפורים ההודאה בנוסחשאוסרים
 מהראוי והנה וכו', אוהד ותלו וכו' הפרתהרבים
 הרבים, ברחמיך ואתה הזה בלשון תקע לפהלהתבונן
 הפקובל פי ש "( סיט 1 סכמי ואדד העניןופירשנו

 זוכה בזכותו, והוא נם לאדם כשנעשהפרכותינו,
 אך הדור(, והטעי )או אויביו במפלת לראותבעצפו
 נם לו עוטה שהש"י הנם בזכותו הישועה איןאם

 אויביו בפפלת לראות זובה אינו אבל להנצל,בנטועה
 )תיתם הפסוק הראשונים פירשו ובזה הרשעים(,)או
 בעצפו רואה )כשהוא נקם חזה כי צדיק "טמח הסנח

 לצדיק פרי אך האדם )כל( ויאסר והנקמה(הפפלה
 לא כן לא דאם ובזמתו, הצדיק פרי חואי זח)חיינו
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יששכר הגדי שנת ג, טור ניו חרשמשריבני
 חרב בזה ומסיים הנקם, בעצמו לראות זוכההיה

 דחנה הפסוק, שארית טז( נ לפי יגש זלה"ההחיד"א
 היות עם בידם, המקובל פי ש הראשוניםכתבו
 בעצמו לראות זוכה אית הצדיק בזכות אינוכשהנס
 תגבורת ידי על נעשה כשהנס זה כל עםהנקמה,
 הנקמה, לראות בעצמו הצדיק יוכל והרחמיםהחסד
 "8 אך הפסוק שארית הנ"ל הגד% הרב פירשובזה
 הדין לבעל מקום אין ר"ל בארץ, שופפיםאלקים
 שהוא ומה הצדיק, זכות זה אין דלעולם ולומרלחלוק
 החסד מדת תגבורת בעבור הווו הנקם רואהבעצמו

 שופפים אלהים "ט אך אמר לזה בעולם,והרחמים
 )אלקים( הדין מדת רואים אנחנו הנה ר"לוכו',

 שחזה מה לומר כרחך על תבל, לשפוכימתוחה
 דפורים בנס והנה בזכותו(, הוא הנקם בעצמוהצדיק
 האויב, במפלת לראות בעצמן זכו ישראל בנימנטר
 תלו לא כל, לעיני אמה חורטים גבוה עץ עלניתלו
 החסד תגבורת בעבור שהוא אמרו רקבזכותן

 בלא )בעצמך ואתה בהודאה, שאמרו וזהווהרחמים,
 הרבים ברחמיך רק( דלתתא, דאיתערותא הזכותסיוע
 וכו', עצתו את הפרת והרחמים, החסד תנבורתוכו',
 *(. 1( האויב במפלת לראות וזכו כל לעין אותוותלו

 את לקחו ניסן לחודרו בקוקוך ובי( תל )מואו-חלהנה
 ממוחיהם, בכרעי אותו וקשרו פסח לקרבןהפלה

 זבח ואמרו לכם, זאת זה מה המצריים אותםושאלו
 כן על מצריים, בכורי להרוג עתיד שהש"י הואפסח
 קלו( תהלים )שחס פסח, לקרבן המזלות בכורלוקחין

 ונהרגו אבותיהם עם מלחמה ועשו הבכוריםעמדו
 אמרו והנה במפלתן, ישראל וראו המונים המוניםאז

 מבעשור מקחו מצרים פסח מה מפני קצה( נח )ע"שרז"ל

 כי במצות להשתעשע ימים ארבעח בידם שיהיהכדי
 וכן "(, 5ז לח"קק הנביא היאמר כמו יריה ערוםחיו
 והנה זה, פעם עשי( אע 5"" הגדי בשבת הפייתיסד
 כדי בעשור חשה ליקח הש"י להם שצוה ראוהמח

 זכות בידם איטר ראו הנה מצוה, באיזהלהשתעשע
 שונאיהם, במפלת לראות זכו כן פי על אף והנהאין,
 כן על הגדולה, ממדת החסד מתגבורת הוא כרחךש

 הגדול. שבתנקרא
 מקחו שיהיה אז צוח שדהט"י לי יאהוביותר

 בשברר לחדוש קישור אז היה כי עלמבעשור,
 )ז""ג )ובפרס והרחמים, החסד תגבורת הואובהטבת
 בשכתא דמנחה דצלותא בשעתא רצון בשעתחס:(
 ראויים שאינם הנם ואז פסח(, הקרבן לקחו אזאפשר
 בשבת תמיד דוקא הוא לנס זכר כן על הגדיה,ממרת הגדי שבת נקרא ק ש אויביהם, במפלת לראותזכו
 נרם, שבזז רק גרם עשירי לא כי לחדוש בעשור%א
 עשירי אז שהיה עבור חיה עשירי של עצמווכל

 כצנרים למכה ק קלו )חדיש דוד שאמר וזהובשבור
 שהרש בבוריהם ידי על אותם )שהכהבבכוריחם

 )כי חסדו לעקם כי רז"ל( שאמרו כט רב המוןמהם
 לראות זכו זה ידי ועל החסד מדת בעולם אזנשפע

 בזה. ודי כנ"ל( אויביהם במפלתבעצמם
 של בשביעי סוף ים דקריעת בהנס גם מובןובזה

 מת מצרים את ישראל וירא ליא( ז )שמותפסח
 העם וייראו וכו' הגדולה היד את ישראל ויראוכו'
 לומר צודק היאך וגם לי, למה וירא וירא דקשהוכו',
 היא הגדולה יד הלא מצרים במפלת הגדולה ידבכאן
 ישראל בני שראו שאטר מה וגם טס.4 )ת"ז החסדמדת
 וכון העם וייראו החסד מדת היינו הגדעה הידאת

הלא

 ע"ה8(
 במפלת לראות רשאי המו לא )כי אחריך תבנם אל י~( ים ובדבשית לו שאמרו המשוטים כל אחר לוס, אצל שכתבנוחית

 וכך בבקר אברהם וישכם כי( כו 089 כך אחר נאמר מצה אברהם(, בזכות רק בזכותו ניצול לא כיהרשעים
 מתוך לוט את ואפלח אברהם את אלקים והסוד וכה אלקים בשחת ויהי וכף הארץ קסור עלה והנא וירא וכהונתקף
 לוט של המעווה כל דהרי מובנים אינם הללו דהפסוקים ידוש והנה לוס, בהן "4ב אשר השרים חת בהסוךההפכה
 סרבן, הנ"ל ולדרך הכייצא, אלשון ביתור רבו הדקדוקים וגם וכף, בשחת והוי ואמר חזר ולמה לעיל השריעצתמבואר
 כד, ולמה חנה וירא וכה וישקף המבהתם כך אחר וכתב הרששים, בתפלת יראה שלא אחריד תביט חל נאמר ללוטדהנה
 זכותו אברהם והנה מאד(, מתוחה הדין מדת )שאיתה הככר ערי את וידין( )מדת אלקים בשחת ויהי ואמר חוד כןעל
 ]דויה( לא כן על לוט, את ותקלח אברהם את אלקים ויזכור דק בזכותו ניצול לא לוט אבל חמה(, הדא וכו' )ו"4קףגדול

 אחר. במקום והצרכתי בבאן וקצרת* הרשעיות במפלת לראותרשאי

 יא. אות ט מאמר יא, אות יז מאמר אדר פ, סימו ד מאמר טבת כסלו ה, סימו יג מרמר שטוו(



רשש הגדול שבת ג, מאמר ניכל, הרשמאמריריי
 יתכן, הנ"ל ולפי יש )שם הנכורה מצד חיא היראההלא
 במפלת ראו והנה וכף, מת מצרים את גבראלוירא

 ראו כך ואחר להם, עמדה שזכותם וסברואויביחם
 החש בזכותם לא פטר והבינו החסד, מדת חנדולהיד
 י"י, את העם וייראו אז החסד, מתנבורת שתחשרק

 רחמיו ברוב עשה הש"י רק זכות בידם כשאיןכשראו
 וכו' אברהם את בריתו ימעןוחסדיו

 הנדי, שבת הזה השבת שם לקריאת טעם עוריא(
 החיד"א הרב שחקר מה פי על לומרנראה

 נעל ( " )משיו לן קיימא הרי לו( י קדמות )מדברזלה"ה
 והחזיק בא הרע היצר והנה חזקה, הוה ופרץנדר

 ואחר ההולדת, מיום תשמישן כדרך תאדםבאיברי
 את הרע היצר קנה כבר והנה פוב, היצר באכך

 בחושן לן דקיימא מה פי על ותירץ חזקת, מדיןהאברים
 קפן בנכסי מחזיקין אק חק )סיף קם"פ סימןכחטפפ
 לשדה ירד והמחזיק הואיל כך, אחר תגדילהאפילו
 אים קפן דמעשה הא והנה קפן, השדה בעלכשהיה
 בלי דקפנות מוחין רק דעת לו שאק מפניכלום
 ואמלא ק לא )שמות כדכתיב דעת בעינן העשיהדעת,
 רחשה והנך מלאכה, בכל לעשות וט' ובדעת וכו'אורע

 לעשיה, הנרצה הוא הדעת כשלימות המוחיןהנדלות
 כמתעסק, הוה דעת בלא דקפנות במוחק כן שאיןמה
 ראיה והא הדעת קפנות היה הנה בנלותוהנה

 וידערגמ ב( י )שטת הש"י אמר הנאולה תורשבהגיע
 ומסוום רז"ל ציוו והנה וכו', וידעו ה( ז הפ י"י אניכי

 זרה עבודה עובדי מתחלה ולומר בננות לפיקוחקא.(
 אחרא וסטרא הרע היצר והחזיק וכו', אבותינוהיו
 בקטנות הדעת שהיה להיות אבל איבריהם,בכל
 כל את לפפור יכולני סנ( הזהמן רז"ל שאמרוכענין
 דכתיב המקדש בית שחרב מיום הדק מןהעולם
 דעת להם שאין היינו מיין, %א הסכורת מ8 טרשש"
 דיצר והאי כלום, קפן מעשה ואק יק, עברוכשכור
 )היינו קפן בנכסי מחזיקין אין בנכסים החזיקהרע
 לאבותינו ממעמדה ההא והנה דעת(, לו שאיןסי

 הקפרונ  שוהיה הנם הנאקה, תור בהניעבמצרים
 וכו', והללו זרה עבודה עובדי ה%ו ה( סו חויהם)שורש
 והקליפה הדעוך בקפטת שחיו חפענח היתחנח

 תמש כן ש קפ4 בנכסי החזיקו אחראוהספרא
 ביציאת הענינים כל חכהשיל )שק יחזקאלבנפשה

 קפאת תקרא בנלות הדעת היה )כי לקפצתמצרים
 רז"ל( שאמרו וכש שכרות כעין הואכי

 ננד ק 1 )שמהר חז"ל תקנו טעם, פוב תטצאושלדץ
 מעם מה יין, כוסות ד' גאולה של לשונותד'
 אחרים סינים ד' לתקן להו הוה דוקא ייןלכוסות
 השו, לשונות ד' נגד ובסיפור באמירה אובאכלה
 היא שכרות עת הקפרוג בשעת שעמדה היאאבל
 וכו' לפמור ויכולני דין כאן ואין הדעת קפנותלנו

 הפורים בימי כתבנו )ובבר מייל המש ושיכורתשנאמר
 זש )טיחה וכו' לבסומי אדם חייב ז( סף ד מאמרמרר
 להנצל הפענה והיה וכו' שהשתחוו על נתחייבוכי
 ננד כן על שם(, עיק התפלות בענין באריכותאצלט הדבי ובא מיין, %א שבורת וכו' שכרות עתוכו'

 היא כי הכהסכר יין חז"ל התקינו גאולה שללשונות
 החזיק כי חזקה, טענת אחרא לספרא איןשנעמדה,
 בגלות כי כלום אינו ומעשיו דעת מבלי קפןבנכסי
 י"1 בן *( למדו רז"ל והנה מיין, %א ושכורתנאמר
 ויקפד ט;( % )בריקוח דנדלות( )מוחין נדול נקראשנה
 והנה וכו', חרבו איש אוי שמעת יעקב בנישני

 )ב"י החשבת פי על ונמירי אחט, הכתובקראום
 ומכאן אצם, ונקרא שנה י"נ בן אז לוי היה ח8

 הוה מוט,[ )נקרא שנה י"נ בן כולה התורה לכללמדו
 לתלת הרמוז אנט נקרא לזה דגימת מוחיןליה
 במצרים דודים עת בהניע והנה 5ה.א )ת"ז בידועמוחין
 בקפנות היית קפנים שהיו היתה הטענההנה
 והעונח העת הנה ועתה הנלווח מבור שכוריםהדעת
 אסר דאת כסה הדעת לאלימות נדלות לכללשיבואו
 שבת והנה דודים, עת עתך והנה ח( )טזביחזקאל
 שלימה, הדעת לקניית בראשית מימי הוכן יוםקודש
 י"י אני כי לדעת יק יא ישפות בשבת שנאמרוזהו

 הקב"ה לו אטר י.( )שבת רז"ל שאמרו וכעניןמקדשכם,
 וכו'( י"י ידעו אוטר ש % ונהם הדעת )סודלמהסה
 שני שמה הטבת ננזי בבית לי "ט טובהפועה
 אמר ראת )כמה והודיעם לך לחטראל ליתנחמבקש
 בשבת זה לבעבור והנה מאד, חבן וכו'(, כילדעת
 5 ש מאצת חשי"ת צוה היציאות קודם הדעת()יום
 )בנדלות( היום קףטיית תעייתם וכו' אחט להםויקחו

 עשייתן כן שאין מה דנדלווע מוחק הדעת)מ%שמ[
 שעבר מה כן )על ובשברות בקפטת היה היוםעד

אין יוסי. ווי ד"ה רה"י ש"ב כס נדרדר*(



יששכר הגדול שבת ג, מאמר ניסן, חדשמאמריבנבי
 בין הנדי, שבת הזה השבח נקרא כן עלאין(,

 נחת ותמצא הדברים והרחבוהתבונן
 הזה, החל בגלות גם ותדע תשכיל הדבריםממוצא

 זכות ח"ו אם אשר לנו היא אומןאמונת
 הדין, מן ונפתור מצר לנו ירחיב הש"י הנהשיז

 ושכורת כדכתיב בנלות שלימה דעת לנו שאיןלהיות
 לפפור לפענה ולנו לאבותינו שעמדה והיא מיין,%א
 ד' נאולה של לשונות לד' זכר תקנו ולזה הדין,מן

 אבותינו מנהני פי על שתמצא וזהו דייקא, ייןכוסות
 הכום את אוחזין וכו' לאבותינו שעמדה והיאבהנדה
 שאמרו מה זה ידי על ותתבונן רמיזתינו הבןוכו',
 לישראל כנטה שאמר כיון סו( )שמו"ר במדרשרז"ל
 את הצדיקים גילו מיד נגאלין אתם הזהבחוטט

 במקום אי"ה ויתבאר דנדלות, מוחין היינוראשיהם,
 ה( ד סימן ב )מאסראחר

 הזה השבת שם לקריאת פעם עוד לך רקומךיב(
 )פיז שכתבתי מה פי על הנדי,שבת

 הכל ( מא )פסחים רבנן דאמרו הא על יא( סימן בסנטר
 פייס( )תדא"ז ידוע דהנה והוא, לכם, דבעינן בשבתמודים
 הוא עשו והנה העולמות, ביניהם חלקו ועשודיעקב
 לחלקו ונפל הזה לעולם תחלה שיצא לתולדההגדול
 בעולם עצמו את מקמין הקפן הוא ויעקב הזה,העולם
 אם הראשונים, והקשו הבא, עולם לחלקו ונפלהזה
 הזה עולם מן ליהנות ורנלינו ידינו מצאנו האיךכן

 ההכרח )שהוא מים של וקיתון חריבה פת מןיותר
 עשו וטל הוא הרי ההכרח מן יותר אבללחיות(
 האיך מצוה אכילת הנאת )ואפילו העולם,ואומות
 הרב ותירץ הזה(, עולם הנאת מן הוא הרינוכל
 )שבת חזאל דדרשו להיות ז"ל, פריינו פהר"שהנדול

 אם בראשית מעשה עם הקב"ה התנה וגנאיפח.(
 אחזיר לאו ואם מוצב התורה את ישראלמקבלך
 עד ועומד תלוי היה הכל נמצא ובוהו, לתוהואתכם
 בראשית במעשה כמזיב כן על התורה, קבלתיום

 בה"א, הששי יום בוקר ויהי ערב וייני לא( א)ברגשית
 קבלת זמן של בסיון ששי יום עד תלוי היההכל

 כולו העולם כל היה ההוא יום בהניע נמצאהתורה,
 את מקבלין ישראל היו לא אם כי נדולה,בסכנה
 והנה ובוהו, לתוהו העולם כל חוזר היההתורה
 העולם, כל אח הצילו ונשמע נעשה באומרםישראל
 ומשלילותו ים של מזופו המציל ז( רגט )חוטט לןוקיימא

 ישראל של הוא הכל כן אם הציל, לעצמו נהרשל
 הנ"ל, הדב דברי כאן עד הבא, ועולם הזהעולם
 הכל טה.( )פסחים רבנן דאמרו הא הפעם פירשנוובזה
 האמור על להורות לכם, נמי דבעינן בעצרתמודים
 שם שכתבתי מה עיין הוא, שלנו הזה העתםשנם

 ועטן יא, סיטן ב טקטי )יע השבועות חנ בדרושיבמקומו
 ט( ס" ז מאמרשבתות

 דהנה וכו', בשבת מודים הכל כן נם פירשנוריכזה
 זצלה"ה החיים אור בעל וקדיש עיר הרבכתב

 %א וכו' י"י עשה ימים ששת כי יט( כ )שטותבאמוק
 ששת רק ברא לא דהש"י להורות בששת,כתיב
 ידי %ל השבת יום את כך אחר כן נם ובראימים
 האביע כן כי ימים, ששת שוב נברא השבתיום

 קדושת שמירת ידי שעל השבת יום בקדושתהש"י
 ואילו ימים, ששת הפסטל אל מכה שוב יצאוהיום
 העתם שישאר הזמנים מן זמן באיזה ח"ויצוייר
 ובוהו, לתוהו חוזה העתם היה שבת שומרבלא
 מן העולם כל את מצילול אנחנו שבת בכלנמצא

 הכל כן על וכנ"ל, שלנו הזה עולם נם כן אםהסכנה,
 שנם הנ"ל על להודות לכם דבעינן בשבתמודים
 בהניע והנה החש, שלנו הנד%, עשו חלק הזהעולם
 הש"י צוה הנה ממצרים, ישראל צאת וזמןתור

 כדרך אנט צלי ולאוכלו ולשוחפו פלה ליקחבמצוה
 פותרות הוא והנה הזה, עולם בהנאת אוכליןשהשרים
 וזניך הנדול עשו לחלק נפל והנה הזה, עולםהנאת
 נזול שהוא חבירו חלק מן ליהנות בציווי הש"ייצוה
 ביום הפלה את ליקח דהט"י צוה כן עלבידינו,
 האמור, על להורות לחובט בעשור אז שהיההשבת
 בכל כי שלנו הזה עולם כל נם שבת שפירתשמפעם
 שנקרא וזהו הסכנה, מן העולם את מצילין אנחנושבת
 חלק שנם אז שנתוודע הנדי, שבת ההואהשבת
 שלא מה לך יפח ובזה ולבנינו, הוא לנו הנדולקלטו
 תמיד רק העשירי ביום תמיד הנם לזכירתנקבע

 הבן. השבת,ביום
 דהנה הנדול, שבת הזה השבת לקריאת פעם ערךיג(

 מצרים בפסח הש"י צוה למה הטעם לומריש
 חכרה, )הישית רז"ל אמרו דהנה מבעשור, מקחולהיות

 הזה בעתם לעקציה שמנחלת מצוה נדולה פיו( עיטחד
 וחיה, טחותי שטוך ק ד )פט4 שנאמר הבאובעתם
 דכתיב בעוננ נצטוינו הנה שבת במצות והנהעכ"ל,

וקראת



 הגדי שגת ג, טמר ניסן, המשמטויבני
מיששכר

ק פ5שד  שבת( השביעי וביום נתפרא, ענג לשבת וקראת 

 תענוגי הוא הנה נקיה, ובכסות ומשתה במאכלענגהו
 יומא כן גם הוא שבת ( רה צב )ש-ב והנה הזה,הערם

 שבת יום הבא ערם מעין דנשמתא יומאדאורייתא
 ועולם הזה עתם תענוג הוא השבת יזם כן אםמנוחה,
 מצוה גדולה רז"ל שאמרו מה להורות בכדי הנההבא,

 במצוה הנה הבא, ועולם הזה עולם לעיטיהשמנחלת
 היינו ממצרים בצאתם ישראל שנצפוןהראשונה

 לחדוש מבעשור מקחו להיות הש"י צוה הפסח,קרבן

 ועולם הזה עולם תענוג יום שהוא בשבת אזדאיקלע
 ועולם הזה עולם נוחליו המצות ידי דעל להורותהבא,
 גדולה שם על הגדול שבת השבת נקרא כן עלהבא,
 בשבת דוקא לזכרון נעשה שנה בכל כן ועלמצוה,

 עשירי ביוםולא
 כסא במפר זלה"ה חיד"א מו' הלדול הרב כתביד(

 פירפו נבון, חנון מ' הרב בשם ז( ענק )עגדוד
 תשלם אתה כי החמד י"י זלך יג( סב )תהליםהכתוב
 כיון החסד מהו מפורסמת דהקושיא כמעקהו,לאטט
 בזה דברנו )וכבר הפעולה, כפי שכר רק משלםשאינו
 הנ"ל הרב ואמר שונים(, בפירוקים "( אחרבמקום
 מצוה, גוררת ויצוה ב( ד דות רז"ל שאמרו מה פיעל
 ברוך המצוה )מאת כך הוא המצוה שסגולתהיינו
 כענין )והוא אחרת, מצוה שתגרור שמו( וברוךהוא
 זה לפי כן ואם אותו(, שמסייעין למהר הבא ( קד)שבת

 ית"ש, מצדו ממילא היא הנגררת המצוהפעולת
 הסונרים מים בסוד שהוא החסד מדת מצדשמסייע

 היתה כאילו הקב"ה משלם כן פי על ואף זה, אחרזה
 שאמר וזהו מכהם, האדם פעולת האחרת המצוהגם
 כאילו כמעקהו, לאיש תשלם אתה כי החסד י"יולך
 במצרים והנה גרירה, בלא מכ"ט מעקהו הדברהיה
 הנה יחיד, כל שנצמוו ראשונה במצוה הקב"הצוה
 אז שאיקלע לחדוי בעשור הפסח את ליקחצוה

 להיות מצוה, גוררת מצוה להם להורות בכדיבשבת,
 שבירר כגטה פי על במצרים גם השבת ביוםשנחו
 בזכוין לב(, א )שהו"ר רז"ל שאמרו כמו השבת יוםאת
 מלה את בשבת ולקחו מצוה גוררת מצוה הנהזה

 קדמות מדבר ע"ג, קנט דוד ראש ע"ג, ב חז כסאשהןז(
 זי"ע חיד"א ברז לארה"ק לזע סימן ממערכת

 ס. ח סימו ומממרח סו, סימו ב מאמר שיזרעוח(
 א. משן ח מאמר חשבונות מאמרי לויל שזיז*(

 כן פי על ואף ממותם, בכרעי וקשרוהו ונררוהוהפסח
 את לנגוף י"י ועבר כג( יב )שסות כהטלם שכרםיקחו
 וכו', השיטחית יתן ולא וכו' י"י ופסח וכו'מצרים

 י"י ולך הזה ענין זה בשבת הקב"ה להםוהודיע
 שבת הזה השבת שם נקרא כל על וכו', אתה כיהחסד
 שנקראת החמד מדת להם שנתוודע היינוהגדול,
 )עיד וכו' הגדולה י"י לך יזק כס )דה"א כדכתיבגדולה

 י(סימן

 הגדר, שבת הזה השבת קורין למה לומר יש עוףסו(
 ב( קהו )תהלים בשמוק שפירשנו מה פי עלהוא

 ידוע והנה חפציהם, לכל דרושים י"י מעשיגדולים
 פי על הדבר ופירשנו מובן, ואינו ריסיה מיפיהדלאו
 הגדול סו( יז )כצם להלכה בכהונה רז"ל שאמרומה
 לעשותו הדבר על חשב אפילו ומחשבה, מעשה לויש
 כן שאין מה וטהרה, מומאה לענין כלי נקראכלי
 לן קיימא והנה מחשבה, לו ואין מעשה לו ישקמן

 מצרפה הקב"ה סובה מחשבה דב"טראל ס.()ורישין
 י"י ליראי מז( ג )מלאכי חז"ל שדרשו כמולמעשה
 וכו' מצוה לעשות אדם חשב אפילו שמוולחושבי

 משוא וכי מעם לתת מהראוי והנה בגוי, כן שאיןמה
 נחשבת המחשבה אי נפשך מטה בדבר, ישפנים

 דברנו )וכבר כך, להיות מהראוי הגוי אצל גםכמעשה
 הוא, אבי שונים(, מעמים ח( טימן ג מאמר אב )תמוגמזה
 ( כו )פ"א העולם את לברוא י~'ש ברצונו כשעלהלהיזח

 בשביל ברב"טית א( א בראשית )פקו במורטבה עלוגבראל
 עדיין סיגלו לא ישראל והנה ראשית, שנקראוישראל
 של מחשבתן הספיקה כן פי על אף מעשהשום

 נפסק כן על כמעשה, להיות במחשבה שעלוישראל
 למעשה, מצורפת שבהן פובה מחשבה להלכהבהם
 העתם בריאת והנה העלם, באומות כן שאיןמה

 )בראשיה א' ליל התחלה היתה הנה ברב"טיתבמעשה

 מחשבתן והנה *4 אחד יום בוקר ויהי ערב ויהי ה(א
 כרחך על כביכול, ברצונו כשעלה קדמה ישראלשל
 כ; על הזמן, בריאת קודם שהיה השבת ביוםהוא
 אז כי רצון, עת דבשבתא דמנחה צלותא זמןנקרא
 נקרא כן על העתם, את לברוא ית"ש ברצונועלה
 י9 לא )שטות הכתוב שאמר כמו הדעת יום השבתיום

 שאני הכנה לשון )היינו מקדשכם, י"י אני כילדעת
 ועליתם מבראשית הזה ביום אתכםהכנתי

 מובה מתנה ק( )שבת רז"ל שאמרו וזהובמחשבתי(,
וכד



 יש פשט א, דהה בפרדס, טלל ד, מאמר ניסן, הרש מאמריבני
 וכו', לדעת שנאמר והודיעם לך שמה הטבתוכו'
 להודיע הקב"ה כשביקש ממצרים ישראל בצאתוהנה
 דהומים, מכל יורטי בהם ש"1 הנפלאה הסגולהלהם
 כמעשה, מצורפת המצות במעשה מלהטבתןאיטר
 פסח, קרבן זביחת הראשונה במצוה הקב"ה צוההנה
 דורות( בפסח כן שאין )מה מבעשור לקיחתו צוההנה
 שמחשבין שהמחשבה להם להודיע בשבת, אזשהיה
 למצוה להם נחשבת הפסח זביחת המצוהלעשות
 והטעם העולם(, באומות כן שאין )מה עצמובפני
 נמצא במחשבה, עלו ישראל אז אשר השבת יוםהחש

 )מעשים י"י מעשי גדולים הפסוק, לפרש לנונתוודע
 חם( כי גדיינו נקראים המה הש"י לשם הםאיטר

 לפובה י"י ידרוש דרהט )כי חפציהם לכלדרסטים
 לששות האדם שמחשב והמחשבה והרצת החפץאפילו
 גדולים נקראים הם כן על י"י, לשם המצותמעשי
 בלבד מדחטבתו ידי חלל מחשבה לו ש"ט תגדולכדין
 לישראל הזה הדבר שנתוודע וכית כלי(, לעוטותפישל
 שנתבשרו הגדול, שבת לזכרון נקרא כז על הזה,בשבת
 במחשבתו כלי שעהטה הגדזל והלכות דין להםש"ט

בלבד.

 דמאמר
 בפקרסטיול

 הגדול שבת היום בעצם שדרשתי אצלי בכתובים נמצא אשרדרושים
 בפרדס טיול בשם נקרא כן על פרד"ס, דרךעל

 א'דרוש
 חורפי בימי עודשדרשתי

 :( קטופו דף )פסחיםגמרא

 הפשט דרךעל
 נמי תניא דברינו עליו שעונין עוני לחם שמואלאמר

 דבר הרבה, דברים עליו שעונין עוני לחםהכי
 אף בפרוסה שדרכו עני מה כתיב עני עוני לחםאחר
 מסיק הוא עני של דרכו מה אחר דבר בפרוסה,כאן

 עד אופה, וכנטתו פסיק הוא כאן אף אופהואשתו
 האחרונים וכל תעם )או"ח ערוך ויולחן הפור הנהכאן,
 קרש וכלנשנא כשמחשל היינו לטמני, כשקהופסקו

 שצריך פסקו כן על דברים, עליו שעוניןדברייתא
 וכלישנא ההגדה, כשאומר המצות עם הקערהלהחזיר
 יש אבל מצוה, מצת לאכילת דוקא פרוסהבחרא
 בפירהט שככזב ד( ח חומת )הל' הרמב"ם עללתמוה
 מצה שאומר עד הקערה את להחזיר צריךשאין
 צריך אין ההגדה דאמירת ליה מבירא ממילאזו,

 כשמהשל ליה סבירא לא ממילא המצוום עללהיות
 לאטנא דעיקר ליה ומבירא דברייתא, קמאוכלאטנא
 בפרוסה דרכו עני מה כתיב עני לחם דייקאבתרא

 הפרוסה, דין על מהפסוק הזה הלימוד הביא ובןוט',
 עקיבא דר' ובפרא שמואל, דברי לדחות ליה מנאוהא
 בכאן בברייתא וגם כוותיה, קאי ( )לו שעה כלבפרק

 תע,ג בסימן ז"ל להב"ח ראיתי והנה קמא,בלישנא
 דקאמר דהא להרמב"ם ליה דסבירא כיזב)גסונו(
 הוא עליו וכו', עליו שעונין בברייתא וכןשמואל
 בלילה היינו מצה אכילת עסק בזמן רק דוקא,לאו
 אינם הקפן %י היציאה, ענין ופספרין עונין אזהזה

 ליה סבירא דהכי דעתך מלקא דאי הדברים,מובנים
 הפסוק זה להביא להרמב"ם ליה הוה כן אםלהרמב"ם
 זה שהביא כמו וכו' עליו שעונין עני לחםלראיה
 עונין נאמר אם וגם הפרוסה, דין על לראיההפסוק
 וצריך "טמיענו רק דוקא, לאו ומואל דקאפרעליו
 ללמוד צריך אין הנה מצה, אכילת בליל ההגדהלומר
 דהגדה בברייתא הביאו מלא ומקרא עני, מלחםזה
 וכו' זה בעבור ג( שז יבריז וכו' תזכור למליז פסה()של

 ומרור מצח ש"ש בשעה אלא אמרתי לא 1( ע)שיות
 עליו כשמחשל לומר צריך כרחך על וכו',מתחים
 דוקא עליו לומד דין חידתי ובהשמיענו לאמר,דוקא

ההנדח



נה יחכר ונט א, דרוש בפרדס, טיול ד, מאמר ניסן, חדש מאמריבבבי
 בעת בגלוי לפניו מסוכה המצה שתהא הייטההגדה,
 למה הרמב"ם על תסיהתינו והדרא ההגדה,אסירת

 הקערה להחזיר צריך שאין פסק ואדרבה כן, פסקלא
 האחרונים, דעת להבין אנחנו צריכין זה לפירמנה

 יש להלכה להו דסכירא לומר צריך כרחךדעל
 ( ע בסוכה וכדחזינן הנ"ל( השיפה )היפך למסורתאם

 דיש פפח אפילו ונ' כהלכתן ב' להלכה לןדסבירא
 התוספות דברי פי ש לוסר לי ונראה למקרא,אם דדותי כשמואל הכא פסקו לסה כן ואם למסורותאם

 דסבר עקיבא ר' הרי שהקשו גולשן חק י.סנהדרין
 הסקדא שעה כל בפרק דרגם לסקרא אם ד"צליה

 כד,טסואל, וכו' עליו שעונין עוני לחם מקרא,והמסורת,
 וכו', ביין שנילהב לכהנה פרפ עני לחםהמסורה,
 לסקרא, אם יש ליה דסבירא מאן דאפילוותירצו,
 דרשינן אהדדי והססורת המקרא מכחשי דלאהיכא

 התוסכת דסברת להאחרונים להו ומביראתרווייהו,
 לסקרא אם ליה דסבירא סאן כסו דכו"ע, אליבאחוא
 הדין הוא הססורו7 גם דרשינן סכחשי %אהיכא
 מכחשי דלא היכא למסורת אם ליה דסביראמאן

 כאן פסקו כן על שנא, דמאי המקרא כן גםדריטינן
 צריך ולהרמב"ם והססורו7 הסקרא לנטניככולהו
 מוכרחת התוספות דמברת דהגם ליה דסביראלוסר
 היכא לסקרא אם ליה דסבירא דמאן קהטייתם()מכח
 כן גם דדרשינן ליה מבירא אהדדי מכחשידלא

 לססורת אם ליה דסבירא מאן זה כל עםהססורו7
 כן גם לסקרא אם "ט ליה דסבירא הכרח לנואין

 דסבירא מאן והנה אהדדי, סכחשי דלא היכאאפילו
 כשימה, הלכה ואין א( כשימה קאי למקרא אםליה

 אם תנא להאי דר,טינן המע למסורת אם "טוהלכה
 אהדדי סכחשי דלא היכא אפילולסקרא

 ז"ל, הרי"ף ברברי להשבונן שוב לנו נשארהץטץ
 עוני לחם בכולם דגרם רק לישני לכולהוהביא

 קיימא הלא הסקרא מלשון דאפקיה כית כן אםסקרא,
 שמואל כרחך דעל לוסר וצריך כשיפה, הלכה איןלן

 דרשה הך סהססורה כן גם להו סביראוהברייתא
 פרם וכו' עני לחם שעה כל בפרק עקיבא ר'דדרש

 האיך הכי תיסא לא דאי וכו', בחלבלשנילהטה
 בדטנט אביק שאי ד"ה שט וער"ן סוכה ריש רשףשתןא(

 1"א. בונקטו

 הרי וכו', עליו שעונין עני לחם הסקרא לדרוריאפשר
 לחם מצות עליו תאכל ימים שבעת ק טז ויבמםכתיב
 כל המצה על דברים לענווה דעתך מלקא וכיעוני,

 שבעה, כל חובה אינה גופה המצה הרישבעה,
 זה בעבור בברייתא הגדה בעל דרש מלאומקרא
 לשנילויטה פרפ עני לחם דדרש עקיבא לר' והנהוכו',
 ימים, הז' כל על דקאי לוסר אפשר דאי ניחאבחלב
 לנו חיתי וסהיכא ז' כל חובה באה אינה מצהדהרי
 הכלשכלים סכל נשתנה מה ז', כל עשירה מצהלאסור
 כרחך על אלא ז', כל לאכול לנו שסותר מלכיםמעדני
 הימים לז' ענין אינו באם בתורה במדה להדדרש
 כן ואם הראשונה, בלילה מצוה למצות עניןתנהו
 כן נם וכו' עליו שעונין עוני לחם המקרא גם זהלפי
 היכא דרשינן ותרווייהו הראשונה, לילה עלנדרש
 לדעת שכרגבנו הנ"ל וכסברא אהדדי מכחשידלא

האחרונים.
 אצלט, כתוב שנמצא ממם הדרכם סבם בכחן)חסר

 להלכה אבל טביז, דאורייתא ופטטייא יתבונן,והמשכיל
 והמסורת(. יתקרא לישני בכולות כמאחראים לן קיימאודאי

 הרמז דרך%
 קטו.(, )טחים הרבה דברים עליו שעונין עונילחם

 יב )שמות בפסוק שפירשתי סה דרך עלירשרש
 הוצאתי הזה היום בעצם כי המצות את ושמרתםט(
 מהו להרגבונן הראוי ומן מצרים, מארץ צבאותיכםאת

 הש"י שהוציאנו על הטצות לשמירת מעםהנתינת
 הפעם לכוין צריך הנראה )וכפי הזה, היוםבעצם
 וסוכה(, ותפילין ציצית כענין בפסוק מבואר שהואכיון

 ( קפי )ח"ב הקדדם בזהר קראו המצה דהנהונראה,
 אסונה איזה על להרגבונן וצריך דסהיסנותא,וניכלא
 חפץ הלחם דהנה לוסר, ונראה הסמה, הוראתסורה
 פעולת זולת בעצמו פעולה ועהטה עצמו אתמגביה
 שיעור כפי רק ללטאה לא האופן כי שעשאה,האומן
 אחר עצפה את סגביה והעיסה והמים, הקפחגודל
 הגדר מן ויוצאת האוסן ממעשה יותר בפעולתהכך

 נשארת המצה כן שאין סה האונק, שגבלהוגבי
 כשהיו אבותינו והנה האוסן, שהגבילה וגדרהבגבולה
 אסופת בתוך מפוקעים היו מצרים בפומאתמשוקעיה
 פלה למזל היה ההם בימים מצרים ואסונותכוזבוו7
 פי על מתנהג שהכל באמרם ת.( )ז"*ג המזלותבכור

המזקת



 יחכו הזז 8, דהש בפרדס, טיול ד, מאמר ניסן, חדש מאמריבנבי
 הש"י כאשר והנה המערכה, התחייבות וכפיהמזלות
 השמים מערכות הגידד נבורותיו האדם 'בניהודיע
 מצרים של המזל הנה קרובו, עם ישראל אהבתבעבור
 בחדש מ"ב( פ"ה )יצירה דהיינו ומכובלתו חדשובזמן
 אז שהוא לחדש במ"ו ודייקא מלה, שמזלונימן

 מערכותו הש"י שידד אז והגובה, התוקףבתכלית
 למזל העובדים מצרים יד מתהת ישראל אתוהוציא
 באי כל הכירו אז ובמופתים, באותות בממותההוא
 ההנהגה ואפילו שומר גבוה מעל גבוה יש כיעולם

 ית"ש בהשנאתו הכלהפבעיות
 כי זה ידי על וידע יתבונן דבר על המשכילוקנה

 בחפץ נקשרים הכל ומעשיו תנועותיוכל
 פעולת יפעול ולא הש"י על יהבו ישליך הנההבורא,
 אסיפת בהשתדלות לריק זמנו לאבד בנפשושקר

 יגרע ולא יוסיף לא כי ביודעו המדומה,הקנינים
 אשר כפי רק דבר שום העטם עבודתבעבודתו
 והטצות התורה מעשה )זולת יכול, הכל הכהוגיהיגזור

 מרמזת הלא הזאת עצומה ולהוראה הפשיית(,הבהירה
 בגבול תבולה מעמדה על נשארת שהיא המצוהמצת

 ואינה מנדרה חוץ יוצאת אינה האומן,שקוראה
 הכתוב שאמר וזהו מתנשאות ואינה עצמה אתמגבהת
 אימוץ לידי העימה תבא שלא המצות, אתושמרתם
 להוראה והוא האומן, מפעית יותר ותנועותונכהות
 הכהגדד ית"ש אומן הפועל המשניה בהשגחתשהכל
 הכל בטבע הנקלטה הדבר וכל והמזלורע הטבעייםכל
 בעצם כי המצה בפעם שאמר וזהו בהשנאתו,הוא
 מזל גובה תכלית נימן לאדש בט"ו היינו הזה,היום
 מארץ צבאותיכם את הוצאתי אז המזלות, בכורפלה

 לעשות יכול המזל טבע שום שאין רואה הנךטצרים,
 האדם מאויב כן על ית"ש, השגחתו מבלעדי דברשום

 היודע הוא בגזרותיו, ~התרצות ד' על יהבולהשליך
 *( מלפניו דבר כל על ולתנן ולבקש לאדם הפובאת

 הנא'(
 רז"ל ש58רו דרי ש י(וחח

 התיטק אין ט.()ברכות
 עד ואימא אבא לקרואיכול

 וקודם דגן, טעםשיטעום
 קורא אינו דגן טעםשיטרום
 מהם לבקרן ואימאאבא

 כי כייסורו די לולמלאות
 וכשסועם זה, מבחיןשינו
 )להבהין( מתחיל דגןסחם

 פריך כי מעט מעטןלחכיר(

 למלא לאביו לקרות לא והשגחתו,ויכולתו
 שצריך. מה כל משאלותיו שום תנרע ולאתוסיף

 היוצר האומן בחפץ זית הטבעיית מעשה ושוםטבע
 מיכלא מצה )שם( בזוהר קראו כן על אלקינו, הואכל

 הדבר. הבןדמהימנותא,

 לבקש אנחנו מחויבים הלזו אמונה ידי עלהנה
 יכול, והכל מהמשגיח וזמן עת בכל צרכינוכל

 אבא ור' מבא יימא דר' סב.( )""ב בזהר תראהוהנה
 שיתפללו עד אוכלין היו לא קמייהו תכא ממדרו הווכד
 סבי נפקתא כבר באמרם אכלו, כך ואחר מזונותםעל

 עליו שעונין עוני להם שרמזו וזהו אתייהב,מלכא
 דמהימנותא מיכלא הזה הלהם ידי על כי הרבה,דברים
 ובקשות, התפלות כל היינו הרבה, דברים ידו עלעונין
 החש בפרטים הכהטגיה היכולת מבעל רחמיםלבקש
 רמיזת כפי המצה ברמז לנו הבא האמונה ידיעל

 בחג הזאת המצוה כן % כנ"ל, בפעיתחהמצה
 כנודע ס"ה ח"ה לשת הפמה חג הלזההקדרת

 מצה אכילת ידי ש% מפני פ"ז(  שכ"א )פרע"חמהאריז"ל
 התורה למה תבין ומעתה כנ"ל, לפה הדבורבא

 התורה הנה כי המצווך הג הזה להג קראההאלקיח
 שהוא המצות, הג אותו קראה תמימה ד' תורתהיא
 בזמן הזאת המצוה לנו שנתן ית"ש, הבוראפעית
 להוראת ישראל קרן צמיחת רב"טית הלזה החגההוא
 ידי ועל כנ"ל, המצה ברמיזת הנ"ל אומןאמתת
 צרכינו כל ולבקש לדבר אנהנו מחוייבים הלזואמונה
 דבר במעשינו טמיף לא כי ית"ש, מהבוראוענינינו

 אותו קוראים אנהנו כן על כל, חיוצר בהשגהתרק
 א-נ( סיחו " רחפך )חרה והבן כנ"ל, ס"ה פ"ה הפפההג

 עני מה כמזיב עני עוני להם ק"ו:( הטום אההרבנר
 כיון הנ"ל, דרך פי על וכו', בפרומהשדרכו

 ידיעת השגת ראשית היה הזה בזמן ההם בימיםשאז
 ככה, הש"י קלטה למח להתבונן האדם צריךהבורא,
 ונמניח בעתם קטנה בריה ברא ית"ש רוממותיבגנרל
 להתבונן האדם צריך כן על מעשיה, פרפיות בכלעלית
 העשיה בעתם הקפנים שהבריות ית"ש מעשיובזח

 ולתכלית ותפארתו, וגדולתו רוממותו יכירוהגשמיית
 ויעלה במושכלות להתבחן חאנהיי הפין נבראזח

 צריך כן חשם ית"ש, לבוראו יחודים ליחד מעלהמקמה
 שבשבילו התכלית אחר במעשיו להתכחלךתאדם

 הרמז והוא הכל, ממנוכי
 שאין כנ"ל המצהבפעולת

 לא מעצמה תועלתלה
 מפעמת תנרע האתוסיף
 הש"י צונו הנההאומן,
 בזמן באצוהלאכלה
 שנתוודע בזמןהירותיט

 הבורא בחפץ הכל כילכל
 רט. 1 יש אש 15'(

נברא



נו יאכר דרוש א, דגש בפרדס, טיול ד, מאמר ניע חרש מאמרירויי

 ותענוגיו העולם מצרכי דבר בשום לעסוק ולאנברא,
 המצוה באת לזה מבלעדו, לו אפשר שאי ההכרחרק

 רק תענוגיו משלים שאינו העני כמו בפרוסה,הזאת
 האדם כן נפשו, את להחיות בהכרח בפרוסהדרכו
 ההכרח, צד על רק העולם בעסקי קניניו כליעשה
 פנוי ויהיה המותרים התענוגים גיוו אחרוישליך
 ויצדק בבריאתו, המבוקש התכלית להשיגבדעתו
 בפרוסה דרכו עני מה בגמרא, הלשון אריכות זהלפי
 בפרוסה, העני כדרך סתם אמרו ולא בפרוסה, כאןאף
 תענוגי כל בעמק כאן אף האמור, להורות הואאך
 כי והבן השלמה, מבלי בפרומה יתנהג הזהעולם

קצרתי
 מסיק הוא עני של דרכו מה ( קנז הם אחררמ

 על וכו', מסיק הוא נמי כאן אף אופהואשתו
 ההכרחיים העמקים שגם ברמז, כן גם יצדק האמורפי
 וכיוצא וכיתיה אכילה דהיינו העולם, בעסקילו

 שלא בכדי במלאכתו יאריך לא לחיותו,המוכרח
 האדם כמו רק נברא, בעבורה אשר מהעבודהיתבשל
 שמצפה חפצו למחוז ליסע בהצמרכו אכילתושממהר

 ואשתו מסיק שהוא העני וכמו רב, הון להרויחשם
 הרבה יתבמל שלא בכדי אכילתו למהר כדיאופה
 ולקבץ פרנסתו ולבקש למלאכתו לחזור פנאי לוויהיה
 רעבונו ישבור לא האכילה מזאת כי הפתחים,על
 לכל לביתו מרף להמציא מלאכתו ועיקר לעולם,עד

 כי לשעה אכילתו בתיקון יאריך לא כן עלהימים,
 ביכולתו שהיה )סרוסה[ פרוסה איזה יאבד כך בתוךפן

 שמואל מדרש )י כי מהזמן רגע יאבד לא האדם כןלסגל,

 הדבר ויעשה הזמן, כאבידת אבידה אין כג( האבות
 בעבודת במלאכתו ולהתגבר ישוב במהירותההכרחי

 ויצרו שבראו והפועל האומן בתשוקת ותורתוד'
 הדברים. הבןועשאו,

 הוא כאן אף וכו' עני של דרכו מה עודהמרמיז
 דבאמת שנדקדק אחר אופה, ואשתומסיק

 צריך כאן נים[ דוקא, בדומה דומה אינו הדין לפיבכאן
 והוה דייקא, ואשתו בעל המצות בעשייתלהקפיד
 ונראה אופה, ואחד מסיק אחד כאן אף למיסרליה

 מותרות גיוו אחר להשליך שהזהיר הגם דהנהלרמז,
 העולם ועסקי שכתבתי( הפרוסה )ברמזהתענוגים
 זה כל עם ההכרח צד על רק ומתן הכהטלועניני
 ובזה לעניים, להשפיע הצדקה במעשה כן גםיעסוק

 הרמז ובא בהם, שעוסק העולם לעסקי עילוייהיה
 מתעורר החסד שמדת הזה בחג רס.( )ז""א ביותר זהעל

 נדבה בתורת לגאלינו הש"י התחסד שאזבעתם,
 ומעשים מצות אז לישראל היה לא כי וחסדצדקה
 ועריה ערום ואת ז( מז )י"זקאל אמר ראת כמהמוכים
 הנותן ראה( פ' )שעממי ידעת וכבר וכו', עליךואעבור
 והמקבל כהופיע, דדכורא דרגא בחי' תמיד הואצדקה
 פיק-י רז"ל אמרו והנוי מקבלת, לנוקבא יכונההצדקה

 עושה העני העני עם עושה הבית שבעל ממה יותר "(לד
 הלזו, במצוה הזה בחג הרמז ובא הבית, בעלעם

 עני של דרכו מה בו, פירשו עני, לחם רחמנאקרייא
 הכל מכין שהוא הגם הנה אופה, ואשתו מסיקהוא

 הגומרת היא הנוקבא אשתו עכ"ז מסיק[, )י"מ)והמסיק(
 כן האפיה, אחר ההנאה לתכלית ומביאתומלאכתו
 שהוא הצדקה המקבל היינו ואשתו מסיק, הואבכאן
 המכוון לתכלית להביאו מלאכתו יגמור דנוקבאבדרגא
 וזהו יתירא, בריבוי בעולם החסד מדתלהאיר

 ייתי דכפין כל וכו' עניא לחמא הא בהגדהשמכריזין
 עלינו ד' חמדך יחי וכו',וייכול

 הדרוש דרךעל

 בזחך (, קטו )פסחים וכו' שעונים עוני לחם שמואלאמר
 בתר פקודא ( מ )""ב מהימנא ברעיאהקדיש

 שעתא ביה וכו', מצרים דיציאת בשבחא לספרדא
 ושמעו זילו יון ואמר דיליה פמליא לכל קוב"הכניש

 ואתיין מתכנשין כולהו כדין וכו', דילי דשבחאסיפורא
 ד,טבחא סיפורא ויטמעו דישראל בהדייהוומתחברין

 ואודן אחיין כדין דמריהון, דפורקנא בחדוא חדאןדקא
 ליה ואודאן וגבורן, נימין אינון כל על לקב"הליה
 בחדוה דחדאן בארעא ליה דאית קדישא עמאעל

 וגבורתא חילא ליה אתוסף כדין דמאריהון,דפורקנא
 למאריהון חילא יהבי סיפורא בההוא וישראללעילא,
 נבורתיה כמהבחין כד וגבורתא חילא דאתוסףכמלכא
 על יקריה ואסתלק מקמיה דחלין וכולהו ליה,ואודן
 לאישתעי נש בר על הוא חוכא דא כגוונא וכו',כולהו
 ניסין אינון בכל ניסא ולפרסומי קוב"ה קמיה *רתן

 קוב"ה והא חובתא איהו אמאי תימא ואידעבד,
 לפרסומי נש בר איצמריך ודאי אלא וכו', טלאידע
 בגין עבד, דאיהו מה בכל קמיה ולאשתעיניסא

דמעת



 יששכר דיוש א, "ץש בפרוס, מעל ו, טסי מק, המש מטריבני
 מתכנשין דלעילא פמליא וכל מלקן מיליןדאיתן
 יקריה ואסתלק לקוב"ה כולהו ואודאן לוןותמאן
 הזוהר מדברי מובן ממילא עכ"ל, ותתא, עילאעלייהו
 שבח למעלה מתעורר מצרים דיציאת סיפור ידישעל

 ישראל, ובשבח הש"י בכבוד שסספריןמהמלאכים
 ישראל נקמת לנקום זה ידי על כביכול כחואיתוסף

 הזה החל כבעבוד הגלות מן כןגם

 הגדול השבח הוא מה להתבונן מהראויוהנה
 הסיפור על ישראל את המלאכיםשכמבחין

 לספר מחויב פוצה לו שעדיין מי בודאי הלאהזה,
 הוא אך כזו, פובה לו שעלטה למי פובהולהחזיק
 ואודן שאמר הזוהר בלשון תדקדק כאשרלדעתי,
 בחדוה דחדאן בארעא ליה דאית קדישא עמא עלליה

 דפורקנא בחדוה אמרו לא הנה דמאריהון,דפורקנא
 תדקדק כאשר הוא אך מאריהון, לון דפריקדילהון
 הזה המר בגלות כלהבחין שאנו הזה הסיפורדהנה

 מארץ צאתנו בעת לחירות מעבדות הש"ישגאלנו
 עבדים אנחנו אכתי כי שבחינו, תגדל בזהמצרים
 כהגער לאין כפליים כפלי שעבוד ויותר דחקותביותר
 הזמן ובאריכות האומות בין הארץ כנפותבארבע

 הימים כל אילו אשר מצרים, גלות מן כפלייםבכפלי
 זה רוחינו השב די לאומים המון נתנונו לא וכו'דיו

 הנתון העבד והנה שנה, מאות וטמונה לאלףקרוב
 זקנתו, בימי ועצום רב בשעבוד משעבדו ידתחת
 נעוריו בימי שיצא על ורנן בגילה ויגיל ישמחהאיך
 נפשו במר יתאנח הלא לחירות, משעבוד אחתפעם
 כן פי על אף אך ובשביה, בצרה כעת נתון שהואעל

 נתונים בעוה"ר כעת שהם הנם קרובו עםישראל
 הם כן פי על אף עלינו, הש"י ירחם אשר עדוכו'

 עירום במצרים שהיו להיות מצרים בגאולתשמחים
 בזמן זה ידי על ונשתקעו ומצות תורה בלאועריה
 למנולה ונבחרו שיצאו ומאז פומאה, שערי במ"פקצר
 מכל מובדלים הם ובזה *(, ומצותיה התורה להםניונן
 הגם ית"ש, לא"ל ותהלה הזה, החל בנלותעם

 ישראל אלמן לא הרבים, בעוטתינו הגלותשנתארך
 התורה ובאמונת ית"ש באמונתו נשארים והםמאלקיו,
 שבהם וריקנין עם, מכל מובדלים חם בזהומצותיה,

 שמות הקדחי החסם אור סו, בהר ריש עמוקות מגלהעייזב(
 י נ י יני" יי

 מצרים גאולת נקרא זה ובעבור כרימת, מצותמלאים
 ח"ו להשתקע כזה נלות עוד יהיה לא כי עמםנאמת

 הגופות נלועג שלענין הגם כך, כל הקליפותבפומאת
 כפליים בכפלי הגלות כעת גדולה הרביםבעונותינו

 נלות שום אין הנפשות בנלוזה אבל כהגער,לאין
 חלק המה הן נפשותינו והנה כחטרים, לגלותדומה

 וכו' באפיו ויפח ז( ב )בראוית שכתעב כמו ממעלאלקי
 גאל כאשר והנה נפח, מתוכו דנפח ומאן שם()רפוין

 נאולח כביכול נקרא ממצרים נפשותינו אתהש"י
 אלקותו מכירין שבעים הנפשות היו שלאלהש"י,
 ולא בהם, אחוז היה אשר הקליפות פורשותמנודל
 מאז והנה אלקותו, שיכירו בעולם אומה שוםהיתה
 שכעת הגם אחד, עם ישנו כבר מצרים מארץצאתינו

 ומפורד מפוזר הוא הזה הקדוש העם הרביםבעונותינו
 ומוסרים באלקותו מאמינים הם זה כל עם העמים,בין

 מצרים גאולת נקרא לזה שמו, קדישת עלנפשם
 שגם הנם שמו, נאית היינו ית"ש גאולתוכביכול
 והשכינה וכו', צרתם בכל ס( סג )"טעה כתיב הזהבנלות
 לגלות דומה אינו זה כל עם בנלות, עמנוכביכול

 הדבר. הבן וכנ"ל,מצרים
 מצרים בנאולת כשמספריו בנלותם ישראלדדץבה

 בכפלי כעת בגלות שהם הנם זה, עלושמחים
 כביכול אדוניהם בנאולת שמחים הם אבלכפליים,
 בני הם שכבר אלקי(, )חלק נפשותם גאולתדהיינו
 בזהר שאמרו וזהו תפארתו, שם ויודעי תורה שלבניה

 זה, בסיפור ישראל את מאד כשבחיןשהמלאכים

 בשביה נתונים שהם הגם בזה, מאד שבחם תנדלכי
 דמאריהון בפורקנא שמחים הם זה כל עםבעצמם,
 יורה זה הנה וכאמור, כביכול אדוניהם נאולתהיינו
 גופם. צער בעיניהם תקפן אשר להש"י אהבתםנודל
 נתפרסם כבר אשר בזה ושמחים מתנחמים הםבאשר
 מצרים, כגלות נלות עוד כאן ואין יתפש אלקותוכבוד

 תורתו, ואת ד' את ויודעים הדעת נתרבה כברכי
 של בצקת הספיק שלא על המצה הוראתוהנה

 לא כי וכו' יצאת בחפזון כי וכו' עד להחמיץאבותינו
 כרנע מתמהסהים היו אילו כי ס להתמהתה,יכלו
 להתבונן יש מזה הנה הנ', בסוער כביוקעים ח"והיו
 כן על מצרים, בגלות הנפשות נלות היה היכןעד
 וגו', בנלותיט גם הלוו בנאמה השמוח לספר לט"ט
 אנחנו הנה בנ"ל, המצה בפעם בזה התאנחנווהנה

מם8יים הייט. עבדים סוטה להאברבבאל פיח זבח עצן*(



נו ישכר דיחס א, דרוש בפרדס, טיול ד, מאמר ניסן, חדש מאמדיבנבי
 סרבים הטלאכים ואז הלזו, בנאיה השמחיםממפרים
 וקדושו, גבראל גואל בשבח חיינו רביםבשבחים
 אשר הנפשות מגאלת עיקר שענשין גבראלובשבח
 עליו שעונין עוני לחם ושאמרו וזהו וכו', המהלד'

 המלאכים עונין הלז הלחם ידי על רצ"ל הרבה,דברים
 הגבח הקב"ה שבח היינו הדבה, דבריםלמעקה
 דיבורי על תשתין עונין, לשון יצדק ובזהגבראל,
 ואומרים עונין המלאכים חגאולה, בסיפורישראל
 מהוראת כי הרבה, דברים כן וגם בזהר,וכאמור
 לספר, שנצמוינו המצה ש מצרים דיציאתהמישר
 שנעשים הנימים כל לםפר האדם שמחויב מזהמוכח

 בזהר שכתוב וכמו תמידלו
 וכו', בפרוסה שדרכו עני טה כתיב עני ארשךדבע4

 חרש בן טתיא ר' אמך כה( ה בא )המלהאבמדרש
 חיי בדמיך לך ואומר וכו' עליך 1אעבור ו( ס)"אשף
 שלא מטצרים אבותינו ננאלו דברים ב' בזכותוכו',
 פסח דם הקב"ה להם ונתן להגאל זכות בידםהיה
 דברנו אשר הוא הזה, בלילה ישראל שסלו מילהודם

 עירום והיו בטומאה מאד כברוקעים שהיומקודם
 מצות קצת הקב"ה להם ונתן ומצווך מתורהקריה
 בהכרח היה וזה זכות, מעם בידם שיהיה התורהק
 שיפריחו עד יחמתין עוד להתמהטה יכלו לאכי

 הספיק שלא המצה טורה יזה טובים, ומעשיםפצות
 לחם הכתוב שקרא וזהו לעיל, וכנכתב וכו'בצקת
 להם נתן כן בפרוםה, שדרכו עני טה בו ופירשועני
 מעם בידם שיהיה התורה מן קטנה פרוסה אזהש"י
 להתמהמה, יכלו לא כי גאולתם לטהר בכדיזמת
 הסיל"ה דם"י הפם"ח דם"י בגימטריא פרום"הוברמז,

 יתבאר וכו', טםיק החש עני של דרכו מה טחךדבר
 אחריהם מצרים וירדפו 0 ים )אהו"י חמדתם פיעל

 אלו כל לכם גרם מי חקב"ה לחם אסר ס( י)שטות
 לא כי יב( נס 5שע" ואילך טכאן בו, שהנאתםחפזון
 טהלך הייתי דיני ובית אני למשעבר תצאו,בחפזון
 יומם, לפניהם הולך וד' מא( יג )ושעת שנאמרלפניהם
 הולך כי שם )ישצ" וכנאמר לברי אני לבא לעתידאבל

 מאי הזה המדרש לחביו וכו', ום4שם9כם ד'לפניכם
 האיך וגם דינו, בית עם כביכול הקב"ה שהלךאיכרת
 להיות הנ"ל, פי על יתבאר הצה בחפלת זחחלוי

 הרחמים שם תחש ב"ה חויה השם רם.( הח"גידי

 דין בחינת על מורה אדנ"י שם כן שאין מהוהחסד,
 )שער בחכמה למאכילים ידוע והנה דמלכותא,דינא
 הוי"ה שם מן מקבל כביכול אדנ"י שם אשר ש"א(אורה

 ואשתו איש כדרך ומקבל משפיע בשם הזה עניןויכונה
 הוי"ה דהמם בהתגלות והנה האוזן, את לשברכביכול
 וחמדים רחמים על מורה ה' כבוד ונגיה לבדוב"ה

 ש"ט מורה אדנ"י שם עם כן שאין מה פשוטים,גמורים
 לא הדין מדת גם שיסכים ועד דין, בחינת גםעדיין
 שיציאת האסור פי על והנה והרחמים, החסדיגמור
 בטומאה מאד משוקעים היו כי בחפזון היהמצרים
 גם עדיין היה לזה כרגע, להתמהמה יכלו שלאעד
 ובית הוא כביכול לפניהם והלך הדין התעוררותכן

 בכבודו הקב"ה אלא הגדה בעל שאמר זהודינו,
 הבית היינו אדנ"י שם נקרא כבו"ד כה.( )ז""אובעצמו,

 זה ידי חלל ב"ה, הוי"ה ההא 1העצ"ם פ"א( ש"ס סייסדין,
 מצרים של והשר אחריהם מצרים וירדפו עדייןנתהווה
 שנתעורר עד וכו', ע"ז ע1בדי ה~1 ה( סו ההלים )טדקיטרג
 הרחטים התעוררות כהרה תפלת ידי על היםעל

 מה מ8.( )ה"נ בזהר שכתוב כמו ונורא, עליוןממקום
 בעתיקא וכו' דייקא אלי סו(, י )שסות אליתצעק
 ההוא ביום ד' ויסיע " יד )שם אמר לזה מלתא,תליא
 וכו' היך וד' עתה עד כי ב"ה, הוי"ה דהוםדייקא
 עד שלימה, "ןוע" עדיין היה יא דינו וביתהוא

 הבית של הדין להמתיק הים ש הרחטיםשהתעוררו
 לרחטים. דין הבית המכים שאזדין

 זה כל לכם נרם מי הש"י שאמר המדרש תביןדבזה
 כך כל זכות בידם היה שלא שיצאתם,חפזת

 עם לפניהם הינעי שהלך גרם וזה הקטרוג גרםוזה
 בימינו בטהרה לבא לעתיד כן שאין טה דינו,בית

 שום יהיה לא כריטון מצות טלאים שבךריקנים
 יהיה ולא הגאולה בעת תיכף בחמד יוכלל כידין,
 על טורה מצה והנה הגאולה, אחר צער שוםעוד

 של דרכו מה עני לחם קראה ולזה כנ"ל,החפזון
 עד התכלית ננטר לא בן פי ש ואף טםיק הואעני

 הוא הזה בלילה בכאן כביכול כן אופה,שאשתו
 ובית הוא לפניהם היך וך כתיב כן על וכו',טםיק
 ביום הוי"ה וירשע אז הים אל שבאו עד כנ"לדינו
 מעצמך הבן לחסד, ונתהפך הדין נכלל כי וכו',ההוא

 בכתב. לפרש אפשר אי כיהדברים
אמר



 יחכר סוד א, דתש בפרדס, טיול ד, מאמר נימן, חדש מאמרי23ני
 הסוד דרךעל

 הנה דברים, עליו שעונין עוני לחם שמואלאמר
 בשוחים מצות )מאמר עולם כהונת בריתבספר

 מצה בחינת עצם ואמנם לשונו, זה כיזב ד( ג פרקבשמן
 בסוד לח"ם בחינת יהיה הנה וכו' עני לחםבסוד
 אחד ובהיות הויו"ת, דג' רזא שאמדו כמומזל"א
 האדם אכילת יהיה התבואה על בפסח פרקיםמד'

 וצריכה כולה, השנה לכל שרשית בחינת הפסתבימי
 דשא"ר רזא וטמא ערל בה יבא לבל ביותרשימור
 העיסה את שהחמיץ הדע"ת ע"ץ )בגימטריאוחמ"ץ
 גם ידוקדק ובזה עולם, של חלתו שהיה הראשוןאדם
  היום בעצם כי המצות את ושמרתם הכתוב למעםכן
  יתירה  שמירה או  צריכין המצות היינו  וכו',הוה
 ויש התבואה פרק שהוא וכו' הזה היום בעצםכי
 שדנין בזמן כי נ"ל(, שמירה, וצריכה רב עילוילה
 תבואתו, ראשית לסוד עילוי בחינת יהיה התבואהעל
 ד' מעשי גדולים ב( קיא )ההלים בפסוק שפירשנוכמו

 ונחקרים דרושים ד' מעש"י אשר בעת כי וכו',דרושים
 בההוא עלייהו, רעדו הרפתקי הנהו לכל חפציהםלכל
 בהיותם ודאי הם וגדולים רב, עילוי להם ישומנא

 שהמשכיל העליון הטשגיח מאת ההוא בעתמושגחים
 עצם עליו שיהיה ומה אצלו, הם אחדוהמושכל
 הפלא השכל בבחינת דבקות לו יש הריהשגחתו

 ההשגחה פרק בפסח יהיה וכאשר תהלתו, והיאהעליון
 בויש דבר כל כי ביותר, שימור צריכה התבואהשעל
 )ברטת אמרינן דהכי מפי, שימור בעי יתירה מעלהלו

 התבואה מבחינת והנה וכו', שמירה צריכין ג' (נד
 דאשתני ללחם הגיעם עד בירורים כמהיהיה

 ממולא נמשך והוא האדם, חיי לעיקרלמעליותא
 ג' לבחינת הויו"ת ג' שמודו תליין ביה מזונידכל
 במילוי הויות ג' יתמלא כאשר והנה עילאין,רישין
 א"ל סוד נ"ז בחשבון מילואין הני סוד יהיואלפי"ן
 א"י בסוד ( סו עקב המצות )שעי האריז"ל שביארז"ן

 הוא דלחם הויו"ת ג' מילוי שסוד ונמצינוהוי"ה,
 פשוטים הג' והרי כנודע, דאוכ"ל רזא שהוא ז"לסוד

 בחינת יעילוייא דאישתני מצייה בסוד הואומילואים
 דשם רזא מלאות הויו"ת לסוד )פשומים(ההויו"ת

 האד"ם יחיה מוד שהםס"ה

 רפט אופן עמוקות סגלה יעייז ז, סיסז ח מאמר עמןג(

 כוונה יתכן אוכ"ל הוא אשר הלח"ם בבחינתהאמנם
 לח"ם בחינת כי השנה, ימות לכל גםזו

 אד"ם לגבי אוכ"ל ונעשה הויו"ת מג' הנכסיךהוא
 כאשר כי הללו, לשמות מילוי יהיה ובזההאוכלו,
 ומפרנס מהז"ן לו המושפע הלח"ם את האד"םיאכל
 )בזה דרכיו, בכל אותו לדעה לשמים לבו ויהיהלכל
 מוב הדע"ת ע"ץ סוד חמ"ץ לשא"ר תיקוןיהיה

 לי(, נראה כן והבן, לטוב, נומה שדעתו כיון ג(ורע
 )ויהיה לה"ם של השמות לבחינת מילוי בזהיהיה
 חמ"ץ שא"ר נסתלק כי מצ"ה בחינת האוכ"לעם
 רצון נתמלא כי לי(, נראה כן והבן, הדע"ת, ע"ץהוא

 ובלבד ומזונו, אד"ם להשפעת מובתו בהיותהכהשפיע
 יהיה כשדעתו )היינו דע"ת בלא נפש יהיהשלא
 ע"'ן חמ"ץ שא"ר בחינת שהיא כרסו למלאותח"ו

 והרי לי(, נראה כל והבן, ת"ו, לרע נומההדע"ת
 בסוד ההויו"ת בחינת למלאות גורם האוכלהאדם
 לבדו הלחם על לא כי שאמר וזהו כנזכר,אד"ם
 מילוי בלא לבדו הלחם עדיין בהיות כי האדם,יחיה

 על ודאי אלא מידי, מהני לא אכתי אוכ"למבחינת
 הפה מוצא יקרא המילוי כי וכו', י"י פ"י מוצאכל

 יהיו האותיות מילוי שכל הוי"ה מבחינתהנמשך
 )רצ"י עצמו, בפני אות כל האד"ם יבמא אשרלכל

 כל ועי וכו', עצמו( בפני דיבור אות מכלשיעשה

 שפע בהיות ודאי האך"ם יחיה הוי"ה פימוצא
 מסוד פנים כל ועל כנזכר, אד"ם לבהינת נכשךהוי"ה
 ויחדיו האוכ"ל ובחינת הצח"ם בחינת מפורשמצ"ה
 האד"ם, יחיה ועליו הוי"ה פי מוצא כל על תמיםיהיו

עכ"ל
 שא"ר בהגהותי לעיל שכתבתי מה תביןןמא,טר

 הדעת מעץ והנה הדע"ת, ע"ץ סוד הםחמ"ץ
 וכו', ממנו אכלך ביום כי יז( ב )בראשית ההיפךנמשך

 אוכ"ל האד"ם בהיות השנה ימות בשאר אפילווהנה
 הוי"ה א"ל בחינת האוכ"ל להמשיך בכוונהלח"ם
 ונסתלק מצ"ה בגימטריא יהיה הלח"ם, מילואישהוא

 לו ונמשך הדע"ת, ע"ץ שהוא תמ"ץ שא"רבחינת
 בהיפוך כן שאין מה האדם, יחיה חיות זה ידיעל
 להודה המצה באכילת בפסח אבל לפוב, כוונתובאין
 ונבורך שמה מצה הנה הנ"ל הכוונה בזולתאפילו
 שהיא לח"ם מתיבה אישתנית הרי הנ"ל,החיות
 הויולת ג' שהוא מצ"ה להיקרא הויו"ת, ג' אחתתיבה

במילואם



 י8נ ולסוד דרגן בפרדסו טעם ד, מאטר נימן, חרש שאמריבנבי
 ודיבורים בתיבות אותם לסמא שוצריכיןבמילואם
 דברים עליו שעונין שאמרו וזהו וכו', ה"א יו"דרבים
 תיבות ג' הוא לח"ם כרעיבת השנה שבכלהרבה,
 תיבות י"ס מצ"ה כן שאין מה הויו"41 ג'היינו

 החיות מזה ונכושך כנ"ל במסמא אות כלכשקורין
 הבן.כנ"ל,

 על יתפרש וכו', בפרוסה שדרכו עני מה אתרדבר
 ואמר, חייא ר' פוצת קנ"ז.( דף )ויצא הזהרפי
 בערב לחדור יום עשר בארבעה בראשון יח( י1ושמות
 תאכל ימים שבעת ק סו מנהם וכתיב מצווחתאכלו
 אתערו מלה האי כתיב, עני לחם עני, לחם מצותעליו
 במצרים ישראל הוו כד חזי תא אבל חברייא,בה
 לון לקרבא קוב"ה בעא כד אתרא, ברשותאהוו

 דוד דא עני מאן עני, דלחם אריר לון יהבלגביה
 אני ואביון עני כי א( פו )תך,וים ביה דכתיבמלכא
 דיהב מה רק כלום מגרמא לה דלית סיהרא ( פו))ת"ו
 איקרי עני לחם והאי לי(, נראה כן שידושא,לה
 קל"ה בגיממריא )מצ"ה דכורא בלא נוקבאמצה
 הוה מסכנותא קלות( דעתן נשים ( לג )ש1תבסוד

 לון דקריבו כיון בקדמיתא, מצה לגביאיתקריבו
 דכורא ואתחבר אחרנין בדרגין קוב"ה לון עייליתיר

 איקרי בדכורא איתחברת כד מצ"ה וכדיןבנוקבא,
 כי יא( ל וכהר דכתיב הוא הדא ו' בתוספתסצו"ה
 מצוה, ~בתר בקדסיתא מצה כך בניני הזאתהמצוה
 ימים שבעת ו( יג )שטות הפסוק יתבאר ובזהעכ"ל,
 וכו' יאכל מצות לה' חג השביעי וביום מצתתאכל

 בוי"ו, מצו"ת כך ואחר ו' הסר מצ"ח אמרמעיקרא
 היהב.והבן

 ענ"י לחם בתורה כיזוב לך, יתבאר הדבריםוקואלה
 כלום, מגרמא לה דלית דמסכנותאדרגא

 וקרינן דוא"ו מרזא החמדים לו משביכין כךואחר
 ובזה לדיבור, הנכושך קו"ל בגיממריא ואתעבידעונ"י
 ע"ב על רוכב הוי"ה הנה 8( יט )ישע" הפסוק לרמוזיש

 ק"ל( בגיממריא ענ"י דבחינת )דרגא ק"ל)חמ"ד(
 מן ונעשה עליו רוכב השם וכחיכי מצרים,ודא
 לך יתבאר ובזה מ"ח, פ"ה סוד בפס"ח קו"לק"ל

 ענ"י תיבת מה בפרוס"ה, שדרכו ענ"י מההטאמר
 אנחנו וצריכין קו"ל, עונ"י מתיבת ו' חסר פרוסהוא

 תיבת בפרוסה כאן אף בקריאתיט, הוא"ולהמשיך

 המצה(, )במצו"ה( ו' שחמר פרוס כן גם הואמצ"ה

 מצו"ה לשם הטצ"ה באכילתיטואנחנו
 ממשיכיי

 לה
 והבן.הוא"ו,

 יתבאר וכו', מסיק הוא עני של דרכו מה אחרר2ט8
 לשעבר הדרוש, בדרך שזכרט המדרש פיש

 לבא לעתיד אבל לפניכם מהלך הייתי דיני וביתאני

 על לן וניחא הדקדוקים, שם כתבנו וכבר לבדי,אני
 שיקים )שעי הכוונות בספר האריז"ל מרן דבריפי

 הכוונה, ג( וב )חשעמ תגאלו בכסף מא נמכרתם חנםיא"(
 ולא למגנא, עובדהא דכל אחרא הממרא הואחנם,
 אלא דחסד מממרא פורקנא להוי דלא תגאלו,בכסף
 יפק תדהים )שנ"ט עילאה, אימא היינו דזהבמסברא
 אימא היינו נימין ושטמתה כנור הוא הכהטיחדלימות
 גבראל דיאמרו פט.( )שות רז"ל דאמרו והיינועילאה,
 בבינ"ה אתאחדת דגבור"ה אבינו אתה כיליצחק
 כימי סו( 1 )מ"א והיינו דילהון, פורקנא יהאוממנה
 מסמרא והתם נפלאות, אראה מצרים מארץצאתך
 עילאה אימא אתגלייא דחתם אלא נפקודיובלא
 אלא הכי לאו ודחטרמו נפקו, תתאה ובאימאבתתאה

 וכולה יפקון ובזה ביצחק ערכאה אימאדאיתגלייא
 הפח"ק בזרמים יחטב ד( 1 )תהלים סוד וזהוכדחזי,
 דאיתכ~ת עילאה אימא סוד ש' ועייל צ'ואפיק

 הוא בשמי"ם, עילאה, אימא יושב, והיינוביצח"ק,
 פרקינן לכן חנ"ם, דאינון בקליפין דעאלו כהשוםיצח"ק,
 וזהו עימקה, אימא היינו קליפין שלמין דשאבאתר
 )נסתר(, אראנו אמר לבתר )לנוכח( צאתך כיסיסוד
 ראת וכמה פורקנא להוי דאיתכסייא עלמא ידידעל
ק שמובןאמר  אמר ולהכי הוא, הלוי ועבד כג( 

 ע( טנ )ישע" דכתיב והיינו שפיר, וכתאבאיתכסייא

 תבין ובזה המהור, עכ"ל בזה, ודי יצא, כנבורי"י
 התגלות היינו וכו', דיני ובית אני לשעברהמדרש,
 נפקו, תתאה אימא ידי ועל בהעלאה עילאהאימא
 התכללות ידי ש לבדי, אני לבא לעתיד כן שאיןמה

 מה והנה כר(, אנפין )דזעיר בגבורה עילאהאימא
 דאיתגליא מצרים מארץ צאתינו דבימי לפריטשמראה
 וזה אנפין, הזעיר ידי על הוא בתתאה עילאהאימא
 שלא דבר פינו יאמר שלא רצון ויהי אפשרבדרך

כרצונם
 דיציאת הספור ליל מעניני המדבר המאמר תבין11נזה

 מסיק הוא עני 11ל דרכו מה עני, לחםמצרים,
ומכין



 יחכ~ 8שט ב, דויר בפרדס, טעו ד, מאמר ניכו, חדש מאמרי322י
 ידו על התכלית ננסר לא כן פי על האף הכלומכין
 מצרים מארץ צאתינו בימי כאן כך אופה, אשרערק
 היו,טנ עילאה מאימא פורקנא והוכן דאתער מסיקהוא

 אימא ידי על היה הגמר היינו אופה ואשתובשמים,

 שאין סח בהעלאה, עילאה אימא דאיתגלייאתתאה
 רבא פורקנא דיתער בימינו בסהרה לבא לעתידכן

 )זכר" מוריך עוד יכנף ולא כ( ל )ישע" העליוןמיובל
 אמן הארץ כל על למלך י"י והיה ס(יד

 ב'דרוש
 ק"ח. דף פסחים ערביפרק

 הפשט דרךעל
 המיבה, צריך אין מרור הסיבה צריך מצהאתמר

 המיבה, צריך נחמן דרב משסיה אתמר*ין
 ולא המיבה, צריך אין נחמן דרכ משסיהואתמר
 בתראי, כמי בתרתי הא קמאי כמי בתרתי האפליגי
 לה אסרי נימא, להאי לה ואמרי נימא להאי להאסרי
 הוא דהשתא המיבה בעי קמאי כמי תרי נימאלהאי
 בעי לא בתראי כמי תרי חירות לה סתחלאדקא

 אדרבה נימא להאי לה ואמרי הוה, דהוה טאיהמיבה
 הוה דקא שעתא ההיא המיבה בעי בתראי כמיתרי

 עבדים דאכתי הסיבה בעי לא קמאי כסי תריחירות
 אידי הכי ואתמר הכי דאתמר השתא קאמר,היינו
 לשון כאן עד הסיבה, בעי נמי( כולהו )נ"אואידי

 לן קיימא דבעלכשש נב על אף )שק הר"ן וכתבהנסרא,
 דלאו כיון הכא לקולא, דרבנן ספיקא רכלאיפכא
 כך דמילתא לרווחא עבדינן הוא דטירחאמילתא
 המיבה למיעבד בעי כרעיך רעל נראה ולי ז"ל,פירשו
 פפי בהנהו נקיל אמאי לקולא ניזול דאיבכולהו,
 המיבה מצות מיעקרא הא בתרווייהו נקיל ואיסהנהו,
 כתב ז"ל הרא"ש והנה הר"ן, לשון כאן עדלנסרי,

 כדאמר יצא לא הסיבה בלא אכל ואם וכו' מצה)שם(
 כשהוא מצה כזית שאכל השכחט לוי בן יהושער'

 אכל ואם לא, סימב לא אין מימב כהטמע יצאמיסב
 ראחטון בכום וכן בהמיבה, ויאכל יחזור המיבהבלא
 הטתה אם רביעי או שלישי בכום אבל וכו',ונטני
 למיסר איכס ומיהו הכוסות, על כמוסיף נראהיותר
 ממנין שלא הדבר הוברר כתיקונו שלא ששתהכית

 חובה, של כום הוא עתה ששותה ומה היההכומות
 )(טשח ובחיבורו סיב( )שם ברמזים הפור פסק וכןעכ"ל,

 דלטעם הר"ן, של הפעמים ב' לפי תמוה והוא תפ4תעי

 כחסום בדרבנן כאן סחסירין הכי דכהטום שכתבהאחד
 כן שאין מה לכתחילה, יונח זה הנה פירחא הוהדלא

 דחס בתראי כמי בב' ואפילו דרבנן במפקלהחסיר
 ולפעם לנו, מניין זה הכומות על להוסיף איסורחשש
 מצות מיעקרא בתרווייהו ניקל דאי כבטוםהנטני
 כאקראי כשאירע שייך לא כן נם זה לנסריהמיבה

 תמוה והוא הסיבה, בלא ששתהסי

 בעל הנדול הנאון הרב הנה הר"ן, מעם עיקרןעל
 מדברי עליו הקשה החא( ס"א )ממיה למלךכהטנה

 המסופקות כעיירות )פ"א( במנילה הר"ן שפסקעצמו,
 יא בי"ד יקרא יהושע סיסות חוסה מוקפות הםאם

 שקץ מפק דהוה תאסר שאפילו המעם וכתבבח"ו,
 פוטרו אתה ונמצא ולקולא דבריהם של ספק ליההוה

 לפיכך קריאה סצות בודאי ממנו ומבפלבשניהם
 הנ"ל, הנאון והקשה נשני, ופפור בראשתקורא
 בהנהו ניקל למה כומווע בר' כאן כסו ליה הוה כןאם
 או ופ"ו, בי"ד לקרות לחייבו ליה והוה מהנהומפי
 הסיבה דלעביד כן נם כוסות בדי לפסוק ליההוה
 הנ"ל הנאון הרב ותירץ לא, ותו קמאי כמי בתרירק
 נעביד אם אפילו כומות בר' דבשלמא דמי,דלא

 וסיעקרא בבתראי רק תקנו דלא אפשר דקסאיהמיבה
 כן שאין מה העולם, בכל וכל סכל חכמיםתקנת
 רק העתם מכל חכמים תקנת מיעקרא לאבמבילה
 בכל חכמים תקנת ומקיימא הממופקותבעיירות
 נפפור כן אם תמוהים, דבריו הקסם ולי עכ"ד,העולם,
 בכל דרבנן מפק כדין הממופקות העיירותלנמרי
 מהם לגמרי חכמים תקנת דמיעקרא בפטום השימקום,
 לומר צריך כרחך ועל העולנו מכל מיעקרא לאהרי

 מיחידים ואפילו חכמים תקנת תיעקר שלאדקפדינן
 אפשר בי"ד יקראו דאם ובפקו, בי"ד ניחייבם כןאם

 ומלעקרא חכמים תקנת 8י על בפ"ו לקרותצריכים
 מהם. לגפרי חכמיםתקעו

ונדאה



נפ שכר ב,פשט דרוש בפרדם, טיול ד, מאמר ניסן, חרש מאמריבנבי

 ודאי דבאמת למלך, הכרטנה קחטיית לרבוץ ליונראה
 אפילו חכמים תקנת למיעקר דלאקפדינן

 המסופקות עיירות נחייב כן אם תקשה ואי היחיד,מן
 המרדכי קושיית בהקדים לרבוץ "ט בפיתיהן,לקרוא
 *( דיוטא ספיקא עבדינן לא למה תשקה( סימן)ממיה
 מדחזינן דהנה לי ונראה המועדים, בכל כמובמגיה
 בו( ט )אסתר במגילה וגזרו הגדולה כנסת אנשידהקפידו

 ולכאורה זמנה, אחר יקראנה שלא ב.( )סמלה יעבור%א
 דעתך מלקא וכי יעבור ולא למיכתב ליה למהקשה

 אנשי הקילו כן ש אלא בזמנה, שלא תצוהלמטווח
לכתוב

 הג"ח*(
 צריכם אנן ולמה דירחא בקבינת בקיאין אנן דהמה הקודש, דרך צד על אחרים במקומחה אצלת משיצת הזאתהעשאא

 החכמה מן הארה ובא קודש מקרח הוא טוב יום להיות *( אחר במקום וכתבנו גלית, של טובים ימים ב'לעשות
 נהנה האור, להגביל כלי צריכין אור לכל הזע והנה טוב(, בים ותפלתינו מעשיט ינץ )על כידוע קדשהנקרא
 אור לקבל כלי תעשה מחכים ישראל דארץ אוירת שח.( )ב"ב ישראל בארץ הנה טוב ביום מלמעלה הנשפע החכמהאור

 ונע17ה החכמה( מן )המקבלים חכמים בתקנת משחד יום יש הנה להגביל, כלי אין לארץ בחוץ כן שאין מההחכמה,
 יו"ט לקדושת דוקא הצנרך מן הוא זה כל תתבונן, ומעתה חכמים, מתקנת שהוא כית החכמה להגביל כלי היוםשתו

 וכן דיומא ספיקא הפורים ביום  עושים אין כן על חכמינו מתקנת עימו כל שהוא טוב ביום כן שאין מהמדאורייתא,
 לה4 סימן ג מאמר טבת ככלו )וערן בפנים. עיין ד~צשט לפי אבל למשבילים, אור ישכון דרך הוא זה חנוכה,בימי

 חנ"ה**(
 במדרש ז"ל דבריהם פי על והוא להקל, ספקם בדהיה דבריהם על להתשת החכמים וכלמדין שמצווין דבריו על אופיףדאגי

 עכ"ל, מקדושתכם למעלה קדושתי אני קדוש כי לומר תלמיד כמתי יכול ב( ים )מקרא תהם קדושים ס( נד)וקר"ד
 על שכתבתי מה לך אעתיק והנה כל, העצר לקדושת קמנה בריה ודם בשר קדושת להעריך דעתך מלקא וכי פלאתוהוא
 מדאורייתא הוה כן ואם תסור, דלא אלטו אסמכוהו דרבנן מילי כל דהנה לפרש, נראה שג( )קדזשיס דכלה אגרא בסחריזה
 חז"ל החשו שכך ותירצו לקולא, דרבנן ספיקא ( ה בפחמן לן קיימא למה כן אם והקשו התורה, מן נצטווינו שכךכין

 גור בעל הקדוש הגאון הרב שכתב מה פי על ונראה בזאת, התש למה להתבונן ויש בפנים(, שבתבתי )וכמובשלהם
 הבהגה בעולם הנהגות ב' שיש כמו רק שלימה, תורה כן גם הם דרבנן מילי רכל האשיח )באד הגולה באר בספרואריה
 להנהיג הממונים וכסיליהם דהומים בכוכבי בטבעים התלבשות מבלי יוד משפעו הוא הניעמת והנה טבעחת, והנהגהניסיית
 התורה כן כרצוץ, להנהיגם בטבעתם המתלבשת ית"ש ויכולתו שוחו הנפלאה בהשגחתו בן גם הוא הטבעחת והנהגהבטבע,
 ית"ש תכמהו שנשתלשלה לתורה שנית ועוד התלבשות, מבלי ית"ש מפץ מסיני שמענו זו אחת ית"ש חכמתו אורשהיא

 בטבע"ע3 חבמהי התלבשות כעין נקרא זה והנה דור, בכל התורה חכמת ומיילדים הישראלים אישי בשכליותלהתלבטי
 בה מסתפק אין המערכה שידוד פי על שהוא שרואים כין הניעמת הנהגה כמו דהנה הנ"ל, הרב לשון כאן עדהבן,
 דאורייתא ספק מפיו ששמענו בתורה חז"ל אומר גזרו כן ועיצה, פעל הוא רק ספק מבלי ית"ש בהשגחתושהוא

 לקולא, ספק חז"ל תקנו גזירתם ועל נברא, לשום ספק בה שאין הנישפת הנהגה נגד הוא הזאת ומהתורה מפנילחומרא,
 הדבר צוה לא למה ית"ש רצונו ד"א זה אם איש לב על העלה ציוצים לצוות כח להם יהיה מאין פסאז לבאילהודיע
 הטבצהת הנהגה נגד כיהוא רק חכמתו מהתלבשות שלימה תורה הוא ז"ל דבריהם גם אהגר זה להבין ובכדי מסעי,הזה
 והטבעתם כרצונו,  הטבעיים להנהיג בטבציים מתלבשת והשגחתו וכחכמתו רק ית"ש, וגבורתו ויכולתו מחכמתו בן גםשהוא

 ומתצמצם ומתלבני שמושפע שם על חכמים )נקראו בחכמים הוא כן ית"ש, שפעו בהן בהתלבש ומע בכל ההנהרהמשלדים
 חכמתו בדי מתלבנות ק( החיים אור בעל ינ' יקדוש החפץ ספר בהקדמת עשן עת, בכל חדשה חורה להוליד ית"ש חכמתובהם
 בהשגחה מסהם5ם כי בם יכבלו ופושעים בם ילכו צדיקים הטבע שהצעת תמו דור, בכל "טראל הנחגת לצצתית"ש

 בסף כן על ובתורתם, הכמים בדברי מאמעים אים הרשעים צתם כן כמנהגו, צולם בטבע לחש"צ שהתלבראותם
 שחירתם להורות לקולא, דרבנן ספק אסוו והם אסוו הם הנה כמרחל, על ומצות גזירות שעזוץ הוא מחרן שלהם הכחלהורות
 ח. סימו 1 דרוש ג מאתר תשרי עכזי(
הוא קצ. סימן ד8רקא אגרא*(

 דיומא משיקא נעשה שלא לומר בזה גונדולהכנמת
 ספיקא לן דקיימא הא דהנה אי"ה, להלן יתבארבאשר
 מן הוא מדאורייתא דבריהם גם הלא לקולאדרבנן
 דבריהם מ8ק שיהיה כן התנו בעצמם הם אך תסור,לא

 )45א ממרים בהלכות כרטנה הלחם שכתב וכמולהקל

 עשה אם ספק איזה כשאירע דוקא זה והנה **(,ה"ב(
 שיעקר במקום כן שאין מה לא, או חכמיםכתקנת
 והעמידו התנו לא הספק ידי על לגמריתקנתם
 בהנ"ה שכתבתי מה )עיין ממש, כתורהדבריהם
 מדהוצרט ממגילה זה ונשמע המעם(, ותביןהסמוכה



 יטכר פשט ב, דהש בפרדס, טיול ד, מאמר נימן, הרש מאמרינ32י
 כנ"ל, צורך ללא לכאורה והוא יעבור ולאלכתוב
 מחויבים תקנתם דמיעקרא דבמקום ידעו דהם הואאך

 מחוייבים היינו כן ואם מכ"ט, כתורה לחומראלעוטות
 ספק שהיה בזמן פנים כל )על דיוטא מפיקאלעוטות

 לקולא בזה תקנתם בעת התנו הם כן על גולה(,לבני
 במקום מעיקרא התקנה היתה שכך יעבור, ולאואמרו
 יאחרו ולא יקדימו המגילה קריאת ביום ספקשיהיה
 הדין הוא כן ואם הספק, מימי הראשון ביוםויוצאין
 כן ואם הוא, תקנתא דחדא הממופקותבעיירות
 תקנת דמיעקרא דבמקום ממגילה נשמעאדרבה
 תורה, בשל כמו במפיקן להחמיר מחוייביםחכמים
 במגילה שביארו כמו בפירכם חכמים שביארו לאאם
 הדין מן מחוייבים כוסות בר' כן ואם יעבור,ולא

 דייקא בהסיכה בארבעתןלהחמיר
 ואתמר הכי דאתמר והשתא הגמרא, לשון יונחדבקה

 בעי נמי( כולהו יהר, )גונח ואידי אידיהכי
 אנחנו הרי הזה לאריכות לנו למה דקשההסיבה,
 הוא, אבל ספק, שיש כיון לחומרא נעשהבעצמינו
 לשאר דומה הזה הספק דאין בנמראדכהטמיענו
 דמיעקרא כיון כאן אבל לקולא, שהוא דרבנןספיקות
 וכנ"ל, לחומרא לעשות הדין מן מחוייביםתקנתם
 בעי נמי כולהו אחר הנומת נירמת זה לפיויצדק
 צריך ראשונות כב' הסיבה עיטה אפילו רצ"להסיבה,
 בשניוה רק חז"ל תקנו לא דאפשר בשניות, גםלהסב

 פסק כן גם לנו יונח זה ולפי חז"ל, תקנתומיעקרא
 לחזור צריך בבתראי אפילו היסב לא ראם ז"להרא"ש
 של כמפק הוה הזה דהספק כיון בהסיכהולשתות
 התנו דלא כיון להחמיר בודאי צריכין ממשתורה
 הוא תורה כן אם להקל המפק שיהיה זה עלחז"ל

 הסיבה, בעי נסי כולהו זה לפי ויוצדק יעשה,וכתורה
 בבתרייתא היסב ולא כולהו שתה כבר אפילורצ"ל
 הללו בדברים ודוק בהסיבה, ולשתות לחזורצריך

 ודענה פעם שובותמצא

 אחר, באופן הנ"ל כל לתרץ דרשתי אחרתדבפעם
 ראש בגמרא שאמרו מה בהקדיםוהוא

 שברים ג' תקיעה בקמרי אבהו ר' אתקין ( הדהשנה
 וכו', ואי גנח גנוחי אי ליה מספקא תקיעה,תרועה
 בין תרועה וקמפסקא לבד גנוחי דילמא שםומקשו
 שברים תקיעה תוקע דשוב ומתרץ לתקיעה,שברים
 בין שברים וספסקא לבד ילולי דילמא ומקשותקיעה,
 תרועה תקיעה תוקע דאוב ומתרץ לתרועה,תקיעה
 בקסרי זה כל אתקין אבהו ר' הנה שם, עייןתקיעה,
 מהו הספק מפני תר"ת תש"ת תשר"תלתקוע
 להלום קשה הדבר והנה בתורה, האמורההתרועה
 ועד מחדש זה אתקין אבהו דר' דעתא מלקאהאיך
 שנשכחו דעתא סלקא והאיך כן, נוהגין היו לאהיום
 אחר מצאתי זאת )קהטיא התרועה, מהו ישראלכל
 קיט((, )ימן רעים תמים בספרו הראב"ד בתשובתכך
 וברעיא מהתנאים שהוא ( צם )ח"ג בזהר רואה הנךוגם

 המדרים בכל עילאין מילין מבואר )שם(מהימנא
 דהדבר לומר צריכין כרחך ועל תר"וג תש"תתשר"ת
 גנח גנוחי אי הספק מפני עתם מימות נהוג היההזה
 התקין אבהו ור' ספק, כפטום רק היה אבל וכו',ואי
 משום הוה אי בזה מינה ונפקא גמורה, לתקנהזה
 היה אם דהנה לומר, נראה נמורה, בתקנה אומפק
 בתורה, האמורה התרועה מהו מפק משוםהדבר
 תש"ת שתקע לו ברור שיהיה לאדם יארע אםהנה

 הנה תר"וע תקע אם מסופק הוא אבלותשר"ת
 תר"ת, תקע אם ספק בדאורייתא, ספיקא ספקהוה
 ותש"ת בתשר"ת יצא אפשר תקע לא לומר תמציואם
 לתקוע, צריך אין הטוב בדאורייתא ספיקא ספקוהוה
 לתקוע שצריך תקנה אתקין אבהו כשרי כן שאיןמה
 תקנה הוא זה הנה תר"וע תש"ת תשר"ת הג'כל

 האסורה תרועה ידי יוצא אינו זה בזולת אנטרגמורה
 תקע אם אחד בסדר ליה כשמספקא ממילאבתורה,

 ד(. ולתקוע לחזור ומחוייב בדאורייתא ספק הוה לא,אם
ומעתה

 קרעת כבר וזעה מאד, והבן דגחירה, בעולם הנסיון עיקר הוא וזה לרשעים, ספק בה קפל כשר הטבעעת ההנהגה טדהס
 חכמים רצ"ל תהה, קדושים הנ"ל, במדרש לך סבן ובזה קכ(ג(, )יה"ב פעמים כמה בזהר שכתוב כמו החכמה נקראקדש

 תורה גזירתכם ותהיה בתוספם תתלבש קדש נקרא חכמה כי דור, בכל לישראל תורה ומצות גזירות בחכמתםלהווסד
 כי לומר תלכוד התלבשתה מבלי ספ5 טטמ אהטר החפרה כבן לחושש ספיקא גזירתכם שיהיה כבוני, יכולשלימזל
 לעיל, האמור כל של להורות לקולא דרבבן ופפק להומרא דאורייתא ספק מקדושטכ4 למשלה קדושתי אנקקדוש
 חכמים נצטוו כן תשר דבריו, על וטסף כהינה, הלחם לדברי רבא סיעתא יש הנה המדרש בביאור דברננוולפי

 וכה. החטא-ם לבך לוח על וענדם הדברים אבן לקולא, דרבנן וספק לחומרא דאורייתא ספק שיהיהבתורה



ם שכך רמז ג דהר בפרדס, טיול ד, מאמר ניסן, חרש מאמריבנבי
 בשיפתינו דידן בנידון גם להתבונן נבאוטעתה

 גימא להאי ליה אמרי ( קח )ח8שבגמרא
 ואתמר הכי דאתמר השתא וכו' גיטא להאי ליהואמרי
 ליה למה לן דקשה הסיבה, בעי ואידי אידיהכי

 ישנו אחד ספק וכי בזה, למיפסק הש"סלמסדר
 וקשיא בתיקו נשארים ספיקות וכמה כמה הריבש"ס,

 אנחנו רק לעיטות, האיך פסקו ולא הרבחופלוגתות
 לחומרא דאורייתא םפיקא שבידינו הכללים פי שנדע

 הנרצה, שהוא לומר וצריך לקולא, דרבנןופפיקא
 לפי אזלינן הוה הנה בספק הדבר היהשאילו

 לגמרי פפורין והוו לקולא דרבנן םפיקאשבידינו הכ~
 אמרו המה הנה הש"ס מסדרי החכמים והנהמהסיבה,
 ואידי אידי הכי ואתמר הכי דאתמר השתא)והתקינה

 הש"ם ממסדרי הוא תקנה זה לפי הנה הםיבה,בעי
 תקנתא כיהו שוב הנה בהםיבה כוסות הד' כלשיהיו
 התנאים או הנביאים שהתקינו מה לי דמה הם,דרבנן
 יפה זה יפי פפק, שום עוד כאן ואין האמוראיםאו
 וישתה יחזור הםיבה בלא שתה דאם הרא"שכתב

 תקנת שהוא דכיון בתראי, כסי תרי אפילובהםיבה
 לך יקשה לא וממילא הםיבה, כיהו בעי הש"םחכמי

 תקנה אינה דשם הר"ן, שכתב המסופקותמעיירות
 כי רק לקולא, למיזל לן ומיבעי דרבנן םפק הוארק
 עיירות כהשותן חז"ל תקנת לנמרי תעקר דלאהיכי

 ודו"ק העולם כרוב בי"דיקראו

 הרמז דרךעל

 חז"ל אשר 4( י פסחש )ייישלפי דידוע מה בהקדיםהוא
 נאולח של לשונות ד' נגד כוסות ד'תקנו
 )שמות הבחיי וכתב ולקחתי, וגאלתי והצלתיוהוצאתי

 נפפרים שיהיו היינו והוצאתי, לשונותן ד' דאלו 1(1
 נפפרו במצרים עדיין שהיו דבעךד מצרים,משעבוד

 הגמרא מן כידוע השעבודמן
 בראש )וטדרש(, ( " )ר4"

 עד יצאו ולא במצרים מאבותינו עבודה כפלההשנה
 והיו רשותם מתחת לגמרי שיצאו היינו והצלתי,ניסן,

 וגאלתי, מצרים, של ועול וארנוניות ממסים גםנפפרים
 שמתו גאולים נחשבו שאז סוף ים קריעתהיינו
 אויביהם מכל נקמות בעצמם וראו אדוניהםונאבדו

 דף יעיי ועייז קכנג קא, סימז יועקב דבריו מגיד ס' עייזהז

 על גאולה נקרא סוף ים קריעת נראה ולי שם,)עיין
 )זהר ומקובלים ( ב )ח"א הקדוש בזהר דמבואר מהפי

 בחנם, גאולה כן שאין מה בחנם אינו דפדות שם(הוקיע
 הש"י לחם צוה היציאה שבעת מצינו במצריםוהנה
 היציאה, בעת למצוה להם שיהיה המילה ועל הפסחעל
 קריעת כן שאין מה בחנם, היה לא כביכול כןואם
 נורם שיהיה מצוח קיום שום להם מצינו לא סוףים

 גאולה נקרא וזח בחנם, היה כן ואם הלזולהצלה
 נקרא ש פק 4 )פשי אחר במקום נתבאר ועודדייקא, החחי ביום ד' ויקטע " י ~מות שנאמר כמווישועה
 אויביו במפלת אחד כל ראו כאיטר ונטועהגאולה
 נקם חזה כי צדיק "טמח "0 נ8 )ש%" אמר דאתכמה
 ההראל וירא וכו' ההוא ביום ד' וינטע כאן וכתיבוכו'
 אחר(, במקום באריכות ונתבאר וכו' מת מצריםאת

 כסו לעם הש"י שלקחם תורה מתן הואיקחתי,
 מגולח לי והייתם ח( ים )שישת תורח במתן הש"ישאמר

 העמים.מכל
 ממצרים המרה הם ראשונות כוםות ב' זה לפיהנה

 קורבח הם אחרונות והבי מרע, מור בחינתהם
 שפחה ראתה ב( גולח )וכלתא סוף בים דהיינו הש"יאל
 הש"י אל לגמרי שנתקרבו התורה וקבלת וכו' היםעל
 פור דבחינת וידוע פוב, ועשה בבחינת הם כןאם
 תא אוב ועשה היראה, בחינת ידי ש הואמרע

 כפולים הם כן ש מרז"ל, כידוע אהבהבבחינת
 חשית אהבה ואית וכו' יראה ואית יראהדאית
 בראשית מהקדמת הקדוש מזהר כידועאהבה

 דהעיקר הבשמ"פ תלמידי וכתבו (, תגומהתקונים 5א"
 מן לו יסייעו והאהבח היראה, להשיג האדםישתדל
 דכורא בחינת חשהבה נוקכא בחינת יראה כיהשמים,
 ברמב"ט והנה "4 1כ1' לחזוך איש של ידרכו ( בהיושק
 )הגדול האל א( ~%כה התורה ים1די מהלכות ב'בפרק
 אותו, וליראח לאהבו מאוה הזה והנורא "וזבד[הגבור(
 חגם במפרש(, שם )עיין ליראה אהבה הקדיםהנה

 והיא תכליתית האהבה זה כל עם קודמתשהיראה
 חמיבה מצות והנה פוב, ועשה לבחינת הנרצההעיקר
 כבמעבדים שהיינו המופלג חירות להורותהיא

 ופקודתם מצותם לעבור מתייראים והיינולמצרים
 לקוטות למלאכתם משועבדים והיינוחשזהרתם
 לעבדים לו להיות לעם לו אותנו הש"י ולקחעבודתם,
 םור באזהרת תעשה לא במצות במצותיווהזהירנו

מרע ע"ה כא דף ובח"ב ע"ב,גב



 שכר למז ג חיש בפרדס, טיול ד, שר נק, יש שנףבני
 הטו ית' לו והשעבוד מום, ועשה עשה ובמצותפרע,

 מלך, מלך עבד ( טז ובבועות כביכול המופלגהחירות
 מאן אית פליגי, הזה הפופלנ חירות להוראתוהנה
 כמי גב' רק הזה החירות להוראת צריך שאיןראפר
 היראה, מצד שהיא פרע פור בחינת על המוריםקמאי

 הפתבקשת והיא חירות לה פתחלי דקא הואדהשתא
 אם כי מנזפך שהשל אלקיך ד' פה יב( י יבלסמאתנו
 הוה, דהוה פח בתראי כםי ב' כן שאין פהליראה,
 הוא בירא"ה בבחירתינו הש"י את דנעבודדכיון
 כםי בתרי לה ואפרי בלבנו, אהבת"ו יסעית"ש
 היא באהב"ה מום ועשה הוראת שהואבתראי

 האהב"ה בזפן, קודפת הירא"ה היות ואםהתכליתית,
 והשתא הנפש, של החירות עיקר והיא במעלהקודפת
 להש"י הודאה הסיבה, בעי ואידי אידי וט' הכידאתפר
 לסור זהירים להיותינו ית"ש לו לעבדים אותנושלקח
 יעל בזפן, הבכורה כהמפמ %1ה( )ולזמן( ביראהפרע
 לזה אשר באהבה עשה במצות במצותיו קדודנואשר
 לכל נדפין התרין הפה והן ( כה )ת"ו במעילה,קדיפה

 נ"ל ורחיפו, בדחילו לעשותןהמצות

 הרמז דרך על בזה דרשתי אחרתובפעם

 אפר לוי ר' כוסות ד' ק י )שמיש בירהמלפיאיתא
 פהראוי והנה שם, עיין פלכיות, ד'נגד
 סיפור בעת פלכיות ד' לרפו הענין פחולהתבונן
 בברית דהנה הנרצה, העגין לי ונראה מצרים,יציאת
 גר כי יארג( סו )בראשית לאברהם כשנאפר הבתריםבין
 חשיכה איפה והנה נאפר שם וכו' ועבדום זרעךיהיה
 ד' שהראוהו יז( מי )גיר בו ודרשו עליו, נופלתנדלה

 יון, זו גדולה, מדי, זו חשכה, בבל, זו אימה,סלכיות,
 תדע ידוע לאברם ויאמר כך ואחר אדום, זונופלות
 )היינו שנה מאות ארבע וכו' זרעך יהיה גרכי

 הראו הנה גדול, ברככם יצאו כן ואחריבמצרים(
 והוא מצרים גלות כך ואחר סלכיות הר' מקודםלו

 שגלות להורות הוא אבל המאוחר, את להקדיםלפלא
 בו והיו גליות, הד' לכל מזרימיי כלליי גלות היתמצרים
 *(, לישראל המנדדים קליפות הד' פכל שונותבחינות

 בימים ויהי כס ב )שמות ובצופות דורשי שדובשווזהו

 ז, סימן ב מאמר אלול ג, סימן ד מאמר חדש ראשעיןו(

 יד. סעדן יב מאמרתשרי

 מדי יון בבל רופי תיבות ראשי רבי"ם ההם,הרבים
 הך א( ס ממוס והנה בפירודא, דאזלי הרבי"םרשות

 מן הש"י שההניתם כיון הסיפים, וירעשוהכפתור
 מן לנו החירות טימן הוא והשרשיי הכעיהנלות
 הד' לאברהם הש"י הראה כן על הפרפים,הנליות
 כן ואחרי השרשיי הגלות כך אחר לו והראהגליות
 איצר לגליות לסימן יהיה וההא גדול, ברכתויצאו
 הד' פרפזין אנחנו כן על עולם, לחירות פכולןנצא

 כוםות הארבע באותן מצרים יציאת בסיפורמלכיות
 ישראל לכנסת להבפיח חירות דרך חז"לשתקנו
 ונלוח כשעבוד הש"י הוציאנו אם וחופר, קלבדרך
 הוא וזה הפרפים, מן שיוציאנו שכן פכלהכלליי
 הוא )והנה שאפרנו, וכענין לאברהם הש"ישהראה

 קל והנה התורה, פי על לידרש הניתן וחופרקל
 מהו( )ססהיס בגפרא תמיד שאפרו כפו דין נקראוחופר

 מדות שבי"ג הראשונה מדה ננד והוא הוא, דיןוהלא
 ק נב )תהלים הגפור החמד והוא א"ל, היינו רחמיםשל

 קל האדם בליפוד לנו והנרצה היום, כל אלחמד
 והוא יחמד, פתהפך בדין נתון ח"ו החט אפילווחומר
 )מוז זצוק"ל מהרד"ב הקדרם הרב שאפר פה פיעל

 נא א"ל יג( יב )במדבר משה שביקש קמז( סימן ליעקבובדיו
 וחומר קל למוד הקב"ה לו והשיב וכו', לה נארפא

 אנהט והנה והבן(, 1(, א"ל מדת זה ידי עלויתעורר
 בםיפור המלכיות ההעבוד לחירות ליציאה זכרעצמים
 הבמחה לנו להורות וחופר, קל ידי על מצריםיציאת
 הנה הדין פי על לגאולה ראויים נהיה לא ח"ואפילו
 קל בליפוד המדה הוא כן כי לחמד יתהפךהדין

 בכומווע הזה הזכר עצמים אנהט כן עלוחופר,
 וכן דין, אלקי"ם, בגיפפריא כו"ם ס"ס( שכנא)פרע"מ
 פסוד סק יתן הצ. )ז"ש כנודע לגבורות רומזיי"ן
 את שותים ואנחנו )גבורה(, ויין )חםד( המיםניסוך

 הנ"ל. לרות חירות דרך הללו ייןהכוסות

 איטר בבל פמלכות לחירות רמז ראשנן כוסוהנה
 עבודת את וןבימלה הראשונה היתההיא
 את וטיפלו הפקדש מקום את בהחריבםהמקדש,
 וקדשיו הפקדש פפחריבי החירות עללהורות קידתי עליו אומרים ראשון בכוס כן עלהקדשים,

 לעקור שבקשו ופרס מדי טסלכי לחירות רמז ב'כום
מצרים שר" שורי זשטז ש"ב, סד יד ובת"ב שלא, מה יד לקמזיק מיצמצה ניסים סיפורי עליו אומרים הנה הכל,את



ש ישכר דרוש ב, דתש בפרדס, טיול ד, מאמר ניט, הרש שאמריבנבי
 צא המעשים כל מראשית כוללים אט ושנבןמצרים
 את לעקור וכו' לעשות הארסי לבן ביקש מההמד
 בכל אלא וכו' שעמדה והיא כך אחר חשומריםהכל,
 מצילנו והקב"ה לכלותינו עלינו עומדים ודורדור

 תמצא ולא לגמרי נרנבפלו הללו ההלכיות והנהסידם,
 מהקליפות לחירות ישראל ויצאו במלכות זכרלהם
 ולחן הוא היו טסות הב' אחר כן על לנסרי,החם

 הודאה. סעודת נמור בחירותעורך

 שעמדו יון ממלכות החירות להורות ג' כוסוהנה
 בנוסח שאומרים כמו ומצוון ההערהלבמל

 שהעבירם תורתך להשכיחם וכו' כשעמדהההודאה
 עליו אומרים אנחנו זה כוס על הנה רצונך,מחוקי
 הקב"ה אמר ( כ סניטת המצוה זאת חלל הכתון,ברכת
 אמרתי אני לישראל, פנים אשא לא וכי השרתלמלאכי
 על מדקדקים והם וברכת השבעת ואכלת י( "רברס
 לא זה בכוס הודאה החש והנה וכו', כזית עדעצמם
 ומצות התורה לבמל היוונים פעלו שלאמיבעיא
 וכענין ומצותיה, התורה על מומיפים אנחנו נםאלא

 דודי ישנים גם הווטים כא.( )עירוגין חז"לשדרשו
 גזירות הרבה עולם של רבוט 9 ז )שה"ש לךצפנתי
 הכוס והנה עלי, שנזרת סמה יותר עצמי עלנזרתי
 התנוסס שהש"י הנם והנה מיתן חירות על הוראההזה
 לא זה כל עם תני בבית היוונים שליפת בימיעמנו

 אדום, אלופי עם ונתערבו לגמרי מלכורזםנתכפלה
 שאמרו כמו אדום שם על כעת נקרא שהעיקרהנם
 )ב"ר מושביך יהיה ארץ כהשמני לט( כז ;בדואיתרז"ל

 צריך אין רואות עינינו והנה ית, של איפליא זו ו(ט
 עדיין אבל אדום, אלופי עם יתכפלו ובמהרהלראיורע
 ד' ירא ותורתינו ונגשותינו גופותיט עלמלנחכמים
 נאקה היה לא שני בית בזמן כי היה וזהומפופ,
 וארון, ותומים ואורים נבואה היתה ולאשלימה
 מאמר סבה תאו חנוכה במאמרי אצלינו ארוכיםוהדברים

 רינלא דכליא עד השוק טן רנל שתמה עד סו( סיטןנ
 אצלינו כמבואר חיצוניות חכמותדרנרכידאי

 הוה הארוך גלות מאדום, חירות ש מורה דןכמם
 קק לא מגרם הרבים בעוטתיט בטשנתקיים

 ואין שרץ חות ואין וכו' פני אשתיר הפתרואנכי
 ח"ו בהפקר אורעו חחשבים העטם ואומות נגלה,נס

 אלהיהם איה היטרים וסחפים ודוויים ושפליםבזויים

 הנוים אל חמשך שפוך זה כוס על אוסרים אנו גןי
 לט לא וט' קראו לא בשמך אשר וכו' ודעוך לאאשר
 מן וכו' אלהיהם נא איה הנוים יאמרו למהוכו'

 כך ואחר נא, הושיעה ד' אנא וכו' קראתיהמצר
 לנו אין שח"ו הגם ד', בשם הבא ברוךמסיימין
 למען שיעשה ד', בשם באים אנחט הנה זכותשום
 ומתרצו אלה ד' עם באמור בגוים המחולל הגדולוסו
 לט הבפחה והנה ח"ה כהפקר למשיסה וניתניםיצאו

 הכא כרוך הקודש ברוח שאמר דוד ידי עלטהש"י
 יצטרך. שמו עלבת כביכול שיתבע ד'בשם
 חב' ננד האחרונות כוסות ב' כי תתבונן,המבדץ

 אפילו כי מהם, המאנו לא שעדייןמלכיות
 משותפים והמה עולם לחירות יצאנו לא יוןממלכות

 שלחו איך מ.( זרה עבודה בגמרא כמבוילר אדוםעם
 יתבפלו להש"י המקווה יום והנה שם, עיין לזהזה
 אמרי תאבונן, ובזה כראשונותן אחרונות מלכיותהב'
 מתחלי דקא דהשתא הסיבה בעי קטאי כסי רירילה
 שהיו הסלכיות על מורים הכוסות שאלו חירוררלה
 המלכיות ונתנפלו מהם הש"י והצילנו חירות כברלנו

 אינם דאלו הסיכה, בעי לא בתראי כסי תרילנמרי,
 דהוה וכחשי שנתכפלו הראשונות המלכיות עלמרכתים
 חאחרונות המלכיות על מרמזים אנן והשתאהוה,
 ואנחנו מהם החירות על להורות הסיבה נעבידהמה
 כסי ונרי לה ואמרי הרבים, בעונותינו רשותםתחת
 הוה דקא הוא שעתא דההווש הסיבה בעיבתראי
 שבודאי בסיפורת נאמנה הבנוחתינו הואחירורן
 עבדים קטאי כסי כן שאין מה )והוא( לחירורןנצא
 כבר אבל להם עבדים שהיינו מה רצ"ל קאמר,היינו
 ובפחה, אמונה בזה להראות צריך ואין מהםיצאנו
 הסיבה, בעי ואידי אידי וכו' הכי דאתמרוהשתא
 קמאי כסי בתרי הסיבה, לכולהו הש"ס ממדריתקנו
 ובפחת אמונה בתראי כסי ובתרי חעבר, עלהודאה

 אגע. בימינו במהרה העתידעל

 הדרוש דרךי
 ורבי אליעזר ברבי מעשה 8א( א מטן"בהקדים

 והיו ברק בבני מסובין שהיו וכו'יהושע
 שבאו עד הלעה אותו כל מצרים ביציאתמספרים

 ק-יאת זמן הגיע רבותינו להם חימרותלמידיהם
שמע



 י8כר דרחט ב, דרוש בפרדם, טיול ד, טסטר ניסן, חדץט מאמריבנני
 כהטמיענו למה להתפלא "ט הנה שחרית, שלשמע
 להיות ז"ל חכמינו כתקנת עשו ודאי ממוכין,שהיו

 בסיפור אריכתם להשמיענו רק הכונה ואםממובין,
 ממפרין שהיו רק למימר ליה הוה לא כן אםהניסים
 שהיה משמיענו למה וגם הלילה, כל מצריםביציאת
 אותו כל אמר למה ונם דייקא, ברק בבניהמיכתם
 להתבונן וישבנו הלילה, כל לפיפר ליה הוההלילה,
 אמר כה ד( ה8 פיטות בפסוק הבחיי שטחוב מה פיעל
 היתה מצרים יציאת ליל דהנה הלילה, כחצותד'
 ששית שעה אז והנה 4 פז )שבת כנודע חמישיתליל
 צד"ק מזל שלימת היא לילה חצות קודםשעה
 היינו שביעית הטעה והשלום, החיים עלהמורה
 המורה מאדי"ם מזל שלימת הוא חצות אחרראשונה

 לא חצות קודם והנה (, קוה )ת"ז ומיתה הרינהעל
 שאמר חצות אחר עד לצאת עדיין פרעה אותןהרשה
 חצות קודם והנה עמי, מתוך צאו קומו לא( יב)שטות
 שקנו חצות אחר עד עבדים שם עליהם נקראעדיין

 לגמריהחירות
 הבחיי שהרב )הגם פטומו פי על לפרש לילנראה

 ית"ש כבודו דהתגלות אחר(, באופןכתב
 התחילה והמכה צד"ק, במזל חצות קודם היהבמצרים
 )המ"ן ועמלק עשו שר מ"מ כח הוא מאדי"םבמזל
 לנו להגיד הש"י ורצה מאדי"ם(, בגימטריאמזרעם

 לי"י הוא שמורים ליל סב( יב סטת אחריתמראשית
 הוא שמורים( ליל הוא )וכן מצרים מארץלהוציאם
 לדורותם ישראל בני לבל שמורים לי"י הזההלילה

 כן על ועמלק, אדום מיד נקמתינו לנקוםכשעתיד
 המ"מ כח שהוא מאדי"ם מזל בשלימת המכההיתה

 סה שהושית מצרים בנלות וגם הגליונם בכלהמקמרג

 הוא יוסף, אחי באו לאמר פרעה בית נשמע והקל"(
 היו אשר הנפילים מן נפל שמיא מן אשרהקל

 רודפינו, היו קלים יט( ד וניכה שפירשנו )וזהובארץ,
 ומקמרוג קלים הם כולם בגלות אותנו הרודפיםכל

 מן ונפלו נשרו אשר אותן מן שמים, מנשרי 1*(,הק"ל
 הסוד((, ע"ד יג דרוש תחן הנושרים פירות לשוןהשמים

 חוקת  ופרשת בחנ"ה, קצה אופן ואתחנן עתיקות סגלה עייןו*(
 ועחן , לב ברכות תעלומה מגיד ושחן באו, הם ד"הבסופו
 ווש' סט"ל גימטריא ק"ל ויגש, פ' החילת רכלהאבוא
 ועיין ק"ל, נשאר הנח הא' הש"י וכשיוורא המהיהדוש

 איש ד"ה שמות ובפ' נשמע, והקול ד"ה שם דכלהבאגרא
וביתו.

 בזמן הנקמה היתה ריטונה בגאולה תיכף כןעל
 שהמכה המצריים יאמרו שלא להיות אךשליפתו,

 % מורה מאדי"ם זה דמזל המזל שליפת במבעהחש
 מלכותו כבוד ההגלות היתה כן על דמים,שפיכת
 הכנה נעבטה כאילו כביכול, צד"ק במזל כביכוליתברך
 בשפיפת שופפ שהוא צד"ק במזל תצריםלמיתת
 יצטדד הש"י  זה כל ועם ~הסלה, לצדקהמערכת
 י"י אמר כה מסייענו והמקרא כרצונו,המערכה
 אני צד"ק(, במזל לחצות ממוך )היינו הלילהכחצות
 מזל בחצות )הוא בכור כל ומת מצרים בתוךיוצא

 בם( יב )שמות נאמר במעשה כך אחר כן עלטאדי"ם(,

 נאמר לא בכור, כל הכה וי"י הלילה בחציויהי
 ההעברה באמת להיות בכור, כל והכה י"יויעבור
 המא בחצ"י הכה, וי"י הלילה בחצי ויהי שנאמרכענין מכהי הלילה בחצי והמכה כביכול, חצות קודםהיתה
 הלזה לדרוש חז"ל דברי גם לכוין )ויש כנ"ל,כחצ"י

 בכאן(. העניןויאריך
 שהראה אחד, ענינים, ב' בכאן היה זה לפיהץנה

 והיפך המערכה שידוד הלזו כמכההקב"ה
 הב', והוראה לישראל, מזל שאין והורה המזלשפימת
 כח בהעביר אדום מיד נקמתינו לנקום עתידשכן
 המיכה מצות הוראת והוא מפיו, בלעו ולהוציאמ"מ

 החירות בשביל אחת, הזה, בלילה המופלגבחירות
 כבוד בהתנלות הראשונה הלילה בחציהנתהווה
 במזל ההוא התגלות והיה עריצים להשמידהש"י
 נתגלה זה כל ועם ולחטאה(, לצדקה )המורהצד"ק
 עמו בעבור ולהכחידם זדון ממשלת להעביר אזהש"י
 מן לישראל חירות בזה הש"י הורה הנהישראל,
 מצרים גאולת הנאולה ראשית בחינת וזההמזל,
 היו כן על במזלות, תלוי שהכל מברתםשהיתה
 בשביל והשנית, פלה, מזל המזלות לבכורעובדין
 אחרית הגאולות בראשית יוצרנו שבחטרנוהחירות
 עולם לחירות שיהיה האחרון החירות היינוהגאולות,

 וממלאך ומקליפות מלכיות כשעבוד חירות ונפש,בגוף
 ס"מ כח יתכפל כאשרהמות

 בבני ממובין החכמים אותן שהיו תבקוכלערוה
 המ"ן של בניו מבני טי( )מעיז כי דייקא,ברק

 ברק בבני תורה למדו ם"ם( מאדי"ם כח עמלק)מזרע
8 יהושע)דייקא,  ביניהם אשר דן של בחלקו שחוא טה( 
 גבראל בארץ הראשונה זרה העבודה בעוה"רהיתה

פפל



סב יטכר גדרות נפרדס,"תש סי% ד, םםר ניט, טייישבמ

 מרדכי א( ג )אסתר הכי דמשום תדע והנה מיכה(,פסל
 את המן עשה כי ".( )56יה ישתחוה %א יכרעלא

 אחויר א"ל הס"מ ההא כחו כי זרה עבודהעצטו
 בר"ק בנ"י יתמצא כס.ם, ח""א כנודע עמל"ק)בגימפריא
 דהוה וכו' הוא השפן הוא ( מז )ב"ב *4 השם"ןבגימפריא

 זרה בעבודה כחו שהגבירו על לאמפוני רשותליה
 הוא הארץ בקרב נטועות הפועל והנהבעוה"ר,
 שהניצוץ לעתיד שיהיה כמו מזיל, יקרהמוציא
 החיות הא' היית בקודש יועל הס"מ שלהקדוש
 מן ק"ל דהיינו והשאר עולם, של מאלופו בואשר
 החלות אשך חק 1 )אסתר להמן פתרו וכן נפל,שמיא
 וזהו לפניו, תפול נפול כי לו העכל לא לפניולנפול
 של כחו יתכפל בימינו במהרה לעתיד שגםהרמז
 גם וישאר לגמרי, מאדי"ם( ס"מ, אח"ר, )א"לעטל"ק
 בתוכו(, הפמון הקדודו הניצוץ )היינו לאלקינוהוא
 ישראל בני יכל החיצוניות הכחות כל יתבטלוואז
 ט:(, )ממיה תורה זו אורה היתה ליהודים אור,יהיה

 השמיות. הנפש חירות החירות עיקרוזהו

 באותו מצרים יציאת במפרם החכמים אותן כןעל
 מכת עיקר שהיה הראשונה גאולה )זמןהלילה
 אדו"ם של שרו מ"מ מאדי"ם מזל בשלימתבכורות
 וכו'(, והוא השפן והוא הגליות בכל המקפרגועמל"ק
 בבני החירות(, עיקר במעשיהם )הראו ממוכין היוהנה
 הזאת והחירות הנטועה התנוצץ כבר שם )אשרכרק

 פסל היה אשר דן שבא מקום הרשע במקוםדייקא,
 מקום ודוקא אחר(, אל הראשונה זרה עבודהמיכה

 משורש שם השם"ן, בגימפריא בר"ק בנ"יהמיוחד
 עבודה עצמו את שעשה עמלק מזרע המןצפעוני
 ונתברר ברק, בבני תורה למדו בניו מבני שםזרה,
 עמלק, שהוא אתרא דמפרא הדעת של החיותהכח

 הדעת בהתעוררות דקדקנה הדעת אל כחוונתברר
 לנו המקווה החירות עיקר וזה התורה,אל

 טזה הנה דייקא, ברק בכני ממובין שהיו להיותוהנה
 תאמר שיא מאדי"ם, מ"מ כח מבים% עיקרעשו

 קודם במצרים שנעשה הנדיה הפוכה מן מפרושלא
 לך, שכתבתי כמו חצות קודם היינו כהודים מזלשליפת
 להודות הטזלות פבע מתחת הש"י אותם ההניאוכאז
 שהיו אמר לזה עמו, י"י חלק כי לישראל טזלשאין

ממפריי
 שהיו רצ"ל הלילה, אותו כ"ל הצרים ביציאת

 שהיו רק חצותן קודם נעשה שהיה מה גםמספרים
 הטקווה המופלג החירות להורות ברק בבניממובין
 היינו מפי"ר, מלשון ממפרי"ם שהיו לרמז )ואטלעתיד,
 כ"ל מצרים דיציאת בהגדה ומאירים מזהיריםשהיו
 הזה החל גלותינו רהטך ימי כל היינו הליל"ה,אות"ו
 בקפרוגו, חצר הם"מ התגברות ידי על ללילההדומה
 תצרים ביציאת נעשה שהיה מה ממפרים שהיווכיון

 האפילה מתוך לישראל האירו הנה מאדים, כחבביתי
 ויעשה עשה אשר את אומן אמונת להםלהראות
 יבא כביכול אשר בעת הארץ, בקרב קטועותהפועל
 להוציא ידרוך פורה אשר מבצרה בגדים חמוץמאדום
 הפמק, הקדיש הניצולן של הפוב השמן מזולליקר

 ארץ אל יושלכו הפמולת כל עם והזגיןוהחרצנים
 יעלו ולא יפקדו %א יזכרו לא אשר במקוםגזירה
 שבאו להתבונן ש"ט כן גם וזה לעולם(, לבעל

 קריאת זמן הגיע רבותינו להם ואמרותלמידיהם
 מילתא, מימנא פוב מה בעתו דבר שחריות שלשמע
 להורות ברק בבני ובהמיכה במיפור מגמתם כללהיות
 כל על למלך י"י יהיה שאז אחר, א"ל שלהכיפול
 ואז אחד, חטמו אחד י"י יהיה ההוא ביוםהארץ
 בשם כים לקרוא ברורה שפה עמים אליהפוך

 רבותינו להם ואמרו תלמידיהם אז באו כן עלהמיוחד,
 בשם לקרוא שחרית של שמע קריאת זמןהניע

 אחד פטמו אחד י"יהמיוחד
 קמאי כמי תרי קח.( )%8ם לשמעתין נחזורכעת

 וכו', לפרעה היינו עבדים עליהםשאומרים
 אשר בהצרים לנו שנעשו הנמים כל מספריםהנה
 ופירמם הפבעיים, ראש המזלות ראשית כחםהיה
 כהטדד הוא איך כל לעין והראה אלהותוהש"י

 המזלווע פבע יד מתחת אותנו והוציאהמערכה
 וכו' ולא מלאך ידי על לא עלינו שכינרהבגילוי
 שכתבתי כמו צד"ק במזל חצות קודם הגמעה)והוא
 המזלות, מבכור חירות להיותו הזה החירות והנהלך(,
 הך א( ס )עמוס הגאולות לכל מופד ימוד הואהנה

 מתפלל בתראי כסי ותרי המיפים, וירעשוהכפתור
 נא רדם הטוון בברכת לנו, המקווה סם העתידעל
 ובנה וכו' ירושלים ועל עמך ישראל על אלהינוי"י

 חמתך שפוך מתפללים אנו כך ואחר וכו',ירושלים
 כבוד תן לשמך כי לנו לא ד' לנו לא וכו' הגויםאל

 איה הגוים יאסרו למה אחד( פטמו אחד ד')שיהיה
יכי אלעזר ברבי מנשח ד"ה להחיד"א אחד פה ספר שמז(



 יחכר סוד ג דוש בפרדס, טיול ד, מאמר נימן, חרש מאמריבנבי
 ד' בשם מבבוני גוים כל וכו' קראתי המצר מןוכו'
 אודך מסיימין כך ואחר יתבונן, המשכיל אמילם,כי
 זאת היתה ד' מאת וכו' לישועה לי ותהי עניתניכי
 הודו ד' בשם הבא ברוך וכו' ד' עשה היום זהוכו'
 החירות עיקר הוא והנה חסדו, לעולם כי פוב כילדי

 לנפש עולם חירות בימינו במהרה לעתידהמקווה
 בגאליה הש"י לנו הראה אנטר והואהשכליות,
 בשלימת חצות אחר מצרים את בהכותהראשונה

 גם כן כמו המקפרג הצר מ"מ )כח מז5די"םמזל
 ניתן דייקא ההוא בזמן ואז בימינך במהרהעתה
 )שגות פרעה אז צעק כאשר חפשי, לצאת רנטותלנו

 עמי מתוך צאו קומו לא(יב

 דהשתא הסיבה בעי קמאי כסי לה אמרי תנין,ובזה
 בסיפור דהיינו חירות, לה מתחלי דקאהוא
 כח מתחת להוציאנו כבודו והתגלות מצריםיציאת

 מצרים כי הגאולורע לכל מוסד יסוד הוא הנההמזלות,
 הענין בזה הנה וכו', הכפתור הך המזלות ראשכחם

 לא בתראי כסי תרי החירות, סימן להראותצריכים
 ומה שהיה מה רצ"ל הוה, דהוה דמאי הסיבהצריך
 היה כבר האומות מכל גאולה נהוורותן בכלשיהיה
 לה ואמרי כנ"ל, והעיקר הראש מצרים כיבמצרים,
 הוא שעתא דההיא הסיבה בעי בתראי כסי תריאדרבא
 היה שדא תראה היא רצ"ל חירות, לה מתחלידקא

 הסיים קפרוג כח שיבר שהש"י עד במצריםהחירות
 הורה בזה וכו', צאו קומו פרעה צעק אז מאדי"םבמו"ל
 נקמתיגו ינקום כאיטר חיריתינו שעיקר הש"ילנו

 הס"ם, וכחם כחעדי"ם מזלם אשר הרשעהממלכות

 היינו עבדים דאכתי הסיבה בעי לא קמאי כסיתרי
 גאולה במצדים גאולה שהיתה הגם רצ"לקאמר,
 כי היינו עבדים עדיין אומרים זה כל עםשלימה,
 להראות צריכין החירות ועיקר עוד, לעבדיםנתהוינו
 הש"י הראגו אשר וזהו העתידה, הגאתהבזכרון
 הכי נסתמר הכי דאתמר השתא וכנ"ל,במצרים
 יפה וכך חובתינו היא שכך הסיבה, בעי ואידיאידי
 בשתי להש"י( הפוכה )בהכרת החירות סימןלנו

 מלכיות שנעבוד מן וחירות המזלות מן חירותהענינים,
 הנפש מגלות בשנים, חפשים ונצא שריהם,וקפרוג
 ימהר והש"י הרקיע, כזהר יזהירו והטשכיליםוגוף,

 אמן בימינו במהרה בארצינו כבודלשכת

 הסוד דרךעל

 כוסות די 5*ב( כא שער )5רע*ח האריז"ל בכתבייעויין
 חכמה, מוח א' כוס )דאימא(, חב"ד מוחינגד

 מוח די החסדים, מצד הדעת מוח גי בינה, מוחבי
 בנכהי הנעשה הענין והנה הגבורווע מצדהדעת
 דבודאי בשכלינו, הענין להסביר מהראוימרומים
 הארה לנו גם מגיע מרומים בגבהי הנעשההעגין
 **א ש0 )שם הענין, תתבונן והנה ולעבודה,לתורה
 והיו ד' את ידעו ולא הדעת גלות היהבמצרים
 ידוע הדעת איכות והנה מצרים, בפומאתכביוקעים

 וחמעשה, המדואבה כלי בין ממוצע דהויי שו.()ש"ג
 כהרכיל הראשון מהנכל החג )באדם( החכמה מוחכי
 דבר המתבונן שני מושכל הוא הבינה ומוח דבר,על

 הנרצה דבר לעשות לדעת האיך מחשב דבר,מתוך
 בהסכמה ובינה בחכמה הדבר שננטר ואחרלו,

 הדעת בכלי הוא הפועל, אל הכח מן הדברלהוציא
 הדבר, יגמור עד ינוח לבל במחשבה הדברהתוקע
 וכוי(, אדם וידע בה( 1 )גראפית התקשרות לשון)דע"ת
 מפניו ולירא י"י את לאהוב האדם כשמחשבלכושל
 וגדול הוא קדישים אלקים כי בחכמת"ו מתחכםהנה

 בפרפות מתבונן בבינת"ו כך ואחר כח, ורבאדונינו
 והאיך ית"ש פונותיו ובגדלות שכלו רוחב כפיגדולתו
 הדבר כשידחה הנה כך ואחר לעבדו,מחויבין

 ופחד אימה עליו תפול ולא יתפעל לאממחשבתו
 הענין כשיתקשר אבל הש"י, אהבת בלבו יכנס%א

 עליו ויפול יתפעל אז זו במחשבה ויתמידבדעת"ו
 )שהוא ויראתו השם אהבת בלבו ויכנס ופחדאימה
 השבש תחת הנעשים הפוכים המעשים כלכללות
 עיפרא בו יש בדע"ת כן על ואהב"ה(,בירא"ה
 והנה )יראה(, דגבורות ועיפרא )אהבה(דחסדים
 את והודיעם ממצרים ישראל את הש"יכשהוציא

 מעמים כמח להם אמר נוראותיו, ועזוז הגדולכהו
 הוציחם ההע והנה י"י, אני כי וידעתם יק ט)שטת

 הסיבה, בעי קמאי כסי תרי לה אמרי עולם,לחירות
 מתחלי דקא החי דהשתא ובינה חכמה מוחי ננדהם
 לחשבונן ויכתת ידיעה לנו "ש שכבר חירורולה

 חירות הנפש הצלחת עיקר והיא ורוממותיבגדלתו
 ננד שחם הסיבת, בעי לא בתראי כסי הויעתם,
 דהוה ומאי שבדעת דנבורות שיפרע דחסתםעיפדא

חוח



מ ששכר פרש ג, חזש בפרדס טית ד, סטר מטן חדש משריבני

 ממשא וביניה בחכירה האדם שמתבתן דכיתהוה,
 פועל אינו והדע"ת ושהס"ה, הירא"ה בלבותכנם
 בחכם"ה נעשה כבר אנטר את רק חדשהפעולה
 בעי בתראי כסי תרי אדרבא לה ושמריובינ"ה,
 בדע"ת )כשמתבונן חירות הוה שעתא דהאיהםיבה

 וירא"ה אהביה שמיסדת מחשבה באותהומתקשר
 דנבורו"ת(, ועיפרא דחמדי*ם עיפרא בו "ט בדע"תכי
 היינו עבדים דאכתי המיבה בעי לא קמאי כםיתרי

 יוצא אינו התקשרות בלי כרגע מהתבוננותקאמר,
 ביתרתו יתפש ולא החומר ועכירות משעבודעדיין

 הכי, ואתמר הכי דאתמר והשתא ית"ש,ואהבתו
 למעלתם קמאי כםי תרי הסיבה, בעי חסידיאידי

 כםי תרי ואם, אב כמו הם%ידים המה והןבקדימה,
 להביא לסעשהו %י להוציא בתכלית לטעלתםבתראי
 יאמר שלא רצת ויחי יכפר, הפוב והשם פיגל,לידי

 אמן כרצונו שלא דברפינו

 ג'דרוש
 ע"נ קסם דףפסחים
 הפשט דרךעל

פיסל~~
 רבנן מתקני היכי מארבעה, לו יפחתו יא

 והתניא סכנה, לידי בה דאתי ןןה()סבתא(
 רב אמר וכד, תרי ישתה %א תרי אדם יאכללא

 הכלטומר ליל שמורים ליל סב( ע ושטות קרא אמרנחמן
 מצפרף ברכה של כום אמר רבא הטיקין, מןובא

 דרך רבנן תקינו כםי ד' אמר רבינא וכו',לפוצה
 כאן עד החש, נפשה באנפי מצוה וחד חד כלחירותן

 הנמראלשת
 ודרגא נחמן דרם תירוצים נ' הנך הביא ז"להשי"ת

 דרבינא תירוצא הך על וממייםודרגינא,
 תשמרי עצמה, בפני מצוה ואחד אחד כלשאמר

 עצמה בפני מצוה ואחד אחד וכל החשילרבחשתא
 )והנה וכמא, כמא אכל הנפן פרי בורא גרכינןהוא,

 בנדים כמה הלובש הרי זה, לפי יקשהלכאורה
 ברכה אלא לברך צריך אין כנפות ד' שלמצוייצים

 יקשה וביותר עצמו, בפני אחד שכל הנם לכתם,אחת
 ומה היא הנהנין ברכת הנפן פרי בורא ברכתהרי

 במסיבה יחד שנהנה כית למצוה, לה "טשייכות
 אהת ברכה תמני לא למה הדעת היסה בליאחת
 דהראיה הק"ן, ופירש כדדייק לומר צריך כן עללכולן,
 עצמו בפני מיקרי אחד כל זוגות דלענין מדחזינןהחש

 והנה זונווע כחגום בו חשין כנמלך ליהוהשכינן
 כנמלך דחהטבינן וכית %ברך, לחזור צריכקבנמלך
 םכנתא דחמירא גרכה, לענין שכן מכל מכנתא,לענין
 שהד"ן הגם הר"ז, דנרי פי ש לפרוש לי נראח כןוכו',

 כוונתו(. שזח לי נראח תכל בהגר לאז"ל

 מהא מברא להאי ומסייע ז"ל, הרי"ף עודוכתנ
 במקום עופות מאה וכו' חיות סאה שחפדתנן

 חיה שחפ אומר יהודה ר' לכתם, אחד כיסויאחד
 מודה יוחנן א"ר וכו', העוף "טחופ כך ואחריכסה
 אחת, כרכה אלא חברך שאין כרכה לענין יהודהר'

 לה ואמרי דרגא בריה אחא לר' רבינא ליהאמר
 ברופא מדרס שנא מאי אנטי לרב דרבא בריה אחארב
 וקאי במעודתא יתבי דהוו דרב תלמידי חננאלורב

 והדר ונבריך הב ליה תשמרו סבא ייבא רבלייהו
 הכי םבא ייבא רב להו אמר ונשתי הב ליהאמרי
 ימישתי יכו איתמר ונבריך הב דאמריתו כית רבאמר

 וכרוכי מישתא התם השתא, הכי ליה ואהדרוחטרא,
 גחדא דשחיפ אפשר הכא אפשר, לא הדדיבהדי
 היכי דכי השתא שמעינן ידא, בחדא ומכסיידא

 וכרוכי לכהותי אפשר דלא כיון המזון ברכתדלענין
 המזוז לברכת ליה מסיק וכד הפסקה הויא הדדיבהדי
 כיון נמי הכי הנפן, פרי בורא %ברך להזורצריך
 צריך הדדי בהדי ולמשתי למקרי ליה אפשרדלא
 הלילא דנמר ובתר הגדה דנטר בתר %ברךלחזור
 מיצעי והכין היא מעליא וסברא הנפן, פריבורא

 עכ"ל.למיעבד,
 דמי, דלא ואמר זו ראיה דחה ז"ל המאור 3שודענה

 לא הדדי בהדי וברוכי מנטתי המזוןדבברכת
 עצמו את סילק ונברך לן הב דקאמר וכיתאפשר,

 דעתו הרי עצמו את םילק מי הכא אבלמלשתוקן
 וברוכי דם"טתי לומר שייך לא ונם כוסות, ד'לשתות
 הטסות בין לשתות מותר דהרי אפשר, לא הדדיבהדי
 שתיית אחר תיכף הנדה דוקא שיאמר חובה כאןחשלן
 גיאות הרי"ץ דברי להלכה הביא והנה רעשת,טס

שפסק



 יחכר 8שט ג, דרש בפרדס, טיול ד, מאמר ניסן, חדש מאמריבנבי
 דעת וכן וג', א' כום על רק לברך שלאשפסק

 עצטה בפני טצזה חדא דכל דהגם דכתבהרא"ש,
 קיימו והר"ן הרמב"ן והנה הדעת, היסח מיקרילא

 כשמתחיל תיכף סילוק דהוי באמרם זצ"ל, הרי"ףדברי
 הכוסות דבין והא הגדה, לומר ומתחיל ב' כוסלמזוג
 ההגדה לומר שמתחיל קודם הי.נו לשתות, לומותר
 דבריהם באריכות שם יעויין ב', כוסעל

 המאור ובעל הרא"ש פסקי תמוהים הקטן לייהנה
 המזון מברכת הרי"ף ראיית דדחו דהגםז"ל,

 כאן, כן שאין מה הדעת והיסח סילוק הוהדשם
 עם המזון, מברכש ראיה דאין להם שנודה הנםהנה
 מפשמא ז"ל מהרי"ף רבותיו  סברת  שפיר  מוכח זהבל

 נמלך דמיקרי מדחזינן כסא, אכל דמברכינןדגמרא
 המאור בעל והנה ברכה, לענין הדין  הוא זוגותלענין

 והר"ן הרמב"ן וגם מזה, כלל הזכירו לא ז"לוהרא"ש
 לא למה הרי"ף הנדול רבינו על פוב בהמליצםז"ל

 ז"ל, רבותיו של הוכחה זאת גם במליצתםהזכירו
 רבותיו דסברת כיון כן, גם יקשה ז"ל הרי"ףועל

 מוכרחת שאינו לסייעתא הוצרך למה כנ"ל,מוכרחת
 אבל הסייעתא הביא דמילתא לרווחא ואם כך,כל

 ליה הוה דבכאן, כקטימתן לתלפיות בנוי יסודועיקר
 ליה ומסייע ומדקאמר להדין, עוד וסייעתאלמימר
 מוכרחים אינם רבותיו שדברי כהטמע סברא,להאי
 ממקום סברא להך ומסייע סברא פי על הוא רקמכאן
 דברי כשהביא הרא"ש, לעזן יקשה וביותראחר,
 על קאי ואם יחיד, בלשון לי"ה ומסיי"ע כרוב,הרי"ף
 ומסיי"ע למיסר ליה הוה ז"ל, דהרי"ף רבותיודברי

 והבןלה"ו,

 בדברי נדקדק אשר פי ש  דבריהם  להבין ליובקיאה
 ליל אמר נחמן רב בגמרא, אמוראיהנך

 ברכה של כוס אמר רבא וכו', המשומר לילשמורים
 מצוה וחדא חדא )כל אמר רבינא וכו', למוכהמצמרך
 להתבונן, יש והנה נפשה[, באפי טצוה וחד חי )% עצמה(בפני
 בגמרא הש"ס וכדרך כמר אמר לא מעמא מאימר

 נחמן כרב כולהו לומר, נראה והנה מקומות,בכמה
 )ד"ה והתוס' הרשב"ם שכתבו מה פי על אמרו,לא

 וכו' מידי רבנן מתקני חיכי בגמרא דמקשי אחאיטה
 ותירצו, זוגוו4 כפטום בו אין ד' לרבא אמרינן לקמןהא
 חשש בזח שאיןהיינו

 מזיקיי
 חייטיכן, לנשפים אבל

 מידי רבנן מתקני חיכי הקושיא עיקר זה לפי כןואם
 כן ואם המכשפים, ידי על  היזק לידי לבואדיכול
  דסברי  אמרי לא בחמן  ברב  כולהו  לומר נוכל זהלפי
 הרשפים, מן לא אבל המזיקים מן ובא המשומרליל
 הוא המזיקין מן שמורים ליל הזאת דהדרשאועוד

 העולם, נברא בתשרי ליה דסבירא אליעזר ר'לשימת
 נברא בניסן ליה דסבירא יהוידע ר' לשימתאבל

 הכבטומר ליל איצמריך לגופיה שמורים לילהעולם,
 ראש במסכת וכדדרש בראשית ימי מששתובא

 בזה מודו דכו"ע ליה מבירא נחמן )ורב (, )שהשנה
 כבטומר מדהוא ליה סבר וגם התוספות, שםוכדכתבו
 הכשפים( מן נמי כבטומר המזיקיםמן
 למוכה מצמרף ברכה של כוס אמרי לא כרבאכדלדלן

 אז*" )ן" לן דקיימא כיון להז סבירא זנם,ואינו
 ובפרם דוקא, כוס מעונה אינה המזון ברכת ס"א(קפץ

 למוכה מצמרף ברכה של כוס לומר שייך לאביחיד,
 כוס, מעונה המזון ברכת ליה סבירא אי דוקא דוהוכו',
 :( קי"ז )דף בגמרא לקמן דהא כן, לומר צריך כרחךועל
 אמר בגמרא, אמרינן מזונו, על מברך ג' כוס ליהמזגו
 כוס, מעונה המזון במכת מינה שמע לרבא חנן רבליה
 וחד חד כל רבנן חקינו כסי ארבעה )רבא( ליהאמר
 דהנה קשה, לכאורה והנה כאן, עד מצוה, ביהנעביד
 זונות הוה לא הכי דכמטום כאן אמר בעצמורבא
 לרב ליה לישני כן אם וכו' מצמרף ברכה שלדכוס
 דכהטום כוס, מעונה המזון דברכת מכאן תדייק לאחנן

 כוס על המזון ברכים דיברך בכאן רבנן תקינוהכי
 מצפרף ברכה של דכוס זוגות להוי דלא היכי כיאחד

 תליא, בהא דהא כרחך על אלא וכו', ואינולסובה
 הכוס כוס מעונה אינה המזון דברכת נאמראם

 כוס בכאן רבא דכותני והא הדבר, הבן לזוגורעמצמרף
 ליה סבר הוא דבאמת וכו', למוכה מצמרף ברכהשל

 חנן לרב השיב שם רק כוס, מעונה המזוןברכת
 דסבר לכחשן )וקשיא ממתניתין הדבר להוכיחדרצה
 רבא לו והשיב כוס(, מעונה אינה האזון ברכתליה

 לה דסבר למאן קשה )הא הוכחה איןדממתניתין
 אינך הכי כבטום כן ואם ודו"ק, כוס( מעונהאינה

 דברכת לחו סבירא דאינהו כרבא, אמרי לאאמוראי
 והבן. בוס, מעונה אינההמזון

 ובפרפ אמרי לא טעטא מאי כרבינא טלהואלא
 שאמר כשמעתיה אמר לא פעמא מאירבא

לקטן



ן נרץ, חיש טפףבני פ מד יחמ יטז ג, דהי פרדס, טיל ד, 
 ליעבד וחדא חדא כל רבנן תקינו כוסות ד'לקמן
 והוה עצמו בפני מצוה אחד כל הוה כן ואם טצוה,ביה

 כרחך על רבינא, שאמר וכמו הדעת וכהיסחכנמלך
 כסברת להו מבירא ורבא נחמן דרב לומרצריך
 דכל דהגם גיאות, והרי"ץ והרא"ש המאורכעל
 הדעת היסח נקרא לא זה עצמו כפני מצוהאחד
 יהיה דלו לך, שכתבתי וכמו ברכה לעניןונמלך
 לכולן, אחת דברכה מצוייצים בגדים כמהכלובש
 כן על סכנתא, דחמירא זוגות לענין שכן מכל כןואם
 טעמים ואמרו דרבינא מטעטא ורבא נחמן רבנאדו

 ורבותיו הרי"ף כסברת יהיה לו כן ואםאחרים,
 זוגות לענין ונמלך הדעת היסח דנקרא כמודלרבינא

 דרב נראה הנה כן פי על אף ברכה, לענין הדיןהוא
 דרבים כוותייהו לפסוק וחן עליה פליגי ורבאנחמן
 מצאנו שפיר זה יפי ברכות, ספק לענין ובפרטהם,
 דדחו והרא"ש הכחשור בעל לדברי ודעת טעםטוב
 והנה המזון, מברכת ראיה רמייתי הא הרי"ףדברי
 ומדברי רבינא מדברי מכאן ראיה "ט כן פי עלאף

 דאין דכיון לפנים, צריך אין זה אבל דהרי"ף,רבותיו
 הדין דלרביגא יהיה לו אחר ממקום מוברחתראיה
 עליה פליגי ורבא נחמן רב הרי כסא, כל על לברךכן

 מדוקדקים ז"ל הרי"ף דברי גם זה ולפי כרבים,והלכה
 דמשטע וכו', סברא להאי וטסייע דקאמר זהבאופן
 להלכה, כן לפסוק במקומה מכאן מוכרחת ראיהדאין

 דסוגיות טשם שמוכח אחר ממקום להסתייעוהוכרח
 הרי"ף בדברי ההא"ש בגירסת וביותר כרבינא,הש"ס
 לסברת ליה מסייע ורצ"ל יחיד, לשח ליהומסייע
 פליגי דרבים כיון כרבינא לפסוק אין דהרירבינא,
 הש"ס סוגיות מאיזה לן יסתייע אם זולתעליה

 ומסייע כתב כן על כן, פסקינן כרבינא לןדסבירא
 דרב דתלמידי מהך הש"ס מסוגיות לרבינאליה

 הראיה דדחו והרא"ש הטאור בעל והנהוכיסוי,
 לך, שכתבתי וכמו סילוק מיקרי דשם המזוןמברכת
 כסא, אכל לברך צריך דלרבינא דנאמר הגםהנה
 עליה, פליגי דרבים כוותיה הלכתא לית כן פי עלאף
 באמרם ז"ל הרי"ף ראיית שקיימו ור"ן לרמב"ןוהנה
 והתחיל הכוס שמזג כיון סילוק מיקרי בכאןדגם
 וראיה המזון לברכת דומה שפיר הוה ההגדה,לומר
 ופפפייא כרבינא, לפסוק הט כן על היא,נכונה

4 4
 מביהדאוייייטש

 טתששייז"ל ד,ון"ס לקוטי בטויס הנדשם ה' כה סיפר ושיו'(

 הרמז דרךעל

 לברך וסייעתו הרי"ף שיטת פלוגתכן, טעםלבאר
 הקשור ובעל הרא"ש ושיטת כסא כלעל

 אמרו דהנה פליגי, בכחשי להבין וג', א' כוס עללברך
 שתקנו כוסות ד' טעם א( י )פסחים בירושלמירז"ל
 והוצאת"י גאולה של לשונות ד' שם על הואחז"ל

 הביא הזה והטעם ולקחת"י, וגאלת"יוהצלת"י
 ז"ל עמוקות המגלה הקשה והנה בשיטותינו,הרשב"ם

 ד' דוקא נאמר למה פירכא דדינא אעיקרא ואדא()1
 בפרשה הלא אבתריה, נידון נמי ואנן בגאולה,לשונות
 ישראל לבני אמור לכן ו( 1 ושמות בהתחלה נאמרההוא
 הד' קודם הש"י הקדים הנה וט', והוצאתי י"יאני

 ומהו הנכבד השם ישראל לבני להודיעלשונות
 שהסמיכו חז"ל דברי לפי ובפרט לזה, זההסמיכות

 לזה להקדים הענין מהו כוסות, הד' רמיזתמכאן
 חז"ל רצו אם עלינו, יקשה עוד הנכבד, השםידיעת
 ד' דוקא למה לשונות, ד' נגד דבר איזה לנולתקן
 על ברכות ד' או מצות ד' תיקנו יא ייןכוסות

 הבחיי שכרוב מה נקדים זה כל ולהביןהגאולה,
 לישראל היו מזבחות ד' כק יב )שמות באפרשת

 הנכבד, שם של היו"ד נגד עגול שהוא הסףבמצרים,
 השם וכנגד ההי"ן, ב' מזוזות ב' הו', נגדהכתיקוף
 עליו מקד"ש א' כוס כוסות, ד' תקנו הזההנכבד
 מקודש עזרך ישלח ג( כ )ההלים קד"ש היו"ד נגד הואכי
 קדיש ואנשי ל( כב )שמות בפסוק קוא.( )""ב בזהר)עיין
 הניסים סיפור ההגדה עליו אומר ב' כוס לי(,ומהיון
 ג' כוס והניסים, החירות סוד טחם ראשונה ה'נגד

 כמו המזון, משם שמים נקרא הו' נגד המזוןברכת
 מן לחם לכם ממטיר הנני ד( סו )שמות הכתובשאמר
 נגד וכו' אל חמתך שפוך עליו אומר ד' כוסהשמים,

 דבריו כאן עד במהרה, נקמתינו נוקמת אחרונהה'
 ביאור. תוספתבקצת

 ד' הנכבד שם גגד תקנו לך, אומר זה לפידהנה
 ך"ד לו "ט הנכבד שם דהנה יין,כוסות

 (, ס )ת" צירופים י"ב רק לו דאין )דהגםצירופים,

 כשנעריך אבל שוווק אותיות ב' בו ש"ט כהווםהיינו
 הה' מן וצורתה בכתיבתה משתנית ראשונההה'

 תיבה כל כטשפפ צירופים ך"ד סטנם כן אם *4אחרונה
 בספר כמבואר בתיכן ך"ד שבונה אותיות ד'בת

פלח  ע"א. מגדף



מ דרה ג, דהו בפרדס, טית ד, מחמר נתץ, יש שמריבני ק  
 סטתנו והנה סופת((, )שב"א ז"ל להרם"ע הרימוןפלח
 והש"י הוי"ה, צירופי לפי העולם הויות עניניכל

 לפעול ויכולין "טראל לעמו שמו סוד מסרכפיכם
 במקומו הנכבד השם הצטרפות לפי שונותפעולות
 גוי לכל כן עשה ולא המצפרך, הענין לפיהטעתו
 הוי"ה חלק כי ס( לביבהם
 צירופי כ"ד הנה '(,עמו
 תדר"ך, בגימפריאהוי"ה
 )שהש הכתוב שאמרוזה
 מי ישראל אשריך ס(לג

 בהוי"ה נוטע עםכמוך
 ויכחשו וט' עזרךמגן

 על ואתה לךאויביך
 הבן תדר"ך,במותימו
 ך"ד והנה ק,הדבר

 ישנה אות מכלצירופים
 הח"א מן צירופים, ו' היו"ד מן היינו צירופים,ו'

 זה לבעבור והנה וכו', צירופים ו' כן גםראשונה
 הנכבד, השם ננד כוסות ד' שתקנו חז"להיפיבו
 )והנה צירופים, ו' בגימפריא יי"ן כו"ס אות כלננד
 מן היו"ד נגד והוצאת"י גאולה, של לשונות ד'הם
 דבר וכל מ"ח, כ"ח לחכמה רמז שהוא הנכבדהשם

 ומתחלת חכמה, מבחינת הפועל אל הכח מןמשיאין
 כן על חכמה, ראשית בחוכמתא בראשיתהתורה
 הכתיבה ראשית נקודה רק שהיא ביו"דמרומזת
 אתכם והצלת"י שירצה, אות כל ממנה לעשותויכמין

 המוציאה העליון יובל ריטונה ה' נגדמעבודתם
 השפעה השם, מן הו' נגד וגאלת"י לחירורםעבדים
 ו' צדיק יסוד ( ש )ז"-ג הגואל ידי ש ישראללבני
 השפעת מקבלת אחרונה, ה' נגד ולקחת"יזעירא,
 כי ב( כב יבהם כמו קיחה לשון בה יתוארעליונים
 הכתוב הקדים זה לבעבור הנה וכו'(, אשה אנטיקח
 וכו', והוצאתי הוי"ה אני ישראל לבני אמורלכן

 יי"ן כו"ס כל יין כומות ד' חז"ל תקנו זהוכבעבור
 וכנ"ל, הוי"ה צירופי כ"ד הכל סך הויו"ת ו'בנימפריא

 בעיסות נוראות פעולות לפעול ל"טראל נמסרוהכל
 ותחתונים.עליונים

 ב סיט 1 טפסר שייוז(
 ג, סיט א מאמר נטן יא, סטו א מאסר חדש ראשערןח(

 ש. א' שושי שרא שקוי חג' סמג"ד, הבלקות ושדבת ס'הר'

 שאין המאור ובעל הרא"ש סברת לפי זה לפיוהנה
% ש רקלברך  ידעת דכבר והוא, וג', א' 

 בחינת היא ב"ה הוי"ה שם מן שחימד ( פט)ת"ז
 במופיע הו' אות וכן מקבל, בחינת והה"אמשפיע,
 אין ( נא )ברדת לן וקיימא מקבלות אחרונה ה'ואות
 של כפנו מפרי אלא מתברכת אסטה של במנהפרי
 אין כן על במשפיע, עיקרית היא הברכה כיא"צ,
 כוס הץ אחות ברכה ב' א' כוס ש רק לברךצריך
 דעלמוו דסוגיין הרי"ף שסברת אחת, ברכה ד'נ'

 עם היו"ד, בערך מקבלת שההרס הגם הנחכוותיה,
 ההניא וכן כנודע, ו"ה לאותיות ממפעת היא זהכל

 עימות לנערותיה וחוק לביתה פרף נותנתאחרונה
 כל על לברך צריכין ט ש עשיה, יצירהבריאה
 ומצותיו. בתורתו עינינו ויאיר והש"י וכסא,כסא

 הדרסם דרךעל

 כוסות %' מנין א( ף פסחים ערבי פרקבירו,טלמי
 להתכתן מלכיורה ד' נגד אמר לוי ר'וכו'

 התורה, מן רמז לידע שרוצה כהטמע מני"ן,אומרו
 למה לב לתת מהראוי ט' לוי, ר' השיב לא יה שהנה
 בסיפור מלכיות לד' זכר לתת לרז"ל כזאתהיתה
 למכחילתם זכרון בעשות הנרצה מהו ג' מצרים,גאית
 בש יפה המהר"ש כרקב והנה ישראל, עלבעוה"ר
 הש"י אוהלו שגאל כמו לבפחת, הרמז מראההיפה

 לא לכן בימינו, במהרה מאלה יגאלנו כןממצרים
 והנה ממגה, נגאלנו שכבר מצרים למלכות רמזעשו
 מלכיות ג' מן נגאלנו שכבר כעת הנה ז"ל דבריולפי
 הזה הזכר תקנו למה ד' אחד, כוס רק יצפרךלא

 נקדים, והנה וכיוצא, במצה %א יין בכוסותדייקא
 פעל והש"י עמו, י"י חלק כי ס( לב ינהם ידועהלא
 הקליפות גם וברא חמדאל, עבור מבראשיתהכל

 והמה ועונש, שכר שיהיה בכדי לאלקאהרצועה
 לקדהשת מהבגדים והטה הוי"ח פני מאוררחוקים
 לינק רצונם כי הנכבד, השם את ועבודתםישראל

 כל ויתבמלו עליהם ישראל שיתנכרו עד הקדושה,ק
 והנה הארץ, כל את י"י כבוד ימלא ואזהמנגדים

 לקדושת מתנגדים המח מלכיות וכד' תצח( ריש%ו-ת
 כל ב"ה, הוי"ה הונם מן קדושתם המקבליםסטרא%
 מלכות והנה אחד, אות נגד יה( לעופת )זח מנגדאחד

 הגא*(
 במדרשים לרז"ל שנמצאוזחו

 מדני ח( צא תהלת)שףס
 ולא מתפתים מקראלמה

 יוכעס ומאינם מפנינשנים
 שנאמר בשם,להתפלל
 הכוונה הנ"ל ולקיואענהו, יקרתני שמי קרע כיאשגבהו
 צירוף איזה יודעיםשאינס
 לפעולת מצטרך הנכבדשם
 מבקקו, וכהוא הבקשהזאת

 כתבם "( אחרובמקום
 המדרש, בזה שוניםפירושים

 קשוט.ואלחו

בב"ל



מה ישכר דהו ג, דהו בפרדס, טבל ד, מטר נו4 חרש טפרבני

 בהשויץ לישראל הפהטפעת הקדישה נגד ניגוד הי'בב"ל
 בסוד הוא היו"ד ( קפי )ש"ב והנה הנכבד, שם שליו"ד
 מלכות זה לעופת זה כן על חכפה, ראשיתתכפה
 נבוכדנצר על הכתוב שאפר כפו רא"ש, נקראתבבל

 היו ומד"י פך"ם וא', רישא הוא ח13ץ לח( בות"י
 ראשונה ה' כהשויץ לישראל הנשפעת לקדושהניגוד
 רז"ל אפרו בקליפה זה לעופת זה והנה בינה,בחינת

 לאות ניגוד יו"ן היה, פפש מלך אחשורהט ( יב)8מל"
 רז"ל שאמרו כפו תורה, נקרא התפאר"ת סודו'

 לניגוד עמד כן על תורה, פתן זה והתפארת גה.(וירטת
 מלכות כשעמדה בהודאה חז"ל שתקנו כפוהתורה,
 ניגוד הרביעית מלכות וכו', תורתיך להשכיחם וכו'יון

 איתנייהו כולהו בעוה"ר טללת גלות אחרונה ה'לאווה
 עד חאחרון הזה הגלות נתארך בעוה"ר כן עלכו',
 לפלך הוי"ה יהיה ואז הגדול, שפו למען הש"יירחם
 הטפו אחד הוי"ה יהיה ההוא ביום הארץ כלעל

 עמים אל יהפוך אז הניגודים כל שיתכפלו כיוןאחד,
 המיוחד בנטם כולם לקרוא יחד ברורהשפה

 נליות, לד' קודם ראשת נלות היה מצרים גלותיהנה
 זה הגליונו לכל ושורטיי קדפיי נלות היההוא
 בסוד כת"ר(, )בחינת יו"ד של קוצו נגד זהלעופת
 והנה ישראל, בני מפני 1יק1צ"ו יב( 8 שטתהכתוב
 הכתוב שאפר וזהו גליונך הר' בל שורש בזההיה
 ראשי רבי"ם ההם, הרבי"ם בימים ויהי בג( בנכס

 עפוקות בפגלה )כדאיתא מדי יון בבל רופיתיבות
 והנה קליפווע ד' הרבי"ם רשויך (( בו וף תחקות)8ר
 כאשר היינו הסיפים, וירעשו הכפתור הך 8( ס)עפזס
 פפילא השרוטי, הכולל הגלות פן אותנו הש"יעזר
 על הפרפימע פן לעזרינו נדולה והבפחה פבוא"ט
 דורות, לדורי לזכרת מצרים יציאת זכרון החטםכן

 קריאת ברכות בנומח שאומרים פה תתבונןוהנה
 לחירות ממצרים הש"י שהוציאנו ערגי"( )שישמע
 מפוזרים אנן פרעה עבדי אכתי בעוה"ר והנהעולם,

 והאיך חקר לאין וצרות בשעבודים אויבינובארצות
 עולם חירות הוא אבל עטם, חירות לזהיקרא
 כלול שיהיה כזה שורידיי נלות עוד יהיהשלא
 לנו היא נדיה הבטחה פפילא קליפתך הד'פכל

 מן אותנו שגאל מי הארוך, הזה בגלות~בניט
 והנה הפרטיים, מן יגאלנו בודאי השורשייהנלות

 כל גאולת על מצרים בנאית להודות צריכיןאנחנו
 אבותינו את הקב"ה הוציא לא אילו כי נליות,הר'

 )באין השו הנליות מן לגאלנו מקום היה לאממצרים
 ר' ננד כוסות ד' חז"ל תיקנו לזה ח"ו(, כך כלזכות

 זמן כל דחנה אלקי"ם, גיפפריא דוקא כו"םמלכיווץ
 ה3ה כל לעין באיתגליא ב"ה הוי"ה השםשהשגחת
 האופות יכולים ואינם והנבואה לישראל ננליםנימים
 הנה הנלות בזמן כן שאין פה בישראל, בהםלשלופ
 הפב"ע בהנהנת הנכבד השם השגחתמלובש

 הוי"ה כי נתגלה הנאולח ובזפן אלקי"ם,בגיפפריא
 עד שהיה שהנם לכל שנודע דהיינו האלקים,הוא
 הכל היה זה כל עם הפבע, בהנהגת הכלהיום

 וזהו אלקינו, הוא כל היוצר פאת נפלאהבהשנחה
 ים קנז )שם וזהו אלקים, הוא י"י כי דעו ג( ק)תהלים
 דוקא, יין והנה אקרא, י"י ובשם אשא הרועותכום

 בענבים הנפמן הנחמד הדבר התגלות הוא ייןכי
 בפני ברכה לקבוע למעליותא 1נש21נה ( לה)ברגת

עצמו.
 עליו אומרים בב"ל נלות ננד הראשון הכוםודץנה

 במצותיו וקדודנו וכו' בנו בחר אשרקידהט
 לעין והנורא הנכבד השם קדשו ההוא בגלות כיוכו',
 נגד ב' כום הרהט, בכבשן עזריה פישאל חנניאכל

 וט', היינו עבדם שיי אופרים ומד"י פר"סמלכות
 ואלו ק ז )08תר אסתר מאפר כן גם היה לשםוהנה

 שהיו הנ( ימיה )5יז וכו' נפכרנו מישפחותלעבדים
 ג' כום לעבדים, לקנותן הטים פן אז מבקשיםישראל
 שחיו יתן מלכות נגד הפזת ברכת עליואומרים
 והיו המצות ולהעביר התורה למשכיח עלינועומדים
 חלק לכם אין השור קרן על לכם כתבו *(אומרים

 הנה הפבע, בהנהנת הוא הכל רק ישראלבאלקי
 על והוא המזת' ברכת הזה כום על אומריםאנחנו
 השרת מלאכי אפרו ( כ )ברכוה רז"ל שאפרו פהפי
 קמטך ח( י )דסיפ בך כיניב עולם של רבונו הקב"הלפני
 לנטרק% פנים נחטא אתה פה פפני פנים הקאלא

 וכי להם אפר אליך, פניו י"י בטא ט( ו )במדגרדכתיב
 יבהה בתורתי כוזבתי אני לישראל, פנים אשאלא
 המם ש מדקדקים והם וברכות הטבעת ואכלת קח
 זה מח רבא חקהטהט והנה כביצה, עד כזיתעד

 נבטא אתה מה פפני שאלו המלאכים הריתשובה,
 ראוי שאעו אדם פיקרי פנים נשיאות הנהפנים,

לזא"ז ה"ב 8"ב חגיגה יגשימו*(



 יחמ דהש ג, דהש בפרדס, טיל ו, מאמר נעץ, חרש מאמריבנבי
 נושאין כן פי על ואף מעשיו מפאת הטובהלזאת
 תשובה זה מה כן ואם בטובה, עמו ועוניין פניםלו
 ראויים מחמירין שישראל החומרא זאת מחמתאם

 נקרא לא זה דעות, א"ל במשקל גדיותלטובות
 אין ואם אליך, פניו י"י חטא וכתיב פניםנשיאות
 ואף דעות א"ל משקל לפי כך כל גדול הזההדבר
 הרי גדולות טובות עמהם עשיה ית"ש הוא כן פיעל

 אתה מה מפני המלאכים קושית לדוכתיההדרא
 פנים נשיאות דהנה לפו"פ ונראה  להם, פניםנבטא
 רחמים, של מדות שבי"ג הז' מדה ואמ"ת, מדתמיקרי
 קדישין, תפוחין תרין הפנים סוד כביכולהוא

 מלך פני אור הוא לישראל המדה זאתכשמאירה
 ובזולת וברכת, היבעת ואכלת אמר הש"י הנהחיים,

 ואמ"ת מדה אבל לברך, מחוייבים אינםהשביעה
 האמ"ת ביודעם לברך, להם גורמיםשבישראל
 השגחתו מבלעדי למגל יכולים אין כזיתשאפילו
 ית"ש להבורא מברכים הנה ית"ש, ושפעוויכולתו

 בהשגחה רק בטבע למגל אפשר שאי כזית, עלגם
 כביכול  צלך, י"י  ה( קכא )ההלים כתיב ח*( והנהנפלאה,
 וכו', שוחק הוא גם שוחק האדם אם הצלכמו
 למעלה גורמים הם כך עושין שישראל מה כפיכן
 על גם מברכים שישראל מה הנה מעשיהם, ידיעל

 ליעקב, אמ"ת תתן האמ"ת מדת מפאת הואכזית
 ואמ"ת מדת להארת למעלה גורמים זה ידיועל
 וזה קדייטין תפוחין תרין כביכול הפנים הארתהוא

 זה לפי כן ואם הדבר, הבן פנים, נשיאתמיקרי
 לכם אין וכו' לכם כתבו שאמרו הרשעה יו"ןמלכות
  הטבעיות, חכמות  הטבע בהנהגת הכל רק וא'חלק
 שהחמירו המזון ברכת עליו  לומד הזה הכום תקנוהנה

 שאין ולהוודע ולהודיע לידע המצוה, בזאתישראל
 הבן הש"י, ידי על רק מעשה היום תנועה שוםלהם
 ט( אחר במקום הדברים הרחבתי וגם קצרתי, כיהדבר

 והעליז ד"ה בתהיתו הגדש ששד אדם תולדות שלס"ק עייןה*(
 הנביאיט כל בגמרא ד"ה להסוכה לוי קדושתמבואר,

 יא, סימז ב מאמר אלת ה, ו, סימן ג מאמד שבתותשייןט(
 ג מצמר אדר ט, סימן י ומאמר ו, דרוש ג מאמדתשרי
 1דרוש

 כהמם המקבלים ישראל לקדושת מתנגדים מלכיות שד' כיט*(
 הדרושיט, בתחלת כנ"ל אהד לאות מסגד מלכות כלהותה,
 יציאה בהו שנרמז גאולה של לשונות ד' ומהזכיר קודםלכן
 שבהמאה הוינה, אני לבנ"י אמי להן דוקדיט גליות שד'מן
 הוי"ה שם נשלם גליות הד'מן

 עדיין הרביעית מלכות נגד הד' והשם אחר,באופן
 הנוים כל בין אותנו פיזרה והיא ממנו, יצאנולא
 עליו אומרים אנו האומות, מכל טרוניא מכתבתוהיא
 כי לנו לא י"י לנו לא וכו' הגוים אל חמתךשפוך
 הנלוח מן כשנצא בימינו במהרה כי כבוד, תןלשמך
 הרמו אחד י"י יהיה ההוא ביום הנינודים, כליתבטלו

אחד
 זה שבכום ישראל, למנהג טעם טוב מצאנוובזה

 השלחן על אותו ומניהין אהד כוס עודמוזנין
 רז"ל אמרו דהנה הנביא, אליהו כום אותווקוראין
 למרום אליהו שעלה היום באותו סב( א )שהח"דבטדר,ט
 ישראל, על כשמרדו באדום הראשון המלך אתהמליכו
 סלך אין ההם )בימים מה( ננ )מ"א הבחוב שאמרבמו

 והעמידו מהדו כך ואוזך טרדן, נצב בפלופ איו )יגלולאדום(
 נמשכה והנה למרום, אליהו שעלה ביום היה זהמלך,

 ויבשרינו, בחזרה אליהו יבוא עד בעוה"רמלכותם
 לכם שיח אנכי הנה כג( ג )מלחף הכתוב שאמרכמו
 רביעי בכום הטעם לזה הגה וכו', הנביא אליהאת
 מזמנין אז וכו' הנוים אל חמתך שפוך באמרינוהזה

 לבשרינו בחזדה לבוא הנביא אליהואת

 אמור לכן ו( 1 ושמות הפסוק הקדמת יובן זה פיתל
 הד' שהזכיר קודם הוי"ה אני ישראללבני
 ט*(, גליות הד' מן יציאה בהן שנרמז גאולה שללשונות

 הכתוב שאמר כמו מבב"ל, גאולה נגדוהוצאת"י

 נגד והצלת"י מכשרים, ברחו מבבל צאו כ( מח)ישעי

 וגאלת"י לחיים, ממות ישראל שניצולו ופר"םמד"י
 ~הגביר התורה הכמת לבטל רוצים שהיו יו"ןמן

 יד תחת שהכל באמרם הטבעיים חיצוניותחכמות
 דור טעות כעין והוא לכת, וכוכבי הנלנליםהטבעיים
 כוכבי לעבוד שמהראוי פ"א( ע"ז הל' כמב"ח שאמרואנפט
 ממר אשר הסלך עבדי להיותם וכמיליהם,השמים
 יעקב, חלק כאלה לא אבל העולם, הנהגת הש"ילהם
 כוכבי לשדד ויכתים הטבעיים מן למעלה הםכי

 עבדים, מבית גאולה נקראת וזו וכמיליהם,השמים
 לקיחה בימינו במהרה האחרונה הגאולה נגדולקחת"י
 מוריך עוד יכנף ולא כ( ל )ישעי תמה לקיחהשלימה

 דהנה ז"ל, הנאונים פלגתת בסברא יובן זה פיועל
 ביניהם היה לא ומד"י פר"ס ונלוח בב"לנלוח
 גלות וסוף גליות, הג' מן נגאלו כך אחר רקגאתה,

פרם



ט ישכר סוד ג, דרוש בפרדס, טיול ד, 81י ניע, חרש טמריבני

 ונפאר שם לכבל והברתי כב( יד )שם נתקיים ומל"יפרם
 כן ש נכוכדנצר, נכד קטתי זו י:( )פילח שכד,נין

 יו"ן וכן הראשונות, הכוסות לכ' מני אחתבכרכה
 לא זה כל עם הזאת המלכות מן אז שנגאלוהגם

 רצועים הם היום שגם עד וכל, מכל המלכותנתבמל
 עד אדום, מלכות עם כיחד ולגולמים לישראלמרדות

 ויתבמלו כבטניהם ישראל ינאלו כימינושכמהרה
 לשניהם, מגי אחת ככרכה כן ועל וכל, מכלשניהם

 ולדעת ומייעתו, המאור וכעל הרא"ש דעת כפיזה
 מבראשית גזורים היו גליות שהד' כיון ומייעתוהרי"ף
 וכו', תוהו היתה והארץ ה( ב )ב"י רז"ל שאמרוכמו
 הנה וכו', אימה והנה יב( א )בראשית לאברהם נאמרוכן

 פלסי כן פי חלל גוי אל מגוי ישראל התהלכוכגשר
 עצמה, כפני כרכה כום % ש וקובעין מחדשלה'

והכן.

 הסוד דרךעל
 הד' וסוד סופ"ד( כא )שער חיים עץ כפרי מרן לשוןזה

 כי כמילואם, אלקי"ם ג' כנגד הםכוסות
 דיודי"ן אלקי"ם נגד א' וכום אלקי"ם, גיממריאכו"ם

 ראשון ככום לכן קודש נקרא שחכמה ולפיבחכם"ה,
 והכ' פסח, ליל של הקידתי הוא בו כנגדו,שהוא
 הגד"ה סיפור כה ולכן בינ"ה, נגד ההי"ןבמילוי
 וגם נפקי, ודיכו"ר קו"ל דמינה עילאה קול הואכי
 נגד והג' כהגדה, כנזכר מצרים יציאת רמז כהכי

 אלפי"ן, כמילוי ושניהן הגבורו"ת, נגד והד'החמדי"ם,
 לא לד' ג' בין לכן ילחך, צורת וזה יוי צורת אזה

 עכ"ל, הדעת כסוד יחד כלולים ששניהן לפיישתה
 נוראות מודות שם מדברים ז"ל מרן שדברי הגםוהנה
 הזה, כלילה הכל הנעשה וגדלות דקמנות מוחיןבענין
 קרובים כדרכים הענינים לקרב להכין "ט זה כלעם

 ותורתו י"י יראת ריח שהריח מי כל להכנתפשומים
 את קם במעם אדברה דרבנן, בשותא ובקיויודע
 גלות היה כמצרים גבראל כהיות לכבי, עםאשר
 המוחין, הסתלקות בחינת שהיה ככיכר הייטהדעת,
 בפי נקראים אשר ישראל נשמות מקור סודוהיה

 והוא עיבור בבחינת והיה אנפין זעירהמקובלים
 יצאו וכאשר דעת, בינה חכמה סוד המוחיןהסתלקות
 כל על דנדלות הטוחין האירו אזי לחירותישראל
 ךזה ס"א(, )שם האריז"ל מכתרי כנודע כרגעהבחינות

 היציאה בליל רק מעשינו, כזולת נס כדרךהיה
 דהארה כך אחר שפסקה הנם המוחין, כל האירוההוא
 כמפירת מעשינו ידי על לאם לאם שנכנסו עדהזאת
 אז השבועות לחג הגיע עד תמימות, שבתותשכע

 וזה התורה, כנתינת העתם ונתבמם הדברנתקיים
 כרגע האורות כל מאירים הזאת כלילה היום, עדהוא

ומסחלקין
 ומתחיליי

 על מעם סעמ להיכנס כך אחר
 לאמר מחר בנך "טאלך כי והיה ע( יג )שסותהכתוב כפירתי שקבלנו וזהו מעשינו, ידי על וזה המפירהידי
 כיום מתפעל דעת כן כל כי דייקא, מח"ר זאת,מה
 המוחין כל גדלות לט היה אתםי ביום זאת, מהמחר

 קודם גדלות יצוייר והאיך לקפנות, חזרנווכהיום
 וכו', הוציאנו יד בחוזק אליו ואמרת ושקקפנווע
 כרצון שהיה מעשינו ידי ש שלא נם דרך זהכאמת
 אכל להתמהמה, יכלו לא כי כרגע להעשותהמאציל
 נתקיים לא מעש'נו ידי על שלא הדבר שהיהלהיות
 ידי ש הדכר נתהווה הספירה ימי עכור עדהדכר,

 וקיום הויה דגדלות חב"ד למוחין וישמעשינו

 ג( כח )ויק-ר כמדרור ד( סימן יב )מאמר פירשנו אשרהדי

 שכהות שבע וכו' השכת ממחרת לכםוספרתם
 כזטן תמימות הן אימתי סו(, כג )יקרא תהיינהתמימות
 לפלא, והוא עכ"ל, מקום של רצונו עשויןשישראל
 האיך להם דהוקשה בזה, אמרנו אנטר זאתוהנה
 שכתות שכע אותנו צוה הש"י, בציווירעבונן
 הלא כידינו, ממור הזמן הוויית וכי תהיינה,תמימות

 אם כידו, מסור הזמן ברחמיו, חיים המחיההש"י
 הנ"ל פי על הדכר נכין אכל לפניו, נחיהיחיינו

 כי ולסוכתכם, ולהנאתכם לעצטיכם לכםומפרתם
 דפסת, א' כליל דגדלות מוחין באו שככר היותעם
 להם נעבטה לא מעשינו ידי על שלא שהיהוכיק
 ידי על כן שאין מה שעה, לפי הוא רק וקיוםהויה
 להם ויש מעשינו ידי על הוא הנה המפירהמצות
 אימתי רז"ל שאמרו וזהו תהיינה, וזהו וקיוםהויה
 מקום, של רצונו עתוין שישראל כזמן תמיטזתהם
 הוא הרצון כי כביכול, המוחין נקרא המקוםרצון

 מעשינו ידי על שלא הרצון וכשנעשה במוח,כביכול
 עוניין כשישראל כן שאין מה וקיום, הויה להםאין

 תמימות אז מעשיהם, ידי על גורמים כשהםרצונו
 יכפר המוכ והשם הדכר, הכן וקיום, כהויתתהיינה

והנה



 יחכך גייר דרש בפרדס, טיול ד, מאמר ניסן, חרש מאמרי12ני
 ולבנינו, לנו בקיום דגדלות המוחין להארתיהנה

 פרשיות, ד' ובתוכם תפילין להניח דחט"יצונו
 והדע"ת בינ"ה, יביא"ך כי והיה חכם"ה, מוחקד"ש
 כן על דגבורווע ועימרא דחסדים מעימרא כלולהוא
 והי"ה דחסדי"ם, עימרא שמ"ע פרשיות ב' כנגדו"ם
 )פרעה למשכילים )ידוע דגבורו"ת, עימרא שם"עא"ם
 ( לד מנחות )ער ור"ת ר,ט"י פלוגהעע ענין פ-ט( התפיליןשצר
 בד' הכוונה פהק שם טת"" וידוע קדים(, מהםאיזה

 בשם הוא הנ"ל( למוחין מרמזין )אשר הללופרקטיות
 לפריטת היו"ד דהיינו העולמות, כל הכוללהנכבד
 לפריטות והה' מקומט, עזרך ישלח בחכמהקד"ש
 דחסדים, עיקרא לשמ"ע והו' בבינה, יביא"ך כיוהיה
 וכן דנבורווע עימרא שם"ע א"ם לוהי"ה אחרונהה'

 ס"ה ט"ג ע"ב השם מילואי ד' כל כולל הנכבדהשם
 טצ"ה הז"ה הליל"ה )מפפר או"ר, יה"י ממפרםב"ן,
 הראשונה, לפרשה ע"ב כוונת והנה אי"ה(,יבואר
 )בכוונת לרביעיים ב"ן לשלישייך מ"ה לשניה,ט"ג

 אחר באופן הכוונה הרביעית בפרוטההאריז"ל
 מספר והנה הדברים(, לכוין יבין דבר עלוהמשכיל

 היא הנ"ל מילויים הד' מספר עם הכולל הוי"ההשם
 ר )טרור האריז"ל בכוונת )כמבואר רבו"ןבנימפריא

 עלמי"ן, רבו"ן סוד הוא השחך(, בברכותשבתק
 יצירה בריאה אצילות עולמות ד' השמותשכוללים
 בדברי להתכתן יש )ואפשר הדבר, הבןעיטיה,

 בניממריא כן גם אלקי"ם שמות נ' שהרטהלט,האריז"ל
 הבן כנ"ל, הוי"ה לשמות לרעומים וממהפךרבו"ן,
 עצמו על לקבל הימים כל האדם כל זה והנההדבר(,
 בתפילין דגדלות במוחין שלימה שמים מלכותעול

 כרגע המוחין שהאירו בלילה והנה עלמא,דמארי
 הנס זה לזכר הנה מעשינו, ידי על שלא נסבדרך
 אלקי"ם בגימטריא כו"ם כוסות, ד' חז"ל לנותקנו
 סי"פ לק"ת כידוע לקפנות מורהאשר

 שטותי
 מורה אבל

 דגדלווע מוחין והאיר פעל שמו לטען שהש"ילנו
 בנימטריא סם"ך ו"ו כ"ף כזה מלא כו"ס כיוהוא
 ברכת מלא כום סוד )הוא הנ"ל, שמות מייואי ד'רס"ב
 הברכ"ה את אתך הוי"ה יצו ה( בת )יברשהוי"ה
 ונשל רל"ב, יבר"ך וכו'. עמו את יבר"ך הוי"הרל"ב,
 בקדשו דיבר האריז"ל דברי בראותך החפץ עלתתמה

 יא. סיט ח מאמר שבתום שייי(
 חרמ"ש. בהגחת ש"ב ל דף קינח ששרי בתפר עטן**(

 כי וגדלות, קמנות בענין ענינים כוסות הד'בכוונות
 הדברים יובנו אבל עולם, של ברומו ז"לדבריו

 דרהט. דרך הם הרפים ודברינולמשכילים,
 הרמז, דרך על נייע[ שכתבתי מה כפי הרעבונןרער41

 הנה תדר"ך, בניממריא יי"ן כו"ס פעמיםד'
 קפ"ד היינו הנ"ל, שמות ד' של אחוריים מספרהוא
 כו"ס פעמים ד' תדר"ך, בניממריא קד"ם ק"לקס"ו
 הרמ"ע שכתב כמו חתו"ם מעי"ן בגיממריאיי"ן
 להאיר הז"ה הליל"ה מצ"ח נרמז הוא כן על א4ז"ל(

 ב"ן, מ"ה הז"ה, הליל"ה מ"ג, ע"ב מצ"ה,הנדלווע
 מאירה הלילה שהיוגה ( לה )ח-ב בזהר אמרו כןעל

 סוד או"ר יה"י סוד נתהווה כה כי תמוז,שזקופת
 הם הללו כוסות ד' זה, לפי והנה הנ"ל, שמותד'

 א' כופ שבתפילין, פרשיות לד' לנו דונמאכענין
 קדהטנ"ו אשר עליו מקרוטין כן על קד"ש,נגד

 והיה וכו' יביא"ך כי והיה נגד ב' כוסבמצותיו,
 ומטיביו שוא"ל הב"ן כאן כן על וכו', בנ"ך "טאל"ךכי
 אין אחד, י"י אלקינו י"י וכו' שם"ע ננד נ' כוסלו,
 שפעו מבלעדי פיעלת העולם מסיבות סיבהשום

 ואכלת 0 0 יירש בתורה נאמר כן על והשגחתו,ויכלתו
 כח לך הנותן הוא כי יח( ושם וכו' וברכתהטבעת
 נ', כוס על המזון ברכת מברכין כן על חיל,לקלטות
 ועונש שכר מבואר בו שמרע, אם והיה נגד ד'כוס
 וכו' הנוים אל חמוקי שפוך עליו אומרים כןעל

 מעם שוב לנו יצא זה ולפי כטעשיהם,להענישם
 אני ישראל לבני אמור לכן הכתוב בהקדמתודעת
 אותיותיו, בד' הנכבד השם ידיעת הקדמת הואהוי"ה,
 חיוב יש זה ובעבור הנ"ל, מילויים הד' תלוייםובהם
 כנ"ל כוסותד'

 המרומזיי
 נאולף של לשונות בארבע

 בפסוק. כך אחרהמבואריג

 הגאונים לפלוגותי פעם להמציא נוכל בקל חץולפי
 כוסות ב' הנה כוסותו ד' של חברכה בעמקז"ל
 אותיות ובינה חכמה מוחין הב' נגד שהםראשונות

 דלא רעין תרין בסוד שהם ידעת כבר שבשם,י"ה
 חיט עץ )פרי ז"ל האך"י הזהיך וכן ד.4 )ח-גמתפרשים

 פרשיות השני בכתיבת להפסיק נטלא יד( פרק ואשרייןשער
 הקו שבאותיות תראה וכן שבתפלין,הבשונות
 מרומזין ביחד הם הנה מ"ג, ע"ב כללויים השניתלויים
 בברכה דדי לומר מקום יש כן על סצ"ה,בתיבת

אחת



ט יטכר ד,פשט חיש בפרדס, טיול דו מאמר נע%, הרש מאמריבנני

 שהם כיה אחריות כומות בבי וגן לשתיהן,אחת
 דחטדים עיפרא הכשל הדעת, מוח אחד טחננד

 הנה הז"ה, הליל"ה בתיבות והם דגבורות,ועיפרא

 המאור ובעל הרא"ש כמברת והחש אחת בברכהדי
 דעלמא דסוגיין ז"ל הרי"ף סברת יפיוסייעתם,

 מיוחד שם מרומז כוס בכל פנים כל דעל כיתכוותיה,
 את אתך הוי"ה יצו לעצמו, ברכה קובע עצמובפני

 בשלום, עמו את יבר"ך הוי"ה כנ"ל, רל"בהברכ"ה
 עינינו יאיר הפוב והשם אפשר, בדרך דברינוכל

בתורתה

 ד'דרוש
 פיח. דףפסחים
 הפשט דרךעל

 יאכל לא חורין בן וחציו עבד שחציו מיפיסקתן
 אבל יאכל דלא הוא רבו כחטל רבו,כחיל

 %א כחילו לא יאכל לא תניא והא יאכל עצמוכהטל
 ככומנה כאן האשתה ככהונה כאן קשיא, לא רבו,כהטל

 חורין בן וחציו עבד שחציו מי ( ב ועימו דתנןאחרונה,
 שמאי בית ה%, בית דברי וכו' אחד יום רבו אתעובד

 העלם תיקת מפני אלא וכו', רבו את תקנתםאומרים
 כאן, עד שמאי, כבית להורות ה% בית וחזרווכו'

 בית שחזרו קודם ראשונה ככהונה כאןופירש"י,
 עבדות חלק שאין מפני עצמו כחטל יאכל לאהלל
 ובידינו החשיל אחרונה ככחטנה כאן דעתו, אחרנמשך

 עד עצמו, כחטל ואוכל חורין כבן החש הרילשחררו
 אחרונה ככחטנה לן דקיימא כית זה לפי והנהכאן,
 עצמו, כחטל אוכל חורק בן וחציו עבד חציו כןאם
 דאינו פסק הי"ג( נ"ב פסה הרבן ז"ל הרמב"םוהנה
 בן טלו שיעשה עד רבו כחטל %א כחטלו לאאוכל
 וכתב ז"ל הראב"ד השיגו וכבר תמוה, והואחורין,
 אחרונה דלכחטנה כהלכתא דלף הא אברהם, אמרעליו,
 הרמב"ם דברי ש להתבונן "1 וגם עצמו, כחטלאוכל
 חורין, בן כולו שיעשה עד שאמר לשת,בייתור
 חורין בן כולו שיעוטה כיון דודאי צורך, %אוהחש
 דהרמב"ם לומר, ונראה גמור, כישראל הואהרי

 כאן עצמו, כחטל אוכל כששונה ככהטנה כאןמפרש,
 רבו, כהטל המש כהטלו לא אוכל אינו אחרונהככהטנה
 ביזינו אין ראשונה דלכחטנה כית בהיפך, החשומברתו

 לא וזה שבו העבדות חלק מפני רבו משל יאגל דת אשיר"לא(
 רבו של מפסחו דין ביה הזקירו וישני דת וחצי מנעו,מדש
 השטקר מן העבד בהיזכה

 עבדינן עבדותי בחצי "1אר הנה רבו את לכוףכח
 שהיה בעת לומר סברא דאין למצווך תקנתאליה
 דאשתני וכהיום פסח בקרבן אוכל היה לגמריעבד

 בקרבן כ% יאכל לא חורין בן חציו שהואלמעליותא
 הגם משלו, שיאכל תקנתא ליה עבדינן כן עלפסח,
 פסחו, על רבו של עבדות צד להמטת בידו כחופאין
 דהפקר ( פט )יבמות רבו חלק בזה הפקירו חכמיםהנה
 לעתם, המצוה מן ימנע שלא כדי הפקר( דיןבית
 דין בית הפקר אמרינן דלא )שפ( למלך במשנה)עיין
 לא בכאן אבל לעולם, בהפקירו כשנשאר רקהפקר
 בעבדותו, ישאר שוב כך ואחר לשעה רק הפקריהיה
 ראשונה כהינה שבין החילוק החש דוה לי נראהלזה

 גם הפקר ד"1 הלל בית קסברי דמתחלהלאחרונה,
 ורביה, פריה מצות גם לקיים לו אפשר כן שלשעה,
 רבו חלק דין בית יפקירו ורביה פריה מצותדלצורך
 כך אחר ונתאר המצוה שיקיים עד חורין בתוישא

 דלא ה%, לבית פעמא אמרי שמאי וביתבעבדותו,
 לעולם, כך כשישאר רק הפקר דין בית הפקראמרינן
 מחו ובש חורין בת לישא לו אפשר אי בכאןמם"מא
 ובית וכו', רבו את כופין כן ש ורביה מפריהיתכפל
 ראשונה כהזנה לסברת אבל דבריהם, קיבלוה%

 יאכל שפיר כן חול בזה דין בית הפקר שפיראמרינן
 כדי לשעה רבו חלק מפקירים דין דהבית עצמו,כחטל
 כן אם תאמר חשם לעולם(, המצוה מן יתבפלשלא
 החירות חלק יפקירו דין והבית רבו כחטל גםיאכל
 החירורו חלק יפקירו דין הבית אם דגם אינו, זהשבו,
 ביד כח ואין עבדו, שיהיה רבו בו זכה המאיןמנין
 תאמר חשם כנעני, עבד חורין מבן לעיטות דיןהבית
 חצי יפקירו דין והבית רבו כהטל יאכל כן פי עלאף
 דנם לומר, אפשר אי זה "(, רבו של בפסחו השניזית
 העבד כשיאכלנו זיוע החצי מפקירכן דק הביתאם

הזה



 יאכר פשט ד, דרוש בפרדם, טיול ד, מאמר נוטן, חדש מאמריבנבי
 אימור והוא למנויו שלא נאכל הפמח יהיההזה

 אופן בשום רבו כהטל אוכל אינו כן עלדאורייתא,
 חלק לשעה מפקירין דין דהבית יאכל, עצמו כהטלרק
 אחרונה למשנה אבל ראשונה, לכהונה הוא זהרבו,
 דעדיין אירע אם וכו', רבו את דכופין הואדדינא
 כהטום תקנה שום תקנו לא פסח, והגיע כפוהולא
 לא יאכל דלא ואמרו רבו, חלק להפקיר אחתפעם
 ידי דעל לחירורר שיצא עד עצמו משל ולא רבוכהטל
 דלעולם העשה על לעבור בהיתר יותר הדבר יהיהזה
 כופיו( ד"ה )שם בתוס' הקשו )דהנה תעבודו,בהם
 אומרים וכי לשחררו רבו את דכופין נאמרהאיך
 דשאני ותירצו חבירך, שיזכה כדי חמא לאדםלו

 לזה כשיצורף כן ואם היא, רבה דמצוה ורביהפריה
 ההיתר יהיה בודאי כרת, בו שיש דפסת העשה כןגם
 כן על וכו'(, דלעולם השלטה על לעבור מרווחיותר
 תתבונן זה ולפי שנתחררנו, עד כלל יאכל שלאאמרו
 שיקומה עד יתר בשפת הרמב"ם שמסיים מהשפיר
 בזאת גם לו שאין זה ידי דעל להורות חורין, בןכולו

 חורין, בן כולו לשיעשה סייעתא הוא תקנה,המצוה
 ז"ל הרמב"ם לסברת לי נראה כן נכון,והוא

 להרמב"ם הכניסו מי להתבונן, לנו יש עדייןאבל
 כדברי כפשומו ולא בהיפך לפריט זהלתגר

 במסכת פליגי דהנה לי, ונראה המפרשים, ורוברש"י
 אהדדי( וברייתות כקטניות )כדרמינן ( )מא מציעאבבא
 או טעמי ובתרי תנא כחד לאוקמי טוב יותראי
 בכאן והנה מעמא, ובחד כתנאי לאוקמי פוביותר
 ברישא ( פז )פסחים לעיל במשנתינו דהנה להתבונן,יש

 שניהם, כהטל יאכל לא אעתפין ב' של עבדנשנה,
 רצה אוכל מזה רצה תניא והא ( )פה בגמראומקשינן

 בדלא ברייתא אהדדי, בדקפדי מתניתין ומתרצו,וכו',
 שחציו מי זו אבבא לנו יקשה זה לפי והנהקפדי,
 לאוקמי לן למה ברייתא, עלה כדרמינן כו'עבד

 זה לפי ואתיא ואחרונה( ראשונה )ככהונהכתנאי
 לשימת ראשונה ככהונה כהלכתא דלאהברייתא
 מיירי הברייתא רק כהלכתא תרווייהו לוקירש"י,
 קפדי, בדלא ומתניתין כלל אוכל אינו כן עלבדקפדי
 קושיא, אינו זה יאכל, רבו כהטל גם כן אם תאמרואם
 ידי על לשחררו דבידינו משוחרר, יהיה כרחךדעל
 ביותר דםיקרי משלו, דיאט לומר יש ביותרכפיה,

 לשחרר, התך הוא דע"כ העבדות חיק מן חוריןבן
 ותיקום העבדות, אל החירות חלק לבמל לןולמה
 ככהונה כהלכתא תרווייהו והברייתא הכרטנה זהלפי

 הכי לאוקמי ליה ניחא דלא לומר וצריךאחרונה,
 אבל רבו כהטל אוכל דאינו כשנתינו זה לפידהנה
 דמתניתין ורישא קפדי, בדלא תיקום יאכל עצמומשל
 כרחך על שניהם בהטל יאכל לא שותפים ב' שלעבד
 כן על מעמי, בתרי הכרטנה ותיקום בדקפדימיירי
 בתרי והברייתא הכרטנה לאוקמיה יותר ליהניחא

תנאי
 לאוקמיה תצמרך כרחך על שפיר דייקת כדאבל

 עבד שחציו )מי וכשנתינו בדקפדיהברייתא
 לא אוכל דאינו הברייתא דהנה קפדי, בדלאוכו'(
 לדעת ראשונה )למשנה רבו כהטל ולא עצמוכהטל
 שותפין, ב' של מעבד יגרע למה לנו יקשהרש"י(
 וכהטנתים בדקפדי, דמיירי לומר צריך כרחךש

 תצמרך כרחך על רש"י( לדעת אחרונה)לאוטנה
 כהטל יאכל דלא דהנה קפדי, בדלא דמיירילאוקמי
 עצטו כהטל אבל מיניה ודייקינן במתניתין מבואררבו
 דאהטמעינן הא בדקפדי, דמיירי נאמר אם הנהיאכל,

 חידודו, זה אין רבו כהטל אוכל דאינובמתניתין
 ומכל יאכל לא בדקפדי שותפין ב' של עבדדאפילו
 היה לא כן ואם רבו, כהטל יאכל איך שאתביתר גדי שבו החירות וצד לשחררו, דבידינו בכאןשכן
 כהטל דיאכל החידהש עיקר רק זה, להשמיענוצריך
 הכי כן אם לשחררו(, דבידינו )כיון בדקפדי גםעצמו
 אוכל חורין כן וחציו עבד שחציו מי למיתני, ליההוה
 צריך כרחך על אלא הרבותא, עיקר דהוא עצמוכהטל
 רבותא וכהטמיענו קפדי, בדלא מיירי דכהטנתינולומר
 דבידינו כיון רבו, כהטל יאכל לא קפדי בדלאדגם

 כרחך בעל זה לפי הנה עבד, מיקרי לאלשחררו
 והכנפנה מעמי בתרי וסיפא רישא הכהדנהתהיה

 קהטיין והדרא תנאי ותרי מעמי בתריוהברייתא
 הברייתא תיקום טכנאי לאוקמי ליה למהלדוכתיה,
 כהלכתא ך.רווייהו ואתיין קפדי בדלא והרהטנהבדקפדי
 בהיפך, הרמב"ם מפרש כן על אחרונה,ככמונה
 עצמו משל אבל רבו כהטל יאכל לא ראשונהדלכהטנה
 פי על אף דרישא דומיא בדקפדי אפילו ומיירייאכל,
 הפקירו לשחררו כופין דאין כיק עצטו, כהטל יאכלכן

 כחיל יאכל ולא המצוה, שיקיים כדי רבו חלקרבנן
רבו



 מאמר ניסו, חרש אמריבני

 רבנן דיפקירו אמרינן דלא גדיה, רבותא הוארבו
 חצי יפקירו אמרינן לא כן ונם רבו, אצל החידותחלק
 למנוייו שלא נאכל הפסח יהיה כן דאם רבו שלזית
 והחידהט הרבותא הוא וזה לך, שכתבתיוכמו

 רבו כהטל אוכל דאינו מבואר במתניתיןדאשמעינן,
 יאכל דלא וברייתא יאכל, עצמו משל אבלודייקינן

 הטעם, לך שכתבתי וכמו אחרונה כמשנה הואכלל
 בתרי דמתניתין בבי תרי לאוקמי זה לפי נצטרךולא

 תנאי, ותרי טעמי בתרי והברייתא והמשנהטעמי,
 ז"ל, הרמב"ם של פירוטו בביאור שנראה מהזה

 סבין דאורייתאופטטייא

 הרמז דרךעל

 )כי וראב"ד לרפ"י הרמב"ם שבין הפלונתאלהבין
 שהמה והנם ליראיו, י"י סוד קק כה)תהלים

 בשמים נפשם זה כל עם הפשט, כפי הלכה בעניןדברו
 הפועל אל הכח מן בתורה חלקם להוציא מאדיודעת
 נם דבריהם על ובודאי בתורה, נשמתם אחיזתכפי
 ופעולתינו חיים, אלקים דברי ואלו אלו נאמרכן

 פרד"ס חלקי בכל בדבריהם טעם טוב למצואלפנינו
 מי הלבתא איפסקא לרמב"ם הנה ש", כנודעהתורה
 ולא עצמו כהטל יאכל לא חורין בן וחציו עבדשחציו
 הנה עצמו, משל אוכל וראב"ד ולרש"י רבו,משל
 ז"ל מהרמ"א מרן דברי פי על הדבר שיתבארנאמר
 פמג(( )חיג פסח קרבן )ברמזי העשה תורתבספרו

 קרבים שאינם הם יחיד קרבנות סיני דשלשהכתב,
 שלשה על מרמזין והם ופסח, ומעשר בכור והםלצבור,
 על חלדו ימי כל עוד האדם בחיי המחולפיןזמנים
 ירידה, ימי עמידה ימי עליה ימי המה הלא תבל,פני
 ראשית על רומז הראשי"וע הוא הבכו"ר קרבןוהנה
 אינו עדיין )שהאדם שבאדם, עליה ימיהימים

 לעילוי(, טעילוי מתעלה רק וכחו שכלוכשלימות
 יגה המספר תכלית הוא העשרה מנין הנהוהמעש"ר,

 מרמז וחפס"ח, הימים, תכלית הירידה ימי עלמרמז
 הלבנה שאז י"ד ביום נשחט כן על העמידה, ימיעל
 ממצרים ישראל צאת יום הוא ואז לירידה, עליהבין
 עוד לי )ונראה ישראל, של ושלימותן עמידתןימי

 ואתחנן ובטרשת המצות, ששר ס' תחית דייויא(
 שם. ובהיחתרה מ"ב ש"א שירא ס' ח"ןיג(

מח יאכר ומז ד, דהש בסרדס,סקל

 למזל רומז הצאן מן בא דהנה יותר, רחבבביאור
 תוקפן הראשון המזל מזב( פ"ה יצירה 19 דהואטל"ה,
 וכחו, בתוקפו האדם שאז עמידה לימי רמז מזלורקשל
 הנה עוף, צאן, בקר, המה, זבחים מיני שלשהונם
 וצאן קטן, היותר הוא ועוף נדול, יותר הואבקר

 ימי על לרטז הצאן מן הזה הקרבן ובאממוצע,
 זמן בניסן הקרבתו זמן כן ונם ממוצע, זמןעפידה
 בפסוק חז"ל שדרשו וכמו קור, ולא חום לאממוצע
 ו( ג )בסדב"ר בכרכרות אסירים מוציא ז( סח)חה*ם

 ולא חמה לא לצאת הכשר בזמן הש"ישהשיאם
 ברמזיו(, ז"ל מרן שיטת לפי לי שנראה מה זהצינה,
 שכלו בשלימות האדם הוא אז העמידה בימיוהנה
 מבלי בשלימות( אינו עדיין עליה בימי )כיוכחו

 ואז פעם(, בכל מתחמר הנה הירידה )ובימיחסרון,
 ידלנ בשלימות, וכוחו בתוקפו שהוא עפידתובימי
 המדומים, קניניו ולקבוץ הון לאסוף פיסחכאיל

 אחר רודף ולהיות בעשרו בועט להיות היצרומפתהו
 הצאן, מן קרבן לשחום התורה צותה לכןהתאוה,
 פד:( )חשיו רז"ל שאמרו וכמו העוטר, בא ממנושהצאן

 לכן בעליהן, את שמעשרות משתרות שמן נקראלמה
 ח יא )מש* להורות ולהפסידו, לשוחטו התורהצותה
 וכו' שלטון ואין ח( ח )קללת וכו' ביום הון יועילשלא
 בא היה לא ( מ )זבחים ולכן ויתבטל, יופסד הוןוכל
 באים אינם העולם קניני שכל להורות למנוייו,אלא
 ולא יוסיף ולא היוצר, בנזירת עליהם למנוייםאלא
 אלא בא ואינו השתדלותו, ברבות האשתדליגרע

 הסיפוק די לאוכלו רק העוטר ניתן לא כילאוכליו,
 )שמות האזהרה ובאת הון, ולאסוף לצבור לאוההכרח,

 שיש מי ( מח )סוטה כי בקר עד ממנו להותיר שלא קיב
 מקטני זה הרי למחר נאכל מה ואומר היום לאכוללו

 מרן ספר מעל דרשהו אחרים רמזים שם ועודאמנה,
הנ"ל

 במצוה נצטוינו הנה ז"ל, מרן של לדרכו נאמרמהנה
 מעבדות מצרים מארץ צאתינו בימי דוקאהזאת
 לחירות הש"י שהוציאנו מה כי להורותלחירותו
 רק נמורים, חורין בני באמת שנהיה כדיהוא

 רז"ל שאמרו וכמו ומצותיו ולתורנה לומשועבדים
 בתורה שעוסק מי אלא חורין בן לך אין ב( 1)אנות
 חירות(, אלא חרות תיקרי אל הלוחות ש)חרות
 הון לחרבות בהשתדלות ימיו שמבלה מי כן שאיןמה

וברדיפת



 יחכר רמו ד, דהי בפרדס, טיש ד, מטמר נע1, הדש שאמריבנבי
 וזהב לכמף כהטועכד עבד הוא הנה התאוה,וברדיפת
 בצינים ובלילה ביום אחריהם וירדוף שונות,ולתאות
 ירדוף כאשר ס ט )שס"א מנוחה באין ובמכנותופחים
 מתחת ממצרים יצא כזה אטט הנה בהרים,הקורא

שעבתי
 לא בלילה שונות, שיעבודים תחת ונכנס

 עובד החש, פרעה מעבדי ואכתי ינוח לא וביוםיישן
 ומבלה ובלילה כיום ועובדם ואבן ועץ וזהבלכמף
 לו מניח איננו לקמטיך השבע יא( ח )קהלת כיימיו,
 כל אצל יום בערב בנשף התאוה ברדיפת וגםלישון,
 רבו שאימת עבד כמו ממש עבד )הוא( הנה יארוב,פנה
 האטט כן כוחותיו, באיבוד ובלילה ביום עובדועליו
 להשיב ולילה יום בשעבוד כוחותיו כל מאבדהזה

 ממצרים דיציאה ממצרים, יצא לחנם הנהתאותו,
 בשעבוד חירות לנו שיהיה עולם חירותנקרא

 אכתי כזה העצמיי האטט כן שאין מההעולמיי,
 רשע הבן בשאלת הנרמז הוא וזה הוא, פרעהמעבדי
 הוראת להורות לכם, הזאת העבודה מה כו( יב)שטות
 נהיותכם תזכרו הלא ממצרים, צאתכם עלחירות
 לחם באכלכם הבשר מיר על בשכתכםבמצרים
 חרט התאווני לכח )מרומז הדנה את וזכרולשובע,
 אוטר ורבה( פרה בדנה מרומז ההש אשרהמתרהט
 את הקהה אתה ואף מצות, בלא חנם במצריםאכלוסם
 בצאתי לי י"י עשה זה בעבוד לו ואמורשיניו

 כי ננאל, היה לא שם היה אילו לו ולא לימטצרים
 כהטעבוד ישא כי עולם להירות נאולה לו תתיחםלא

 שונים לשעבודיםאחד
 קנינו ורבות חלדו ימי כל לאדם הניתן פרףהקנה

 בחובת )עיין חלקים לשלשה יתחלקוקלטרו
 לאדם לו הניתן א' פ"ר(( )ויש הבטחת שערהלבבות
 כמבואר הזה בעולם מהפירות שאוכל ועבודתובזכותו
 מ"א(, פ"א )יאה וכו' אוכל שאדם דברים אלובמשנת

 פני על חוקו טרף לו להנתן זכותו המפיק שלא מיב'
 ההמד במדת פרנסתו לו נותן הש"י זה כל עםתבל
 בבחינת ונידון צידו, לעורב יכין מי טא( לה )טיבכענין
 ועם ומצות בתורה עומקים שאינם חיים בעלישארי
 וא', ראמים מקרני וזן יושב חסדיו ברוב הש"י זה%
 כעורב פרנמני ( ח )נ"ב עמרם בן יונתן מאמרוהוא

 סימפט בשין קיט ב"ק עין ר11צ, תיגת כתיג לא בפסוקיג(
 אפחד המתחיל דריה ב' יום זכרומחיד(

 אחרי והולך החורה מדרכי לגמרי הפוררו ג'וככלב,
 יוהד גר1 הוא )הנה בנפש בשאת לבושרירות
 מלאו עטיניו כד( כא מהב כן פי על ואף חיים(מהבעלי
 בזכות הוא לפעמים הנה ונכמים, בעוטר וכשופעחלב

 באחרית ממנו לנקום הוא באפשר ולפעמיםאבותיו,
 ולפעמים לרעתו, לבעליו שמוך עהטך יג( ה )קך~תויהיה
 עמקו ומאוד יג(, ילבש וצדיק רשע יכין יז( כז)איוב

 בדין. והכל באמת הכל תם הצורשחשבות
 באורייתא, 1ון נעי דיליה עמוקין כל קוכ"הההגה

 ברמז, הזאת הלכה בפמקי הביאור אלונבוא
 עומק שאינו מי )היינו לנמרי עבד שהוא מיהנה

 נקרא ההוה עולם בעניני טשתדל רקבתורה
 כהטל ולא רבו כהטל אוכל לך( שכתבתי כמועבד
 רצת חי לכל הבמטביע הש"י מחמדי שניזוןעצ10,
 גמור חורין בן שהוא ומי ברצון, מעם אין ברצון,רק

 שאמרו כמו עצמו משל אוכל בתורה( רק)שהשתדל
 והם בצדקה ניזון כולו העולם שכל ( יז )ברכותרז"ל
 עדיך כזרוע והם י( הפייטן שימד כמו בזרוע,ניזונין
 כי הנם כי חום((, ותה )שם ברכות בתוס' )עייןבאו

 זה כל עם הבא, לעולם לפניהם ופעיתם אתםשכרם
 וכדתנו כפם, מיניע הפירות אוכלים הזה בעולםנם
 אוכל שאדם דברים אלו א( א )טמ במתניתיןרבנן

 כולם, כננד תורה ותלמוד וכו' הזה בעולםפירותיהן
 שכהטתדל דהיינו חורין בן וחציו עבד שחציו מיאמנם

 נשתנה בתורה עומק ולעתים העולם עמקיבשעבוד
 דהנה יתבאר, כאשר חלקים לשני יתחלק וזהדינו,
 הדין ביום לאדם לו ששואלין ( לא )שבת רז"לאמרו
 והקשה לתורה, עתים קבעת באמונה, ונתתנשאת
 כל המדרור מדברי בנדרש( ד"ה שבועות, מסות )ח"גבשל"ה
 קיס )תהלים שנאמר תורה סיפר לתורה עתיםהקובע

 קשיא, דלא ותירץ תורתיך, הפרו לד' לעיטות עתקמ(
 על וטרוד בהכרח ומתן לכהנא לו הצורך שמןדמי

 עתים לקבוע צריך כן פי על אף הכלכלה ועלהמחיה
 בתחלה ששואלין דזהו לי )ונראה יום, בכללתורה
 מיירי כי וכו', קבעת כך ואחר באמונה ונתתנשאת
 )בראשית האדם על נגזר דודאי ומתן כהנא בבעלדוקא

 ( לה ~רצת רז"ל אמרו וגם לחם, תאכל אפך בזעת יקג
 וקצירה ובזריעה בחרישה ארץ דרך מנהג בהםהנהג
 ולחסין כהרכה, לו תספיק שיעוטה במעט אבלוכיוצא,
 במעפ, או ברב להקטיע לו שעצור שאין עולמיםבחי

והמעט



מפ יוכר דחת ד, דוש נפרדס, סיח ד, פשר נ"א, חדש משריבני

 ומלפעמים הנם וכיוצא, בתאוות או בהשתדלותלעמוק ההשתדלות זה ידי שעל יאמין לא שערפהוהםעפ
 וכדברי תורה סיפר החש הנה לתורה עתים קובעהחש האדם שיעשת היוצר נור כן כי רק פרנסתו, לובאת
 המשתדל הארץ מעם יותר נרוע הוא והנההמדרש, הוא הש"י אבל פרנסתו לו להמציא מעשחאיזה
 בכל ממנה ופירש תורה פעם מעם הוא כיתמיד, המענשה גמרו אחר ותיכף חיל, לעשות כחהנותן
 )שאין עצמו משל אות אינו הנה הכרח, מבליעת עוסק נקרא כן גם כזה א"צ הנה לתורה, עתיםיקבע

 חיים מהבעלי יורשי גרע )כי רבו כהטל ולא פירוקםלו באמונת הוא העולם בעניני התעסקו גם כיבתורה,
 הש"י מחסדי וניזפים התורה את יודעיםשאינם בתורה, מנמתו ועיקר המעפ בזח לו יעזור שפרהשם
 פי על שאף רהטים שאנו ומה בשר(, לכל לחםהנותן אם רצ"ל באמתה, ונתח נשאת הפירחח כן גםוזהו
 יודע מי פוב, כל מלאים ובתיהם ניזונים הםכן אשר מאמין שהיית באמונה שלך ומתן כחטאהיה
 שפעמים אבותיו, בזכות לפעמים רעים, תמיםמפלאות הוא הש"י רק חיל לך יעושה לא ידך ועתםכחך
 וצדיק רושע יכין ולפעמים לרעתו, לבעליו שמורעהפר ידי ועל וכו' ברב להתניע לו מעצור ואין וכו',הנותן
 יהיה לך, שכתבתי וכמו אחר או יריכו יוצאיילבש מיעופ לך הספיק כי לתורה, עתים קבעתזה

 )ממדת רבו כנטל לא אוכל אית למחר שיהיה,איך אדם אבל השאלה, עיקר הוא כזה ולאישהשתדלות(,
 )כדרך עצמו כחטל %א חיים( בעלי כשארהחסד הרע יצר ומגרה להשתדל, לו הצורך מן שאיןפנוי

 והוא בזרוע(, מהפירות שניזתיס בתורההעוסקים הגם התורה, ולעזוב העתם בהבלי לעסוקבנפשיה
 הרמב"ס לשיפת עליו שנפסק חורין בן שחציוהעבד והנה תורה, מיפר הוא לרירה, עצמו קובעשלעתים

 מלו שיעשה עד רבו והשל ולא כנטלו לא אוכלשאית בסחורה תמיד המשתדל הגמור מהעבד יותר גרועהוא
 אמר ומר חדא אמר ומר ליראיו, י"י וסוד חורין,בן שאין זה אבל במל, פועל אינו פנים כל דעללצרכו
 ההורה. ברמזי להשכיל בזה ודי פליגי, יאחדש לו ממציאין שאחרים כנון להשתדל, לו הצורךמן

 ועוזב בנפוציה הרע יצר מגרה והוא וכיוצא,פרנסתו
 הדרמה דרךעל ונס תורה, מיפר הוא הנה בנפש, בשאפ עתםחיי

 מעם יותר גרוע שהוא ופירש, שנה פעם בכלנקרא
 לא נכר בן כל הפסח חקת זאת 5ק ע )ש5חטןיב כן פי על ואף התורה פעם פעם שחוא להיותהארץ,

 הוה הפסח, חקת זאת מהו דקשה בו, יאכל אזאותו ז"ל ורמב"ם רש"י דסברת נאמר זה פי עליהנה ומלרטט כסף מקנת א"א עבד וכל בו יאכל הכרח. מבליעוזבה
 )וכבר הפסח יאכל לא נכר בן כל בקיצור למיסר ליה שחציו מי אמנם פליגי, לא הרמז( דרך)על

 עבד וכל פן תדרהש(, והדרישה במדוושים חז"לדרשו בעסקי עוסק שלפעמים למי לרמז חורין בן וחציועבד
 לאשםעינן ליה למה וכו', אותו ומלתה כסף מקנתא"ש וראב"ד רש"י לשיפת והנה לרירה, עתים וקובעעתם
 יאכל לא ערל וכל נאמר כבר הרי וכו' אותוומלרטט ומתן בחוטא שעוסק במי סיירי עצמו כחטלאוכל

 שיאכל העבד כח יפה שיהיח דעתך מלקא וכיבו, הסיפוק בדי ומסתפק לתורה עתים וקובעבאמונה
 *(, שנימול עד יאכל לא חורין ובן ערל, כשההאאפקו באותו לו יעזור עקמים בחי ויאמין ומתןבמחטא
 ה"ה*( הוא אז בו, יאכל אזגן תיכף אביו בית אל וישוב צרכיו לו להספיקהמעפ
 דסלק8 לתיץ' יש זוקושיא והנה לגמרי,מיותר גם זה הנה ועבודתו, ומצותיו בתורתו לעסוקכרגע
העבד מה נקדיםמתחלה כן גם ניזון כי עצמו, כחטל רק רבו כחטל אוכל אינוכן

 יוקעת נש אס בך

 וכיוו שליה האדון רשותרק האזינו בשירתשפירשנו בבבא חתוספות שכחבו )וכמו כנ"ל בזרועכביכול
 שהבלוז עליון בהנחל 8( לביבמם שעוסק סי כ"א 5עע פ"א )בשב המא"ש שכתי נהמיסציעא(

-  

 העבד יכול

 אבל רשאי, שביט לן משמש גביות יצב וכו'טים נקרא בתורה עומק הפנאי לעת ותיכף וכענןבכהנא
 כך. כל המפיק תשץץ זה 8יז ישראל בני למספרעמים כחטל ואוכל ופירות קרן לו "ש כן ועל אומנתו,הערתו
 בעת שק בח5 חמה 5יו בו ודרשו וכו', עמו י"י חלקכי מי אבל נפור(, חורין בבן )וכנ"ל מפירותיועצמו
 העמים את חלק אחשר בעת היינו גוים, עליוןשהנחיל בנפשיח חרע יצר ומגרה כמ, להשתדלות צריךשאיט

תחת



 יחכך דרום ד, דחי בפרדס, טיול ד, מאמר ניסן, חרש מאמריבנבי
 י"י חלק אז שרים, השבעים יד תחת השמים כלתחת
 קרובו עם ישראל ולגורלו לחלקו נפל כביכ%עמו,

 ית"ש ידו תחת רק שר שום יד תחת ממוריםשאינם
 מצבא מזל שום תחת נתונים אינם ממילאממש,
 העולם המנהיגים וכמיליהם השמים וכוכביהשמים
 אלקינו, הוא כל היוצר בהם שהטביע כפיבפבע
 האומווע אל שנוגע במה רק הוא בטבע הנהגתםאבל
 מזל אין ( קנו )שבת לישראל שנוגע במה כן שאיןמה

 השמים וכוכבי השמים מערכות כהגדד והש"ילישראל,
 והוא הפבע, מן למעלה הם כי ישראל עבורוכסיליהם
 ק סו )בהרשית אבינו אברהם יחוסינו לראשהנאמר

 במגלה )עיין בתוך אותם ויבתר אל"ה כל את לוויקח
 אל"ה הם שהאומות (( י עמוקים בארות , טז לד )יעמוקות

 על וישמעאל ימניים שרים ל"ה היינו אל"הטול
 על ואדום שכנעליים שרים ל"ה אל"ה, היינוגביהם
 )באמצע( בתוך וישראל אל"ה מ% אל"הגביהם,
 שנאמר וזהו סו(, נחלתו חבל יעקב ית' לשמומיוחדים

 החתנה, אותו ויוצא ה( סו )בראשית לאברהם כןגם
 אין )שם( שלך מאיצטגנינות צא ( קנו )9בת חז"לודרשו
 המערכה הרידוד נסים תמצא לא כן על לישראל,מזל
 וזרעו לאברהם המילה שניתנה וזהו בישראל, אםכי

 כי הטבע, מן למעלה היא המילה הנה כיאחריו,
 )תנהומא רז"ל שאמרו )וכמו בערלה האדם נבראבפבע

 והתורה עקיבא(, לר' פורנוסרופוס בשאלת ה(תזרע
 )שהם הקודש לעם צוותה הפבע( מן למעלה)שהיא
 )והמילה ערלתם, בשר לכרות הטבע( מן למעלה כןגם
 ישראל תולדות כי להורות המוליד, באבר דוקאהוא

 המילה ממקום נולד ישראל בן דהנה הפבע, מןלמעלה
 כי בשמיני, המילה מצות כן על הפבע(, מןלמעלה

 הז' שימוריי כל חולפים אזי עליו החולפים ימיםז'
 כוכב נוגה המה מאדים צדק שבתאי שהמ לכתכוכבי
 כך אחר והמילה בראשית, ימי ז' סידור כפילבנה

 הקדוש בחותם )החתום ישראל בן כי להורותבשמיני
 פי על הנהוגה המבע מהנהגת למעלה הואהזה(
 לבדו המרומם מהמלך מהנגח והוא לכת, כוכביז'

 והנה השמים, וכוכבי מהשרים אמצעי שום בלימא"ז
 ממצרים ישראל בצאת הש"י הודיע כזאתמראשית

 י סימז א מאמר שבתות וייןסו(
 ד. סימו א מאטר חדש ראש דייוטז(

 המזלווע בכור פלה למזל המצריים עבודת היהאשר
 המזלות, פבע מן למעלה הנהגה שיש ושמינים היוולא

 עשה אשר בנפלאותיו השמים מערכות שידדוהש"י
 המזלות, מן למעלה שהיא ההנהגה להתוודע כל,לעין
 קרובו, עם אוראל חיבת עבור המזלות כהגדדשהוא
 בהשגחתו הוא המזלות בפבע שהיא ההנהגהוגם

 כרצונו, משדדם שהוא כיון עוזו בזרוע ובכחוהנפלאה
 צאתינו ביום ליקח זה לזכר אלקינו י"י צונו כןעל

 ולהוציא המזלות(, בכור פלה למזל )מימן מלהממצרים
 לפני אחשר המזבח על ולזרקו דמו הוא ואונו כחוממנו
 לפני מערכותם שידוד המזלות כח ביפול להורותי"י,

 כן על וקדתנו, ישראל גהעל שמו צבאות י"יגואלינו
 מערכה נצטדד הש"י אין כי בו יאכל לא נכר בןכל

 והטבע, השרים תחת נתונים המה כי נכר, בןבשביל
 בטבע הנהגתםוכל

 בפסוק זצוק"ל בער דוב סה"ר הקדוש כתבתקנה
 היינו וכו', הודש עולת זאת יד( כההמדבר

 חדש בכל העתים השתנות הוא בחדשו חדשעקת
 הנהגה הנהגות מיני ב' סטנם דהנה זא"ת, בבחינתהוא
 בראשית ימי ז' מן המסודרת ההנהגה היאאחת
 עולם, ימי כל עוד השמים כל תחת חפץ ולכל זמןלכל

 בכל התורה אותיות פי על המתנהגת הב'וההנהגה
 נקראת ההנהגה וזאת ומצות, בתורה בחירתם כפיזמן
 ואמר ת', עד א' מן אתוון הכ"כ כל )כללותא"ת,
 סג.(, תקו*ז על ישראל )שר זצוק"ל מקאזניץ המגידהרב
 אם לתורה, עתים קבעת לאדם ששואלין הואשזה
 הממודרים העתים לשנות התורה פי על זמן איזהקבע
 אלו הנהגות ב' והנה כראשית(, ימי ז' מןבזמן

 הדבר הבן סי(, זא"ת נקרא יחדבכללותם
 פסוקי לפרש נעים מה האלה הדברים פי עלרמנה

 הפמח, חוקת זא"ת זה, דרך על הנ"להתורה
 אלה הנהגות ב' על לבאר כן גם הוא הפמח חוקתכי

 הנהגה שיש מורה הפמח חקת כי כנ"ל, זא"תהנקרא
 לא נכר בן כל כן על המזלות, מבע מן למעלהבשידוד
 עבד וכל בטבע, רק בשידוד הנהגתם אין כי בו,יאכל
 הכתוב בא בו, יאכל א"ז אותו ומלתה כסף מקנתאיש
 והש"י הוא הגוים מן העבד דהנה נחמד, עניןלבאר
 יאכל למה כן ואם בשבילו, המערכה משדדאינו

 שנצפווה המילה בציווי הדבר יתבאר אבלהפמח,
 יתנומם לא הש"י הלא כנ"ל, בז גם וקשהלעבדים

נם



ע יטכר סוד ד, דרוש בפרדס, טיול ד, מאמר ניסן, חרש מאמריגסני
 שורש אבל הסה, ישראל סבני לא אשר לעבדיםנם

% )נ"מהדבר  מצפרך אשר והנס רבו, כיד עבד יד ( 
 תראה הלא כן, נם עבד ידי על יתהווה ישראללרבו
 להם יתנוסס פדראלי איש של וחיות בהסותאפילו
 דר' עיזי וכהנהו ( כה )תעמת בעליו, ישראל לצורךנם

 הזה הנס כי בקרנייהו, דובי דהביאו דוםא בןחנינא
 נרע ולא אדוניהם, בשביל רק בשבים טתנזססאינו
 יד ודאי בזה וחיה, סבהסה כסף מקנת אנטעבד
 לצורך בשידוד נמים ידו על שיתהוו רבו כידעבד
 הסים עין על בעמדו אברהם בעבד תמצא ולזהרבו,
 אלקי י"י יב( כו שלאשרת ואסר התחיל נמיםוביקש
 אני שאין )הנם היום, לפני נא הקרה אברהםאדוני
 ועשה זה( כל עם בשבילי, המערכה שידוד לזהראוי
 כידו, וידי עבדו אני דהנה אברהם, אדוני עםחסד
 אברהם עבד לד( )שם ואסר התחיל הדברים בספרווכן

 הנעשה המערכה שידוד על תתמהו אל כן עלאנכי,
 והנה באתי, והיום יצאתי שהיום יא( נס )כירבשבילי
 כן נם העבדים על נצפוינו זהבעבור

 לם~
 בשר

 הפבע, מן למעלה מבחינה הסה נם שיהיוערלתם,
 א"ז, שאסר וזהו וניפול, ישראלי אטט עבד שהואכיון
 בראשית יפי ז' הנהנת מן למעלה הוא כבררצ"ל
 א' עליונה הנהנה בבחינת שהוא לכת כוכביז'

 )וזהו לכרע כוכבי הז' סן למעלה עולם שלמאלופו
 העבד כן על מא"ז(, לבדו הסרוסם הסלךשרמזנו

 שידוד יהיה לא כי רבו, כהטל דוקא רק יאכללא
 כידו, שידו רבו בשביל רק ולצרכו בשבילוהפזלות
 כהטל לאכול ובטאי רשות לו נותן דכשרבו)והגם
 עבטה כשליחו דהוה עצסו כהטל סיקרי לא זהעצמו,

 כהטל חורין בן וחציו עבד שחציו סי והנהעבודתו(,
 כגון רבו, כיד ידו אין כזה דעבד יאכל, לא ודאירבו
 חורין בן חציו העבד ואותו לעבדה אשה גפנתן

 אינו מהלכת( חצר הוה דלא כפות העבד)אפילו
 לענין וכן רבו, כיד ידו כזה עבד סיקרי דלאנט,
 שידוד נוהג אינו כזה בעבד כן על תורה, גופיכסה

 עצסו כהטל יאכל אם אבל רבו, בשבילהמערכה
 כל דעל כיון הרסב"ם דלדעת הטחלוקרע תפולבזה
 רבו רוח רפתה לא ועדיין שחרור, נס צריךפנים
 האומות, זרע אחר במקצת מתייחם ועדייןמעליו,
 ליה מסייע )וקרא בשבילו, המערכה ישודד לאהנה

 אעשה עמך כ"ל ננד י( % ושמות ליהטה הש"ישאסר

 שמק"ו סי דוקא להורות מיורשו, כ"ל ותיבתנפלאות,
 מתייחס עדיין עבד שחציו סי כן שאין מההעטך,
 לא כן על נפלאות(, עסו אליטה לא האוסותאחר
 הסכלוות פבע תחת עדיין הוא כי עצסו כהטליאכל

 רשות מיקרי רבו דריסות ראשונה לכהטנהואדרבא
 לו ונותן מקפיד אינו דרכו דכיון עצסו, כהטליאכל
 המערכה שידוד להיות ויכיל הוה כשלוחו הנהתצורע
 עסך, כ"ל וסיקרי רבו מצד הן עצסו מצד הןבשבילו,

 רבו, אל שייך דלא אחרונה לכהונה כן שאיןסה
 כנען, זרע אחר ומתייחס מעורב הוא כן פי עלדחף

 ז"ל ולרש"י הדבר, הבן מעליו, נסתלק רבוורשות
 דלא כיון ראשונה דלכהטנה כהיפך, הואהסברא
 בפני יחוס לו אין לעצמו ונם רבו, כיד ידוסיקרי
 כהטלו לא יאכל לא כן על ישראל, בשם להיקראעצסו
 הגם אחרונה לכהונה כן שאין סה רבו, כהטלולא

 אוכל לשחררו רבידינו הואיל שחרור, גפדמעוכב
 ויכול והמזלות, השרים תחת אינו דכבר עצסו,כהטל
 ליה סםייע וקרא בשבילו, המערכה שידודלהיות
 מכ"ל ועמך אני ונפלינ"ו סו( לג לנמית והטהשאסר
 כולינו שהוא ורצ"ל דייקא, העם סכ"ל וכו', איטרהעם

 הדבר הבן ישראל, שחציו סי כן שאין סהכלשוסות,

 הסוד דרךעל

 העומדים בדברים הקוונט אל לגשת יראתי אמנםאם
 להעסיק פי בפצותי ויראתי עולם, שלברוסו
 האריז"ל, וקדחם עיר ספי באסת הנאסריםבדברים

 על כחותה קפ סעפ אזכיר חובה ידי לצאתרק
 (( מא )"-ב בא )פ' סהיסנא ברעיא לאפיה,הגחלים

 בנימן בי"ד הערבים בין פסח למשחפ דאפקודא
 על חובתא איחו ודא דמצרים, פםח דההואדוכרנא
 קהל כל אותו ישחפו ו( יב )שמות אסר ראת כסהכלא
 עלסא, על תליא דדינא בשעתא נכים דליהויוכו',
 וכו', קד"טא ברית סקסי זוהסא לאעברא דארזא
 דהאי וכו', בו יאכל לא ערל וכל מה( )שם דאועל
 לאעבך8 אהרא דהילא תוקפא לתברא איהו בריתסבני
 איהו ברית בבני האי כך בנין ברית, סקסיערלה
 פי על סובן אפשר עכ"ל, ערלה, בבני ולאלסיעבד

 וכו', שה איש להם ויקחו ( מ )שם בזהר שכתבסה
 אתקשר צאן דאתקרי וכהאי וכו' קשרין תלתתנא

נלא



 י% סוד ד, חוש בפרדס, טיול ד, מאמר ניסן, חרש מאמריבנע
 יכול ולא בצאן צאן אתקשר בצאן כליל וכלאכלא,

 מקפלוי, הגירסא מלך )במקדש מקפרוילאתפר,טא
 כתיב דא ועל אתקשרו, כלהו וכהאי עיון(וצריך
 בקפירותא, ליה קפירו למשמרות לכם והיה ו( יג)שם
 ליה דתנכסון עד ברשותכון בידיכון אתמסרויהא

 א( סג )יש5" כתיב ראתי ולזמנא דינא, ביהותעבדון

 בבצרה, לד' זבח כי ו( % טס וכתיב מאדום, בא זהמי
 וכו', הארץ כל על למלך ד' והיה " י טשיוכתיב
 דקדקנה, לתפארת רומז חש"ן מלך המקדש בוופירוט

 יה"ו פעמים ו' דז"א, ו"ק צא"ן כז( ט אור)ובמאורי
 עם צא"ן מנין קד"ם בנימפריא אותיות י"חעם
 לעומת זה והנה כאן(, לפריט נראה וכן אותיווענ'
 כן גם נקרא אחרא דספרא ו"ק( )או תפארתזה

 כבישך אחוז היה אתרא דספרא הצא"ן והנהצא"ן,
 )עיין בצא"ן צא"ן אתקשר שאמר וזה קדשים,בצאן

 מלך( במקדששם

 נסתלקו אחרא ספרא אחיזת שמפני תתבונן,דמעתה
 בכתבי )כמבואר השעבוד והיההמוחין

 היו מה מפני וכלגבונן פ"א((, וכ"א )פרע"חהאריז"ל
 תיאבונן לך שכל עיני ואם לצאן, עובדיםהמצריים

 טר"שית למצרים בבואם לפרעה השבפים שאמרומה
 רועה היה משה א( ג דימית ונם עבדיך, צא"ן רועי ג(מז
 לכם וקחו כהתכו ישראל נצפוו והנה במדבר,צאן
 צאן, לכם וקחו זרה מעבודה ידיכם משכו היינוצנון,
 במקדש שם עיין בצא"ן צא"ן איתקשר שאמר)וזה
 אחרא הספרא אחיזת שמפני תתבונן, ומעתהמלך(,
 ברעיא שאמר וזהו השעבוד, והיה המוחיןנסתלקו
 וכו' קדישא ברית מקמי זוהמא לאעבראמהימנא
 בבני %א למועבד איהו ברית בבני האי כךבנין
 ברית הבני שלוקחין הזאת שהעדייה רצ"לערלה,
 זה ידי ועל זרה, עבודה ביפי חשוב זהלצרכם
 כן שאין מה הקודש, מנבול אחרא הספראמעברין
 הזוהמא להעביר יכול האיך ערלה מבני שהואמי

 עדיין החש והרי בלקיחתם, הקודש מגביוהערלה
 וכו', ח"ו לפגום ויכול בערלה ואסור קשורבעצמו
 הזמן באורע נתהווה מה הקדורי בזהר ולמד)שיש

 שבאו עד פמחיהם באכלם ערלים בישראלשנתערבו
 כן על קיד.((, )""ב בזחר שם עיין סבא, הסנונאלרב
 כי בו, יאכל לא מהול( )אפילו נכר בן וכל ערלכל
 חכהעב שאמר כמו ערל נקרא מהול אפילו נכרבן

 והנודד לא!( )גדהש וכו', ערלים הנוים כל כי כה( ט)ירט"
 עבד וכל מה יג )שמות אומווע במיי אסורמערלים
 מקנת שהוא דכיתן וכו', אורע ומלתה כסף מקנתאיש
 ואוכל מאבריו, כאחד והוי רבו כיד דעבד ונימולכמף
 מבני בעצמו הוא כי עצמו משל ולא רבו משלדוקא
 משל הנה חורין בן וחציו עבד שחציו ומיערלה,
 כן נם מחוייבת המצוה דהנה יאכל, לא ודאירבו
 זאוע מצוה בעשיית והערלה הזוהמא להעבירעליו

 והרב רגו אחרי מתייחסת המצוה רבו משלוכאוכלו
 לאוטנה הרמב"ם לדעת עצמו משל אבל העבטה,הוא

 שאין מה רבו(, )ברנטות נפשך סמה יאכלהראשונה
 דעלינו כיון מועיל אינו רבו רנטות אחרונה לשוטנהכן

 עוד ונקרא שחרור נפ מעוכב כן פי על ואףלשחררו,

 ח"ו לפגום יכול הפסה ולקיאתו לב, ערלי שםעי
 ראשונה למשנה בהיפך, הוא ז"ל רהט"י ולשיפתוכו',
 רבו דיאטות הוא, לב דמערלי עצמו משל יאכללא
 חירות, צד עשיותיו בכל דמעורב כיון מועילאית

 נפ כשוכב אפילו לשחררו רבידינו אחרונהישמנה
 הקדש, ממקום ערלה לאעברא עשייתו מהנישחרור,

 בדבריהם ולהעמיק לפנים להיכנס יראתי כי בזהודי
 הוא תורה בדברי מחדש שהאדם מה וכלהעמוקים,

 ואין סוף אין עד לתושיה וכפלים אפשר, בדרךרק
 שלא רצת ויהי בעדית, יכפר הפוב וחשםחקר,
 פי, אמרי לרצון ויהיו כרצונו שלא דבר פינויאמר

 רוח ואת יחלוף, כליל חאלילים בימינוובמהרה
 טפרים מארץ צאתנו וכימי הארץ, מן יעבירהפומאה

 אסן נפלאוועיראנו

דר"



עא יחכר פשט ה, חיש בפרדס, סגל ה טמר נוע, יש פ8מבני
 ה'דרו

 ק*ך דףפסחים

 הפשט דרךעל
 מפמא חצות אחר הפחח וכו' מקצתן ישנומשם;

 מחצות פתר ליה דהוה )רשב"ם, הידים,את
 כדמפרש הידים את לפמיר הטתר ש גזרו ורבנןחיילך
 ליה הוה מחצות אלמא )שש4 גמרא בגמרא(,טעמא
 לא ק יב )שטת כתיב והא )רשב"ם, חטא מאןנותר

 נותר(, הוה לא בוקר עד אלכוד בקר עד ממנותותירו
 ח( )שם דתניא החש, עזריה בן אלעזר ר' יוסף רבאמר
 עזריה בן אלעזר ר' הזה, בלילה הבשר אתואכלו
 ועברתי להלן ונאמר הזה כלילה כאן נאמראומר
 אף חצות עד להלן מה הזה, בלילה מצריםבארץ
 בדברי להתבונן "ט הנה כאן, עד חצות, עדכאן
 שלמד מתמיהין, דבריו דלכאורה עזריה, בן אלעזרר'

 הזה בלילה מצרים בארץ ועברתי מן שוהבגזירה
 מכת אדרבא הרי חצויה עד רק הפםח אכילתדאין

 לומר יצדק ואיך חצויה אחר דוקא היתהככורות
 שכתבתי מה פי על לפרקט ונראה חצות, עד להלןמה

 על בשן לפרש הדרוש( ע"ד ב, חיש ~עי אחרכמקום
 כחצות ד' אמר מה ה( וש )שם בחטה שאמר מה פשופופי

 שדקדקו כמו בחצות אמר ולא וכו' יוצא אניהלילה
 6י ש יתבארו הדברים )ועיקר ( ד ג. )ירטתחז"ל

 דרכן לפי שפיךש מה ק י )שסות בחיי רבינוהקדמת
 שכת לן דקיימא מה פי על לפרש ונראה שם(,עיין
 והנה ה', ביום היה ממצרים ישראל שיצאו פםח (פז
 שמשתרין לכת כוכבי ז' שליפת חשבון מדר פיש
 כשעה ה' בליל הנה חלילה, וחוזרין שעה אחד%

 וייפיפת צד"ק, המזל שליפת הוא חצות קודםהקודמת
 אחר ראשונה ונענעה ולשמחה, לחיים ההואהמזל
 להיפך הוא שפיפתו מאדי"ם, המזל שליפת הואחצות
 דעיקר ידוע והנה ישראל, שונאי על ולמיתהלשממת
 וכוכבי המערכות בשידוד מצרים דיציאתהניסים
 כי ולהוודע ולהודיע לידע היה וכמיליהםהשמים
 הכוכבים את ממדר והחש שומר, נכוה מעלגבוה
 כרצתו השדדם יחפוץ, אשר כל אל כרצונוכרקיע
 לכפל התחתונים, מעשה של והחובה הזכותכפי

 בכור לפלה עובדין שהיו מצרים וחכמי פרעהסברת

 מן למעלה השגחיות הנהגה שאין באמרםהמזלופן
 המזלות כבטפיפת לשנות באפשרי חשיוהמזלופך
 המזלופן פבעי בשידוד נפלאותיו הקב"הוהראה
 על הוא במזלות הפבע הנהגת שגם ולהגלותלהתוודע

 והנשה כפי הכל רנע הפסק בלי הנפלאה השגחהפי
 בהעדר כי הותרה לכל מוםד יסוד וגםהמתוזמנים,
 החובה מן חטין ועונש שכר אין הנה הזאתהאמונה
 אפשר שאי בדעתו שטעלה כית ולמצות,לתורה
 בתורה לעמוק לו למה המזלות כמטפיפתלשנות
 יוצרינו הראה התורה נתינת קודם כן עלובסצווק
 הנפלאה השגחתו עולם באי לכל והודיע בראשיתיוצר

 בני מעשה בפי כרצונו משדדם הוא ואיךמבעיים,
 הענחט איך עולם לבאי בהודיע ועונש שכר וחטאדם,
 את והזכיר ציוויו, על בעברם במצרים פרעהאת

 ויזכור נאקתם, את אלקים וישמע בהתפללם,ישראל
 ויעקב יצחק אברהם עם כרת אשר בריתו אתאלקים

 הנאמנים.עבדיו
 בשידוד הקב"ה הראה ביותר הלזו הוראהיהנה

 לבכור עובדין היו שהמצריים ככורותבמכת
 להקריבו ית"ש במצותיו פלה אז ולקחו פלההמזלות
 ובזמן נימה היינו פלה חמזל שליפת בזמןלהש"י
 ערב לעת י"ד ביום דהיינו הגדתה במערכההיותו
 מזל בכל גדולה יותר המערכה שהוא פ"ו ליוםממוך
 להש"י, הקריבוהו מטשלתו בזמן ואז שליפתו,בזמן
 שהש"י להורות טצרים בכורי כל הש"י הרגואז

 פטר לכל והשגחתו בכחו חמנהיגים המזלותכהגדד
 להודיע רצה אחרית מראשית המגיד והנהיחפו14,
 יבער איטר האחרתה גאולה מציאת הראשונהבגאולה
 מפטלם ונטפיל הארץ, מן הפומאה רוח אתלגמרי
 בשירת סיימו כן )חלל המלכיות, כל סוף אדו"םמלכווו
% )שטיתהים  בגימטריה וע"ד לעל"ם ימל"ך הוי"ה ק( 
 ד' אזי העתם מן עש"ו מלכות בהעביר רמזעש"ו,
 זאת להודיע זו להוראה הנה ועד(, לעתםימלוך

 מצרים בכורי את להכות ית"ש ברצונו עלהלישראל,
 אחר ה' בליל )היינו מאדי"ם, כוכב שליפתבזמן

 ממנו )מאדי"ם ע,טג של שרו ט"מ כח שהואחצות(,
 ח"ו דם לשפוך וחשב עשו, מן הבא הם"ן יונקהיה
 מאדי"ם(, בגימפריא המ"ן מזלו, כח שפיפתכפי

אבל



 יחכר פשס ה דרוש בפרדס, טיול ד, מאמר ניסן, חרש מאמריבנני
 ולמיתה לשממון הוא הזה הכוכב שפיפת להיותאבל

 הכל אשר מצרים יאמרו שוב הנה ישראל,לשונאי
 נתגלה כן על ומזלות, הכוכבים שפפת ידי שהוא
 צד"ק, כוכב שליפת בזמן חצות קודם ית"שכבודו

 נתגלה כן פי על ואף ולשמחה, לחיים הואשהוראתו
 מצרים, את להכות בהכנה כביכול אז ית"שכבודו
 הכוכבים שפיטת בהיפך המערכה שידוד נתוודעבזה

 ההוא בזמן ממש והמיתה ההכאה היתה ולאומזלות,
 לגאולה הכנה לעשות בכדי מאדי"ם, ממשלת בזמןרק

 מעין )ועיין וכנ"ל, זדון מכבילת להשפילהאחרונה
 ולנו דרכו, לפי בחיי רבינו בספר הללו הדבריםכל

 פי על לנו ויצדק הללו(, בדברים הביאורהרחבת
 בתוך יוצא אני הלילה כחצות ק יא )שטותפשומו,
 קודם היה כביכול וההעברה היציאה היינומצרים,
 הש"י לנו גילה וכאשר בחצות, היתה וההכאהחצות
 אלעזר ר' של שוה הגזירה ונעים נחמד הנה זהכל
 את ואכלו הפסח( )באכילת הכא כתיב עזריה,בן

 מצרים בארץ ועברתי התם וכתיב הזה, בלילההבשר
 דוקא היתה )שהעברה חצות עד התם מה הזה,בלילה
 בהעביר העברה, נקרא שזה צד"ק במזל חצותעד
 הכא אף וכנ"ל(, שפיטתו היפך לשיעשה המזלכח
 להיות זה, לפי בטעם ונעים ונחמד דייקא, חצותעד

 כח העברת להראות היתה צד"ק במזלההעברה
 מזל פסח קרבן אכילת וכן והכוכב, המזלושפיפת
 גבוה מעל וגבוה המזל כח העברת כן גם הואפל"ה

 לחיכך וינעמו הדברים הבן וכו',שומר

 חפזון נאמר והלא עקיבא ר' לו אמר ( קב ~מיש,טב2
 בלילה לומר תלמוד מה כן אם חפזון שעתעד
 בלילת לומר תלמוד ביום כקולטים נאכל יהאיכול
 רבא אמר וכו', ביום נאכל ואינו נאכל הואבלילה
 עזריה בן אלעזר לר' חצות לאחר הזה בזמן מצהאכל
 לפסח דאיתקש דכיון פשימא חובתו, ידי יצאלא

 מהו דמי, כפסח יאכלוהו( ומרורים מצות על)דכתיב
 בפני מצות )דכתיב מהיקישא קרא אפקיה האדתימא
 לן משמע קא מצות(, תאכלו בערב יח( יב )שטותעצמה
 כאן, עד אהדריה, קמייתא למלתא קרא אהדריהדכי
 אלעזר כר' לפסוק רצונם והר"ן והרא"ש בתוס'עיין
 חצות אחר ופסח כוותיה מתניתין דסתם עזריהבן

 אחרינא סתמא אשכחן ומיהו הידים, אתמפמא

 הלילה, כל כשר בלילה שמצותו דבר ( )כבמגילה
 חומרא מצד להחמיר דיש והח"ן הרא"שומסיימו
 כל דזמנו פסק הפיו( מ"ח פסח קטבן )ה' והרמב"םבלבד,
 גם נראה רבא דברי הביא לא ז"ל הרי"ף וגםהלילה,

 והנה עזריה, בן אלעזר כר' הלכתא דלית דסברכן
 כר' דסובר סתמא דאשכחן כיון תמוה, הואלכאורה
 הוה כן אם עקיבא, כר' וסתמא עזריה בןאלעזר
 וגם לחומיא, דאורייתא ספיקא והוה דדינאספיקא
 בעלמא בחומרא להחמיר דכתב לתמוה, "ט הרא"שעל
 הסוברים לדעת ובפרפ הוא, דינא הנראהוכפי

 ונראה התורה, מן הוא לחוסרא דאורייתאדספיקא
 דלא בעצמו רבא מדברי הוכיחו והרמב"םדהרי"ף
 לעיל בגמרא דהנה עזריה, בן אלעזר כר' ליהמבירא
 ומרור דאורייתא הזה בזמן מצה רבא אמר קכ.()*נהים
 ומרורים מצות על דכתיב מרור שנא מאידרבנן,
 מצה וכו', אין מרור "ט פסח דאיכא בזמןיאכלוהו
 מיהדר מצה וכהנני ומרורים, מצות על כתיב האנמי
 יעקב בר אחא רב מצווך תאכלו בערב קרא ביההדר
 בערב הכתיב אלא דרבנן, זה ואחד זה אחדאמר

 בדרך הדהיה לסמא ליה מבעיא ההוא מצות,תאכלו
 אכלו, לא דפסח כיון אמ.נא דעתך מלקארחוקה,
 אמר ורבא לן, כהטמע קא ליכול, לא נמי ומרורמצה
 דלא קרא צריך לא רחוקה בדרך הכהיה פמאלך,

 בו, יאכל לא ערל כל דתניא נכר, ובן מערלברעי
 זה ולפי )רצ"ל ומרור, במצה אוכל אבל אוכל אינובו
 כן על רחוקה בדרך הכהיה לפמא קרא צריכיןלא

 בזמן רמצה מצות תאכלו בערב הקרא מןדריטינן
 שמעינן כרחך על זה יפי כאן, עד דאורייתא(הזה

 עזריה בן אלעזר כר' ליה סבר דלא רבאמדברי
 סובר דאי מדאורייתא, חצות עד נאכל דהפסחדאמר
 דסצה לרבא ליה מנא תקשה עזריה בן אלעזרכר'
 מצות תאכלו בערב דילמא דאורייתא הזהבזמן

 דקאמר והא רחוקה, בדרך הדהיה לטמא ליהמיבעיא
 כן פי על אף נכר ובן םערל נרע דלא קרא צריךדלא

 למצה לאפקא כדי מצות תאכלו בערבאיצטריך
 יהבאים היו רחוקה בדרך הנהיה ופמאמהיקשא,
 דהוה אמינא דעתך סלקא מבן, דאי הלילה, כלבמצה
 בערב איצטריך חצות, עד רק נאכלין ואינןכפסח
 הבית בזמן רחוקה בדרך הלהיה לפמא מצותתאכלו
 כל חובתם ידי יוצאים מצה ואכלו פסח אכלודלא

הלילה



עב יחכר ה,רמו דרש בפרדס, טיול ד, תאמר ניתן, חשש ם%דיבני
 מצות תאכלו מבערב למידרגו לן מנא וארגזיהלילה,
 לא דרבא כרחך על אלא דאורייתא, הזה בזמןלמצה
 ופסח עקיבא, כר' רק עזריה בן אלעזר כר' ליהסבר
 וכו', בערב ליה ואייתר הלילה, כל אכילתו מצותנמי

 דחזינן וכיון דאורייתא, הזה בזמן למצהודמיינן
 הלכה ממילא עזריה בן אלעזר כר' ליה סבר לאדרבא
 הך והרמב"ם הרי"ף השמיפו כן על עקיבא,כר'

 רק כן גם והר"ן והרא"ש שבכאן, דרבאמימרא
 חצות, עד רק מצה אכילת נקטו בעלמאלחומרא

 לינראה

 הרמז דרךעל

 או הלילה כל זמנה פצה אי פלוגתתן מעםלהבין
 יז( יב )שמות בפסוק נאמר הנה חצותןעד
 וכו' הוצאתי הזה היום בעצם כי המצות אתהטמרתם
 עולם, חוקת לדורותיכם הזה היום אתווטמרתס
 המצות את לשמור טעם הנתינת מה להתבונןמהראוי

 כשהטעם )ובפרם וכו' היום בעצם כי החימותמן
 כמפורש הטעם לכוין כוונה בעינן בתורהמפורש

 ואגב המעם, מהו להבין טהראוי כן ואםבפוסקים(,
 ( קפג טא )ח"ב הקדוש שבזהר מה כן גם להתבונןנבא
 המגיע האמונה מהו דמהימנותא, מיכלא להמצהקראו
 הראשונות אל נשובה זה כל להבין המצה, ידי עללגו
 בחיי רבינו בספר בקיצור )והוא כתבנו אשראת

 כחצות היה במצרים ית"ש כבודו דנילוי י((, יא)שמות
 היתה וההכאה צד"ק, במזל חצות קודם היינוהלילה
 מזל בשליטת חצות אחר היינו האחרונהבחציה
 בשליטת ית"ש כבודו דגילוי שם, וכתבנוטאדי"ם,

 )שמות כן פי על ואף ולשמחה לחיים המורה צד"קמזל
 לגו להורות היא מצרים, את לנגוף ד' ועבר כקע

 ואין ית"ש, ברצונו בטבע המתנהגים המזלותשידוד
 השגחתו פי על הכל רק דבר, שום לפעול בפבעייםכח

 ולהעגימם להשכירם אדם בני מעשי כפיהנפלאה
 כמו התורה יסודי כל מוסד זה ועל מעשיהם, פיעל

 לא הנה זה היודע אמיתי והמאמין לך,שכתבתי
 יומם ותחבשותיהם אדם בני ביגיעות זמנויכלה
 וכיוצא הון לאסוף ובמדברות בימים כממחרולילה
 עמלו שכל האדם שיודע כיון התורה, אתויעזוב
 במעש או תחברותיו ברוב יגרע ולא יוסיף ולאלריק

 ית"ש חכמתו גזירת כפי והכל טבעיים, בעניניםמהם
 לנהונ הוא התורה פי שעל הגם הנפלאה,והשגחתו
 כן כי וכיוצא, וקצירה וזריעה חרישה ארץ,בדרך
 להרבות הצורך מן אין זה כל עם ית"ש, חכמתוגזרה
 בתחבולות כמו חפצו ישיג מעשה במעט כיבזה
 הטבע ברטהבולות כחלומה להוסיף אפשר ואירגובן
 הטבעיים המנהנת וההשגחה הגזירה כפי אםכי

 והמזלורע המערכה והנהגת וכמיליהם השמיםוכוכבי
 שישיג בסוברו הזמן והבלי בתחבולות ימיווהמבלה
 בהשגחה מאמין אינו הנה תחברותיו, ברובחפצו
 הכוכבים ובטבע המערכה במבע מתנהג שהכלוסובר

 התורה יסודי בכל כפירה והחגוהמולות

 המצריים הנה הלזה, המוסד היסוד להורותלהנה
 הראשון המזל המזלות לבכור עובדיםלהיותם

 ליקח הש"י צוה פל"ה, מזל היינו שבכולםוהגבוה
 וביום ההוא, המזל סימלת הוא בו אשר בחדורטלה
 י"ד יום דהיינו הגובה בתכלית מערכתו אשרההוא

 במערכת גבוה יום לך ואין בט"ו, ואכילתושחיטתו
 הפלה ליקח הש"י צוה ואז ההוא, מיום יותרהמזל

 מעל גבוה בי להורות ית"ש, כפצותו ולאוכפו~שוחפו
 11פתנהמפ1 )ומנהנם( קשורים כולם והמזלות שומר,גבוה
 מצרים, בכורי הש"י הרג ואז ובהשגחתו, הבוראבחפץ
 צד"ק במזל בכוריהם להרוג שכינתו גרוי היתהוהגה
 שאין הנ"ל, הענין על כן גם להורות לחיים,המורה
 והוא בהשנחתג רק הכוכבים מערכת בשפיטתחיוב
 השלימה האסונה הוא זאת נמצא ברצונו, הכלמשדד
 לבדו לד' בלתי המבע בפעית כח שאין אומןאמונת
 האדם ימעט זה לפי נמצא ברצונו, הכלהמנהיג
 בפעולת יגרע ולא יוסיף לא כי העולם, הבליעסקי

 כנ"ל ית"ש בהשגחתו אם כיהטבע
 מצה, במצות כן גם לגו נרמז הלזו הוראהושנוץ

 בעצמה, פעיה שום פועלת אינה המצהדהיינו
 מה שעשבה, תאומן פעית אם כי בה נעשה%א
 היא כך אותה עלטה האומן אם כחמץ כןשאין

 יותר וברוחב באורך בפעולתה ומתרחבתמתגדלת
 )בזמן מצה לאכ% הש"י ציונו כן על האומן,מפעית
 להורות ההימוין, מפעית לשמרה ממצרים(צאתינו

 במלאכתינו להתגבר לנו שאין לדעת אומן אמונתלנו
 במלאכתינו נגרע או נוסיף שלא ונדע הזה, עתםבחפצי

להוסיף



 יטכ חט ה חשש בפרדס, טיול ד, מאמר נטן חמש טמריבני
 הפהק האותן בחפץ אם כי מזהותינו ולגרועלהומיך
 מיכלא ההוא למאוכל בזהר קיאו ק ש ית"ש,ישרינו

 הטמרתם במקרא, הרמוז המעם החש וזהדטהימנותא,
 בעצם כי והטעם חימוץ, לכה תבא לבל המצותאת
 מ"ו הזה היום בעצם דייקא וכו', הוצאתי הזההיום
 המזלות שבכל הגבוה המזל שלימת זרן נימןלחודיו
 ביום בו ואז ההוא, שבמזל הגדול המערכתוביום
 מצרים מארץ צבאותיכם את והוצאתי המערכהנשדד
 כח שאין נדע וממילא ההוא, להמזל עובדיןשהיו

 כן אם ית"ש, והשגחתו בחפצו זולת לפעולבמנועיים
 בכל ית"ש לחפצי ומצפים מרוצים להיותינומהראוי
 עמנו ית"ש וייעול יינטה אנטר זסן, ובכלמקום
 לא המבע פעית כי הנכון, הוא כן ורצונוכחפצו
 פעולת על מוספת שאינה המצה כמו דבר,תוסיף

 היטו( ע"י א חמש )עיזו הדבר, והבן שעשאה,האומן

 דאסוותא, נהמא למצה ( קפג )""ב בזהה קראו עודלהנה
 מרפאת ומכה חולי לאיזו להבין מהראויהנה
 וחירותם, חכמים דברי ושמע אזניך הם והנההמצה,
 מוב, רק היה ולא ישר, האדם את קיטהאלקים
 ורע, מוב הדעת עץ מן לאכול שלא השי"תוצוהו
 תערוכת בו ויתהווה הרע כן גם בו יכנם זה ידי עלכי
 המ"מ בעצת הש"י ציווי על שעבר וכית ורע,מוב
 ונתעבה[ )נתעבר( יג(, )פרדך"א כנודע הנחש על ורכבשבא
 חומרו להתעכל שהוצרך עד הרע, בו ונפנםחומרו
 ואז העולם, לכל ומכה חיי שהיא המיתה ידיעל
 ידי על מוב רק ונבואר הרע נפרד המיתה ידיעל

 מן ואין מעשיו, כפי אחד כל והעונשיןהיסודים
 במצות הש"י צוה והנה הידוע, בדבר להאריךהצורך
 את ומגביה המחמיץ שא"ר חמ"ץ מן המטומרומצ"ה

 ידי על בנפש שנכנם הרע שין והגסות,החומריות
 ע"ץ בגיממריא שא"ר חמ"ץ ותמצא הדע"ת,ע"ץ

 בימים לאוכלו שלא בזה שנזהר הש"י וצונו יז(,הדע"ת
 הס"ס כח לבימול והוראה סיפן הוא הזה, בוטןההם
 הדעת עץ לאכול ופיתה הנחש על ורכב באאשר
 האחרונה בגאולה בימינו ובמהרה הרע, נתהווהואז

 מן אעביר המומתה רוח ואת יחלוף כלילהאלילים
 שלימונו איטר אדום של שר הם"מ ונתבטלהארץ,

 ז סימן ח נאסר וטויז(

 כטו דמים הטפיכת המיתה על הטרה מאדי"םבכוכב
 וכו' דבטאדי"ם מאן האי ( קע )שבת בגמראשאמרו
 לשפוך ורצה אדום מזרע שבא המ"ן גיממריא)מאדי"ם

 כשנה, ימים שס"ה תמצא, הלזו להוראה הנהדם(,
 מנין ימים שנ"ח נשאר ימים, ז' בשנה החמץואיסור
 משוחיי )טפות עתם כהונת ברית בספר זה כל )עייןנח"ש
 לבמל שא"ר החמ"ץ מן מניעה הללו ימים ובז'פט-1((,
 והנה הרע, פעולת באדם התעורר איטר ונח"ש הם"מכח
 הראשונה שבגאולה לעיל שכתבתי מה זה לפיתבין
 היתה כן על לנמרי, הרע ביטא האחרונה הנאתהנרמז
 שלימור זמן ה' בליל הלילה חצי אחר במצריםהמכה
 כחו שתתבמל עלטו, של שר הס"מ כח מאדי"םכחל

 וכו', לנצח המות ויבולע בימינו במהרהומבקטלוגו
 ומרפא רפואה דאסוותא נהמא המצה נקראת כןעל

 התורה במעם כן גם ירמו  וגה העולם, למכנןארוכה
 שא"ר( המ"ץ )מן המצות את הטמרתם ט( ייטית
 לדורותיכם הזה היום את הטמרתם וכו', בעצםכי

 ביסרת במהרה העתידה גאולה עולם לדורותהיינו
 המצה פעולת מורה זה שעל לגמרי, הרעבסימול
 במצרים המכה דוקא היה כל על שא"ר, חמ"ץבבימול
 וזהו עשו, שר ס"מ כח כחשדי"ם מזל שליטתבשעת
 הזה היומ בייצם כי המצות את נטמרתםשנאמר

 הבןדייקא,
 אשר לפניך שלך הרי זה, לכל זכינו כאשרלהנה

 הנ"ל ההוראות ב' אשר שלפטים, לךכתבתי
 במצרים ית' כבודו נגלות בהגלות הש"י לנוהראה
 לאחר מצרים בכורי בהכות חצויי קודם צדקבמזל
 במבעיים הנפלאה השגחתו הש"י לנו הראהחצות,
 והראה ית"ש, בהשגחתו רק המבע בפעולת כחהראין
 חטמאה המרכבה וכל ועשו הם"מ כח בימוללנו

 נרמזים הענינים ובי בימינו, במהרה לגמרי הרעובימול
 הטמרתם במעם בתורה שניהם ונרמזים מצה,כמצות
 צבאותיכם את הוצאתי הזה היום בעצם כי המצותאת

 ופעולת המערכה שידוד הוראת הוא מצרים,מארץ
 העסק רוב לעזוב האדם מחויב כן עלהמבעיים,
 שעשאו האומן על יהבו להשליך המבעבפעית
 במזל וכו' לנגוף ד' שעבר בזמן חצות קודםישועות הפחני הראה הלזו הוראה והנה המצה,כהוראת
 כך חרחר הדברים, לכפול חסורך מן אין וכנ"ל,צדק
 חוראת הוא לדורותיכם הזה חיום את הטמרתםאמר

הפעית



ש ישכר דרוש ג דהה בפרדס, סי% ד, מאמר מקו, חמש משריבני
 צריך לפיכך חורין, בן חחש הרי חורין בן לשםופגל הם"ם כח בביפר בימינו כמחרה העתידההפעיה
 נראה שיהא במים בעודנו עבודה שום עליולהפיל אחר נעשה וזה הפמאה ומרכבה הרע וכלועש"ו
 בן לשם פוגל אני ויאמר יקדים שלא עבדשחוא ור' עזריה בן אלעזר ר' פליני בהא והנהחצורר
 מקיים אלקינו הוא כל היוצר הנה כאן, עדחורין, נאכלת מצה ליה הבירא עזריח בן אלעזר ר'עקיבא,

 במצרים לפרעה הייט עבדים והנה תורתו, מצות כןנם ופעית המערכה שידוד פעולת הוראת חצותן עדרק
 שאמר כמו לעבדים לו להיות משם הש"י אותטופדה היפך הלילה של ראשת בחצות נעשה שזההפגע
 הם עבדי עבדים ישראל בני לי כי גה( גה )יקושהכתוב הבי, המעם יכוין צריך ואין וכנ"ל, צד"ק חמולפצע
 אותנו שפדה הייט מצרים, מארץ אותם הוצאתיאהדר רק המצה בכוונת הבי הפעם נאמר לא בפרטהכי

 עבודתו מעבוד חורין בני ח"ו שנהיה לא עבדותלשם לדורותיכם הזה היום את הטמרתם היוםבטונת
 לפדות אלקינו הוא כל היוצר ברצות הנהית"ש, כי הלילה, כל זמנה ליה סבירא עקיבא ור'וכנ"ל,
 בחצי בנפלאותיו ועשה פעל עבדותן לשםאונשו ויומרתם לעיל שנאמר כמו הפעמים ב' לכויןצריכין
 מן לפופרם אז פרעה שהוכרח האחרונההלילה חצות אחר ה' בליל וכו', הזה היום בעצם כיוכו'
 עמי, מתוך ציוו קומו לא( יב ופסות וצעקהעבדותו מצרים מארץ וכו' הוצאתי אז מאדי"ם שליפתזמן

 הריטונה הלילה גהצי לזה וקודם השחרור, אזונעשה ומרכבה ס"מ כח בבים% העתידה הגאתהלהוראות
 ית"ש במצותיו לעסוק הש"י עבדות עליהםהפיל אמן. בימינו במהרה לנצח המות ויבולעהפכויה

 עבדות, לשם קנויים שיהיו בכדי מילה, ודם פסחבדם

 ית"ש עבודתו של העבדות עייט הומי זה ידיועי הדרוש דרךעל
 על הועמם הראשונה שבשעה כיון עולם, ימותלכל

 ימות כל אנחט קנויים שוב הנה עבדותואב11זינ1 יוסי ר' צג( ס" הש פוננת )שסות במכילתא רז"למבפרן
 הטמרתם הכתוב שאמר וזהו ית"ש, לו לעבדים עולם כהזכו צאן לכם וקחו כהזכו אומרהנלילי

 הדבר רצ"ל עולם, עד ולבניך לך לחק הזה הדבראת והנה עכ"ל, במצווח והדבקו זרה מעבודהידיכם
 ולבנינו לנו התורה חקת לכל השמירה יסוד הוווהזה מעבודה כהטכו לשון מהו לבאר הזה החנארצון
 לו עבדים נעשינו הזאת המצוה ידי על כי עמס,עד זרה מעבודה ידיכם כחנכו מפרש קא שפירזרה,
 מצותיו לשמור עמם עד ובנינו אנחנו ומחויביםית"ש, מה נודע לא אבל לפסח, צאן לכם וקחו כךוזוהר

 היציאה בשעת העבדות עליט שהוסל כיתוחוקיו בכאן נרמז היכן במצורע והדבקו באומרוכוונתי
 למה פעם פופ תמצא ובזה פרעה, מעבדותלחירות להבין והנה רבים, לשק במצות אומרו נםדביקותן

 הייט כביפים כריחות "ט האלה טצות כב'דוקא ושסות קודש, במקראי לבאר נקדים הזה ההשאדברי
 שבתורה, עשה מצות בכל כן שאין מה ומילה,פמח עד ולבניך לך לחק הזח הדבר את הטמרתם כהיב

 מראה הללו עשה מצות המכפל דהנה לדעתי,והוזז העבודח את הטמרתם הארץ אל תבחשו כי והיהעמם
 הס"ה*( קבלת בעיניו הופגשלא השמרתם הטונה מהו להחצינן מהראוי הנההזאות
 )אגרז המסורה פישטתי וגוה עלינו שקבלנוהעבדות הנה פסח, הקרבן על הטונה אם וא', הזה הדבראת

 )כבדגר א' תריו, מלנמסר מצות ב' ידי עלבמצרים הטמרתם וט' הארץ אל תבוזזו כי והיח כך אחרנאמר
 הפסח לציית התדל יקם 0 טז והיש% כאטרהלל, עד ולבניך לך לחק אומרו ונם הזאות העבודהאת
 יגדלטניא"ז חיי בדמיך לךונטמר המצוה נפפקה ובעוה"ר הפמוט מבלי כהניהןעולם
 לעשות והדל דוטסורזעפירוש דם צא.( זח"ג ה, יטלטט"ר והכהוב חש"י, ירחם עד וימים עתים זההזאת
 שאיו מה ככת, חלבהפפ" נטלא מילה, ודםפגאן דייקא, דששרץ אל ונבחשו כ? כך אחר צוחבעצמו
 ל% % בש"י כז כאילו הללו מצותחמבפל )בנמרא להלכה לן דקיימא מה פי ש לפורטוהראה
 לחרדל רוצה כזח שאיש של העבדות לכפלרוצה יורח ערוך שלחן בפור הלכתא שיפמקא )פ0יצמא
ם כל ש "1 בזה "ש כן המצותתןכל חנוף אין הנוי מן עבד הלוקה 441ט[ רם"ודעה  
 ברדוית הש בירוש, ש חזי)עה *(. כריתותעונש קדם אם הלכך עבדותן לשם שיפבילנו עד לוקטי

הננה



 יחמ ה,דהש החש בפרדס, חיול ד, מאמר ניסן, חרש טמריבני
 החש במצרים ישראל שאמרוהו המצרי ה%והנה

 עבדי ולא ( ע )סגלה י"י עבדי הללו א( קיג)תחלים
 וכנ"ל, הש"י עבדות תיכף עצמם על שקיבלופרעה
 התקדש כליל לכם יהיה הנטיך כס( ל )ישע" לעתידוכן
 וזהו המלכיות, עבדי ולא י"י עבדי הללו היינוחנ,
 וקחו כהזכו במכילתא הגלילי יומי ר' דברי לפרוטש"ט
 עבודה היינו זרה, מעבודה ידיכם כהזכו צאןלכם
 והדבקו לכם, שזרה עבודה מצרים עבודת םכהטזרה

 הנה הבורא למצות צאן שתקחו זה ידי על כיבמצות
 עבדות לכלל תכנמו כי במצות, נפשיכםתתדבק
 בחצות ישראל, קדדם צבאות ה' נוחלינו כן עלהבורא,

 לקיים שלו עבדות עליהם המיל הלילה שלהראשונה
 בכור כל הכה האחרונה ובחצות ומצותיו,תורתו
 ויצעק 11גו'[ לילה פרעה ויקם לא( יב )שסותבמצרים
 הנמור והחירות השחרור הוא עמי, מתוך צאוקומו

 למקום ומכופלת כפולה סובה נמצא פרעה,מעבדות
 נעשה וזה עבדים, מבית ממצרים שהוציאנועלינו
 מעבדות מנמרי וכחרור שנעשה האחרונה לילהבחצות
 שקרבנו מופלנת, היותר השנית והטובהפרעה,

 כנ"ל, הראשונה לילה בחצות נעשה וזהלעבודתו,
 ולרומם לפאר אשה ילוד יוכל ומה נדבר ומה נאמרמה

 שם שלא הלזו הנפלאה הסובה על ולשבחולהלל
 האדמה כבנטפחות שמנו יא הארצות כנוייחלקינו
 אנחנו כן שאין מה ומצות, בתורה חלק להםשאין

 הנה ולעבודתו, לתורתו הוא ברוך המקוםשקרבנו
 אשר והמזלות הכוכבים מהנהנת למעלה אנחנובזה
 למקרה נתונים שהם העמים לכל אותם י"יחלק

 כביכול י"י עבדי אנחנו כן שאין מה ומזלות,כוכבים
 קיום ידי על בידינו כח יש מלך מלך עבד ( מז)שבושת
 יהושע וכענין השמים, כהטמרי להפוך ומצותהתורה
 "( ל" )ישע" חזקיה וכענין דום, בנבעון שמש יב( י)יושע
 כי לישראל מזל ואין ( קט תבת אחורניות המעלותבצל
 נברא חוטרה ידי שעל דכיון המזלות, מן למעלההם
 אמת, אצלו ואהיה ל( " )משלי התורה שאמרה כמוהכל
 נמצא הקב"ה, של אומנתו כלי הייתי אני א( א)י"ר
 לשדד יכולים זה ידי על אומנתו, כלי לט נתןהש"י
 עצת פי ש וכמיליהם השמים וכוכבי השמיםמערכת
 בקבלת המצוח היתה כן על וחקותיו, וששפמיוהתורה
 המזלורע לבכור רמז מלה ליקח במשטיתהעבדות
 ולאכלו התורה, כשפמי פי על להש"י אותוולהקריב

 וכפופים נתונים שהמזלות רמז הש"י, במצות א"שצלי
 רתת אש נקראת ומהתורה כג.( ברכות 4% ההגרהלבני
 הירטה כן חגי י"י, נאם כרהט דברי כה הלא כס(גג

 ובעת בנימן, המזלות בכור מכהטלת בזמןהמצוה
 דחטחימה, זמן י"ד מוץ היינו שבמערכתההגבוה
 כן נם הנרמז זהו והנה אכילה, זמן מווותחילת
 הלבבות חובת בספר טבחשר כאשר מצה,באכילת
 לאדונו, בעבודתו הנאמן העבד נדך סוסה( רתוקים,ונגודת
 פעיתו, אם כי יפעת לא רצתו, אם כי ירצהלא
 אם כי יבקש לא אהבתו, יצועי על אם כי ירטןלא

 שום בה שאין המצה ברמז כן נם בא וזהעבודתו,
 החמץ כן שאין מה האדת' פעית אם כיעשיה
 כשממהרת והמצ"ה בעצמו, ופעל בעצמומתנונע
 פעולת על תשאר הרהט ימוך תחת ונכנסתעשייתה
 נרמז הנה התורה, על רמז א"ש כתבנו וכברהאדון,
 כן )על ית"ש לו עבדים שנעשינו מצה במצותלנו

 מה ( פח )שסחים כלום לנו אין כי ענ"י לח"םנקראת
 זולת רצו"ן שום לנו ואין רבו(, קנה עבדשקנה
 עבודתו אם כי נבקש ולא רטרהע, וכהטפמי ית"שרצונו
 תחת אנחנו נתונים זה ידי ועל ית"ש, מצותיוופעולת
 הקב"ה של אומנתו כלי היתה אשר התורהמשפמי
 מבעי מן למעלה אנחנו כן על העימות,בבריאת
 דפורים הנם כן שעל הראהטונים שכתבו )וזהוהמזלווע
 הבי באדר *( אנחנו קוראין כן שעל הב', באדרנעשה
 והטעם הב', באדר נעשה הנם נם כי המנילה,את

 לומר באפשר היה במבע מלובש בא הזה הנםלהיות
 המזלות, במדר בעטם הנהונ המבע פי עלשהוא
 להורות מיוחד, מזל בו שאין בחודש הנם היה כןחלל
 בפמוק הדברים מבוארים ואצלינו לישראל, מזלשאין
 וט'(, העתים יודעי לחכמים המלך ויאמד יק א)שתר
 את הטמרתם הפמוק בטעם לפרש שיש כן נםוזהו

 האדח, האומן פעית אם כי בה תעשה )לבלהמצות
 בה וייעטה הרהט, ימוד תחת תיכף אותהההכניס
 שנעשינו להורות כנ"ל, התורה על המורה האשפעית
 אם כי לבקש לט ואין הזה, בלילה ית"ש לועבדים
 המזלות מל למעלה נתמים נתונים ואנחשרצונו,
 והמתלות הקב"ה, של אומנתו כלי התורח האשתחת
 כי הפעם( וזהו מלה, י"טועתינו לדצתיטכפופים
 כתוקפו כמצרים של כתל )שהיה הזה היוםבעצם
 על כי מצרים, מארץ צבאותיכם את הוצאתיוכנ"ל(,

4זי ע"ד. קט ובדף ע"ב, קלע דף ח"ב 1~1*(



עד יחכר דרוש ה דרוש בפרדס, טיול ד, מאמר ניסן, חדש פמריבני

 מלך, מלך עבדי הגה לי, עבדים שנקדניתם זהידי
 לך הרי לישראל, מזל ואין המזלות מן גבוהיםואתם
 שקרבנו הש"י עמנו שעשה הגדיה המופה במצהרמוז

 במצותיו, וקדשנו אומנתו כלי לנו ונתןלעבודכם
 הלילה בחצי הנעשה הוא העבדות קבלתוהנה

 וכנ"ל.הראשונה

 כן גם ומצרים פרעה משעבוד החירות רמזנהנה
 אי"ה יתבאר כאשר מצה במצותנרמז

 שלשים מקץ ויהי ט( נא )1שת תנחומא רןבמדרש
 מא(, יב )שית וכו' יצאו שגה ות'שנה

 לא הקץ כשהגיע מקץ(, נאמר למה לדרכם)רצתו
 עם ונדבר גזירה נגזרה בניסן בח"ו עין, כהרףעכבם
 באו בניסן בם"ו הבתרים, בין )בברית( אבינואברהם
 נחד בניסן במ"ו יצחק, על לבשרו השרתמלאכי
 עתידין בניסן במ"ו ממצרים, נגאלו בניסן במ"ויצחק,
 לפרוט ש"ט כן נם וזהו עכ"ל, נליות, משעבודלהנאל
 יז( יב )שם מצוה מצות בשמירת הנדבר במעםבפסוק

 נעשית ונטייתה כל שתהיה המצוות אתושמרתם
 כשהגיע הזה היום בעצם כי להורות שהייה,מבלי
 משעה יום אל מיום רק כרנע, אתכם שהיתי לאהקץ

 שנה ת"ל הבתרים בין בברית אברהם עםשנדבר
 חז"ל דרשו וכן יצחק, מלידת שנה ות' יום, אלמיום
 וכו' חגם ופרעה ימים שנתים מקץ ויהי א( פש)בץ

 )איוב וכו' תכלית ולכל לחשך נטם קץ א(, מא)בדבשית

 וכו', באפילה נתון יהיה כמה לעולם ניונן זמן ג(,כה
 האסורים, בכית יהיה כמה ליוסף ניתן וזמןקץ

 ז"ל, דבריהם בפיראט טקץ( ש דגלה )פרא שםוכתבנו
 ופרעה אמר לטה וגם מקץ, אומרו כן גם לבאררצונם
 ויוסף, ביעקב כמו פרעה ויחלם למיסר ליה הוהחלם
 של הקץ כשהגיע משמיענו שהפסוק מבאר כןעל

 שמחתם משהה אינו דבה"י וישראל, הצדיקיםיסורי
 הניע כאפטר ביומך, כן נם כזאת ומשמיענוכרנע,
 הלילה בתחילת תיכף עליו, שנגזר השנתיםסוף

 המבעיי, הסדר מן זה שאין הגם וכו', חלםופרעה
 הערב סעודת סועדין הלילה בתחלת למלכים,ובפרפ
 שינתם, להם יערב עד שיר בכלי לפניהםומזמרין
 הלילה בתחלת תיכף אטטי כל, היוצר פעלובכאן
 זמן הגיע כבר כי החלום, לו בא ותיכף ישןהיה
 כרגע, גאולתו סיבת הקב"ה השהה לא יוסףנאית

 שלאח"ז בדיבור שיין השניה, שש"ל יצה'(

 ההשווע ועל לב( מא )נוגשיה יוסף ביתרת הברצהוזהו
 האלהים וממהר וכו' מעם הדבר נכת כי וכו'החלום
 החלומות כי גה:( )בחדת רז"ל אמרו והגהלקיטומו,
 אמוצע על מורים החלום כפל וכן לבקרהסמוכים
 בתחלת להיות החלום הוצרך למה והנההחלום,
 לו היה אמיתות, על להורות לכפלו והוצרךהלילה
 אבל לכפלו, הצורך מן ואין לבקר ממוךלחלום
 השהה לא יוסף גאולת של הקץ הגיע כבר כילהיוון
 במצות הנרצה וזהו וכנ"ל, כרגע גאולתו סיבתהקב"ה
 שהייה בלי בעשיותה המצות את הטמרתםמצה
 וכו', הוצאתי הזה היום בעצם כי להיותכרגע,
 הנרצה והוא כרגע, אתכם שהיתי לא הזמןכשהגיע
 לדורותיכם, הזה היום את חטמרתם הפסוקבסיום
 לדורותיכם, לכם אומן אמונת הזאת הלטמירההיינו
 הזה, החל בגלות השעבוד ימי עלינו שארכוהגם
 יהיה לא אם אפילו בעתה של קץ כשיגיע זה כלעם

 לא אופן בשום זה כל עם זכיונך כך כל ח"ובידינו
 בזהר קראו כן על כרנע, שמחתינו הש"יישהה
 מורה דמהימנותא מיכלא המצ"ה אזן ( קפג )""בהקדוש
 הדברים הבן וכנ"ל, כרגע שהייה בלי הלזו אמונהעל

 המצה במעמי כן גם יש נמצא ל"טועח,ותחכה
 *(. הראשונההייה בחצי נעשה אשר והוא השעבוד, מן החירותהוראות

 טעם לפרש בידינו שאם זה האלה הדבריםשהרי
 לר' עקיבא, ור' עזריה בן אלעזר ר'פלוגתת

 עד רק החש מצה אכילת מצות עזריה בןאלעזר
 מוב, כי לי"י יהלל להודות מעמה עיקר כיהצות,
 זה ידי ועל מצותיו, שומרי לעבדים לו אותנושלקח
 המזלות מן לם12לה ואנחנו ישמו מקורביםאנחנו
 המצות את הטמרתם הנרצה תהו לך, שכתבתיוכמו
 כשהיה המזל כח נתבפל וכו' הזה היום בעצםכי

 שבכל הגדולה הפובה וזהו לך, שכתבתי וכמובהעקפו
 על לך, שכתבתי כמו חצות קודם היה וזההצובות,

 זמנה עקיבא ר' ידעת חצות, עד רק נאכלת אינהכן
 להורות המצה כונת מורה זה על גם כי הלילה,כל
 שכתבתי וכמו כרגע שהייה בלי המופלג החירותעל
 כי שהייה בהם לקלטות שלא המצות את ושמרתםלך

 את חטמרתם כרגע, שהייה בלי וט' הזה היוםבעצם
 האחרתה לגאולה אומן אמונת לדורותיכם הזההיום

 אמן. בימינו במהרהשתהיה
הנה



 יטכר סי ה דהש בפרדס, טיול ד, מאמר ניסן, הדש שאמריביוני
 הסוד דרךעל

 כמוסים סודות הם מצה מצות סוד היות עםהנה
 בענינים ברבים לדבר אפשר ואי איום,לאלקי

 נדבר זה כל עם דבר, המתר אלקים כבוד כיכאלה
 נפש לכל המובן הדבר קםבמעם

 כיומא ליליא נהיך הוה תאנא ( לח )ח"ב בזהראיתחל
 דקוב"ה, דיטי עמא כל וחמא דתמוזדתקופה

 נילוי נאמר אם ראו, מה להתבונן מהראוי הנהעכ"ל,
 האדם יראני לא כי כ( לג ~מות כתיב הרי ית"ש,כבודו
 שמתנלה כענין במראה נילוי איזה ראו ובאםוכו',
 הלילה, להאיר לזה הוצרכה למה לנביאיו, ית"שהוא
 ביום לנביאיו כבודו להתנלות ית"ש לו מעצוראין

 הכוונה ואם וכיוצא, דניאל שראה וכעניןובלילה
 הלילה להאיר הצורך מהו הבכורים, במיתתשראו
 המצריים של בבתים היה זה הרי להועיל, הואומה

 בירד מפתה אנט תצאו לא נב( ינ )שס נצפוווישראל
 הנכבד שמו כבוד עצם ותדע, תשכיל אבל בקר,עד
 הויות כל המהווה הוא ברוך הוי"ה השם הואית'

 הנכבד השם ומילואי מבראשית, כים אתומהיה
 פ"נ ע"ב מילואיו ד' ס"ט( ס"ה )פרטה ידוע הלאהלזה
 בריאת מראשית העולמות בכל הטתלבשים ב"ןמ"ה

 )בחצבת סוד והוא הוא, ברוך המאציל ברצוןהעולמות

 מעשה בהתחלת הנאמר אור יהי אלקים ויאמר קא
 איטר הוי"ה מילואי ד' מן הנכבד אור היינובראשיות
 הויות זה אשר *(, או"ר יה"י מספר רל"במספרם
 הזאת הנאולח ניסי והנה מברונטית, והיותםהעולמות
 היינו, ימי כל עת בכל אותה לזכור הש"י צונואיטר
 "טרא1 עמו עבור המערכה את שידד הש"יאשר
 שלא נדול בנס הכל נעשה עליונים, בעימותואפיו
 למשכילים כידוע בעימות הנהונים המדריגותכסדר
 המוחין כל והארת קמנות קודם נדלות בחינת)שהוא
 כעין הדבר היה נמצא כידוע(, כרנע נעשהביהד
 הארת ידי על כן נם הכל ונתהווה בראשית,מעשה
 העולמות בכל המתפשמים מילואיו בר' הנכבדהשם
 אני בהגדה בברייתא שנאמר וזהו הנבראים,ובכל
 בכבוד"ו הקב"ה אלא וכו' מלאך ידי על לא וכו'הוי"ה

 או"ר, יה"י רל"ב בניממריא עצ"ם כבו"דובעצמ"ו,
 וכו', נהיר ליליא דהוה הקדרם בזהר הנאמרהוא
 מעשה דונמת הזה בלילה האור אשר או"ר, יה"יסוד

 זה לבעבור והנה הזה, הנחמד הדבר הבןבראשיות

 מ"ה ס"נ ע"ב בניממריא מח"ה, הז"ה הליל"המצות
 כ"י המצות את הטמרתם הכתוב שאמר וזהוב"ן,

 מנין עצ"ם כבו"ד כנ"ל רל"ב )בנימטריאבעצ"ם
 שאר פ.( )ת"ב והנה הנ"ל(, שטות ד' ומנין או"ריה"י
 איטר אהרא וממרא דמסאבותא לכתרין מרמויןוהמץ
 וזהו במצרים, בהיותם בהם כביוקעים ישראלהיו

 כ"י והמץ שאר בהם יבא לבל המצות אתהטמרתם
 הוצאתי הנ"ל( השמות מנין רל"ב )בניממריאבעצ"ם
 שמות ידי על היינו מצרים, מארץ צבאותיכםאת

 והן כנ"ל, העולמות כל היות הנ"ל והרחמיםההסד
 ואוכלין והמץ שאר מן המצה את בשמירתנו היוםנם

 הנ"ל(, שמות ד' )בגימפריא מצ"ה הז"ההליל"ה
 ונחלש המקמריגים ומתבמלים הנ"ל האורותמתגלין

 הלילות, מכל הזה הלילה שנשתנה וזהו הקליפות,כה
 ( קז )1""ג כי ומצה, המץ אוכלין אנו הלילותשבכל

 סתומים עדן דנן ותרעין החיצונים שליפת זמןבלילה
 כמו בלילה לחלק מהראוי אין צדקה שאפילועד

 מהנמרא )והוא פ"י( שעט-ו )פרטה האריז"לשכתב
 תאסום לא ד( כה )דברים כפטום ה"ה( פ"א )פאהירושלמי

 אנו למעליותא דא"טתני הזה ובלילה בדישו(,שור
 וייכול ייתי דכפין כל בפרהסיא הצדקה עלמכריזיו
 לא כפטום כאן ואין מהחיצונים פחד אין כיוכו',

 בלילה ההיצונים שלימת זמן עיקר והנה וכו',תהמום
 )ח"ב בזוה"ק ליל )דאיתקריאת הראשונה באציוהוא

 לילה( )דאיתקריאת הצות אאר כן שאין מה ((,יא
 אברהם הסד כן פי על אף אבל רצון, עתמתעורר
 אלא אתער לא ההיצונים( ויניקת הדינים)לבטל

בצפרא
 בן אלעזר ר' פלוגתת תליא דבהא לומרהשפסטר

 עזריה בן אלעזר ר' לדעת עקיבא, ור'עזריה
 הליל"ה אכילת מצות דעיקר כיון הסברא, לומר"ט

 דאהטתני להיות הוא או"ר( )יה"י מצ"ההז"ה
 תנבורת הלילות בכל שהוא הלילה שההפךלמעליותא,
 או"ר יה"י מצ"ה הז"ה הליל"ה היום הןההיצונים,
 בלילה הנדול הלל אומרים כן על יאיר, כיוםולילה
 כיום הוא כי וכו' י"י עשה היום זה בו( קים)ההיים
 הגלימת ההשכות עיקר הלילות בכל והנהממש,

 כעת למוכה שינה כן על הצוום עד רק החשההסוטנים
 רק ההש או"ר יה"י להתהוות מצ"ה הז"ההליל"ה
 לילות בכל נם הצות אהר כן שאין מה הצות,עד

השנה פ"א א"א יונה כנפי פ"ה, אלם 111ת עחן*(
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 כמה בזהר שכתוב וכמו הרצת מתעורר כברהשנה
 לעסוק עומדים הצדיקים כן על (, ט שיגפעמים
 ידעת התורה, באור להם יאיר כיום עילהבתורה
 עלית' רצת מתעורר דבחצות הגם נאמר, עקיבאר
 ובית ו*רהטלים וישראל השכינה את לזכורהוא

 הקב"ה שיה"ב י.( שיי" בגמרא שאמרו וכמוהמקדש
 אף אבל וכו', ביתי את שהחרבתי אוי כאריהדואג
 החיצונים( ויניקת הדינים )לבטל אברהם חסד כן פיעל
 הבקר ( רג )"ש בזהר שכתוב )כמו צפרא עד אתערלא

 דא"טהשי טצ"ה הז"ה הליל"ה כל כן על וכו'(,אור
 שנה בכל וזהו או"ר, יה"י לכה~יותא הלילהכל

 שבמחרה עד או"ר, יה"י בריטית מעשה כעיןאיתער
 דרגשו הנה להיגאל, עתידין בניסן ( ש )תהבימינו
 פלך של אורו זה או"ר, יה"י ב( א בראשית באי )רב"צחז"ל

 מילואי מאורי מאור באור הש"י שיעפרהוהכהטיח,
 יהיה לא ים( ס )ישע" הכתוב שאמר וזהו ית"ש,שמותיו

 לך יאיר לא הירח ולנוגה יומם לאור השכהו עודלך
 אמן בימינו במהרה עטם לאור הוי*ה לךוחית

 רדרוש
 מ"ט. דףפסחים

 הפשט דרךעל
 הכל את מבערין בשבת להיות שחל קלטרארבעה

 פירש"י, )עיין מאיר, ר' דברי השבתטלפני
 אומרים וחתמים סעודות(, ב' מזון דכהטייריןדרצ"ל
 לבהמה או לנכרי יתננו איסור לזמן סמוך )רצ"לבזמנו
 צדוק בר אלעזר ר' הפקר(, ובמקום הפקר שלולחיה
 )שם( גמרא בזמנם, וחקין השבת טלפני התומהאומר

 אבא שבת אחת פעם צדוק בר אלעזר ר' אמרתניא
 של ממונה זונין ובא בשבת להיות י"ר וחלביבנה
 והלכתי החמץ את לבער עת הגיע ואמר גמליאלרבן
 הרי"ף ופסק ע"כ, החמץ, את וביערנו אבאאחר
 אלעזר כר' דקאי צדוק בר אלעזר כר' הלכהז"ל
 אלעזר ר' )דהיינו כוותיה דהלכתא ברתותאא"צ
 ל"ד התם אמרינן ( יג )דף קמא דפרק ברתותאא"צ
 ההעבת מלפני הכל את מבערין בשבת להיותשחל

 ומשיירק ומהורות תלהיות טמאות תרומותושורפין
 שעות ד' עד לאכול כדי סעודות ב' מזת הטהורותק

 אלעזר כר' הלכה שקבעו עד כהנם זזו לא אמרווכו',
 בזה גם )רצ"ל לאכול אפילו לאו מאי ברתותא,א"כ

 שעות ד' עד רק תרומה אפילו לאכול שאיןשאמר
 יהודה כר' והוא כמותו הלכה קבעו כן גםבהא

 ראיה אין )רצ"ל לבער לא, ודחי, ", )קדמתניתין
 הלכה קבעו לא דדילמא יהודה כר' דהלכהמכאן
 השבת(, טלפני חכל לבער דקאמר בהא רקכמותו

 קמא( דפרק ההלכה תוכן)זו
 הבו סעודות שתי מזון ומשיירין ד"ה ( )יג בתוס' צ"ע*(

 כדוהיה דמשיידין סרוקן ואוכליהן בחוליז וב"שוז"ל,

 צדוק בר אלעזר כר' פסק איך ז"ל,הרי"ף הגדי דברי על סיעתא( )יץ אפרים רבינו הקשהורעה
 דקאי משום בזמנן( וחקין השבת טלפני תרומה)היינו
 כמותו, הלכה דקבעו ברתותא אנט אלעזר ר'בשיטת
 בחולין, פליגי בתרתי, אהדדי פליגי כרחך עלוהא
 הכל את פבערין ליה סבר ברתותא אקט אלסטרדר'

 התרומות מן רק כלל*(, שיור )בלא השבתמלפני
 צדוק בר אלעזר ור' שמשיירין(, ליה סברטהורות
 רק השבת טלפני מתבערין אינן דחולין ליהסבר

 ברתותא אטט אלעזר דר' בתרומה, ופליגיבזמנן,
 שעות, ד' עד סעודות ב' מזת דכהטיירין ליהסבר
 קודם לגמרי דמתבערת ליה סבר צדוק בר אלעזרור'

 דקאמר דהא לרבינו ליה דסבירא הר"ן ותירץשבת,
 בשיור היינו השבת, מלפני תרומה צדוק בר אלעזרר'
 דקאמר והא ברתותא, איש אלעזר כר' הוא סעודותב'
 מלפני הכל את מבערין ברהותא איש אלעזרר'

 מבר מהורות, תרומות מן סעודות ב' וכהטייריןהשבת
 כלל מתבערין אינן דחיין צדוק בר אלעזר כר'ליה
 תרומות היינו הכל, את מבערין דקאמר והא בזמנן,רק

 והנה בזמנן, רק חקין אבל וטהורות, תלויותטמאות
 ולפרוט לדחוק לרבינו הכריחו מי להתבונן לנומהראוי

 אטט אלעזר ר' ובדברי צדוק בר אלעזר ר' בדבריכן
 יכת צדוק בר אלעזר כר' לפסוק רצה אםברתותא,
 עליו יפלוג ואפילו רב דמע,טה משום כוותיהלפסוק

 את מבערין דלפירויטו ועוד ברתותא, אטט אלעזרר'
 סעודות ב' מזת בשיור היינו השבת טלפניהכל

 התוספתא, דברי היפך והוא במתניתין,וכפירש"י
דתניא

 עכ"לבחוספהא
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 מבערין בשבת  להיות שהל י"ד ס( " בתוספתאדתניא
 שבת, בערב מצה לו ואופה  השבת מלפני הכלאת

 וסעודת כהטמע, לגמרי הכל את מבערין מבוארדנראה
 סותר דזה ליה דקשיא משום ואי במצה, יקייםשבת

 פמח בערב מצה האוכל כל 4( י )פסחיםהירהטלמי
 עצמו את דחק כן על חמיו בבית ארוסתו בועלכאילו
 מערב פמח בערב מצה לו ואופה התוספתאלפרש
 שפירוט וכמו הלילה לצורך מצוה למצת היינושבת
 לומר מוב יותר מפשומו, רחוק זה הנה בשמו,הר"ן
 מחצות הוא פמח בערב מצה הירושלמי דאוסרדהא

 המאור, בעל שפירש וכמוואיך
 דהנה זה, באופן הגדול רבינו דברי לבאר ליונראה

 כל ( )נא ב' פרק רפט שנינו שלימהכהטנה
 כמשכיל שאוכל יטעה כל מאכיל לאכול שמותרשעה

 לאכול שמותר שעה כל ברפ"י, )עיין ליהמיבעיא
 דאתיא וממיק אדם(, בני בשני דמיירי כהטמעמאכיל
 לאכף כהן שמותר שעה כל נמליאל כרבןמתניתין
 "ט ולכאורה לבהמתו, חולין ישראל מאכילבתרומה
 והליכיכם מקומם נודע לא הגמרא, קורנית עללהתבונן

 מיירי מאכיל לאכול שמותר שעה כל אומר גזרולמה
 אדרבא מידי, קשה לא הנראה כפי אדם, בניכב'
 ונראה מפשומו, רחוק נראה בגמרא הממקנאכפי
 כל אוכלין אוטר מאיר ר' ( )ק במתניתין דהנהלומר
 ד' כל אוכלין אומר יהודה ר' וכו', ושורפיןחכהט
 חקין אומר גמליאל רבן וכו', הטורפין ה' %ותולין
 ר' רואה הנך וכו', הטורפין ה' כל ותולין ד' כלנאכלין
 שורפיו כשקל על אוכלין לשון נאמרים[ יהודה ור'מאיר
 נמליאל רבן כן שאין מה חיוב, לשת מורהשהוא
 פליגי, במאי בזה ותתבונן רשות, שהוא נאכליןאומר
 ביום אך סו( יב )שמות להו מבירא יהודה ור' מאירר'

 הוא היום כל על תשביתו, כנודע( י"ד )היינוהראשח
 ( ה )שם חז"ל וקבלו קיימו רק דהשבתה, עשהמצות

 עשה מצות חצות עד היינו היום, לחלק חלק,אך
 ומחצות החמץ, משביתין אכילה ידי עלדהשבתה,
 שריפה ידי על הבית מן לגמרי אותו ישביתואשך
 חצות קודם האכילה כן אם בהנאה, ונאמרוכיוצא
 הומרא משום ועשה, קום עשה מצות הוא היוםבאותו
 חז"ל גזרו אימורו זמן אחר לאוכלו יבא שלאדחמץ
 )%ר בהנאה, ואמרזהו חצות קודם שעהלשורפו
 הנם חצות(, קודם שעות ב' אכילה אימוריהודה

 דדהטבתה, עשה מצות שתים או שעה בזהדמבמלין
 לידי יבואו שלא בכדי ב' או שעה עשה המצותדוחין
 ט.( )מוחות כמו חז"ל ביד בזה כח )ויש חמור,אימור
 תרומה בין חילקו לא הם והנה כנודע(, בציציתמדין

 ח( י" )בנדבר להו דסבירא לומר צריך ממילאלחקין,

 להזהר ציווי הוא תרומותי כנטמרת לך נתתיואני
 מוזהרין, אין התרומה הפמד על אבל למכניותה,שלא
 טצות ב' מבפלין כן אם דמוזהרין, להו מביראדאי
 להיות מקום בשום שמענו לא וזה חז"ל, נזירתמשום
 כנטמרת ליה מבר גמליאל ורבן חז"ל, ביד בזהכח

 י"ג דף )עיין להפמידה שלא כן גם אזהרהתרומותי
 ליה מבר כן פי על אף והנה הטורפין(, ד"הבתום'

 דהנה אותח, ומפמידין תרומה גם שורפין ו'דבתחילת
 גזירתם, מחמת אחת מצוה לדחות חז"ל ביד כח"ט
 אך גמליאל לרבן ליה דמבירא לומר צריך כרחךועל
 היום, כל על המצוה אין תשביתו הראשוןביום
 חלק, אך דתיבת ולהשבית, היום בחצות לשרוףרק
 היום, מחצות רק הלזו עשה למצות שייכותשאין
 ואך היום, כל הוא דתשביתו דעשה ליה סברדאי
 דוחין כן אם באכילה, דהשבתה עשה חצות דעדחלק
 ומעתה שמענו, לא וזה גזירתם בעבור מצותב'

 אומרים יהודה ור' מאיר ר' לך,יונעם
 אוכליי

 בחיוב,
 כן שאין מה בחיוב, שהוא בודקין שורפיןככחטקל
 קףטיות תבין זה ולפי רשומן נאכלין אומר גמליאלרבן

 שמותר שעה כל מאיר, ר' מאי ואלא בכאן,הגמרא
 לא מאיר דר' ליה, מיבעיא שאוכל שעה %לאכול,
 לחובה רק והיתר רשות הוא דאכילה ליהמבירא
 בבי מיירי כרחך דעל פירש"י זה לפי ותביןכנ"ל,
 של חמץ להשבית חייב אינו זה דודאי אדם,בני

 לנידון נבא וכהיום והבן, נמליאל כרבן ואוקמאחבירו
 ליה מבר מאיר ר' בשבת להיות שחל י"דדידן,

 הפירמט כרחך על והטבת, מלפני הכל אתמבערין
 למיעבד דאפשר דכיון שבת, עונג למצותדמשיירין
 וחכמים ידחוהו, למה בי"ד באכילה השבתהמצות
 יבחשו דאפשר בשיור, מגי %א בזמנן, להומבירא
 תאב יהיה בעצמו הוא או לאכף הרבה אדםבני

 בזמנה, המצוה יבמלו ימה יותרלאכף

 דקאמר קמא בפרק ברתותא אטט אלעזר ר'דהנה
 ונרומות ויטורפין והטריז מלפני הכל אתמבערין

ונף
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 לאכול כדי מעודות ב' מזון )בחיוב( ומשייריןוט'
 מצות יהודה כר' ליה מבר לכאורה הנה שעורל ד'עד
 ליה וסבר חצות, קודם דאכילה דהשבתהעשה

 כהפטרת ליה סבר הנה דוקא, התרומה טןדכח1יירין
 היה לדידיה כן אם להפסידה, שלא מוזהרתרומותי
 י"ר, ביום שעות הששה כל תרומה לאכולמהראוי
 צריך כרחך על מצות, ב' לדחות חז"ל ביד כחראין
 )תשביתו( מצוה דאין נמליאל כרבן ליה דסביראלואר

 הוא וכו', מזק וטשיירין בחיוב דקאסר והאבאכפה,
 פת, לאכול דהחיוב שבת עננ מצות אחרינאמפעמא

 בי"ד מצה אכילת דאיסור ליה דסבירא כרחך%ל
 בודאי התרוטה טן לו "1 ואם היום, כל אימורהחש

 על עליה, דטוזחר התרוטה טן לשייר יותרמהראוי
 ברתותא איש אלעזר ר' דקאסר דהא לוסרכרחך
 אבל אתרוגיה, רק דקאי כרחך על הכל,מבערין
 אפשר דאי בזמנן, רק דודאי סיירי קא לאמחולין
 ובאק היום במצות מחויב ריפוטה לו יש ראםלוטר
 ענג ממצות פפור יהיה ישראל החש אם או תרומהלו

 רק הזה טיירי דלא לוטר צריך בודאי הנהשבת,
 לשייר מצוה תרומה לו יש אם רק בזמנן, ודאיהחולין

 לאכלה במציאות דאפשר טה כל התרוטה מן כןגם
 אחד הכרח לך הרי ומעתה מהפסד, שיהדטוזהר
 בזטנן, חולין ברתותא איש אלעזר לר' ליהדסבירא
 צדוק בר אלעזר לר' ליה דמבירא הב' הכרחוהנה
 כר' קאטר בשיור כרחך על השבת טלפניתרוטה
 דהטסדר ז"ל הרי"ף ראה דהנה ברתותא, א"1אלעזר
 בר אלעזר רבי שסיפר המעשה הברייתא הביאהש"ס
 את וביערנז וכו' ביבנה אבא שבת אחת פעםצדוק,
 לוטר כרחך על הש"ס, אסדר זה הביא ולטההחבץ,
 הכל להו דסבירא כחכמים כרבים נפסק דלא היכיכי

 דר' רב מעשה לן כנדמע קא ותרומה, חוליןבזמנו
 צדוק בר אלעזר כר' דנפסוק היכי כי צדוק בראלעזר
 ראיה אין והנה בזמנן, וחולין השבת סלפניתרוטה
 תרוטה, ולא חולין לא בו מבחשר דאינו הלזוממעשה
 רבן דהנה לוטר כרחך על הספר, טן חסרוהעיקר
 והנה ה', כל ותרומה ד' כל חולין ליה סברגמליאל

 %ו.( בבכורות )כמבואר היו כהנים ובנו צדוקר'
 בשבוע הביעור זחן בהגיע והנה צדוק(, דר'בוכרא
 ולדעת ולבהמה, לנכרי החותר ליתן הוא הביעורהנה
 שחותר לכהן התרומה ליתן ה' בשעה גטלקשלרבן

 ח' שעה בתחלת זונין שבא וזה לאכול, עדייןלו
 הביעור זמן שהגיע כהנים( )שהיו ובנו צדוק לר'ואטר
 שם, אהגר הכירוטות לבער נמליאל רבן לביתויבחשו
 והלכתי צדוק בר אלעזר ר' שאטר וזהו לאכלם,היינו
 ואכל, הלך הוא שגם היינו וכו', וביערנו אבאאחר

 והלכנו לשם, שאמר יותר, מבחשר ט( )גובתוספתא
 להם היה שייכות ומה וכו', ובערנו נמליאל רבןלבית
 לוטר כרחך על אלא נחליאל, רבן של חמצולבער
 שפני מתבערת שהתרומה לך מבואר כן ואםכב"ל,

 בזה. ודי בשיור, הייתהשבת

 הרמז דרךעל

 רמז הפא"ר הש"ץ הנידו הכמים אשר נשם לאדגה
 טהימנא ברעיא העיסה, את המחמץ הרעליצר

 דוכתי בכחה ומצה חמץ בק אוקיטנא ורזא ( מ)מ"ב
 כפי הענין לך ואבאר פוב, יצר ודא הרע יצרדא

 אציה הקודרן נשחת אהבו אשר הנפש זאתדעתי,
 אשר רוחניים אותיות ההש עיקרה כל אלקים,טרום
 פ"ב4 )עירה כנודע אתוון ך"ב הוא האותיות כלכללות
 כז( א )בראשית הראשון אדט נשטין לח.( )ח"א בזהרעיין

 כ"כ ביה דאנליף היינו האדם א"ת אלקיםויברא
 הבן ומצייר הטריד האב והנה ת', עד א' טןאתכן
 טאותיותיו מאציל אתוון, כ"ב ביה טגליף שובהנה
 )שם וזהו סנר, נר כמדליק בבנו ונותנם בקרבואשר

 שוב בה הגליף חוה, א"ת אדם( )וידע עע[ ]האדם א(ד
 כלולים הזאת בנפש והנה ת', עד א' מן אתווןהכ"כ
 חפשיות הבחירה אבל בטעשהו, אשר הסדותכל

 הסדות כל והנה יחפוץ, אהגר כל אל המדותלהפות
 היצר כח אבל חי, לאייל עבודה בהם לעבודנבראו
 להשתמש העיסה וטחמץ החוטר אל המדותטפה

 הש"י בזה, הכחסל ח"ו, י"י פי את לעבורבמדות
 להאדם הצורך מן הנה האהבה מדת אתברא

 מאהוב ומאודו תפשו לבבו ב% באהבתולהשתכחם
 עבדי ובפרפ ישראל בני את מאהוב ומצותיותורתו
 השאור אבל חכטים, והתלטידי והחסידים הצדיקיםי"י

 בה להשתכחם הזאת המדה וטפה טחטץשבעיסה
 את אוהב דהיית י"י, טפי באזהרה הם אשרבדברים
 שכח1ועמש טה וכל הכבוד, ואת הטמון ואתהזנות
 פעם בכל י"י, צוה לא אשר בדברים בהמדהביותר

טחוחק
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 להיפך, ותהי המרצה בדבר בו מהשתמשמתרחק

 ולומדיה, התורה מצות את לשנוא ח"ו שיבאעד
 מטנו, יכבדו כבד ככהנא מצוה איזה עיטה אםואפילו
 וכדומה והתפארות יראה כגון המדות עניני בכלוכן
 המדות ענפי יש ומדה מדה ובכל הענין, הואכן

 הבריאה בכח הוא והכל וכעם, גאות כגוןלרבבות
 כל עם להשתכחו ההכרח מן אבל לריק, נבראת%א

 פי על הנאות באופן השימיט שיהא רקהמדות
 רצונו, עוברי על לכעוס כגון בסעפ, או ברבהתורה
 השכל וניתן י"י, בדרכי לבו וינכה ו( ת )דה"בוכגון

 לשפוט באדם הניתן הדעת הוא רביםבמרומים
 זמן בכל ישתמש המדה מן באיזה ובצדקבדעתו
 מהן ומאיזה במעפ או ברב התורה פי עלהידן
 כל וזה הים מן רחבים הללו הדברים בזמן,יתרחק
 לביאור בתורה לנו קדמו אבות מעשי כן עלהאדם,
 דעת ילמוד במעשיהם יתבונן המשכיל כיהמצווח
 הנה *4 הבכורה כהטפפ להם כי הדבר הבןהמדוות
 להתבונן צריך המצוה האדם יעשה אם אפילותתבונן,
 בגאות יעשנה אם דהנה יעשנה, אופן באיזהבמדות

 לעבירה לו ושעשב לריק עצמו את מיינעוהתפארות
 רק וכו', אחד הפסח את שאכלו רטנים בג.( )נזירח"ו,
 ובברטה ויראתו י"י באהבת המצוה לעשותצריך
 לשפופ הדעת צריך הכל על וכיוצא, נתמחהוענוה
 המדות מן ובאיזה המדות בכל להשתכחי האיךבצדק
 וזהו במעפ, או ברב מזומנים בעתים רק ישתכרולא

 לשלמה אמר דוד )וכן דעהו דרכיך בכל 1( ג)טשלי
 קטנה פרשה ( סג )סיכות אביך( אלקי את דע ט( כחסה"נ
 כנטל הקדמונים משלו בה, תלויין התורה גופישכל

 הבשר מן ומפעמים תבשיל העבטה לאחדהמדות,
 ליקח הצורך מן הנה וקפלוטות, תבלין ועם מלחעם
 מעפ, ותבלין מעפ ומלח הרבה ומים הרבהבשר
 הרבה מלח שיקח היינו בהיפך העוטה יעשהובאם
 לא הנה וכיוצא טעפ ומים מעפ ובשר הרבהותבלין
 בהשתמשות הענין הוא כן דבר, לשום המאכליוצלח
 הדעת בשפיפת עוד ויחכם לחכם תן ט( ט )ישףהמדות

 המדורגל%
 אשר הזאת במצוה נרמזים האלה הדברים כלהנה

 שהוא מצרים, מארץ צאתנו בימי הש"י לנונתן
 מרחם הנשמפ כעובר לישראל הדשה תקדהכעין
 הפ"ה הוא האדם מאכל עיקר התבואה הנהאמו,
 להטפיח. קודיכם הם הכהזח פירוש,*(
 חטץ. בדיקת של***( הע"ה רמז, א דרוש לטיל עייז*י(

 בנפש המונלפין אותיות ך"כ סוד הוא ך"כבנימפריא
 והמעשים והדיבורים המחשבות כל כלולים בהאמטר
 לדבר יכול אינו התינוק ש( )ברטת כן על א4 המדותוכל

 היות הוא וממנה הפה, פעם שיפעום עדאותיות
 הנבראים, כל חיות שהוא להנשמה רמז במזתהאדם
 לי"ד אור שטת( תקא רשומות דורשי רמזווהנה
 האדם בהגיע תיכף רמז ב.( )טחים החמץ אתבודקין
 את בודקין פוב היצר אליו בבוא י"ג שנתאחר
 כחורין בודקין אצלו, שנתחמצה מדה איזההחמץ
 בה בהשתכמט אצלו שנתחמצה איזה לידעובמדקין
 וכיהוא, וכעם ונאות רעות אהבות כמין הרעביצר
 המדה את %בער מגעת שידו מקום עד לבדוקמחויב

 שאינו במצה כך אחר בה ולהשתככי הלזוהחמוצה
 רמז בה, הפועל האש כח ידי ש להחמיץמניחה
 י"י, נאום כאש דברי כה הלא כס( בג )ירט"לתורה
 ניסע לאורו הדעת היינו הנר לאור החמץובדיקת
 מי אפילו כי מאיר, הוא הדעת תראה הלאונלך,
 והדעת השכל פי ש בפח היך מאורות רואהשאינו

 בחשך כסיל ק( ב שייגח כתיב דעת בלא)ובהיפוך
 אני רואה ( קח )כתובות ז"ל אמרם תתבונן הלאהיך(,
 לראי"ה, הדעת שפיפת כינו הנה אדמון, דבריאת
 אור כי החפץ את בודקין הנר לאור שרמזווזהו
 מצויין אדם שבני נשעה ורמזו לבדיקה, יפההנר

 עין אחר כשנפוטך הראשון אדם דחנהבבתיהם,
 הרע, ורצד פוב יצר נתהוה טזה הנה ורע פובהדעת
 והנה הולידם, הוא כאילו אד"ם בנ"י להם יכונההנה
 פוב והיצר הוולדו, מעת האדם אל בא הרעהיצר

 ליבא בתי תרי בהאדם ישנם והנה י"ר, שנתמתחלת
 ולב פוב, היצר כגטכן לימינו חכם לב ק ינ)שעת
 למה והרמזו וזה הרע, היצר כנטכן שם לשמאלוכסיל
 בבתיהן, מצויין אדם שבני בשעה לי"ד אורדוקא
 כי ליבא, בתי בתרי מצויין הנ"ל האדם בניהיית
 יפה כנ"ל הדעת היינו הנר אור אז פוב היצר באכבר

 שגה בכל א*( הזאת הטצוה תרטוז כבר והנהלבדיקה,
 המדות לבער השנה לכל שרשית בחינה והיאסטנה,
 בצדק, הדעת במיפיפת הכל בשוב, שבחוררעות
 ת"ג גלע הסידים )ושגת האריז"ל כארן לנו דיבר גדולדבר

 יחטיא שלא לו מובפח בפסח חמץ ממשהו הנזהר0
 פי על לאשורו הדבר יבין דבר על הכהרכיל השנה,כל

 אקרא אממכא ג04 אנת )טים ז"ל הפלאה ובעלהנ"ל,
הטמרת



עז י"כר רמז ו, דיוש בפרדס, טיול ה נשמר נעג חרש מטףבני

 כשתשמור למועדה, הזאת החקה את ממסרת ק עה1"
 לך יהיה ימימה, סיסים בזמנה, הזאת החקהאת

 ימים כי( כה )ויקיא כענין היינו השנה, כלשמירה
 ומליסה שנה הגלגל מביכות היינו גאולתו,תהיה

 הדעת יום קדשו שבת יום הש"י לנו נתןודץנוץ
 מקדשכם, ד' אני כי לזיקת יק לא )שמוחכדכתיב

 וזהו דקדהטוע הדעת התנכרות בנפש "ט זהביום
 פובה טחנה ללמטה הקב"ה אטר ין )אנת רז"לשאסרו
 ליתנה מבקש ואני שסה הטבת ננזי בבית לייש

 כי הדעת להם הנען )היינו והודיעם, לךלישראל
 ביה דכתיב הדעת סוד כהנה פ"( קשיש שערמ4"
 הזה השבת יום נקרא כן ש די(, ידעו אשר ק טנוגהם
 בו שנעשה הנם ספני הנדי שבת הזה החגשלפני

 דברו וכבר כנודע, מבעשור סקחו מצרים פמחכי
 שבת )ג( במאסר שכתבתי מה )עיין המפרשים כלבזה

 ולא דוקא בשבת הנם תלו למה יא(( טת )וע"84הנדי
 אחד הוא וזה בזה, לפרש לדעתי הוא אך העשור,ביום

 ית"ש, למצותיו טף( אין )עד מעטים רבבותטאלפי
 כבר דהנה בעשור, מצרים פמח ליקח צוהשלזה
 למצותיו כן גם הצורך מן הדעת שפיפת כיכתבם
 יגרש מדה ואיזה יעשנה המדות מן באיזהית"ש
 הדעת התגברות יום הוא הטבת הטצוה, בעשורימלבו
 בעשירי השבת יום היה ההוא בשנה והנהכנ"ל,

 המהטונה המצוה להשמיל הש"י הוה כן עללחורט,
 ונקרא דייקא, חשבת ביום ספסרים ביאתםשעשו
 כי במדות, הדעת גדלות הגדי שבת ההואהשבת
 בקפנות הוא הדעת אבל דעת לו "ט קפן גםתראה
 מכין אהבה בסדת יאהב בקפנווג מדותיוויעשה
 בדעתו יבחן יא פיו, בתוך לשומם זכוכיתוחתיכה

 והגדי המזיק, דבר הואכי
 אינו הדעת בגדלות שהוא

 על לרע, פוב בין מבחין הוגש כי זאת לקשותמניחו
 ישראל קרן צטיחת התחלת הנדי שבת נקראכן

 דוקא הנם נתלה כן על ד', אני כי וידעו הדעתבגידול
 לנו ונתן לנו ד' עשה זה לבעבור והנה וחבן,בשבוע
 פגשת לחורות התורח, לנתינת קודם דואבהאת

 למצורו הקדמה הוא חדעת בהתגברותחוטבת

 הדרין זאת, כל את אותנו אלקים הודיעאתרי
 התנאים ופלוגתת המשנה רמיזתלשמעתין

 מרמז הוא הלא בירד חסך בנעור הנה חנ"ל, פיעל

 וסרמזין י"ד, בשנת הטתחעין האדם יסותלכל
 המדות היינו מהנפש הסחסיץ דבר כל לבערבביעור
 כנ"ל, הדעת חיינו הנר לאור ובבדיקה כנ"ל,רעות
 מן יבערנה מדה באיזה בדעתו חמץ ימצא איטרוכל

 את מבערין בשבת להיות שחל י"ד הנההעקם,
 צריך אין ובשבת מאיר, ר' דברי השבת טלפניהכל
 התגברות יום הוא השבת כי הנ"ל פי על היאלבער
 בבחינת והחל טקד"טכם ד' אני כי לדעתהדעת
 כן אם השבוע לכם נתן ד' כי ראו בס( ט וכמותסהרה,
 המדות המשכלת הנפש מן מבוער ססילאבשבת
 השבוע ביום כך כל מעשים לפשפש צריך ואיןהרעות
 דבר שום להם יארע שלא שבת שומרי על חזקהכי
 וחכמים בשבת, חמץ סבערין אין זה לרמז בשבת,רע

 קל.( "4נ )עי בזהר האסור פי על מבדתם בזמנו,אומרים
 יום הוא כי וכו' צאחגו הטמור אומרים איןשבשבת
 כן פי על ואף שיפים, אינם והחיצוניםמשומר
 אין כי לאוסרו א'( רסס אונח )0ץ הפומקים כלפמקו

 כן על כחלכתו, שבת לשומרי עצמנו אתסחזיקין
 צריכה חסץ לביעור הדין והחש לחוש, "ט בשבתנם
 מאיר ר' חטאני בשבת, גם במעשינו לפשפשאנו
 מוף על חביריו עמדו לא ( יג )לחבץ גובריהדרב
 מלפני תרומה אוטר צדוק בר אלעזר ר'דערע,
 למעשה ר0ז קוונט תרוסה הנה בזמנם, וחקיןהשבת
 כבר והנה העולם, עמקי היינו וחקיןהמצות,
 הסדות למעשה הן מצפרך הדעת שהבחנתדברנו
 ישתמש המדות מן ובאיזה המצות יעשהאיך

 בעשייתו פטליך המדות מן ואיזה המצותבעשייתי
 הדבר דעלמזש במילי והן החמץ, ביעור והואהמצות
 ודיבור וסתן וכחטא ווסתיה אכילה בעשותוההכרחי
 ר' למברת והנה וכנ"ל, הדעת הבחנת צדיךהטינה
 הראשנה במצוה במצרים אהטכחן הנה צדוק בראלעזר
 שהיה מחסת מבעשור, ליקח הש"י כוה פמחקרבן
 היו שלא הנם הדעת, סגרת בו שיש השבת יוםאז

 ועהטים מצווים בדרך השבת את עדיין אזשומרים
 היום סגולת זה כל עם לסרה, שבאו עד נצפוו לאכי

 קדש הח' שבת כי המצווך למעשה מזעימבראשית
 טעתא אימתייע וטהרווייהו קדש, והפצותוהתורה
 הזאת בטצוה זה לרטז כן על מש, את סיןומצא
 כי בשבוע התרומה את לבער יריך אין ביעורמצות
 בדוקים בחזקת בשבת עתיים שאנו והמצוההתורח

יסתייע



 יששכר חרוש 1, חשש בפרדס, טיול ד, מאמר נעץ, חרש שטמריבני
 מתבערים חטין כן שאין מה החמץ, מןומשומרין
 וכיוצא ורנתיה אבילה דעלמא מילי בעמק היינובשבת
 הרמזים הבן בשבת, גם ולבדיקה לפשפוי?צריכין
 לא והש"י ידים, ברחב הדברים ורחב וצלחהללו

 בתמים. להולכים פופימנע

 הדרוש דרךעל
 יודעי בך ויספחו קח( )ס תהלים במדרש רז"לאמרו

 בך ויבפחו ד', דורוניך עזבת לא בישמך
 ד', דורשיך עזבת לא כי מן מהיכן שמךיודעי
 דהנה לפרוש, נראה הפשופ ובדרך *(, פלאוהוא

 הנה שמך יודעי בך ויבפחו המאמר לבעלהוקשה
 עזבת לא כי בפעם וסיים בלבד ידיעה ביודעיםפתח

 דהפירו,? מפרוש כן על דרגתה, דמיינן נראהדורותיך
 השם ( ה דף פרט תשע ולא עשר שער )פרדס דהנה כך,הוא
 והנה הויות, כל מהווה ויהי"ה הו"ה הי"ה ב"ההוי"ה
 ואינו הפמק, בלי הוא מהווה שהוא שההתהוותנדרש
 מעשה, איזה עה?ה שהוא ודם בשר אומן לפועלדומה
 צריך ואין מהעושה נפרד המעשה הנה העשיהאחר
 "ם הוא הנברא שעררה שהמעשה מפני והואלו,
 כן שאין מה צורה, השתנות רק פועל ואינומיש

 ית"ש בכחו שנבראו העולמות בכל ית"שפעולותיו
 אינו ית"ש הוייתו הנה ליש, מאין נתהוו כלםהנה
 ית"ש והשגחתו והנבראים המתהווים מן כרגענעדר
 השגחתו העדר ח"ו יצוייר ואילו כרגע, נפסקאינו
 ויתקפל, כמקדם לאין הנכרא ישוב הנברא מןכיגע
 שהוא מורה העצ"ם, שם נקרא ב"ה הוי"ה שם כןעל

 החיות והשפעת ההשגחה הפסק בלי הויות כלמהווה
 שמו דבר על הכהרכיל הפסק, בלי לנבראיםוההויה
 שם נקרא למה כנ"ל ודורשהו הוי"ה נקרא אשרית'

 עולם באלהי כשלימות בטחונו ישים הנה כו',העצם

 פרנסנה להשיג ההשתדלות ברוב נשתדל יאהוי"ה,
 בהשגחת הכל כי בהשתדלותו, יגרע ולא יומט לאכי

 נשימה ובכל ורגע רגע בכל מחייהו והואהש"י
 התורה פי על המחויב ההשתדלות רק כרצונו,ונשימה
 לו הנרצה יודע ית"ש הוא באלקיו ויספחיעשה,
 וחמדו, כרצונו מחייהו והוא למיכתו, יותרוהפוכ
 לא הוא כנ"ל, ודורשהו השם היודע כזהוהא"ב
 רק ית"ש, הבורא הנהגת על יתקצף ולאיכעום
 יקבל ב"ה הבורא לו שיתן והקנינים והמקוםהזמן
 הנרצה וזהו ויתפנק, ויבקש ונשבח ויודה פוצהבעין

 ית' שמו היודעים )אותן שמך יודעי בךויבפחו
 בו, לספוח שצריך מורה ית' שמו כי בוסופחים
 זהו שמג מן הכפחת, נשמע מהיכן במדרשומקשה
 הדורשים אותן ה', דורותיך עזבת לא כי מן(שאמר
 לא כי מזה נשמע הוויות כל מהווה הוי"ההשם
 אותן מהווה אתה רק הנבראים, את מעיםעזבת
 העררה מהנבראים אומן כפעולת זה ואין הפמקכלי
 הבפחת, ומחוייג מהראוי ממילא וכו', לנטמ"א

 והתבונן בדברהעמק
 שבעה את יאכל מצות ז( יג )שמות בתורה נאמרתקנה

 לבנך והגדת וכו' חמץ לך יראה יאהימים
 בצאתי לי ד' עשה זה בעבור לאמר ההואביום

 אין וכו' זה בעגור הנרצה מהו ולכאורהממצרים,
 מצה לאכול הש"י צונו דהנה והנראה, גזירה,לו

 הדבר פעם החמץ, מן והזהירנו ממצרים צאתינובעת
 טעמים רבבות מרבבי )אחד פשופו פי על לפרזםיש
 להיות ממצרים גאלנו הש"י דהנה מוף(, איןעד
 יהבינו ולהשליך בשמו ולברך לשרתו לעבדיםלו

 נרבה ולא לעבודתו, רק פונים ונהיה עליווצרכינו
 התורה פנות פי על רק עולם קניניבהשתדלות

 ית"ש באמרו הנרצה הוא עבודה, הוא זה גםשאז
וקם

 8ג"8*(
 תכ"ה, שם שהוא הקדושים שמות ע"ב מן אחד שם ישנו קצה( אופן שתחק ד שסות )טמע נחמד, דבר אמרתי לפשוטו קרובוהנה

 דזרקרד  עזבת לא תיבות בסופי ותיוו  שבמו  פ-ה( הר"ר )פ"ע-ת ושמו"ל גכבתבי  תב"ת שמות ע"ב א השמעי שםתעש
 לבטחון, סגולתו להיות העולם בעסקי לעסוק הליכתיע קודם התפלה אחר דסדרא בקדושא המסוק זה אומרים ואנחנוה',
 וכוונתו ושמרם, כבבת יחודך  דמ"ב הג' דהום מן ב' חלק יכ"ש כי שמך יודעי תיבות בראשי זה מפסוק אחד שם יוצאועוד

 אמר והנה *ג המצרי( את משח כשחרג בתורה נרווים הללו שמות )ונף זה, מפסוק יוצאים שמות ב' לך והרילשמירה,
 מהיכן, השואל שחל חז"ל בדברי והנה לבטחון, המסוגל שם לסין היודעים אותן היינו שמך, יודעי בך ויבטחוהכתוב
 הבן, הנ"ל, הנפם הגצו וי דורשיך עזבת לא מן והשיב בשפו, או בתחלתו הנרכס חם הוא, סיפכן לבטחון השם כותתה=כ
 רעך( תכה למה רשע ד"ה שמות עמוקות מגלה ועין היטיב, ולי"ש ב, א דאבל פתואל ספר הקרסת ועיין כה"ת, כ סערות ישרה רגלונעיין

 יג-יד(. ב  )שמות לאק? שמך מי רעך, תכניה למה*(



עח יששכר ו,סוד חפש בפרדס, טיול ד, טאמר ניסן, חדש מאמריבנבי
 מאין "ט הויות כל המהווה הייט ד', אני כיוידעתם
 כל הנבראים את ומהווה כרגע הווייתן נפסקואינו
 חיי ומניחים ההשתדלות ברוב המשתדליםעומלים ולשחי בו, רק בפחונינו נשים כן ועל וכנ"ל, ורגערנע

 לבער זה לזכר הש"י צוט והנה הדבר, הבןהחיים,
 המצה למצה, חמץ שבין החילוק מצה, יאכילהחמץ
 כשלוקה כי שעשאה, האוסג בפעולת נשמרתהיא

 בקפנותה, או בגדלותה נשארת כן וקמח מיםהאוטן
 מפעולת יותר עצמה את מגביה חמץ כן שאיןמה

 תראה וגם עצמה, מפאת פגועות ועיטההאוסן
 %א ממנה ידיו ירפה שלא היא המצהשעשיית
 עסק מבלי האומן יניחנה אם כי עסק, כלייניחנה
 מצות ענין כן על עצמה, בפני פעיה ותעשהתתחמץ
 הש"י אשר הלזה, נכבד ענין על לנו מורההמצה
 מניח ואינו ועידן זמן בכל הויות כל מהווהכביכול
 זמן בכל וההוייתו השגחתו מבלעדי פעולותיואת

 בהשתדלות נרבה ולא בו כמחונינו נשים ק ושועידן,
 במעם וזה החמץ, כענין עצמנו בפני פעולותלעיטות
 דורשיך עזבת לא כי שמך יודעי בך ויבמחוהכתוב

 כן על הבן, כרנע אותם מניח אתה אין עסק מבליד'
 כ* להיות המצה, ולאכול החמץ לבער הש"יצונו

 רק במחונינו שנשים ממצרים ד' הוציאנו זהבעבור
 ומגן חיינו צור הוא כי ונדע יהבינו, אליו ונשליךבו

 ית"ש, בעבודתו רק בהשתדלות נרבה ולאישענו,
 וכו' חמץ לך יראה ולא וכו' יאכל מצות שנאמרוזה

 החמץ להשבית )היינו זה בעבור וכו' לבנךוהגדת
 הכל ממצרים בצאתי לי ד' עשה כנ"ל( המצהולאכול
 זה, מכל לנו יצא והנה ונעים, נחמד והואכנ"ל,

 עסקי השתדלות להשבתת רמז חמץ וביעורהשבתת
 האמונה על מרמזת המצה ואכילת ותאוותיו,העולם
 הבן ית"ש, ברצונו ולבחור הכל ולעזובוהבטחת

הדבר.
 התנאים ובפלוגתת המשנה רמיזת לשמעתיןוקטרין

 בשבת להיות שחל י"ר הנ"ל, דרש פיי
 אינו זה בלא שבת כי השברג מלפני הכל אתמבערין
 ט( 1 יתרו )ממלתא נצמוינו וכבר בעסקים השתדלותזמן

 דאורייתא יומא רה.( צב. )א"ב ולטויה מלאכתך כלכאלו
 אין חמץ ביעור רמיזת עיקר כן על דנשמתא,יוטס
 וחכמים מלאכה, ימי שהן החי בימי רק לרצוצריך

 מלאכה יום שבת שאין הגם כי בזמנן,אומרים

 הכהרכיל אבל מותר הרהור הנה לשבותןונצפוויט
 נם הנה ית"ו, רצוט אם כי יאהוב לא דגרעל

 מהרהר איט המהרהר תראה הגה לו, יבא לאהרהור
 בקופא פילא כן שאין מה בלבו, לו שקשור בדבררק

 ובלילה להם לפבע הדבר שב הצדיקים כן עלדמחפא,
 הנביא מאמר כענין אהבתו יצועי עץ כן גםיתכבו
 כהרכבי על א( ג )מהש בלילה, אויתך )טפין )ד'( ס( ט)""ר
 לבער הצורך מן ג"כ מלאכה יום שאינו ביום ע"כוגו',

 תרומה אומר צדזק בר אלעזר ר' הדבר, הבןהחמץ,
 שגם האמור, פי על היינו בזמנם, וחולין השבתמלפני
 האמונה מחוייבת ומצות התורה מלאכתבמעשה
 שירצה בזמן המצוה לו יזמין השי"ת אשרובפחון
 אין הש"י, לו מזמין אשר את יעשה ועידן זמןובכל
 לבקש ישתדל %א מהמצות, ריקם פנוי שעהלך

 יכסוף ודאי אבל היצר, מתרמית כן גם זה כיגדלות
 ממנו המרוחקת המצוה לידו תבא מתיויחשוק
 בשער הלבבות בחובת זה כל עיין ואקיימנה,עדיין

 הנרמז הוא זה לפי ממילא והשב"סס ד"ה )%פ"ההבמחון
 למעיטה רמוז קד"ש תרומ"ה צדוק, בר אלעזר ר'בדברי
 ש"ט מצוה כי השבת, לפני מתבערין ומצוותההסרה
 היתר המפורש המצוה רק בשבת אסורה מלאכהבה

 הנה לידו מזומנת שאינה והמצות בתורה,עשייתה
 ויתאוה יכסוף אדרבא רק בהם בהרהור נאסרלא
 העולם, לעמקי מרמז חולין אבל לידו, תבאמתי

 לרמז כן על ההרהור, גם לעזוב להכהטכילמהראוי
 בזה. ודי בשבת, גם חמץ סבעריןזה

 הסוד דרךעל

 להמרכבה מרמזין שמח( )8ת"" ענינם ידוע הנארחמץ
 להחטיא וחפצים הקדומה מן היונקיםכמאה

 זה כי קדושה ניצוצי ח"ו לבלוע בכדי ישראלאת
 מוכן היה נטר האדם את עשה אלקים והנהחיותם,
 הוא ממאה המרכבה שנבראת ומה מוס, רקלקבל
 יחמאו, אם לחייביא לאלקאה רצועה שיהיהבכדי

 וכאשר בהכרח, שהחש מה חיותם להם ינתןובהכרח
 דהיינו הזה הבירור גם יבררו זוכים יהיוישראל
 והחיות יתבמל והרע בתוכם אוטר הקדושיםניצוצים
 חמא כאשר אמנם קדט, בשם לאלקינו הוא בםישאר
 ניצוצים נפלו אזי ורע, שוב הדעת בעץ הראשוןאדם

הקדומים



 קכך סוד ו, דהש בפרדס, טיול ד, מאמר ניסן, חדעט מאמרי323י
 ממיתת הדבר שנתעורר ביותר הקליפות אלהקדהטים
 בעוה"ר יזם ובכל ניצזצין, רפ"ח שנפלו קדמאיןמלבין
 הקדהטה ניצוצי הקליפות בואים תאים ידיש

 שלימה יש כן על ממאה, המרכבה נתגדלהובעוה"ר
 שיבררו עד ביניהם ירודים וישראל האומותלמלכי

 לו אין הרע כי הרע, תתבמל וממילאהניצוצות
 הנה להירורע ישראל יוצאין ואז עצמו, בפנימציאות
 אדם בחמא היה הניצוצות נפילת עניןהריכלת
 שא"ר, חמ"ץ נקרא ממאה המרכבה הנההראשון,
 ע"ץ בגיממריא שבקליפה ונוקבא דברענינם

 קדמאה אבינו אברהם בא כאיטר והנההדע"תשג
 חניצוצין לברר התחיל קדמאה, דאדם תקונאלגיורין,
 לו והבמיח בחרן, עשו אשר הנפש ואת ה( יג)גששית
 האדמה, והטפחות כל בך ונברכ"ו ג( יג )שםהש"י
 שכל האילן, את המבריך א( 1 )נלאים מלשוןהיינו

 בו יתכהטכו האומות שבכל הקדהטיםהניצוצים
 יחלוף כליל והאלילים הקודש, אל אליווישובו
 את ד' כבוד וימלא ממאה, המרכבה כלותתבמל

 על למלך ד' והיה שמים מלכות ותהיה הארץכל
 תדע ידוע יג( סו )בראשית הש"י לו אמר והנה הארץ,כל
 ידי ש כי וכו', אותם וענו ועבדום זרעך יהיה גרכי
 יתברר אזי האומות בין ישראל וכלעבוד הברזלכור
 הניצוצים היינו והמוב הגוים, אל ונופל הרעמהם

 יבואו ובקליפות באומות הכהטוקעיםהקדהטים
 ואחרי ע( %ם הש"י שאמר וזהו ישראל, אלויצמרפו

 הקדהטים, ניצוצים רכהט היינו גדול ברכהט יצאוכן
 ניצוצין ר"ב במצרים היה קדושים ניצוצים עיקרוהנה
 ויצבור מט( מא )בראשית הכתוב ממוד כנודע הרה"חמן
 והנה חי, בני יוסף עוד ר"ב כה( מה ושם ב"ריומך
 שנתנכרו כיון המיפים וירופטו הכפתור הך א( טפרוס
 היו כבר מפיהם בלעם והוציאו המצריים עלישראל
 אל להצמרף האומות שבכל הניצוצות כלמזומנים
 מעיטה באותה )ישראל( חמאו לא ואלמלאגבראל,
 הגליות כל חובת ידי יוחסין היו כבר תורה מתןאחר
 כ0 ג ושסות סוד זה הנליות, מכל כלולין היו מצריםכי

 רומי תיבות ראשי רבי"ם ההם, הרבים בימיםויחי
 רק בז.", )תהיות עמוקות במגלה הוא )כן כטדי יוןבבל

 הניצוצות נפלו הנחש זוהמת שוב נתגברה החמאע"י

 סטוי ח מטמר ש"ז"(
 ז.

 מפיהם, בלעם להוציא לגליות והוצרכו הקליפותלתוך
 יבער להשבית הש"י צום ממצרים צאתט בזמןוהנה
 שבמרכבה ונוקבא דכר בחינת )הוא הטא"רחמ"ץ
 נוקבא שא"ר דכורא חמ"ץ רט.( )ש"גהממאה
 הדע"ת ע"ץ בגיממריא שא"ר חמ"ץ קשה,שחימוצו

 אל עםף חיות לישן וגרם אדם בה שנתפתהכנ"ל
 ציונו והנה הנחש, פיותיי ידי על היה וזההקליפה,
 כשתקח בשנה, ימים ז' חמץ( ולבער להשביתהש"י

 העמק היום רביע וגם שבשנה ימים שס"ה מןז'
 החמץ שנאסר כן נם היום רביע )הוא שם"הש

 שביעור להיות ימים, שנ"ח נשאר אזי ימים( הז'קודם
 השנה ימי כל מעולה לשמירה הוא הללו בימיםחמץ

 בספר הדברים אלו )עי' הנח"וט, זוהמת וביעורלבימול
 הדברים(, ממנו כי פט"ו( טשוחים )מצות עתם כהונתברית
 חהטבנא זה לעומת )זה כהטי"ח יבאובוא

 דדיי
 כחושבנא

 ה' והיה כשבמל נח"ש חייבתא מלכותא אזידדין,
 ימל"ך י"י מל"ך י"י מל"ך י"י הארץ, כל עללמלך

 חמץ ביעור ענין תבין ומעתה משי"ח(,בנימפריא
 שבמל הדעת עץ ענין הראשון אדם חמאלתקן

 הקדהטים הניצוצים מהם להוציא חייבתאמלכותא
 הארץ כל את ד' כבוד למלאות שמים כבודולרבות
 בימינו. במהרה בכבודו כולו העולם כל עלוימלוך

 עייל כד קלה.( )""ב בזהר אמרו הקודש בשבתבהנה
 מממרא ואתפרשת אתייחדת איהישבתא

 דדינין ומארי רוגזין שולמני וכל וכו' דינין וכלאתרא
 אחרא שולמנא ולית מינה ואתעברו ערקותכולהו
 ממילא היום קדהטת כי שם, עיין וכו' עלמיןבכולהו
 דהנה בשבת, נגמר הזה הדבר שאין ומה זה, כלגורם
 בגלות עדיין הם גבראל כן פי על שאף רואיםארחנו
 שולמת, חייבתא ומלכותא בשבת גם האומותבין
 מה האדם נוף נתגשם אדם חמא ידי על להיותהוא
 כהגות הגוף גם מפיריי רוחניי החמא קודםשהיה
 עו"ר, כתנות בסוד נתגשם החמא אחר הנהאו"ר,
 רק העולמות לחיצוניות כעת עליה איןממילא

 בימינו ובטהרה קאי, כדקאי חיצוניות אבללפנימיותך
 ולבימול שמים מלכות להתגלות הזמן יגיעכאשר
 גם ישובו כאיטר היינו וכל, מכל חייבתאמלכותא
 היה כאשר הרקיע כזהר מזהירים להיותהנותנים
 והמשכיים ג( יג ךגטא שנאמר וכענין החפא,קודם

יזהירו



עפ יששכר סוד ו, דיש בפרדס, טבל ד, משר נטן, יש טטריבני
 יתעלו, העולמות חיצוניות גם אז הרקיע, כזהריזהירו
 כענין הלבוזזים, חיינו ד' כבוד ונגלה ה( ט )"טע"וזהו
 כל וראו מבבדותא, למאניה קרא יוחנן ר' קיג.(תבת
 כולו העולם כל על מלוך וזהו הנשמה, עם יחדובנטר

 כן על לבדו, ד' נשגב ואז כנ"ל, טלבהטיםבכבוד"ך
 בימינו במהרה לרמז בשבת בגדים להחליףמצוה

 העולמות חיצוניות היינו הבגדים גםיתעלו

 להיות שחל י"ר דירן, שמעההא רווחא מסיפאתתה
 היינו השבת מלפני הכל את מבעריןבשבת

 דמסאבותא הכתרין לכער חמץ ביעור עיקר כיבחש,
 היום קדושת בשבת, והנה וכנ"ל, חייבתאומלכותא
 וכל בזהר שאמרו כמו זאת כל גורםבעצמו
 שולפנא ולית וכו' ערקין כולהו וכו' רוגזיןשולפני
 כי בזמנן, אומרים וחכמים עלמין, בכולהואתרא
 רוצים ואנחנו לפנימיות רק עליה אין השבת ביוםגם

 מהחיצוניות גם וכל מכל לבער חמץ בביעורלגרום
 מצות שייכות כן ש הארץ, כל את י"י כבודוימלא
 תרומה אומר צדוק בר אלעזר ור' בשבת, גםביעור
 מבואר התרומ"ה סוד בזמנם, וחקין השבתמלפני
 להמיר שהוא ב0עהט*צ( פו קרה ולק"ת האריז"לבכתבי
 לכהן נותנים כן על יתאחזו, שלא החיצוניםאחיזת
 כל מתעברין כן גם בשבת והנה חמד, אנטתרומה
 צריך אין בשבת ממילא דדינין, ופשרי רוגזיןשולטני
 בזמנן מתבערין חולין אבל לתרומה, ביעורלקלטות
 לגמרי ניתקן לא עדיין בשבת גם כי מטעםכנ"ל,

 יפרש השהכיל יותר, להאריך חסיןהחיצוניותן
 מבין, דאורייתא ופטמייא הדעת בהרחבתהדברים
 אפשר, בדרך דברינו וכל בעדינו, יכפר המובוהשם

 כרצונו שלא דבר פינו יאמר שלא רצוןויהי

 וישא ( ס )זה"ב מהימנא ברעיא אמרו הנה עוד,לאומר
 לבער דא פקודא לד(, יב )שמות בצקו אתהעם

 והקשה לישראל, להו אתמסר דא פקודא דהאחמץ
 ותימין אתמסרו, לישראל לאו פקודיך כל וכיהרמ"ז,

 שבת רז"ל שאמרו מה על *( האריז"ל מרן דברי פיעל
 ידי על המגפה עצירת לוהטה למד המות דמלאךפס.(

 דהש"י להיות הוא, הקב"ה, למדו לא ולמההקפרת,

 יתבן ולא חיווט להם ועתן הזאת הממרא אתברא
 ביעור והנה וכל, סכל בימולם אופן למשהללמוד
 והמרכבה דממאבותא הכשרין לבער כן גם הואחמץ
 לישראל, זו אתמסר ואיך חייבתא ומלכותאממאה
 מקמורת חמץ ביעור שאני מהימנא רעיאואמר

 "ט דבקטורת לישראל, אתממר שפיר דאדפקודא
 הניתן החיות עיקר גם ולהחלפם לבמל מממניםי"א
 י"א להם שבא הוא חיותם כי בהכרח, הקליפותאל

 ובינה דחכמה אחוריים וד' קדמאין מלכין מז'בחינות
 הקליפות שבולעים מה אבל ותבונה, מבאישראל
 להם זה אדם, חמא ידי על שנעשה ומה עתבכל

 הניצוצות הוצאת אופן לישראל ללמוד ויצדקלמותרות,
 ש"ט הניצהנין והנה שם, עיין וכל, מכל כחםיבער
 לחם הדבר ושב חיותם די הכרח הבראם מעתבהם

 להם לכנות יתכן הגוף, עם הנשמה כעיןלעצמם
 כשיוציא בימינו במהרה לבא )ולעתיד חולין,שם
 חטובו אזי החיות הכרח רק סטאר ולא הניצוציןכל
 מן וכמה כמה יהיו כן על יתבטל, והרע הקוונטאל

 כן ואם ולאופות, ולמבחות לרקחות לשאריתהגוים
 מה הקודש(, מהרת על שנעבטו חולין הדבריהיה
 החמאים ידי על שכלעו היתירים הניצוצין כןשאין
 ועם נשמה, עיבור כענין רק לעצמם להם הדבראין
 נקרא נפרד דבר הוא אצלם הקדוש הניצוץהיות
 לד', להרימו פעם ככל שמוכן כיון לה', קדשתרומה
 ארוממך ב( ל )תהלים יום בכל הניצוצין שאומריםכענין
 בשננן והנה ס"הג פ" העש" הפלת )משי-ה דליתני כיד'
 כל עם עלמין, בכולהו אחרא שולמנא דליתהגם
 בביעור כוונתינו ואנחנו להם, יש החיות הכרחזה

 הכוונה זה כל עם וכל מכל לבערם שאין הגםחמץ
 החיות הכרח גם דהיינו וכל, מכל )לתקונן שנזכההיא

 כל את ד' כבוד וימלא לאלהינו הוא נם ישארשבהם
 סופ"ה( שכ"א מיעיה האריז"ל שכתב מה )התבונןהארץ,
 שייך בשבת גם כן אם חמץ(, פתיתין עשרהבענין
 בשבוע גם נשאר החיות הכרח היינו חולין, ביעורענין
 לית בשבת כי השברה מלפני )כנ"ל( ריגומהאבל

 והשם אפשר, בדרך דברינו וכל וכו', אחראשולמנא
 דבר פינו יאמר ואל שמו, כבוד דבר על יעזרינוהמוב

 כרצונו.שלא

 ש"ב. מש תנטש להשריתך לק"ת עףז*(
דרכם
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 דדררש

 מ"א. דףפסחים

 הפשט דרךעל

 לא משום )ר,ט"י, שתים לוקה נא אכלו רבא,אמר
 אם דכי אש, צלי אם כי תאכלו לא וכפטום נאתאכל

 שתים לוקה מבושל קאי(, תאכלו דלא אלאו נמי אשצלי
 על לוקיו אין אמר, אביי שלש, לוקה ומביוטל נא)כנ"ל(,
 שבכללות לאו אש צלי אם כי )ר,ט"י, שבכללות,לאו
 לאמור(, צליה שאינן באוולין מיני כל בו דכוללהוא,
 לקי, גיהת חדא לקי דלא הוא תרתי דאמריאיכא
 נא כהוום לוקה שהוא כיון לקי דלא הוא תרתי)ר,ט"י,
 אש, צלי אם דכי כלל כפטום לקי לא תו מבושלומשום

 ואכלו מבריא בחמי המבשל כגון לקי מיהא חדשאבל
 לוקה נא של מלקות ולא דב"ןול מלקות כאןדאין
 לקי לא נמי חדא דאמרי איכא אש(, צלי אם כימטום
 דאמרי ואיכא )רש"י, דחמימה, כלאו לאויה מייחדדלא
 טיוחד דלא אש צלי אם כי פנטזם לקי לא נמיחדא
 וממיכא איסורו מפרש שהוא דחמימה כלאו דידיהלאוי
 הגמרא גירמת הוא כן מיניה(, לעיל מלקות פריטתליה

 לפסוק לן טיבעיא הזאת הגירסא לפי והנהשלפנינו,

 ( כ )ב"מ כרבא, שלש לוקה ומברוטל נא דאכללהלכה

 והנה קג"ם(, מיע"ל )לבר דאביי לגבי כוותי'דהלכתא
 לוקה ומבהטל נא אכל ""ד( פיח פסח הסט פסקהרטב"ם
 למצוה ס( שורש )מהמ"צ המצות במנין שתיהן )וחשבאחת
 קודם אביי דגרמינן מ"ל דהרמב"ם משום והואאחת(,
 מצותיו( מנין במדר שמעתא האי מייתי )והכילרבא,
 ואם לרבא, קודם אביי דברי נישנים הש"מ בכלכמו
 אביי, דברי הוא וכו' שתים לוקה נא אכלו הטאטרכן

 כרבא ופמקינן שבכללות, לאו על לוקין אין אמרורבא
 וסמ"ג, הרמב"ן גירמת הוא וכן הש"ס, בכלכמו
 לפרש"י הנה לרבא, קודם אביי כגירסתם יהיה לואבל
 שתים לוקה ומבושל נא באכל רבא של הלשונותלשני
 מיקרי דזה אש צלי אם כי על אלא פליג לאורבא
 דנא המלקיות בהדי עליו לוקין ואין שבכללותלאו

 כגוו ומבהטל דנא לאוין דליכא ובסקזםומבושל
 ומבהטל דנא לאוין כאן דאין פבריא בחמישבישלו

 כאן משנה וכלהט ת"ג, פסח סנהדרין סיכות עשו1"*(

 חילוק יש בהא לחודיה, אש צלי אם כי על שעבררק
 וללישנא לוקה, דרבא קמא דללישנא הלשונות,בין

 בנירא כלאטנא לסמוק לן ומבעיא לוקה, אינובנירא
 אינו אש צלי אם כי על כן ואם הוא, נפשותדמפק
 אינו ומבהטל נא באכלו בין פעם בשומ כלללוקה
 במבושל באכלו בין ומביוטל, נא על היינו ב', רקלזקה

 על אבל אש, צלי אם כי על לוקה אינו פבריאחמי
 לוקה )ולאביי ב', לוקה הלשונות לכ' מבוייל ועלנא
 השגת הוא וזה ומכ"ג(, הרמב"ן שיפת הוא וזהג',

 ומבהטל נא אכל שסומק במה הרמב"מ על י"*(הראב"ד
 והרמב"ן כרבא, ודלא כאביי דלא הוא אחתלוקה

 ותני פמיק דקא הרמב"ם על ומשיג בזהמתמיה
 רק זקחשבז אחת רק לוקה אינו ומבושל נאאכל

 דלוקה ליה ומבר משיג והוא תרי"ג, ממנין אחתלמצוה
 והנה תרי"ג, ממנין מצות לשהי חשבם וקאשתים

 לוקין אין רבא דאמר דהא ליה מבירא ז"להרמב"ם
 דאין כיון ומבהטל, נא על קאי זה שבכללות לאועל

 תאכלו אל לשיאמר עצמו בפני אחד בכל הלאומיוחד
 מיוחד לאו היה דאו מבהטל ממנו תאכלו ואל נאממנו
 כן שאין מה מצות, לב' לחשבם לן והוה אחדבכל
 רק להו מנינן קא לא אחד בלאו הם דשניהםבעת

 מלקות רק שתיהן על העובר לזקה ואינו אחתלמצוה
 נאמר דאם מאד, הרמב"ן כהטינ קא זה ועלאהד,
 קאי שבכללות לאו על לוקין אין רבא דאמרדהא
 דרבא הלשונות ב' פירכם כן אם ומבושל, נאעל

 לקי, לא נמי חדא דאמרי ואיכא הדא דאמריאיכא
 והוה ומביוטל נא באכל גם כלל לקי לא בחראללישנא
 לקולא מפק נפשות בעמקי בתרא כלישנא לפמוקליה

 מהגמרא שהכריח הרמב"ם שיפת לבאר לירנר"פה
 גם מקודם ונבאר עיקר, הוא קמאדלישנא

 לא כרחך על לאביי, קודם רבא בגמרא גירמתינוכן
 יצתה ובודאי המפרים, כל לשבש וקשה הוא ריקדבר

 ונראה, ומורים, הורים מפי בכוונה כן גם הלזוהנירמא
 חמדא רב אמר )שט( בגמרא איתא זו בשיפהדהנה

 שבישלו פסח פפוה בשבת פבריא בחמיהמבשל

 דלא בשבת שנא מאי ופרכינן חייב, פבריאבחטי
 אנט תולדות לאו נמי פסח וליכא, בעינן אשדתולדות

 כהוום עבר דקא דקאטר, חייב מאי רבא אמרהוא,
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 דלא לאו אש צלי משום )ר,צ"י, אחם, צלי אםכי
 וסבר דב"2ול, לאו ולא איכא אש צלי אם כיתאכלו
 קודם אביי נגרום אם זה ולפי שבכתות(, לאו עללוקיו
 יקשה שבכללות לאו על לוקין אין יסבור ורבאלרבא,
 דגרסו לראשונים היתה זאת כן על אדרבא, דרבאלן

 לאו על לוקין ליה מבר רבא כן ואם לאביי, קודםרבא
 בגירסא לו הונח לא ז"ל הרמב"ם והנהשבכללותו

 ובעל רבא, קודם אביי מוקדם הש"מ דבכלהלזו,
 רבא נגרום אם וגם לרבא, קודם אביי גרסינןכרחך
 אין מקומות בכמה בש"ס דאמרינן הא לאביי,קודם
 דלית אביי, לשיטת אתיא שבכללות לאו עללוקין

 מקומות בכמה והנה דרבא, לגבי כוותיההלכתא
 לאו עי לוקין אין פסוקה בהלכה הש"םבשיטת

 לרבא, קודם אביי גרסינן כרחך ובעלשבכללותן
 שבכללותו לאו על לוקין אין ליה דסבירא הואורבא
 בעצמו רבא דהרי לדוכתא, קוי2יין הדרא זהולפי
 אם כי משום לוקה טבריא בחמי המבשל ליהסבר
 קכחש ללישנא והנה שבכללות, לאו דהוה הגם אחםצלי
 דסבר הרמב"ם, שיפת פי על הכל לתרץ נוכלדרבא
 אחד לאו בפסוק "2 כאשר מיקרי שבכללות לאוליה

 לוקה אינו כולן עשאן אפילו ענינים, כמה בוומבואר
 ללישנא רבא שאמר מה הוא וזה אחות מלקות אםכי

 ומבווסל נא אכל אפילו היינו לקי, מיהא הדאקמא
 ממנין אחת מצוה אם כי מיקרי ולא טבריא,וחמי
 )פסחים לעיל רבא דאמר הא כן גם יונח החפירתרי"ג,

 אחם, צלי אם כי משום חייב טבריא בחמי המבשל (ט
 מבושל או לבדו נא כשאכל דכמו ניחא, נמידזה
 טבריא בהטי בישל אם חייב כל גם כל לוקה,לבדו
 בחרא ללישנא כן שאין מה אש, צלי אם כימשום

 דרבא תקשה לקי לא נמי דחדא לרבא ליהדסבירא
 והבן, עיקר קמא דל"2נא הוכחה "2 מזהאדרבא,
 פליגי לא ומבהגל נא דעל דפירש ז"ל רש"י)והנה
 פלוגתייהו ועיקר הפחות, לכל שתים דלוקה ורבאאביי
 אם לוקה דרבא קמא דלל"2נא אש, צלי אם כיעל

 לא הנה אש, צלי אם כי כהוום טבריא בחמיבישלו
 דבישלו לעיל ליה דסבירא אדרבא דרבא כן גםיקשה
 דאי רק נהם, צלי אם כי כחגום חייב טבריאבחמי
 דפיקת הרמב"ן לדעת )רק לדעתו כן לומראפשר
 דסבירא לעיל פירש בעצמו הוא דהרי כמש"י(, כןגם
 קמא לנשנא גם וכאן שבכתות, לאו על לוקקליה

 לאו על לוקין דאין קוטב על הולך סובבדרבא
 רבא בכאן נרם ז"ל דבה"י לומר וצריכיןשבכללות,

 מהראוי ועוד שלפנינו(, בש"ם כגירסתינו לאבייקודם
 וקצרתי ידים ברחב הדברים באריכות בזהלדבר

באמרים

 הרמז דרךעל
 וסמ"ג הרמב"ן עם הרמב"ם פלוגתתלהבין

 אחת למצוה ומבהיל לנא חה2בשהרמב"ם
 מצורע לכ' דחשבום וסמ"ג והרמב"ן תרי"ג,ממנין
 כל מאד יודעת ונפשם ליראיו ד' סוד מ( כה)הישם
 אלקים דברי ואלו ואלו נשמתו שורש מצב כפיאחד
 אחד כל לשיטת פנים להראות באתי עתה והנהחיים,
 אפשר שאי הגם בטעמה, מצוה רמזי דרך פי עלואחד
 האין אלהי שכל הם כי המצות טעמי תכליתלהשיג
 חפש למצוא עלינו מצוה זה כל עם לטעמיהן,סוף

 שכלנו קט כפי התורה פרד"ס בדרך טעמיםמחופש
 בעי ליבאורחמנא

 החינוך בספר הרא"ה הרב הנה תחילה,לאומר
 חיבר לא שהרא"ה סברא )"2 ז(, מצוה)בא

 טעם כתב הגדולים(, שם בספר עיין החינוך,ספר
 שיצאנו הוראה הוא במבהיל הפסח אכילתלמניעת
 מלכים אכילת הוא צלי ואכילת עולם, להירותממצרים
 להכהנים הקדשים באכילת שאמרו וכדרךהגרים,
 אוכלין, שהמלכים כדרך לגדולה לכורחה ח( יח)במדבר
 ידו ואין כך כל חורין בן שאינו מי כן שאיןמה

 לו שיתוסף כדי בבישול דוקא אוכל כך כלמספקת
 כוונת זה והבצלים, השומים וקיפה הרוטבבמאכלו
 מאי להשבונן לנו מהראוי והנה ז"ל, דבריותוכן
 לחירות שיצאנו והזכרת ההוראה מזאת לןנפקא
 ונאמר, זה, כל לידע לנו ההכרח הוא ומהעתם,
 חכמינו בפי המורגל דבר הוא מה שנתבונןאחר

 וכן עולם, לחירות גאולה הוא ממצריםשהיציאה
 קריאת ברכת בנוסח הגדולה כנסת אנשי לנותקנו
 לחירות מתוכם ישראל עסו את ויוצא נערבות[שמע
 הרבים בעתותינו הלא עולם, החירות הוא היכןעולם,
 שנים מאות כמה זה מלכיות בשעבוד אנחנועבדים
 לא מצרים, משעבוד יותר קשה כפלים כפליביתר
 יערה עד רומם וזה חומם זה רוחנו השב דינתננו
 הקמת נקמתינו לנקום במהרה ממרום רוחלדינו

תורתו
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 פעמים כמה זה הדיבור לנו קדם כבר אבלתורתו,

 ונשנו נאמרו שכבר באמרים נקצר ועתהבאריכות,
 ממצרים הש"י הוציאנו כאשר והוא, פנים,בכמה
 אשר מצרים, בטומאות לשם כביוקעים ישראלשהיו
 פי עי הוא העולם הנהגות שכל להם מוסד יסודהיה
 מן למעלה ונשנב חשוב עליון כח ואין המזלות,מבע
 וכאשר המזלות, בכור למזל עובדין היו כן עלהמזל,
 השמים מערכות שידד ממצרים עמו את הש"יהוציא
 השגחתו עקם לבאי והראה וכמיליהם, השמיםוכוכבי
 מזל בשום כח הפאין המזלות, מן למעלההנפלאה
 והשגחתו וכהו רצונו בזולת פעולה שום לפעולוטבע

 שמבואר מה הוא וזה הנבראים, לכל בפרטיותהנפלאה
 וידעתם ב( י וכטות באומרו ית"ש בדבריו פעמיםנמה
 מהווה היינו ד', אני כי וידעו סו( כס )שם ה', אניכי
 בטבעי קטן דבר שום ואין כרצונו וכהטדדם הויותכל

 והשנתתו יכולתו מבלעדי ועידן זמן בכל מתהוההעולם
 טלה ליקח הש"י צונו היציאה בשעת כן עלית"ש,
 כח )הוא דמו ולזרוק לשוחטו המזלות לבכוררמוז
 כח להורות ד', לשם הנפש( הוא הדם כינפשו

 להם ואין ויכלתו, השנחתו תחת כפוף הואהמזלות
 והנה ית"ש, ויכולתו שפעו מבלעדי ותנועה כחשום

 יצאנו הנה ממצרים, צאתנו בעת זה כלכשנתוודע
 )טורקי( )ועסקי( עולמיי חירות היינו עולם,להירות
 ההשגחה אצלו נתאמת שלא מי הנה כי העולם,עבודת
 מוכרח הוא הנה הטבע, תחת נתון שהכלבסוברו
 ביום עובד חייו, ימי כל העולם בעבודתלעסוק
 לא וביום יישן לא בלילה מבוקשו, להשיגובלילה
 ורגע, פעם בכל בטבע מבוקשו להשינ לרדוףינוח
 ולהון ולבגד ולמזון וללחם לאשה לעבד הואוהנה
 אצלו שנתאמת מי כן שאין מה וכיוצא,ורכוש

 כאומרו העטם, מעבדות לחירות יוצא הנהההשגחה,
 ד' אתה כי ואישן אשכבה יחדיו בשלום ס( ד)הדיים

 נפלאה בהשגחה הוא והכל תושיבני, לבמחלבדד
 מבלה אינו כזה איש כן ואם ית"ש, מאתומיוחדת
 לעבודת פעי ולבו הזמן, והבלי ובניינים במסחרימיו
 להשלים במושכלות ולעסוק וליראתו ולתורתוהש"י
 הידיעה זה לפי והנה חלדו, ימי כל נשמתוצרכי
 לתורה, מוסד ימרד והוא לידע, לנו מוכרחת היאהלזו
 ולא צלי לאכלו הפסח במצות לזכרון לנו ניתן כןעל

 שיצאנו להיות חורין, בני אכילת כדרךמבהטל,

 העצמיי, מעבודת עיקר לששות %א עקם,לחירות
 העצמיי, בעבדות שבמציאות היקר הזמן לבלותהטלא
 מלאכול המניעה הנ"ל הרב וטעם דעת לפיוהנה
 שאית הוא נא כי הנ"ל, מטעם כן גם הוא נאהפסח
 כמאכל ( כ שבת העבדים מאכל והוא צורכו, כלצלי
 אכילת מניעת זה ולפי בשיל, ולא בשיל דרוסאיבן
 שישוננו לנו להורות אחד, מטעם הוא הכל ומבהטלנא

 לשעבוד להשתעבד הטלא עולם לחירותממצרים
 וזה נוצרנו לכך כי נפשינו צרכי לבקש רקהעולמיי,

 האדם.כל

 אכילת למניעת טעם שם( )וננוד הנ"ל הרב כתבעדי
 בחפזת שיצאנו החפזון להורות במכשיל,הפסח
 ולבשל לחתך פנאי צריך לבישול דהנהטמצרים,
 במהירוות הוא אש צלי כן שאין מה שונים,במאכלים

 גם הוא הזה הזכרת צורך והנה הרב, דברי תוכןזה
 אומן, אמונת לזכור לנו הצורך ומן לנו, מוסד יסודכן

 יז( יכ )שמות בפסוק המאמר לנו שקדם מה פי עלוהוא
 מה עולם, חקת לדורותיכם הזה היום אתהטמרתם

 והש ופירשה עטם, בחקת לדורות היום שמירתהיא
 ויהי מא( )שם תנחומא במדרש הנדרש פי על יעז("'

 צבאות כל יצאו שנה מאות וארבע שנה שלשיםמקץ
 הקץ כשהגיע מקץ( נאמר למה לבאר )רצונו וכו',ד'
 ונדבר גזירה נגזרה בניסן בט"ו עין, כהרף עכבםלא
 ובט"ו וכו', הכתרים בין בברית אבינו אברהםעם

 להגאל עתידין בניסן בט"ו ממצרים, נגאלובנימן
 במדריכם חז"ל לנו הורו הנה עכ"ל, מלכיורוכשיעבוד

 ישראל כאשר לנו מורה וכו' טקץ ויהי דפסוקהלז,
 הש"י כהגהה אינו הגאלה וקץ זמן כשיגיע בגלותהם

 שהיה וכמו ראויים, אינם ח"ו אפילו כרגע,שמחתם
 העריה עירום ואת ז( מז )יחזקאל בפסוק כנאמרבמצרים

 המדריגות לעורר בחפזון הגאולה היתה זה כלעם
 זמן כשיניע לגאלינו בכדי בדילוג עליוניםאורות
 ענין שא'( שכ"א ~רו"ח ח"ן ליודעי שנודע )וכמוהקץ,

 במעט ויבואר לקפנות, קודם גדלות והדילוגהפסיחה
 הוא החפזון ענין כן אם הסוד(, בדרך להלןקט

 כשיגיע הזה, הארוך בגלות היום נם לע אומןאמונת
 זה כל עם בדור, זכות אין שח"ו הגם בעת"ה,זמן
 טעם, מבלי בחוקה עולם גאולת לגאלינו מעשהויחיש
 עולם, חקת לדורותיכם הזה היום את הכסרתםוזהו
 בזה הדיבור הרחבנו וכבר קצרתי, כי הדברהבן

באריכות



פא ישכר דיש ז, חץש בפרדס, טיול ד, מאפר ניסן, חרש מאמריבבבי
 ז"ל מדרשם פי על הקודמים בדרושיםבאריכות
 )בדבשית יוסף ואצל לחשך, שם קץ ג( כח תעבבפסוק

 כן אם וכו', חולם ופרעה ימים שנתים מקץ ויהי ח(מא
 אמונת להאמין מוסד לימוד לנו הו84 החפזתזכרת
 צדקנו כהטיה יבא בא לו, חכה יתמהמה אםאומן

 בעת"ה, בזמן פנים כל על מונע שום בלילגאלינו
 בעוה"ר הדורות שפלות בראותינו עצמינו נתייאשולא

 דברי לפי הבישי במניעת הנרמז והוא זכיוועומעפי
 ז"להרב

 חפזון, מטעם לומר אפשר אי הנ"א מניעתוהגה
 כן על חפזון, על ביותר מורה נאדאדרבא

 להורות הראשון, פעם הנא במניעת לומר אנוצריכין
 כי דרוסאי, בן כמאכל עבדים כלשכל נאכלשלא
 הוא דזה לומר יש זה ולפי עולם, לחירות יצאנוכבר

 וסמ"ג, הרמב"ן לשיפת הרמב"ם שיטת ביןהחילוק
 הוא הכישי סניעת רמז פעם הרפב"םדלשיפת
 פינה מוסד יסוד והוא עולם, חירות הוראתמפעם
 מניעת טעם כן נם הוא וזה לך, שכתבתי וכסולתורה
 יתחשבו לא כן על לשתיהן אחד דפעם וכיוןהנא,
 וסם"נ הרמב"ן ולשיטת אחת, למצוה רק תרי"גלמנין
 מניעת כנ"ל, עולם חירות להוראת הוא הנאמניעת
 אומן אמונת להורות החפזי, להוראת הואהבישול
 במהרה פנים כל על בודאי שתהיה האחרונההגאתה
 כן על הם, טעמים ב' כן ואם מונע, שום בליבימינו
 ממנין מצות לשתי ית"ש מצותיו במניןיתחשבו

תרי"ג.

 הדרוש דרךעל
 יהודה רבי " קפי )ש.א וירא )פרשת הנשםבמדרשן

 עאלו וכו', חנן דכפר אתר לההואאחא
 מילייא מר לן לימא ליה אמדו מתא, בני כלקמיה

 שחתית דשבתא יומא כה דקרינן בפרשתאדאורייתא
 ואסר, פתח עסודא ביני קם שרה, את פקד וד' א(נא
 הקב"ה, של כחו וראה בא מימן ר' דאסר וכו' פקדוד'

 מזריח ויעל, שאי ומוריד מתים מחיה אחתבפעם
 יבולים, מדשן חציר, מצמיח גשמים, ומורידמאורות,
 נופלים, מוסך דלים, עוזר פרנמה, נותן עקרותןפוקד
 בזמן והכל מלכין, ומהקם מלכין, מהעדא כפופים,זוקף
 לעולם שליח שאין מה אחור ובבת אחד וברגעאחד

 הקכ"ה כשעבטה לדעתי, הענין )פירוטו לעשותו,יכול
 אם שליחות, ב' עושה אחד מלאך אין שליח ידיש
 בענייני ית"ש שליחותו עבטה החסד ממלאכיהוא

 ימד צא וכיוצא, וכו' הדין ממלאכי הוא ואםהחמד,
 מלאכים, ב' שלח מדום, את להפוך ית"שבשילוחו
 אבל לופ, את להציל ואחד סדום את להפוךאחד
 שליח, ידי על וטלא ית"ש דיבורו ידי על הניעטהדבר
 ויתבאר אחת, ובבת אחד ברגע נעשים העניניםכל
 שעבטה מה כל יומי רבי אמר תניא להלן(, עודלך

 דאמר דכיון בדיבור, אלא לעשות צריך אינוהקב"ה
 כח וראה בא נעשה, מיד כך יהא קדישתוממקום
 וכמים ד' בדבר ו( לג )תהלים דכתיב הקב"ה שלנבורתו
 בארץ ועברתי דכתיב מאי יהודה ר' דאמרנקוטו,
 הוא מניאה יקרא הכי אי וגו/ מלאך יא אנימצרים
 דתפם למאן מרכא דחפם מאן דמי דלאלמצראי,
 פום14ה בכל סזוהסת אומה לך אין ועודהדיופא,

 או מלאך להקב"ה היה לא וכי וכו', המצריםכמו
 בהיצור שעשה כסו במצרים נקמה לעשות לשגרשליח
 למדנו מכאן יהודה ר' אמר וכו', שם של בנושהיה
 הכל, על גבוה שהוא ומעלתו הקב"ה של גבורתוכח
 ומפוארת מזוהמת מצרים של זו אומה הקב"האמר
 בין קדהט דבר שרף ולא מלאך לשגר ראויואין

 שאין מה עבטה אני אלא ספונפים, ארוריםרשעים
 אומר שאני שליח, ולא שרף ולא מלאך לעשותיכול

 המלאך שאין מה נעשה, וסיד כך יהא קדישתיססקום
 על זו נקמה נעימית לא ולפיכך וכו', לעשותויכול
 ולהראות המצרים, קלון בשביל ויבליח, מלאךידי

 דבר ביניהם שיכנסו רצה שלא מקום שלגדילתו
 יכול אני מנאך ונא אני נאסר הזה הדרך ועלקדוש,

 עכ"ל מלאך ולאלעשותו

 ענינים, ב' הלזה יוסי רבי מדברי למדנוהמלדץ
 ידי ש שליחורי עבטה כשהקב"ה גםדהנה

 מלאך אין כי ית"ש, דבורו פי על הוא הכל הנהשאך
 כן פי על ואף ית"ש, דבורו בכח רק לעשותויכול
 מתלבש וציוויו ית"ש כשדיבורו בין ישחילוק

 כשנעשה בין דברו, עבטי כח גבורי ומלאכיובשלוחיו
 במלאך התלבשות כלי ית"ש דבורו ידי שהפעיה
 אחדן חילוק שונים, לחילוקים יתחלקו זה ודברוידליח,

 במלאך, ית"ש ציווט בהתלבשות הפעיהכשנעשית
אין



 יששכר דרש ז, דגש בפרדס, טיול ד, מאמר ניסן, חרש מאמריבנבי
 ובפרס שליחות, ב' עבטה אחד מלאך אין יב( פגת"ד

 מלאך כל כי לזה, ודין לזה חמד הפוכיםכשהענינים
 בראו אשר דייקא מדתו כפי לקבל מוכשר כליהוא
 הפעולה כשנעשית כן שאין מה בראשית,יוצר

 הנה המלאך, בכלי התלבשות בלי ית"שבדיבורו
 לזה וחמד לזה דין דהיינו אחד, ברגע הכלנעשה
 הנ"ל במדרש המבזאר הוא השני, והחילוקזכיזצא,

 הקב"ה רצה ולא מזוהם מקום במצרים שהיהמה
 אומר הקב"ה אבל קדורי, דבר מלאך לשםלשלוח

 '( נעשה ומיד כך יהי קדשוממעון

 לידי ישראל כשהגיעו תוטל( דגלה הגיא פירשנו זה פיועל
 יא( לב ושמת בתפלתו משה אמר במובר משהיהאותה

 לפלא והוא וכו', הוצאת אשר בעמך אפך יחרה ד'למה
 ד' למה הנביאים אדון שאמר הטענה זאת הוא מהולתימה
 זה הלא וכו', מצרים מארץ הוצאת אשר בעמך אפךיחרה
 עמהם ויהיה מצרים מארץ הוציאם השי"ת החרון,עיקר

 הזה, הרע כדבר יעשו כך ואחר כאלה וניסיםנפלאות
 יחרה ד' למה לטענה, הנביאים אדון קאמר דהכיופירשנו
 משגה לידי באו אשר עליהם התימה מן זה אין בעמך,אפך
 מצרים מארץ בעצמך להוציאם הוכרחת כביכול אשר הםכי
 מלאד קדוש דבר לשם לשלוח רצית ולא וכו', הגדולבכח
 היו עמד והנה מזוהם, מקום ההוא מקום להיזחושליח

 שבט התימה מן אין וימים, עתים זה המקום בזהכביוקעים
 בתפלתו ונענה גדולה, לטענה היתה וזו משגה,לידי

 הלא כס( גג )ידט5 דכתיב הפסוק פירשנו זה פיועל
 הוא הכהטיל כביכול ד', נאום כאש דבריכה
 פועלים אינם היסודות כל כי כאש, דבורו אתית"ש
 בנפעל פועל אש כן וראין מה מרחוק, פעולהבנפעל
 הוא פסח קרבן אכילת והנה הדבר, הבן מרחוק,פעולה
 מצרים בארץ ועברתי יב( יב )שמות הלזו להעברהזכר
 אבותינו שהיו קמח ( קטז )פסחים התנא שימד וכעניןוכו',
 המקום שפמח שום על מה, שום על וכו'אוכלין
 שנאמר כמו במצרים, ישראל בני בתי על הואברוך
 בתי על פמח אשר לדי הוא פמח זבח ואמרתם כז(ישם
 בתינו ואת טצרים את בננפו במצרים ישראלבני

 שענין הנ"ל, כדברינו אש צלי לאכלו ונצמוינוהציל,
 מרחוק, פועל ית"ש דיבורו היינו והעברההפמיחה
 מור וזהו נעשה, ומיד כך יהי קדשו ממעוןאומר
 פעולת ונם לך, שכתבתי וכמו וכו' כאש דברי כההלא
 לחוץ מנטך מתחלה עניינים, ב' פועל בצליהאש

 כל יצלה כך ואחר הנפש, הוא הדם אתלאיבוד
 בדמיון והוא אדם, לנפש לאכילה להכשירוצלייתו

 ידי על הלזו הנימיי בליל נעשו אשר העניניםב'
 הבהמיות נפש מצרים את בנגפו היינו ית"ש,דבורו
 בתינו ואת בשרם, חמורים בשר אשר נ( נג)שהיל
 )יבמות תורה למתן להכשירנו והבדיל הפרישהציל
 אחד מלאך יכול אינו וזה אדם, קרויים אתםש(

 בעצמו, הש"י רק ביחד וחמד דין הפכיים ב'לקרטוע
 ידו על כי מלאך, ולא אני מצרים בארץ ועברתיוזהו
 לו.( זח"ב כב, יט )ישעי כאחד שלימה פעולה נעשיתית"ש
 לך ויונעם הדבר הבן לישראל, ורפוא למצריםנגוף

 במעמי קם מעם לפניך אשר את תבין ביןוכלערצה
 זכר שהוא הלזה פמח בקרכן ית"ש,מצותיו

 ידי על נעימית אשר במצרים הלזו ולהעברהלפמיחה
 חטליה, מלאך בלי התלבשות בלא בעצמו ית"שדבורו
 הפמח לבשל שלא לנו באזהרה הוא זה לזכרהנה
 כה הלא כט( בג )ידט5 שם על אש, צלי אם כיבכלי
 הפעולה שנעשית וכיון וכנ"ל, ד' נאום כאשדברי
 למצרים ננוף שלימה פעולה נקלטים ית"ש ידועל

 לעשות יכול אחד מלאך שאין מה לישראל,ורפוא
 שהזהירנו במעם לומר לנו שיש מה הוא וזהוכנ"ל,
 דהנה פעולה, חצי הוא נא הפמח מאכילתהש"י
 בתחלת פעולות, ב' עוורה אש צלי לך, כתבנוכבר

 הבהמיות, הנפש הוא הדם את לאיבוד מנטךצלייתו
 האדם, נפש לאכילת יוכשר לנמרי בצלייתו כךואחר
 ית"ש ע"י הנעשית כביכול השלימה הפעולהוהוא
 האזהרה באה כן על לישראל, ורפוא למצריםננוף
 אם הדבר, הבן הפעיה, חצי נא הפמח לאכולשלא
 והולכים מובכים ומבהטל נא האזהרות ב' זה לפיכן

 אני מצרים בארץ ועברתי י1( יב ושטות אהדלזכר
 הבן. מלאך,ולא

 ולא אני מצרים בארץ ועברתי ענין לפרים ישעוד
 ( לו )""1 בזהר המבואר הלשון פי על וכו',מלאך

 שורי על דעבר ועבר, מאי מצרים, את לננוע ד'ועבר
 דינא בהו למיעכד בגין אורחוי על ועבר וכו'דינא

 היות עם והנה שם, עיין וכו' לישראל להוולנמרא
 זה כל עם פניסיווע כוונה לשם הוא הקדוששבזהר
 לפריט שבא הקודדי, דרך דרכו פי על להתבונןיש

למה



פביאכר דרוש ז, דהי בפרדם, טיול ד, מאמר נימן, חרש מאמריבנבי
 ראת וזהו '((, כרצונם בשונאיהם הנקמהכשנעשית על שאומרים כענין העברה, לשון הכתוב נקפלמה
 הגית.( היום לפניכם נותןאנכי מה פי על ונאמר כהלכה, עשה המא שעבר אטטאיזה

 ואסתר במרדכי תמצאו% נותן אני רצ"ל וכו',ברכה בדברינס ביאור תוספת )בקצת יא( מרבותינושקבלתי
 )אנתי לשמה  עבירהעשו הדבר ובידכםלפניכם לפניכם נותן אנכי ראה כו( יא יבהם קוונטבמקראי
 גזר לשמה, עבירהעשה ל"טר"של ברכהלעורר איטר וכו' תשמעו לא אם והקללה וכו' ברכההיום
 פסח, של א' ביוםתשנית ומפרש לשונאיהם,וקללה לא והנה וכו', אחרי ללכת היום אתכם מצוהאנכי
2 שיאלבןגטל המפעל יהיה האיךהכתוב הרואה כל אבל הדרוש, יתארך שלא בדקדוקיםנאריך  
 ברצון שתבעללשמה )תעוררו הברכה אתהזה, מרבותינו וקבלנו לשון, בכפל באו שהדבריםיראה
 ידי עללאנוהנה אל תשמעו איטרכפשופו( שבתורה טצות התרי"ג כל דחנה הדברים,פירוזו
 יאבדו כן הצורר, בהצר נקמה והקללה אלהיכם, ה'מצות דיהיב עיפין תרי"ג ( *ב )ח-ב הקדדם בזהרנקרא
וכר. תפעלו ישראל( שונאי)על שציונו עשה המצות סגולת דהנה לישראל,קוב"ה

 שתהיה רק אלהיכם ה' מצות אל תשמעו לאאם לעשותם, לישראל מהש"י עצות הם לעיטות,הש"י
 לעשות היום אתכם מצוה אנכי אשר כזהבאופן וחסדים ישועות ברכות גנזי יתעוררו עשייתן ידישעל

 בכלל הוא דזה לשמה עבירה דהיינו כזו,עבירה ושוונטה עניינה לפי מצוה כל חטלום, חייםברחמים
 אלהים אחרי ללכת זה ידי על תפעלו אזיציוויי, הש"י שהזהירנו תעשה לא ומצות מרומים,בגבהי
 אלהים אחרי תלך הנפעלת שהקללה רצ"לאחרים, הזהירנו לישראל מהש"י עצות הם לעשותם,שלא

 שונאיכם ראש על ותחולאחרים המעשיות אותן עדויית ידי על כי כזאת,מגלשות
 את כצאתי בס( ס )שמית אמר ע"ה רבינו משהיהנה ידי על ומביאין איורא שבספרא הרע אילןמתעורר

 העיר היתה כי וכו', כפי את אפרופוהעיר לפי והנה וכיהוא, ישראל שונאי על ח"ו פורעניותזה
 ט(, יב )שמו"ר רז"ל שאמרו כמו ופומאה גלולים מלאה על פובות להביא מצוה כל סגולת בסגיה הואזה

 בהגיע והנה במצרים, עמו מתייחד היה לאוהדבור וכו', להביא בהיפך הוא עבירה כל וסגולתהעולם,
 כוזצוזן ד( יא )שמות נאמר כביכול, הנאתה ותורזמן ראה הקב"ה שאמר מיום מ( ג )איי-ר רז"ל אמרווכן

 שכינתו, גילוי כביכול טצרים, בתוך יושהו אניהלילה ידי על נקיטה הכל וכו' ואת החיים את לפניךנתתי
 בשם שכתבתי מה סותר דזה זה על תתמה)ואל גורמים כן עשייתם כפי בעצמם, התחתוניםמעשה
 זה אין דבר על הכהסכיל אבל הנ"ל, הנעלםמדרש מצטרכים כשישראל זה לפי והנה וכו', לפובעצמם
 ד( ח )קהלת שכינתו גילוי החר ית"ש דבורו כיסתירה, בגוים נקמה ולעשות צריהם ולהכניע שונאיהםלמפלת
 ממקומו ד' כבוד ברוך יב( ג )יחיאב שלטון, מלךדבר מעשה ידי על אם זאוע ינרמו מפעל איזה ידיעל

 הוא כביכול הבן( שכינתיה, בית מאתרמתרנמינן ברכות לעורר היום כל סגולתם זה הלא עשהמצות
 הנרצה ענין לישראל )להודיע לעצמו הכתיבית"ש באזהרה הם הלא עבירות ידי על ואם ומובות,ישועות

 פעולת ידי על הוא שונאיהם על דין לעורר היינוהלז, רז"ל שאמרו מה ידוע אבל לעטותם, לבלתי הש"יק
 דהנה בעצמו, הש"י זה השמיענו והנה לשמה,עבירה לפי והנה וכו', ממצוה לשכחה עבירה גדולה ( כנ)נזיר
 התורה, ותטפפי מקיים כביכול בעצמו ית"שהוא )וכענין לשמה, עבירה ידי על כזה מפעל נעשהזה
 אעשה כביכול וכו', מצרים בארץ ועברתי אמר(הנה עבירה שעשתה ידי שעל הקני חבר אהטת יעל)שק

 במצרים נתייחד לא הדבור )שאפילו לשמהעבירה דהנה סיסרא, הצורר הצר על פורעניות הביאהלשמה
 זה ידי ועל ישראל(, להצלת שכינתו גילוי היוםוהן אבל וגבורות, דינים להביא גורם עבירה מפעלאמת
 מסנפת זה כי וכו', מצרים בארץ בכור כלוהכיתי והגבורות הדינים הנה לשמה, ההוא העבירהלהיות

 בזהר שאמר וזהו גבורות, לפעול לשמהעבירה ראש על העבירה, ידי על ומתעורריםהנפעלים
 הצי, בתינו ואת טצרים את בנגפו אבותינו בתיי הש"י שפסח הפסח זכרת והנה דינא, שורי עלדעבר לישראל לסובה וההא יחולו, ישראל בטונאירשעים
 לשמה עבירה ידי על הנפעלים והגבורות הדיניםכי ח"ד. ר"ה רטן פי ש"ג נ" כששוח צמא שעש שטן"ף(

אינם



 ישכר דרוש ז, דרוש בפרדס, טיול ד, מאמר ניא' חדש מאמריבנני
 כל הקב"ה הכתיב )וכביכול לישראל, נונעיםאינם
 שונאיהם ראש ועל הדבר( הבן לישראל, דעת ללמדזה

 במצוה שנצטוינו להסעים שיש וזה הדינים,יחולו
 )שהוא במי"ם מבהטל בשל לאכלו שלא באזהרההלזו
 אשר ונבורה לדין )רמז א"ש צלי אם כי לחמד(רמז
 והעברה הפסיחה בעסק ישראל שונאי על אזנוקטה
 לננוף ד' ועבר לשמה( עבירה כביכול הנקראהלזו

 *( הדבר הבן מצרים,את

 הג"ח'(
 וכר מרדכי ויעבר אסתר במגילת כן גם שפירשטתהו

 ולכטורה רמש, ערקומא שעבר ש.( )טויה חז"לדרשו
 דברנם פי ועל המהש, צרקומא מעבר בזה השמיצנומה גדי לא הנה בספג  כך הקבלה שהיתה יהיה לו נדע,לא
 מרדכי ויעבר הקודמת בחנ"ה שכתבתי וכמו יתכןהנ"ל
 הדין  נתעורר או לך, שבתבתי וכמו לשמה עבירהשעבר
 ערקומא  שעבר כן גם שדרשו זוהו הצורר, הצר צלובא
 לא כי מי"א(, עראק ערקימ"א, פירש, )בערוךדמיא,
 חס"ד המתשררים המצות מפעל ידי על הפעולהנעשה
 כמו דינא שורי על דעבר מבדכי ויעבר זהו במי"ם,שנרמז
 שלחו לא בבזה טז( ס )אסתר אשר תתבונן ובזה לך,שכתבתי

 שיושפע החס"ד מדת ידי על המפעל נופטה לא כי ידם,את
 הדבר. הבו השפעות,להם

 מביוטל בשל הפסח אכילת מניעת לעניננו,נדורדר
 כביכול הנ"ל, ממעם דברינו פי על הואבמים

 אש לעורר לשמה, עבירה מצרים בארץועברתי
 עבירה פעולת שהוא ישראל שונאי על והדיןהנבורות
 חמ"ד בחינת שהוא במי"ם לבשל אין כן עללשמה,
 נא אכילת מניעת מעם ומעתה מצוה, ידי עלהנעשה

 אינו כן נם נא דהרי הזה, ממעם לומר אפשראי
 הוא הנא מניעת לומר נצמרך כן על במים,מבושל
 בלא בעצטו ית"ש פעולתו להורות הראשון,ממעם
 ורפוא  למצרים לננוף  שלימה פעולה והואשליח,
 יתכן ובזה לעשות, יכול מלאך שאין מהלישראל,

 וסם"נ, הרמב"ן שיטת עם הרמב"ם שימתלנו
 הוא הכל ומבושל הנא מניעת הרמב"םדלשימת
 רק יתחשבו כן על לך, שכתבתי כמו אחדממעם
 וממ"ג הרסב"ן  ולשימת תרי"ג מסנין אחתלמצוה
 מצות לשתי יתחשבו כן על וכנ"ל, להם, מעמיםשני

 שכר וקבל ודרוש הדבר הבן תרי"נ,ממנין

 א נחסה ה מאמר אב תמוז יב, סימן ו מאמר שבתותעייזש(
 ל סטן ב מאמר טבת כסלו ג,סימן

 על כן נם נא, אכילת מניעת במעם עוד לומרדנראדץ
 מצרים, בארץ ועברתי הכתובן )על שאסרו  מהפי

 בפסיק בשלח( וכלה )איש  פישטנו דחנה  מלאך, ולאאני
 את וראו התיצבו יק י ושמות  הים אצל והטהשאמר
 ראיתם אשר כי היום לכם יעשה אשר י"יישועת
 הוא כי תיבת והנה וכו', לראותם תוסיפו לאוכו'

 פי על ופירשנו מובן, ואינו הקודם על מעםנתינת
  יו( יז )ירט"  בפסוק (  סי בלק זבח , וש )ח"ג בזהרהאמור

 שם, ואמרו  וארפא,  למיסר ליה למה  וארפא י"ירפאני
 מלאך היינו שליח ידי על באה כשהרפואהדהנה
 במוחה רפואה אינה הרפואה על הממתהרפאל
 תשוקתו וזה שליח מלאך הוא )דהנה עד,עולמי
 שהוא מה ית"ש עבודתו לעבוד חיותו וזהועבודתו
 הנה  החיה את מרפא שהוא הנם והנה עליו,סמונה

  הדבר(,  הבן לרפאות, שליח  עוד  להיותתשוקתו
  בעצמו הש"י ירי על  היא  הרפואה  אם כן שאיןמה
 י"י, רפאני  וזהו עד, לעולמי בפוחה רפואה  הואהנה

 עולמיית, רפואה וארפא אוי  בעצמך, אתהכביכול
 ידי על הנעשים ישועות עניני בכל הוא וכןהבן,
 הנעשה כן שאין טה עולמיית, ישועה אינםשליח
 שאמר וזהו עולמיית, ישועה הוא בעצמו הש"י ידיעל

 )בעצמו ד' ישועת את וראו התיצבו לישראלכגטה
 לא כביכול( )בעצמו היום לכם יעשה אשרכביכול(

 הלא זה, תדעו ומהיכן וכו', ידי על ולא מלאך ידיעל
 לא היום מצרים את ראיתם אשר כי ותבינותראו
 הישועה כי להתבונן  תוכלו  מזה הנה זכז',תוסיפו
 עולמיית, ישועה הוא כן על בעצמו הש"י מןהוא
 היתה  לא מלאך ידי על הישועה היתה אילוכי

 יט( הדבר הבן  עולמיית,הישועה
 שיציאת יד( )ממעה חז"ל בפי שמורנל מהידץנדץ

 תקנו וכן עקם, לחירות נאתה היתהמצרים
 ויוצא שמע קריאת בברכת הנדולה כנמת אנשילנו
 עבדים והנה עולם, לחירות מתוכם ישראל עמואת

 באריכות מצרים מגלוון כפלים כפלי שאת ביתראנחנו
 הקודמים בדרושים מזה דברנו )וכבר ועתים,ימים
 עתם, חירות דסיקרי  נאמר וכעת  הלזח(, בדרוגיוגם
 בכל נעשו איטר ענינים בכל  מצרים יציאתדהנה

 הארת מן אתרא הסמדא הוכתה אשד המכותפרטיות
 מכה בכל עד, לעולמי במוחה ישועה הואהקדהטה
 מממרא כח איזה מבמל והיה בהם הש"י שהכהומכה

אתרא



ט יטכר סי ז, דהי בפרדס, טיול ד, מאמר נימו, חדש מאמריכני

 ההיא אחרא ממרא מן להכח בימי נעשה כבראחרא
 בהם שקשרו דמסאבותא הקמרון ולכל עד,לעולמי
 מצרים יציאת נקרא כן על ישראל, אתהמצריים
 אז נעשו אשר הנימים עניני בכל כי עב"ם,חירו"ת
 לא שוב הללו, בענינים דמסאבותא הקמרתלבמל
 בעניני דמסאבותא הקמרון כל עוד ישחיתו ולאירעו

 כי ישראל, נגד עמדו אשר טצרים וקימוריכנטופי
 בני ויצאו דמסאבא הממרא כח בזה נתבהלכבר

 מצרים יציאת נקרא כן על עולם, לחירות מזהישראל
 שלימה, ישועה עד לעולמי ובמוחה עימייתנטועה
 נעשית כן על שלימה, רפואה וארפא ד' רפאניכענין

 מצרים בארץ ועברתי בעצמו הקב"ה ידי עלהגאולה
 שלימה, תשועה לנו שתהיה בכדי כנ"ל, סלאך %אאני
 אכילת מניעת לזכרון הפטם מעם, מוב לנו יונהובזה
 אש צלי אם כי שלימה פעיה אינו שהוא נ"אהפסח
 כן גם בזה הנה הנ"ל, כל על להורות שלימה,פעולה
 ומבושל נא אכילת מניעת ז"ל הרמב"ם לשימתתבין
 יש וסמ"נ הרמב"ן ולשימת כנ"ל, אחד מטעםהוא
 מצות לב' יתחשבו לדעתם כן על מעמים ב'לומר

 והאריך דוק תרי"ג,ממנין

 הסוד דרךעל
 מבעשור קוב"ה אמר רפ.( )ח-ג הזהר דברי פיעל

 מלה )היינו דמצראי דלהון דחלא סיבולחדפי
 ליה ותפסו המזלות( בכור מלה למזל היהשעבודתם

 ותרין חד יומא דילכון בתפיסה ותפים אסורויהא
 ואתכנשו לדינא ליה אפיקו רביעאה וביומאותלתא
 דילהון דהלא קל שמעין הזי דמצראי זבשעתאעליה
 הוו ליה לשזבא יכלין ולא דישראל בתפיסהדתפוס
 ויחמון לקטלא ליה אפיקו רביעאה וביומא וכו',בכאן
 קשיא ודא דינא ביה עברין אתון היך מצראיליה
 בנורא ליה דיינין לבריר וכו', מכתשין מכללהו

 אל קוב"ה אמר באש, תשרפון אלהיהם פמילידכתיב
 ובתיאובתא ברעותא יימרון דלא נא ממנותאכלו
 דהנה הקלושה, לדעתי )הכוונה ליה אכליןדדחלנא
 והנה מלה, מזל לכח היינו למלה מצרים עבודתודאי
 הטלה, כח על מורה המלה דם והנה הנפש, הואדם
 עולמים ובבית וכו', שתי על ונתת הדם מן לקחוהנה
 ונפש כח שעבוד להורות י"י, לפני אשר המזבחעל

 ,ףופ%"יאגי"ח"""9נק

 כוחווז וכל הוא, ברוך היט"י לירצרינו המזלוו2בשר
 ויכולכם בכחו מתנונעים השמים וכהטמריהמזלות
 בלעדי התנועה כח להם ואין הוא, ברוךוהשגחתו
 לזה אחר, במקום בזה הארכנו כאשר ית"ששהגחתו

 פי על הנהנותיו כל שיהיו הישראלי לא"ב הצורךמן
 כל אשר האדם וידע יתברך, י"י צונו אשרהתורה

 לומר וחלילה מבע, פי על אינם עולמו עסקיעניני
 בכהנא מבעיי בהשתדלות וכו' לי קלטה ידי ועוצםכחי
 צלי הפסח את לאכול נצטוינו כן על וכיוצא,ומתן
 כך ואחר האש ידי על מקרבו דמו כל להוציאאש

 כח תחת ופרנסתינו אכילתינו שאין להורותלאכלו,
 כאשר רק המזל כה הנפש דם מורה זה שעלהמבע
 וזה אכילתינו, היא אז תתייהב מלכא מביהנפקתא
 כח עדיין בו שנשאר נא, ממנו תאכלו אלהוא

 אכלין דאלקנא ברעותא יימרון דלא הדםולחלוחית
 את להאכיל במזל כח שיש כיסמינים הם שעדייןליה,

 האומות וכענין שומרם גבוה מעל נבוח כי רקהאדם,
 ממש יש אבל דאלקייא אלקא )ית"ש( ליהדקרין
 עין רפרוף אין רק כן, לומר חלילה חלילה במזל,נם

 )ריש ברמב"ם עיין ית"ש, השנחתו בזולתמתנונע
 באומרם אנוש דור מעות היה שזה זרה( עבודההלכות

 עיין ומזלות, הכוכבים את ולעבוד לכבדשמהראוי
 ממיר יהא מבהטל דאילו מבהטל, ולא ותבין(,שם
 דישתמודעון וכו' ליה יחמת וכו' אלא וכו' יאמוןולא
 מעם זה לפי הנה עכ"ל, דילהון, דחלא דאיהוליה

 ביצול להורות אהד ממעם הוא ומבהטל נאמניעת
 הרמב"ם כשימת והוא הדבר, הבן זרה,עבודה

 תרי"נ ממנין אחת למצוהדנחשבין
 עוד הבנתי מבמטל הפסח אכילת למניעתוהנה

 בא, בק"ת האריז"ל בכתבי הסוד פי עלמעם

 על ראשו אש צלי אם כי היא המצוה 2".( סמטתסעי
 אמו במעי הנתון העובר כענין קרבו, ועלכרעיו
 תלת, גו תלת דהיינו קרבו ועל כרעיו עלראשו
 כידוע הנלוח בזמן העליונים באורות שהיה מהכענין

 האורות להתיילדות ועשה פעל והש"ילמשכילים,
 )פיט"" למשכילים וידוע ישראל, לגאולת הנרצהבזמן
 המדרגות, כסדר שלא והדילוג הפסיחה ענין פיו(שכ"א
 לקמרת קודם הנדלות ענין מרומים בנבהי נםוהוא
 יכפות בפסוק ק בזה רמזנו וכבר למשכילים,כנודע
 התעללתי אשר את בנך ובן בנך באזני תספר למען קי

במצרים



 ישכר 8שט ח, דרש בפרדס, טיול ד, מאמר ניסן, חדש שאמריבנבי
 במצות להתבונן יש הנה וכו', אותותי ואתבמצרים
 קדושין )עי, בניכם את אותם ולמדתם יט( יא )דבריםעשה

 ונם הבן, בן בכאן פרם ולמה הבן, לבן נם נלמד (ל
 המופלנ דהנם לומר והנראה נודע, לא התעללתילשון
 הוא המדרינות כסדר שלא היציאה בליל נעשהאשר
 מרומים בנבהי הענינים כל שנתעוררו חפזוןהנקרא
 כי ד' מעשי רק טעשינז ידי על שלא היה זזהכאחד,
 ספירת לספור אנחנו צריכין כך אחר כן על הוא,נורא
 מעיטינו ידי על עליונים אורות הארת לנרוםהעומר
 פ-ו( שכ"א )שם וידוע פ"ד(, שט"ב )פרשה למשכיליםכנודע

 כנודע, לקפדנות קודם נדלות נסיי היה המדרנותדסדר
 ואחר נדול, שהוא הבן באזני לספר עלינו מצוה כןעל
 שנעשה המופלנ הנם לזכרון קאן, שהוא הבן לבןכך

 היה בחפזון סדותינו להחיש למהר מרומיםבגבהי
 התעללת"י אשר את לשון וזהו לקפדנות, קודםגדלות

 מצרימ בנלות העליון האור היה כביכולבמצרים,
 אותותי ואת כן פי על ואף קפדנות, היינו עוללבבחינת

 כרנע המדרינות כל הארת האירו כי בם, שמתיאשר
 בזה, הדיבור להרחיב ויראתי בחפזון, הנאולהלהחיש
 הענין יבין ז"ל האר"י בכתבי דבר על המשכילאבל

 דנאסר לומר הוא רחוק לא זה לפי הנה הזה,הנורא
 הרמז בדרך שכתבתי וכמו החפזון, מפעםמבהטל
 מה פנאי, צריכת לבישול כי בחינוך, הרא"הדברי
 הוראת הוא וכנ"ל, חפזון נדרך הוא אש צלי כןשאין
 על שלא מרומים בנבהי הש"י ורעשה המופלנהנם
 זח לפי והנה קרובו, עם ישראל בחיבת מעשינוידי

 דהרי זה, מפעם לומר אפשר אי נא אכילתאיסור
 מוכרחים כן על חפזון, על ביותר מורה הוא נאאדרבא
 יימרון דשא הראשון מפעם הוא הנא מניעת לומראנו

 ב' כן ואם ליה, אכלין דדחלנא ברעותא)מצראי(
 מצות לשתי לחושבם זה לפי ומהראוי הם,פעמים
 מה הוא זה וסמ"נ, הרמב"ן כשיפת תרי"נממנין
 לרצת יהיו דעת לאדם החונן בעזר לבארשרצוני

 פיאמרי

 מ'דרגש
 הפשט דרךעל

 ה(, הלכה ה' )פרק פסח קרבן בהלכותד~טמב"ם
 פסח מלעשות מעכבתו עצמו שמילתכשם

 נדולים בין עבדיו כל ומילת הקטנים בניו מילתכך
 המול טה( יב )שמות שנאמר אותו, מעכבת קטניםבין
 אמהותיו שבילת וכן וכו', לעשותו יקרב ואז זכר כללו

 שהאבילה הקבלה מפי זה ודבר מעכבתו, עבדותלשם
 וכן הראב"ד, וכתב עכ"ל, לעבדים כמילהלשפחות
 דפסחים בתוספתא אברהם, אמר אמהותיו,פבילת
 ובאמת עכ"ל, דורות לפסח מצרים פסח שביןבדברים

 ואחד מצרים פסח אחד ז( ה )פרק בתוספתא הואכן
 וסופחות מלו שלא עבדים לו שהיה מי דורותפסח
 אליעזר ר' בפסח, מלאכול אותו מעכבין פבלושלא
 מדבר, הנתוב מצרים בפמח אני אומר אומר, יעקבבן

 על הוא הראב"ד השנת הנראה כפי הנהעכ"ל,
 יעקב בן אליעזר כר' לפסוק ליה דהוההרמב"ם
 וכתב סב.(, )עירובע ונקי ק"ב דמשנתו לןדקיימא

 על השגה זה דאין משנה בכסף המניה זהעל

 ולא במשנה דוקא דזה ליה סבר דרכינורבינו,
 בן אליעזר ר' כהזנת כן לדייק ופט עכ"ל,בברייתא,
 דהרמב"ם עוד, לומר ויש דייקא, משניית וכו'יעקב
 קסם )שורש בתשובותיו המהרי"ק כסברת ליהמבירא

 ננד כפלוני הלכתא בנמרא דכיילי כללי דהנך ד(ענף
 מה הזה, בזמן הנוהנין בהלכות דוקא הואפלוני
 )הביאו הזה, בזמן נוהנין שאינם בדברים כןשאין

 סמיכות, לזה ועשיתי ט"ב((, פ-ג )~ים )בזבחים(התוי"פ
 הילכתא פעם בכל ( נא )סנהדרין בגמרא פרכינןמדקא

 דברים רק להלכה קובעין היו שלא משמעלמשיחא,
 כך כל הוכחה זה אין כן פי על )ואף הזה, בזמןהנוהנין
 ליה סבר לא ז"ל והראב"ד במקומו(, כתבתיכאשר
 ליה דהוה רבינו על תמה כן על המהרי"קכסברת
 דמה לומר, יש ועוד יעקב, בן אליעזר כר'לפסוק
 סבירא ונקי ק"ב יעקב בן אליעזר ר' דמשנתשאמרו
 מי פרק בעירובין הרא"ש )הביאו חננאל לרבינוליה

 כמותו הלכה מימרות בק"ב דרק ב(( )סיטןשהוציאוהו
 נם ליה דסבירא לומר יש כן אם כמשמריו, בשארולא
 הק"ב, אותן מן אינה מימרא דהך ליה ומבירא כך,כן

וחראב"ד



פד יחכר ששט ח, דיש בפרדס, טיול ד, מאמר ניסן, חדש מאמריבנני
 מאמרים היינו ונקי ק"ב דפירוום ליה סברוהראב"ד

 כמותו הלכה אבל קב, כמו הש"ס בכל מעטיםהמה
 דהרמב"ם כך כל אמת זה אין אבל מקום,בכל

 מעפ, ונקי, קב פירוש העשירי( ופרק לזרעיםבהקדמתו
 שםעיין

 הראב"ד כוונת הוא זה אם שיהיה, איך יהיהאבל
 ולא קמא כתנא דפסק על הרמב"ם עללהשיג

 בהשגתו, למימר ליה הוה כך יעקב בן אליעזרכר'
 אליעזר לר' אבל דתוספתא, קמא לתנא רק הואזה
 מצרים, בפסה רק הוא כוותיה לן דקיימא יעקבבן

 בדברים דפמהים בתוספתא הלשון בזה מתםומדקאמר
 הדבר דמוכרה משמע דורונה לפסה מצרים פסהשבין

 הרמב"ם על וגם מצרים, בפסה רק דהחשבתוספתא
 לפסוק מוכרה כלל זה ראין יהיה לו מאד, לתמוהיש

 הכריחו מי כן פי על אף יעקב בן אליעזר כר'בכאן
 בגמרא נזכר שלא דבר שהוא כיון קמא כתנאלפסוק
 מתם, אמרו ( ע דף )בהערל ביבמות ואדרבאדירן,
 סבילת הזכירו ולא מעכבת ועבדיו זכריומילת

 אליעזר כר' לפסוק סברא "ם ביותר כן אםשפחותיו,
 אחד כל של ונימוקם טעמם לבאר לי ונראה יעקב,בן

 תנא פלוגתת אחר בתוספתא דהנה הנ"ל,מהגאונים
 הלשון, בזה שם אמרו הנ"ל יעקב בן אליעזר ור'קמא
 דורונך לפסה מצרים פסה בהן ששוה דבריםאלו
 פסה בו, כיוצא דורות ופסה כתות בג' מצריםפסה

 דורות פסה שנה, בן זכר תמים שה בו נאסרמצרים
 ממנו תותירו %א בו נאמר מצרים פסה בו,כיוצא
 שיר פעון מצרים פסה בו, כיוצא דורות פסה בקר,עד

 קהשיב מילא הנה עכ"ל, שיר, פעון דורותופסה
 דורות ופסה מעכבת אמהותיו פבילת מצריםפסה
 דם"ל יעקב בן אליעזר כר' לן סתם הנה בו,כיוצא
 גם הרי תקשה )ואי מצרים, בפסה רק מעכבדאינו
 אין רזה קושיא, אינו זה קהשיב, לא העבדיםמילת
 דורות בפסה מלתא דהך דעיקרא להשמיענו,צריך
 הפסח(, הקת זאת סק יב )שןת בפרשת דכתיבהוא
  הלכה ( סב מבסות סתם כך ואחר מחלוקת הוה כןואם

 לנו מרמז ויכפיר יעקב, בן אליעזר כר' דאתיאכמתם
 בדברים דפסהים בתוספתא בלימונו ז"להראב"ד
 שם דמוכה רצ"ל דורווק לפסה תצרים פסהשבין
 מצרים בפסה רק טהג אינו דזה התוספתאמסתם

 מה לתרץ גם הרמב"ם, לדעת זה לתרץ נאאשוטה
 דלא לפסוק להרפב"ם שהכריחוההכרה

 כרחך על דהנה ואומר, ואען יעקב, בן אליעזרכר'
 דתוספתא קמא אתנא דפליג יעקב בן אליעזרר'

 מילת דגם ליה דסבירא היינו פליג, מלתאאכולא
 דעתך מלקא דאי דורונך בפסה מעכב אינוהעבדים

 צודק איך שפחותיו, אפבילת אסיפא רק פליגדלא
 מצרים בפסה יעקב בן אליעזר ר' שאמרהלשון
 מפבילת דבר שום בכתוב נזכר לא הרי מדבר,הכתוב

 דנזכר קאי עבדיו אמילת כרהך על אלאהשפהות,
 יאכל אז אותו ומלתה וכו' עבד וכל מד( )שםבכתוב

 עשיית קודם נאמרה הפרשה דאותה ליה )ומביראבו,
 ר' במכילתא ופליגי וכו'(, מוקדם ואין מצריםפסה

 בו יאכל דאז ליה מבר אליעזר ר' עקיבא, ור'אליעזר
 קרא צריכין לא דלעבד ליה סבר עקיבא ור'העבד,
 כרהך על אלא בו, יאכל לא ערל וכל נאמר כברדהרי
 אסור עבדיו מילת רקודם האדה, על קאי בו יאכלאז

 הפסוק זה ועל מעכבת, עבדיו דמילת הפסהלאכול
 אני אומר אומר, יעקב בן אליעזר ר' כן גםקאמר
 נמסר השפהות ופבילת מדבר, הכתוב מצריםבפסה
 כן גם מעכב והיה לעבדים, כמילה שהואבקבלה
 הרמב"ם שדקדק וזהו דורות, בפסה לא מצריםבפסה
 שהפבילה הקבלה מפי זה ודבר באמרו בדבריוז"ל

 דפבילת האמור, על להורות לעבדים, כמילהלשפהות
 בן אליעזר ר' קאמר והאיך בכתוב, אינוהשפהות
 דקאי כרהך על מדבר, הכתוב מצרים בפסהיעקב
 נדע מזה הכתוב, מדבר רמזה עבדים אמילת כןגם
 אליעזר כר' דאי יעקב, בן אליעזר כר' הלכהדאין
 בפסה רק מעכבת אינו עבדים מילת גם יעקבבן

 פשטיות בהערל( )ביבמות דידן ובגמראמצרים
 הפסח, מן מעכבתו ועבדיו זכריו מילת בסתםהסוגיא
 יעקב בן אליעזר כר' מוכהת התוספתא רמתםוהגם
 עדיפא דידן גמרא סוגיית סתם לך, שכתבתיכמו

 מיקרי לא דזה ועוד נכה' והוא דתוספתא,מסתמא
 למה להראב"ד תקשה דלא דכמו בתוספתא,סתמא
 דעיקר משום הוא העבדים מילת בתוספתא קהשיבלא
 דפבילה הקבלה באת והנה דורות בפסה הואהדין

 התנא צריך לא כן אם העבדים, כמילת הואלשפהות
 הרסב"ם שדקדק וזהו השפהווע פבילת לחשוב כןגם

 והבן. וכו', הקבלה מפי זה ודבר לומר כןגם
טעם



 יטן רמז ח, דהש בפרדס, טיש ד, מאמר גיטן, הרש מאמריבני
 הרמז דרךעל

 ישראל חכמי כל בו דברו כבר הפסח למצותטעם
 לתכלית לבוא אפשר שאי )הנם מהללו, לפיאנט

 שכל המה דחן הקדהטח תורתנו של המצותפעמי
 שהוא אלקי שכל להשינ אנוסיי שכל יבא ואיךאלקי,
 המצות במעמי לחקור עלינו מצוה זה כל עם טוף,אין

 שנשינ מה כל לנו ויבשים לנו ויערב שכלנוכפי
 המקובלים הקדושה מתורתנו אמיתיות הקדמות פיעל

 סופרים מפי מזה דברנו כבר בעניינו ואנחנולנו(,
 הדרכים פי נעל ונאמר עתה ונשוב ספרים,ומפי

 רימות כהנה ידי על יתברך השם אמרהמקובלים(,
 במכילתא דרשו והנה צאן, לכם וקחו כהזכו סו(יב
 במצוה, והדבקו זרה מעבודה ידיכם כהמכו בא( יב)בא
 הוה לא כהזכו לשון מהו שדייקו הדבר מבוארהנה
 בכמה חז"ל דרשוהו לכם מהו ונם קחו, רק למימרליה

 למטפחותיכם צאן קחו לשיאמר די והיהמקומות
 להתבונן מהראוי אבל הנ"ל, הדרוש דרכיו כן עלוכו'
 הכהפיכה, מהו זרה מעבודה ידיכם כהזכו לשונםמהו
 כהזכו אבל וכיוצא, פנו או סורו למימר ליההוה

 כן על למקום, ממקום דבר איזה כשמושךמקרי
 ידיכם, בהרכו בלשונם בדרוש להוסיף חז"להוכרחו

 למקום. ממקום נכסיךדהיד

 להוציא הגליות כל סיבת ידוע דהנה בזה,רנאבטר
 ידי על הקליפות מתוך הקדושיםהניצוצים

 בחינה היה מצרים גלות והנה הגליות,שעבוד
 כבנוקעים היו ושם המלכיות ולכל הגליות לכלשרשיית
 י"י דבר את כיום נא )דרי הקדושים, ניצוציםברוב
 והנה 11זבין(, פ"א( שכ"א )פרע"ח האריז"ל מרןבכתבי

 הנה בישראל האומות שכהטעבדין השעבוד ידיי
 דהיינו מפיהם בלעם מוציאים ישראל זה ידיעל

 הקודש אל הבירור כל וכשיוגמר הקדושים,ניצוצים
 מן רק היות להם אין כי הקליפות כל יתכפלואז

 ואתה ו( ס )נחר" אמר דאת )כמה הקדושים,הניצוצים
 הוא זרה עבודה בחינת כל והנה כים(, אתמחיה
 כל וכשיוציאו אחרים, אלהים נקרא אחרשספרא
 כל יתבטלו אז הקליפות מתוך הקדושיםנצוצים
 י"י כבוד וימלא יחלוף כליל והאלילים זרההעבודה

 מומרחים הקרחיים  הניצוצים כל והנה  הארץ, כלאת
  הס כי 8( לב הבחט הארץ כנפות בהירבע לבררישראל
  הקרדמים  הניפוצים וכל  נחלתו,  חבל  יעקב  עמו י"יהלק
  אמר ראת כמה רשות הוא )יד ישראל, וכח ידהם

 מרישותו, )וחי"ק מידו ארצו כל את ויקח כו( בא)בגרבר
 יד כי ד' על כד' חשובה אדם של ידו ה( תבתוהנה
 אחרא וספרא דהקליפות ידוע והנה רנטות,הוא

 להם אין כי הרבים רשות נקראים העולםואומות
 לארבע רמז רבי"ם וגם און, פושי כל יתפרדואחדות
 וספרא בטדי, ית בבל רומי כולליםמלכיות
 אחדות, היחיד רשות נקראים הם וישראלדקדהטה

 נקראים הם שהם מקום בכל הקדישים ניצוצים כןי
 נלוח שהיה במצרים והנה נצטותם(, כלומר ישראל,יד

 שאמר כמו  הגליות, וכל מלכיות הר' לכלשרשיי
 רוהטי הארץ עם עתה רבי"ם הן ק( ה ושטותפשעה
 ביועזר היה לשם הנה הנ"ל, מלכיות ארבעתיבות
 מתוך לבררם ישראל צריכין והיו הקדישים,ניצוצים
 בכחם, שהיה מה כל הבירור גמרו וכאשרהקליפורע

 היינו ידיכם משכו הש"י בשליחות כסטה להםאמר
 ניצוצים כל בחנכו היינו זרה, מעבודהרשותכם
 למצוה, צאן לכם וקחו כנ"ל, הקליפות מתוךהקדושים

 הדבקו דהיינו ולטובתכם, להנאתכם יכם אמרהנה
 מתוך שתמשכו הקדושים הניצוצים אותןבמצות,
 המצות ידי על לעצמיכם אותן הדבקוהקליפות
 וכבר בכאן קצרנו כי הבן מינו, את מין מצאשתעשו
 לקטטות מוכרחים היו הנה כא(, אחר במקוםנתבאר
 הניצהצימ אותן שיתדבקו כדי צאתם בעתמצוה

 נצפוו הנה המצות, מעשה ידי על להםהקדושים
 פיט( ש"נ )ע"ח לי"י, קרבן להקריב הראשונהבמצוה

 סדב"ר ח"י צומ"ח דום"ם חלקי כל לקרב הקרבןוסוד
 קרבן )ובפרס בכחו המקריב האדם דפנהלהש"י,
 ומקטיר הח"י, את כחו( בכל סומך מסיכה בושיש

 הם עצי"ם האש, על אשר העצי"ם עלהאימורין
 הנה דום"ם, מל"ח תקריב קרבנך כל ועלצום"ח,
 מעייז ובזה להש"י, העולם חלקי כל קרבנותהוא
 קרב"ן נקרא כן ועל להש"י  הקרפטים הניצוציםכל

 את וראיתי י" יב ושטות  וחמל"ה חיי"ם לשתפת"ח
  עלינון, ואיחו"ם  טרטןבמינן  עליכם  ופסחת"יהרם
 נדח, טמנו ידח לבלתי הש"י חומל איטר החמלההוא

 הדברהבן
הנה



פה יאבר רמז ח, דרוש בפרדס, סיע דו מאמר ניסן, חדש מאמריבנבי

 עד ולבנינו לנו סח )ש הזאת במטוה נצפויטהנה
 שנתבררו במצרים הענין שהיה כמו דהנחעולם,
 הקליפות ונשארו הקליפה מתוך הקדושיםהניצוצים
 קץ, לעת עד המלכיות בכל יהיה כן מתים,פגרים

 הארץ, כל את י"י כבוד ימלא אז הבירורכשיוגמר
 כולם לקרוא יחד ברורה שפה עמים אל יהפוךואז
 מהם קצת שיהיו העמים אותן הייט המיוחד,בשם
 ניצוצים בהן ישאר אשר בישראל להדבקראויים

 לרקחות ולשפחות לעבדים ומפארו קצת,הקדומים
 מעלת להם יהיה לא שבודאי הגם ולאופוועולפכחות
 כדין הקודש אל נפפלים יהיו זה כל עםגבראל,

 הקודש איכות הקונה קדותהתשמיט

 ה(י4 לה )שסו"י )תרומה( במדרש רז"ל אמרולהבה
 תקחו אשר התרומה וזאת כנרומה ליויקחו

 רהב, די רישא הוא אנת שנאמר בב"ל זו זה"במאתם,
 כס"ף, די ודרועוהי חדותי שנאמר מד"י זווכס"ף
 נח"ש, די וירכתיה מעותי שנאמר יו"ן זונחוש"ת
 בכחלכן, ולא במקדש לא כאן כתיב אין ברזלאבל
 בית שהחריבה הרהטעח אדום בו שנמסטללמה,

 דורת הקב"ה יקבל המלכיות שמכל ללמדךהמקדש,
 החריבה הוא אף בבל והרי מאדום, חוץ לבאלעתיד
 ביה כתיב מה אדום אבל אותו, קעקעה שלאאלא
 אתה וכן וכו', בה היסוד עד ערו ערו " קלז)ההלים
 דורה להביא עתידין האומות שכל לבא לעתידמוצא
 שלא וקסבר תחלה מביאין וכמטרים הכבטיח,למלך
 לבני נעשו אכסנאי הקב"ה, לו ויאמר מהם,לקבל

 מצרים מני חשמנים יאוריו לב( סח )שם שנאמרבמצרים
 בהן ששעבדו מצרים מה וחוטר, קל טש נשאווכו',
 וכמה, כמה אחת ש בהם נשתעבדנו שלא אנוקיבל,
 חמלכיות כל ספד לאלקים, ידיו תריץ כחט )ים(מיד

 הארץ ממלכות לק )שם שנאמר מביאות והןשומעות
 וחומר קל נשאת אדום מלכות כך אחר לאלקים,שירו

 אגו מהם, קיבלו אחיהם שאינם הללו וטהבעצמם,
 דורה להביא מבקשת היא ואף וכמה, כמה אחתש

 קנה חית גער ל8( לשם הקב"ה לו אומר הכהטיח,למלך
 הדורונות הם מה ונחלה נחקור וחנח עכ"ל,וכו'

 יצפרך שלהם ולזהב לכמף וכי חכהטיח, לסלךשיביאו
 בימי נחשב כמף אין טס י )5*א וחלא המשיח,מלך

 חכחטיח סלך בימי שכן וכלשלמה
 עכו*(

 לאסי
 ש*ב. 9 דף

 ע"ב. כן דף חולין נאבדים דברים ערו*(
 8"ה  שכ"ט ע"ח*(

 הריסותי כב-כס יד )בואשיה ואמר מתנות לקבל רצהלא
 את העשרתי אני תאמר ולא וכו' מחופ אם וכו'ידי

 אבל חגוים, מן מתשת יקבל הכבטיח ומלךאברם,
 אנטר הקדהטים הניצוצים הם הדורונות היא,הנרצה

 מח שתראה כמו גלותם, בימי לברר ישראל יכלולא
 רבבות אלפי אשר פ"א( בשלה )טטעהא במצרים,שהיה
 הניצוצות כל יכלו לא כי אפילה ימי בג' נשארוישראל
 הקליפה, בהתגברות מאד משוקעים שהיולהתברר
 ראת כמה הכהטיח, ביאת בזמן יתבררו קץ לעתואי"ה
 זהנדחים אמסוך בארץ האובדים ובאו יק כז ~שו5אמר

 וכו' מצריםבארץ
 )ע5 חז"י מאמר *( שפירוטנו מה פי על הדברוריביך

 מארץ אתכם המעלה י"י אני כי ( מאב"ס
 שנאמר )מה ישמעאל רי ודרש 8ה( ש )יקיאמצרים
 ישראל אח העליתי לא אלמלא הפזציא( ולאהסקלה
 ואינו דיי, בשרצים מסמאים שאין על אלאממצרים
 דהנה ז( דרוש ב טימר )אדי בזה ופירוטנו לכאורה,מובן
 באכילת והנה הקדושים, ניצוצים יש שבעולם דברבכל
 והמאכל התורה, פי על המותרים דבריםהאדם

 שנתהווה מבשרו לבשר והיה שבה ההואוהפרטתה
 האכילה בכח הולך והאדם האדם, ובשר דםממנו
 הקדושים הניצוצים נתעלה הנה ולמצוה, לתורהההוא
 והוא בקדש, ונכלל ההוא המאכל חומר בתוךשהיא
 פי ש לנו הנאסרים המאכלים והנה הבירור,סוד

 הממאים, והעוויות והחיות הבהמות דהיינוהתורה
 מהטס דכתיב ניצוץ איזה ייט בהכרח בהם גם הנהכי

 אותם אמר למה כן ואם כים, את מחיה ואתה ו(ס

 להיות אבל שיתבררו, הוא בהכרח הלא לנוהש"י
 האנושי, המין בחק הזה הבירור שאין הש"ייודע
 כהטוקעים חיים הבעלי באלו הקדושים הניצוציםלהיות
 חיים הבעלי אלו נפשות חיות כי אתרא, בספראמאד
 יאכל ונאשר **(, כנודע הפמאות קליפות כהבלשהם

 ויפמפם בהם נפשם תשתקע אדרבא הנה מהםהאדם
 הש"י אותם אמר כן עי בתאוותו ויתדבק הרכלודעתו
 תקשה ואם המותרים, הדברים מן רק לברר צוהולא
 כאיטר הנה החומריים, אלו מן הפוב יתבררהאיך
 לעת הנה עלינו, המופל את תברר חלקנונשלים
 יתכפלו, הקליפות וכל מפיהם בלעם הקב"ה יוציאקץ
 יכלו %א הקץ כשהגיע במצרים, הדבר היה כןהנה

 מתו הנה להתברר יכלו שלא אותן הנחלהתמהמה



 יששכר רמז ח, דרש בפרדס, טיש ד, מאמר ניסן, חרש מאמרינ32י
 באחרית קץ לעת יכררם והש"י אפילה, ימי בנ'הרבה
 והנדחים אשור בארץ האובדים ובאו יג( בז )ישע"הימים
 שאמר זהו זה ולפי וכו', לד' והשתחוו מצריםבארץ
 האמורים חיים הבעלי התורה שאמרה אחרהכתוב
 קודם נם מצרים מארץ אתכם המעלה י"י אניכי

 המוטל חוב הבירור זה שאין ביודעי הבירור,שננמר
 אדרבא ח"ו תוכלו עוד תתמהמהו כאשר כישיכם,

 אתכם העליתי כן על הקשות, בקליפותלהשתקעות
 כן כמו ידי, על הבירור יוגמר קץ ולעת כביכולבכח
 ביודעי האמורים חיים הבעלי לכם שאמרתי מההענין
 לבררם עתיד ואני ידיכם על יונמר לא הבירורשזה
 הארכנו ז( דרוש ב ס"מר ריי )עתו אחר ובמקום קץ,לעת

 טעם בטיבבזה

 הבירורים אותן שכל לענ"ד, הנראה הוא ז"ללשי
 עניים ימי כל לברר ישראל יוכלו לאאשר
 אשר הנוים כל יהיו ומהן יתבררו, קץ לעתומרודם,
 לעבדים ישראל אל ולהצטרף ולהתקרב להתדבקיבואו

 המה והן ולאופות, ולטבחות לרקחותולשפחות
 ויהיו הכהזיח מלך אל הנוים כל שיביאוהדורונות
 יה( )עובדי בהו כתיב אדום כן שאין מהלפליטה,

 הניצוצים אותן כל רק עשו, לבית שריד יהיהולא
 צדק גרי נתהוו הנה עניים בימי ישראלודביררו
 לא המשיח בביאת כך ואחר המשיח, ביאתקודם

 כנ"ל לפליטה עשו ביתיהיה

 שעירערו על חז"ל שאמרו הטעם לבאר ליונראה
 בנמרא הקשו דהנה ביהמ"ק, של היסודותאת

 מקום הנדולח כנמת אנשי ידעו מהיכן )סג.(זבחים
 )ופירש"י, צורתו, מינכרא בית בשלמאהמזבח,
 הניחו ראשונים המחריבים כי עכ"ל, החומותיסודות

  הרשעה מלכות כוונת היתה רזה ונראההימודות(,
 בכדי בה היסוד עד ערו ערו ז( קלז )תהליםבאומרם
 ועל לבנותו, שוב יוכלו ולא החומות ניכרין יהיושלא
 להם יהיה לא כן כמו יסוד, הניחו לא שהם כמוכן
 )ע" רז"ל אמרו והנה בישראל, לפליטה מוסדיסוד
 העולם לכל כאשירה להיות ירושלים עתידה ע""ב"ג
 ועל וכו', לאורך נוים והלכו ג( ס )ישע" אמר דאתכמה
 כל בזה יתדבקו המקדש ובית ירושלים הארתידי

 ויאמרו לפליטה, בגוים הנשארים הקדהטיםהניצוצים
 ויהיה ד, באור ונלכח לכו יעקב בית ה( ג )שםלישראל

 מלכות כן שאין מה למגולה, המקדש בית אורלהם
 שוב אשר הימודות בערעור כוונתם שהיתההרשעה
 פובה יקבלו לא זה בעבור הנה לבנותו, יוכלו לאח"ו
 לבית שריד יהיה ולא המקדש, ובית ירושליםכחשור

 נ"לעיטו,
 שלוש תחת בפסוק תתקס"ג( ח"ג ויי"ש חז"ל דרשויהנה

 פת-בג(, ל )פילי ימלוך כי עבד תחת ארץ,רנזה

 שפחה גבירתה, תירש כי ושפחה בב"ל, מלכות זועבד
 לא(, פסוק שפ נושא בדבריהם שם עיין אדו"ם, טלכות,1

 למלך דורון תביא כן נם שהיא בבל  מלכוח  נקראעבד
 כיון זה כל עם הבית את שהחריבה הנם כיהכהטיח,
 ניצוצים היינו דורון, תביא הימודות את החריבהשלא

 לעבדים קץ לעת יצטרפו בה שישארוהקדהטים
 יהיה לא אדום  כן שאין לפליטה,מה ויהיולישראל
 הקדהטים ניצוצים בה נשארו ולא לפליטה עיטובית
 לעת אבל ומרודם, עניים בימי ישראל שביררו מהרק
 הדברים הנן שנתבאר, כמו עוללות בה ישאירו לאקץ

 קרבן ענין לעיל שכתבתי מה לפי לך נבארלמערלה
 במצרים, הנעשה הבירור על להורותפס"ח

 הנליות בכל ישראל יעשו אשר הבירור עללזהורות
 את הש"י ויבער הקודש, אל הכל שיבא קץ לעתעד
 גה( לד )שמות נצטוינו כן על הארץ, מן הטומאהרוח

 שנם נצטוינו הנה כן ש וכו', חמץ על תשחטלא
 כנפי תחת הכנימו לא עדיין אם ישראל שלהעבד

 מלכות אפילו דהנה הפסח, מלאכול מעכבתוהשכינה
 )ציור( ממנה להיות עתיד הבית שהחריבהבבל

 דורון ותביא ישראל קדושת אל פפואה ותהיה)מחו[,
 הרמוזה השפחה אבל לך, שכתבתי כמו הכהטיחלמלך

 המא עשו לבית שריד יהיה לא הנה אדומ,למלכות
 פבילת  זה לפי הנה וכל, מכל ותתכפל ממנהיקבלו

 בחטא השפחה כי  הפסח, אבילה מעכב אינוהשפחות
 להצפרף בירור ממנה יהיה ולא מצורפת תהיהלא
 שרשיי נלוח שהיה מצרים בפסח )רק הקודש,אל
 כטיסת הוא וזה לך(, שכתבתי כמו מוכיות הדי כלמן

 להיות כן פי על אף הרמב"ם, שיפת הפיהראב"ד,
 מבררים פריאל של ומדודם עניים בימי פנים כלעל
 מצטרף  שבהם החיות הגה הקרחטים,  הניצוצים כלמהם
 כן על כידוע, אנפונינום והעד הקורט, אל עתבכל

 הדבר הבן טעכב, שטפחה מבילת שנםמהראוי
בזהר



פו י8כר ח,סיל תתש בשרזס, טיול ז, מאמר נידו, חדש מאמריבנבי

 הדרהט דרךעל

 כמעשה ג( יח )מקיא בפסוק .( ע"ב דף )אחריבצהר
 יצחק ר' אמר כנען, ארץ וכמעשה מצריםארץ

 עובדא דאוקימנא, כמה לשפחה פלמין דמצריםעובדא
 אשר שבי כס( יב רומות דאיקרי לההוא פלחיןדכנען
 כנען ארור כה( ט ומראשית כתיב דא ועל הבור,בבית
 דברנו כבר והנה עכ"ל, לאחיו, יהיה עבדימעבד

 חכמים אשר את בדרוש( ד ורוש ברמו, א )דיושבדרסטים
 ביטול היה פסח לקרבן השה לקיחת עניןהנידו,
 המזלות לבכור עובדים היו מצרים כי זרה,עבודה
 והשנתת בהנהנת האמינו ולא ניסן, מזל פלההוא
 ז% כרצונו, המערכה משדד שומר, גבוה מעלגבוה

 מתנונעים אינם ומזלות והכוכבים השמיםמשטרי
 מחיה והוא הטפעו, והשגחתו ברצונו זולתופועלים

 ומזל כח הטלה לקחו כן על רגע, הפסק בלי כולםאת
 ט"ו ליום סמוך י"ר וביום בניסן שלימתו בזמןמצרימ
 המעלות, בגרם מלה שלימת שאז הערבים ביןהיינו
 קרבן ישראל עדת קהל כל אותו הבחטו לקחוהוהנה
 עיין מצרים, של זרה עבודה ביטול היה והואלד',
 נצטוינו והנה ((, מא ח4ב בא )פרשת בזהר היסב זהכל

 מן זרה עבודה מיני כל לבטל בכדי לדורות זובמצוה
 העבדים מילת שגם שנצמזינז ודאי הא והנההעולם,
 מצות של עיקרו רכל הפסה, מאכילת לדורותמעכבת
 העולם, מן זרה עבודה מיני כל לבטל הואהפמח
 הוא שבי, הנקרא  הוא כנען של זרה עבודהוהנה
 היה דהכנען וידוע*( לכנען,  שנקרא עבדיםהעבד

 כל כן אם  אתרא,  רמסטרא סדות ו' נגר אומותו'

 אחיזה איזה  בהם חט שבעולם זרה עבודהמיני
 תחיה בלא טז( כ )דבתם נצטוינו כן על כנעןמטומאת

 כבר תהיה לא מצות ישראל קיימו ואילו נשמה,כל
 )ב"ב רז"ל שרמזו וזהו זרה, עבודה מיני לכל ביטולהיה

 ביטול כשיהיה הנה הבן, ברז, איתנהו כולהו שב"י ("
 מהם  יוציא העולם, מן והקליפות  זרה  עבודה מינילכל

 ושב שלם את המחיה דקיק הנהירו הקדרםהניצוץ
 והיתה שבה אחדא הסטרא קומת ובייעור הקודשאל

 עדיין נכנס שלא עבד לאדם "ט אם כן עללבער,
 שזה הפסח, מלאכול מעכבתו השכינה כנפיתחת
 אחרא הסטרא חיות נם לקרב פסח בקרבן הנרצהענין

 נ סימי ג נהמה ה משמר אב חמה 1הזכא*(

 החיות מהם בהוציא הקודש, אל עבדים()עבד
 זה יחלוף, כליל והאלילים פנימה הקודש אללהתקרב

 עלטא. לכוליודאי
 תחת עדיין הכניסה כשלא השפחה בטבעתאמנם

 היתה מצרים בסמה ודאי השכינה,כנפי
 דמצרים יחלא לבטל צדיכין היו אז כימעכבות
 הקודש, אל  ליקרב הקדושים הניצוצים  להוציאשפחה
 מברא יש ולכאן, לכאן סברא יש  דורות  בפסהאבל
 נתבפל כבר כי מעכב אינו השפחה  שטבילתלומד
 מארץ צאננו )ממי( )כימי( שפחה הנקרא זרהעבודה
 הראב"ד, שיטת דרך על והוא הוה, דהוה ומאימצרים
 למען ק סו ~בהם צונו הש"י יהנה אחרת,והסברא
 חייך, ימי כל מצרים מארץ צאתך יום אתתזכור
 וכענין שרשיי, הוא מצרים קליפת ביטא עניןדהנה
 ענין ובזוכרינו הסיפים, וירעשו הכפתור הך א( ס)רמוס
 על נוכל שלה, זרה העבודה וביטא מצריםיציאת
 כן על העמם, מן זרה עבודה מיני כל לכפל זהידי
 כשימת והוא לדורונם גם מעכר השפחה טבילתגם

הרמב"ם

 הסוד דרךעל

 וישלח( טפוחם )ממז יוסף בית הרב אל פירשהמניד
 למדת מרכבה )הוא יעקב שאמרבפסוק

 ויהי ו( לב )כראשית קיטו אל  בשולהו קנז.(( מ"4"תפארת
 דספירווע לדרנין רמז הטפחה ועבד צאן וחמור שורלי
 נצה צאן, וגבורה, מחסד לקבלינו רמז וחמור,שור
 הא כס.( )תמורה בגמרא )עיין דיסוד דדגא עבד,והוד,
 מעליא(, לאטנא עבדי אצל שפחתך ותלין אתנןלך

 הוא, הכלל אבל שם, עיין מלכות, למדת רמזשפחה,

 הוא ומלכורע ליסוד רמוזים בקדישה ושפחהעבד
 וזה וטצותינו, חורתינו ידי על הנעשה הקדושהיחוד
  וזהו שלים, ביחודא הדודים לייחד מעשינו פריכל

 יוזוד לשם ומצוח  תורה לימוד כל  קודםשאוסרים
  בריתות  תקע"ו שנכרתו ונהו כידע, ושכינתיהקוב"ה
 מ"ח בסיני, מ"ח ( %ג בסוטה יעיין מא( התורהל

 אלה וכל קד"ם, הדי מואב, בערבות מ"ח מועד,באוהל
 תקע"ו( הרי לקיטוע, וכן לשכיר, וכן ללמד, וכןחמוד,
 דכשזה וידוע דקדקנה, ונזקבא דכר מלכרית יסעידמנין
 אזי בקדישה שלים יחוד כשנומרוס נופל, זהקם

 ועקבא דכר ושפחה עבד אזן פועלי כליתפרדו

 ש'ונ 18 י,8 י,ייב 8יי,(



 ישכו פשס ט, דהה בפרדס, טיול ד, מאמר נימן, חדש מאמריבבבי
 במהרה התיקון כל שיתמר עד טמאה,שבמרכבה
 הקליפות, מתוך דקיק נהירו החיות ויתאבךבימינו
 זה והנה וכל, מכל הקליפות ויתבפלו בקודשויוכלל
 מארץ צאתנו בעת הראשונה במצוה נצפוינואשר
 קרבן לי"י קרבן להקריב הגאולות ראשיתמצרים
 האחרון קץ בעת הש"י אל הכל לקרב קרבןפסח,
 הנה בימינו, במהרה אחד ושמו אחד י"י יהיהאשר
 עבד וכל מד( יכ )שמות צונו אחרית מראשיתהמגיד
 כנפי תחת לקרבהו אותו ומלתה כסף מקנתאנט

 קרבן הוא דזה פסח, הקרבן בעליו יאכל אזהשכינה
 שזה לנו רמז לעבודתי, הש"י בזה שקרבנוהראשון

 אל הכל שיתקרבו ידם על לפעול מעשינו פריכל
 ושפחה עבד בחינת תתאין הדרגין ואפילוהש"י,
 בתוכם אשר דקיק הנהירו אתרא, דסטרא ונוקבאזעיר

 שבקליפות והחומריות דקדושה ונוקבא לזעיריתקרב
 הוא העיקר דקדושה בספרא ידוע והנהיתבטל,
 הדכורא אל טפילה הוא נוקבא ובחינת דכורא,בבחינת

 1כ1', דדכורא מאריך ( לח )"-ב בזהר שכתובכמו
 שאמרו כמו לנקבות הזכרים שהקדים מיעקב)והראיה
 כמו בהיפך, הוא אתרא 31ספרא ד((, עד )ב-ררז"ל

 ה( כב )במדבר 3פס1ק ( סט בלק )לק-ת האריז"ל סרןשביאר

 בית מלשון )נוקבא פתור"ה הנהר, על אשרפתורוי
 רז"ל שאמרו וכמו שלחן, לשון פתורה וגםהתורף,
 הנהר על אשר נ"ל(, לפניו, ערכתי שלחן ( כ)ערים
 ששלחו והתבונן דדכורא(, יסוד נהר יו( ג אור))מאורי
 אצל בעילוי הנוקבא כי הנהר, על אשר פתורהלבלעם

 לזכרים הנקבות שהקדים מקוטו )וראיההקליפורע
 ש( סם )ושי החיים 3א1ך עיין שם(, )ז"ר רז"ל שאמרוכמו

 ולא לו ויכול הדכר עם מתאבק שהיה לושחלם
 דהנה שמעתא, לן רווחא ממילא זה ולפילנוקבא(,

 יוציאו אחרא דספרא ונוקבא לזעיר רמז הטפחהעבד
 ונוקבא זעיר בקודות ויוכללו הקדושים הניצוציםמהם

 תחת להכניסה השפחה פבילת בענין הנהדקדקנה,
 בקדקדה שהיה מחמת במצרים )הנה השכינה,כנפי
 כמבואר גלי ברהט לון אפיק ויומא נוקמין עבדלילה
 יומם לפניהם הולך 1י"י כא( יג )שמות וכן לח.(, )"-בבזהר
 ונוקבא זעיר מכניעים היו כנגדו הנה דינו, וביתהוא

 בפסח מעכב היה השפחות טבילת גם כן עלדקליפה,
 ולכאן, לכאן סברא הס דורות( בפסח אבלמצרים,
 כיון מעכב, אינו השפחות דטבילת לומר סבראיש

 בקודות יוכללו הקדושים הניצוצים שכל הואדהכוונה
 העיקר הוא בקדושה והנה דקדקנה, ונוקבאבזעיר
 מק יב )שמות עבדים ברמז לנו די כן על דכורא,בחינת

 טבילת אבל הדברים, הבן בו, יאכל אז אותוגמלתה
 דספרא ונוקבא מזעיר איירינן דקא כיון לומר,סברא פתי הראב"ד, כשיטת והוא מעכב, אינוהשפחה
 הניצוחים ויתקרבו מפיהם בלעם יוציאו אשראחרא

 אחרא דספרא ונוקבא ובזעיר הקודש, אלהקדושים
 פבילת גם לרמז נצפרך כן על בעילוי, הואהנוקבא
 הקדושים הניצוצים הוא הקודש אל שיתקרבהשפחה
 אמרי לרצון יהיו הרמב"ם, כשיטת והוא בתוכם,אשר
 יאמר שלא רצון ויהי אפשר, בדרך דברינו וכלפינו,
 את ד' כבוד ימלא ובמהרה כרצונו, שלא דברפינו
 לקרוא יחד ברורה שפה עמים אל ויהפוך הארץ,כל
 ושסו אחד ד' יהיה ההוא כיום המיוחד, כשםכולם

 אמן כימינו במהרהאחד

 ידרוש
 הפשט דרךעל

 הזה בזמן מצה רבא אמר ק"ך.( )דף פסחיםבגמרא
 מרור שנא וטאי דרבנן, ומרורדאורייתא

 דאיכא בזמן ומרורים מצות עי טס ם )בנדברדכתיב
 מצה מרור, ליכא פסח דליכא ובזמן מרור "טפסח
 הדר מיהדר מצה ומרורים, מצות ש כתיב האנמי
 3ער3 יה( יב )שטות קראביה

 ןזאט~
 כאן, עד מצווח

 חצות אחר הפסח פימקא, ב'( )בעמוד הכיובתר
 נותר ליה הוה מחצות אלביש וכו', הידים אתמפמא
 היא, עזריה בן אלעזר ר' יוסף רב אמר תנאמאן

 ר'  הזה, בלילה הבשר את ואכלו ק ושםדתניא
 ונאמר הזה בלילה כאן נאסר אומר עזריה בןאלעזר
 מה חוח בלילה מצרים בארץ ועברתי יב( )שםלהלן
 עקיבא ר' לו אמר חצותך עד כאן אף חצות עדלהלן
 כא4 עד חפזת, שעת עד חפזון יש( )שם נאמרוהלא

אייש



 יחכ ם,8שס חיש בפרדס, טיול ד, מאטר נימן, 5טףחףשבני
 אבל היא( עזריה בן אלעזר ר' )ד"ה הרשב"םופירש
 לא דלדידיה מיתוקמא, לא עליה דפלינ עקיבאכר'
 מבקר אלא ידים מסמא %א הבוקר עד נותר ליההוי

 עד פסחים אכילת נמי הדיריה נב ש ואףואילך,
 דעבדו הוא רבנן ולילה, ליום הנאכלים לכל כדיןחצות
 כדתנן העבירה מן האדם את להרחיק יתיראהרחקה
 שעלה לאחר ממנו יאכל שכמש ( )ט דברכות קמאבפרק
 לדקדק יש והנה עכ"ל, כרת, ויתחייב השחרעמוד
 נמי עקיבא דלר' החלים מהיכן הרשב"ם, דבריעל

 ליה סבר לא דלסא לא, 1ת1 חצות עד פסחיםאכילת
 בקריאת ברכות ריש גמליאל רבן כדאשכחן סייגשום
 עקיבא ר' ודילתם סיינ לנזור ליה סבר דלאשמע
 ליה דסבירא לומר ויש נמליאל, כרבן ליהמבירא

 החכמים על דפלינ נמליאל רבן נם כרחך רעללרשב"ם
 זה כל עם סיינ, לגזור דאין ליה וסבר שמעבקריאת
 אשתמימ דלא דנזרינן, מודה בודאי קליטיםבאכילת
 וברייתות הכהטניות בכל ובפרם דוכתא בשוםתנא
 קא ולא חצות עד בכולהו רמתני מקומן איזהודפרק
 אם אפילו ממילא דוכתא, בשום נמליאל רבןפלינ
 נם הנה נמליאל, כרבן ליה מבירא עקיבא דר'נאמר
 עד סיינ עברינן בקליטים ליה סבירא נמליאלרבן
 רבא אמר )שם( בנמרא אמרינן כך ואחר דייקא,חצות
 עזריה בן אלעזר לר' חצות אחר הזה בזמן מצהאכל
 דאיתקש דכית פשיפא ומקשו חובתו, ידי יצאלא

 קרא אפקיה הא דתימא מהו דמי, כפסהלפסח
 למילתא קרא אהדריה דכי לן בהטמע קאמהיקשא,
 לכאורה א[ הרא"ש וכתב כאן, עד אהדריה,קמייתא
 מתניתין דסתם עזריה בן אלבלר כר' דהלכהנראה

 סתמא איכא ( )כ המנילה את הקורא בפ' ומיהוכוותיה,
 עזריה בן אלעזר כר' להחמיר נכון ומיהו עקיבא,כר'

 מן האדם את להרחיק מודה עקיבא דר'דאפשר
 ז"ל ר"ת נוהג היה וכן דאורייתא, באיסורהעבירה
 אלעזר כר' כסטנה סתם ויש הואיל כתב והר"ןוכו',
 הנה עקיבא כר' במגילה רהטנה וסתם עזריהבן
 הוא וכן עזריה, בן אלעזר כר' להחמיר ויש הואספק
 באכילת גן פסק ז"ל והרמב"ם בן, בברכת הרא"שדברי
 סיינ עשו ורבנן הלילה כל נאכל מדאורייתאהפסח

 הרשב"ם וכדברי עקיבא, כר' )והוא חצות, עדלכתחלה
 מצה ובאכילת סיינ(, ליה סבר ודאי עקיבאדר'

 סיינ שום בלא הלילה כל זמנה ד(פסק

 בגמרא המוחלם דבר הוא רזה כיון לתמוה, "1דדץנה
 רבא וכדברי להו אית דינא חד ומצהדפמח

 זמת מדאורייתא שפסק ז"ל הרמב"ם כן אםבנמרא,
ג כר' החש הלילהכל ב  כפטום הוא כרחך )ועל 

 עזריה בן אלעזר כר' סתמא דאיכא דכיון ליהדסבירא
 עקיבא כר' הלכה לכללין הדרין עקיבא כר'ומתמס
 לכתחלה סיינ דעבדינן פסק כן פי על ואףמחבירו(,

 עקיבא דר' הרשב"ם, כדברי )והוא דוקא, חצותעד
 הכי דינא נמי מצה כן אם סיינ(, דעבדינן מודהודאי
 הרמב"ם פסק ולמה סיינ, עבדינן עקיבא דלר'החש
 על נם והנה הלילה, כל זמנה נמי דלכתחלהז"ל
 דעיקר לתמוה, יש בברכות הרא"ש ודברי הר"ןדברי
 קודם מצה באכילת למתחלה להחמיר ד"1שרשם
 הלא עזריה, בן אלעזר כר' הלכה דדלמזש דייקאחצות
 סיינ נזירת יש פנים כל על עקיבא כר' הלכהאפילו
 בפסחים הרא"ש )וכדברי הרשב"ם וכדברימדרבנן

 אפשר( בדרך כןשכתב
 שפיר, לתרץ יש הרא"ש ולשון הר"ן דבריהלנדף

 עקיבא כר' הלכה נאמר ראם הוכחה להםדיש
 נבאר, כאשר סיינ משום בכמוה כלל להחמיר צריךאין

 קורין מאימתי ( )ט ברכות ריש במתניתין דתנןוהחש,
 סוף עד וכו' שהכהנים משעה בערבית שמעאת

 אומרים וחכמים אליעזר, ר' דברי הראשונההאשמורה
 השחר, עבוד שיעלה עד אומר גמליאל רבן חצות,עד

 עמוד עלה לא אם להם אמר וכו' בניו שבאומעשה
 כל אלא בלבד זו ולא לקרות, אתם חייביםיצטחר
 שיעלה עד מצותן ואיברים חלבים הקמר וכו',מה
 למה כן אם וכו', אחד ליום הנאכלין וכל השחר,עמוד
 מן האדם את להרחיק כדי חצות, עד חכמיםאמרו

 עד חכמים אמרו למה כן אם ופירש"י,העבירה,
 בהקמר אבל קומטים, ובאכילת שמע בקריאתחצות
 הכא ליה נקפ ולא כלל, חצות עד חכמים אמרולא
 הקשו והנה וכו', בלילה הנוהנ דבר שכל להודיעאלא

 נזרו לא באמת למה ע"ג( ה בדכה י"יה )9'המפרשים
 והנה קדשים, ובאכילת שמע קריאת כמובהקמר
 בזח, לי הונח %א הם, זריזין דכהנים הרם"זתירץ

 קדץטיפ קדשי הם אחד ליום הנאכלין רובדהרי
 ופסח נזיר ואיל תודה )חוץ כהונה, לזכרי רקהנאכלים
 דרש"י לי תראה סיינ, בהם נזרו ולמה קלים(,קדשים
 שם שכהב בדבריו, שם הקושיא זאת תירץז"ל

בטחונה
 ה"מ. פ"ו וגטה חמץ הל' ד[ הט"ו ת"ח הק"ת גן יט. סוס"י 8"א בן לח. סימן ע"8 פרקא[



 יחכר פשי ט, דורש בפרדס, טיהל ד, מאמר ניסן, חרש מאמרי322י
 העבירה( מן האדם את להרחיק כדי )בד"הבמשנה
 לאוכלן יבא שלא כדי זמנם קודם באכילהואסרום
 שמע בקריאת וכן כרת, ויתחייב השחר עמודלאחר
 ובתוך שהות עוד לי יש יאמר שלא האדם אתלזרז

 עכ"ל. הזמן, לו ועבר השחר עמוד יעלהכך
 למה ז"ל, רש"י דברי על לתמוה יש לכאורהלהנדן

 דחששו קדשים באכילת חצות עד דגזרופירוט
 כרת, ויתחייב השחר עמוד אחר לאכלן יבאדילמא
 שמזו למינזר שייך שפיר לאכלן יבא לא אפילוהלא
 ויבואו השחר בעמוד ויפסלו יאכלם ולא הקדשיםיניח
 לתרץ ז"ל רש"י דכוונת כרחך על אלא נותר,לידי

 כמו חצות עד בהקטר גזרו לא למה הנ"להקהטיא
 ד"ת קדשים אכילת דשאני פירש כן עלבאכילה,
 שמע בקריאת וכן כרת, איסור חמורה עבירההשש
 לומר נראה עשה מצות ביטול חשש רק שהואהגם
 הוא שמע קריאת להיות קדודים, באכילת כמודגזרו
 קראוהו וחז"ל בביטולה גדולה עבירה ויש הדתמיסודי

 פירש"י כן ועל *(, לתקון יוכל לא כזעוות כו.()בדכות
 כך ואחר קדשים, באכילת שחששו הדחטשבתחלה
 לפרש לו שהיה הגם וכו', שמע בקריאת וכןכתב

 וכמו בכהטנה העיקרית שהוא שמע קריאתבמוקדם
 וכו' אמרו למה כן אם המרטהיל בדבור לעילשכתב
 קריאת הקדים הנה קדשים, ובאכילת שמעבקריאת
 קדשים אכילת הקדים וכאן קדשים, לאכילתשסע
 דהגם בזה לך רמז שמע, בקריאת וכן כתב כךואחר

 זה כל עם עשה, מצות בימול רק הוא שמעדקריאת
 באכילת כמו סייג ביה למיגזר שייך תשכילכאוטר
 בהקטר כן שאין מה כרת, איסור חשש בו ד"אקדוחים
 אחר ויקטירם יעבור דאפילו מייד גזרינן לאחלבים
 וקיימא כך, כל חמורה עבירה כאן אין השחרעמוד
 חצות, עד בו גזרו לא כן על ירדו, לא עלו אםלן

 ז"ל הר"ן לדברי ודעת טעם טוב מצאנו שפיר זהולפי
 עקיבא כר' הלכה דאם בברכות, הרא"שולדברי
 השחר עמוד עד באכילתו פסח בקרבן ליהדמבירא

מן

 הג"ח'(
 דבריה פתח פה שבעל התורה התחילה זה דלבשבור בתחלתו( תעלולה מגע )ע" המשנה על בחיבורי שכתבתי מה לפיומשזפ

 שהאדם ומצות התורה כל ולרשע( סו( נ )תדמים עה-פ הליקומים )ספד לן דקיימא להיות והלכותיה, שמע קריאת בזמנייאיר
 ק( ו )ירמ" הקוצים אל תזרעו ואל ניר לכם נירו וידרשו )וכמו י"י, לפני ניחוח לריח לו יעלו לא רשע בעודוכשתדל

 עד וכיוצא וציצית תפילין יניח ולא תורה ישלוו שלא דעתך מלקא וכי וחי, האדם יעשה מה זה לפי כן ואם וכי,ואדרבא
 חרטה רק הוא התורה מן והתשובה ועידן, זמן בכל מוגי דתשוגה הוא כרחך על אבל עוות, אהטר כל את יתקןאשר
 כן על לקצר(, עת וכאן פקודיך( דרך ספד הקומת )התחלת אחר במקום בזה ומהארכם )כמו י"י לפני דברים וידף קבלהעזיבה
 ומצותיו תורתו ותהיה הזמן באותו לרקוע יכונה לא שוב הנה בתשובה מהרהר אדם כאשר התורה ועסק המצוה עשיית כלקודם
 עבר דורש ישמעאל ר' שהיה כפרה חילוקי ארבשה ד( א תשובה ה' )רמנ"ם להלכה איפסק דהנה בזה, לי הונח לא נתדייןלרצון,
 עבר מכפר, הכשרים ויום תולה תשובה ושב תישטה לא על עבר לו, שמוחלין עד משם זז לא ושב עשה מצות עלאדם
 ומיתה תולין כולן  השם הילול בחץ שיש סר אבל ממרקיז, זיסורין חולין הכפורים ויום תשובה דין בית ומיתות כריתותעל

 לכפר יכולה אינה לבדה התשובה הרי וה לפי כן  אם וכר, צר לכם  הזה הצון  יכופר  אם חק כב )יש9" כדכתיבממרקת,
 ממנו, ניצול אדם אין שכמעט השם חילול עון ובפרט חמורווע עבירות בידו שיש דמדם יעשה ומה עשה מצות עלרק
 הדבר מבואר אבל תפיליז, ובלא תורה בלא חמות ד' דמסגינא אנא כגון ה' הילול דמי היכי פו.( )יושא בגמרא שאמרוכמו
 עצמו על ומקבל שמים מלכות עול עלת שמקבל )באמת, בכח שמע( קריאת )בשעת נפשיה דמסר מאן (( )קנא )במדברבזהר
 העונות אותן ואפילו שמו, כבוד דבר על מיתה, ביסורי בפועל נפשו מסר כאילו הש"י לפני יחשב זה על הנפש(,מסירת
 יוצר עצרים  זה לפי כן אם הנפש, במסירת הזאת המצוה מץ על מתכפרים זט' עד לכם דהה צעון יכופר אם בהודכתיב
 במסירת התלילה העם מעונות עונה בכל שמע קרקשת לקרוא וצונו במצותיו קדשנו אשר ארוכה מרפא לנו המציאבראשית
 יכופר אם ביה דכתיב ה' חילול עון ואפילו דין בית ומיתות כריתות על עבר אפילו זה ירי רגל מצותה(, זה )כיהנפש
 ומצותי תורחו ותקובל והטע תזהר לו אין ושוב נפש, במסירת הזאת המצוה ידי על מתכפריםוכר

 זה ולבסטר לרצון,
 התורה לימוד שתהיה הסטלה הוא שזה והלכותיה שמע קריאת בזמני בחכמה פתחה פיה אמריה בראשית פה שבעלהתורה
 זה לבעגור בז על ווזה, עד מכשר שאינו ה' חילול חמץ דין בית ומיתות כריתות עון ח"ו האדם ביד "ט אשתלולרצון
 חז"ל שדרשו כסי וכר שמע קריאת זכות אלא בידכם אין אפילו ישראל שמע ג( ג יבריט בהכרזה לישראל אמר מלחמההשנשוח
 כריתות עון חשש בזה יש כי אחת, עונה זמז האדם יעבור שלא מאד ז"ל חששו זה לבשבור כן על סג.(, סוטה *ס,)ר*4י
 בקריאת גזרו כן כמו כרת איסור חשש בה שיש מפני קדשים באכילת חצות עד שגזרו כמו זה ולבעבור כנ"ל, דין ביתוכותת

 וכף. דהטש כן גם זמנה בהעברת שיששמע



מ יטכר רמז ט, דרוש בפרדס, טיול ד, מאמר ניסן, חרש מאמריבנני
 דיש חצות, עד סייג בודאי לנזור "ט הנה חתורח,ק

 השחר, עמוד אחר לאכול שיבואו כרת איסורחשש
 זח כל עם לפסח שהוקשה הגם במצה כן שאיןמה
 בהקפר גזרו שלא כמו חצות עד למינזר שייךלא

 כיפול רק חמורה עבירה חשש כאן ראיןחלבים,
 נופה דעת שיש כיון כן על גרידתא, עשהתצות
 מצה, באכילת כך כל להחמיר אין עקיבא בר'הלכה
 דדילמא לכתחילה להחמיר "ט כן פי על דאףרק

 ז"ל הרמב"ם על מיהו עזריה, בן אלעזר כר'הלכה
 במצה דפסק מה דהנה עומדת, במקומההקושיא
 בן אלעזר ר' נגד עקיבא כר' פסק הלילה כלזמנה
 כר' סתמא הקדוש רבינו לן דשנה להיותעזריה,
 הדרין כן אם עזריה בן אלעזר כר' וסתמאעקיבא
 הוה כן פי על אף מחבירו, עקיבא כר' הלכהלכללין
 בקרבן וכדפסק חצות עד סייג דעבדינן לפסוקליה
 פסח מן מצה ובטאני לומר אפשר אי ולדידיהפסח,

 שאין מה כרת איסור גדולה עבירה חשש "טדבפסח
 חכמים גזרו חלבים בהקפר גם לדידיה דהרי 0צה,כן
 כן אם )שם( ברכות במסכת הוא פירש רכן חצות,עד
 דלא והא אכולהו, קאי חצות עד חכמים אמרולמה
 אעדותו סמך דכבר באנטנה מקום בשום התנאשנאו
 בכאן, כרטנה הכסף וכדברי בכאן גמליאל רבןשל
 שאין לאו קלה מצוה ביפול בחשש דגם כיון כןאם
 )אפילו מצה באכילת שכן מכל סייג, גזרו מעשהבו
 מדאורייתא(, הלילה כל זמנה ליה דסבירא עקיבאלר'
 אפילו הלילה כל זמנה הרמב"ם פסק למה כןאם

לכתחילה.
 דמוכח כן גם ליה דפבר הרמב"ם דעת לבאררנר84וץ

 קשה, דהנה סייג, גזרינן לא דבסצהמהש"ס
 ומבירא שמע בקריאת החכמים עם דפלינ גמליאלרבן
 שמע, דקריאת עשה בצצות סיינ לגזור דפיןליה
 בשום אשכחן דלא קומטים, באכילת פליג לאלמה
 כל על גמליאל רבן דיפלוג מקומן איזחו בפרקמקום
 וכל חצותן עד ולילה ליום דנאכלין הקרבנותפרפי

 *(, חולק בלא הן פסוקות הלכות לשםהכהוניות
 הללו המשניות אומרים כן על לרמב"ם ליה)דסבירא הני" .( חלבים הקפר שבעלמא
 להיותז העשיה בתפלת ולא חצות( עד סיינדגזרו
 :מ,,יה -טו2 הלכוה נחליאל, רבן דיפלונמצינו
 4 יב 8"1 ש"ג )פדי"" פלינ, דשפיר לומרויש

 גזירת מקום בשום במשנה מבואר דאינו כיוןרק
 על סמך הקדוש רבינו )רק חלבים דהקפרסייג
 קמא פרק א' משנה שבכאן גמליאל רבן שלעדותו
 שלימה כהגנה ואדרבא כהגנה(, הכסף וכדברידברכות
 )מדאורייתא( כשר הלילה כל מ"1( )פ-ב במגילהשנינו

 אין הנה ואימורים, חלבים ולהקמר העומרלקצירת
 החכמים על גמליאל רבן שיפלונ בכהטנה מקוםלך
 קדוחים אכילת אבל דברכות, א' בכהטנה בכאןרק
 הלכותיהן פרפי בכל נשנו הן פסוקות הלכותהלא
 רבן פליג ולא חצות עד ולילה ליום הקרבנותופרפי
 קדוחים דבאכילת לומר צריך כרחך על הנהגמליאל,
 שכתבתי וכמו סייג דגזרינן לחכמים גמליאל רבןמודה
 כן אם לן ויקשה בפסחים, כאן הרשב"ם בדברילך
 חכמים, על ופליג שמע בקריאת סייג גזר לאלמה
 דשאני גמליאל לרבן ליה דסבירא לומר צריך כרחךעל

 כרת איסור לידי שיבא ההגש ד"ה קדשיםאכילת
 שמע קריאת כן שאין מה השחר, עמוד אחרכשיאכלם

 ליה מבירא הדת( מיסודי גדולה מצוה דהיא)הגם
 כמנות ביפול חשש רק כאן דאין כית גמליאללרבן
 שכתבנו הסברא ליה סבירא )ולא סייג לגזור איןעשה
 שממתין לן רווחא זה לפי ממילא ר,ט"י(, לדעתלעיל

 כית חצות עד לסייג פסק פסחים דבאכילתדהרמב"ם,
 רק כאן דאין במצה אבל כרת, עכירת חששד"א
 להחמיר לנו אין גרידא עיטה מצות ביפולחשש
 דסבירא החכמים לדעת ואפילו סייג, ולעיטותמסברא
 קריאת לדמות איו שמע, בקריאת סייג דגזרולהו
 בפירוש דאשכחן היכא רק עשה, מצות לשארישמע
 גזרינן, לא בפירוש אשכחן דלא והיכא גזרינן,דגזור

 אבין. דאורייתא ופפפייא לי נראהכן

 הרמז דרךעל
 עזריה בן אלעזר ר' פלונתת מעם בענין להתבונןחט

 בן אלעזר שר' הפסח, אכילת בענין עקיבאור'
 דוקא, חצות עד רק מדאורייתא ליה סביראעזריה
 השחר, עלות עד הלילה כל ליה סבירא עקיבאור'
 לה למד עזריה בן אלעזר ר' להבין, מהראויוהנה

 הזה בלילה הבשר את ואכלו כאן נאמר שוה,מנזירה
 מה הזה בלילה אצרים בארץ ועברתי להלןונאמר
 ההוא עקיבא ור' בגמרא ומקשו וכו' חצות עדלהלן
 אמינא דעתך מלקא ליה, עביר מא* הזהבלילה

לאכול



 יששכר רמז ם, חדש בפרדס, טיול ד, מאמר נימן, חד,ט מאמריבנבי
 הזה בלילה לן כהטמע קא ביום, קדטים כילאכול
 מהראוי הנה כאן, עד ביום, נאכל ואינו נאכלהוא

 להלן נאמר עזריה בן אלעזר יר' בלימודלהתבונן
 להלן אדרבא וכו', חצות עד להלן מה הזהבלילה
 כדכתיב הוה, חצות אחר מצרים בארץ בכוריםבמכות
 וכו', בכור כל הכה וי"י הלילה כחצי ויהי כס( יגושמית
 כהוי חזה בלילה האי עקיבא ר' על דמקשה האוגם
 קדטים כי לאכול אמינא דעתך )מלקא ליהעביי
 דאדרבא כפשומו, לבורץ יכול הלא לן( כמטמע קאביום
 לומר צריך כרחך על חצות, אחר הוא הזהבלילה
 בלילה מצרים בארץ דועכרתי ליה סבר עקיבא ר'דגם
 במקראי שם מבואר והנה חצות, קודם הואהזה

 בהיפךקודש
 הקודמים בדרושים אצלנו בכתובים הוא כברנדנדן

 י"י אמר כה הכתוב ענין לפרש פשט( ",תחש
 כחצות אומרו )ענין וכו', יוצא אני הלילהכחצות
 ידוע(, במדריגיהם רז"ל ודברי פשומו, פי עלבכ"ף
 שיצאו פסח יהנה בחיי רבינו דברי פי עלוהוא

 היתה ה' ליל והנה ה', ביום היה ממצריםגבראל
 הכוכבי שלימת ה' ליל הנה מצרים, בבכוריהמכה
 ש', חנכ"ל שצ"ם חנכ"ל סדרן זה בהילוכםלכת
 שקודם בשעה הוא צדק מזל שליפת זה לפינמצא
 לסובה שלימרה מורה הזה הכוכב )ומזל לילה,חצות

 ראשונה שעה הוא מאדי"ם מזל ולגלימתולחיים(,
 אבדון על מורה שלמונו ס"מ כח )הוא חצורראחר
 ולרמז ללמד הש"י רצה והנה דמים(, ושפיכתומות

 אהיה ע( ג ושטית במנה למשה אמר אשר אתלישראל
 זה בגלות עמהם הייתי אני ( ט )נרכות אהיהאשר

 מלכיות בשעבוד עמהם אהיה ואני)ואגאלם(
 מאדי"ם שלימת בזמן המכה היתה כן ועל)ואגאלם(,
 אדום( הוא עשו של זרעו עמלק זרע המ"ן)בניממריא

 נצחו לארץ יוריד הש"י אשר המ"מ, הוא שרואשר
 ג( א סג )חטו" כאמור אדו"ם, גלות הוא האחרוןבגלות

 )מן ללבושיך אדום מדוע וכו' מאדום בא זהמי
 לגלות הש"י רצה והנה מאדי"ם(, כח והשפלתהורדת
 כימי באחרונה שיהיה מה הראשונה בגאולהלישראל
 היתה כן על נפלאות, יראנו מצרים מארץצאתינו
 והנה מאדי"ם, שלימת זמן הלילה בחצי דייקאהמכה
 באת שהמכה המצריים שיאמרו לחווט "ט זה כלעם

 הזה הכוכב באשר ממבע, הכוכבים מכחלאומתם

 כבוד גילה הש"י כן ועל וכו', ואבדון דם עלמורה
 לילה, חצות קודם בכוריהם להכות במצריםשכינתו
 ולחיים, לסובה הוא שהוראתו צד"ק כוכב שלימתבזמן
 שפימת מכח באה המכה שאין הוראה הוא זההנה

 כרצונו, מערכתם כהגדד הש"י ואדרבאהכוכבים,
 בהשגחתו זולת מועיל ומזלות הכוכבים הוראתואין
 כחצות הנאמר זהו והנה כרצונו משדדם והואית'

 שלימת בזמן לחצות סמוך )היינו וכו' יוצא אניהלילה
 ית"ש שכינתו גילוי )כביכול וט' יוצא אניצד"ק(,
 בחצי ויהי כתיב גופה ובמכה להכותם(,ובהכנה
 בנור כל הכה וי"י מאדי"ם( שלימת )בזמןהלילה
 אלעזר דר' שוה הגזירה לימוד שפיר מוכן ממילאוכו',
 להלן מה הזה בלילה מצרים בארץ ועברתי עזריהבן
 עד היה כביכול במצרים העכרה דהרי חצות,עד

 חצות עד לההכנה שכינה גילוי היינו דייקא,חצות
 עקיבא )ור' המכה, התחילה חצות אחר כי לא,ותו
 את ואכלו דהמקרא ליה דמבר רק בזה מודהנמי

 הבן( שוה, לגזירה מופנה אינו הזה בלילההבשר

 דכתיב מאי להבין דיש בדבר, עוד להעמיק "טלהנה
 והאיך העבדה, לשון מהו מצרים, בארץועברתי

 רק מיניה, פנוי אתר לית בהש"י העכרה לשוןשייך
 ונגליתי למימר ליה הוה שכינה, גילוי על מורההוא
 כבוד ונגלה ה( מ )ישן" שנאמר )כענין מצריםבארץ
 לו.( )"4ב הזהר דברי פ* על הדבר לרמז ופטי"י(,

 ונט דינא, שורי על אעבר מצרים בארץועברתי
 בכהנה כתיב דחנה הנונה, קודרי באמרילהמביר
 י"י אל כפי את אפרורי העיר את כצאתי כט( טטסות
 לו נתגלה ולא להתפלל רצה לא בעיר שבהיותיוכו',

 היות עם )והנה גילולים, מלאה שהיתה מחמתהדיבור
 ית"ש, מיניה פנוי אתר לית הלא להלום הדברשקשה
 דהט"י כביכול לדעתי, קם במעם הדבר מובןאבל

 מברכין שאנו כענין ומצותיה התורה מקייםבעצמו
 הש"י אשר המצות היינו במצותיו, קדוחנואשר

 )וקרא בתורה הוא מצוה והנה בעצמו, כביטלמקיימם

  התורה נותן ונביבול האלילים, אל תפנו אל קש
 בכתב(, לפורט  אפשר אי כי העבין  הבן זה,מקיים
 לא קוונט של  הרבור הלא מאור, קשה זח לפיוהנה

 ואיך וט'( תפנו אל לקיים )כדי  במצריםנתייחד
 שאמרו כענין ההוא במקום כביכול שכינתו גילוינאמר

רז"ל



 יטכן רמז ס, דרוש בפרדס, טיול ד, מאמר ניסן, חרש מאמרי12ני
 אלא וכו' אני מלאך ולא אני ום ב ההדרק )טמטמירז"ל

 כביכול לפריט "ט אבל בעצמו, בכבודוהקב"ה
 לשמה, עביר"ה דרך כביכול מצרים בארץועברת"י

 ( כג וגזיי רז"ל שאמרו כמו התורה פי על כן גםשזה

 בדברי לרמז ש"ט וזהו וכו', לשמה עבירהגדולה
 לשמה, עבירה דינא שורי על אעבר ועברתיהזהר

 *( מצרים מיד ולהצילם קרובו עם לישראל לינאלכדי

 הג"ח*(
 האדם אצל נבוטח בדברי מצינו ישראל את להצילעה

 הקיני חבר אשת יצל נס( )נזיר כגון לגרמה,הכפהק
 סו.4 )ממלהואסתר

 פירוט שקבלתי מה פי על בחכמה עמוקיםיךודברים
 בדרוכות לעיל מובא )כבר קדשמקראי

 ברכה היום לפניכם נותן אנכי ראה שחק( זיתש
 וכו' תשמעו לא אם והקללה 1כ1' הברכה אתוט'

 ללכת היום אתכם מצוה אנכי אשר הדרך מןומרתם
 הדקדוקים והנה כו4 יב הבריס וכו' אחרים אלהיםאחרי
 אגרא בספר כן גם )עיין לעיל, בדרשות נתבארוכבר
 שאמר מיום דהנה ונטמעתי *4 עי"ש(( ראה מרשתרכלה
 הנה וכו' החיים את היום לפניך נתתי ראההקב"ה
 פעיות כי התורה, ממנולת רק נעירה דבר תוםאין

 כל משם ובא הקודש אילן שוררי לעוררהמצות
 לעורר העבירות וסגולות והשלום, והחייםהשובות

 לפעול הרע לעורר אדם יצמרך אם והנה ח"ו,רע
 אם יעשה, מה ובגוים וברשעים אור במורדינקמות
 *עשה ואם השוב, לעורר מניתה הנה מצוהיעשה
 דאורייתא איסורא עליה דרביע הוא אריא הריעבירה
 שהפעולה הוא הקבלה אבל המלך, פסל אשרמשבע
 הג"ח .( עבירה ע"י נעשיתהזאת
 שהדבר אחר דרך אצלנו יש ההא עבירה הנה '(,לשמה

 ט עצן מא: אבל הרע, לעוררוסגולתה
 מה רק תתבתי כזכות, לשובה הוא ההואהרע

 גדעים. מפי שקבלתי רוהט על ויחוללאוראל
 יכורכו זה ידי חלל לישראל, והצורריםהמעיקים
 רינה, רשעים באבוד ק ש )משף כי לישראלהפובות
 )רצונו לפניכם נותן אנכי ראה הכתוב שאמרוזהו
 הברכה את )לפעול( היום בידכם( נותן אנכילומר

 השמטות דוד צמח ויייז ע"א, נה בראשית דכלה אגרא שייוכב(
 לפרש. יש שז ד"הלמוקדש

 יח. סימן ד מאמר טבת גסת מאמרי גם שיין*(

 תהיה איך ומפרש )לשונאיהם, הקללה ואת)לישראל(
 אל תשמעו אשר )תפעלו( הברכה אתהפעולה(
 הברכות( זה ידי על )ויבהנו וכו' אלקיכם ה'מצות

 כהנויו אל תשמעו לא אם לשונאיהם( )תפעלווהקללה
 הדרך מן ההסרה )אבל הדרך, מן וסרתם אלקיכםה'
 )היינו היום אתכם מצוה אנכי אשר באופן(הוא

 תפעלו( אזי ציווי, כן גם שהוא לשמה עבירהשתהיה
 הנפעלת הקללה )שתלך אחרים אלהים אחריללטו
 אחרים(, אלהים אחרי כזאת עבירה פעוית ידיעל

 כנ(.וקצרתי

 זה קיים הש"י כביכול אשר לך יושםדמעתה
 עבירה עבר הש"י )כביכול י"י ועברבעצמו,

 ישראל, הצלת בעבור הגילולים במקום ונתגלהלשמה
 גילוי בלא זה לפעול יכול היה הש"י כביכולוהנה

 זה( עיטה כביכול אבל ויהי, אמר הוא כישכינתו
 עבירה ממגית הוא זה הנה כי מצרים אתלנגוף
 זה ידי ועל ישראל שונאי על הרעות לפעוללשמה
 )כביכול י"י ועבר הפירוט וזהו ישראל, הצלתיגיע
 מצרים, את לנגוף בכדי( הוא דינא, שורי עלדעבר
 עבירה פעולת ידי על ולבנינו, לנו המדה הוארכן

 צוררי ראש על ונקמות ועונשים דינים מעורריםלשמה
 ואפיקורסים ומוסרים מינים בישין ום6ריןישראל

 הש"י צונו פמח קרבן ענין לך ידוע כברהמגה
 ליגן[ הש"י צונו המזלות, שידודלהוראת

 וביום מערכתו שהוא ניסן בחדש פלה המזלותבכור
 בקדושה, ולאכלו י"י לשם ולשוחפו שליפתותוקף
 הוא ולעבודה, לתורה ההיא האכילה בכח הולךוהאדם
 כי פעולתם לפעול המזלות ביד כח שאין לנוהוראה
 מרעיהם וצאן עמו ואנחנו יכול, וכל השהגיח בכחאם
 ככה בידינו, שמסר ועבודה התורה פעולנו ידיעל
 התורה כח ידי על הכל המזלות כח החנהנותהוא
 בזה הארכנו וכבר לכבודו, שבראנו כל היוצרברצון

 דברינו על שים ועיניך כהים, קאם הקודמיםבדרבנים
 בטס( ה ירוששם

 להאמין רצו לא אפטר והפלוסופים החוקריםוהנה
 שאין בפיהם מענה המערכה, ובשידודבניסים

 ואומרים ידיו, מעשה לשדד כל להיוצר כבודזה
 יכתו ידיו מעשי אשר כבודו הגדל ביותרשאדרבא
 ההאם אלטר כפי כהתפרו על אחד כל לעטםעד

מבראשית



 יחכר דרוש ט, דהר בפרדס, טיול ו, מאמר ניסן, חרש מאמריבנבי
 הדיבור להרחיב הצורך א אין הנהמבראשית,
 גג( לדעתי תבין אחד פרט אבל הבטלים,בדבריהם

 התורה כביכול, לשמה עבירה מבחינת כן גםשהיא
 כלי הייתי אני אמון, אצלו ואהיה ל( ח )משליאמרה
 העתם, את וברא הש"י נסתכל בי הקב"ה, שלאומנתו
 בתורה הנמצא כפי העולם בבריאת הקב"ה בראנמצא
 עבירה כן גם הוא התורה פי על והנה משטרו, עלאיש

 ישראל את להקטיע והעונה העת כהגיע הנהלשמה,
 הנעשה הדבר הש"י כהגדד הנה נקמתם,ולנקום
 לשעתו רק הנעשה דבר והוא לעולם לעדבקיום
 הדבר הבן שעה, לפי רק שהוא לשמה עבירהכענין
 לך, הקדמנו אשר את תזכור זכור והנה לך,ויונעם
 ולבנינו לנו הוראה הוא פסח קרבן הוראתשענין
 שומר, גבוה מעל וגבוה כרצונו המזלות נצטדדשהש"י
 לך, שרמזתי כמו לשמה עבירה מבחינת הואוהשידוד

 והתבונןבין
 בפירוט הדבר גילה ישועות הפועל בכאןיהנה

 בעצמו הש"י שעבר במה קרובו, עםלישראל
 ואעבר לך שכתבתי וכמו מצרים את לנגוףכביכול
 במצרים, בעצמו ית"ש כבודו גילוי דינא שוריעל
 נתגלה ולא וכו' תפנו אל בעצמו כביכול שקייםהגם

 והעונה העת כהגיע זה כל עם במצרים, למשההדיבור
 שהוא לבנים זה רז גייה הנה בניו, אתלהושיע
 עכירה זה אין לכאורה והנה לשמה, עבירהמבחינת

 ( ג )יבמות בתורה המדה הוא כך דהרי התורה פיעל

 הש"י כביכול כן אם תעשה, לא את דוחהעשה
 דן יעבודו אשר הגוי את וגם יד( סו )ראשיתהבפיח
 עליו הוא כביכול כל אם וכו' יצאו כן ואחריאנכי

 את דוחה ועלטה המצריים, את לדון עלטהבמצות
 עבירה, זה ואין התורה משפטי פי על תעשהלא

 כבוד גילוי שכביכול לך שכתבתי מה לפיוהנה
 היתה לא והמכה חצות קודם היה במצריםשכינתו

 את דוחה דעשה הא לן קיימא הנה הצות, אחרעד
 מקיים הלאו דמיעקר דבעידנא דוקא הוא תעשהלא

 כן אם העשה, קודם הלאו לעקור כן שאין מההעשה,
 דהרי לשמה, עבירה והוא עבירה מיקרי שפירבכאן
 קיים לא כביכול וכו' תפנו אל הלאו עקירתבזמן
 בארץ נעברתי מיקרי היפיר אנכי, דן העשהעדיין

 אחרת בבחינה קלא סימן ד תאמר טבת כסלו שייוגג(
 הדרוש דרך על יא דרוש עייןיד(

 עד וההד דינא, שורי על אעבר הזה בלילהמצרים
 פמח הקרבן הוראת והוא עזריה, בן אלעזר לר'חצות
 זה לשמה עבירה כן גם שהוא השידוד עלהמורה
 לא חצות אחר כן שאין מה חצות, עד רקמצותו

 אנכי, דן המצוה נעשה שאז כיון ועברתימיקרי
 מבירא כן על תעשה, לא את דוחה שהעשה הואבדין
 מורה )אשר הפסח דאכילת עזריה בן אלעזר לר'ליה
 ישראל עמו בעבור המערכות שידוד על ולבנינולנו
 אינו לך( שכתבתי כמו לשמה עבירה מבחינתוהוא
 עבירה בחינת נעילה כביכול שאז חצות, עדרק

 לך, שכתבתי וכמו חצות אחר כן שאין מהלשמה,

 סבירא עקיבא ור' אנכי, דן מצות נתקיים שאזמפני
 ואחרי המצוה קיום עיקר דהרי חפזון, שעת עדליה
 כל כן שאין מה המצוה, נתקיים ואז וכו' יצאוכן

 ופטטייא והבן, המצוה, נתקיים לא עדייןהלילה
 שלא דבר פינו יאמר שלא רצון ויהי סבין,דאורייתא

כרצונו

 הדרומן דרךעל

 יק י שטיבר וחד"ל, פעמים ב' התורה בממציתבממר
 לעולם וחד"ל ונכרתה, הפסח לעשותוחד"ל

 פי על המסורה פירפה כח ופירשנו ט((, )מס)בתהלים
 פסח, קרבן בפרוטת הפסוקים פירוש שפירשנומה

 לך לחק הזה הדבר את ושמרתם בו( יב )שמותכתיב
 יתן אשר הארץ אל תבואו כי והיה עולם עדולבניך
 הזאת, העבודה את הטמרתם דבר כאשר לכםי"י
 הטמרתם קאמר מעיקרא להלום, קשה הדברוהנה
 ההוא מהיום כהטמע עולם עד ולבניך לך לחקוכו'

 תבואו וכי אמר כך ואחר שנה, שום הפסק בליוהלאה
 מה וגם לא, הארץ ביאת קודם אבל וכו' הארץאל
 כלי מורה עולם עד אומרו ונם לך, לחק אומרוענין
 כבוד ניטל שנים מאות כמה זה בעוה"ר והנההפסק
 ופירשנו כמועדו, י"י קרבן הקרבנו ולא חיינומבית
 ל"1 ( ב )מדיתות דידחע מה עוד להתבונן בהקדיםהדבר

 תיעטה לא עבירות על הם וכים בתורה הםכריתות
 עם )והנה העשה, בביפול כרת "ט ומילה פסחחוץ
 י"י כהטפחי לחקור אנושי לשכל מבוא שאיןהיות
 כפי להתבונן אחד כל על מצוה זה כל עםית"ש,

 בבינה( הש"י חננואנטר
והנה



צ יחכר ט,סוד דהש בפרדס, טיול ד, מאמר נימן, חדש שאמרי322י
 בנמרא להלכה ת דקיימא מה פי ש נאמרוהנה

 )0""(( רמ"ז )מימן יו"ד בפהט"ע כןונפסק
 שיפבילנו עד לו קנוי הנוף אין הנוי מן עבדהלוקח
 הרי חורין בן לשם ופבל קדם אם הלכך עבדותןלשם
 עבודה שום עליו להפיל צריך לפיכך חורין, בןהוא
 ויאמר יקדים שלא כעבד, נראה שיהא במיםבעודו
 הש"י כביכול והנה כאן, עד חורין, בן לשם פובלאני

 לפרעה היינו עבדים אנחנו והנה תורתו,מקיים
 וכו' זרעך יהיה נר כי יג( סו )בראשית מנזירתבמצרים
 דרך )על עלינו, עבדות שעבוד להם יהיה וכו'הבדום
 שהוצרך יז( יג )שסות פרעה בשלח ויחי רז"לשאמרו
 לחירות יצאנו הלילה בו והנה שחרור(, שפרליחן

 היה כן ואם ית"ש לו עבדים ונעשינו פרעהמעבדות
 היינו וח"ו חירות לשם לפבול התורה פי עלמקום
 הרב כביכול שהוא כן נם הש"י מעבדותיוצאים
 עליני עמם הש"י כן על פרעה, מיד אותנושקנה
 ועל ומילה פסח במצות הראשון לילה בחציעבודתו
 מצותיו בכל לעבדו ית"ש לו עבדים נעשינו כןידי

 כן אם עטם, עד ובנינו אנו עולם ימות כלוחוקותיו
 טצותיו כל לקיום לסיבה המה הן מצות הב'אלו

 בעבודה, ית"ש לו נתחייבת זה ידי על כיית"ש,
 לך לחק הזה הדבר את הטמרתם הכתוב שאמרוזה

 לך ימשך הזאת המצוה ידי על עולם, עדולבניך
 כן ואם הבן, עולם, עד ולבניך לך החוקיםהתחייבות

 רוצה הוא הנה ח"ו הללו מצות ב' על שעוברמי
 העול בעיניו רע כי התורה, חוקי כל מעליולהעביר
 לעבדים לו להיות היציאה בשעת עצמינו עלשקבלנו
 כרת, בעונש הם הללו עיטה מצות ב' כן עלית"ש,
 עצמו את ולהפריד להכרית בעיניו הופב אשרתחת

 תהא לא ח"ו ההוא הנפש ונכרתה ית"שמעבודתו
 לעשות וחדל הממורה רמיזת וזו בחטראל,כזאת
 מצות כיפל רק הוא הלא כזאת ולמה ונכרתה,הפסח
 ורמז השני הפסוק בא לזה תיעטה, ואל בשבעשה
 מלעשות עצמו את מונע שהוא כיון לעולם, וחדלהדבר
 ית"ש מעבודתו לעולם לחדול בדעתו הנההפמח

 בן אלעזר ר' לפלונוצוע פעם פוב מצאנו זה לפינהנה
 מבירא עזריה בן אלעזר ר' עקיבא, ור'עזריה

 בחצות היה במצרים אוכלים אבותינו שהיו פמחליה

 סימןז א נחסם ה מאסר אב תמוז י, סימן א מאסר עיףמה(

 להיות מצותיו עול עלינו להעמים כדי הראשוןלילה
 הפובה עיקר החג וזה חייט, ימי כל ית"ש לולעבדים
 מלך, מלך עבד ( מז )שבועות לו שככה העםאשרי
 את לאכול לנו אין עולם ימות כל אנחני נם כןעל

 מן עיקר עררים שאנחנו מורה רזה חצות, אחרהפמח
 שזה פרעה, יד מתחת ממצרים שהוציאםהפובה
 צאו קימו לא( יב ושסות פרעה שצעק חצות אחרהיה
 מן עיקר לעשות אנחנו מחוייבים אבל עמי,מתוך
 בחצי היה שזה לעבודתם המקום שקרבנוהפובה
 כל מצותו ליה מבר עקיבא ור' הראשונה,הלילה
 פמח זבח ואמרתם כי( )שם היא הכתוב דנזירתהלילה,
 בנבפו במצרים ישראל בני בתי על פמח אשר לי"יהוא
 ואז האחרונה, לילה בחצות נעשה וזה מצרים,את
 עבודתו עלינו העמים שהש"י כשלימות העניןננמר
 למפרע ואז חפזון, בשעת פרעה שחרור ננמר כךואחר
 עליט, העמים אשר בעבודתו ית"ש לו קנוייםהיינו
 שי"י העם אשרי לד שככה העם אשרי סו( קפד)תהלים

אלקיו

 הסוד דרךעל
 נוקמין עבדת לילה מדוח לח.( מ"ב בזהר מבוארדגה

 ברפט לת אפקת יום מדת כך ואחרבמצרים,
 ביה דרכיו פם"ח בלילה הנאכל הקרבן שנקרא וזהנלי,

 מ"ח, פ"ה פ"ז( שכ"א )פת"ח האריז"ל דמרןמשמיה
 בדיבור הזה בלילה מצרים יציאת סיפור סוד)הוא

 מלכות השכינה סוד כביכול הכלות בזמן דהנהבפ"ה(,
 ג( נ )חטע4 דומיה, נאלמתי ק לט )תהלים בבחינתהוא
 מורא בחינת עיקר )דהנה נאלמה, נוזזיה לפניכרחל
 דבר ד( " )קהלת אמר דאת כמה מדבורו הואמלכות
 הדיבור, נאלם כביכול הנה עילפון ובאין שלפת,מלך
 במהרה וירושלים ציון בנחמות מה( מאמרינו קדםוכבר
 ירושלים, ל"ב על דבר"ו ב( מ )ישעו נאמרבימינו

 רח"ל, בנימפריא ל"ב דב"ר ל"ת על דב"רשיתמשך
 ביציאת נם והנה נוזזיה, לפני נאלמה בעוה"רשהיתה
 שהתחיל מ"ח, פ"ה הוא אז ההירות בלילמצרים
 שבעל ותורה פ"ה מלכות היים יז.( )ת"ז להשיח,הפ"ה
 ה( סימן א )מאמר כתבנו כבר והנה לה(, קרינןפה

 נחמרה כן אם מ"ח פ"ה פמח בתיבת המקובללפי
 בעל לחכימין ונמסרה שבכתב התורה מן ה'אות
 שם מן אחרונה ה' אות סוד הוא ה' אות כיפ"ה,

הוי"ה



 יששכר פשט * חרש בפרדם, טיול ד, מאמר ניסן, חרש מאמריבסני
 היה לא בנלות כביכול אשר פה, שבעל תורההוי"ה
 פסח החירות בליל המתום ונפתח מלך, דבר פ"הלה
 וכו' בשיחה ה' אות המליך )ס"ה( יצירה ספרכלטנור בדרוסי )שפ( לעיל שכתבתי מה עיין פ"ח,פ"ה
 בנפש ימין ורגל בשנה וניסן בעולם טלה בווצר
 בנימטריא מיל"ה פת"ח עוד )ותבין ונקבה,זכר

 פםח קרבן אכילת מצות עיקר זה לפי כן ואםרג"ל(,
 מלכות המתום נפתח שאז בלילה, רק הוא מ"חפ"ה
 לון אפיקת יום מדת כך ואחר שלטון, מלך דברפ"ה
 יד( סו )בראשית לאברהם הקב"ה שאמר וזהו גלי,ברסט
 ואחר לילה במדת אנכי דן יעבודו אשר הגוי אתוגם
 פםח מצות כן על יום, במדת גדול ברכהט יצאוכך
 יום מדת נבקר כי בקר, עד ממנו תותירו לאהוא

 )שסות אזלין כחדא דתרווייהו הגם גלי, ברפטאפקית

 זה כל עם דינו, ובית הוא לפניהם הולך וי"י כא(יג
 היכר[ )הדיבור( הוא עיקר אישתכח דדכוראבאתר
 והנה האמת, יודע הטוב והשם לי נראה (, לח)זח"ב
 דהוא בסעהם"1( ת1א ולק"ת ידוע מלכות הנוקבאבחינת
 שעד )ע"ה למשכילים ידוע רחל, ובחינת לאהבחינת
 !קא ע"ד( 1 ברכה )1הי" אצלנו נכתב כבר והנהלז-לח(,
 של שמע קריאת ( ח )ברכות דילן בש"ס לןדקיימא
 בש"ס להלכה איפםק כן השחר, עמוד עד זמנההלילה

 כחכמים פסקו ירושלמי ובתלמוד גמליאל, כרבןדתן
 כתבו דחנה הפלוגתא, טעם שם וכתבנו חצות,עד
 הוא ירהטלמי ונלכוד מא( ת אור )מאווי האריז"לגורי

 ידוע והנה רחל, מבחינת דודן ותלמודא לאהמבחינת
 חצות אחר אשר ב"ז( ש"א הרה"ח האריז"ל מרןמכתבי
 לאה, בחינת עם יום מדת היחוד נתהווההלילה
 חצות אחר תיכף מברכין ס"ז( ש"ב )שפ לדעתו כן)על

 לאח בבחינת אז כי וכו', בינה לשכוי הנותןברכת
 רחל בבחינת כן שאין מה יום(, מדת נתעוררכבר
 על השחר, בעמוד רק יום בחינת יחוד מתהווהלא
 קריאת פםקינן ה"נ( פ"א )ברכות ירושלמי בתלמודכן

 מיקרי ולהלן מחצות כי חצות, עד רק דלילהשמע
 מבחינת שהיא דידן ובתלמודא יום, בחינתבבחינתה

 עמוד עד ~ילה שמע קריאת חובת ידי יוצאיןרחל
 ועד יום, בחינת עמה להרטהבר מתחיל שאזהשחר,
 ממשא בבחינתה, מאיר יום בחינת אין השחרעמוד
 לא י( יב )שסות ביה דכתיב דפםח שמעתא, לןרווחא
 לדעתי לעיל שנתבאר מטעם בקר עד ממנותותירו
 עשירי עזריה בן אלעזך ר' ( כז )ברכות הנההקלהטה,
 ור' חצות, עד רק אמר לאה, של בניה מבנילעזרא,
 שהחש השחר עמוד עד ליה סכר יוסף בןעקיבא

 כעת. בזה ודי רחל,בבחינת

 י'דרוש
  ע"א. קט"ו דףפסחים

 הפשט דרךעל
 נתן דרב בריה כשמשיא רב לי אמר רבינאאמר

 ניכרוך לא דגמרא, משמיה הלל אמרהכי
 דםבירא כהדום וניכול, הדדי בהדי ומרור מצהאיניש

 ואתי דרבנן ומרור דאורייתא הזה בזמן מצהלן
 ואפילו דאורייתא, למצה ליה ומבטל דרבנןמרור
 מילי הני זו את זו מבטלות אין מצות דאמרלמאן

 אבל בדרבנן דרבנן אז בדאורייתאדאורייתא
 לדאורייתא, ליה ומבטל דרבנן אתי בדרבנןדאורייתא

 זו את זו מבטלות אין מצות ליה דשמעת תנאמאן
 כורכן שהיה הלל על עליו אמרו דתניא הוא,הלל
 מצות על יא( ט )בכובד שנאמר ואוכלן אחתבבת

 הלכיסא אתמר דלא השתא וכו', יאכלוהוומרורים
 ואכיל, מצה אכילת על מברך כרבנן ולא כהלללא

 מצה אכיל והדר ואכיל, מרור אכילת על מברךוהדר
 עד כהלל, למקדש זכר ברכה בלא הדדי בהדיוחםא

כאן.
 ומצה חמץ מהלכות ח' )בפרק ז"ל הרמב"םוהגה

 מצה כורך כך ואחר כתב, ח(( 1 )1הלכה
 קדוחנו אשר וכו' ומברך בחרוסת ומטבל כאחתומרור

 ואם ואוכלן, ומרורים מצות אכילת על וצונובמצותיו
 זה על מברך עצמו בפני ומרור עצמה בפני מצהאכל
 אשר מברך כך ואחר עצמו, בפני זה ועל עצמובפני
 מבשר ואוכל הזבח אכילת על וצונו במצותיוקדשנו
 קדשנו אשר ומברך תחלה, עשר ארבעהחגיגת
 של מגופו ואוכל הפפח אכילת על וצונובמצותיו

פפח



צא יטכר רמז ק דרוש בפרדס, טיול ד, מטמר ניטי חרש שאמריבנבי

 שמברך אחר קרבן, שם שאין הזה )ובזמן וכו',פסח
 וחוזר וכו', מצה אכילת עי ומברך חוזר לחםהמוציא
 ומרור מצה וכורך וחוזר וכו', מרור אכילת עלומברך
 כוכב עכ"ל(, למקדש זכר ברכה בלא ואוכלןוכו'

 אברהם, אמר המקדש( בזמן הרישא סדר )שהראב"ד
 והגה עכ"ל, דייק לא הסדר זה מקום מכל כהלל,זה

 פשומ הוא אבל פעמו, נתבאר לא המגיד הרבכתב
 כהגנה הלחם כקושית הוא הראב"ד שלשהכוונה

 כהלל, ומרור המצה לכרוך פסק דהנה הרמב"ם,על
 צריך כהלל ואי הפסח, את לאכול כתב כךואחר
 זה הראב"ד שכתב וזהו ומרור, מצה פםחלכרוך
 לתרץ והנראה כהגנה, בלחם עוד עיין דייק, לאהםדר
 בגמרא דאמרינן הא ליח הוקשה דהנה הרמב"ם,דעת
 זו את זו מבמלות אין מצות ליה דשמעית תנאמאן
 כורכן שהיה הלל על עליו אמרו דתניא הוא,הלל
 יאכלוהו, ומרורים מצות על שנאמר ואוכלן אחתבבת
 את זו מבמלות מצות ליה סבר הלל גם דילתהדקשה

 שהקשו שם )עיין הוא הכתוב דגזירת הכא הפאניזו
 להרמב"ם הוקשה ~ור אשק(, רב אטר %א ו*" בתום'כן
 מצה פםח כורך הלל שהיה לומר אפשר האיךז"ל,

 וכהנעה רעב, כשהוא למיכלא דצריכין מצה הריומרור
 כחנה שיאכל כדי לאכול אסור ולמעלהעשירית
 התורה יסודי הלכות למלך במחטבה )עייןלתיאבון,

 יש באכילה, התורה מן בציווי שהוא מה כל)פ"ה(
 אכילה מיקרי דלא גמה, אכילה תהיה שלאלחרט
 קיימא הפסח אכילת והנה איסור(, אכילת לעניןאפילו
 הפמח שיהא כדי חגיגה לאכול מקודם דצריכיןלן

 בפסה היישירו לא למה קשיא )ואי השובע, עלנאכל
 מלכים מאכל צלי הוא פםח לומר יש גםה,לאכילה
 פת(, מצה כן שאין מה שכיחא, לבםומאורווחא
 חולק, מבלי בנמרא מוסכם הוא הדין פנים כלקל
 ומרור, מצה פםח כורך היה שהלל לומר אפשרונויך
 שהיה לומר אפשר האיך להרסב"ם, ליה קשהותו
 בכזית, אכילה צריך אחד מכל הנח הג' כלכורך

 ג' הרי כן ואם ביחד, הכזית לבלע צריךולכתחילה
 מכל מכביצה, יותר מחזיק הבליעה בית ואיןזתים,
 ביחד, כורך היה דהלל הא הרמב"ם שפס מעמאהלין
 וכנאסר פפסוק החש והראיה וסרור, מצה רקהיינו

 הבשר את ואכלו ח( יב )שטות נאמר הנם באבפרשת
 והוא אש צלי להיות )היינו אהד, צלי הזהבלילה

 הלילה באמצע יאכל אפילו קפידא אין מבהדםמאכל
 על ומצות כן( וכאין פה שכיסא, לבסוטא רווחאכי

 כשהוא בתחילה ואוכלן ביחד )כורכן יאכלוהומרורים
 מצות על הפסוק הביאו שבגמרא אמת הןרעב,

 יא( ט )בנדבר בהעלותך בפרשת הנאמר והואומרורים
 הנאמר הפםוק כי לשת, אשגרת הוא אבל שגי,בפסח
 הכנוגה כרחך ועל ום, עיין בגמרא ליה אצרכוום
 נ"ל(, וכנ"ל, וכו' מרורים על ומצות הנ"ל הפםוקעל
 אכילת בשעת אומרים שאנו הגוםח לנו יונחובזה
 היה קיים, המקדש שבית בזמן הלל עוטה כןכורך
 )ם*ז מהפוסקים הרבה והגה וכו', ומרור מצהכורך

 מהו זה בזולת כי ומרור מצה פםח הגיהו תעה(או"ח
 לנו שאין כיון כתב )שק יעקב )והחק למקדדו,זכר
 חלהט, מעם והוא פםח לומר כשקרא מיחזיפםח
 קיים היה המקדש שבית בזמן אומרים שאנוכיון
 דהלל יוגח, שכתבתי מה ולפי פםח(, נאמר לאלמה
 גם אבל ומרור, מצה רק הפםח כורך היה לא כןגם

 דרבנן מרור ראתי כן לעשות אםור הזה בזמןלהלל
 זכר רק הוא כן עושין שאנו מה אבל וכו',ומבמל
 מבמלות ואין מדאורייתא שתיהן היו שאזלמקדנו

 נ"ל. זו, אתזו

 הרמז דרךעל
 להראב"ד, הרמב"ם בין פלוגתא זה לפי ישהנה

 מצה פםח להיות צריך הכריכהלהראב"ד
 כמה דברנו וכבר ומרור, מצה רק ולהרמב"םומרור,
 בישראל וערה ללמד זכו אשר הגשמות אשרפעמים
 הנה הפשמ, דרכי פי על הלכה איזה שפסקוהגם
 חיים אלקים דברי ודבריהם מאד, יודעתנפשם

 ודרדר רמז בדרך גם מבוא יש ובודאי התורה,בפרד"ס
 כעת ואומר רבוואתא, מהנהו אחד כל לסברתוסוד
 הרב כתב ומרור מצה פםח מצות רמז הרמז,בדרך
 התלפת )מת דוד עיר בספרו ז"ל דלידא דוד מ'הנדע

 ית' השגחתו על הוראה הוא נפצוץ ע"ג(, עה דף אחדר
 שמאמינים הגם מתפקרים יש דחנה הנמצאים,בפרמי

 רוממותו לגהרל אומרים, זה כל עם הש"י,במציאות
 והתנהגות הארץ את י"י ועזב בשפלים כשגיחאינו
 הוראות והנה וכמעיהם, ושמים כוכבי ע"י הואהארץ
 והבחנן מצרים, את בנגפו בנ"י בתי ש שפסחהפםח
 השגחלה על הוראה הוא הנה וכו', בכור של מפהבין

הנפלאה



 יחכר רמז י, דדים בפרדס, טיול ד, מאמר ניסן, חרש ממריבני
 לקחת המצוה באה והנה הנמצאים, בפרטיותהנפלאה
 המצריים שהיו המזלות בכור טלה הצאן מןהפסח
 ואין ההנהגה ראשית שהוא כאומרם אותו,עובדין
 לקחת הש"י צונו והנה ממנו, גדולה והנהגההשגחה
 י"י, לשם וחיותו( כחו )שהוא דמו את ולזרוקהמלה
 תחת המה נתונים נתונים המזלות שכחלהורות
 מבלעדי תנועה שום להם ואין ית"ש, ושפעוהשגחתו
 הוראת הוא זה הנה בפרמיות, ית"ש ויכולתוהשגחתו
 מזה )הנה בפרפיות, ההשגחה על )לנו( יורההפסח
 נ"ל( התורה, פי על ועונש שכר על לנויורה
 כמובו, מהמחדש העולם חידוש הוראת על יורהבלצה

 כן שאין מה גה*(, מאחד אחד הוא שאורדחנה
 שאור מן ואינה שעשאה הפועל כח מן רק הואמצה

 ליש, מאין בראה העולם חידוש על הוראה זההקדום,
 על הוראה הוא הנה מחדש, יש חידוש שיש)וכיון

 נ"ל( הש"י,מציאת
 שאל רבינו משה השמים, מן תורה על יורהמרור

 ממצרים, ישראל בני יצאו זכות באיזהלהש"י
 תעבדון ממצרים העם את בהוציאך הש"יוהשיבו
 יכולה אינה והתורה התורה, בזנות היינו וכו'את
 העיר דברי ג"כ שם מביא הרמז ע"ד יב דרוש לקמן עייןכה*(

 הכונה וכן מיש, יש הוא וחמץ שאור דצנה בזה"ל,דוד
 וידידי אחי ועתה ע"ג עה דוד עיר ס' לשון וזהכאן
 אדם בינת הלא חיים, אלקים דברי לשמוע אזניךעשה
 עיסת כי צצה לעיסת חמץ עיסת בין גדול הפרש שישהוא
 לעשות אפשר אי כי לו הקדום משאור נעשה הואחמץ
 מוכרח כזו עיסה נמצא המחמיצו, שאור בלתי חמץעיסת
 מוכרח הקדום שאור ואותו ממגה הקדום קדמון להלהיות
 תכלית, לאין והוא ממגה הקדום שאור עוד לולהיות
 קדמון אם כי לה להיות יכולה אינה מצה בעיסתבהיא"כ
 אם כי דבר משום לקוחה אינה כי ידו על הנעשהאחד
 מורה כזו עיסה נמצא לבד, וקמח מים או לבד ועפרמים
 מבמחדשו לכן קודם ולא עתה שנתחדשה המוחלט חידושעל
 שנעשו עד יחד ובללם לבד ומים ארץ שלקח הקב"הזה

 הראשון אדם וברא חלה לקח עיסה ומאותו צצהעיסה
 והניחו קדזשה, עליו חל חלה ולהיותו עולם, של חלתושהוא
 צעהו אשר מצוותיו ולקיים ולשמרו לעבדו עדןבגן

 היה שלא רואו אחרי לנגדו שגי ואין אחד שהואבוראו
 הקב"ה צוה אז וכו', לבדו ה' אם כי בבריאתו סיועושום
 ית"ש ורצות ומרור, מצה פסח ההוא בלילה לאכול עמואת
 שמורים ולהיות לבד וממים מקמח מצה שיעשו בזההיה

 עיסה גם כי ידעו למען מועטת גשיעור אפילו כללמחימוץ
 מעיסה היה הראשון אדם וגם העולם שנבראהראשונה
 לבדו הוא כי בעולם סיוע שום בלתי לבד וממיםמעפר
 והנחמדים. המתוקים בדבריו עיפש וכו', העולם אתברא

 מונקאטש דפוס פ"נ, התשובה שער חכמה ראשית עתןכו*(
 ע"דקיא

 )כמו יסורין )מרירות( ידי על אם כי כאדםלהימצא
 תורה יסורין ידי על ניודנו ג' ( ה )ברכות רז"לשאמרו
 זך, זית שמן כ( כז )שמות ט*( האריז"ל שכתב וכמווכו'(,
 מרירות ידי על אם כי דאורייתא ז"ך משיג אדםשאין
 בו מאיר אז הגוף את כשמכתת למאור, כתיתכזית,
 בל"ב המרור את ללעוס צריך כן על התורה,אור

 מרו"ר והנה שבתורה, חכמה נתיבות ל"ב נגדשינים
 מתקיימת התורה אין ( סג ))ברכות מו"תבגיממריא

 חק יט ~מדבר שנאמר עליה עצמו שממית במיאלא

 חכמה נתיבות ול"ב ימות(, כי אדם התורהזאת
 תחיה, החכמה כי חיים לו נותנים המהשבתורה

 המרור כן על המות, ממלאך חירות נקיטה כןעל
 הללו אמונות בג' והנה השמים, מן תורה עלמורה
 במציאות הנחש, פיתויי ידי על הראשון אדם חמאהיה

 מן ובתורה ועונש(, שכר אמונת )שהואבהשגחה
 היה איך סתומים דקים דברים הם )והנההשמים,
 להשוקדים מובן אבל הראשון, אדם כחמא זהבלול
 בדקות(, כאלה פגמים מעין שהיה התורה דלתיעל

 בא הראשון, אדם חמא לתקן באו האבותוהנה
 בא בעולם, ית"ש אלקותו מציאת ופירסםאברהם
 ואית דין אית אשר ופירסם הדין מדת מצדיצחק
 יעקב בא ועונש, שכר "ט כן על משגיח יש כידיין

 יה"ב תם איש היה כן על השמים מן תורהופירסם
 בקצרה ז"ל הרב דברי תמצית זהו תורה, אהליאהלים
 כדרכן בדברים שהוספתי ביאור תוספת קצתעם

 תורה. דברישל
 הדת יסודי עיקרי המה הן הללו אמונות ג'דדינה

 טירותיו, העיקרים בעל הרב בנה זה עלאנטר
 ועונש שכר השמים, מן תורה הש"י, מציאת המההן

 אשר העיקרים ג' המה והן ההשגחה(, ידי על)שהוא
 אם והיה בשמע שמע קריאת בפראויותמבוארים
 עיקרים ג' על ומרור מצה פסח והנה כידוע,שמע
 ידי על שנתפתה הראשון אדם חמא לתקןהנ"ל
 ומהן בשנה ימים שס"ה הנה כן על הנ"ל, בג'הנחש

 להורות ימים, שנ"ח נשארים ימים ז' הפסח ימיז'
 לאדם שפיתה הנדהי חמא מתקנים הללו ימיםז'

 שלא מי ( קא )פסחים כן על לעולם, מות והביאהראשון
 ידי יצא לא ומרור מצה פסח הללו דברים ג'אמר

 למוציאיהם הם חיים כי כפה דוקא אמירהחובתו,
בפה

והנה



צב יחכר ומז ק חפש בפרדס, טיול ד, מאמר ניסן, חדש מאטרי21ני

 לא ותורתי עזבו אותי ש( א )יריר הנביא אמרהמנה
 הלואי ז( א חמיה )יישלש חז"ל בו ודרשושמרו

 מחזירן שבה שהמאור שמרו תורתי ואת עזבואותי
 מי דהנה ונראה, מתמיהים, הדברים ולכאורהלמוטב,
 עזב באומרו ועונש( )ובשכר בהשגחה מאמיןשאינו
 אותי הלואי הש"י אמר הנה וכנ"ל, הארץ אתי"י

 עזב עלי ויאמרו מוכשרים יהיו לא ח"ו אפילועזבו,
 דאז תורתי שומרים היו פנים כל על אם וכו',י"י

 ענין מבואר בתורה כי למופב, מחזירן שבההמאור
 בנותן האדם שמאמין וכיון ועונש, ושכרהשגחה
 מתאמת התורה ידי על ממילא הנה ובתורה,התורה

 ועונש ושכר ההשגחהענין
 הרמב"ם לפלוגתת מקום מצאנו זה לפיךהנה

 דחוראת כיון הרמב"ם לשיטתוהראב"ד,
 האמיתי, האחד מהמחדש החידוש על מורההמצה
 בכריכת די השמים, מן תורה על המרורוהוראת
 המורה הפסח גם לכרוך בעינן ולא ביחד הללוהשתים

 שאמר מה בזה לנו ויורה ועונש, ושכר ההשגחהעל
 ממפיק יהיה שמרו, ותורתי עזבו אותי הלואיהנביא
 הראב"ד ולשימת וכנ"ל, למוטב מחזירין שבהדהמאור
 הדת ויסודי עיקרי המה אלו ג' פנים כל דעלכיון
 יסודי ג' המה והן העיקרים, בעל הרב שהוכיחוכמו
 מהראוי שמע, הקריאת בפרשת המוזכריםהדת

 האחד אמונות מגי דלא לאדם להורות יחד,לכורכם
 הלואי הנביא דאמר והא חביריו, בזולת השתיםאו

 הכוונה חז"ל סיימו הנה שמרו, ותורתי עזבואותי
 גם ישיגו ובודאי למוטב מחזירן היה שבהדהמאור
 לקיים צריכי מיצרך כולהו לעולם אבל הלזו,האמונה

 הבן ואתה התורה, וימודיהדת

 הרמז דרך עלעוד
 תצה רביעי דרוש פסחים )מסכת בשל"ה שכתב מהלפי

 עמודים ג' אל רומזים מרור מצה פסחעשייה(
 גמילות עבודה תורה היינו עליהם עומדשהעולם
 העבודה את הטמרתם כה( יב )שטות עבודה פסח,חמדים,
 אין אם יז( 1 )אבות ומים קמח רק בה אין מצה,הזאות
 לכו צמא כל א( וה )ישע" תורה זו מים תורה, איןקמח
 המקיים כל ט( ד )עטת עשירה ומצה עני לחםלמים,
 חמא, מרור, מעתור, לקיימה סופו מעוני התורהאת
 עון למרק עלן רחמנא דחס לס.( )פסחים יסורין עלרמז

 היכי ( מז )עיניו בגמרא )והנה חמדים, גמילותוהוא
 על אף הרי וכו', לכיס ידו הושים אפילו יסוריי,דמי
 הנה ימורין, למירוק שנתחייב עבירות שעשהגב
 קלים, יסורים ידי על למרק הטוב בחמדו רחמנאחס
 נ"ל, חמדים, גמילות הוא והנה חם"א, מרור כןועל
 האריז"ל שכרעב דרך על חמדים גמילות רמזועוד
 ח( כא )בראיית לשון מזבים חמדים גומל פ-ו( ש-ט)פרע-ח

 שהם החמדים, הם ומובדל מומר יצחק, אתהגמל
 לנו ונדמה מבינים אנחנו ואין מכוסיםהחמדים
 בעוה"ר העבודה עמוד והנה נ"ל(, ומרירות,ליסורין
 התורה עמוד אבל קיים, המקדש בית שאין בזמןבטל

 כל ( קי )סיעות העבודה, ומשמרת משמרתהשומרת
 לרמז, ש"ט זהו והנה וכו', כאילו עולה בתורתהעומק
 ומרור, מצה רק הוא הכריכה מצות הרמב"םלמברת
 המה הן חמדים, וגמילות תורה עמודי עלמורים
 פמח כן שאין מה תמיד, ומכורכים עולם ימיכל

 לו אין הזמנים מן בזמן הנה העבודה עלהמורה
 וזה ממרום, רוח שינו יערה עד בעוה"רמציאות
 כורך היה קיים המקדרם שבית בזמן הלל עושהשהיה
 גם יתייאשו שלא לישראל להורות ומרור, מצה)רק(

 ומרור מצה כריכת להם יספוק המקדש ביתבחורבן
 כנ"ל, העבודה כהולמת והתורה חמדים וגמילותתורה

 מצה אמה כורכין אדרבא וסייעתו, הראב"דולשיפת
 עמודים, הג' חמרים אינם לעולם שלעד להורותמרור,
 ( כו )ברכות הנה קיים המקדש בית שאין בזמןדגם

 שאנחנו הקרבנות תורת וגם העבודווק כנגדתפלות
 ויעלה ממש, מעשה הוה שפתינו עקימתעומקים

 י"י לפני ניחוח לריח לרצוןתמיד
 הרמז דרך עלקדד

 פמח חפישק דרוש )שם השל"ה עוד שכתב מה פיעל
 וממון וגוף הנפש לשלימות רומזים מרורמצה
 הנאמר )וכענין הש"י, לעבודת מושלמים כולםשיהיו

 תיבות ראשי לך מג"ן אנכי א( סו )בראשיתלאברהם
 כי הנפש, שלימות על רומז פמח נפש(, גוףממון
 כי יא( יח )שסות ונתקיים זרה, עבודה ביטול עלרמז
 וכענין מאד יודעת )שפשינו האלהים, מכל י"יגדול
 וכו', י"י גדול כי ידעתי עתה )שס( יתרושאמר
 "( קלט )תירים אמר דאת כמה בנפש הואוהידיעה
 וכענין הגוף, לשלימות רומז מצה כחשד(, יודעתונפזרי

שאמרו



 וששכו י,ה~ש חרש בפריס, טיול ד, מאמר ניסן, חרש מאמריבנבי
 עולם של הלתו היה הראשון אדם א( יד )י"רשאמרו
 שאמרה דרך על הממון, שלימות מרור כעימה,ונתנבל
 מרורין מזונותי שיהיו רצון יהי ( ש )עיייניןהיונה
 הסים שיהיו הס"א מרור נם הקב"ה, ובידכזית

 הרמב"ם לסברת הנה העניים, על העשיריםבממונם
 הרומזים והמרור המצה רק ביהד לכרוך צריךאין

 הנוף כוהות יהיו אם והנה והממון, הנוףלשלימות
 היא הנפש הנה ית"ש, לו מהטלם הממוןותאוות
 להיות הפיצה ממילא והנפש ממעל אלקיהלק

 מחוכרת בהיותה הנפש נם הראב"ד הרטיטתמושלמת,
 ההומר אחר בפבע מתמשכת החומרי הנוףאל

 שהשיב וכענין התורה, ידי על להשלימהוצריכין
 והסומא ההיגר בניטל ( צא )סנהדרין לאנטונינוםרבי

 והבן.וכו',

 הדרוזי דרךעל
 שכתב מה פי על מרור מצה פסה במצותנצטוינו

 קדמון היבור )הוא קודש מקראיבספר
 ב'(, סרק שני )חלק סאמינא( יוסף מו"ה הנדול הרבמאת

 עבירות ראשי נ' לתקן באו במצדים נם הללו מצותנ'
 פי על והוא דמים(, שפיכות עריות נילוי זרה)עבודה
 זרה מעבודה ידיכם כהזכו 00 )פ"8 המכילתאדברי

 דהכוונה שהוכיח דבריו שם )עיין במצות,והדבקו
 אני והנה דמים(, ושפיכות עריות נילוי הדיןהוא

 ישראל שהיו מה דהנה בזה, קצת הדיבור לךארהיב
 )שמות מרז"ל שמענו זה במצרים זרה עבודהעובדיו

 קשה ומעבודה רוה מקוצר כנטה אל שמעו ולא ס(1
 מעבודה לפרוור בעיניהם קשה שהיה ה( 1)שמו"ר
 שמענו, לא זה דמים ושפיכות עריות נילוי אבלזרה,

 העריות מן נדורין שהיו ה( יב )וישי רז"ל אמרוואדרבא
 דמים משפיכות ונם הכתוב, ופרסמה היתהאחת
 מקטע אפילו נזהרין וכהיו גו( )ח"ב הזהר בדברינמצא
 ה( סו תגלים )שו"ס לרז"ל נמצא זאת אבל במעהא,זרעא

 עבודה עובדי הללו הים אצל מען מצרים שלומהשר
 דמים שופכי הללו וכו' עריות מנלי הללו וכו'זרה
 אדם חטא לתקן שם שבאו כיון לפריט וישוכו',

 מסעי תטומא , לח מהדרין )ע" מרז"ל ידעת וכברהראשון,
 זרה עבודה עון כלול היה הראשון אדם וטבעוןש(

 עבירות נ' על )אשר עריות ונילוי דמיםושפיכות
 שלא נפשם למסור ישראל בית כל מחוייביםהללו

 על  רילטור אמר הנטש י( ש מ"י זרה  עבודהקבור(,
 שפיכות הוה, על הנהש בא )שם( עריות נילויבוראו,
 )והוא לדורות מיתה נרם ק ואתחנן )תנפושדמים

 האבות כן על בדבר(, פנימיות יש ועודכפשוטו,
 עבודה הטא לתקן בא אברהם חטאו, לתקןשבאו
 עצמו את ומסר אלקותו בפרסום השתדל כן עלזרה

 לתקן בא יצחק זרה, עבודה יעבוד לכל האשלכבשן
 הש"י, לכבוד לשחיטה עצמו את וממר דמיםשפיכות
 בן היה ק צח )י"ר כן על עריות נילוי לתקן באיעקב
 שהיו הנשמות אלו והנה וכו', ראה ולא שנהפ"ד

 הקדושים וניצוצים הנשמות כל לתקן הוצרכובמצרים
 ראשי בג' הראשון אדם החטא ידי עלשנתפגמו
 בס"ט במצרים נשקעו כאיטר הנה הללו,עבירות
 הם עדיין הרי טצרים וטל שר טען טומאה,שערי
 בעת הש"י צונו והנה וכו', והקלו וכו' הללושקועים
 תיקון שיהיו הללו מצות ג' מצרים מארץצאתנו
 הנ"ל סתות הג' עולט יטוח כל וכן עבירות, ראשילנ'
 של יצרין הנ' ולבטל הנ"ל, עבירות לנ' תיקוןהמה

 הנ"ל.העבירות
 הצאן, מן הפסה מצות דרכינו, לפי הענין לךהעבשך

 מצרים של זרה עכודה ג( מז )שמו"ר ידועכבר
 בחושבם המזלות, לבכור עובדים שהיו טלה,היה
 הארכנו כאשר המזלות מן למעלה הנהנה שוםשאין
 בחדש המלה ליקה הש"י צונו והנה פעמים, כמהבזה
 בנרם בחדשו היותו ובעת ממשלתו, תוקף זמןניסן

 וליקה לשוחטו הש"י צוה להדור, בי"ד היינוהמעלות
 שכהו להורות הש"י, לשם ולזרקו כהו שהואדמו
 בכחו הכל רק במזל, כה שום ואין הש"י בידמסור
 הוא והנה לעד, ית"ש והשנהתו ומלהטלתוומופעו
 לקיים אש צלי לאוכלו הש"י וצוה זרה, עבודהביטול
 ~וד באש, תשרפון אלהיהם פסילי כה( ז )דגריםבו

 ביטול על מורים שלם אשר פרטיים ענייניםשארי
 מדרושינו, רבים במקומות נתבאר כאשר זרהעבודה
 זרה. דעבודה יצרא לבטל פסה מצות לךהרי

 ענין דהנה עריות, דנילוי יצרא לבטל התצהמצות
 ידי ועל הרוה בה שנכנס החש בעיסההימוץ

 העבירה תאות ההא כן וכמו עצמה, את מנביהזה
 אנט איש יב( ה )במדבר שנאמר כמו הרוה באדםשנכנס

 אלא חוטא אדם אק נ( ישטה כוי אשתו תשפהכי
אם



א דו מאפר נימו, חמש מ58ייבני צג ששכר סי י חשש בפרדס, 

 הדעת, זחות לידי ובא שטות רוח בו נכנס כןאם
 )ברכות כן על לדעות אלא קיפוי אין ( מ )הנפות כןעל

 טמא לשום תורה לדברי טבילה עזרא תיקן לא (מ
 והוא הדעוך זחות מתוך שבא על קרי לבעלירק
 אך רצונך לעשות רצונינו יו.( )בחפת רז"ל מדברימובן
 דעבירה דיצרא השאור הוא מעכב, שטעימהשאור

 והנה שטות, הרוח בתוכו בהכנס העיסהשמחמיץ
 לבטל והוא הרוח בה שאין מצה לאכול הש"יצונו

 עריות. דגילוייצרא
 מרו"ר דמים, לשפיכות יצרא לבטל המרורמצות

 אצל מרירות לשון נמצא מו"ררבנימטריא
 המות מך מך אכן לג( סו )שתואל-א אמר ראת כמההמות
 מך רעה אשה כו( ז )קהלת מך כיום ואחריתה ק חתסוס

 קשה בעבודה חייהם את מררו המצריים והנהממונע
 מארץ צאתנו בעת הנה דמים, דשפיכות עוןלתקן
 מו"ת, בנימטריא מרו"ר לאכול הש"י צונומצרים
 החכמה נתיבות לל"ג רומזים שינים כל"כ%לועסו
 דמים. דשפיכות יצרא לבטל והוא תחיה,והחכמה

 עבירוות ראשי המה הללו עבירות ג' כן כיהנה
 הנ"ל עבירות ראשי נ' מן נקי האדםוכאשר

 מכל ובא כשומר הוא הנה ואביזרייהו,אינהו
 במפר הארכנו )כאשר באלו תלויים כולם כיהעבירות,

 מגולתם אשר הנ"ל מצות נ' כן על פקודיך(,דרך
 יחד לכורכם ראוי הנ"ל, עבירות דג' היצריןלבטל

 זרה דעבודה יצרא והנה ית"ש, במצותיוולאוכלם
 וכל מכל לסמלו ישראל ביד בכח מאז מוכןהיה

 כנסת אנשי ביטלוהו סטן )יומא כאשר לארץ,בביאתם
 על הקב"ה והקפיד ( לב )ערכיו שניה, בביאההגדולה
 בביאה ביטלו שלא על כהשמו אות והחמיריהושע

ראשונה.
 צריך שאין ז"ל הרמב"ם למברת טעם מצאנויהנה

 איו היצריו שאותו וטרור, לכוצה רקכריכה
 הטומאה רוח יעביר בעצמו הש"י אשר עד ביטשלהם
 הנה זרה דעבודה יצרא כן שאין מה הארץ,מן

 וסרור, המצה עם לכורכו אין פסח כן ועלנתבטל,
 זה, לפי קשה דהנה נאמר, הנה הראב"דולמברת
 נצפרך לא שוב טעבמל כבר זרה דעבודה דיצראכיון
 מה פי על הדבר נבאר אבל הפמח, למצותכלל

 תשכחו פן לכם השסרו כק 1 יבהם בפמוקשפירשנו

 אהדר כל תמונת פסל לכם ועשיתם וכו' בריתאת
 וכי טפורסטוע והקושיא כאן, עד אלהיך, י"יצוך
 ברש"י(, מיין זרה עבודה לעשות הש"י צוהח"ו
 הנעשית הנמתרת זרה עבודה על הכוונה פירשנואבל

 דהיינו הש"י, מצות עשיית בעת מוצה לאבכוונה
 טובים ומעשים מצות שערצה כגון ח"ו מזוייפתעבודה
 או ויכבדוהו, ש"טבחוהו אדם בני ולשבחלכבוד
 את שעובד הוא כמדומה הנה וכיוצא, ממוןבעבור
 והוא וממון, אדם בני זיתו, את עובד והואהש"י
 לעד )שער הלבבות בחובת ועיין מכהי, זרהעבודה

 כזה עובד ערך נרע בשכל(, )בחקירתו ד,( פרקהמעשה
 עיי"ש, לשיזבן רחמנא ענינים בכמה הצלמים עובדמן
 פו"ב( ח"א דע היקור מאמרות, )עשוא הרמ"ע פירש אשרוזהו

 %א טוב יעשה אנצר בארץ צדיק אין אדם כיבפמוק
 הטוב בעשיית יחטא שלא רצ"ל ה(, ז )קהלתיחטא

 לכם השמרו הפירוש, וזהו מזויף, מה בצדשעושהו
 אשר כל תמונת פמל לכם ומלויתם וכו' תשכחופן
 אלקיך י"י צוך אשר בהדברים רצ"ל אלהיך, י"יצוך
 צריכין לזה פמל, ח"ו לך תעשה במצותיוהיינו
 כנמת שאנשי בשנם תראה הנה יתירה,שמירה
 זה כל עם הננלית, זרה דעבודה ליצרא בטלוהגדיה

 מחוייבים כן על .(, הנמתרת זרה דעבודה יצראיש
 דעבודה יצרא לבמל כזאת לעת גם הפמחלעקשות
 ומרור מצה עם מחוייבת הכריכה גם כן עלזרה,
 רוח את בימינו ובמהרה כאחד, יצרין ג'לבטל

 במהרה לבדו ה' השנב הארץ מן יעבירהטומאה
 אמןבימינו

 הסוד דרךעל
 דרוש עשירה 5צה פסדם )05כת בשל"ת הקדיר הרבכתב

 ומרור מצה פמח מצוקן ג' כתחלת( והנה ד"הא
 מדות לג' מרכבה הם )אשר אבות ג' לזכותרומזים
 לישראל עמדה וזמתם הג"ת(, העליון דיוהבית

 ועוד לזכות(, העלית דין הבית פי על )לדתםבמצרים
 בכל ישורון לשבפי לעולם לעד זכותם עולם ימיכל
 צריכה מצה אברהנע זכות כננד מצה ודור,דוד

% )נשחית באברהם ביה וכתיבשיסור,  וישמור ה( 
 שני ט( מ הם ביה כתיב יצחק, ננד פסחונשמרתי,

 לחנינה, ואחד לפמח אזיד לב( י"א חיקי עזיםגדיי
 לא כו( נ 5י" ביה דכתיב יעקב, זכות לעוררסרור

שלותי נד. פיסן דפרקא ובצערא ע"ב, קב דף לקמן עייז*(



 יאכר סי ה דהש נפרדס, טיש ד, מאמר ניסן, חדש כאטריבנני
 הכריכה מצות הרמב"ם לדעת לפרש יש זה לפיוקנה מרור כן על לפובתו, והכל רונז, ויבא וכו'שלווחי
 יראה מצות לב' הרומזים ומרור, מצהדוקא אברהם זכות והנה ופרקינן, עלן רחמנא דחסחסא
 שייכים והמה כנ"ל, בחבירו כלול אחד כל ואהבה העלית, דין הבית חנ"ת למוד מרכבה הם ויעקביצחק
 וליראה אותו לאהבה היינו ית"ש בעצמותוכביכול דין חסד סוד והוא מג', פחות דין ביון אין ( ב)סנהדרין
 מצות ננד הוא הפסח הוראת כן שאין מהאותו, רחמים, יעקב ומדת  חמה אברהם מדת והנהרחמים,
 היינו מאתנו המבוקש אחר ענין הוא זה בו,ולדבקה וברחמים בחמד ישראל את לדון כרבים הלכההנה

 בעצמותו מצוה זה ואין חכמים בתלמידילדבוק כן על )יצחק(, הדין מדת ננד ויעקב(,)אברהם
 ולשיפת בכריכה, ליה מצרפינן לא כן עלכביכול, רק ומרור, במצה רק הרמב"ם לדעת דיהכריכה
 עליו מעלה פנים כל דעל כיון לומר ישהראב"ד די, יש יעקב אברהם ביחד ורחמים החסדבהסכמת

 מצרפינן זה בשביל אדרבא ממילא וכו', כאילוהכתוב הדין, מדת ליצחק הרומז הפסה לכרוך בעינןולא
 במצות ונם וכו', הכתוב עליו שמעלה להורותליה, פחות דין בית אין פנים כל על הנה הראב"דולדעת
 תירא אלקיך י"י את כ( י )דברים הנה דיראהעשה יודע אינו האחד אמר אם מ( )שם ראיה והאמנ',

 ה( 1 )דבתם וכן חכמים, תלמידי לרבות ( כב)פסחים דין הבית לצירוף הנ' בעינן א"כ הדיינים, ]על(יוסיפו

 חכמים התלמידי ממילא אלקיך, ה' אתואהבת להסכמה, השלישי יצורף ובהכרח כרבים דהלכההנם
 והבן מצורע הנ' אלו לכלמצורפים פובים כאחד ושלשתן לכריכה הפסח נם בעינן כןעל

 אפרים עוללות בעל הנדול הרב מדבר, אניעוד והדין ינתק, במהרה לא הבמ12לש 11;חופ יג( ד)קהלת
 ומרור מצה פסח ענין כיזב, כס( מאטר א ערוד ב)חלק לכל עולם ועד מעולם י"י וחסד לרחמים,מתהפך

 שהיו טובים דברים ד' על רומזים שאור והשבתת אמן עולם עדישראל
 הש"י )וצונו ממצרים, ננאלו זה בזכות אשרלישראל דרוש פסחים )סיכת השל"ה שכתב מה פי על נאסרעדך

 למען הנ"ל, כובים דברים לד' הרומזים הללובמצות רומזים מרור מצה פסח יחשוב( ד-ה שמורה טרההשגי
 ומאושרים שלמים להיותינו הימים כל נרדפהנדעה הם )אלו בו, ולדבקה אותו וליראה י"י אתלאהבה

 והנה בימינו(, במהרה לנאולה ונזכה הנ"לבמצות והמצות, התורה כל להעלות זוכין המצותראשי
 וזה דלטורין, בהם היו שלא א' הם, דבריםהד' בכל הוא וכן ממצרים, בצאתנו בהם נצפוינוותיכף
 שבעיסה שאור הרע ליצר רמז שאור בהשבתתנרמז מצ"ה מצרים(, מארץ צאתנו יום השרשיי ביוםשנה
 אין אפילו עבירה לעיטות האדם לב את המחמיץהוא מארץ יצאת בחפזון כי ג( סז )דברים חירות עלמורה
 ומה ט1.( )עיכול הרע בלשון אמר דאת כמה הנאהבה )נכבדת( )תשוקה אהבה בחינת והוא וכו',מצרים
 זה האדם עה2ה כן פי על ואף הלשון, לבעליתרון ארוץ מצותיך דרך לב( קיט )תהלים כענין בחפזוןויכרת[

 ולא יראה לא להשבית הש"י וצונו היצר,מצד כלולהיראה, כי)זח-איב(באהבה עוני לחםוכו'(,ונקרא
( ב' '(, ברשותינוימצא הנוף(, וממררת )שכהוברת היראה על מורהמרור
 שמותם, את שינושלא מורה פסח אהבה, כלולה ביראה )שם( כי חטאונקרא

עזיי לשונם, את שינו שלאג' שהיו פלה מזל המזלות בכור שידד הש"יאשר
 בדרף2יםהקידמים)דיוש

 :::עש%":: "שנג מן גדורים שהיוד' הוא י"י כי נתוודע ובזה אותו, עובדיןהמצריימ
 )מאמר עולם כהונתברית נרמזים הסה הןהעריווג עוד, אין מתחח הארץ חלל ממעל בשמיםאלקים

 מויוויטפ22ן:: מרור, מצה פסחבמצות דבריו, כאן עד ית"ש, בו אם כי לדבוק אין כןעל
 )מנין ימים שנ"חנשאר הנ"ל שהרב הנם)והנה דביקות אהבה יראה מצות הנ' שאלו יתבונןוהמשכיל

 הרע לשון שהביא נח"ש דרכו לפי העניניםפירש דרשו בו ולדבקה מצות והנה חג"ת, בחינותהם

 ) בממ אפרש זה כל עםברמז, כתיב והלא בו לדבוק אפשך וכי ( קיא )כתובותחז"ל

 ( סו ונרנין רז"לואמדו דרכינו לפי העניניםלך כל אלא הוא, אוכלה אש אלקיך י"י כי כק ד)דברים

:ן:1"א1דאן:בפשופו(. כאילו הכתוב עליו מעלה חכמים בתלמידיהדבק
 יתרון ומה שטר הוא )בנשיכתך(, לד יש הנאה מהאתה בשנינהנדבק

לבעל



מ יאכר סוד י, דרת בפרדס, טיול ד, מאמר ניסן, חרש מאמריבנבי
 שאור השבתת היטב, תשכיל זה לפי )הרע(, הלשוןלבעל

 הבן. נחש, של עטיו הרע ללשון תיקון ימים הז'באלו

 שמותם, שינו שלא הגדולה המדה מהו לך אבארדדינה
 את שינו שלא פירוש מובן פשופו פי עלוהנה

 הגוים, כשמות שמות לבניהם קראו שלאשמותם
 במדרים רז"ל לשון זה דהרי כן, לפרים אפשר איאבל
 את שינו שלא )ה(( ל"ב פרשה אמור )בפריטתרבה

 פלקין, הלמעון ראובן נחתין הלמעון ראובןשמותם
 לולייאני לראובן ולא רופא ליהודא קוראין היולא
 '(. עכ"ל אלכסנדרי, לבנימין ולא ליפפים ליופףולא

 הג"ח'(
 רק מצרי, בלשון הם מה לפרש בידי אין הללוהששית

 הגדול הרב לפרש, בידי יש אלכסנדרילבנימין
 כנודע במצרים ממשלתם שהיה יון בלשון )פירושואלכסנדר, שקראוקי מוקדון באיכסנדיר *( מפרש קא זלה"ההחיד"א
 בעלה את החליפה שאמו על בעל, חילוף )ט"ו((מיוסיפון
 היה )והוא אלכסנדרוס יצא וממנו אחד מכשף פסוזינתה
 שאמרו מה פי על לפרש יש זה ולפי מיוסיפון(, כנודעמצרי
 דרגא יוסף היה אשר הימים שכל ( רנט , קם )ח"אבזהר

 תחוחו, שימש הצדיק בנימין )בעבדות(, מצדים בגלותדיסתי
 ידעו באיצטגנינותם והמצרכם מוחלף, בעל בנימין כןואם

 לי נראה אלכסנדרי, יקראוהוזה
 להם דלמה מובנים, אינם לכאורה הדבריםודלנה

 היה למה ראובן ששמו מי שמם, אתלשנות
 בכל הענין שזהו תדע אבל לולייאני, לקרותולהם

 שיהיו ברצותם עצתם, זה החמאים, ממלכימלכיות
 ומצות, התורה עול ולפרוק למשמעתם פריםישראל
 הנה בקדושה מישראל אחד לכל שיש השם לבדהנה
 עצת והוא דילהון מסטרא אחר שם לו משימיםהם

 אחר ונמשך מתנונע האדם דהנה אתרא,הפפרא
 כל שנלקח הכלי של אהיזה כבית הוא והשםהשם,

 ליחן אחרא הפפרא עצת הוא והנה ידו, עלהכלי
 הזה השם קריאת ידי ועל דילהון, מפפרא לישראלשם

 וכוחותיו, האיברים וכל הגוף כל תנועת ידו עליומשכו
 מן לבפלהו עצתו אחר הישראלי ח"ו יתכהטךממילא
 בכפירות ח"ו דילהון הספרא אחר ולילך ומצות,התורה
 אשר הדבר יבין הכהרכיל כהסער, לאין רעותומדות
 גם כן ותמצא אלה, בדורותינו הקליפה עצתזה

 ודניאל ועזריה מישאל לחנניה שמות גתןבנבוכדנצר
 זדה עבודה אתך ח"ו שיתמשכו רוצה היה כי 1(, א)דניאל
 העבריים, בשמותיהם רק להיקרא רצו לא והםשלו,

 באיצפגנינות גדול חכם שהיה בפרעה גם תראהוהנה
 הראשון ישראלי תיכף תראה הנה הענין, שורשוידע

 כמו שם, לו שם תיכף יופק הוא ידו תחתשנכנס
 צפנת יופף שם פרעה ויקרא מה( מא )בראשיתשנאמר
 פיפיה לאו הנה מצרים, ארץ על יופף ויצא וכו'פענח
 להתייחם רצה לא דיופף הכוונה, לי ונראהרישיה,
 בלשה שבודאי )הנם פרעה קראוהו אשר השםבזה

 וממשלה שררה לחשיבות מורה הזה השם היהמצרים
 בכל היינו טצרים ארץ על יופף ויצא רקוכיוצא(,
 מצרים ארץ בכל במכתב ששלח והפקודותהמכתבים

 צפנת ולא יוסף רק עצמו את חתם לא המהטל,כדרך
 רצה לא )כי העברי, נטם ממנו נשחקע ולאפענח,

 וכנ"ל, המצרי שם ידי על גופו בתנועותההתפעל

 כן גם ויחי( דשה )אגרא פירשנו אשר וזהו הדבר(,הבן
 שנים ועשר מאה וכו' יופף ויחי כב( נ )בראשיתבפסוקים

 תו הא וכו', שנים ועשר מאה בן יופף ויסת בו()שם
 וכו', ויאסף וימת רק למימר ליה הוה לא לי,למה
 יוסף, בשם היינו פוב בשם שנפטר כהטמיענואבל
 מאה בן גפפר שהרי שנה, שמונים זה שמלךהגם
 נשתקע לא זה כל עם כשמלך, היה ושלשיםועיטר,
 שנאמר וזהו לעולם, שמו זה יוסף העברי שמוממנו
 הארונות על דהנה במצרים, בארון ויישם )שק כךאחר
 על הנטם לא הנה שמותיהם, מציינים מלכיםשל

 שנאמר וזהו יוסף, שם רק פענח צפנת יומך שלארונו
 ה.( )שהים ישראל בני שמות ואוה א( א )שמות כךאחר
 שמו, את שינה לא שיוסף ראשון, ענין על מופיףו'

 הגם 4 ד )זה"ב נפקו ישראל ובני עאלו ישראל בניכן
 אחרא הפטרא בעצת מיוחד שם אחד לכל שםשפרעה
 בזה רצו לא הם הנה לך, שכתבתי כמושלו

 קודש מקראי פעם ב115ב שמות( דכלה )אגרא פירשנורוכזה
 העבריות למילדות טצרים מלך ויאמר סו( א)שמות

 את בילדכן ויאמר וכו' שפרה האחת שםאשר
 וכו' עשו ולא וכו' המילדות ותיראן וכו'העבריות
 שיש ומה בתים, להם ויעיט וכו' יראו כי וכו'ותחיין
 כל קהויית א' הם, הללו קודות במקראילדקדק

 ואחר וכו' אשר וכו' מצרים מלך ויאמרהמפרשים
 אשר נ' לי, למה ויאמר ויאמר וכו' בעדכן ויאמרכך
 ואריכות, לשון ייתור הוא וכו' שפרה האחתשם
 העבריות למילדות וכו' ויאמר רק למימר ליה הוהולא

שפרה
 ע"ג. לו דף דוד כסא*(



 יטכר סוד ן חיש בפרדס, סי% ד, מאמר נימן, חרש מאמריבני
 מפרעה שינה מצרים מלך ויאמר ג' ופועה,שפרה
 ותחיין וכו' עשו ולא וכו' ותיראן ד' מצרים,למלך
 וכו' יראו כי ויהי ח' ותחיין, ומאי עשו %א טאיוכו',
 דרכינו פי ועל מדה, כנגד המדה מהו בתים, להםויעש
 מצרים מלך דהנה חומר, כמין הדברים יתפרשוהנ"ל
 הניח להטמעתו, מרים ישראל שיהיו ברצותו דרכוזה
 הנפש כחות כל נמשכין שיהיו בכדי שמותלהם

 וזהו אחרא, הסטרא עצת פי על שהניח שמואחרי
 למילדות היום( כל דרכו זה )אשר מצרים מלךויאמר

 )יהיה האחת שם אשר להן( אמר )מההעבריות,
 שטותיהן היה ( ע )010ה )ובאמת וכו' ונטם שפרה,שמה(

 אזי שמות להם שהניח וכיון ומרים, יוכבדהעבריות
 לעצתו(, ונטמעו השם אחר שיתמשכו בטוחהיה
 וכו' המילדות ותיראן זכז' בילדכן כך אחרויאמר
 ומרים, יוכבד בשמותיהם התייחסו )רק וכו' עלטוולא
 בשר עיני ראות כפי והנה וכו', ותחיין שנית(וזאת
 שמניחין השמות מאלו נמשך מום אחד דבר כינראה
 משפחות יחוס נודע שמזה העיקרי, שמו חוץלאדם
 הנומק שמו על נקראו לדורות בניו כי עולם,לדורות

 אחר גם ויודעין לדורותיהם בניו בני וכן אביהם,של
 כנטפחות כגון הזה, הבית מן שזהו דורותכמה

 הכתוב  אמר והנה  הטפיר"א,  והורווי"ץראפפור"ט

 נומק בשם להקרא רצו ולא וכו' המילדות יראו כיזיהי
 שילם בתים, )הש"י( להם ויעש הנה פרעה,שקראן
 לעולם ניכרים הנה סויה, כהונה בבתי שכרםלהם

 ונעים נחמד כי והבן לוי, וזה כהן זהבהתפחותיהם
 מוו ס' על המציא ובהוספות כהג"א פ"נ עש מרז )עגוהוא,

 ית שת ו מאמר  חשרי טרטרי ועזן , מב טוב ועשהמרע
  שינו שלא  הזה  הגדול  הדבר  להתבונן תוכלוטעתה

 בגלות גם דבר על והמשכיל  שמותם,את
 מרבית אצל שנתהווה לבבו סגור נקרע הזההחל

 מאת הניתן בשם דוקא להתייחס וליחוס לכבודההמון
 כתות המה הן העברי, שם להזכיר לא כי והםהגוים,
 הם ובקרבינו המה, ישראל מבני לא אשר רבהערב
 גהו  )ואפשר יעקב, לבית  ממאיר קוץ  והמהיושבים
 שור חכמה הששית )יי בקבלה  לראשונים הנרצההענין

 ליום האדם את ששואלין ניב( הקבר חיבוט  פ-בהיראה
 והנה תבין(, ואתה וכו', שוכח והוא שמו מההדין
 או צאן שמו היה היום כל אשר הפסח, רמז באלזה
 )ששת היום והן מצרים(, של זרה עבודה )והיהטלה

 העברי, הקח"ט שם לי"י הוא פסח זבח ואמרתי מ(ע
 הדברהבן

 הדבר גם לך אבאר ה(, לב מק"י לשונם את שינושלא
 גג( ב והראשית חוה בבריאת נאמר הנההזה,

 יקרא לזאת וכו' מעצמי עצם הפעם זאת האדםויאמר
 שנברא מכאן י( יה )ב"ר מזה ודרשו וכו', מאיש כיאשה
 בחורתינו הוא ריק דבר ולא הקודרי, בלשוןהעולם
 דוקא הקודים בלשון העולם בריאת לנו נשמעשיהיה
 אחד דבר ואם מקרה, דבר בתורה אין )כימכאן,
 אבל כזאת(, למה להתבונן צריכין אחר ממקוםנלמד
 ברית נגד מכוון הלשון ברית מ"ג( ס"א )יצירהתדע

 צינורות ב' יש המעור בברית כמו והנההמעור,
 ב' וצינור בדומה להוליד בקודש משפיע אחדצינור

 חלק בכאן שיש )וכיון החיצונים, אל ליחןלמותרות
 לידי לבא כן גם ח"ו האדם יכול אזי החיצוניםאל
 דלא באתר הקודש בצינור גם ח"ו להשתכהטחטא

 הלשון, בברית הוא כן והנה ישיזבן(, רחטנאאיצמריך
 לשונות הנארי הקודרי, אל השפעה הוא הקודשלשון
 שהיה הראשונים בנישואין והנה הגוים, חלקהם

 האדם מצטרך שהיה וחוה, אדם נישואי דהיינובעולם
 מצטרך היה הנה המעור, ברית ידי על בקודשלהוליד
 הקזתה, בלשון להשיח הלשון בברית נם שלםלהיות
 מסוכן הנה הלשון בברית הגוים בלשונותוהרגיל
 ז"ל בהוצאת או בעריות המעור בברית לחטואח"ו
 בבריאת הראשונים בנישואין בתורה נרמז כן עלח"ו,
 שערות ותסמר תבין ועתה הקודים, בלשוןהעולם
 בגזירה אחרא הסטרא עצת תתבונן כאשרראשך
 כאלה לא הגוים, לשונות שילמד עד אשה ליטאשלא
 את שינו שלא כיון במצרים ישראל והנה יעקב,חלק
 הבן. העריווע מן גדורים שהיו נפוטך מזה הנהלשונם

 כי העריות, מן גדורים שהיו על המצה הוראתלהגה
 התאווני רוח ידי על באה התאוההתעוררות

 כן וכמו כלפוך בשרו נעשה זה ידי %ל בו,הנכנם
 מגביה חי כאבר ונעשה הרוח בו תבא שבעיסהשאור
 רוח, בלא עמדו על עומד מצה כן שאין  מה עצמו,את
 דהנה לשונם, את שינו שלא על המרור הוראתוהנה
 הוא הקודש לשון כן על הקודש בלשת העולםנברא
 בפה, למוצאיהם הם חיים כי ט0 ד )טשלי דבר כלחיות
 להיפך ותהי הגוים לשונות אחר הנטשך כן שאיןמה

ח"ו



צה יאבר פשט ש, חיש בפרדס, טיול ד, יאמר נינק, הרש מאמריבנני

 מו"רר בגימטריא מר1"ך מק שמש הת84 והנהח"ו,
 כן גם אז ישהבריחזם חייהם את לזימררו זכרוהוא

 עצמם לבין בינם הם אבל הנוים, בלשונותלהשתמט
 בל"ב המרור ללעוס שצריך וזהו לשונם, את שינולא

 יב( ז )קהלת חכמה נתיבות ל"ב אל רמוזיםשינים,
 וכי' תחיהוהחכמה

 הנה הרמב"ם שיטת לפי המכוון, אל נבא זהולפי
 הב' שאלו ומרור, המצה רק לכרוך צריךאין
 בטנים כשאינם בזה, תלוי וזה להדדי, שייכימישך
 מכוון הלשון ברית כי העריות מן גדורים הםהלשון
 על מורים הם ומרור ומצה לך, שכתבתי וכמווכו'

 הוראה הוא פסח כן שאין מה וכנ"ל, אלו ענייניםב'
 יתמשך שלא אחר ענין זהו יחסותם, את שינויסלא
 וישמע נפשו כחות בתנועות אתרא הסטרא שםאחר

 יחד, לכריכה פסח הצורך מן אין כן על ח"ו,לעצתם
 הכל, תלוי בזה הנה אדרבא נאמר, הראב"דולשיטת

 מעותד הנה אתרא הסטרא עצת אחר ח"וכשיתחשך
 לשמור לכריכה צורך זה נם הנה ח"ו, העבירותלכל
 והש"י הנ"ל, עבירות ראשי נ' מן ולהצילו האדםאת

 במהרה בנו ויקויים בישין, סטרין מכל ויצילנוושמרנו
 בך אשר ישראל ג( מט )ישע" שכתוב מקראבימינו

אתפאר.

 י"אדרוש
 ע"א. צ' דף נ88ט(גמרא

 הפשט דרךעל

 שוחטין רב אמר יהודה רב%ר
 וזורקיי

 מבול על
 ואין כפורים ומחוסריום

 שוחטיי
 על וזורקין

 היום(, לטבול שבידו פי על ואף )ר,ם"י, שרץטמא
 לרב שרץ, סמא על וזורקין שוחטין אף אמרועולא
 חזי נמי שרץ טמא לאורחא דחזי יום טבול שנאמאי

 הערב מחוסר נמי יום טבול טבילה, מחוסרלאורתא,
 הא נמי כפורים מחוסר ערבא, ממילא שכהנאשכהם,
 מקוה הרי נמי שר'1 טמא בידו, שקינו כפרה,מחוסר
 דילמא נמי כפורים מחוסר הכי אי פשע, דלתאלפניו,
 דאמר שמעיה וכדרב דין לבית דמסרינהו כנוןפשע,
 שיכלו עד משם עומדין כהנים של דין בית איןחזקה
 ורבנן חזי מיחזא מדאורייתא ולרב שבשופרותמעות
 מהם אחד מטמאין רב אמר אלמה ביה דגזרוהוא

 דכתיב חזי לא נמי מדאורייתא לרב אלאבשרץ,
 עסקינן לא מי לנפש טמא יהיה כי איש איש ק ם)תיבר
 פומאת דהיינו הפסח בערב להיות שלו שביעישחל
 דהכי ממאי תימא וכי נידחי, רחמנא ואמרשרץ
 כתיב ולא לנפש טמא מדכצזיב דילמה )רש"י,)הוא(
 לערב ראוי שאינו מת טמא מינה שמע שרץטמא

 מצוה מת טמאי דאמר יצחק כרבי ליה מברקאמר(,
 1( )שם שנאמר פסח בערב שלהן שביעי שחלהיו

 הוא ההוא ביום ההוא, ביום הפסח לעשות יכלוולא

 ואמר לעשות יכולין למחר אבל לקלטות יכוליןדאינן
 מי )בד"ה )תוס' הנמרא, לשון כאן עד נדחו,רחמנא

 הפסח(, בערב להיות שלו שביעי שחל עסקיכןל8
 מהאי שיי ישחפו לא נמי פבל ואפילו תאמרואם

 קל"טא והאי כתיב טמא יהיה כי לומר וישטעמא,
 ודאי הנמרא שיטת לפי הנה עכ"ל(,טומאתיה,
 בני כל של רבן דהוא עולא(, )ננד כרב כפסוקמהראוי
 פסח בערב שלו שביעי שחל מת טמא ולרבהגולה,
 שרץ(, טמא )וכן עליו שוחטין אין וטבל הוזה לאאם
 סבר דהרי עליו, וזורקין שוחטין וטבל הוזה אםאבל

 יום. פבול על וזורקין שוחטיןליה
 הלכה פסח קרבן מהלכות ו' )בפרק הרמב"םךוץנה

 להיות שלו שביעי שחל מת טמא פסקב'(
 והרי עליו והוזה שטבל פי על אף קיטרבארבעה

 אלא עליו שוחטין אין לערב קדשים לאכול ראויהוא
 יכלו ולא וכו' אנשים ויהי שנאמר שני לפסחנדחה
 ששביעי למדו השמועה מפי ההוא, ביום הפסחלעשות
 )רצ"ל עליהן ישחט אם שאלו זה ועל היהשלהן
 להן ופירש לערב, יאכלו והם והזאה( טבילהלאחר
 השינו הראב"ד והנה עכ"ל עליהן, שוחטיןשאין

 דרך אין אברהם, אמר וז"ל, הנ"ל, הנמראכרטיטת
 וטוחטין אין שאמר רב שהרי כן, הולככןההלכה
 ולא מן דלמד )רצ"ל למד מכאן שרץ טמא עלוזורקין
 היו למחרת אבל ההוא ביום הפסח לעשותיכלו
 לא כן פי על ואף שלהן שביעי יום אז דהיהיכולין

יכלו



 יחכר רמז יא, חוש בפרדס, טיול ד, מאמר ניסן, חרש מאמריבנבי
 הפסח הקרבת זמן זה לפי כן אם וכו', לנשיאיםראשון כטמא רק דהוי הגם בטומאתן בעודן להקריביכלו
 קאמר דהכי לומר יש הנה בשבת, היה ההוא בשנה יום טבול על וזורקין שוחטין ליה סבר ואיהושרץ(
 שביעי שהיה ההוא ביום הפסח לעשות יכלוולא טמא דהיינו הוזה ולא טבל כשלא קרא האי אלאוכו'
 בשבת אמורה דהזאה ומברתם להזאה, והוצרכושלהן עליהם וזרקו ששחטו הוה הכי הוה כי ומעשהשרץ,
 לפסח ונדחו למשה ושאלו ובאו גברא, כמתקןדהוה אלא שאלו ולא להן, שיעלה סברו והזיה, טבילהקודם
 שרץ*(, טמא על ראיה מכאן אין כן ואםשני, שאמרו כן מעיד והכתוב ונדחו, שחיטה זמןלאחר
 הנויה*( כיון שרץ טמאדאפשר והזיה טבילה לאחר ואם אדם לנפש טמאיםאנחנו

 כיון כן אם תתמהותל יכולים לסכולדיכול עכ"ל בהו, הויא טומאהמאי
 מאי כן אם בשבת היהלה גם עליו ולזרוקלשחוט ז"ל, הרמב"ם על סתסיה ביותר הקטן, אנילהנה

 בתירה לבני להןמספקא על והנה טבילה,קודם כהצטחיית בהיפוך לפרש זה לתגר הכניסומי
 משעה דורות למימיןאם היתה דכך לומראפשר טמא או שטבל שרץ טמא דהיינו יום טבול רקהוה לי וי~ומ:מדבא סשם" דאי לומר צריךכרחך דלא כל לרב ליה דמבירא פשוטו, פי על הגמראלשון
 שעה קדודי נקיא הזהדהפסח היה הספק דאםשאלתם, רק להם חסר ואין להם והוזה שטבל שלו בז'מת

 בארץ רק אינולדורות דשבת ההזאה עבורלהם לבאר לי ונראה עליהם, וזורקין שוחטין שמשהערב
 כ"( יב )שמות כדכתיבישראל להם השיבו לא כןאם כן, לפרש דוחקתו הגמרא דשיטת הרמב"ם,דעת
 ו::א:ו:ביכך לפי כן ואם זה, עלכלום נמי מדאורייתא לרב אלא כשאמרו בגמראדהנה
 מררהזאת, נאמר אם השתא גםזה לא מי לנפש סמא יהיה כי איש איש דכתיב חזילא

 וזורקין שוחפין וטבילה הזאה דאחר הראב"דכסברת דסתם כיון )רצ"ל פסח בערב שלו ז' דחלעסקינן ידק'ע"ג"
 להם עלה אם ושאלו הוטבלו, ולא הוזו לא הםרק גם דנקרא הז' ביום אפילו כהגמע לנפש טמאקאמר
 להם השיבו לא זה על גם הנה עליהם, שנעשההפסח ואמר שרץ, טומאת דהיינו לנפש( ממא עדייןכן

 סכילה לאחר דגם לומר צריך כרחך על אלאכלום, המקרא, מהכרח הוא הזה הלימוד נמצא נדחו,רחמנא
 להם נאמר מלא ומקרא עליהם, זורקין איןוהזאה דהכי ממאי תימא וכי כך אחר מקשה מאי זהולפי
 אפילו הז' ביום אפילו לנפש אסא יהיה כי אישאיש מהמקרא כך הוא מוכרח הרי הוא, קושיא טאיהוא,

 יש הראב"ד ולסברת שני, לפסח נדחה וטבלהוזה משמע, הז' ביום אפילו לנפש טמא סתםמדקאמר
 לנפש טמא יהיה כי איש איש קאמר דהכילפרש מהכרח כן גם דמקשה כפירש"י לומר צריך כרחךועל

 נפש טומאת היכר עוד עליו ויש הז' ביוםאפילו מינה שמע שרץ טמא כתיב ולא לנפש טמאמדכתיב
 והנה וטבל, הוזה כשכבר כן שאין מה להזות,שצריך גדול לימוד והנה קאמר, לערב ראוי שאינו מתטמא
 ולא הוזו שלא נפש טומאת עדיין עליהם ניכרהם כרבי לה סכר מתרץ מאי קשה זה לפי כן אם זה,הוא
 שני, לפסח ונדחו שעיצו הפסח להם עלה לאהוטבלו הקושיא הנה וכו', יכולים דאינם הוא ההוא ביוםיצחק

והבן שרץ, טמא רחמנא כתב לא למה עומדת,במקומה
 הוא הכתוב גזירת אם התוספות, קרציית קשהועוד
 הרמז דרךעל לא והוזה טבל אפילו כן אם ההוא ביום מןונלמד
 הרמנ"מלהראב"ד, הפלוגתאשבין הראתלדעתארזה קשה ועוד שמבל(, שרץ טמא )ואפילו עליוישחטו
 והערב וטבילה הזאה שצריך הטמאדלהראב"ד ההוא ביום מדיוק יצחק רבי מדברי רב למד היכימאד
 עדיין לו היה שלא פי על אף וסבל הוזה אם שכהם זורקין דאין מזה ודייק לעשות יכולין היו לאדייקא
 עליו, שהקריבו פסח הקרבן לו עלה שמשהערב יצחק רבי דרשת להמביר יכולין הרי שרץ, ממאעל

 הערב כן גם לו שיהיה עד לו עלה לאולהרמב"ם יום ( פז )שבת לן קיימא דהנה מאד, מרווח אחרבאופן
 דרך על גס פלוגתתן טעם להתבונן ואחשבהשכהי, שאמרו כמו ניסן( )ר"ח א' ביום היה הכהיכןהקמת
 אסורים הטמא הנה ואומר, 1אען תמיד, כדרכינוהרמז ט( ג )ב"ר ובמדרשים א( ס )ויקרא נבספרא( )בספרי(רז"ל
 רוח בו נאחז הפמא דהנה עבורו, קרבןלהקריב בראשית, למעשה ראשון עטרות, עשר נטל היוםאותו

ם



צו יחכר רמז יא, דרת בפרדס, טיול ד, מאמר ניסן, חרש מאמרינ32י
 קירוב עבודת הוא והקרבן הטמאה, המרכבה מןטמא

 המרכבה מן טומאה צד בהאדם שנאחז זמן וכללהש"י,
 לא כי ה( ה )תהלים דכתיב הש"י, אל יתקרב לאטמאה
 המצות וכל העבודות כל כי נלמוד ומזה רע,ינורך

 וכמו לרצון יהיו לא ח"ו היטע בעודו עשיהשהאדם
 אל תזרעו ואל ניר לכם נירו ג( ד )ישף הנביאשאמר
 התורה של הדלת נסנר ח"ו זה ידי על והנהקוצים,
 לכלל בא שלא בנפשו שידמה זה הוא מי כיומצות,
 קל איסור בעבירת אפילו הלא רשע, שםתואר

 מקומות בכמה טהש"ם )כדמוכח רשע נקראמדבריהם
 ברשיעי אסו 1.( שפא מדבריהם איסור עלדסקשו
 לעסוק לבו אל האדם יערב לא שוב כן אםעסקינן(,
 אבל הקוצים, אל כזורע ח"ו הוא כי ומצותבתורה
 של עשה במצות דהנה זה, על תעלה רפואהיש

 מאד הדבר אליך קרוב כי מץ ל )דברים כתיבתשובה
 ומתחרט שב כשאדם ותיכף לעשותו, ובלבבךבפיך
 יג 1 )חטי" כתיב לו ורפא ושב שעשה עבירותעל

 מתרחק הטומאה ורוח רשע תואר ממנו יוסרותיכף
 ( מט וקדושיו שנינו שלימה כהינה רואה הנךממנו,

 ונמצא נמור צדיק שאני מנת על האשה אתהמקדש
 ה' וחילול דין בית ומיתת בכריתות )אפילו נמוררשע
 מקודשת זו הרי נטור( רשע שנינו סתם דהריח"ו

 לבד תשובה דבהרהור לך הרי בתשובה, הרהרדשסא
 והנה צדיק, ונקרא רשע תואר מעליו להמירסני

 כפרה חלוקי ד' ( )סו ביומא רווחת הלכה לזהמתנגד
 על אדם עבר תוארה, וזה חרש בן מתיא ר'של

 עבר לו, שמוחלין עד משם זז לא ושב עשהמצות
 מכפר, הכפורים ויום תולה תשובה ושב תעשה לאעל
 הכפורים ויום תשובה דין בית ומיתת כריתות עלעבר
 תולין כולן ה' חילול עון אבל ממרקין, ויסוריןחולין
 העון יכופר אם י( כב )ישע" דכתיב ממרקת,ומיתה
 מועלת לבדה תשובה ראין לפניך הרי וכו', עדהזה
 במקום בזה הארכנו )וכבר עשה מצות ביטול עלרק

 בהגה( בפשט ט שיש )עוז בקיצור(, נרשם וכאןאחר

 פשע דבר לכל מועלת לבדה התשובה דודאילאומר,
 וחילול דין בית ומיתת כריתות על אפילו~ון

 קידושי בענין להלכה שלימה משנה כדאיפסקה'
 לעשות עליו המופל האדם כשעושה ותיכףאשה,
 לב בכל חרפה היינו התורה(, פי )על כשורהתשובה
 מתרחק תיכף העתיד(, על )וקבלה ובתמיםבאמת

 וכל רשע, תואר מעליו סר ותיכף הטומאה רוחממנו
 הכפורים יום כנון שמים בידי הם אשר העניניםאלו

 כך דליבא מעומקא תשובתו כפי הנה וכו'ויסורין
 יחשב מיתה ואפילו שמים, בידי בניקל הדבריהיה
 כמו וכיוצא שמע בקריאת בכח הנפש מסירתלו

 הארכנו אשר י"י דבר את כיום נא )דרשבפועל,
 ששב תיכף אבל )נהקדמה((, פקודיך דרך בספרבזה

 רשע, תואר ממנו סר הנה עליו המוטל ועשהבאמת
 תמה, עבודה שלימה עבודה הוא להש"יועבודתו
 הש"י צוה במצרים לישראל ראשונה עבודהוהנה
 משכו להם ונאמר להש"י, פסח קרבן להקריבלהם
 לכם וקחו *(( רז"ל שאמרו כמו זרה מעבודה)ידיכם
 נמורה תשובה תיכף ומקרי[ בחרטה היינו )למצוה(,צאן

 הנה זרה, עבודה שעבדתם שעבר זה כל עלבאמת
 וסר טומאה הרוח התשובה ידי על מאתכםיוסר

 להקריב תושיה ידיכם ותיעטינה רשע שםמעליכם
 ידיכם תמשכו שלא זמן כל כן שאין מה לי"י,קרבן

 לרצון לא תשובה, הרהור בלא היינו זרהמעבודה
 בכם, אחוזה תהיה הטומאה עדיין כי הקרבן,יהיה
 וכו', ניר לכם נירו דכתיב כתיב רע ינורךולא
 ומיתת כריתות מסוג הוא זרה עבודה שעון הנםוהנה
 שתעשו כיון זה כל עם ה', חילול וביותר דיןבית

 עבודתכם, שתתקבל די תשובה, היינו עליכםהמוטל
 וכן וכל, מכל אתכם למהר עלי המוטל אעשהואני
 הים, על נדולים יסורין כך אחר להם שהיההיה

 ממש, מיתה כמו והוה הים, לתוך לקפוץ נפשםומסרו
 לפועל נחשב והכח וכל, מכלונטהרו

 כשיטת הזאת המצוה ברמז הנרצח הוא זה לפירדץנדץ
 פסח קרבן להקריב אסור הטמא ז"ל,הראב"ד

 הטומאה, רוח בו שאחוז כיון יהיה, לרצון לאכי
 היינו לטהרה, הכנה עליו המוטל הוא עשה אםאבל
 הדבר עדיין היה שלא פי על אף וטבילה,הזאה
 הכמשא שמש, הערב היינו שמים, בידי היאאשר
 ושוחטין לעבודה, מעכב ואין שמים, בידי ערבאממילא
 דתשובה, מילי לכל רמוז הוא הנה עליו,וזורקיו
 עליו המוטל עושה )משאדם[ )שאדם( ועבודה התורהוכל

 שלנמר הנם הנה ומאד, ונפש לב בכל באמתתשובה
 שבתבתי מה )עיין דשמיא, סייעתא צריכיןהטהרה
 לו יעזור כן תשובתו עומק כפי )שפג פקודיך דרךבספרי
 עילאה, תשובה הכפורים יום אור עליו שיאירהש"י

י*"  כא. יב, בא מכילתא'(



 יחכר דהר יש, חרש בפרדס, טיול ד, מחמר נימן, חרש מאמריבני
 יוכל רחמיו ברוב דהט"י הנה ליסורין, יצטרך אםונם

 חיכי ( טז )עליז רז"ל ואמרו קלים, ביסורין לולעזור
 לעצמו ועשה וכו' לכיס ידו ההטיט אפילו יסוריןדמי
 הנפש מטירת חנה ה' חילול עון על וכן וכו',בנד

 במדבר בזהר כמבואר וכו' כאילו יחשב שמעבקריאת
 עם דשמיא(, מייעתא צריכין אלה לכל הנה (, קואוחיג
 מעכב כאן אין עליו המוטל את שעוטה כיון זהכל

 הבן ואתה ניחוח, ריח ברצון ומתקבל ולעבודהלתורה

 כן נם שהוא )הנם לשיפתו אזיל ז"ל הרמב"םאבל
 הנה זה( כל עם שכתבתי, כמו זה בכלמודה

 שישוב התשובה ומהו ה"נ( ת"י תשובה  בהלכותכתב
 וכו', תעלומות היודע עליו ויעיד וכו', מחטאוהחוטא
 של העדות מהו כו( אחר במקום בזה הארכנו)הנה

 שתהיה הכונה נקצר(, בכאן אבל תעלומותהיודע
 שב וכהוא הזמן שבאותו דליבא, מעומקאהתשובה
 וסתחרפ ששב אצלו, אמתיית היא החרטהומתחרט
 עוזב הוא והנה עשה, טוב לא אשר עלומתמרמר
 שאפילו אמיתיית בקבלה עצמו על ומקבלחפאיו
 הרע כדבר עוד יעשה לא דעלמא חללי כל לויתנו
 תעלומות היודע הלב, הסכמת אמיתיית הנההזה,
 באמת הוא אם האדם לב עומק יודע הואבלבד
 תעלומות, היודע עליו שיעיד צריכין כן עלותמים,
 סייעתא צרינין בלבד לתשובה פנים כל שעלוכיון

 ית"ש עדותו ומבלעדי ית"ש, עדותו היינולשמיא
 תתכן לא עדיין ממילא וכו', התשובה אין נתלוםחם

 פסח הקרבן נם זה לרכה כן על ועבודה,התורה
 לישראל( שנצטווית הראשונה עבודה היתה)שהיא
 הערב היינו שסים בידי הנעשה דבר נם מעכבהנה
 העריב שלא כיון ומצל שהוזה פי על אףשמש,
 לך ירמוז פסח, הקרבן עבודת לו עלתה לאשכנטו
 עם מחפאו החוטא שישוב הנם ומצות, התורהלכל
 לעדותו היינו דשמיא לסייעתא כן נם צריכין זהכל

 כנ"ל, אמיתיית היא תשובתו אשר שיעידית"ש
 התורה כך אחר לרצת ויהיה תשובתו מתקבלתואז

 יזכינו והש"י הדברים, להרחיב תבין ואתהוהעבודה,
 עולם ועד מעתה ובתמים באמת אליו מהשביםלהיות

אם!.

 ג דרוש ד מאמר תשרי ג, סימן ט מאמר שבתות שיןכו(
 ט סיסן ז מאמר גה, סימן ז ודרוש מז,סימן

 הדרוש דרךעל

 לחק הזה הדבר את סרסרתם גק ע ),טתכתיב
 הארץ אל תבחשו כי והיה עולם עד ולבניךלך
 העבודה את הטמרתם דבר כאשר לכם י"י יתןאיטר
 לנמרי, מיותר וכו' הדבר את הטמרתם הנההזאת,
 וכו', הטמרתם וכו' כי והיה כך אחר נאמרדהרי
 הזה הדבר את ושמרתם קאי זמן איזה עלונם
 נתחייבו לא הרי הארץ ביאת קודם אםוכו',

 הגנה *( בארץ רק הפסחבשטיית
  דיתה במדבר,  השמת ופשיה שאמר  מה נם *(,ישראל
 פי על לשדתה מצוה  עולם עד  ולבניך לךלחק

 בא )מכיסא בידועהדבור
 כהןע, כמה חלפו בעוה"רוהרי
 ירחם עד פמח הקרבן מאתנו ונתעמל דורותמאות
 והנה הפשפ, פי על מובן אינו לך לחק ונםהש"י,
 דין פי על שהוא הדרש( ע"ד ה איוש מאמרינו קדםכבר

 מ"ט( )רם"ז יו"ד בש"ע ונפסק ( מה יבמותהנמרא
 שיטבילנו עד לו קנוי הנוף אין הגוי מן עבדהלוקח
 חורין בן לשם ואבל קדם אם הלטך עברות,לשם
 שום עליו להפיל צריך לכך חורין, בן הואהרי

 לפרעה היינו עבדים והנה וכו', במים בעודועבודה
 כאפטר והנה מכ"ט, עבדים היוצר בנזירתבמצרים
 התורה דיני פי על  הנה להטם אלקינו  ה'הוציאנו
 הש"י  הוצרך  החורה( כהצפפי מקיים הש"י)שכביכול
 אנו  הרי נאמר שלא בכדי עבודה  שום  עלינולהטיל
 רצה והנה כביבול, השני  מרבו  נם  חורין בנילעצמינו
 עלינו הפיל והנה לעבודתו, אותנו להקנותהש"י
 לו נעשינו שוב זה ידי ועל ומילה, פסח קרבןתיכף

 והנה הוא, ברוך ומצותיו חוקיו כל לשמורלעבודתו
 אנחנו אשר בעת עולם ימי כל פמח בקרבןנצפוינו
 לפרעה עבדים שהיינו מצרים ביציאת לטפרמחויבים
 גם חורין בני שאנו ח"ו נמצור לא חורין, בניונעשינו
 על לעבודתו אותנו קנה רק ישראל, אלקימאדונינו

 ממילא עבודתו, תיכף עלינו שהעמים פסח הקרבןידי
 כן ועל ההש, ברוך ומצותיו בחוקיו מחויביםאנחנו
 עיטה מצות כיפול בשום כרת עונש לך שאיןתמצא
 מצות שמבטל מי כי פסח, וקרבן מילה בכיפולרק
 שאינו בדעתו בחוטבו המצות, כל מבמל הנהאלו
 וכו', נם חורין בן להיות ורוצה עבודה בשוםרוצה
 מעבודתו ומוכרח מופרד להיות רוצה הואוהנה

ית"ש



צו יחכר יא,סוד חמש כפרדס, סי% ד, מאמר ניט, חדש משמייבנני
 שפירשנו וזהו מינן, בר כרת עונשו בא הנהית"ש,

 יג( ט )בטופר א' וחי"ל, פעמים ב' נממרהממורה,
 וחדל ט( סט )תהלים ב' וכו', ונכרתה הפסח לעשותוחדל
 המסורה, פירורו מובן הנ"ל הדברים 6י וקץלעולם,
 רק הוא והרי כזאת ולמה ונכרתה, הפסח לעשותוחדל
 לעולם, וחדל לטעם הב' הפסוק בא לזה עשה,מצות

 לעולם נמנע הוא הנה הפסח מלעיטות שנמנע במהכי
 בפירחי הנרצה הוא ומעתה והלאוין, הקיריןמכל

 הדבר את מטמרתם כד( יג ושפות בתורה קדשהמקראי
 המחייב הוא הזה הדבר עולם, עד ולבניך לך לחקהזה
 הש"י עלינו שהעמיס עולם, עד קטניך בחוקיםאותך
 לחייב עבדים מבית צאתינו בשעת זאתעבודתו
 )בא במכילתא שאמרו וזהו וכנ"ל, בעבודתואותנו

 זרה מעבודה ידיכם משכו וכו' וקחו בנשכו כא(יג
 רק למימר ליה הוה לא דלכאורה במצוותוהדבקו
 לשון במצות אומרו ובפרט למצוה, צאן לכםוקחו
 ידיכם בהזכו לאמר דהכי מובן הנ"ל ולפירבים,

 תעשו לא אבל לכם, זרה שהיא מעבודה זרהמעבודה
 צאן לכם וקחו רק הש"י, מעבודת חורין בניעצמיכם

 מעמיס הנני כי המצווך בכל תתדבקו זה ידיקל
 קרבן מקריב שאינו סמא והנה עבודתי, תיכףעליכם
 חפ*ן שאינו הוראה כאן ואין הוא אונס הנהפסח

 ית"ש. ועבודותיובמצותיו

 שלא הגם מצרים, מהמח נלמד הראב"ד לדעתיהנה
 הכל לדברי כי לערב עד לעבודתו ראוייםהיו

 כן אם לערב, עד הגאולה להם התחילה שלאהוא
 כיון זה כל עם הוי, פרעה עבדי אכתי השהיטהבזמן

 העבודה עליהם הועמס לעבודתו חזו מיחזודלאורתא
 ומיחזי והוזה שמכל כיון בטמא נמי הכי כן אםהזאת,
 וחדל בכלל הוא הפסח יעשה לא אם לאורחא,חזי
 ולשיטת במצרים, שהיה כמו הנ"ל ומטעםוכו'

 בפסח באפשר היה שלא מצרים פסח שאניהרמב"ם,
 שני, בפסח יאפשר בדורות בטמא כן שאין מהשני,

 האונס בכה והוא וכו' וחדל בכללאינו

 הסוד דרךעל

 וכו' ישראל בני את תצוה ואתה ק ט שטתבפרשת

 מועד באהל וכו' זית שמז אייך4_ויקחי

 ובניו אהרן אותו יערך העדות על אשר לפרכתמחוץ
 ג( כד )מקרא נאמר אמור בפרישת לדקדק, יש הנהוכו',

 )והנה העדות, על אנטר ובכאן העדות, לפרכתמחוץ
 הוא עדות ( נב )שבת רז"ל שדרשו זהו הנראהכפי

 נר ידי על היינו בישראל, שורה שהשכינהלישראל
 כן פי על ואף לעולם, כבה שלא נס בו שנקלטהמערבי

 דייקא(, בכאן העדות על אשר נאמר למה נדעלא
 אהרן, אמור ובפרשת ובניו אהרן נאמר בכאןונם

 שם( יפות )פכם הפלאה בעל שדקדק מה פי עלונראה
 שנאמר מקום כל הרי זית שמן בכאן נאמרלמה

 ובמצורע, במנחות כגון זית שמן הוא שמן סתםבתורה
 להם היה לא במדבר דהנה הנ"ל, הגדי הרבוכתב
 מן קנו או ממצרים שהוציאו לומר כרחך ועלזיתים,
 בתוכו האגור השמן )הנה טמאים, היו הנההגוים,
 השמן הנה טמאים הזיתים את כשדרכו אבל טמאאינו
 לומר כרחך חלל הזיתים(, מן מומאה מקבלהיוצא
 )מקבל אינו מכביצה ופחות עצמה בפני זית כלשדרכו
 ביחד זיתים ב' אפילו ידרכו דהם מטמא,טומאה(
 בפני זית מל זית שמן אמר מן על כביצה, ליההוה
 קשה והנה שהאריך, שם עיין דבריו כאן עדעצמה
 הטומאה, את דוחה ציבור קרבן עם( )פסחים הרי זה,על

 הגוים מן שקנו טמא שמן אלא להם היה לאואפילו
 בנס גם כן מקשים רכים אבל להדליקו, יכוליןהיו

 בחותם חתום להיות הפך צריך היה למה *(,דחנוכה
 דוחה ציבור קרבן הרי נטכוס שלא לידע גדולכהן
 היה מה מתורץ דבזה בזה ואמרנו המומאה,את
 כתבו )כן לן קיימא דהנה הראשון, ביוםהנס

 זה לפי והנה טמא, בדבר נעשה נס ראיןהקדמונים(
 ראוי שיהיה טהור אחד פך שנשאר וקלטה פעלהש"י
 היה המופלג הנס כן ואם ימים, ח' ממנו להדליקלנס
 זית שמן אליך ויקחו בכאן גם שנאמר וזהו א',ביום
 טומאה, יקבל שלא בכדי זית זית לדרוך היינווכו',
 העדות על אשר מועד באהל כי הוא הזה הטורחוכל
 שיהיה מערבי לנר לנס מוכן שהוא רז"ל וכדרשתוכו'
 כן על טמא, בדבר נקלטה הנס ואין לישראלעדות
 שאמר וזהו בטהרה, ולקלטות עצמם את לטרוחצריכין
 בני החשמונאים על גם להורות ובניו, אהרןבכאן
 הנס זה מכל לך יצא הנ"ל, הטעם הוא הואאהרן
 וכלה אגרא פיז לגמרי, פהור דבר ידי על להיותצריך

 (. כרהשוה

והנה חגוכם. בהל' הסמ"ג של הרא"מ מאורי*(



 יחכר פשט ינ, דיוש בפרדס, טבל ד, מאמר ניסן, חרש מאמרי323י
 הקמה שחיפת מצות, ב' ההש הפמה עניןההנה

 פעם והנה '(, פ"ו בליל הפמח ואכילתבי"ד
 הג"ח*(

 המצות לתלות שאילהגט
 לן דקיימאבטעמים

 דמין היטו למצות, טעםאין
 טעמה כל שהשיגלסבור
 המצוה לביטול תזהויבא
 פעמים, כמה כתבנוכאשר
 להמתפלספים, אירעכאשר
 מצוה כן פי על אףאבל
 כפי טעמים לדרושעלינו

שכלנו
 העולם את מנהינים המזלות רק והמזלות,הכוכבים

 ואי ההנהגה, זאת מן למעלה ואין פבעם,כפי
 לבכור עובדין היו והנה המזל, את לשנותאפשר
 דוקא פלה ליקה הש"י צוה והנה טלה, הואהמזלות
 בגובה שהוא ביום ודוקא טלה, מזלו אשך ניסןבחדש

 וישחמהו אותו יקחו אז הלבנה, מילוי ובזמןמערכתו,
 הנפש היא הדם להורות הש"י, לשם דמוויוציאו
 כל אל הש"י ביד וממור כפוף הוא המזל, שלוהכח
 המבע פי על המתנהג המת"נ ונם יפנו, יחפוץאשר
 והוא כרצונו מנהינם הוא הש"י, בהשנתת הכלהוא

 הוא הפמח אכילת והנה כרצונו, ממבעםמשדדם
 שלא נם כמצרים שהיה מה מורה פ"ו, בלילמצוה
 שלא עליונים עולמות שהאירו אצילוות בעולםכפבע
 וזהו לקפנות, קודם נדלות בחינת שהיה היינוכמדר,
 וזהו עליכם, ופמחתי הדם את וראיתי יג( יכיצטות

 דרך לי"י ההש סמה בחפזון אותו ואכלתם טה)8ט
 הנם זה והנה הטדריגה, כסדר שלא וקפיצהדילונ
 ישראל לנשמות מאיר הש"י אשר שנה בכלנעשה
 לנשמות הדרנין כל ומאירין המדרינה, כמדרשלא
 לקדמותו, הדבר חוזר כך ואחר בחפזון,ישראל

 עד דרנא בתר דרגא המפירה ימי למפורומתחילין
 עם ישראל כנמת מתחברת אז השבועונם חגיום
 אצלינו נכרנה )וכבר פ"אג שכ"כ )פרע.ח כידועדודה
 בנך באזני תספר ולמען כ( י ושם בפסוק כא( ד~")אגרא
 אותותי ואת נמצרים התעללתי אשר את בנךובן
 דבר ידי על להיות צריך נם לך, כתבתי כבר והנהכו'(,
 פסח, קרבן להביא אמור פמא כן על דוקא,פהור
 עצמו שהאדם ודבר שליחות, מפעם הוא שהכהןהנם
 כן ועל שליה, לעשות יכול אינו לעשותו יכולאינו

 נם על מורה הפמח שחיפת נם להיותלהרמב"ם
 כשעת לנמרי פהורים להיות הבעלים מוכרחיםכנ"ל,

 דוקא הנקיטה הנסיי דבר כל כענין הפמח,שתימת
 הפמח אכילת דוקא ולהראב"ד פהור, דבר ידיעל

 לקפנות קודם נדלות עתה נם הנעבטה הנס עלהמורה
 כן שאין מה לנמרי, פהור להיות האדם צריךלזה

 והמערכה המזל שידוד על המורה הפמחשתימת
 מקרי ולא שנה, בכל נעשה אינו זה כפבע,שלא
 מוכרח כן על שנעשה,  מה זכר רק נס עשייתכעת
 ובלילה ופכילה, הזאה לפהרח הכנה לקלטות רקהאדם

 נ"ל לנמרי, במהרה נאכלהוא

 בי"ד הפמח שחיפתמצות
 למשכילים המתבארכפי
 מפרים ומפי מופריםמפי
 היו המצריים כיהוא,
 בכור מלה למזלעובדין
 אומרים והיוהמזלות,
 והשגחה הנהנהשאין
 מערכת מןלמעלה

 י"בדרוש
 הפשט דרךעל

 י"א( הלכה י' )פרק פמח קרבן הלכותהרמב"ם
 הבשר חותך הפמח את אוכלכשאדם

 רצה, אם ומפרקן הפרק מן העצמות וחותךואוכל
 הנידים שאר עם ומניחו מוציאו הנשה לנידוכשיניע
 שאין אכילה, בשעת שיוצאין והקרומיםוהעצמות
 אלא אותו מחתכין ואין הבשר כשאר אותומנקין
 כשר חתיכות חתיכות חתכו ואם שלם, אותוצולין
 פמק הנה עכ"ל, אבר, יחמר שלאוהוא

 שצוליי
 אותו

 אברהם, אמר הראכ"ד, עליו וכוכב וכו', הנשה נידעם

 עם הפסח שיצלה מזה נדול אימור אין ראשיבחיי

 ועם מתנא דתותי תרבא ועם שמנו ועם הנשהניד
 לפני ויבוא פסח  ואוכל  אזכה ואם שבראש,קרומות
 הכמף וכתב עכ"ל, לפניו, בקרקע  חובתו הייתיכוה

 מתיר שרבינו דעת על עלה שלא לומר ישכרטנה,
 הנשה ניד אלא התורה, מן האמור חלב עםלצלותו
 אלא אימור בו שאין הטמנו פעם, בנותן בנידיןשאין

 נהנו לא ובאמה אימור, בו נהנו קדושיםשישראל
 האסור חלב אבל אבר, בו לחתוך יבא שלאכדי

 עכ"ל וכו', אותומנקרים
 ז"ל. מרן כדברי יהיה לו מתמיה, הקטן אנייהנה

  עם דצולהו ליה סבידא  פגים כל עלאבל
גיד



צח יחכר רטז ינ, חיש בפרדס, טיול ד, מאמר נימו, חדש מאמרי312י

 הטמנו טעם בנותן בנידין אין ליה ומבירא הנשה,ניד
 נהנו, לא פסח ובקרבן איסור בו נהנו קדישיםישראל
 מאן ואפילו כן, לומר לרבינו הכריחו מי פנים כלעל

 ליה סבר לא ודאי מעם בנותן בנידין אין ליהדסבר
 הירך ומבשל צולה שיהיה לכתחלה כן האדםשיעשה
 מותר כן אירע אם רק ישליכנו, כך ואחר הנידעם

 בנותן בנידין שאין כיון הבשר נאסר דאינובדיעבד
 לפנם מעם שנותן דבר דאפילו ראיה והאטעם,
 כן אם בדיעבד, מותר כן אירע אם רק לכתחלהאסור
 לא ולמה לכתחלה, כזאת לפסוק לרבינו יצאמאין
 לי ונראה צלייתו, קודם שמנו עם הניד שמסירנאמר
 ניד בפרק בחולין שנינו שליטה כהגנה דהנהלבאר,
 ר' בטמאה, נוהנ ואינו בפהורה נוהנ ( )קהנשה
 מבני והלא יהודה ר' אמר בפמאה, אף אומריהודה
 מותרת טמאה בהמה ועדיין הנשה ניד נאסריעקב
 אם במקומו, שנכתב אלא נאמר במיני לו אמרולהן,
 :ד הנשה ניד נאסר לא כוותייהו דהלכתא לרבנןכן

 מאז דנתחייבו מצרים בפסח זה לפי כן אםסיני,
 שהוא )כמו אבר חסרון בלא שלם כשהואלצלותו
 ממנו ליטול רשאין היו לא בודאי דורות(, בפסחהדין
 באהלות )עיין האיברים, מכלל שהוא כיון הנשהניד
 ופירוטו איברים, רמ"ח בכלל הקפלות נמנה טיח()פ"א
 בהינטל כי הגיד, הוא  האבר ~יקר  הירך, כף שההאבו

 אותן ואפילו ביעקב(, כדאטכחן  הירך נתקעהניד
 לא ניתנה, שלא עד התורה את ששמרוהחסידים

 לצלותו נצמוו שבפירוש כיון בכאן, להחמיר רשאיןהיו
 בני מכלל שיצאו ליה דסבר מאן ואפילו כאחד,כולו
 דנצמוו כיון הכא שאני להחמיר, בין להקל ביןנח

 אפילו יהיה לו בו, המותר דבר כל כאחדלצלותו
 האיסורים מן הוא אחד דבר אם תורה מתןאחר

 פי על שעה בהוראת נצפוו שעה ולפישבתורה
 לאכלו, מחויבין הנה ההחש האסור הדבר לאכילהנביא
 אותו ציים היו בודאי מצרים בפמח זה לפי כןאם
 דורות בפסח נאמר אם והנה הטמנו, הנשה נידעם

 צריכין אמור הנשה דניד בסיני הלכהכשנתחדשה
 במתניתין כשמנו כן אם הצליה, קודם הנשה נידליפול
 לא למה דורונה לפסח מצרים פסח בין מה ( יי)נסחים
 ניד עם לצלותו הוכרחו מצרים דבפסח כן נםמנו

 קודם ליעלו מחויבין היו אדרבא דורות ובפסחהנשה
 מחוייבים היו דורות בפסח דגם כרחך על אלאהצליה,

 טעם בנותן בנידין דאין ויטומנו, הניד עםלצלותו
 ובפסח וכו', קדושים והאראל לחומרא רק הואהטומנו

 כשהוא לצלותו שנתחייבו כית להחמיר רשאין היולא
 מרן כשיטת והוא חסרון, בלאשלם
 הרמב"ם פסק דהנה לומר, יש ז"ל הראב"ד דעתיהנה

 שמילת כהים ה'(, הלכה ה' בפרק לשםז"ל
 הקפנים בניו מילת כך הפסח מלעשות מעכבתועצמו
 לשם אמהותיו פבילת וכן וכו' עבדיו כל ומילתוכו'

 אמר הראב"ד, עליו וכתב כאן, עד מעכבתו,עבדות
 פסח שבין בדברים )פ"ח( דפסחים בתוספתאאברהם,
 לדברי בהנ"ה שם ועיין ע"ג דורות, לפסחמצרים
 פסח אחד )שם( התוספתא לשון דזה פיטנההכסף
 שלא עבדים לו שהיו מי דורות פסח ואחדמצרים
 בפסח, מלאכול אותו מעכבין מבלו שלא ונטפחותמלו
 מצרים בפסח אני אוסר אומר, יעקב בן אליעזרר'

 והראב"ד קמא, כתנא פסק רבינו והנה מדבר,הכתוב
 דכהטנתו יעקב בן אליעזר כרי לפסוק דייט ליהמבירא
 ודעת בפשט((, )ח בדרדר בזה הארכנו )וכבר ונקי,קב

 ותוספתא בברייתא ולא בכהונה דוקא דזהרבינו,
 בין נמי איכא הראב"ד לדעת זה לפי והנה שם,עיין
 דמעכב אמהותיו פבילת דורות לפסח מצריםפסח
 אין ולהרמב"ם דורונה בפסח לא אבל מצריםבפסח
 זה לפי כן האם מעכב, דורות בפמח דנם בזהביניהם

 מצרים בפסח הנה לך שכתבנו מה לפילהרמב"ם
 נאמר ואם הטמנו, הנשה ניד עם הפסח נצלהבודאי
 ליה הוה הצליה, קודם לימלו הוצרכו דורותדפסת
 פסח שבין בהחילוקים במשנתינו זה למנותלתנא
 התנא מן ראיה שאין תאמר ואם דורות, לפסחמצרים
 שייר דהאי שייר מאי קשה ושייר, תנא לומרדיש

 לומר "ם ולהראב"ד מקומונר בכמה הש"סכשימת
 אחד כל כן ואם אמהותיו, פבילת נמי הטיירתנא
 הרהרה לחבב פבין דאורייתא ופפפייא לשיפתואזיל

 לומדיה.על

 הרמז ישוש
 מ' הגדול הרב בשם )ברכז( " הדרדר נתנוטכבר

 מרור מצה פסח מצות הנ' רמיזת דלידא,דוד
 העקרים בעל בנה עליהם אשר הדת, עיקרי נ'על
 תורה הש"י, מציאות הם הלא פירותיו, יסודותז"ל
 השהנחה על מורה פטם, והנה ועונש, שכר השמים,ק

בפרפים



 יטכר רמו יב, חפש בפרדס, טיול ד, מאמר ניסן, חדש מאמרי23ני
 לו, ישולם אדם כפועל ומהשכיר והענישבפרמים
 לי"י הוא פסח זבח ואמרתם בז( יב יכטות הנאמרכענין
 את בנגפו במצרים ישראל בני בתי על פסחאשר
 בפרמים ההשגחה לך הרי הציל, בתינו ואתמצרים
 י"י עזב האומרים מאותן לאפוקי ולהשכיר,להעניש

 לכוכבי נמסרים והמה בשפלים משגיח ואינו הארץאת
 שהוא המלה את לקחו כן על וכמיליהם,השמים
 ית' לשמו ולקחוהו במבע, המנהיגים המזלותראש
 לשום שאין לומר ית', לשמו כהו שהוא דמו אתוזרקו
 ושפעו, וכחו השגחתו מבלעדי כח והנהגהמזל

 שאור דהנה הש"י, מציאת אמונת על מורהכפצה,
 חידוש הוא מצה כן שאין מה מיש, יש הואוחמץ

 שכתבתי מה )עיין מחדש יש חידוש שיש וכיוןמעצמו,
 אמונת על מורה כפרדך, הענינים( בפרמיותלך

 יב( ג וסטות למשה הש"י אמר השמים, מןתורה
 בו דרשו וכו', תעבדון ממצרים העם אתבהוציאך
 זכות באיזה כהרה ששאל קנח.( זח.ב ה, ג )שטו"דחז"ל
 התורה בזכות הש"י והשיבו נגאלים, ישראליהיו

 ידי על ניתנה תורה והנה הזה, ההר עלשיקבלו
 מרו"ר )ונם (, ה ההכות רז"ל שאמרו כמויסורים

 במי אלא מתקיימת התורה אין מו"ת,בנימפריא
 שכתבתי מה ני[ )ה( בדרתי עיין עליה(, עצמושממית

 ביה, דאנן למה הדרן זה לפי צמאונך, ותרווהשם
 להעניש ההשגחה על מורה הפסח מצותהוראת

 בהשתדלות אומץ להוסיף האדם ביד כח ואיןולהשכיר,
 פי על העליונה החכמה גזירת כפי רק מעם אורב

 הנה זו, באמונה שלם כשהאדם והנה האדם,מעשה
 הוני, להרבות העולם עסקי בהשתדלות ימיו יבלהלא

 דבר שום בעבודתו יגרע ולא יוסיף לאכי

 בזה אשר הנשה, גיד איסור רומז הענין זה עלוהנה
 וכח הגוף, המעמידין הירכים כח הואהגיד
 ומתן, משא בעניני למקום ממקום בהשתדלותההילוך
 ממון להשינ ונהרות וימים ורחובות בשווקיםהילוך
 הון להשינ ינוח לא ולילה ישקור לא יומםונכסים,
 )עשרה מזה, באים העבירות וכל ובאיסור,בהיתר
 דברים עיטרה על מורה הנשה, בגיד הםענפים

 מרבית השגת בעניני הנמרץ בהשתדלותהמסתעפים
 שקר, שבועת נסירה, נקימה, גנבה, גזל, והםהון,

 דרך ועלז יאגלו, לא כן על ד"ה ונטיח פרשת ציוני עייןנו(
 ב אות התחשבה חלק גי מל"חפקודיך

 ביפול דמים, שפיכות תורה, בימול שנאה,קנאה,
 בספר וראיתי כז((, רבותינו מספרי לקוח והואתשובה,
 על גזירה היתה אחת פעם אשך ט.ג( ייסיפון )ע"אחד,
 הידועה, עלילה ידי על צרפת במלכות ישראלשונאי
 שיראה מלפניו לבקש המלך אל הדור חכמיונסעו

 והשיב בזה, חייבים ישראל שאין הענין לושיתוודע
 הגבור ידי על הענין לו שיתוודע שישתדלהמלך

 הגבור הוא מי לו שיאמרו להחכמים ושאלשבגבורים,
 דמצינו גבורה בה יש אשה לו אמרו והנהשבנבורים,
 שתו העולם וכל בפיתוייה הראשון אדם אתשהרנה
 האחר ואמר הגבור, שמשון את הרנה ואשהאחריה,
 אמת המלך, להם אמר וכיוצא, הגבור הואכבוד
 שבגבורים הגבור אומר אני אגל אלו, הםגבורים
 וכהנחית הגבורים כל על המתנבר הוא הממון,והוא
 ומריבות וקסמות הזמן כילוי וכל וכו', כלאת

 בא דקלה )טיש פירשנו ובזה זה, ידי על באוחורבנות
 העם על מצרים ותחזק לג( יב ושטות הפסוק ותחזק(דוה

 עליהם שהתחזקו יורה הנה הארץ, מן לשלחםלמהר
 שישראל הוא, אבל הענין, הוא ומה ואומץ,בגבורה

 מפי מצווים היו כי בחפזון כך כל לצאת רצולא
 וכו', ביתו מפתח איש תצאו לא ואתם נב( )שםהש"י
 ממון תחבולות ידי על עליהם המצריים נתחזקווהנה
 על מצרים ותחזק וזהו שיצאו, ובלבד להםשיתנו
 בטמון ומתן מה"ר להם שיתנו ידי על למה"ר,העם
 וכו' לשלחם בכדי כן ועיטו שבגבורים, הגבורשהוא

 טרדך( בכל ד-ה נד ברכות תעלומה מגיד)ע"ז

 אשר הנשה ניד איסור מרמז לזה לעניננו,נעזור
 לנוד ההשתדלות בתנועות הנוף כח הואשם

 יעקב, ירך בכף נגע הס"מ והנה התנועה, כנפיעל
 תלמידי היינו לו, יכול לא כי וירא כו( לב שיקשיתהיינו
 בכף זיגע להם, יכזל לא בתזרה העזסקיםחכמים
 ההת חשתדלות במרבית העוסקים על רמזיריכו,
 להם, יכול הנה ובאיסור, בהיתר העצום ומתןבכהנא

 ולכילוי העבירות לכל באים זה ידי על בעוה"רכי
 ישוב אשר עד הזה, בעולם שבנמצאים מבחרהזמן

 ישקומ. לא עפרואל
 אמונת על מורה הפסח הוראת הנה הנ"ל, לפיוישנוץ

 והאדם ולהשכיר, להעניש במרמותההשגחה
 במיעופ יגרע ולא השתדלות ברוב יוסיףלא

 המרבה כל ומצות התורה בהשתדלות רקהשתדלותו
הרי



11 יששכר דהו יב חץש לפרדס, טיס ד, משר נוע, יש 180יבני

 כדעת יפה המגנת עולה זה לרבה הנה כשובח, זההרי
 שאינו )הגם הנשה גיד להסיר שמחויבהראב"ד,
 השתדלותן נרום כ% מוסיף שאינו רמז פעם,מוסיף
 המורה פסח הקרבן מן להסירו( מחויב זה כלעם

 ההשגחה אמונתעל
 שמעץ כרי עשו הרבה ( 4ה )ברכות בגמרא אמרויהנה

 כר' עשו הרבה בידם, עלתה ולא יוחאיבן
 לא ארץ דרך טנהג בהם הנהג )שאמרישמעאל
 בחובה פנים כל על אבל השתדלות, ברובלהשתדל

 וכן בידם, ועלתה ארץ( דרך במנהג להשתדלהוא
 זה לרמז ישמעאל, כר' ה-ה( ר"ג ת"ת )הלי הרמב"םפסק
 הקרבן מן הנשה הגיד ישליכו שלא דעתו פי עלהוא
 הוא שבו והשומן הש"י במצות צלייתו בעתפסח
 המובחר הדבר היינו הש"י, לשם הקרבן עםנאכל
 התורה, דרכי פי על המיעום ההשתדלות היינושבו
 קבע תורתו ויעשה ארץ דרך מנהג בהםהנהג

 והתבונן בין ויצליח, ויעשה עראיומלאכתו

 הדרחט דרךעל
 בדרגת( י( )דרוש לעיל )שהבאתי המכילתא דברי פיעל

 זרה מעבודה ידיכם כהזכו צאן, לכם וקחוכחנכו
 המאמר פירשנו וכבר כאן, עד במצות,והדבקו
 חיבור )הוא קודש מקראי בספר ועיין שונים,בדרכים
 סאמינא( יוסף מו' קדמון אחד גדול חיברוקדמון
 זרה מעבודה דוקא דלאו חז"ל כוונת שםהוכיח
 היינו עבירות ראשי ג' מן משכו רק חז"ל,קאמרו
 מינייהו וחדא דמים ושפיכית עריות גילוי זרהעבודה
 לתקן באו ומרור מצה פסח הללו מצות נ' אבלנקמי,
 בנתיבותיו הלכתי בעניי ואני הללו, עבירות ראשיג'

 של יצרין הג' לגמל וכבאו היינו הדיבור,והרחבתי
 י'( בדרוש שכתבנו מה )עיין הנ"ל עבירות ראשיג'

 י8., )זח-ב ידוע כבר הצאן, מן בא פסח יאומר,ולזען
 כי פלה, היה מצרים של זרה עבודה ( תח"ג

 פלה, הוא המזלות לבכור עונדים המצרייםהיו
 והנה המזלות, מן למעלה הנהנה שום שאיןבסוברם
 מלהטלתו, עיקר זמן ניסן בחדש מלה ליקח הש"יצונו

 הנה דייקא, לחדש בי"ד היינו המעלות בגרםובהיותו
 וחיותו כחו שהוא דמו ולזרוק לשוחפו הש"יצוה
 ואין הש"י ביד מסור כחו אשר להורות הש"י,לשם

 והשגחתו היפעו הש"י בכח הכל רק במזל כחשום
 לאכלו הבנ"י וצוה כוילונו, הכלכלים את מניעהוא
 תשרפון אלהיהם פסילי כה( ז ודברים ביה לקיים אשצלי
 מצות הרי רנא.(, )ח-י הקדוש בזהר כמבוארברהט

 בעיסה החימונו ענין עריות, דגילוי יצרא לבמלמטייץ זרה. דעבודה יצרא לבפלהפסח
 את מגביה זה ידי ועל הרוח בה כשנכנסמפני

 באדם נכנס העבירה, תאות פתי כן וכמועצטה,
 חוכא אדם אין ג.( )סוטה רז"ל שאמרו וכמוהרוח,
 שכתוב מה )הבן שפות, רוח בו נכנס כן אםאלא
 הזווג בשעת אמרו הוו קדמאי חסידי ( קלו )ח"בנזהר

 לא וכו', עלי אלקים י"י רוח א( מא )ישעיבקדודיה
 בה שאין מצה לאכול הש"י צונו והנה שמות(,דרות

 עריות דנילוי יצרא לבמלרוח,
 בניממריא מרו"ר דמים, השפיכות יצרא לבמלוערוף

 אצל מרירות לשון בכתומים ונמצאמו"ת,
 הש"י ציני הנה המית, סר מר אכן לב( סו א, )שמואלהמות
 מות שהוא דמים בשפיכות יצרא לבפל מרורלאכול

 זרה, דעבודה יצרא לבמל הפסח מצות לעניננו,נחזור
 רז"ל בו ופירוטו וכו' וקחו בהזכו שנאמרוזהו

 כאלו במצות והדבקו זרה מעבודה ידיכםכהטכו
 שכתב כמו באינך, וכן זרה, עבודה לבימולהשייכים
 לאינך הדין והוא מינייהו חד דנקפ הנ"להרב
 אשר יבין דבר על המשכיל זרה עבודה בימולרמנה

 ודמות צלם ואבן לעץ העובד דוקאלאו
 דוקא, זרה עבודה העובד הוא לאמור לווישתחוה

 עבודת בעובד אפילו נקרא זרה עבודה עובדאלא
 פניה איזה לשם עובד רק שמים, לשם שלאהמצות
 בעבור מצות ועולטה ומתפלל שלומד כגוןאחרת,
 הלבבות בחובת עיין אדם, סבני כבוד או ממוןאהבת
 העובד פעולנו וכגרוע ד(( )פרק המעיטה יחוד)בשער
 ענינים, בכמה הצלמים עובד מענין מזוייפתעבודה
 פירשנו ובזה לשיזבן, רחמנא אחר, במקוםוהארכנו
 תשכחו פן לכם השמרו בג( ד )דנרים הפסוק אחרבמקום
 אלקיך, י"י צוך אשר כל תמונת פסל לכם ועשיתםוכו'
 הוכרחו הפשם ובעלי מובנים, אינם הדבריםוהנה
 זה לפי והנה לעשותו, שלא אלקיך ה' צוך אשרלפרש
 לך תיעטה לא יתפרמט, ולדרנינו קצר, מקראהוא
 היינו אלקיך, י"י צוך אשר בעסק כל, תמונתפסל

במצותיו



 יחכר סוד יב, דרה בפרדס, טיול דו מאמר נימן, חרש שמריבני
 איזה בשביל אותם תעשה ראם ית"ש,במצותיו
 דבר עובד הנך וכיוצא וכבוד טמון לאהבת אואיש
 יציל הש"י פסל, כעובד ח"ו ומיקרי הש"י, זולתאחר
 י ירוש )ו5 אחר במקום בדבר הארכנו ישראל, עמואת

 הרגזים(גפף
 התאוה כח הוא שם הנשה ניד איסור מצותייזנה

 ומחשב ומצות בתורה העובד והנהכידוע,
 עדיין דבוק שהוא בשביל הוא דבר איזהלתאות
 זו בתאוה נדבק היה לא אם כן שאין מה זו,בתאוה

 פילא כמו והוא המחשבה, זאת לו נופל היהלא
 יעקב ירך בכף הס"מ ננע שם כן על דמחטא,בקופא
 לו יכול לא כי הגם הישראלי, לאיש הוא יכול שםכי

 עבודה לעבוד לו יכול הנה מכהי, לצלםלהשחחות
 בתאוות משוקע שהוא כיון בטצות, בעומקו ח"וזרה

 במחשבתו נדבק ומצות כתורה בעוסקו הנההעולם
 תאוה איזה ובשביל פנייהאיזה

 בתורה אדם יעסוק לעולם ( נ כספים רז"ל אמרוייצגה
 שלא שמתוך לשמה שלא פי על אףומצות

 ת"ת הל' )יטב"ם להלכה כן ואיפסק לשמה, באלשמה
 שהוא עדיין בראותו האדם, כונת תהיה וזאת ה"ה(,פ"נ

 במחשכתו לו נדבק כרחו ובעל העולם בתאוותכבשוקע
 הנה ומצות, בתורה עסקו בעת בה נדבק שהואדבר
 אפילו ומצות בתורה עומק שהוא הקדמתו תהיהזאת
 לשמה, לידי יבא לשמה שלא שמתוך כדי לשמה,שלא
 הרמב"ם סברת פי על הפסח במצות הרמז באהנה
 בנידין אין כי ישליכנו כך ואחר הניד עם הפסחיצלה

 להשכיל. ויובן קצרתי כי הדבר הבן פעם,בנותן

 הסוד דרךעל
 של כח ביטול שהוא ידוע פסח קרבן מצותהנה

 הקריבוהו והנה המזלות, בכור שהוא מצריםמזל
 הקודמים, בדרושים דברינו הארכנו כאשר הש"יאל

 יוצא אני הלילה כחצות ד( יא )שמות הש"י אמרוהנה
 כל הכה וי"י הלילה בחצי ויחי וכו' מצריםבתוך
 היה למה פעם בנותן והנה וכו', מצרים בארץבכור
 בשם ברחש( ג )דריש כתבנו כבר הלילה נחציהדבר
 ישראל שיצאו הפסח חג ידוע ז"ל, בחיי הקדושהרב

 ראשונה שעה ה' בליל והנה ה' ביום היהממצרים

 שם וגהירה הדרוש, ע"ד ב דרוש ע"ג מא פע שקכה(

 הוא טאדים, כוכב שליפת הוא לילה חצותשאחר
 אדום מלכות וכח מזל והוא הדם, על המורהכוכב
 הס"מ, הוא שלו והשר תחיה, חרבך ועל מ( בז)גדישיה
 אשר לדרכינו שם שכתבתי טה לעיל בדרושיםועיין
 הראשונה בנאולה לנו בישר אחרית מראשיתהמניד
 ליל טא( יכ )שטות הנצחיית האחרונה גאולהבשורת
 הלילה הוא מצרים מארץ להוציאם בג הואשמורים
 היינו לדורותם, ישראל בני לכל שמורים לי"יהזה
 הגאולה היינו ביחד הדורות כל יהיו אשרבעת

 ואחיו עמלק זדון המלכות כח בהעבירהאחרונה,
 הוא אשר הס"מ הוא מלמעלה שלהם והשרואלופיו,
 )גחמנית )בזהר( שכתוב כענין הגליות, כל עםמשתתף

 שמיא מן אשר הק"ל הוא פרעה בית נשמע והקל טז(מה
 וכענין גז*(, בארץ היו אשר הנפילים מן הוא כינפל

 היו יט(, ד )איכה רודפינו היו קלי"ם )שם(שפירשנו
 אותן מן שמים, מנשרי דיליה, וכת הק"למבחינת
 הנושרין(, פירות )כענין השמים מן ונפלושנשרו
 שלימת ושעה בזמן במצרים המכה היתההנה

 ואביזרייהו, ועמלק אדום מזל הוא אשרמאדי"ם,
 לבשרנו כדי ההוא בזמן זה והיה הם"מ, הואוהשר

 המלכות כח בהעביר הנצחיית, האחרונההנאולה
 די מלכותא עליונין לקדישין מלכותא ויהיבתושרו,
 הזה בלילה הנאכל הקרבן והנה תתחבל, לאלעלמין
 בנמפריא והוא חמלה, לשון בג( יא )כמלתא שמופם"ח
 ידעת כאושר הנצחיית, האחרונה הגאולה סודנצ"ח
 כל אשר סופ"ד( עף-ס )פת"ח האריז"ל מרןמכתבי
 ידי על כולם היו כן )על חו"ד סנחינת היוהנאולות
 על האחרונה הנאולה כן שאין מה בהתחלה(,אשה
 של נצח"ן ויתאבד נצחיית נאולה ותהיה נצ"חידי

 מאדום בא זה מי א-ג( סג )"1ע5 שכתוב כעניןהאומות,
 וכו', בגדי על נצה"ם ויז וכו' לבדי דרכתי פורהוכו'
 ב וחמה ה מאמר אב תמוז יח, סימן ג מאסר סגת כסלו )ועשוהבן,

 ט4סימן

 היה יעקב עם הנאבק המלאך ( רמג מי"ג ידקיהנה
 לא כי וירא בו( לג )גששית עשו של שרוהס"מ

 ההו"ד, בחינת נפגם זה ידי ועל ירכו, בכף ויגע לויכול
 באלף אדום של החל הכלות נתהווה זה ידיחלל

 ינשא דו"ה, היום כל יק א )אינה הוסד בחינתהחמישי
 שנה קע"ב הדבר נקדם ועוד וכו', נהפך הוד"י כי "(י

 כי סועה( שמה ע*" חק נצח בחינת הרביעיבאלף
בהדי



ק יפכר פשט יג, דהי בפרדס, סיגל ד, מאמר ניסן, חדש מאמריבנבי

 שיצאו מה יצאו שרבו ובעונותינו וכו', חוצאבהדי
 ההם, בעתים הנבואה נפסקה כן חלל הששי, מאלףגם

 איסור והוא הנביאים, יניקת הוא והוד נצח טןכי
 שלט שם כי ישראל בני יאכלו לא אשר הנשהניד

 ענפים עשרה הזה בניד יש והנה בכף, נוגעהס"מ
 של בנימטריא אל"ף )יו"ד י"א הוא בעצמווהניד
 ולא עשר מזד( פ"א )עירה בקדושה ידעת כברהס"מ(,
 הטמאה מרכבה כן שאין מה י"א, ולא עשרתשע
 )בגימטריא המ"ן תליית שידעת כענין י"א, אוט'

 וכבר טמאה, מרכבה ביטול בניו עשרה עםמאדי"ם(
 הקב"ה עתיד לבא שלעתיד *( רז"ל שאמרו מהידעת
 הקדודיה חלק וישאר עשו של שרו של הרעלבטל

 אותיות וישארו ס"מ אותיות יתבטלו היינוהמחיה,
 סברת פי על והנה לאלקינו, הוא גם ונשארא"ל

 הנשה, הגיד עם פסח הקרבן את צוליןהרמב"ם
 פס"ח העתידה הנאולה על רמז פסח הקרבןלהיות

 הגיד עם אותו צולין הנה כנ"ל, נצ"חבגימטריא
 הגיד ועיקר בקדש, נבלע הטוב הוא והשומןושומנו,
 העתיד על רמז אותו, טשליכין טעם בנותןשאינו
 יתבטל שבתוכו והרע הקודש אל יצורף הטובאשר

 הדבר. הבן בימינו,במהרה

 ב( כה )שמות ה( לה ושטו"מ במדרש רז"ל אמרולהנה

 תקחו אשר התרומה וזאת וכו' תרומה ליויקחו
 רישא הוא אנגן לב( ב )תטף שנאמר בבל, זו זהבמאתם
 די ודרעוהי חדוהי )שם( שנאמר מדי, זו וכסףדדהבא,
 די וירכוהי מעוהי )שם( שנאמר יון, זו נחשת,כסף,
 ולא במקדש לא כאן כתיב אין ברזל אבלנחש,

 שהחריבה הרשעה אדום בו שנמשלה למה,ברהטכן,

 הקב"ה יקבל המלכיות שמכל ללמדך המקדש,בית
 לעתיד מוצא אתה וא', מאדום חוץ לבא לעתידדורון
 הכהטיח, למלך דורת להביא עתידין האומות שכללבא

 ואומר מהם, לקבל שלא וכסבור תחלה מביאיןומצרים
 שנאמר במצרים, לבני נעשו אכסניא הקב"ה,להם
 כמי נשאה מצרים, מני חשמנים יאוריו לב( מח)ההלים
 אנו קיבל, בהן ששעבדו ממצרים בעצמה, וחומרקל
 כוש מיד וכמה, כמה אחת על בהם נשתעבדנושלא
 והן שומעות המלכיות כל מיד לאלקים, ידיותריץ

 שירו הארץ ממלכות לי( שם )שם שנאמרמביאורן
 וחומר קל נבטאת אדום מלכות כך ואחרלאלקים,
 על אנו מהם, קבלו אחיהן, שאין הללו ומהבעצמה,
 למלך דורון להביא מבקשת היא ואף וכמה, כמהאחת

 קנה חית גער לא( שם )שם הקב"ה, להם אומרהכהטיח,
 הרמץ )ע"י ח' בדרוש שכתבתי מה ועיין עכ"ל,וכו'

 פתמץ לכספם וכי הדורונות, הם מה לפענ"דהנראה
 ניצוצים בירור הוא אבל הכהטיח, מלךיצטרך

 הנה עניינו, בימי להתברר יוכלו לא אשרהקדושים
 הקדושים ניצוצים חיות עם האומות מןהנשארים

 ולטבחות לרקחות ויהיו ישראל אל לצירוף יבואוהנה
 )עובד" כתיב אדום הוא בעשו כן שאין מהולאופות,

 שכתבתי מה שם עיין עיטו, לבית שריד יהיה ולאיח(
 שיטת פי על הרמז הוא זה לפי הנה ותבין,באריכות
 כל עם שומנו עם הגיד להשליך שצריךהראב"ד
 הגאולה נרמז במצותיו איטר פסח, הקרבן מןענפיו

 לזורקו צריך עשו, לכח הרומז הניד הנההעתידה,
 האחרונה שבגאולה לרמז הקודים, עם בצירוף יהיהולא

 במהרה עיטו לבית שריד יהיה לא בימינובמהרה
 אסן.בימינו

 דוד. בית חלק תחלת אדם תולשת דמדמת בשל"ה דבורו ומובא אדום, בת ושמחי ערשי בנאוק להגלאנטי בומים ק% טפי עמו*(

 ג לדרר~ט
 ע"ח. סרו דףפסחים
 הפשט דרךעל

 אחת פעם בתירה מבני נתנחמה זו הלכה רבנןתנו
 ולא שכחו בשבת להיות עשר ארבעהחל

 כלום אמרו לאו, אם השבת את דוחה פסח אםידעו
 לאו, אם השבת את דוחה פסח אם שיודע אדםיש

 הבבלי והלל מבבל ששה יש אחד אדם להם,אמרו
 ויודע ואבטליון שכהציה הדור נדולי שני ששימששמו
 לו, וקראו שלחו לאו, אם השבת את דוחה פסחאם

 השבת את דוחה הפסח אם יודע אתה כלום לואמרו
 שדוחה בשנה לנו יש אחד פסח וכי להם אמר לאו,אם
 לנו יש פסחים ממאתים יותר הרבה והלא השבתאת

 אסר לך, מנין לו אמרו השבוע את שרוחיןבשנה
להם



 יחכר 5שט ע, דגש כפרדס, טיש ד, מאמר נעץ, חרש מאמריבנבי
 מה בתמיד מועדו ונאמר בפסח מחלדו נאמרלהם
 מועדו אף השבת את דוחה בתמיד האמורמועדו
 ענה2 שאין תמיד ומה הוא, וחומר קל ועוד,וכו',
 מנלן, גופיה ותמיד וכו', פסח השבת, את דוחהכרת
 עולת על בשבתו שבת עולת י( כח )בטדבד דכתיבומסיק
 איכא וכו' וחומר קל ועוד מר אמר וכו',התמיד
 אמר וחומר קל וכליל, תדיר שכן לתמיד מהלמיפרך,

 וכי שוה, גזירה להו אמר והדר ופרכוה, ברישאלהו
 אלא לי, למה והומר קל שוה גזירה דגמרמאחר
 גמריתו לא שוה גזירה בשלמא להו, קאמרלדידהו
 וחומר קל אלא מעצמו, שוה גזירה דן אדםדאין
 קל ליה אמרו למידן, לכו איבעיא מעצמו דןדאדם

 כאן עד הוא, פריכאוחומר
 ס"ט ע"ד יא ודיוש אחר במקום גם הערנו כנרהנה

 כלל ידעו לא בתירה בני אם נפשך, ממח"ג""(
 לימוד שום ידעו ולא זכרו ולא שבת דוחה הפסחאם
 הוה ממילא השבת, את דוחה הפסח אם התורהמן
 איזה דהיה כרחך על אלא דוחה, דאינו לפסוקלהו
 מברא להם והיה לימוד, איזה מחמת אצלם מפקמקום
 שבת דוחה הפסח אם שאמרו וזהו ולכאה לכאןנומה
 שהיה כרחך על אלא מיותר, הוא לאו אם לאו,אם
 עד להכריע יכלו ולא ולכאן לכאן נוסות מברותלהם

 הסברות הם מה להתבונן ומהראוי הלל, להםשהכריע
 היה מה לב לתת מהראוי ועוד להו, דמטפקאנומות
 )וקרא בפסוק ( פז )שבת רז"ל אמרו הלא המפק,מקום

 נמל היום אותו )למילואים( השמיני ביום ויהי א(ט
 שהיה )היינו בראשית למעשה ראשון עמרות,עשר
 חדש ראש )שהיה לחדשים ראשון בשבת(, ראשוןיום
 באחד נימן חודש ראש אז היה כן אם וכו',נימן(

 הפמח את ישראל בני שיעשו הש"י צוה ואזנשבת,
 אין הרי בשבת, י"ד היה והנה בי"ד, היינובמועדו

 שבת דוחה שהפסח מפקכאן
 שעשו הפמח דהנה לומר, יכולני זה כל לתרץלהנה

 הוראת היתה השנית גשנה במדברישראל
 הארץ, אל בואם עד בפמח התחייבו לא דבאמתשעה,
 למדין ואין שעה, בהוראת במדבר בא הזח הפסחרק

 אם בתירה, בני של הספק מקום היה וזה כנטעה,דורות
 גזירה דיש הלל להם ולמד לאו, אם כנטעה דורותממדין
 ודאי מקובלת שוה גזירה דיש וכיון מקובלת,שוה
 הנזירה דנתקכלה כיון משעה דורות הוא אפילולמדין

 למדין דאין שפיר דידעו לומר "ט או ממיני,שוה
 היום באורע לסחטה אהרן שאמר שזהו כנטעה,דורות
ג שמעת אם ( קא)זבנים ב  בקדשי להקל לך אין שעה 
 מקום אבל בעיניו, וייסב כסטה ויוטמע כ( י )ויקראדורות
 ישראל שהקריבו הפסח אם היה בתירה בני שלהספק
 בארץ, עדיין היו ולא הואיל שעה קומטי מיקריבמדבר
 פמח אלא במדבר ישראל הקריבו שלא ראיהוהא
 הפסח מצות פנים כל דעל כיון נאמר או בלבד,זה

 דורות, מצות נקרא מדבר פמח גם לדורותנוהגת
 מקובלת שוה גזירה דיש להם ולמד הלל באוהנה

 מפק שום כאן אין הגובממיני
 מה פי על מרווח, יותר אחר בדרך עוד לדיקךד',ט

 רבנן תנו ע"א( ו' )דף בחגיגהדאמרינן
 מעה והחגיגה כסף שתי הראיה אומרים שמאיבית
 בחנינה, כן שאין מה לנבוה כולה עולה שהראיהכסף
 יותר בעולות הכתוב בהן שריבה בעצרת מצינוועוד

 וחגיגה כמף מעה הראיה אומרים הלל וביתמבשלמים,
 כן שאין מה הדיבור לפני ישנה שחגיגה כמףשתי

 הכתוב בהן שריבה בנשיאים מצינו ועודבראיה,
 מעמא מאי שמאי ובית וכו', מבעולות יותרבשלמים

 דישנה עדיפא חגיגה דקאמרת הלל כבית אמרולא
 ודקאמרת הדיבור, לפני ישנה נמי ראיה הדיבור,לפני
 הנוהג מדבר לדורות הנוהג דבר דנין מנשיאים,גילף

 שאינו מדבר לדורות הנוהג דבר דנין ואיןלדורות,
 דלקמן אע"ג דנין( י"" התום' וכתבו לדורות,נוהג
 שבכף מה כל עשה הכתוב אחת, כף צירוףילפינן
 לקומט(, שבתוכו מה כל מצרף הכלי )לעניןאחת
 כיון דהתם ילפינן, לא משעה דורות פרכינןולא

 )רצ"ל משעה, שפיר לה ילפינן מדורות למילפידליכא
 בדאיכא רק ילפינן לא משעה דורות אמרינןדלא
 למילף ואיכא מדורות דורות מדבר דבר איזהלמילף
 ולא מדורות דורות דנין אז משעה, כן גם דבראותו
 מדורות דורות לדון מקום כשאין אבל כנטעה,דורות
 דתני התם שאני נסי אי משעה(, דורות שפירדנין

 זימני תריסר קראביה
 בתירה, לכני להו דמספקא דהא לפרש, יש זהולפי

 במדבר ישראל שהקריבו שהפמח שפירידעו
 כיון מזה ללמוד אם להו מספקא אבל היה,בשבת
 גזירה לו היתה הלל, להם ואמר כנטעה, דורותדהוא
 למילף דליכא היכא כנטעה דורות ללמוד מקובלתשוה

דורות



קא יחכר רמז יג, דהש בפרדס, טיול ד, מאמר נימן, חדש משריבני

 קרא ביה תני בכאן גם היות נמי אי טדורוועדורות
 דאורייתא ופפפיא התום', וכדברי במועדו זימניג'

פבין.

 הרמז דרךעל
 שישתכח דעתך מלקא האיך לחתבונן, מהראויהנה

 שבח, דוחה הפסח אם ישראל כל מןהדבר
 בשברן הפסח את ישראל שעוטו שזכר אדם היהולא
 הלל ר' חשבון פי על קביעותינו לפי אפילווהלא
 עלתה וזאת גדול, במחזור פעמים ג' הקביעותיארע
 בשבח בטדבר ישראל שקיטו הפסח הרי כולנה,על
 להו ממפקא ומאי בישראל מפורסם דבר והואהיה

 שפיר שידעו לומר צריכין כרחך על בתירה,לבני
 המקדש ובבית שילה בנבטכן הקודמיםשבדורות
 גם אם ספק להם דנולד רק שבת, דוחה היההפסח

 הלל שבא עד לאו, אם השבת את פסח ידחהבזמניהם
 שנא דלא להם~מד

 ולהגלות להתוודע הפסח מצות פעם ידוע ואומר,ושען

 )הססודרח הפבעית המערכה כהגדד הואשהש"י
 כהטרדם והוא מבראשית(, העולם מבריאת ית"שממנו
 ומזלות הכוכבים ומערכת הפבעיים לשנותכרצונו
 מזלם היה מצרים והנה ישראל, עמו אהבתבעבור
 שום שאין היה וסברתם המזלות, וראש בכורפלה

 ואי המזלות, הנהגת מן למעלה בארצייםהנהגה
 בכל הש"י הודיע ולזה המזלות, פבעי לשנותאפשר
 אני כי וידעו סו( כס )שמות ביתו נאמן כחטה ידי עלפעם
 צוה כן על כרצונו, וכהטרדם הויות כל מהווההוי"ה

 בעת המזלות ראש צורת( )שהוא פלה ליקחהש"י
 היותו בעת ודוקא פלה, שמזלו ניסן בחדורמטשלתו
 לפ"ו נופה הערבים בין בי"ד היינו הסקרותבגרם
 לשוחפו הש"י הנוה וכחו גבהו תכלית הואשאז

 והכח, הנפש הוא והדם י"י, לשם דמו ממנוולהוציא
 כל אל הש"י ביד מסור הוא המזלות של שהכחלרמז
 והנה כפבעם, שלא כרצונו וכהטדדם יפנו יחפוץאשר

 זכר הוא שבת כי שברע דוחה הפסח זהלבעבור
 וארץ השמים את הש"י שברא בראשית,למעשה

 הטעה הוא א"ת הטבעית, בראשית ימי ד הגהרה הוא זי כיכח*(
 העפש יתחופף שבה זא"ת צירוף הדא ור, שד סשו'תורית
 סג.(. ת"ז של ישראל)אור

 ד. סיסז א סרסר חדש רחש הדרוש, ע"ד ד דרוש עהןכח(

 תפקידם, את סטנו ולא כהטמררנם על ומזלותהכוכבים
 שהגם לנו, לרמז השבוע את הפסח טצזת דחהוהנה

 ומזלות הכוכבים כל בראשית ימי בששתשנבראו
 פבעו על ואחד, אחד כל בכהטמרת תפקידם פיעל

 כל מהיוצר בריאותם בעת מבראשית בהםהנפבע
 כל עם השבת(, רמיזת הוא לזה )אשר אלקינוהוא
 ישראל, בעבור כרצונו טערכתם את יצטדד הש"יזה

 פי על הפבעיי כחם את ומכפל פבעם אתוכרטנה
 עבודתם כפי הכל בכהטמרותם, ישראל בניעבודת

 וטצוונבתורה

 זצוק"ל בער דוב מוה"ר הקדית הרב שפירשהדי
 בחדשו, חדש עלת זאת יד( כה )בנדברבפסוק

 לח אם וחום קור אם בפבע העולם הנהגתדהנה
 הלבנה במולד החדש התחדשות מדר פי על הואויבש
 קרוב היותר הלבנה גלגל כי רגע, באיזה שעהבאיזה
 הלבנה במולדות כן על לכת הכוכבי כל מןאצלנו
 ההנהגה נקרא זה והנה המאורעות, כלתלויים
 לשבעה בראשית ימי בשבעת המופבעתהפבעית
 אותיות פי על הנעשה הנהגה עוד יש אבל לכת,כוכבי
 פועלים שישראל מה היינו ת', עד א' מן שהםהתורה
 ימי בשבעת הסדורים הפבעיים העתיםלשנות

 ההנהגה וזאת התורה, פעולות פי על ולשדדםבראשית
 והנה ת', עד א' מן התורה אותיות היינו א"תנקרא

 היינו זא"ת, נקראים האלה ההנהגות ב' זהלבעבור
 המושבעת בראשית ימי ז' מן המסודרתההנהגה
 השנית והנהגה בכהטמרתם, פקודים לכת כוכביבהילוך
 פי על המופקדים ישראל בני כהטמרות פי עלהנעשה
 התורה באותיות בכהטמרותם שיגרמו וכפיהתורה,

 בחדריו, חדש עולת זא"ת הכ' שאמר וזהו ת', עד א'מן
 במולדו החדש בהתחדשות הנהגותיהם, ינ'[)י"ב(
 עתי המשנית התורה והנהגת המסודרת הנהגההיינו

 המגיד הקדוש הרב אדם"ו זה על ואמרהפבעכח*(,
 שזהו ( סג התקונים על ישראל )אור מקאזניץ ז"למהר"י

 )שבת לתורה עתים קבעת הדין בעת לאדםששואלין

 ולשנוה התורה פי על עתים לקבוע יכול היה אם (,לא
 תפקידם את לשנות במשמרתם המסודרת הפבעעיתי
 דבריו כאן עד התורה, עבודת כנטמרת עבודת פיעל

 כח4זלה"ה
 בתורה הממיכות ענין פירשתי האלה הדברים פיועל

 המקדש, בבית לעבודה הלוים שנבחרואחרי
והנה



 יטמ דרוש יג, דרוש בפרדס, טיול ד, מאמר נימן, חרש מאמריבני
 ללוים תעשה ככה כו( ח )במיכר הפרשה סיוםוהנה

 הנה הפסה, ועטיית פריטת ליה וסמיךבכהטמרזתם,
 דהגם מורה הפסח דעשיית סמוכים, דרשינן ( י)בנכות
 הכוכבים את ברב"טית במעשה סידרשהש"י

 שלא להם נתן וזמן וחק כרצונו, ברקיעבמשמרותיהם
 כרצונו כהטדדם הוא זה כל עם תפקידם, אתישנו

 בהשמרותם ישראל בני עבודת ידיעל
 לששות הש"י אז צוה למה פעם פוב מצאנוובזה

 רק אינו הפסח דמצות )הגם במדברהפסח
 בשבת, פסח ערב איקלע דאז להיות והוא,מארץ(,
 מאתו שנבראו בראשית למעשה זכר הואוהשבת
 הקרבן ובא תפקידם, את ישנו ולא וזמן, בחקית'ש
 השבת, את ודוחה המזלות שידוד על המורהפסח

 הדברהבן
 מבני נתעלמה זו הלכה לשמעתין, הדריךומעתה

 דוחה הפסח אם ידעו ולא הטכחובתירה
 זכרו ולא ששכחו דעתך מלקא וכי דהקשינוהשבת,
 לדעתי אבל וימים, עתים זה בישראל הנעשההדבר
 גדולי בתירה בני סואב( כש י-ם הס" )51 לומר,יש

 עד טז( סו )שסות בפסוק הנאסר ראו והמה היו,הדור
 יעכור עד ראשונה( ביאה זו ( ד ))ברכות י"י עמךיעבור
 )שם( חז"ל דרשו מכאן שניה(, ביאה )זו קנית זועם

 )בשידוד עזרא בימי נס להם לעשות ישראל היוראויים
 להם שנקלטה כדרך ובמופתים( באותותהמערכה
 בפבע מלובש ועלו החפא שגרם אלא יהוידע,בימי

 הבורא בהשגחת שהכל הגם ודריהם, כורשברשיון
 רק המזלות בשידוד היה לא זה כל עם הוא,ברוך

 במעשה במשמרותיהם הנערכת הפבעבהלבשת
בראשית

 הגבור לומר רצו לא ודניאל ירמיהו ( מס פוטוהנה
 נוראותיו, איה גבורותיו איה אמרו כיוהנורא

 ליהטנה, עטרה והחזירו הגדולה כנסת אנשי שבאועד
 בגטרא ומקשו נוראותיו, הן הן נבורותיו הן הןשאמרו
 שהוא ידעו כרחך )על ודניאל דירמיהו מעמייהומאי
 על הוא אמיתי שהבורא ידעו ומתרצו, ונורא(,גבור
 אפשר שאי דבר לומר רצו לא )רצ"ל בו, כיזבו לאכן

 לומר "ט זה ~פי בגלוי(, הזה הענין לבריותלהראות
 שהיו נתירה, נלי תת ש שקיה הנרצה העניןשזהו
 והבטילה הנבהלה כלתה שכבר וראו הדורגדפי

 והשגחת קראל, ש להתפשה הרביעיתהמלטת

 סלוכש הכל קראל ש שמו וברוך החש כרוךהבורא
 עבור  המזלות לשדד המערכה שידוד ואיןבפבע,
 דאין לומר סברא דיש בתירה בגי מברו הנהישראל,
 שיחיה נרם שהחפא כזאת לעת שבת דוחהפסח
 פעם עיקר כל דהנה המזלות, שידוד כאין בפבעהכל

 החש בראשית למעשה הרומז שבת דוחהשהפסח
 במעשה הנערכת המופרכה כהגדד שהש"ילהורות
 וכהיום לך, שכתבתי כמו גבראל בעבורבראשית
 בתירה בני מרנן סברי הנה הדבר, נפסקשכבר
 הוא אמיתי שהבורא ביודעם ודניאל ירמיהוכסברת

 שאמרו הגדולה כנסת אנשי סברת והנה בו, כיזבולא
 הגם ונוראותיו, גבורותיו הן הן כי והנורא,הגבור
 מחמת עולם לבאי בגלוי זה להראות אפשרשאי
 להבחין ידעו לא בתירה בני והנה החפא,שנרם
 התזרה, פי על להם ולטד הלל שבא עד הזה,כהטפפ
 הממח דחיית דין בתורה שנלמד להם שאמרוהוא
 בגזירה דוקא ולמה שוה, גזירה למידת טן השבתאת
 הנסים ואין החפא שגורם בעת דגם להורותשוה,
 שבת, דוחה הפסח זה כל עם כפבע שלאנגלים

 סדת ננד שהוא שוה בנזירה הדבר נלטד זולהוראה
 רחום במדת וכתיב *(, פעמים כמה שכתבתי כמורחום
 נפויה ידו עת ובכל עון יכפר רחום והוא ל"( 1ח)תהלת

 עצם כימי לרחמנו בהשגחתועלינו

 הדרשן דרךעל

 מן השבים הקהל כל ויעיטו 5י( ח' )בנחמיהכתוב
 בימי עשו לא כי בסוכות וחטבו סוכותהשבי

 ותהי ההוא היום עד ישראל בני כן נון בןנטוע
 חז"ל ודרשו ה', חסר קטוע והנה בישראל,שמחה
 י*י,יא ביפלו הגדשה כנסת שאנשי להיוון ( לבונרכין

 ביפלו שלא יהושע על הש"י והקפיד אז, זרהדעבודה
 זכותא לו היה לא כהנה דבשלמא ישראל, לארץבבואו
 בביאתו לכשלו לו היה יהוידע אבל ישראל,דארץ
 כנסת ואנשי עזרא שביפלן כדרך ישראללארץ

 '( משמו ה' אות ליהף8ע נחסו ט שהגדשה,
 הנגח*(

 ראשי כל 1ל ולא יהחט1 ש דוקט תשע שתיי מהטבח
 אחר במקום מיה דברט יזיב, 9ד יהחטש 16אסורות

 הדור תאשר 1 אש להטת כס(, סימן ט מאטר סטה כילו)עין
 מקוסם, כא1 איו חטר, קטועה ברם שמם עזרא,ק"שש

ובענ15 ע"ד. קע"ד דף לקטו 9תז.(



קב ישכר סוד יג דרוש בפרדס, טיול ד, מאמר ניסן, חרש טמריבמ
 יא.( )רוה שיחלקו שוא, לעזרה, ישורה שביז הח"קקונעמן

 בתשרי, אם המולם נגרש בכיסן צם הישע ת" שיישזרר'
 במעשות וזה במחשבה זה ודים חלקים דברי ואלוהאלו
 המחשבון מן דיבר עזר לשון שמו אשר אליעזר ר'והנה
 דברנו התעשה, מן דיבר ישועה לשון שמו אנטר יהואשורן

 מה וכן טוש(, סיפן א מאמר אלי שחו אחר במקוםבאריכות
 *(. אי"ה קיובר כן גם דווקא, ה' אות יהוידע מן הש"ישלקה

ט )"*1 בזהר מבואר הפסח מצות טעםלהנה  שהוא ( 
 עבודה שהיה מלה היינו זרה, עבודהביטול

 מה י1 )שטת נצטוו כן שעל שם ומבואר מצרים, שלזרה
 והיו בשוק מהטלכין עצמות והיו בו תשגרו לאועצם

 זרה עבודה ביטול והיה אותם מקבריםהמצריים
 וסט שם, עיין מכלהו להו קשיא ודא דילהון,מסטרא
 רז"ל שאמרו שבוע דוחה שהפסח הטעם דזהולומר

 מי בד"ת ע"ב נ' דף בחנינה הרעם' )הביאובמדוית
 ישראל זה על זה מעידין שלשה וז"ל, ישראל(כעמך
 השבת על מעידין וישראל הקב"ה והקב"ה,והשבת
 שהוא הקב"ה ש הטבת וישראל מנוחה, יוםשהוא
 באומות, יחידים שהם גבראל על הטבת הקב"האחד,
 במנחה אחד אתה לומר ממכינן זה ועל התום'()מיימו
 דשבת דיומא מענינא מדבר שאינו פי על אףבשבת
 התום'. לשה כאן עד המחרית, ערבית תפלתכמו

 לעשות ישראל נצמוו זה דלבעבור מעם לומר ישיהנה
 היו שלא )הנם במדבר השנית בשנההפמח

 ביום ובו בשבת פסח ערב אז דאיקלע להיותבארץ(
 את משה זיקם יח( מ ושסות הבהנכן הוקם אזשנצמוו
 ועיין עמודיו, את ויקם ונו' אדניו את ויתןהמשכן
 הכמטכן בהקמת כנטה שעשה מה כל רלה:( )""גבזהר
 ס"מ טמאה המרכבה אחרא הסטרא נשפלה זהבכל

 אז נצטוו כן ועל זרה, עבודה ביט% והיה אחראי
 ולדחות כנ"ל, זרה עבודה ביס% שהוא הפמחלקלטות
 ואחדותו יחודו על ישראל עם שמעיד השבחאת

 ישראל יעשו והנה מבלעדו, אלוה ואיןיתפש
 יחודו על מעיד כן נם שהוא בשבת)המעידים
 עבודה בשול ש הוראה שהוא הפסח אחואחדוהו(

 אחר עוד יתפתו ולא ית"ש, מלבדו עוד חטיןזרה

 גצצקאסוט דחיס גבנ"י סכתיק שמחאה ההוספה כאן צירפתגס(
 לגמדו לצדיק צבי שו"ת גם' ועיין קיב., דף ח"א ק"ששנת
 הדפוסים ובכל ינ, סימן זי"ש סבלצ1ב שבירא סהרצ"אהגהיק
אינך.

 1"ב צג דף יעיל סיע **( ו'. אוה ה ספסר אדר שייז'(

 היו, הדור גדולי בתירה בני והנה זרה, דעבודהיברא
 כיה שני בבית שבת דוחה הפמח אם להםנסתפק
 ימר ה% שבא עד זרה, דעבודה יצמא מתבטלשכבר
 מבואר אינו שבת דוחה דפמח זאת דהלכהלהם

 בדרך שוה בנזירה הדבר נלמד רק בפירחטיבתורה
 דעבודה יצרא שנתבמל בעת דהנם לנו להורותנסתר,
 זרה, לעבודה להשתחוות עוד תאוה שאין בנלויזרה
 בעניני אפילו מוסתרת, זרה עבודה "ט זה כלעם
 לשם פנייה איזה לשם עושה אם ומצות התורהדרכי
 את עובד אינו הנה וכיוצא, ממון לשם אוכבוד
 הנה וכיוצא, ממון או איש איזה עובד רק כק,הש"י
 )שער הלבבות בחובת קניין מוסתרת, זרה עבודההוא
 עובד מן כזה אנט נרוע ענינים וכבכמה ל"ד( הטענהיחוד

 פסוק פית( חיא ח"ד )עכס ז"ל הרם"ע פירש וכזההצלמים,
 %א מוב יעשה אשר בארץ צדיק אין אדם כי כ( ז)והלת
 דכיון עהטה, אשר כהמוב יחמא שלא היינויחפא,
 זה חוטא, הוא הרי פניה איזה לשם הטובשעהטה
 אשר ההלכה אותה זה דלבעבור הלל, להםשלמד
 להורות התורה מן נסתר בדרך נלמד שכת דותהפסח
 עם בנלוי, זרה דעבודה יצרא שנתבמל בעתדנם
 עבודתו מייחד אינו אם מומתרת זרה עבודה יש זהכל

 עביפול במטלה שהוא פמח הנה **, לבדו לד'בלתי
 אחדות על המעיד השבת את תמיד דוחה זרהעבודה

 אחד חטמו אחד ד'הש"י

 הסוד דרךעל
 שבת שבין הוץילרק א( מדק כ "ר )5רעאח הואקילוע

 קודש כי יק לא )שסות בו נאמר בשבת טוב,ליום
 ידי על שלא אלינו בא הקודש דבשבת לכם,הוא

 התנלות אל נורם ומנולתו היום קדושת רקמעשינו,

 שאין מה אלינו, נשפע והשפע עליונים נאורותהקודרי
 ואחרי יג( ס )שסולל-א מלשון קודש מקרא מוב יוםכן
 אותם, שמזמינים המזומנים היינו הקרואים יאכלוכן
 על אותו מזמינים שאנחנו פוב ביום הקודש הואכן
 כן )על בו, הנהונות החג ומצות בתפלה מעשינוידי
 מתנה דרך שהוא פובה מתנה י" שנת נקראשבת
 וקיימא וקבאב( )קדישא( שבת כן על טעשיטמבלי
 המועדים קביעת כן שאין מה דין, בבית תלויואיט
 כתבנו כבר חינה החודש(, בקידוש דין בביתתלוי

 ד' מועדי בכל פנחס(, )פרוטת דכלה אנראבספרנו
נאמר



 יחכו סך יג, דגש בפרדס, טיול ד, מאמר ניסן, תךש מאמריבני
 היום קדורות תוספות אצל לכם יהיה קודשנאמר
 המצות דחנ א' מיום חוץ המוספין, בפרשיותדהיינו
 מובן לכם, יהיה נאמר ולא קודש מקרא סתםנאמר
 וההפרש החילוק הוא רזה נחכמה למשכיליםהדבר
 המוחין נדלות באין דבשנה טוב, ליום שבתשבין

 כן שאין מה מעשינו, ידי על שלא מרומים()בגבהי
 ביום אך דוקא, מעשינו ידי על באים טובביום

 מעשה ענין הוא ידוע הנה המצות חג שלהראשון
 ונעשה מעשינו, ידי על שלא המוחין הארתהנם
 המופלנ הנדול הנם הוא וזה קטנותן קודם נדלותבנם
 נקרא כן על האצילות, בעולם מרומים בנגהיאפילו
 יצירה בספר )הבן '(, וקפיצה דילונ דרך פסחהקרבן
 מלה בו וצר השיהה[ )בדילונ( ה' אות המליך)ס"ה(
 ונקנה(, זכר בנפש ל( ימין ורגל בשנה וניסןבעולם
 סו( בג )ויקיא שבת ההוא היום בתורה נקרא כןעל

 בדברי הקבלה ובאת השבת, ממחרת לכםוספרתם
 ההורה אמרה למה והנה סבא, יומא ממחרתהתרנום
 אב4 המינים, נתפקרו זה ידי על אשר כזהבלשון

 דכיון העומר, ספירת למצות טעם כמשמיענוהתורה
 המצות( )דחנ הראשון יום של המוחין נדלותדהארת

 כי המתקיים, דבר אינו מעשינו ידי על שלאבא
 הפעולות כל שיהיו עולמו הש"י ברא כן מבתעל

 הארכנו כאשר דלתתא אתערותא ידי עלמקויימים
 לקדמותו, הדבר חוזר כן על ג(, אות יב )מאמר אחרבמקום
 מפירת במצות מעשינו ידי על לפעול צריכיןואנחנו
 הקודים קומות שיעור שנוטלם עד יום אחר יוםהעומר
 שרימזה וזהו תורתנו, מתן יום הוא ואז מעשינו ידיעל

 מעם רצ"ל השבת, ממחרת לכם וספרתםהתורה
 ההוא היום הארת )להיותן )לראות( היא הספירהמצות
 כן אם מעשינו, ידי על שלא שבת בדונמתהנעשה

 לעיל כמבואר וקטיעה דילוג דרך היו בניסן שהיו הנסיםכיל(
 ימין רגל נרמז מילוג פירוקי פסח וז"ל ה'( סימן א')מאמר
 המילוג בואשר

 מבע"א כרחך על לכך המתקיים, דבר ההוא הארהאין
 ידי ש יום אחר יום כך אחר עובדא למעבדלן

 למוחין ונזכה ההיא, הארה שתתקיים כדימעשינו
 ורוח נבואה להשנת לבוא נוכל זה ידי שעלדנדלות
 וכן ולטובתכם, להנאתכם לכם וספרתם וזהוהקודש,
 נאמר ה' מועדי בכל כן על והבן, לעצמיכם,לכם

 קודש מקרא בו נאמר היום קדושת תוספתבמומפין
 והיינו מעלציכם, ידי על בא הקודש היינו לכם,יהיה
 קדרית תוספות בפסח כן שאין מה משלכם,לכם
 מעשינו ידי על שלא היא במוספין( )המרומזתהיום

 טובה מתנה שהוא שבת הארתכענין
 פסח שהקרבן מה טעם מוג כן נם תמצא זהדלפי

 דהנה שבת, דוחה ופסיחה( דילוג לדרך)הרומז
 שלא הדילוג ענין על להורות הוא פסח קרבןענין
 והוא מעשינו, ידי על שלא דנעשה המדרגותכמדר

 מתנה בבחינת היא הקודש הארת אשר שבתכדונמת
 הדבר הבן מעשינו, ידי על שלאטובה

 במוחין ההוא היום שהארת ותתבונן תשכילדערצדץ
 להשגת המנולה והיא מופלגה, בהארהדגדלות

 כונה, באין אפילו לישראל הקודש ורוחנבואה
 שמעתי זה )וכעין אמרנו וכבר יתבונן,הכמשכיל
 בנך ישאלך כי והיה י( יג )שמות בפסוק נופך(והוספתי
 וכו', יד בחוזק אליו ואמרת זאת מה לאמרמחר

 אבל מחר, לשון הכרעב אמר למה להשבונןומהראוי
 ורוח הנבואה וסגולת הארת שהיה בעת להיותהוא

 כמו פנים הסתר זמן שהניע )קודם בעולםהקודש
 באתנליא, וכו'( המתך ואנכי יח( לא )דברים הש"ישאמר
 ישראל של הנפשות השינו ההוא ויום הזה בלילהאז

 והנביאים המוחין, גדלות הארת תוספותבהתגלות
 כיון לקדמותו הדבר חזר כך ואחר נבואה,השינו
 מחר בנך ישאלך כן על מעשינו, ידי על שלאשהוא
 הנדלות בהארת היינו אתמול זאת, מה לאמרדייקא,
 ואסרת לקדמותי, הדבר חזר היום והן נדולה,והשנה

אליו
 הגעה'(

 התעללתי אשך את בנך ובן בנך באזני חטפך למען ב( י ושמות קודש מקרא )בת( רכלה אגרא בספרנו פירשנו זה פיועל
 לספר מחויב אביו הנה קטם שזיין מבע שהוא הבן אם הבן, בן נפשך ממה דקדקנו הנה וכו', אותותי ואתבמצרים

 ולבן לבן לספר המצוה הוא כך אבל ללמדו, מחויב אביו אבי ( ל )קדושין תורה דברי כשאר הוא הנה ח"ו בהיפך ואםלו,
 קטנותן קודם בדלות הגס זכרון הפלגת בזה להורות הקטן, הוא הבן ובן בנים, לו יש שכבר גדול הוא הבן הנההבן,
 הבן, דגדלוהע מוחין בבחינת בם שמתי אשר אותותי את כן פי על ואף דונ"ק, ע~"ל במרעות במצרים התעללתי אשרוזהו

 ז4 דרוש סוף )9ין יכפר, הטובוהשם



קנ יששכר מצרים יצומת סיפור ה, מאמר ניסן, הרש לשטרי322י

 בחפזון נם בדרך ממצרים, ד' הוציאנו יד בחוזקאליו
 ידי על שלא ופסיחה דילוג דרך קמנות קודםבנדלות

 הדבר. והבןמעשינו,
 וכו' בתירא מבני נתעלמה זו הלכה לשמעתא,ד42רן

 הנקיטה הדבר לנמרי ששכחו לומר אפשרדאי
 הוא אבל לך, שכתבתי כמו ועדנים עידןבישראל
 שני בבית ראו המה היו, הדור גדולי בתיראשבני
 ואנכי זמן )והניע הנבואה נפסקה שכבר ההואבזמן
 לעין בהתנלות ניכר אין כן ואם וכו'(, אסתירהמתר
 ודילונ פסיחה בדרך המוחין בנדלות היום הארתכל

 שכל ז"ל הכמינו בלב הוא )רק מעשינו, ידי עלשלא
 חכם ( יב בתרז )בבא מאד ויודעת מרנטות הנפשזאת
 דוהה שהפסה מה הפעם עיקר והנה מנביא(,עדיף
 ודילונ בפמיהה הפסה ענין אשר להורות הואשבת
 שהוא שבת הארת כמו ננקטה מעשינו ידי עלשלא
 להשנת במנולה ההוא והיום כהעשינו, ידי עלשלא

 לומר ויש בהכנה, שלא אפילו הקודש ורוההנבואה
 השנית בשנה הפסה לעשות הש"י צוה זהדלבעבור
 כשהוקם להיות בארץ, עדיין היו שלא הנםבמדבר
 כסו הנביאים על לשרות הקודש רוח התחילהכנטכן
 ערב איקלע הזאת בשנה להיות והנה לא(, רז"לשאמרו
 בשבת, הפסח להקריב אז הש"י ציוח בשבתפסה

 עכ"ד. תורה סתרי חלק גבאי בו להרגם עבורת עחזלא(

 ביום בנדלות המוהלן שהארת הנ"ל הענין לטלהורות
 שבת, כהארת מעשינו ידי על שלא נעשה דפסהא'

 הכנה, בזולת הקודש ורוה נבואה להשנת מסוגלוהוא
 הזמן והניע הנבואה נפמקה שכבר היום והןוהבן,
 דוהה הפמח אם בתירה בני נסתפקו וכו', המתרואנכי
 שירמיהו ט.( )יזמא מה דרך על כן נם והואשבת,
 איה אמרו כי והנורא הנבור לומר רצו לאודניאל

 הוא שהש"י שידעו הנם נוראותיו, איהגבורותיו
 המדרנה במתר בהעלם הוא שהדבר כיון ונורא,גבור
 ביודעים )שם( חז"ל שאמרו וכענין לומר, רצולא

 וככתבתי וכמו בו כיזבו לא הוא אמיתי ית"שהבורא
 הנבואה הפסקת שבזמן השכו בתירה בני המה כןלך,
 ולמד הלל שבא עד פמה, לקרבן השבת לדהותאין
 בתורה מבואר איש שבת דוהה שהפמה מהדענין

 להזרות שזה, בנזירה נסתר בדרך נלמד רקבפירוזם
 כל עם נפרץ, חזון ואין פנים המתרת בימי דנםלנו
 מאד ויודעת מרנשת נפשם בחכמה המשכיליםזה
 עד מרומים, בנבחי הנעשה היום הארת קדושתנודל

 ונשמתינו ורוחותינו לנפשותיט שפע יושפעשכנטם
 ככסף  ולמהרם  הטומאה שעבוד מן  להירותלהוציאם
 מארך צאתנו כימי למועד הזון ועוד  שבעתים,מזוקק
 אמן בימינו במהרה בהתנלות נפלאות יראנומצרים

 המאמר
 הפסת בתג מצרים יציאתסיפור

 גלות וסוד הבתרים, בין בברית הפסוקים ופיראטי ענינים כמה ידוברבו
 לחוק ותהי פסח של בהגדה ברחתות על ופירחיים הגליות, ושארימצרים
 קמא כסדר, הדברים יבואו שלא והגם מצרים, יציאת בליל לומרלישראל
 במצות טעמים כמה אי"ה יבואר וגם חוקה, לוח על אכתבנה לידן דמטיקמא

 מצרים. יציאת סיפור המאמר ונקרא כוסות, ודי מרור מצה פסההלילה

 וכר  זרעך יהיה נר בי תדע ידוע לאברם ויאמרא(
 למיסר ליה למה להתבונן יש יג4 סו)בהקשית

 יהיה גר לאברם ויאמר למימר ליה הוה תדעידוע
 מרן בכתבי המבואר פי על ויתפרש וכו',זרעך

 בגלות שהיו הנשמות ש% פ"א( שכ"א )פת"חהאריז"ל
 סוד והם הראשון, אדם של קרי מפיצוצי היומצרים
 )בראשית שנאמר וזהו זרעם, משחיתים שהיו הטבחדור

 כך ואחר בארץ, האדם רע"ת  רבה בי י"י וירא "(1
 הנשמות היו והנה וקלקלו, הפלנה בדורנתגלנלו
 מצד בהם היתה החיצונים שאחיזת רקקדושות
 תום עד השעבוד ידי על להזדכך וההנרכוההפא,
 מהמדים באים היו הנשמות כל והנה טומאתן,היאת
 הדור כל ונם וכו', הדעת מסוד הם אשרונבורות
 אמנם הקליפות, אל שנמשכו רק הדעת בחינתההוא

נלוח



 י' מצרים יציאת סיפור ה, מאמר ניסן, חרש מאמריבנני
 נשמות לצרף רק היה לא עניינם כל מצריםגלות
 כאן עד וכו', הגדול הנלוח באותו באו ולכןההם
 הנאמר וזהו באריכות, שם עיין חיים עץ פרילשון

 מן הנשמות כל לך יומשך רצ"ל תדע, ידועלאברהם
 ומהיכן הקליפות, בהם נתאחזו אשר הקדושהדעת
 הקליפות הלא הנשמות אלו יתמשכו אופןובאיזה
 זרעך יהיה גר כי בטעם אמר כן על בהם,אחוזים
 זוהמת תתך כך ידי ועל אותם, וענו ועבדוםוכו'

 בזה ודי הקודש, אל ויבואוהטומאה

 יחיד לשון אמר ג(, סו )בכושית זרעך יהיה גר כיב(
 ועבדום, להם, לא רבים, לשון סיים והנהיהיה

 האמור פי על והנראה יצאו, יעבודו, אותם,וענו
 היה אנפין זעיר שבחינת שם( )פת"ח מרןבכתבי
 המוחין מבחינת בו האיר ולא ובעיבור,בקטנות
 סוד בדעת האיר דאימא יסוד מחיצוניות רקדאימא
 ז"ך דמלא מלא אהי"ה שמות יו"ד וגבורהחסד

 זה כל ע"ר, בגימטריא זרך פעמים י' והנהאותיות,
 בסוד רע הראשון אדם חטא ידי על נתהווההקטנות
 ולדעתי ר"ע, יהודה בכור ע"ר ויחי ז( לחהיקשית
 חיים עץ הפרי לשון וזה ר"ע, ז"ך זרע"ך סודזהו
 וה' חמדים ה' אנפין הזעיר דעת כי ידעת כבר)שם(

 כולל הוא דכינה היסוד כי ממילא נמצאגבורות,
 סוד הוא שהבינה ולפי יו"ד, מציאות כן גםהזה בלבוני יהיה ובהכרח הנ"ל, בחינות הי' אתומלביש
 דזעיר בדעת כי מורה זה לפי נמצא עכ"ל, וכו',אהיה
 רבים, בלשון היו"ד מציאות ניכר בקטנות גםאנפין
 ביחיד התחיל כן על באחדות, היו"ד מציאתובבינה

 יכפר. הטוב והשם לי נראה ברבים,וסיים
 בארץ סתם אמר לא ג(, סו )בדבשית להם לא ולארץג(

 פי על הענין ויתבאר נכריה, אואחרת
 הדעת מסוד הם הנשמות שכל שם( )פרע"חמר"ן

 מסוד יונק שהיה הער"ף אותיות ופרע"הדקדושה,
 מצרים וכן העליון, הדעת של אחוריים נגדהעורף
 פרעה אותו יונקים היו הדעת שפע וכל הגרון,מצר

 משועבדים הדעת מסוד ישראל היו ולכןומצרים,
 לא בארץ גרים שיהיו לאברהם שנאמר וזהואליו,

 ניד כי יהגי" נצריד יצחק, מידת נגורה על רומזחזקהא(
 הוציאנו יד נחזק או ט(, יג  )שמות מכשרים ה' הכנאדחזקה
 יד( )שם ממצריםה'

 אליהם, ניגוד שהוא ארץ באותו דוקא היינולהם,
 בזה ודי עורף, ממול הדעת ניגודהיינו

 ויבדל יג( כו )בכושית יצחק אצל הנאמר בפסוקד(
 מאד, גדל כי עד וגדל הלוך וילךהאיש

 אינו ראשון שהקטנות הזה, הלילה מדר סוד נרמזכאן
 מרן בכתבי כמבואר הב', הגדלות שנכנס עדנכנס
 החיצונים יתאחזו שלא פחד "טי"ט פ"נ( שם)פרע"ח

 אין שוב הב' נדלות שנכנם כיון אבל א',בקטנות
 הקטמת והנה הא', קטנות נכנם אז שיתאחזו,פחד
 ברמז יתפרש ע"ד, בגימטריא אכדט"ם שם הואב'

 ראשון, הגדלות מתחלת תיכף האנט, ויגדלהפסוק
 מאד, גדל כ* ב', קמנות הוא ע"ד עד, וגדל הלוךוילך
 גדל כי היינו א', קטנות נרמז אז ב' גדלותהיינו
 הנרמז והוא א', קטנות היינו יל"ד תיבות סופימאד

 והשם מהקטנות, פחד אין אז מאד גדל כיבהטעם
 בתורה הדבר נרכס ~הטעמ, לומר יש והנה יכפר,הטוב

 א(, ממצרים ד' הוציאנו חזק"ה ביד כי יצחק,בסיפורי
 פעמים ד' חורה, דברה בנים ארבעה נגד תתבונןוגם

 יצח"ק בגיממריאב"ן
 לפרעה היינו עבדים דסיפורי בהגדה פיםקאה(

 ואילו וכו' אלקינו ה' ויוציאנובמצרים
 בנינו ובני ובנינו אנו הרי וכו' הקב"ה הוציאלא

 א' להתבונן יש במצרים, לפרעה היינומשועבדים
 בענין שהוא במשועבדים, ומסיים בעבדיםהתחיל
 בכמה חז"ל בלשון החוב ממנו לגבות המשועבדדבר

 הוציא לא אילו אומרו ב' משועבדים, נכסיםמקומות
 היינו משועבדים וכו' ובנינו אנו הרי וכו'הקב"ה
 בהמשך דילמא הזה, הדבר לנו מחליט מי קשהוכו',
 או לחפשים, אותנו עושה בעצמו פרעה היההזמן
 בדבר והנה העבדות, לביטול אחרת סיבה איזההיה
 הזמנים מן בזמן בעולם פעמים כמה מתהווהכזה

 עולם סר כן ואחר לחברתה אומה איזהכשנעבדת
 פי על הנרצה לדעתי, לפרש יש אבל שכמם,מעל
 הבטיח הש"י הרי ( עי , )עו זהר בתקוני דהקשומה

 הזה, הגדול השבח מהו כן ואם להוציאנולאברהם
 וקיים לחירות להוציאו אדוניו וכהבטיחו עבדוכי

 הבטחתו קיום על גרמיה לשבוחי ליה איתהבטחתו
 אמרו הנה בזה, לומר לי ש"ט ומה דבריו, שםעיין
 נס להם ליעשות ישראל היו ראויים ר( כורכותרז"ל
 שנאמר החפא, שגרם אלא וכו' נדרך עזראבימי

עד



י יששכר מצרים יציאת סיפור ה, מאמר נימן, חדש מאמריבנני
 ראשונה ביאה זו י"י עמך יעבוד עד טז( סו)שמות
 אלא )רש"י, שניה, ביאה זו קנית זו עם יעבורעד

 כורש ברשות אלא רמה ביד הלכו %א החמאשנרם
 עזרא אמר וכן פרם, למלכי משועבדים כך אחרוהיו
 אלקינו(, עזבונו לא ובעבדותינו אנחנו עבדים כי ס(ט

 היו ולא עזרא בימי החמא שנרם הנם תראהחנה
 הקב"ה שיקיים הוא בהכרח זה כל עם לנאולהראויים
 וכו', שנה ע' לבבל מלאת לפי שהבפיחהבמחתו

 בית ובנו שיצאו הגם הנה החפא שנרם להיותרק
 הנם עדיין משועבדים נשארו זה כל עםהמקדש
 וברשותם, אויביהם בארצות עוד עבדים היושלא
 היה אם בודאי הנה הלזו הראשונה בנאולהוהנה
 אז לאברהם, הש"י שהבמיח ההבמחה זמןמניע

 ומרשותו פרעה יד מתחת הש"י מוציאם היהבודאי
 באפשרי היה לא בודאי אבל הבפחתו, לקייםכדי

 שלימה לגאולה ראויים שיהיו אז מן דרכיהםשיימיבו
 היו כבר הזמן אותו עד בהשתהות כי שעבוד,מבלי

 שיצאו בעת הלא )כי פומאה שערי בנו"ןמשוקעים
 ב((, כידוע מומאה שערי במ"פ משוקעים היוכבר

 לאברהם הקב"ה שאמר הזמן מניע היה כאשר קואם
 לקיים שמו בעבור עיטה היה הקב"ה שבודאיהנם

 וכיוצא לשלחם פרעה בלב מכנים והיההבפחתו,
 היו שלא הנם זה כל עם בבל, בנלות שעשהוכמו

 כשנעבדים עדיין נשארים היו אבל עבדיםנשארים
 פרם למלכי משועבדים שהיו שני בבית שהיהוכמו

 היינו עבדים בסיפורו, התנא דברי לפרש ש"טיהלך
 משם )תיבת משם אלקינו ה' ויוציאנווכו'
 להיותן ניחמם שהיינו היינו כהשם( לפרש יש אבלמיותר,
 חישב שהש"י )רק הקץ זמן עדיין הניע ולא שםעדיין
 חזקה ביד אלקינו ה' הוציאנו זה כל עם וכו'( הקץאת

 מוחין השפעת נדול פלא ידי על הייט נפויה,ובזרוע
 כי אלקינו מעשה וזה כידוע, לקפנות קודםדנדלות
 הנסים ידי על וכו' הוציא לא ואילו הוא,נורא

 והיתה הקץ שעת עד ממתין היה רק הללווהנפלאות
 ובני ובנינו אנו הרי ההבפחה, ידי על בפבעהנאולח
 אין כי וכו', היינו משועבדים פגים( כל )עלבנינו
 לצאת ראויים שנהיה מעשינו להמיב לטמקום

 הקדוש ההים אור ע"א, סו בהר, פרשת  עמוקות סגיהעייןב(
 ז. גשמות

 שערי במ"פ היינו כבר כי רמה ביד מהשעבודלנמרי
 מקיים הש"י היה שבודאי הנם כן עלפומאה,
 משועבדים נשארים היינו פנים כל על אבלהבפחתו,

 שהוציאנו ישועות הפועל ברוך שני, בבית שהיהכמו
 התנלות ידי על רק מעשית ידי על שלא ופלאבנם
 נדלות ידי על לקמרת קודם נדלות בנס המוחיןשפע
 אחר שאמר וזהו שכנא(, )שועיה מרן מכתבי כידועב'
 ביציאת לספר עלינו מצוה וכו' חכמים כולנו ואפילוכך

 הידיעה כי והידיעה, הזכירה לנו תספיק %אמצרים,
 הבי, לנדלות הוראה והסיפור ראשון נדלות עלהוראה

והבן.

 שהיו וכו' אליעזר ברבי מעשה כך אחרךםידר
 שבאו עד וכו' מצרים ביציאתמספרים

 על מורה הסיפור לעיל הנזכר לפי וכו',תלמידיהם
 אינו א' שקפנות היה והפלא הנס והנה ב',נדלות
 ב', גדלות אפילו המדרנות כל שנכנסין עדנכנס

 הנ"ל שהחכמים אחרי לחכמים, הרמז שאירעוזהו
 לנדלות הוראה שהוא היציאה בסיפור מאדנתרבו
 וכדרך הקמנות, על המורה תלמידיהם באו אזהבי,

 בסיפור נתחייבנו למה בפעם אי"ה להלן לךשאבאר
 ותשובה שאלה בדרך מצריםיציאת

 מצרים יציאת סיפוך ( קט )פסחים רז"ל אמרו הבהו(
 אפילו ותשובה, שאלה בדרך להיותמוכרח

 מה עצמו את שואל הוא שישאלנו מי לו שאיןמי
 לפי דהנה לי, נראה הפעם וכו', הזה הלילהנשתנה
 הנס ענין שם( )פרשה האריז"ל מרן בכתביהמבואר
 הוא )וכן כאחד האירו המדרינות שכל הוה,בלילה
 ברשילה כי המדרינוו4 כסדר שלא ונם הננה( שנהבכל
 ואחר ב', ונדלות ב' וקטנות א' דנדלות מוחיןהאירו
 המופלנ הנם על להורות והנה א', דקמנות מוחיןכך
 מצרים, ביציאת לספר המצוה לקיים הבא הנההזה,
 הנדול )כענין נדלות נקרא וזה במוח תחלה יודעהנה
 קמנות נקרא יודע שאינו והשואל דעת(, לושיש
 כך ואחר יודע(, שאינו הקפן לך שכתבתי)כמו

 יותר ונילוי בביאור ב' גדלות נקרא הנהכשמשיב
 שתופם והשואל במחשבה, רק תחלה שיודעממה
 א', קמנות נקרא במחשבה הנדבר ענין כךאחר
 מצוה וכו' חכמים כולנו אפילו שאמר וזה הדבר,הבן

 לעיל. שכתבתי וכסו מצרים ביציאת לספרעלינו
ותחנונן



 רששם מצרים יציאת סיפור ה, מאמר נימן, חרש מאמריבנבי
 ולמען נ( י וסטות הש"י שאמר מה זה לפידתתבונן

 אשר את בנך זבן בנך באזניתספר
 בחיוב יהיה למה להשבונן יש דחנה וכו',התעללתי

 דהנה הוא, אך לו, יספר אביו הלא בנו לבןלמפר
 קמן הוא הבן זבן גדול הוא הבו הנה הבן ובןבן

 בגבהי נעשה אשר המופלג הנס להורות הנהממנו,
 עלינו ומצוה חובה הנה לקמנות, קודם נדלותמרומים
 )שהוא הבן לבן כך ואחר קודם( )הגדול לבןלספר
 תספד( למען ד"ה גא, דללה )אגרא במקומו ופירשתיקטן(,

 ויראתי וכו', התעללתי אשר את הפסוקשארית
 בהגה( ע"ג קג ע"ג, פג )ע"ל בכאן, הדבורלהרחיב

 ויוציאנו וכו' היינו עבדים בפיסקא פירשנו עזךז(
 וכו' הקב"ה הוציא לא ואילו וכו' אלקינוי"י

 מה הנה וכו', והמועבדים בנינו ובני ובנינו אנוהרי
 ויוציאנו לומר התחיל א' הלזו, בפימקא להתבונןשיש
 הקב"ה הוציא לא ואילו אמר כך ואחר אלקינוי"י
 הקדוש בשם ית"ש לכנותו התנא שינה הנהוכו',
 אנו הרי וכו' הוציא לא ואילו אומרו ב' הוא,ברוך
 אינו אפשרות הלא קשה הנה וכו', בנינו ובניובנינו
 וילחם מלך איזה שיבא היא ואפשרות הנמנעותןמן
 או חפשים, העבדים את וישלח ויכם המצרייםעם

 לבו אל ישים פרעה או ימרדו, בעצמםהעבדים
 הוציא לא ואילו לומר החלים ואיך חפשיים,וישלחם
 וסיים היינו עבדים לומר התחיל ל זאת, יודע זטיזכז'
 והנראה וכו', היינו כהטוענדים וכו' הוציא לאואילו
 דקדקו דהנה מבין, דאורייתא בפטמייאלפרש

 כנמצא כביכול הוא כהן הקב"ה דהרי *[,הראשונים

 *(, לס.( משירין רז"לבדברי

 נקראה כביכולוכנס"י
 הנאמר כעניוארוסתו
 לי תהיו וארגם 1( ים)ש16ת

 קדהט וגוי כהניםממלכת
 את הרי ( ה )קד1שץ דרךעל

 וארשתיך בא( כ )"ישע הנביא שאמר וכעין לי,מקודשת
 במצרים בשביה היו בנשים היפה ישראל והנה וכו',לי

 מקיים כביכול והש"י לכהן, אסורה ושבויה א( זמשע"ז
 ישראל כנסת היא שמהורה יודע דהש"י והגםהתורה,

 דהרי מהני, לא התורה כהטפמי פי על זה כלעם
 ידי וזה לא הזה  המעון אמר זכריה ר' ( כו)כתומת
  התורה, פי על  לו  אסרוה כן פי על  ואף ידהמחוך

 בעצמו דכהן ג( שט )אגהע"ו ההלכה פי עלותירצו
 לישאנה מותר עליה( )ומעיד השבזית אתשפדה
 כביכול בכאן ממילא בכדי, זוזי איניש שדי לאדחזקה
 ובזרוע חזקה ביד ישראל את פדה בעצמוהש"י
 שמהורה הש"י ויודע התורה פי על חזקה הנהנטויה,

 *(. ישראל כנמתהיא

 הג"ח*(
 חשר את ראיתם אתם ד( ים )שטות התורה פסוקישהטינו

 שמוע אם ועתה ובכבודו( )בעצמו למצריםעשיתי
 קדזש, גוי )וגם( כהנים ממלכת לי תהיו ואתם וכו'תשמעו

 להאריך מקומו כאן איז כי הבן לשמי, לימקודשים

 י"י ויוציאנו וכו' היינו עבדים לביאור, נבאדבטערןה
 ובזרוע חזקה כיד כחטם )בעצמו(אלקינו

 ממון ונתן התאמץ כביכול כאילו נוהוא[ )והנה(נסויה,
 ב"ה, הקדודי הוציא לא ואילו אמר והנה בעדנו,הרבה
 ז( בא )יקרא בכהן כנאמר היינו הקדרם כביכולנקרא

 וכו', הוא קדוש כי יקחו לא וכו' וחללה זונהאשה
 הוציא לא ואילו קדהט, שנקרא כהן הקב"הוכביכול
 )בעצמו ממצרים אבותינו את כהן( )שהואהקב"ה
 במבע, מלובש נסינה[ )סובה( איזה ידי על רקובכבודו(

 היינו וכו', היינו כבמעבדים בנינו ובני ובנינו אנוהרי
 שיש עלינו, שמו נקרא והיה אליו ושייכיםסמוכים
 היינו והרי בשבויה החשש כענין בנו שפעללחשורו
 וכו', גאלנו בעצמו הש"י כביכול כן על לכהן,אסורין
 ויודע וכו' שדי לא חזקה התורה כשפמי פי עלוהוא

 מבין דאורייתא ופממייא היא, מהורה ישראלשכנסת

 התורה את יודעים כולנו וכו' חכמים כולנו דאפילדח(
 למה  א' להתבונן, יש וכו', עלינומצוה

 מתם לומר הספיק ולא התורה את  יודעיםאמר
 מן ולא עסוקים אנו מצרים ביציאת דהרייודעים,
 עלינו, תיבת למימר ליה למה עלינו מצוה ט'התורה,
 בנן הנשמות מזת  הוא  רההורה (  קא )ת"ו ידועאבל
 הנשמות, לבושי הם המצות ומעשי בפנימיות,עדן

 יציאת סיפור והנה ונראים, מבחוץ הםוהלבושים
 דעתך ומלקא תורה, הוא הנה בתורה המבוארמצרים
 לא אבל בפנימיות מזון רק מזה שיתהווהאמינא

 את יודעים כולנו אפילו אמר לזה מבחוץ,מלבהטים
 לספר )דייקא( עלינו מצוה מזון( )שהואהתורה
 שהיא מלבד מצרים יציאת סיפור כי מצרים,ביציאת

 הם"*(
 הו האחדות, על מורהסטי

 שאין אותיות הג'המה
 בבנ"א באלפ"א זוג בןלהם

 ברוסק, נב )סוגהדאטב"ח
 )אגד"כ אחר במקוםוהארכתי
 לקצר ועת ( לד צופי

ייניי  אהדר. ד"ה שמות פרשת דוד ראש ע"א, יח דף ב דרוש דוד אהבה עיין*ן



י יששכר מצרים יציאת סיפור ה, מאמר ניסן, חוש משריבני
 עלינו מלבוזם ומתהווה יחשב למצוה עוד התורהענין

 מצרים ביציאת למפר המרבה וכל שמיים וזהומבחוץ,
 הנסתר דבר על מורה הו"א תיבת והטובח, ז"ההרי

 הנראה, דבר על מורה ז"ה תיבת אבל נראה,שאינו
 ז"ה הרי מצרים ביציאת למפר המרבה וכל שאמרוזהו

 מלבושים, הנראה בדבר כהטובח הוא הנהכהטובח
 מה ג( תעב או"ח סי-ז )ע5ן טעם טוב מצאנו ובזההבן,

 בסיפור לבן בגד שאר או הקימל ללבוששנוהגין
 מצרים.יציאת

 פרעה הזכיר במצרים, לפרעה היינו ענדיםט(
 המקובלים שכתבו מה ידועומצרים,

 פי ועל ט"ו(, שכ"א )פרע"ח בקליפה ומצרים פרעהשורש
 אחוז קוהיה ספיר"ה, בגיממריא פרענה נימא,כך

 ש"פ, בגימטריא מצרי"ם הטמאה, שבמרכבהבמפירות
 עם הוי"ה היחוד שורש על מזרה ש"פ בקדושההנה
 פעמים ה' א', פעמים י' היינו בתחלתו(, )קיניים,אדנ"י
 והנה ש"פ, בגימטריא י', פעמים ה' נ', פעמים ו'ד',
 נוכל ומזה מצרים, כח היה בקליפה זה לעומתזה

 ויוציאנו שאמר וזהו שנעשה, הנם לעקףלהתבונן
 מקליפה וקשה, עז כה ממקום דייקא, כגטם אלקינוה'
 תוקף מזכרון וכו', חזקה ביד הש"י הוציאנוכזה
 פרעה כאלה קליפות ממקום הש"י שהוציאנוהנס

 בגימטריא ומרו"ר מצ"ה פס"ח לאכול נצמוינוומצרים,
 נ' ידי על וביטולם מצרי"ם, פרע"ה מספרתשל"ה

 יבין המשכיל הללו,מצות
 הקב"ה( )אמר י( מזמור )ההלים טוב שוחר גנמדר,טי(

 חייכם לעבד, יוסף את מכרתםאתם
 לפלא, והוא במצרים, לפרעה היינו עבדיםשתאמרו
 שוחר במדרש רז"ל שאמרו טה פי על לפריטונראה
 עמהם עיטה ולא ישראל את )הקב"ה( גאל לא )ע(טוב
 אם דוד אמר נפלאותיו, מזכירין שהיו בשבילאלא
 בזהר הוא וכן דבריו, כאן עד ותצילני, מזכיר אניכן
 נותנים כביכול מצרים יציאת שמזכירין ידישעל
 מ4 )זח"ב בא פרשת מהימנא ברעיא עיין לאלקיםעז
 כי יז( ז )דביים בתורה הפסוקים יתפרשו זה פיועל

 תירא לא וכו' סמני האלה הגוים רבים בלבבךתאמר
 לפרעה אלקיך ה' עשה אשר את תזכור זכורמהם
 ולהתנכר הגוים מכל להנצל במגולה והוא מצרים,ולכל
 שבכל הייסורין כל אשר לך ידוע כבר והנה *4עליהם
 כמבואר יומך מכירת מעין בהם "ט הכלהגליונו

 יתפיש זה פי ועי קצת מעפן עמוקות במגלה זהכל
 יוסף את מכרתם אתם הנ"ל, המדרש דבריהיטב
 הגליונם יסורי שתסבלו עליכם חובה והנהלעבד
 וא' במצרים לפרעה היינו עבדים שתאמרוחייכם
 זה ידי ועל במצרים, קלטה איטר נפלאותיוותספרו
 הגוים, ומידי והיסורין הצרות מכל ניצוליםתהיו
 אלקיך ה' עשה אשר את תזכור זכור הכתובוכענין

 כי(. ד"ה תוך צג עקב רכלה אגרא )ע15לפרעה
 בפימקא לדקדק שיש מה וכוי, עניא לחמא האיא(

 על אומרים שאנו הנרצה מהו א'הזאות
 במצרים, אבותינו שאכלו עוני הלחם שהיאהמצה
 וקודם הסיפור קודם תיכף זה אומרים אנו למהט'

 קודם זה למיסר לן הוה מצה, באכילתשעוסקים
 כל כך אחר לומר "ט קישור מה ג' מצה,אכילת
 וייכול נם דצריך, דכפין, לשון הכפל קשה ד'דכפין,
 חז"ל והרי מנין, הזה בזמן פסח וכי ויפסח ה'ויפמה,
 לפסח, זה 3שר נב( )וכהים מלומר אפילו הרבהחשו
 לפרש ויש יכון, לא שקרים דוכך ז( קא )ההליםוגם

 נוהגים אנחנו דהנה טעם, בטוב הפימקא כלקישור
 הסעודה בתהלת דאורייתא למצוה מצה כזיתלאכול
 מצה כזית אוכלין אנחנו כך ואחר רעב,כשהוא
 הנאכל לפסח זכר השובע על הסעודה בסוףאפיקומן

 תיכף המצה יחלקון 1( תעג )אףח )ולזה השובע,על
 השנית וחציו מצוה למצת בקערה חציוומניסוין
 בחרו והנה לפסח(, זכר השובע על לאוכלומטמינים
 מאכל מין איזה ולא לפמח זכר דוקא מצהלאכול
 זכר יהיה ואז במצרים הנאכל הדבר בחרו כיאחר,
 גמור פסח זה שאין להורות והנה מצרים,לפסח
 וכו' דכפין כל מכריזין אנו לפמח( זכר הוא)רק
 ( נו )זבחים כפסח דינו שנאין רצ"ל וכו', דצריךכל

 ( מא )סוגה בנמרא מצינו והנה למנויו, אלא נאכלשאינו

 כי אמור כדלו הנף יום שיהא חדש באיסורשגזרו
 לא מי אשתקד ויאמרו המקדש בית יבנהמהרה
 כן גם בנה לנו יש כן ואם וכו', המזרח בהאיראכלנו
 מי אשתקד ויאמרו המקדש בית יבנה מהרהלחנט
 יכש העומר דבהקרבת למנויו, שלא אפילו אכלהלא

 ועדיין העומר ויקריבו המקדש בית שיבנהלהיות
 ב( קטז )תהלים דכתיב אויביהם בארצות ישראלרוב

 נדחי והדר המקדש( בית )היינו י"י ירושליםבונה
 בגליות עדיין שיהיו לאותן חשש ויש יכנס,ישראל

שיאמר1 אסתר. מגילת סוף שלגה דברת טץ*(



 יששכר מצרים יציאת סיפור ה, מאמר ניפץ, חרש מאמריבבבי
 פסח בקרבן כן שאין מה וכו', מי אשתקדשיאמרו
 ומעתה המקדש, בבית רק נקרב אינו כי זה, חששאין
 המצה שמחלקין אחר ,דהיינו הפיסקא לך לבארנבא

 מממינים השני וחלק מצוה למצת אחד חלקלשנים
 מצה בחרו כן על במצרים, שנקרב לפסח זכרלאוכלו
 שאומרים זהו במצרים, נאכלת כן נם שהיתהדייקא
 דמצרים בארעא  אבהתנא אכלו די עניא לחמאהא
 ייתי רכפין כל לפסח(  וכר רייקא בזה עושין כן)על
 דכפין יאמר )לא דצריך כל מצוה( מצת )כויתויכול
 )היינו ויפסח ייתי בשובע( הנאכל הכזית על קאיכי

 לומר כפסח דינו ואין לפסח, זכר אפיקומן כזיתיאכל
 ולומר לנזור חשש ואין למנוייו, אלא נאכלשאינו
 לא מי אשתקד ויאמרו המקדש בית יבנהמהרה
 כי( חשש, כאן אין כי הנף ביום כדגזרינן וכו'אכלנו
 השתא דישראל בארעא הבאה לשנה הכאהשתא
 לך שכתבתי וכמו הנף ביום כן שאין מהוכו',

 וכו' יהושע ורבי אליעזר ברבי מעשה ועיסקא,יב(
 אותו כל מצרים ביציאת ממפריםשהיו

 בתוספות )עיין ג( זכר לשון אות"ו הנההלילה,
 כי ( לח )ח"ב בזהר עיין )ב"ה((, דברכות ב' פרק מוביום

 נוקמין עבדית והיא לילה בבחינת קודם היההיציאה
 הלילה, אותו זכר בלשון נקרא כן על יום, בחינתבכח
 היציאה מענין הלילה כל מספרים התנאים אותןוהיו
 תלמידיהם שבאו עד תחלה, לילה בבחינתשהיה
 של שסע קריאת זמן הניע רבותינו להםואמרו
 שבתא לית אשתכח דדכורא ובאתר ( שם )זהרשחרית,
 , קנח )ח"ז שמע, קריאת מענין וכשנבונן לדכורא,אלא

 הדבר הבן בחשאי, ברוך קול בהרמת ,2כןע ( רטש-א

 וכו', תורה שנתן ברוך הוא ברוך המקום ברדךינ(

 בכאן יש שייכות מה להתבונןמהראוי
 התורה אותיות ( כה )ז""ב דחנה ונראה, התורה,לנתינת
 הגאו הברזל כור ידי ועל מצרים, בגלות כן נםהיו

 וזהו  התורה, לנתינת הזמן ובא הגליות מןהאותיות
  וכו' האות  לך יזה וט( ג )שמות לבהנה הש"ישאמר

 היינו האות לך וזה וא', תעבדון וכו'בהוציאך
 ז"ך, המה התורה אותיות והנה התורה,אותיות

 בניממריא ז"ך פעמים ז"ך מכולם, כלול אותוכל

 מישה השקא שמורה מצה כסחים מטכם הק' של"געטןג(
בע"א.

 אלו בפה לומר מחויבים כן על מרו"ר, מצ"חפס"ח
 כל ( קטו יפספס גמליאל רבן שאמר כמו דברים,הני
 חובתו, ידי יצא לא בפסח אלו דברים נ' אמרשלא

 אותיות בפה אמירה הנדיה הסובה שלהורות
 בם לדבר שנתחייבנוהתורה

 אתה ואף וכו' אומר הוא מה ישע פיסקא,יד(
 אילו לו ולא לי וכו' שיניו אתהקהה

 הלשון מהו להתבונן יש ננאל, היה לא שםהיה
 היה לא שם היה אילו אומרו כ' שיניו, אתהקהה
 ברוך הקדוש גאל בלבד אבותינו את לא הנהננאל,
 כלולין היינו כולנו כי עמהם, נאל אותנו אף אלאהוא
 הנשמות כל שרשי דעה הדור שהיו באבותינושם

 שישנו כיון הזה הרשע נמצא שרשים, רבואששים
 תתבונן, אכן ננאל, והנה שם היה הנה בדתינועמנו
 ו( קכד )שם וכתיב שברת רשעים שיני ח( ג )תהליםכתיב

 רופאה הנה לשיניהם, מרף נתננו שלא י"יברוך
 דייקא רבועים שיני על ברוב מנזמיםשהפסוקים

 הוא השי"ן אות תתבונן, אבל דוקא, השינייםולמה
 באותיות ב.( )ח"א בזהר שמבואר וכמו דקשומאתווא
 שקר של החיות והוא דקשומ אתווא השי"ןשק"ר
 ר"ע הוא הנה רש"ע באותיות הוא כן המחיה,ניצוץ
 כרחך על מציאות עדיין לו שיש כיון כרחך עלאבל
 הוא הנה שמחייהו, קדה2 ניצוץ איזה בתוכויש
 השי"ן, מאות הוא שלו וכח החיות וכל השי"ןאות
 ר"ע נשאר הקדושים הניצוצים ממנו שמוציאיןוכיון
 ינמך ק ז )הדדים וזהו לחרפות, והיך מציאות לוואין
 לרש"ע אוי סק ג )ישעי כן נם וזהו רשעים, רענא

 ונמול בודאי אז אזי רע רק כשנעשה לרשע אויר"ע,
 היינו שברת רוצעים שיני שאמר וזהו לו, ייעטהידיו

 מרף נתננו שלא י"י ברוך וכן רשעים, שלהשיני"ן
 בתוכם שהשיני"ן זמן שכל שלהם, לשיני"ןלשיניה"ם
 בער"ה( קלג טה ד סרסר סבת בסלו )ן" ברשעותך לפעוליכולים

 אליכם יאמרו כי והיה ט( יב ושטות כתיבודענה
 חז"ל ודרשו לכם הזאת העבודה מהבניכם

 להם שיהיה ישראל נתבשרו סובה בשורה שם()טטעהא
 דעתך מלקא ומאי קשה והנה עכ"ל, בנים ובניבנים
 ישראל הלא עולם לדורות בנים להם ח"ו יהיהשלא
 דהוקשה ( י בא דגלה הגיא בו ופירשנו לעולם, לעדיכוה
 משמחה שמחה לשון והיה ק ש )וק"ג אומרולהם

מה



ש יששכר מצרים יציאת סיפור ה, מאמר ניסן, חדש מאמריבקני
 הבן שאלת היא וכו' העבודה מה הלא עבטה, זומה

 פי על שהיא 1( טימז י שסד )עטו בזה ודברנורשע,
 אחמנתא בעבורי תהוי לא זג.( )בתובות חז"לדברי
 מיניה יפוק דילמא פבא לברא תישא מבראאפילו
 שהקשינו הקושיא קשה בכאן והנה מעליא,זרעא
 לא שם היה אילו לרשע שמהטיבים בפימקאלעיל
 על אלא נגאל, והנה עמנו ישנו והנה נגאלהיה
 יפוק זה ידי ועל קדרם ניצוץ איזה בתוכו ישכרחך
 כי והי"ה תורה אמרה כן ועל מעליא, זרעאמיניה
 יהיה שמחה רצ"ל וכו', העבודה מה וכו' בנךישאלך
 מה ישאלך אשר רשע הבן שאלת מן אפילולך

 על נגאל, והנה בקרבינו שפטנו דכיון וכו',העבודה
 זרעא מיניה ויפוק הקדות ניצוץ בתוכו ש"טכרחך
 פובה בשורה מזה ישראל נתבשרו והנהמעליא,
 יהיה ח"ו אם היינו בנים, ובני בנים להםשיהיה
 זרעא מיניה יפוק כרחך על הגון שאינו בןאיזה

 נגאל, ולמה גבן בעי מאי הכי תימא לא דאייקדות,
 אתה ואף רשע הבן בתשובת הברייתא שאמרהוזהו
 ניצולן השי"ן מן וחיותו כחו שכל שיניו, אתהקהה
 תראה הכלל מן עצמו את שהוציא ולפי שבו,הקדרם
 ויתכפל ר"ע רק וישאר השי"ן ממנולהוציא

 לו שתעשה היינו שיניו את הקהה )אוממציאותו,
 הקדרם( הניצוץ מן חיותו שכל לו ותודיע שיניםקהיון
 הניצוצים בלא ר"ע בדרך שם היה אילו לוואמור

 ומה נגאל, היה לא השי"ן של החיות הואהקדישים
 אשר השי"ן של הקדרה הניצוץ בעבור הואשנגאל

 והבןבתוכו,
 שנאמר לו פתח את לשאול יודע חטאינו פיסקא,סו(

 זה בעבור וכו' לבנך והגדת ה( יג)שטות
 הלא יקשה לכאורה והנה וכו', בצאתי לי י"יעשה
 ולא לי י"י עיטה רשע להבן תשובה בעצמו הואזה
 לו, פתח את פירים, ( )ע" דוד עיר במפר ראיתי והנהלו,

 עשה זה בעבור הפסוק זה עמו ותדבר תפתחאתה
 כן אם ומלה, מלה כל אחריך יענה והוא וכו' ליי"י
 בית כאן ואין לי י"י עשה זה בעבור יאמר הואנם

 והגדת לאמר תיבת לנו יונה דבזה לי ונראהמיהרם,
 יי , אחר שיאמר רצ"ל לאמר, ההוא ביוםלבנך
 בצע מה זה לפי יקשח לכאורה והנה כנ"ל,במלה
 הזה השמוק לשאול יודע שאינו התינוק עם נאמראם
 חמדי לזכרת שייך זה גם לדעתי אבל במלה,מלה

 כג( ב )שטת כתיב דהנה עמנו, ועשה פעל אשרהש"י

 מה נאמר לא ויזעקו, העבודה מן ישראל בניויאנחו
 מרדכי אצל רז"ל שדקדקו )וכענין בזעקתם,אמרו
 עיין אמר, מה וכו', גדיה זעקה ויזעק א( ד)אסתר
 שלא בלב, הוא זעקה אבל )ט1.", מגילה בממכתשם
 מחמת פיחם במו מבוקשיהם להוציא יכוליןהיו

 ותורה פה )מלכות הבנים אם כביכול השכינהשהיתה
 ולא דומיה נאלמתי בבחינת לה( קרינן פהשבעל
 סק ב )שמות '(, בפיהם מבוקשיהם להוציא יכוליןהיו

 נאקתם את אלקיםוישמע
 כה(  )שם הלב, שבירתהיינו
 בני את אלקיםוירא

 אלקים, וידעישראל
 בפיהם להוציאשרוצים
 אבל ית"ש מלפניויבקש
 אינם הגלותמתוקף
 הקב"ה וצירףיכולים,
 כאילו הלב ואנחתזעקת

 הנדול החמד לזכרון הנרצה הוא וזה בפה,התפללו
 יודע שאינו הבן לזכרון לעשות נצפוינו כן הנההזה,

 אבל בלב, הדבר לו וקשה שינויים רואה הנהלשאול,
 וכשפתיו, בפיו שאלתו לחתוך התבוננות לו איןעדיין
 ולומר באותיות ולצרפו מחשבתו להוציא נצפוינוהנה
 אנחנו שנם כזאת מעשה בעבור )רצ"ל זה בעבורעמו
 בלב( הדבר לנו היה רק לשאול יודעים היינולא
 מחשבתינו הש"י )צירף ממצרים בצאתי לי י"יעיטה
 תפלתינו(, הש"י וקיבל בפה מעשיי דיבור היהכאילו

הבן.
 וכו' ומרור מצה שיש בהנעה אלא אמרתי לאפז(

 נקרא שהלילה יב( סימן )ע" הזה, הלילההוא
 שאמר וזהו שלם, הלל בה יש כן על זה, דכוראבלשון
 ומרמר מצ"ה ש"ט בשעה אלא אמרתי לא זהבעבור

 שלם(, )בהלל הללוי"ה שמח"ה הבני"ם א"םבגימפריא
הבן.

 ג' אמר שלא כל אומר גמליאל רבן פיסקא,פו"ב(
 חוברה ידי הבא לא בפסח אלודברים

 זלה"ה חהר"א הגדול הרב ומרור, מצה שמח ו,ןי"4
 און שדילג דילוג לרטון כמח ע"ד( קנז דוד )כסאפירש

 שהשכינה לפי א', פעם טעמים, ב' מן והחשהקץ
 )סרסה מצ"ה מורה ולזה וכו' וכפיכס עמהםהיתה

 הנא*(
 א )מאמר שכתבתי מהוץ

 נחמה ה אב תמס י,סימן
 ב( מ )ישע" בפ10ק ו( סימןא

 ירושלים, לב עלדברו
 טו( יד )שמית בשלחובמדרש

 פסעו ישראל בני אלדבר
 דבו יסיעו ח( כא)שמו"ר
 לד ויונעם שם עייזמלבה
 )יעין צופים, ונופתמדבש
 בס אי דבר דנה בנצלח דילהאגרא
 ע-ג4 מז דף לעיל ועיין טוישראל

שהשכינה



 יששכר מצרים יציאת סיפור ה, מאמר ניסן, חרש מאמריבנבי
 בנימטריא )והיא מצ"ח נקראת שהשכינה פ"נ(שב-א
 מצז"ה(, נעשה הז' עמה וכשמתחבר קלות, דעתןקל"ה
 וימררו מרור מורה וזה השלים השעבוד קהלי ב',טעם
 לפרש שיש זהו ולדעתי עכ"ד, השעבוד, קושיוכו'
 במצרים, השעבוד חובת ידי חובתו,היינו ידי יצאלא

 בחפזון כי ג( סו ודברים דכתיב לומר בתורה בחיובוהוא
 ( י" וממי" וכו' תזכור למען מצרים מארץיצאת

 ומה החפזון ענין בפה לזכור שצריך בפה,הריוזכירה
 מצ"ה בפם"ח נרמז הטעמים עם החפזון והנהטעמו,
 אמר שכא כל נמליאל רבן שאמר וזהו כנ"ל,מרו"ר
 '( והכן חובתו, ידי יצא לא בפסח אלו דבריםנ'

 הס"ה*(
 הכריכה  בענין ה בדרוש ו( )טימר לעיל שכתבתי מהשיו

 הרמב"ם לדעת להראב"ד, הרמב"ם בין פלוגתאדיש
  המורים המה הן ומרור, המצה רק ביחד לכרוך צריךחין
 מורה שמו הנה בעצמו  והמילוג  הרילוג, של הטעמיםצל
 יהמ ומרור מצה הלא הראב"ד ולשיטת ודילוג, פסיחהעליו
 מצה פסח ביתד לכורכם צריד לפסיחה, טעמים עלמורים

ומרור.
 נמליאל רבן נמליאל, רבן בדברי חלקי ואענהח"י(

 אלו דברים נ' אמר שלא כלאומר
 קדם מימי התמיה הנה חובתו, ידי יצא לאבפסח
 והיכא בפה אמרן לא אם חובתו ידי יצא לאלמה

 מקום בכ" לן קיימא דחנה לפרש, ונראהרמיזא,
 כשמשין אין כן על סנינור, נעשה קטינור אין ( בו)ר"ה

 בשופר תוקעין ואין חקדשים, קודים בבית זהבבבנדי
 משכו כא( יב )מנלהב חז"ל דרשו בכאן והנה עגל,של
 זרה מע13דה ידיכם כנשכו שם( )שמות צאן לכםוקחו
 וקהו טצרים, של זרה בעבודה הם נם כבשוקעיםשהיו
 כפרתכם זאת ותהי הש"י, לעבודת צאן למצוהלכם

 בצאן הלא קשה והנה וכו', ופסחתי הדם אתוראיתי
 הצאן את עבדו והם מצרים וטל זרה עבודההיה
 אין והלא ולכפרה למצוה זאת תהיה איך כןואם

 שאמרו מה פי על לתרץ ונראה סנינור, נעשהקטינור
 )דמקשינן בכסף מתנרשת אשה ותהא ( ה )קך1שיןבנמרא
 קמיגור, נעשה סנינור אין סברא ומשני להויה(,יציאה
 שטרא דהאי מילי ומתרץ נמי, שטר כל אםומקשינן
 בכאן, נם לתרץ יש בזה כן אם וכו', וטילילחוד

 הוא פסה זבח ואסרתם  בו( יב )שמות תורהדאמרה

 דהאי מילל הנה מילתא תליא ובאמירה וכו',ליצי
 המבואר הדבר זהו זה לפי הנה וכו', וטיליןלחוד

 בפסח לא כי לנו וחידש נמליאל רבן בא והנהבתורה,
 צריכים ומרור במצה נם רק אמורים הדבריםבלבד

 לט( )ום במצה כתיב דהנה הנ"ל, מטעם בפהלאומרם

 נורשו כי וכו' טצות ענות וכו' הבצק אתויאפו
 שלא טה הנה וכו', להתמהמה יכלו ולאממצרים
 כבר משוקעים שהיו על הוא ידוע להתמהמהיכלו
 הוא הנה המצה זכר הנה מומאה, ננעריבמ"מ
 ולכפרה למצוה כעת שהוא הנם עון, כמזכיר כןנם
 לזכות כן נם הוא אבל סנינור, נעשה קטינוראין
 הש"י שזוכר מה הוא זה להם עשו לא צדה ונם)שם(

 נעוריך חסד לך זכרתי י"י אמר כה ב( ב )יימ"לישראל
 נמצא זרועה, לא בארץ במדבר אחרי לכתךוכו'

 קמינור מיקרי ולא קתני מילי מילי הטעם בפהבדברו
 במרור וכן וכו', לחוד דהאי מילי כי סנינורנעשה
 ידוע ובלבנים, בהוסר חייהם את וימררו ע( א)שמות
 נשמות שהיו פ"א( שכ"א )פרע"ח האריז"ל מרןטכתבי
 והכעיסוהו אל אמרי שהמרו הפלנה דור טןנדולות
 במצרים לאבותינו היתה זאת כן על ובלבנים,בחוטר
 האדם, חיי שממררין ולבנים חומר בשעבוד עונםלתקן
 אבותינו, אז היו לא הפלנה בדור שהמרו אלואבל
 של בזרעו הנשמות כשנתנטעו אבותינו נקראיםוהיו
 דנם תבין זה ולפי הללו, הנשטות כל תקנו והמהיעקב
 חומר שעבוד על רומז הוא דהנה יקשה, מרורעל

 חוטר יטל עת כמזכיר הוא הנה וכו', שממרריןולבנים
 סניגור, נעשה קטינור ואין הפלנה דור שלולבנים
 ודור לאבותינו זכר עברין אנו הוא, התירוץאבל

 המה במצרים ואבותינו אבותינו, היו לאהפלנה
 טילי מילי בזה נם כן ואם לתקן, בעבודתםהשתדלו
 דברים נ' אמר שלא כל נמליאל רבן שאמר וזהוקתני,
 טזכירים כולם הטה דחן חובתו, ידי יצא לא בפסחאלו
 שאוסרן כיון אבל סנינור, נעשה קטינור ואיןחובה
 וטילין לחוד דחובה מילין הנה עשייתן טעםבפה
 מניגור, נובטח קטינור אין בזה שייך ולא לחודדזכות
 לזכות המצות לו ויעמדו חובה מידי האדםויצא

 אסן יושר,~טליצי
 לי"י הוא החוורים ליל מב( יב )שמות לפרש לי נראהיט(

 לכל שמורים וכו' מצרים טארץלהוציאם

 בהטיח כי הכבטיח, ליטות היינו לדורותם, ישראלבני
 צו.(, )סגהודין רז"ל שאמרו כמו הדעת בהימחבא

 אמר כן שעל זצוק"ל, טקאריץ טהר"פ הקדחךואמר
חזקיה



קו יששנר מצרים יורטת סיפור ה, מאמר ניסן, חרש כאשכיי21ני

 והקב"ה מטתו על ישן יהיה הוא כהטיח שהיהחזקיה
 ומתגלה הדעת ניסח בשינה כי ד(, בשונאיו נקמהיעשה
 מן הדעת ניסח הזה בלילה והנה משיח,בחינת
 מן הדעת וניסח מצרים ביציאת מספרים כימשיח,
 ליל וזהו כהטיח, בחינת ונתגלה האחרונההגאולה
 הו14 כן( )ע4 מיצרים מארץ להוציאם וכו'שמורים
 לדורונכם, ישראל בני לכל שמורים לי"י הזההלילה

 כח.(. דף תעלוטה מגיד )עירוקצרתי
 בארעא אבהתנא אכלו די ענ* לחמש האכ(

 זלה"ה החיד"א הגדול הרב כתברמצרינג
 כמנין קי"ז הם התיבות אלו תיבות ראימי (, קי דוד)כסא

 הרוקח )לדעת מצרים בשעבוד אבותינו שהיוהשנים
 סו( 1 שמות ווסא ))פסיקתא לוי מפטירת דהיינוזלה"ה(,

 מן שאחד זמן וכל החובטים כל על ימיםשהאריך
 עד שיצאו, עד נשתעבדו( לא קיים היההשבטים

 הוי"ה, מלא"ך בגימטריא קי"ז לומר נראה דבריו,כאן
 1יוציאנו מלאך 1"טלח טז( כ )סמינר שנאמרהוא

 )הא הנ"ל התיבות תיבות סופי ם ונראהממצרים,

 פרא וכן סלאך, %א אני אנ"י, בגימטריא הם וכף(לחסל
 הבן "4 כידוע אנ"י מנין בתורה מצרים יציאתפעמים

הדבר
 לחמא דא פירסם שם( דוד )כסא הגדי הרב עודךכתב

 בין פלוגתא "ט דהנה וכו', אכלו דיעניא
 משומרת במצה יוצאץ אם ד( תע א"ת )ע"הפוסקים
 מסתייעא והנה קצירה, כהטעת דוקא או לישהמשעת

 שאכלו ממצה לישה כנטעת דמברי דאינךמילתייהו
 שימור להם היה לא כרחך דעל במצרים,ישראל
 זה ולפי אדעתייהו, מסקי קא הוי דלא קצירהכנטעת
 להו דסבירא פוסקים הנך )לדעת הפיסקאניתקנה
 עניא לחמא הא עליה ואומרים סגי( לישהכנטעת
 דבריו כאן עד דמצרים, בארעא אבהתנא אכלודי
 דשאני ממצרים, סייעתא כאן אין %דעתי שם,עיין

 כהטעת שימור צריך ואין יורדים גשמים שאיןמצרים
 דתיכף מעליא, שימור דהוה לומר וישקצירה

 לייבש צריך ואין לבתיהן מכניסין אותהכשקוצרין

 צד סגהדריו סז, ד רבתיאיכהד(
 ש"ח טל שפע וס' פ"א, שי"ג זי"ע לרס"ק הפרד"ס ס'עייןה(

 פ"א בינה סוערי ג'סוד
 המחמיר" לבעל "אפילו צ"לאולי1(
 אחמתא ערך ערוך ועיין ומצהזת, ברשיי ב 1 אראעייןו(

 כן על נשמים אין כי מאד יבישה שהיא כיוןהתבואה
 יש זה לפי והנה לי, נראה 41 לבטל אפיו מיחוריאין
 על אומרים אכלו די עניא לחמא הא בהיפך,לומר
 לחמא הא ואומרים קצירה, כהטעת כהטומרתמצה
 שם שנם דמצרים, בארעא אבהתנא אכלו דיעניא
 אדעתייהו מסקי דלא הגם קצירה כהטעת מעליאשימור

 שכתבתי.וכמו
 לסדר מיוחד נר לעשות ישראל בתפוצות נהגךכא(

 נשתנה מה נר אותו וקורין פסחליל
 דבר לא כי בעי והעמא ליכדו(, נשתנה מה)בל"א
 על לומר והנראה הוא, תורה ישראל מנהג הואריק
 כהונת ברית בעל הגדול המקובל הרב שכתב מהפי

 בליבון ששואל הבן שאלת על פ"ג( טשוהים )מצותעולם
 בכל הלילות בכל כי וכו' הזה הליל"ה נשתנהמ"ה
 והיום ב"ן שם נוקבא בבחינת היא לילה הנההשנה
 זמ"ן נקרא ב"ן מ"ה חיבור מ"ה, הדכוראחיבור

 מספרו בתורה, נאמר הז"ה הליל"ה והנהבמספרו,
 שמתחבר הלילות מכל נשתנה הזה הלילה כי ב"ן,מ"ה
 הלילה נשתנה מ"ה שואל הב"ן כן ועל ב"ן, עםמ"ה
 לה.( )יה"ב אמרו כן על שם, עיין דבריו כאן עדהזה

 מנהג תבין ומעתה יאיר, כיום לילה היא הזהשהלילה
 נשתנה. מה נר אותו וקורין נר מכיניםישראל

 וכו' מלאך וישלח קולינו וישמע י"י אל ךנ(בעקכב(
 א( ב ספד )ית' דרשו כבר והנה טו4 כ)בסובר

 )עיין סלאך ולא אני י"י אני וכו' מצרים בארץועברתי
 מה פי על לפרום והנראה כ'(, בסימן לך שכתבתימה

 עבודה במלה השנה בראש יא.( )י-ם רז"לוכאכזרו
 הזכרון יום הוא השנה ראש כי במצרים,מאבותינו

 והנה וכו', יפקדו בו ובריות יאמר בו המדינותקל
 ו( באחמתא נכתב כבר היציאה קודם השנהבראש

 בחדש הזאת בשנה לחירות ישראל שיצאודמלכא
 הוא השנה בראש הנעשה הענין עיקר והנההאביב,

 לישראל עצה הש"י נתן אשר שופר קול ידיעל
 מן הנעשים והמלאכים המקטריגים, מידלהצילם

 המדיינים את וממתיקים המשתיקים הם השופרק%
 יי"ם א( כס )במלבד זה לבעבור והנהוהמקטריגים,

 הד' מנין תתנ"ז, בגימטריא לכ"מ יהי"התרוע"ה
 כ-כא( יד )שטות של מלא"ך תיבת מן היהצאיםשמות

 לל"ה ותה"ש והם וי"מ, ויב"א וכו'( )מלאךויס"ע
 של )אלו עתם כהונת ברית בספר )עיין כה"תאכ"א

הוא



 קששכן מצרים יציאת סיפור ה, מאמר ניסו, חרש מאמריבני
 השופר קול מן היוצאים המלאכים סוד הוא פ"י(שחק

 המקמרג ובפרם הקמגורים, את ומבמליםומערבבים
 היציאה קודם השנה בראש והנה אדום(, של שרהגדול
 שלא עד התורה מקיימין שהיו הדור צדיקיבודאי
 עבודה ובמלה בשופר ומריעין תוקעין היוניתנה

 אשר הנ"ל שמות ד' היינו המלאך, ידי עלמאבותינו
 לאדום ששלחו וזהו לכם, יהיה תרועה יום מספרהם

 המקטרג שלו השר דהנה וכו', מלאך וישלחהאמרו
 היוצא ההוא המלאך מן ומתערבב כשתתקהגדול
 וישלח קולנו וישמע וזהו השופר, של ההוא ק%מן

 וכו'.מלאך

 דכפין כל וכו' עניא לחמא הא בפימקא עודכג(
 ורמז בענין הדבר נתבאר וכו', וייכולייתי

  הרמז( בדרך א' )בדרורי בפרדס מיול )ח במאמרנאה
 עני של דרכו מה ( קטז )פסחים רז"ל  שאמרו מה פיעל
 למעשה רמז שהוא שם עיין אופה, ואשתו מסיקהוא

 מתעורר, החסד מדת אשר הזה בחג ובפרפהצדקה,
 )ומכין מסיק הוא עני של דרכו מה רז"ל רמיזתוזהו
 הוא כאן  אף הפעולה(  )גומרת אופה ואשתוהכל(
 בבחינת הוא צדקה הנותן דהנה אופה, ואשתומסיק
 ואמרו נוקבא, בבחינת הוא הצדקה והמקבלדכורא,
 עמו עשיתי אשר האיש שם בפסוק ח( לד )ויק"רחז"ל
 הבית שבעל ממה יותר כי עשיתי, יט(, ב )טות בועזהיום
 הוא כי הבית בעל עם עולטה העני העני עםעילטה
 מה וכו' עניא לחמא הא שהתקינו וזהו הפעולה,גומר
 ייתי דכפין כל כן על וכו' מסיק הוא עני שלדרכו
 שמקרבת צדקה וגדולה ( י ש"ב צדקה והוא וכו'וייכול
 תפדה בכהטפמ ציון נו( א )ישע" )הנה הגאולהאת

 לשנה הכא השתא אומרים כן ועל בצדקה(,אטביה
 חורין בני להיות אנחנו מובמחים כי וכו',הבאה
 עיין היסב להבין תרצה ואם הצדקה, מעשה ידיעל

 הנ"ל. במאמר שכתבתימה

 בכתבי דם, הן ואלו וכו' שהביא מכות עשר אלךכד(
 ממלכות יצאה זו מכה ט"ז( שכ"א ארתיחמרן

 עיין הרשעה דמלכות בגלגלת ומכה שמים()דמלכות
 דם ממכת ק ט )שהו"ר במדריכיהם רז"ל אמרושם,

 מבחינת המכה שיצאה דכיון לי נראה ישראל,העשירו

 נשיא ד"" העמוד בריש ובשטי ס ~רעת עייזח(
 יוסי א"ר ד"" ד וארא דפיה אגרא עייןט(

 השלחן כענין במלכות והעושר השכינה, שלהמלכות
 כה( כה טיפות יצפין, להשטיר הרוצה ( כה )ב"בבצפת

 דמלכותא מלכות, לכתר רמז סביב, זהב זר עליוונוזנו
 זה )שם( רבה ובמדרש ח(, רז"ל שאמרו כמו מיענילא

 הלוי אבין רבי אמר מתה, ביאור אשר והדגהלשונו,
 הנה שם, עיין וכו' ישראל העשירו דם ממכתברבי,
 שייכות מאי הפתח למצוא נלאו שלמים וכןרבים
 ידי בפירוש )ועיין וכו', והדגה להפסוק דרשאהך
 שלמעלה המדואט לסיום הפסוק ששייך כתבכנטה
 אשר נראה כן פי על אף אבל לפשומו, קרובוהוא
 בדברי ועיין הזה, הפסוק על דרשתו סמך אביןרבי
 לי ונראה ז((, )יארא דוד פני במפר החיד"א הגאוןהרב

 ביאור אנטר תיבות לומר הוצרך למה דייקדהמדר,ט
 ביאור אשר מדקאמר מתה, והדגה למימר ליההוה
 ביאור, שאינם אחרים דגים איזה לשלול בא כרחךעל
 ביאור אינם אנטר דגים הנך לדייק כרחך על הם,ומה
 וידנו טז( מח ובראשית בהו דכתיב והם הארץ, עלרק
 מהיכא קשה והנה מתו, לא הנך הארץ בקרבלרוב
 שאותן לדייק קרא דאיצמריך שמתו לומרתיתי
 אביז רבי קאמר לזה מתו, לא הארץ ששהדגים

 מן הארץ על אשר הללו הדגים חיו אשרדכהטמיענו
 והם כמת חשוב העני כי ( סד )ערים ההואהמכה

 וכלב ביההטע לח( יד ולמדבר שנאמר וכעניןהעשירו,
 חלק שנפלו ( קח )ב"ב שהעשירו ההם, האנשים מןחיו

 לי. נראההמרגלים,
 כלל אבין, בר יוסי ר' אמר יא( )ט במדרש שםעךר

 על הפרם, כעין אלא דן אתה אי וכללופרם
  פרפ, וכו' על נהרותם על כלל,  זה הרי מצריםמימי
 מרבה אתה מה אחר, כלל הרי מימיהם מקוה כלועל
 במדת הזה המכה ניתנה למה עכ"ל, להן, הדומהכל
 בי"ג חמ"ד ר"ב למדת מפתח הוא וכלל, ופרםכלל
 שמתחסד הוא חסד רב ומדת רחמים, שלמדות
  המצמרך  האדם במחשבת שהוא ממה יותרהש"י

 לישראל שהיה די לא הראשונה במכה הנהלישועה,
 ט( ישראל שהעשירו זו אף אלא בשונאיהםנקמה

 עליהן הקב"ה הביא מה מפני ק )ט במדרש שםעדך
 ישראל בנות מניחין היו שלא לפי וכו', דםמכת
 לפיכך ורבין פרין יהיו שלא כדי מפומאתןלפב%
 פיטת ה4 )טוף ברמב"ם עיין עכ"ל, בדם, המיםלקו

הפבילה



קת יששכר מצרים יציבת סיפור ה, מאמר ניסן, הדש מאמריבנני

 והנה הדעוך במימי לפבילה רומזת הסבילה מ"קיש
 הרומזים במים לפבול גבראל לבנות מניהין היולא

 דמלכות הנלגלת הוכתה הלזו במכה כן עללדעוך
 הדעת מקור הוא ובנלגלת רצה:( )ז""גהוקטעה

 זו מכה פיו( שחיא )פוס-ח מרן בכתבי צפרףע,כה(
 בצפרדע ומכה דמלכות מיסודיצאה

 שלה מוחין בתרין דקליפה דנוקבא דעת סודשהוא
 עכ"ל. צפרין, תריןהנקראים

 גבולך כל את נוגף אנכי הנה ק י )ש5ךרבמדך2ט
 לוי בן יהוידע ר' כז(, ו 1ש5ותבצפרדעים

 המצריים על באה שהיתה ומכה מכה כלאמר,
 הנה שנאמר עמהם ובא מכהטכהט הדבר היהבמצרים,

 ג( ס )שם אמר דאת כמה הדבר זה הנה, נגף,אנכי

 שזה גזירה קבלה להם היתה הנה הויה, י"י ידהנה
 זה כל עם צפרדע במכת נמסר הנה שתיבתלהורות
 אמר כן על המכות, בכל שוה היתה הזאתהנזירה
 להתבונן מהראוי אבל וכו', וסכה טכס כלהדורש
 נמסרה למה המכות בכל נהוג היה שהדברכיון

 במקרה שלא ידעת וכבר דוקא, זו במכה שוההגזירה
 לדעתי, הוא אבל הקדושה, בתורתינו לימוד שוםהוא
 שמים דמלכות יסוד ממדת יצאה הזאת שהמכהכיון
 נשמות להרבות ורביה הפריה מקום הוא שםאשר
 שונאי נפשות כליון נרמז לשם הנה בעולם,ישראל

 הבן. אותם, מכלה היה אשר הדבר והואישראל

 אמרו רז"ל בצפרדעים, גבולך כל את כו( ז המיתשם
 המצריים על הקב"ה שהביא המכות שם()מדוש

 מחלוקת היה כיצד ביניהם, שלזם שיעשו להםגרם
 אומרים המצריים המצריים, בני ובין בוש בניבין
 הצפרדעים שבאו כיון וכו', והכהנים תחומינו כאןעד
 גבולך גבולך כל את שנאמר וכו' ביניהם שלוםעשו
 הזה הענין נובטם למה להבין עכ"ל, אחרים, שלולא

 יצתה הזאת המכה להיות הוא, אבל דוקא, זובמכה
 ( קוב )שבת רז"ל שאמרו )כמו שלום הנקרא יסודממדת

 בשרפות כן על בנוקבא(, וכן וכו', בבית שלוםמווים
 מקום מאיזה נתוודע מזה שלום, גרמה הזאתהמכה

 ישראל של לשונאיהם להכות המכהיצאה

 היתה הצפרדעים סכת 1( י )שטו"ר במדרני שםעדף
 ומסרסן שלהם הסתרים בית וטפלתעולה

 דאת כמה ותשתיתם וצפךדע מה( עח )ההליםשנאמר
 עד וכו' בם מום בהם כמטחתם כי סק כב )ויקראאמר
 יצאה מקום מאיזה ולהגלות להתוודע כן גם הואכאן,
 באה כן על כביכול, התולדה מקום יסוד ממדתהמכה

 ישראל שונאי של התולדה כלי והשחיתההמכה
 שהיו מפני צפרדעים עליהם הביא למה )ד( שםעדך

 לנו הביאו להן ואומרים בישראלמשעבדין
 כאן, עד צפרדעים, עליהן הביא לפיכך ורכהטיםשקצים
 לר' ששיגר  5רס בכולך ב(  סו )אדר"נ חז"ל בדבריעיין

 לא וח"ו עליו מתנפלות והיו כדרכם שפחותעקיבא
 מה מפני כן אחר המלך אותו וריאל בהם, ליגערצה
 הן, אדם בני לאו וכי הארץ כל כדרך קלטיתלא
 שקצים כריח לפני ריחן שעלתה אעשה מה לואמר

 שהאדם מהמאכל כי הוא, והענין שם, עייןורמשים
 זה ידי על ומתהווה המוחין אל האידים עוליםאוכל
 אין ( ע )יצמית כן על המוח, מן המתעורר התולדהכח
 דקות כפי הוא חתולדה ענין נמצא לדעת, אלאוט'

 כן על וזוהמתן, וגשמיותן גסותם וכפיהמאכלים
 וחיות ועופות בהמות אוכלים שאינם ישראלתמצא,
 הוא מבמן תולדותם יסוד ורכהטים ושקציםפמאות
 האומות וכל האומות מכל יותר וצלול דקבשכל
 לישראל מצוים שהיו כיון תתבונן, ובזה בזה,מודים
 עולה האוכלם אסטר ורכהטים שקצים להםלהביא
 מולידים זה ידי ועל המוחין, אל והמזוהם העבהאיד

 המכה יצאה כן על ואכזרים, ורעים מזוהמיםתולדות
 מקום כביכול שם איטר דקדהטה( )דמלכות יסודמן

 לדע"ת המכה והכתה גבראל, לנשמותהתולדה
 המכה היתה כן ועל שבה, במוחין דקליפהדנוקבא

 הבן. דעה, בו ש"ט צפור ז( )התףרצפרדע

 עקיבא ר' יחיד( )ישון הצפרדע ותעי ד( י שםעןך
 וכו', השריצה והיא היתה אחת צפרדעאומר

 מקום יסוד ממדת היוצאה המכה להיות כאן,עד
 והולידה צפרדע יצאה זה להורות כן עלהתולדה,

 הבן.והשריצה,
 אחת צפרדע וכו' עזריה בן אלעזר רבי לו אמרשם,

 בן אלעזר ר' כאן, עד ובאו להן הטרקההיתה
 הכתה שהמכה דכית אזלינן, המוכה אחר סוברעזריה
 עשתה כן על הקליפה, שבראש והדעתלהסוחין

 הבן. ובאו, להם שרקה ברוהט, פעולההצפרדע
בפסוק



יששכר נטועות כוס ו, מאמר ניסן, חדששמניבני
 עלי התפאר לפרעה משה ויאמר ה( ח היתבפסוק

 שאל אזנקלזס תירגם זם', לך אעתירלמתי
 נודעו לא עקבותיו וכו', לאימתי זמן לך והב גבורהלך

 להתבונן יש דהנה והנראה, בכתוב, זה יתפרשהאיך
 זמן לו שיגביל כנטה אמר המכה בזאת דוקאלמה
 זמן, הגבלת בלי תיכף יתפלל והוא המכההסרת

 אשר )דטלכות( יסוד טן יצאה זו סכה דחנהוהנראה,
 סוד כן גם זו במדה ויש התפארת, ענף ( טז )זח"אהוא

 חסד כין ההכרעה תפארת במדת כמוההכרעה
 הג"ש *( מדת והנה '(,וגבורה
 שירת עררה( )פרק סו על וגבול, צמצום הואהגבורה
 " ך ושה גי' סת!ופ היאייהנו

חסד( תיכף, יתפלל הואאשר

 צד על מורה תיכף, רק גבול מבלי יעשה אליוהנוגע

 ולישראל, לעצמו יקח זה המדח, שבאותההחסד
 והוא צמצום ונבול זמן בחינת יהיה לפרעה שטגעוטה

 הס"ה *( וזהו 4(, וגבורה דיןבחינת
 יט )ישער כעניז בזה יה"כ גזור עלי, התפארשאמר

 )זה"ב ורפוא נגוףכב(
 ורפוא למצרים נגוף ( לי התפארת כמדתשאעשה
 לישראל. למתי גבול, ובליבגבול
 הזמן, נבול מבלי תיכף אעתיר אני הנה לך,אעתיר
 שתירגם וזהו הרוחה, לך תגיע אימתי בגבול יהיהרק

 זמן, לך הב דייקא( )לך גבורה לך שאלהמתרגם
 ימו-ד רז"ל שאמרו מה כן גם תבין בזהכשתתבונן

 הוא מה נתברר הזאת המכה ידי שעל במדרימיהם ב(י

 הנה שכתוב כענין וכחט מצרים הארצות שלהגבי
 לעיל, שהבאתי וכמו דייקא גבולך כל את נוגףאנכי

 4 ו התפ41ו ד"ה ופרא רכלה אגרא)ועין

 ומאמר
 ישועותכס

 הפסח בחג כוסות ד' סימיוהוא

 הגם אקרא, ואסמכוה חז"ל שתקנו כוסות ד' למצות טעמים כמה ידוברבו
 אריכות בכאן נטייל זה כל עם גדרושים, מזה כתבנושכבר

 ישועות. כוס המאמר ונקרא עלינו, הטובה יקי כידוקצרות

 חיד"א הגדי הרב כתב כוסות ד' למצות פעםא(
 בהם שהיו מוסים דברים ד' נגד .(זלה"ה

 אבותינו נגאלו זה ידי שעל במצרים בהיותםבישראל
 שם עיין ה(, לב )ויק"ר רז"ל שאמרו כמוממצרים
 )ח"ו בדרומיים באריכות שכתבתי מה )עייןדבריו,

 את שינו שלא זכרך ראשון, כוס לומר, יש זהולפי ו-י"
 נפקו, ישראל ובני עאלו ישראל בני ( ד )ז"-בשמותם

 ישראל, מקדש ומברכין זה כוס על מקדרכן כןעל
 לשונינו הנה לשונם, את שינו שלא זכרון ב',כוס
 הניסים ולספר ולשון בפה להלל אתנו ומופתינוננביר

 זכרון ג', כוס ישועות, הפועל פעל אשרוהנפלאות
 המזון ברכת עליו מברכין העריות מן גדוריםשהיו
 לישנא אוכל הוא אשר הלחם אם כי ו( לס)בחתית
 כן על דילמורין בהם היו שלא זכרון ד', כוםמעליא,

 יאמרו למה וכו' י"י לנו לא א( קטו )תהלים עליואומרים
 אין )ובאמת אלהיהם נא איה )דילמוריא(הגוים
 בשמים אלהינו אנחנו( יודעים כי דילמוריןבינינו
 בית בי"י במח ישראל כן על עשה חפץ אשרכל

 וכו'. בי"י במחואהרן
 וכו' בהוי"ה נושע עם כמוך מי ישראל אושריךב(

 כס(, לג מברים תדרך כמותימו עלואתה

 שמצמרפין, הצירוף כפי הנכבד בהשם נוטעיםישראל
 ישראל מה כ!פני ו( צא תהלים )שו-ט רז"ל שאמרווזהו

 להתפלל יודעים שאינם מפני נענים ואינםמתפללים
 יקראני שמי ידע כי אשגבהו ע( צא )הילים שנאמרבשם

 אינם שישראל דעתך מלקא וכי דקשהואענהו,
 יודעים שאינם הוא אבל הנכבד, השם אתיודעים
 ולתפלה בשעתו הטצמרך השם של הצירוףלכוין

המצמרכת טז ימוש דם ששט*(
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 המה הנכבד השם צירופי והנה כעוף לוהמצמרכת
 בתים, כ"ד בונה אותיות ד' של תיבה שכל הנםי"ב,
 אפשר אי שוות אותיות ב' הנכבד שבהשםלהיות
 שכש החפון )5א המקובלים כתבו אבל י"ב, רקלבנות

 קמנה והאחרתה גדולה ראשונה ה' כשנעךיךסוט04
 כהטתנית ונם הנכבד, בשם לכתוב צריכין וכןממנה,

 וז"ל הרמז( דרך ג' דרוש ד' )מאמר לעיל שכתב כסןס"א(
 לפעול ויכולין ישראל לעטו שמו סוד מסר כמיכולוהאץ
 ושעתו במקומו הנכבד השם הצטרפות לסי שועתפעולות
 שמו ה' חלק כי גוי לכל כן עשה %א דצ12טרך עניןלפי
 בטס, לההפלל יוזמים ישראל כז שאין מה הכתנה וזהעכ"ל
 כן שאיז מה דהום, בצירה* במיונתם פעולה שנעשהדהרתו
 שכתב ומה בכוונתם, טוילה קאם נעשה אין העלםבאומות
 שאינם דייט וכו', יודעים אינם וששראל הס"ה בתחלתלעיל
 הכוונה פועל מכוונים אט אמנם לכוון,יטעים

 כ"ד הננבר שם מן לבעת אפשר כן אםבצורתה,
 והדברים אותיוו4 ד' של תיבה כל ככהטפמבתים
 תדרייך, בנימפריא הוי"ה צירופי כ"ד והנהעתיקין,
 וכו' בהוי"ה נהטע עם ישראל אשריך שאמרוזהו
 כומוו4 ד' תקנו זה לרמז תדרך, במותימו עלואתה
 הוי"ה, צירופי כ"ד בנימפריא יי"ן כו"ס פעמיםד'

 על לומר תקנו זה לבעבור ותבין אי"ה, עודויתבאר
 אשר הגוים אל חמתך שפוך 1(  ומ )תהלים רביעיכוס
 מה קראו, לא בשמ"ך אשר ממלכות חלל ידעו"ךלא

 לרכת ואהטר ק, בש"מ להתפלל יודעי"ם ישראל כןשאין
 נושע עם ישראל שיהיו יין, כוס פעמים ד' תקנוזה

 לא ובשמ"ך ידעו"ך לא אשר והנוים וכנ"ל,בהוי"ה
 וכנ"ל, תדר"ך במותימו על ואתה עליהם יקוייםקראו

 ע-ד ג דרוש ד מאמר)עטן
 הרמז"

 זמאמר
 הפסח בחג והלילאפיסחא

 תרהג, ממנין עשה מצות ב' והם ואכילתו, פסח קרבן הקרבת עניני ידוברבו
 ואגב עלינו, הטובה יני כיד הילו למצות טעמים כמה איזהתתבארו

 כמה ביאור למאמריצורפו
 המאמר שםונקרא

 הלילה כחצות י"י אמי כה ק ש הטת בפסוקא(
 בכור כל ומת מצרים בתוך יוצאאני

 ולהלן יוצא אני ית"ש אמר להתבונן, מהראויוכו',
 וכן וכו', מצרים בארץ ועברתי יכ( ~ב אומרהוא
 לעיל שכתבתי מה )עיין וכו' לננוף י"י ועבר כק)שט

 ומת בכאן אמר וגם רמז((, ע"ד ט דרוש ד )ואטרבדרושים
 כל והכיתי אומר הוא ולהלן ממילא, כהטמע בכור,כל

 לננוף ד' ועבר להלן אומרו להבין מהראוי ונםבכור,
 וכו' הכה וי"י כס( ישם נאמר המעשה ובסיפורוכו'

 ובית הוא וי"י שנאמר מקום במל ק נט )ב"ר לןוקיימא
 מרן שכתב מה נקדים זה כל %הבין כנודע,דינו
 היציאה והיתה לשונו, וזה סוש"ז( )ששיא חיים עץבפרי
 בסוד הם הנלות דבימי כהטום ביום, המא הלילהבחצי
 בסוד הנקבה ואז לך, שכריבתי כמו בג' כליליןג'

 למפה, הראשונה( )שבה"א הו' סוף לברפסיעה
 לילה מדת שהיא תחילה יוצאה היא הלידהובעת

 התורה, בפרשיותפסוקים
 והלולא.פיסחא

 שפמים, בהם ועשתה היא יצתה לכן נבורוו4והיא
 היום ד( יג שמות וזהו הזכר, לידת נשלמה כךואחר
 פסח דם שם והוצרך הזכר, בחינת יוצאים,אתם
 הוי"ה אמר כה תתבתן ומעתה עכ"ל, מילה,ודם

 אנ"י נקרא )נוקבא אנ"י הלילה כחצות)דכורא(
 )ש"גכנודע

 תו."
 )והנה מצרים בהוך )תחלה( יוצא

 והכיתי אמר לא כן על ב"ה, הוי"ה השםהמדבר
 אנ"י, מיציאת היה בלילה והנקמה הדין כי בכורכל
 ייחס לא מצרים, בארץ בכור כל ומת אמר(לזה
 היתה והיציאה בהנשיאה מדבר כי הוי"ה לשםהענין
 כי חהכאה אליה ייחס לא כן וגם אנ"י, בבחינתאז
 מגרסא לה לית וסיהרא קיג.( )שם עליון בכחהכל
 תענין ביאר כך ואחר סתם, ומת יגר כן עלכלום,
 העברה היית הזה, בלילה מצרים בארץועברתי

 העקבא יצאה העברה זו ידי ועל לצאותהתעוררות
 אמר בעדו מדבר ב"ה הוי"ה שהשם וכיוןתחילה,

והניתי
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 עשתה שהנוקבא )הנם יתייחם אליו כי וכו'והכיתי

 דדכורא באייך כי לח.( )ז"יב והנקמות(המשפפים
 וכו' לננוף י"י ועבר וכן לדכורא, אלא שבתאלית
 וההעברה לנוקבא מתייחסת היציאה תביןהנה

 בסיפור כן על ההכאה, היתה זה ידי ועללדכורא
 בכור כל הכה דינו( ובית )הוא וי"י נאמרהמעשה

 בעדינו. יכפר הפוב והשם הדבר הבןוכו',
 בהגדה, התנא לשון לך יתבאר האלה הדברים פיעל

 המקדש שבית בזמן אוכלך אבותינו שהיופסח
 ברוך המקום שפסח שום על מה, שום על קייםהיה
 להשם בכאן כינה למה להתבונן מהראוי וכו',הוא

 הסיפור בהתחלת תתבונן, אבל מקו"ם, בשםיתברך
 ברוך המקו"ם ברוך ית"ש בשבחיו התנאמתחיל
 מקו"ם, נקרא נוקבא מלכות ( רז )ז""ב היינוהו"א,
 כפולת בחשבון הנכבד השם בגימפריאוהיא

 פעמים ו' ה', פעמים ה' י', פעמים י' היינואותיותיו,
 ( סו )זח"א מקו"ם, חשבון הכל סך ה', פעמים ה'ו',

 יאמרו כן על בז( כא )במדבר הוא, בסיהרא חהטבנאוכל
 הו"א חשבון, בואו מלכות( בבחינת )שהםהמהטלים
 התחיל כן על וא.( ויחי, )לק"ת כידוע לדכוראמרמז

 יצאה נוקבא לו.( )וחיב )כי המקו"ם ברוךבשבחיו
 דכורא הו"א ברוך כך ואחר נוקמין( ועבירתתחילה
 בפעם שמדבר בכאן כל על נלי, ברסט לון אפיקיומט
 במדת היה שזה בלילה, הפסיחה שם על פסחקרבן
 המקום שפסח שם על אמר נוקמך, דעבידתלילה

 לי נראה וכו', הואברוך
 הזה הדבר את הטמרתם בו( יב )שטת ונפסוקב(

 תבואו כי והיה עולם עד ולבניך לךלחק
 הנה הזאות העבודה את הטמרתם וכו' הארץאל

 הכוונה מהו א' להוובונן4( כהרכיל לכלמהראוי
 אם לך, לחק וכו'הטמרתם
 הפמיר חוקת עלהכוונה
 הנה פסח, קרבןלקשות
 כי והיה נאמר כךאחר
 וכו' הארץ אלתבואו

 העבודה אתונטמרתם
 בלי כהטמע עולם עד ולבניך לך לחק אומרו ג'הזאות
 מאות כמה זה העבודה זאת נפסקה ובעוה"רהפסק,
 אל תבהנו כי והיה צווח בעצמו הפמוק הרי גןשנים,
 לן דקיימא מה פי על לפריט ונראה דייקא,הארץ

 להלכה ואיפמק )מהי( יבמות מנמרס )והווילהלכה
 אין הגוי מן עבד הלוקח )ס"ה( רם*ז יו"דבפהט"ע
 אם לפיכך עבדותן לשם שיפבילנו עד לו קנויהגוף
 לפיכך חורין, בן הוא הרי חורין בן לנטם ופבלקדם
 שיהא במים בעודו עבודה שום עליו להפילצריך
 כן לשם פובל אני ויאמר יקדים שלא כעבדנראה
 אלקינו הוא כל היוצר עמנו עשה כן והנהחורין,
 )ויקרא כאמור התורה(, מצות מקיים ית"ש הוא)כי

 הוצאתי אשר הם עבדי עבדים ישראל בני לי כי גה(כה
 והפדיה החירות כליל הכוונה מצרים, מארץאותם
 עבדות לשם אותנו ופדה עבדים, מבית אותנופדה
 במצרים לאבותינו אמר כן על לעבדים, לולהיות
 הפמח הדחפו וכו' שמשן לכם וקחו כשכו כא( יב)"מות

 היציאה בעת הנה וכו', לנגוף י"י ועבר וכו'ולקחתם
 עולם ימי כל לשיהיו עבדות עליהם הופלוהפדות

 יוכלו ולא ית"ש, לו עבדים עולם עד ובניהםהם
 לשם היתה כוונתינו ח"ו באומרם עצמםלפפור
 עבדות, עליהם הופל היציאה שבשעת דכיוןחירות,
 בקר עד וכו' אטט תצאו לא ואתם )שק נצפוווכן

 שאמר וזהו הדבר, הבן מצפרא, מעלייתאנאולה
 היינו עולם, עד ולבניך לך להק וכו' אתהטמרתם
 ולבנינו לנו התורה חוקת לכל השמירה הזההדבר
 אנו ית"ש לו עבדים נעשינו זה ידי על כי עתם,עד

 כיון וככופפיו, וחקיו מצותיו לשמור עולם עדובנינו
 לחירורו היציאה בשעת עבדות עלינושהופל

 אלו חומר על כפשוטו פעם פוב תתבונן זה פילעל
 כרת, בהם שיש ומילה פסח עשה מצותהב'
 )כאמור הזה בלילה במצרים היו מצות הב' אלולהיות

 )שמו"ר חיי בדמיך חיי בדמיך לך ואומר ק ם)אגו"י

 בכל נתחייכנו זה ידי ועל מילה(, ודם פסח דם "(ים
 שהועמס כיוןהמצות
 ית"ש עבדותו עולשינו
 והנה '(, היציאהבשעת
 זה הללו מצותהמבפל
 בכל חפץ אינו כאילויורה

 בעיניו הופב ולאהמצות,
 אבותינו קבלואיטר

 כן על במצרים,העבדות
 מצות כב' כריתות"ט

 הללועשה

 הג'אז*(
 בדרושים מזה דברנותגר

 אבל בדרוש( י"ס)ל"ד
 וגם חידוש, בלא מדרשאיו
 במקומן הדברים לדרושבכדי

 בלילה מצרים יציאתבסיפור
הזה.

ובזה
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 בניהם ואנחנו במצרים אבותינו תתאונן,דבקה

 ובאכילתו הפסח בהקרבת אז אומריםאחריהם
 חז"ל ופירוטו י"י, עבדי הללו הללויה א( קיג)תהלים
 תיכף היינו פרעה, עבדי ולא י"י עבדי הללו ( י)ממלה
 לבם לא ח"ו עבדים, מבית ממצרים ישראלבצאת
 קיימו רק ית"ש, מעבדותו כן נם חפשים לצאתהלך
 תיכף כן על י"י, עבדי להיות זרעם ועל עליהםוקבלו
 ית"ש מצותיו עצמם על העמיסו היציאהבשעת

 )ישזף בימינו במהרה לעתיד וכן הבן, לעיל,וכמבואר

 מהליל היינו חנ, התקדש כליל לכם יהיה השיר ש(ל
 הללו ישראל בני שררו אז הנה במצרים, חנההוקדש
 השיר יפטר כן כמו וכנ"ל(, פרעה עבדי )ולא י"יעבדי
 האומות( עבדי )ולא י"י עבדי הללו בימינו במהרההזה

 לעבדים לו להיות עולם נאולח בימינו במהרהויגאלנו
 אמן בימינו במהרה הוא ברוך מצותיושומרי

 כליל לכם יהיה השיר הפסוק לידינו שבא דכיתנ(
 עלינו, המוכה י"י כיד אפרוחנו חנ,התקומט

 נבואת הוא דהנה הזה, בפסוק לדקדק ש"ט מההנה
 כל היו היום עד אשר הכהטיח, לימות הבמחהעתיד

 בלשון השיר יהיה ולעתיד שירה, נקבה בלשוןהשירות
 כליל מהו להבין מהראוי זה ולפי %(, א )שהע"רזכר

 היה אז הרי במצרים(, הפסח חג )היינו חנהתקדש
 השי"ר בימינו במהרה ולעתיד נקבה בלשתהשירה
 הזה הלילה ידוע דצנה בזה, ונאמר לכם,יהיה
 הזה הלילה כן על דדכורא, דרגא יו"ם בבחינתהוא
 ב"ן, מ"ה בניממריא הז"ה הליל"ה ותדע, הזאת,ולא
 היום ז"ה כד( קי" )תהלים שלם הלל אומרים כןועל
 יאיר, כיום לילה הזה הלילה הארת כי י"י,עשה
 זכר, בלשון שיר אז במצרים אמרו לא כן פי עלואף

 מעשינו, ידי ועל מצידנו נתעטית לא הזאת הארהכי
 לספור אנחנו צריכין כן על החפזון, בסוד כביכולרק
 ומפרתם אי"ה יתבאר כאשר העומר ספירת כךאחר
 הזאת ההארה שיהיה לעתיד אבל לעצמיכם,לכם

 כידוע תצאו בחפזון לא כי יג( גג )ישע" שנאמרמצידנו
 כליל לכם יהיה השיר שאמר וזהו שיר, אזיהיה

 אבל דכורא, מבחינת הארה שהיתה חנ,התקדש
 מעשיכם, ידי על שלא שהיה היינו לכם היהלא
 יפטר ההוא ובעת לכם יהיה לעתיד כן שאיןמה

 אמן. בימינו במהרההשיר

 לחק וכו' את ושמרתם בפמוק הנ"ל דברינו פי עלד(
 ר' סו(, ינ )נא המכילתא לנו יתפרסם זנו'לך

 ידיכם משכו שהשן לכם וקחו כשכו אומר הגלילייומי
 קשה, הנה כאן, עד במצות, והדבקו זרהמעבודה
 והדבקו ומהו למצוה צאן לכם קחו למימר ליההוה

 כהמכו אמר למה לתרץ רבא יונח, הנ"ל יפיבמצות,
 אבל וכו', המחמו צאן לכם קחו למימר ליההוה

 זרה שהיא עבודה זרה, מעבודה ידיכם משכוהכוונה
 מכ"ט, זרה עבודה שהיא מצרים עבודת היינולכם,
 עליכם ותעמיסו למצוה צאן לכם תקחו הזאתוברגע
 שתהיו המצות בכל תדבקו זה ידי חול הש"י,עבודת
 כל מצותיו לשמור עבדות לשם ית"ש לוקנויים

 והבןהימים,
 וכו' ונטמרתם הנ"ל הפסוק לפריט עוד אשדבהה(

 נאמר דהנה עולם, עד ולבניך לךלחק
 ופושעים בם ילכו צדיקים י"י דרכי פטרים כי י( י)הושע
 ח"א דע )"קוי מאמרות בעשרה בספר עיין בם,יכשלו

 בדרכי שיכשלו אפשר האיך בם תיבת דקדקפהג(
 שאכלו שנים ( גג )תיג רז"ל שאמרו דרך על ופירטיי"י,
 בם, ילכו צדיקים מצוה לשם אכל אחד הפסחאת
 בם, יכשלו פושעים גסה אכילה לשם אכלואחד

 לשם שלא בעשותו להכשל אפשר י"י בדרכי דנםהרי
 דהנה נאמר, בכאן והנה נופו, הנאת למען רקשמים
 יעבור אז המצוה זאת בהנטותם להם הבפיחהש"י
 הנה נקמתם, את וינקום מצרים את לנגוףדהט"י
 דהנה להם, שנתן ראשונה במצוה דעת הש"ילמדם
 בכדי להנאתם הזאת המצוה את שיעשו חשש"ט

 אמר כן על שונאיהם, את זה בעבור ינגוףשהש"י
 את ושמרתם רק אור, נשכון הדרך זה לא הש"ילהם
 ועליך בחוקה מפי נצמוית כן לך, לחק הזההדבר
 לבניך וכן פרם, שום קבלת בעבור לא מצותלקיים
 בעבור לא כזה באופן המצות יקיימו כן עולם,עד
 ית"ש, חוקיו קיום לבעבור רק פרם וקבלת הנאהשום

והבן
 )שמות וכו' צוה כאפטר ישראל בני ויעשו וילכו0

 בראש היה לישראל הדיבור הנה כח4יב
 ועיטיה, עבודה שום עליהם הוסל לא ועדייןחדיר
 לעשות עליהם שקבלו מכיון שם( )מכייס חז"לודרשו
 להגיד צוה, כאשר )תיכף(, עיטו כאילו להםנחשב
 אין הדברים פשושי פי על והנה כפירש"י, וכו'שבחן

זה



יששמ תאכל מצות ה, מאמר ניסן, חרשמאמריבנני
 לעשות עליהם יקבלו לא ולמה כך, כל נדול שבהזה
 צוה אשר הדברים מכל ישנו למה ונם כזה, קלדבר
 בפסוק הפירנאים שני לעיל שכתבתי מה ולפיי"י,

 וילכו הזה בפסוק מפורשים הנם הנה וכו'הטמרתם
 לעשות עליהם שקבלו מכיון וכו', ישראל בניויעשו
 שעל להם אמר משה היינו וכו', כאילו עליהםמעלה
 ית"ש לו עבדות לשם קנויים יהיו הזאת המצוהידי

 תיכף עליהם וקבלו הוא, ברוך מצותיו כללשמור
 ותחשב הוא, ברוך מצותיו לשמור לעבדים לולהיות
 כל לשמור עליהם שקבלו כיון י"י לפני לצדקהלהם

 הראשון כפירכם והוא בפועל קיימו כבר כאילומצותיו
 להניד וכו' י"י צוה כאשר אמר כך ואחר ב4)רימז
 להנאתן המצוה עשו שלא היינו וכו', שינו שלאשבהן
 מצרים את וינגוף נקמותיהם את ינקום שהש"יבכדי

 רצונו לעשות י"י צוה כאשר עשו רק נקמה,ונדולה
 רצונו, תעשה שאמר ית"ש לפניו רוה נחתלהיות
 דהרני כפירכם והוא ישראל של ותפארתן שבהןוזה

 והבן. "4)סיטו
 וילכו תיבת לכאורה וכו', ישראל בני ויעיטו וילכדז(

 בני ויקדשו למיסר ליה והוה מיותרהוא
 שמסרו עולם, הליכות היינו וילכו לפרש וישישראל,
 פה שבעל הדינים וכל הזאת המצוה שלההלכות
 הפסה, פרישת של הדקדוקים מן חז"ל לסדואשר
 מאן ( 9י זהר בתקוני עיין הלכה, לשון הואוילכו
 שתי דמדמי ומאן הד, עלמא ירית אחת הלכהדשונה
 עתם הליכות נקרא כן על עלמין, תרין יריתהלכות
 ההלכות שלמדו וילכו וזהו לעולם, מעיםשהיך

 *4 לעולם מעולם ומיילווהלכו

 תמאמר
 הפסת בתג תאכלמצות

 טעמים כמה מצה אכילת מצות דאורייתא עשה מצות עניני יבוארבו
 לא ממצות ענינים כמה כאן יבואר ואגב עלינה הטובה היכיד

 תאכל. מצות הזה המאמר ונקרא המץ, אכילת איסורתעשה

 כי המצות את נטמרתם יז( יב )שות בפסוקא(
 צבאותיכם את הוצאתי הזה היוםבעצם

 משן, אינו בפסוק המבואר המעם הנה מצרים,מארץ
 כיון השמירה בשעת המעם לכוין דצריך)ונראה
 כבר והנה מהפוסקים(, כידוע בתורה מבוארשהמעם
 נשנה וכאן עיטת( ט"ו " ~חש בדרושים טוהדברט
 בזמן הענין לדרוש בכדי ונם הידוש, בלא מדרשדאין

 קפי.( )""ב בזהר שנתבאר מה פי על ונראההסיפור,
 להתבונן ומהראוי דמהימנותא, מיכלא נקראדמצה
 דהנה לומר, ונראה המצה, שמרמזת האמונהמהו
 אחר בפעיתו, אותה כשעושה האומן המץ,הלהמ
 עושה בעצמה העיסה הנה במדתה נמרה כשאומןכך

 עצמה את ומנבהת שמרתחת היינו עצמה,פעית
 פעולות כמה וכיוצא סדקים, בכסה ונסדקת צדלכל

 מבלי בעצמה עשתה העימה אוטר ההימוץבעניני
 מה לו, והלך והלק ידיו מילק כבר האוא כיהאומן,
 רק מעצמה פעיה שום ענפה אינו מצה כןשאץ

 אגב, טילתא גפרא ד"ה ב ברכות תעלוטה טגיד ועיט*(
 והת"ס. סיום ד"ה ש"ב ע דף גחמנייםובדברים

 ובפחון לאסונה המצה שטרוטות וזה האוטן,פעולת
 ולא ית"ש, השנחתו בזולת תנועה שום לנושאין
 הבהירה )זולת דבר בעבודות יטרע ולא האדםיוסיף
 הש"י ממר זה כל אשר עבירות ח"ו ובהיפךבתורה

 באמוץ זה האדם ידע כאשר הנה כנודע(,לבהירתינו
 הנם יגרעו ולא יוסיפו לא המזלות גם אנטרידע

 פלנל הפבע אשר לומר ה"ו במבע, הכלשמתנהנ
 קרובו עם ישראל ובפרפ ית"ש, השנהדרמבלעדי

 המזלות את מנהינ והש"י המזל, מן למעלההם
 מהם השנהתו הסיר מבלי כרצונו והשדדםבהשנהה
 האומן מעשת פעולנו הכל היא פעולתו וכלכרגע,
 תנועה להם ואין והסרה, הפמק מבלי ידו עלהפועל
 באומרם מצרים, מעות היה זה והנה כהו,מבלעדי
 היה מצרים הנה המזלות, בכח ונפעל נעבטהשהכל
 בהודיע הבנ"י והנה הסזלורע ובכור ראש פלהמזלם
 צוה הנה המזלווע את משדד הוא ואיך נבורתואת

 נימן בהדה לי"י קרבן המזלות ראש פלהלשחום
בעת



 קהייששכ2ר תאכל טצות ח, מאמר ניכל, חדשמאמרי322י
 שאז נימן לחייט פ"ו בליל ולאוכלו שליפתו,בעת
 מילוי בזמן והנדלות הנכהות בתכלית פלההמזל

 ממצרים הברזל מכור ישראל בני את והוציאהלבנה,
 מזה מצרים, מזל של הנדלות תכלית בעתדייקא
 בזולת דבר שום יתעול לא שהמזל האמונהנתהווח
 הזה כלילה מצה לאכול נצמוינו ולזה וכחו,השנחתו
 שאין המצה דמיון נעשה שהכל הלזה אומןלאמונת

 ולזה כנ"ל, האומן פעולת זולת אחרת פעולהלה
 הדבר. הבן דמהימנותא, מיכלאנקרא

 בך ויבמתו יא( ט )תהלים בפסוק כן נם לרמז "טדבקה
 תצה ה', דורכייך עזבת לא כי שמךיודעי

 פעמים נ' מצ"ה כי הדעת, להמוחין כן נםמרמזת
 לח"ם השנה, שבכל מהלח"ם למעליותא אפסתנימ"ה
 באלפי"1, מלאים הויו"ת נ' מצ"ה פשופים, הויו4תנ'
 אותיות התפשמות היינו שמ"ך, יודעי בך ויבמתוזהו

 בכתיבה כן שאין מה במילוי, הם כידועהשמות
 היינו שמך יודע"י והנה מילוי, בלי לכתבםאפשר
 הנכללין חב"ד מוחין לנ' מרמז כמילוי שמות ג'מצ"ה
 כנ"ל היודעים אותן שמ"ך יודע"י היינובדע"וע
 העימה כרמיזת י"י, דורשיך עזבת לא כי בך,בומחים
 יעזבה ובאם האומן, עמק בלא ולהניחה לעזבהשאמור
 מצה תקרא לא כי שמה ממציאות תתבמלהאומן
 אפילו י"י, דורשיך עזבת לא כי הוא כן חמץ,אלא

 הבן. רנע,בהפמק
 ושמרתם בתורה הנאמר המעם להרגבונ1 תבואובזדן

 לפעולה תניע שלא מעולה בשמירה המצווםאת
 בעצם כי הטעם ואמר האומן, פעולת זולתאחרת
 בכור מלה שהוא בנימן ט"ו יום היינו הזה,היום

 מערכתו את שדדתי ביום בו הנדלות, בתכליתהמזלות
 נתוודע מזה מצרים, מארץ צבאותיכם אתוהוצאתי
 מבלעדי ופעולה ותנועה כח שום להם איןשהמזלות
 תשמרו זו להוראה אלקינו, הוא כל היוצרהאומן

 וההבונן. גין כנ"ל, המצותאת
 בעצם כי המצות את הטמרתם עוד ויתפרמטב(

 הנ"ל, לדרך כן גם הוא וכו', הזההיום
 הנעלם, לדבר רמז האומן פעולת רק בה איןמצה
 דבכל פ"א( שי"א )פרעאח מרן בכתבי דידוע מה פיעל

 באורות הנעשים והזיווגים הפעולותההועדים
 כן שאין מה ותפילתנו, מעשינו ידי % החשהעליונים
 דלעילא באיהערותא ה% נעשה הזה הקדחהביום

 שעשה כמו תפילתנו, ידי על שלא ביחד האורותכל
 ברוב חמדיו הפליא מצרים מארץ צאתנו בימיהש"י
 ידי על נעשה אשר הדבר כל כי כפבע, שלארחמיו
 שאין מה המדרינווג כמדר הוא ההתעוררותמעשה
 באפשרי היה לא מצרים מארץ צאתינו בלילכן

 הנדלות מחמת המדרינות כמדר הדברלהעשות
 כרגע הדבר לקטטות הש"י והפליא החיצונים,אחיזת
 ביחד שני דנדלות מוחין התעוררות הזה הקדדםביום
 ידי על שלא הדבר נעשה כעת ונם מדע, למביניכנודע
 הטמרתם וזהו '(,מעשינו

 להוראה המצות,את
 שכל איך הלזוהנפלאה
 נעשה העליוניםהאורות
 שאין המצה דמיוןבהם
 אחרת פעולה שיתוףלה

 האומן פעולתזולת
 כי להורותשהלטאה,
 הוצאתי הזה היוםבעצם
 הדבר. הבן תפלה, מבלי בלבד יום של בעיצומווכו'

 המבואר האחר המעם כן גם לפרש יש ר12זדץנ(
 )דגהס מצה אכילת במצות תורהבכהונה

 כי עוני לחם מצות עליו תאכל ימים שבעת ג(טז
 באכילת הנרצה מהו והנה מצרים, הארץ יצאתבחפזון
 התורה מדברי הנראה כפי ונם החפזו1' לזכרמצה
 והנה הוא, הטבח הוא מעליותא החפזון הנההזאת
 יק נב )ישע" יוצרינו הבסיחנו בימינו במהרהלעתיד

 הוא מעליותא דלאו אלמא תצאו, בחפזון לאכי
 נרם מי 1( יט )שת"י במדרש רז"ל אמרו וכןהחפזון,
 לבא לעתיד אבל שיצאתם, חפזון הזה הצער כללכם
 תבין לך שכל עיני אם אבל וכו', תצאו בחפזון לאכי

 שכבר הש"י שראה להיות הוא החפזון דחנההכל,
 )ט49 מומאה שערי במ"מ מצרים בסומאתנשתקעו

 הש"י ממתין היה ואילו וכו', לפני מ"פ צדיק ט(כ"
 ולא הנו"ן במזער כלנוקעים ח"ו היו כבר כרנעעוד
 היינו חפזון, היה כן על ח"ו, לעולם לצאת יכוליםהיו
 ישראל פעולת ידי על הגאיות, שאר כמדר היהשלא

 העליונים עולמות הארת פועלים הפוכיםומעשיהם
 כנודע ונדלות קמנות המדריגות כמדר הנאולםלצורך
 הוכרח בחפזק הדבר שהיה היום והן מדע,למביני

 המא*(

 בפרשת בתורה תמצא טעי
 כס( כח השברפנחס

 קודש מקראי י"י מועדיבכל
 לכם, יהיה קודש מקראנאמר
 דחג א' ביום כן שאיןמה

 קודש מקרא נאמרהמצות
 הבן לכם, יפת נאמרולא

 )עטו אחר ובמקוםחדבר,
 יבואר ובהתה( ג טת יבסימר
 בסוד( ש"ג סיד )עייותר,

הדבר



יששנר תאכל מצות ח, מטמר ניסן, חדשמהמויבני
 והנה קמנווע קודם נדלות פלא בדרך להיותהדבר
 נתקיים לא כן על מעשינו ידי על שלא נעבטההדבר
 לספור מתחילין היום למחרת ותיכף לשעה, רקהדבר
 יתבאר )כאשר השבועות חנ עד דרנא ברנרדרנא
 לזכור לחפזון זכר לעיטות הש"י צונו והנהאי"ה(,
 מעשינו ידי ש שלא עמנו הש"י שעשה הנדולהנם
 להמתין באפשרי היה לא כי דלעילא באיתערותארק
 והיה דרנא, בתר דרנא ישראל מעשי שיפעלועד

 ישראל לחיבת קפנות קודם נדלות בחפזוןהכל

 זה כל עם מאד, מופלא ההוא הנם היות עםךזץנה
 שתהיה ראויים היינו באם לנו מוב היהיותר

 באיתערותא הפוכים מעשינו פעולת ידי עלהגאולה
 עד לעולמי ההוא ההארה מתקיים היה אזדלתתא,
 בחפזון לא כי העתיד על יוצרינו שהבפיחנווכסו
 ותהיה מעשינו פעולת ידי על נאולח תהיה כיתצאו,
 במעם הנרצה הוא וזה עד, לעולמי נצחייתנאולה
 דלעילא, איתערותא רק שהיה לחפזון זכר מצהאכילת

 פעולת רק אחרת פעולה בה שאין המצה ענין הואכן
 )עייר אי"ה, יתבאר ועוד הדברים, והרחב הבןהאומן,

 רח(. סימן דפרקאשרפ

 בעצם כי המצות את הטמרתם עוד ךירזפרשד(
 את ושמרתם וכו' הוצאתי הזההיום

 המעם, מהו להתבונן עולם, חקת לדורותיכם הזההיום
 נאמר שכבר כיון עקם חקת הנרצה מהוועוד

 בקנטרה בספר האמור פי על ונראהלדורותיכם,
 וזה י"א(, פרק נ' חלק דין חקור )מאמרמאמרות
 אמרנו אשר ורביה( )פריה הראשונה המצוהלשונו,
 אשך ט'( )פרק הקודם בפרק הרב בה דיבר)שכבר
 מצוה בבעילת המתין שלא בזה חמא הראשוןאדם
 צריכות שהן המצות לכל אב בנין הוא שבת(עד

 שלמה מכריז שהיה כמו רב, והזדמנותשימור
 דבר ידע לא מצוה וטומר ה( ח )קהלת ע"ההמלך
 שעוודה היינו מצוה, שומר הכוונה זה לפי עיי"ש,רע

 את שמר ואביו יא( לז )שאשית דרך )על במתינותהמצוה
 יכול במתינות שלא עושה דאם רע, דבר ידע לאהדבר(,
 הראשון לאדם שקרה כענין ח"ו רע בתוכולהתערב
 כשעושה כן שאין מה ורע, פוב הדעת עץענין

 בהדעת יתערב לא אזי הדעת וחטוב במתינותהמצוה
 תעשה לא במצות בתורה שנצמוינו וזהו מוב, רקרע

 שנתערב הדעת לעץ תיקון )הוא חמץ אכילתאיסור
 והנה הדע"וע ע"ץ בגימפריא שא"ר חמ"ץ ורע,מוב

 כקו מצה רק אז אכילתינו ותהיה לבערונצמויע
 ביה )קרי המצות את הטמרתם נצמוינו והנהמוב(,
 שתעשו היינו )פסלות(( רז"ל שאמרו כמו מצוות כןנם

 שיהיה בכדי הדעת ורטוב הטמירה במתינותהמצוות
 כל א( י פסחים רירשלסי רז"ל אמרו כן )על מוב,כולו

 בבית ארוסתו בועל כאילו פסח בערב מצההאוכל
 הבן המתין, שלא הראשון אדם דמיון שהואחמיו,
 הוצאתי הזה היום בעצם כי המעם ואמרהדבר(,
 בני את להוציא כנטה את שלח הש"י הנהוכו',

 היציאה, קודם בקירוב שנה זמן ממצריםישראל
 מצרים, מיד להצילו וארד ח( ג )שמות ליהטהואמר
 שכבר כיון כרנע להוציאם להש"י אפשר היהוהנה
 הניע עד נאלם לא כן פי על ואף לנאלם הרצוןהיה
 גב( יב )שם הש"י אמר הזה ביום ונם הזה, היוםעצם

 בא עד בקר, עד ביתו מפתח איש תצאו לאואתם
 ועת זמן )יש( לכל א( ג וקהלת כי הנועד יום שלעיצומו
 על היה כביכול הנאולח שמצות הנם וכו', חפץלכל

 בשמירה המצוה הש"י עלטה הנה לקיים,השי"ת
 המקווה יום יניע מתי ומצפה וממתין שומרכביכול
 הוא שמורים ליל מב( יג )שמות זהו גאולה, מצותלקיים
 מטחין כביכול שהיה מצרים, מארץ להוציאםלי"י
 לי"י הזה הלילה הוא בזמן המצוה קיום עלהש"י

 עוד ממתין רצ"ל לדורותם, ישראל בני לכלשמורים
 נזמן המצוה קיום על דרכה בהכנה הש"יכביכול
 אומרים יראנו בימינו במהרה הזה בלילההמקווה
 לישראל, הבפחתו שומר ברוך מצרים יציאתבסיפור
 ומתינות בשמירה כביכול עושה שהבמחתוהיינו
 ממנו כן אם הנועד, בזמן המצוה לקיים דרבהבהכנה
 בשמירה המצות את לעשות דעת נלמודית"ש

 הזה היום את הטמרתם שאמר וזהוומתינות,
 תלמדו הזה מהיום רצ"ל עולם, חקתלדורותיכם
 עד, לעולמי החוקים בכל המצות והמתנתשמירת

הבן
 כנמת אנשי תקנו עשרה שמונה תפלת גננךכ!ך!ה(

 בך כי נבוים ולא הצדיקים( על וסיכתהגדולה
 הבושה מניעת תלוי האיך להתבונן מהראויבפחנו,

 יצדק לעיל שכתבתי מה פי ועל הבמחון,בהתייחסות
 ונחמיץ, לבל המצות בשמירת נצמוינו דחנההדבר,

והוא
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 האסונה על סורה דמהימנותא מיכלא הנקראוהוא

 תפעול לא שהמצה א(, )סיטן לעיל כאמורהנדולה
 תוסיף ולא שעשאה האומן פעולת זולת פעולהשום
 פעולה פועל החמץ כן שאין טה דבר, תנרעולא

 על מורה המצה כן על ורוחב, באורך גבהותבעצמו
 בריבוי, הזה עולם בעבודת האדם ישתדל שלאבמחון
 בעבודתו יגרע ולא יוסיף שלא אומן באמונת ידערק
 וכרוך הוא כרוך האומן כי האומן, פעולת זולתדבר
 והוא שעשה האומנות את כרגע אפקו עוזב אינושמו
 שאמור המצה דמיון והוא ערף בכל בהאומנותפועל
 הוא וכך ותחמיץ, פניה תכסוף כי עמק מבלילעזבה
 כי שמך יודעי כך ויבמחו ט( ס )תהלים זה לפיהפירפר

 עוסק הוא ברוך המהווה עדיין י"י, דורשיך עזבתלא
 המרבה והאדם עסק, מבלי עוזב ואינובהאוסנות
 נעזב שהוא החמץ דמיון עבטה הוא הנהבהשתדלות
 התחלת סיטן והנה להתחמץ, ומתחיל העומקמהאומן
 4 טח )פסחים מרז"ל כנודע פניה הכמיפו הואהחימוץ
 ולא הגדולה, כנסת אנשי דברי לחיכך יונעםומעתה
 ניקטה ולא בטחנו, בך כי פניו, הכסיפו היינונבלט,
 הנפש לנו שקיטה האומן פעולת זולת פעולהשום

 לעשורן בתורה עלינו כמצווה רק נעבטה ולאוהגוף,
 אינו הוא כרוך האומן אשר עלינו אומן אמונתכי
 דורשיך עזבת לא כי כמעם עסק מבלי אוהדועוזב
 הדרוש( דרך על 1 דרוש ד טסטר )ע5 הדברים, הבןי"י,

 )תדרים כושל בשבמיו ואין וזהב בכסףןיןפכי14מו(
 וחט מיפיה, רישיה לאו קרא האי לו(,קה

 בספר זצוק"ל מהר"ש הקדית דכתב מה פי שלרמז
 שבאלו ( כג שושנים )לעטי הקרנים על פירורו ידיןדן
 אתוון והם ממצרים ישראל יצאו בפ"ז כס"ה שמותב'

 מסוגלים ה~ו השמות )אותיות שסע עיין וזה"בכם"ף
 מעמדות(, במדר עיין ומתן, למשא יום בכללכוין
 מנין הם התורה מן בחמץ הנאסרים השעותוהנה
 השנה לכל הוראה )והוא שעות, קע"ד זה"בכם"ף
 בחוסר זהב כסף אמיפות השתדלות רובלאסור
 מה עיין הבורא, שמזמין מה יספיק רקהבמחון,
 והחמץ במחק מדת על מורה מצה לעילשכתבתי
 לא כי וכו' בך ויבטחו בפמוק שרמזתי וכמוהפכו,
 כאימור הומיפו קח.( )פסחים רז"ל והנה וכו'(,עזבת
 מכשף, לידי יבואו שלא כדי שעות ב' עודהחמץ

 כבטומרים היו ממצרים ישראל בצאת ההם בימיםאבל
 וזהו את, כל להם יאונה ולא מכשול חשש היהולא
 החמץ נאסר היינו וזה"ב, בכם"ף ויוציאם לרמזש"ט
 כשבפיו היה לא צאתם בזמן ואז זה"ב, כס"ף מניןרק

 שומרם י"י כי מכשול חשש בהם היה לאכהטל,
 חורצי. פיטי עצי אצלי סתום היהזה קצי ואיקא אירא )511 רע, דבר מכלומצילם

 בלשון אצלי שנכתב מה מצאתי עוד כעתההגה
 פירוט כושל, בשבמיו ואין וכו' ויוציאםהזה,

 )לשטי הפליאה פי על זצוק"ל מהר"ש הקדושהרב
 היו קליפות( )שמות כי"ו ת"ל ש"ש ב"ו שם(שושטים

 שמות ב' שהעיר י"י חסדי ולולי במצרים,מקמרגים
 בגטם לעולם, כחטם יצאנו לא בפ"ז כם"הקדישים
 אותיות צירוף הנ"ל, הקדרה ופירש האריז"ל,לימודי
 והב' כרס"ל, שבמי"ו הוא הנ"ל( )הקליפות שמותשל

 סוד וזהו זה"ב, כם"ף צירוף הנ"ל הקדישיםשמות
 וכתב כוש"ל, בהחכמתו ואין וזה"ב בכמ"ףויוציאם
 הנם והנה יותר, לגלות ואפור גדול פלאשהענין
 כל עם הדברים: של השורש מה ער יודע אתנושאין
 מספרם הנ"ל )הקדישים( שמות הכ' מנין לרמז, "טזה

 מן חמץ לנו שנאסר השעות ממפר המה הןקע"ד
 הנרמזים הנ"ל )הקליפות( שמות ומניןהתורה,
 השעות מנין המה הן תרפ"ג, ממפר כהו"לבשבמי"ו

 זמן הניע עד הפסח בהלכות ודורשין שואליןאשר
 )ע5 לחו מבירא הפוסקים מרבית הנה חמץ,ביעור
 ולדוגמא הפורים יום מן מתחילין דאין תכט(טואו"ח
 להו דסבירא אותן ואפילו שלם, מנין נקמיבעלמא

 במצות בודאי לי נראה הפורים, מיוםדמתחילין
 ואין שמן אין ודאי עמלק במחיית ,טעומקיןהפורים
 בערב והנה יום, כ"מ רק נשאר לא כן אם רע,פגע
 מעם, היום קודם ועוד הביעור זמן מתחיל ביוםפסח
 כד )יכו[ ימא לנחותי נחמן רב להו כדאמר נא.()ר"ה

 שעות תרפ"ג נשאר חמירא, כעירו וכו' סיהראחמיתו
 הטואלין שמקדימין מה ידי על הנ"ל קליפותלבמל

 אבל וקצרות אריכות בדברים למייל וישודורשין,
 *4 ולשלום לחיים הגוזר ירצה אם למועד חזוןעוד

 ע"ץ פט"ו4 טשוחים טווה )גוכ"1 המקובלים כ2ו1ב2וז(
 בהשמר שא"ר, חמ"ץ בגיממריאהדע"ת

 עיין הדעת עץ אדם לחמא תיקון הוא שאר חמץמן
שם דשתי היעחמטטר'(
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 רבע הוא חימוץ שיעור א( תתבונן והנה דבריהם,שם
 וכל שלנו, מינופין י"ז הוא השעה מן ל' וחלקרועה
 והנה תתר"ף, חלק מן שעה חלקי י"ח הואמינו"מ
 האש"ה ע( ג הראשית ש"ו כניממריא ח"י פעמיםי"ז
 היא והנה הע"ץ, מן לי נתנה היא עמדי נתתאשר
 כשדברו חז"ל בדברי תמצא לזה בנזקיי, נרמאהיתה
 )פסחים דבריהם דברו מחמץ, לשמרה המצהמעניני

 הכן וכו', ואחת עורכת ואחת לשה אחת באשה (מח
הדבר

 הבסרתם יז( יב )שמות בפסוק אדרתי זאת עדךח(
 המעם מהו וכו' היום בעצם כי המצותאת

 ספר בעל הרב שכתב מה פי על לפרש והנראההזה,
 מצוות עשיית ידי על הפסח שבחנ פ"א( )שםכרכ"ע
 נפש, בחינת קונים וכיוצא ומרור במצהמעשיות
 שאז התורה לקבלת הכלים חיזוק דמיון רקוהוא
 ולפי כאן, עד ב( ממללא רוח בחינת אלקים וידברהוא
 מחימכן, לשפרה הוא מצה הזאת המצוה כן אםזה

 מבחינת בא החימוץ בחינת הפילוסופים חקרווכבר
 לשמרה מצה מצות והנה מתחמצת, כן ידי ועלהרוח
 שתבא מוכנת כלי היתה שהעיסה הנם הרוח, מןכעת
 רק הוא ההוא המועד דזמן זמנה, כאן אין הרוחבה

 כן על העצרת, בחנ הרוח בהם ויבא שרת כלילהכין
 והנה תאפינה, חמץ יז( בג )וקיא המצוה הואאז

 מסונקטש הגהיק לנכדו ב אות ע"ד ס" ח"א שח"א שו"תיליזא(
 ד"ה פ"ג פסחים זיע להמחבר משולשת ברכה ס' וע"זזי"ע,
 י מצוה פקודיך דרך ועיין ז, סימן י מאמר תשרי ועייןמ"ד,
 ג אות הדיבורחלק

 עם בחירת בתחלת קדים" מצו" מצה, סוד "רות לך דעז"ל,ב(
 רמוים י"מ הע"ז העלמן, מעולם נפש בחי' להקנותםקדוש
 בסוד נפש בחי' ובהית חור", מתן בסוד רוח כח"לקנות
 הנעשים מעשית פעולות ע"י "נפש קנין תדחה "סעורהעולם
 הורה ובמתן וא', העליונים האורות כלי כל לחזק "ז"בחג
 "ופיע אמטר "אלהים בדבר ממללא רוח בחי' להםכמשד
 עכ"ל מרוחועליהם

 דפרקא אגרא , עז עו נב מס לב בג ח"ב דגלה אגראעייןג(
 הדברים אחר ד"ה לד פ' עמוקות מגלה ועיין ר"ג, סיסיסוף

 פעולות ע"י נפש בחי' קונים פסח של אמועד בזמזפ"ד(

 שרת כלי סכינים ובזה מחימוץ, הושה ששומרים"מעש"
 ביום הרוח בח" בהם שיבא "עליונים האורות כליהיינו
 כלי צ"ג היו לכן היחוד על רומז שרת וכלי תורה,מתן
 ב"יכל, וס"ה באדג"י, הומה "יחוד מנין נתקדש בביתשרת

 ושמרחם "רמז וזהו "יזוד, מכינים סחימוץ שסורהשבמעולת
 אח הוצאתי "זה "יום בעצם כי סחימוץ, המצותאת

 צ"ג על הרומז צבא תיבת יש צבאותיכם צהיבתצבאותיכם,
 מחימוץ שמירה זו שבפעולה היחוד, על הרומז שרתכלי

 "יחודמכיסם

 כמנין ש"נ שרת כלי היו המקדש בבית ל.()הטי
 על בהיכ"ל, הוי"ה באדנ"י, הוי"ח היחוד מניןצב"א
 י(, חצב"א אנשי קטטרים לבני כשמניעים ישראל בניכן
 לבל המצות, את הימרתם לרמז שיש וזהו הדבר,הבן
 את הוצאתי הזה היום בעצם כי הרוח, בהםיבא

 הבן ד(, וכו'צבאותיכ"ם
 אמר (, ב )ר"" התבואה על נידונין הפסח בחנמ(

 )לפי מקארעץ זצלה"ה פינחס מו'הקדמן
 יג )עירובין ברשימה( תלמידיו מכתבי שהבנתימה

 מן הבורח וכל וכו' הכבוד אחר הרודף כלבשיגום
 להרבות שרוצה מי הוא כן רודפו, הכבודהכבוד

 כדי מבהדמים ותבשילים ממעמים ואוכלבמאכלים
 ממנו בורחים המאכלים אז לבסומי רווחאשיהיה
 בלתי מאכלים כשאוכל ובהיפך פרנסתו, ח"וומתמעמ
 המזון אז המזון מן מעם לו שיספיק בכדימומעמים

 דנין אז טעם, בה אין המצה מאכל הנה אחריו,רודף
 כן כאן, עד לישראל, מזהות להרבות התבואהעל

 בדברי הדבר לדעתי ונרמז תלמידיו, מדבריהבנתי
 לכתך וכו' נעוריך חסד לך זכרתי ב( ב ךרמ"נבחשה
 המזון ממקום וברחו הלכו הנה וכו', במדבראחרי
 לי"י ישראל קדש בתריה כתיב מה זרועה, לאלארץ
 תבואתו ראשית הוא היום זה כן על תבואתה,ראשית
 הבן ואתה לישראל, לסובה התבואה עללנזור

 ביעור עיקר ז(, כא, דף פנחס מדיש ני אמר עדרי(
 נאמר ולכך זרה, עבודה ביעור הואחמץ

 הזה כפסח נעשה לא כב-כד( כג )מל"ב המלךביאשיהו
 ולכך זרה, עבודה כל את שביער להיות החשוכו',
 לא מסכה אלהי יז( לד ורמזת המצות חג אצלסמך

 היו אם ואמך, ((, קיח )פסחים מרז"ל )והוא לךתעשה
 ביעור שהיא זו בכוונה החמץ את שורפין ישראלכל

 עד הנליות, עול לסבול יותר בקל היה זרהעבודה
 כי חדש דבר כאן שאין היות עם הנה דבריו,כאן

 כן נם )ונרכסים האריז"ל בכתבי הדבריםמבוארים
 אשר ביותר עמוק דבר הוא זה כל עם רז"ל(,בדברי
 בדבר, להעמיק אותנו ועורר הנ"ל הקדחך הרבדיבר
 בן נם הוא זרה עבודהדהנה

 בכ~
 מייחד שאינו מי

 ומכוין בלכד, יתברך לשמו ומצות בתורהעבודתו
 בספר זה כל )עיין וכיוצא, ולממון לכבודבעבודתו
 דברנו וכבר ת"ח, המעשה יחוד בשער הלבבותחובת
 י( בדרוש(( יב דרוש בדרוש, י דרוגן ד )מאמד בארוכהכזה

חנ"ה
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 שג"ח'(
 פן לכס השמרו כק ד יבטש שסח ושש פושע ח ש4ושל

 אשר כל תמונת פסל לכם וששיתם וכףתשכחו
 בעלי שתוצרכו שד בי14ר הזה לפסוק שאין שלקיד, ל"יצוך

 כן )והאמת לעבדם, שלא צוך היים הכוונה למוסיףהפשט
 שבאת שכיר, ניאא ולדרכינו הפשט(, דרך 8י שלהוא

 אלקיד ל"י צוך אשר בהצוויים פסל לעשות שלאהאזהרה
 כבוד דבר לשום ולא יתברך לשמו רק המתשהשתייחד

 הבן. וכעצב,וממון
 כי המעשה, יחוד בה שאין הוא החמץ עניןהמלדץ

 האומן, בה שעושה והפעולה הטעשה עלנוסף
 יש זה ידי ועל בה ומתערב הרוח בה ניתומףעוד

 חמץ ניעור והנה "(, רימז )9ץ כידוע נכהותלהעימה
 ולשיעשה זרה, עבודה לבער במנולה הלזו לכוונההוא
 יחוד המצה כפעולת רק י"י בטצות עבודתוהאדם
 כי הדבר הבן לבדו, לי"י בלתי האומן שלהטעשה

קצרתי.
 י"א פרק אטור( ))פרשת כהנים בתורת במש"רזאיא(

 לחדתי יום עשר ובחמשה ב'(מאמר
 חנ ואין מצה מעון זה יום ו( גג )יקיא המצות חנהזה

 לאו אי )רצ"ל הוא דין והלא מצה, מעוןהמוכות
 דאג וחומר קל סדין לן נפקא הזה דתיבתמיעומא
 מעון שאין זה אם ומה כמבואר(, מצה ימעוןהמוכות
 המוכות( חנ )היינו מוכה שמעון זה מצה, מעוןמוכה
 המצות חנ הזה, לומר תלמוד מצה, שמעון דיןאינו
 לשון כאן עד מצה, מעון המוכות חנ ואין מצהמעון

 ובחניטה ב'( מאטר י"ב )בפרפרה להלן הטובהברייתא,
 מעון זה המוכות, חנ הזה השביעי לחדש יוםעשר
 הוא דין והלא מוכה, מעון המצות חנ לשיןמוכה
 שאינו זה אם ומה כנ"ל(, הזה נכתב לא אילו)רצ"ל
 מצה מעון שהוא המצות חג מוכה, מעון מצהמעון
 המוכות, חנ הזה לומר תלמוד מוכה, שימעת דיןאינו
 כאן עד סוכה, מעון המצות חנ ואין מוכה מעוןזה

 *(, הברייתאלשון

 ה"א( הוט"צ בה' ת"ו למלך משנה בעץ הנדול הרבהנה

 בעל הרב )ונם הללו, בברייתות מאדבנוקשה
 יכתוב לא דקשה בזה(, נדחק שק )חו"ד אהרןקרבן
 תאמר דמה המוכוחו בחנ %א המצות בחנ לאהזה
 לחנ וחומר קל מיניה ~מור תרצה המצותבחנ

 שאינו המצות חנ ומח ותאמר טצה, שיטעוןהמוכות
 מעיקרא לך להשיב נוכל תיכף הלא וכו', סוכהמעון

 דילמא מוכה מעף אית המצות דחנ לך מנאדדינא
 המוכוחו בחנ הזה מיעוטא נטיב דלא כיון מוכהמעון
 לדת באפשרי לך יהיה לא המוכות לחנ בבחשךוכן
 וחומר קל לדת באפרפרי לך יהיה דיא וכית וחומר,קל

 וחנ בלבד טצה במצות המצות חנ "1ארטמילא
 שתירץ טה שם )עיין בלבד, מוכה כטצותהמוכות
 דבריהם לבאר הקמן לי זטראה למלך(, כשטנה בעלהרב
 הרמב"ם מרן דהנה מעם, כמזב הללז בברייתותז"ל
 שאין ב'( )שוררי שלו המצות במפר לנו השרגתז"ל

 מי"נ באחת שנלמד מה טצות התרי"נ בכלללטנות
 מופרים, דברי לזה וקרא בהן, נדרשת שהתורהסדות
 זהר בעל תירצו כבר עליו, חלק שהרמב"ן היותועם

 נביאי זנם ושש אמריר מנילת ובעל כהישחקהרקיע
 הרטב"ם דברי והסבירו היד, במפר הרמב"ם שלכליו

 מפורשים כתורה הם שוין ולעונשין ושלאזהרותדנראה
 מבחינת להיותן להן נקרא מופרים דברי כן פי עלהאף
 בפירכם, שבכתב תורה בכלל ולא פה שבעלתורה
 במקומות זולת תרי"נ, וכממפר במנין יכנמו לא כןועל

 בדבריהם(, שם )עיין בפירוש חז"ל שקבלופרסיים
 החש דוקא בתורה הטפורש הדבר דבר, שלכללו
 הוא במדות הנדרש דבר כן שאין מה שבכתב,תורה

 פה. שבעלתורה
 פ"א( והכ )פהרח האריחך מרן בכתבי עייןרמנה

 נקרא שבת מוב, ליום שבת שביןהחילוק
 הוא קדש קוזינה, טקרא נקרא מוב ויום קדשבתורה
 קכא.(, מ"-ב קדש הנקרא אבא החכמה מעולםמוחין

 אתר החכמה מעים המוחין באים בשבתוהנה
 באים רק מעשינו ידי על שלא קדש דאקריעילאה
 המוחין באים אינם מוב יום כן שאין מהטעצמם,
 התפלות ידי ועל הבינה(, מעים )רק מעצמםדחכמה
 המצות מוב יום בכל עררים שאנו המצותומעשה
 היים קוראין אנו בעתו מוב יום לכלהשייכים
 שנקרא וזהו דחכמה, מוחין הקודש אתמזמנים
 מוחין הקחתי את מזמנין אע קדש מקרא מוביום

 יעיין החג של הטצות מעשי מעשינו ידי עלדחכמה
 וחלב יין אוריירנא דהא וז"ל, רמ.( דף )ויחיבזהר
 מלך במקדש ועיין פה, שבעל ותורה שבכתבתורה
 נקרא החכמה( )עקם אבא כי הרב, כתב לשונו,וזה

 יין והם פה, שבעל תורה נקרא ובינה שבכתב,תורה
 ואימא נמורים, רחמים שהוא חלב נקרא אבאוחלב,

היינו י9 יץ.(
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 ממילא שם, עיין היצטמח יין נקרא הבינה עתםהיינו
 מן מצוה היא אם עשוין ואנו השצוה ותדע,תשכיל
 שהיא הקדש את ומזמנין משביכין אנו שבמתגתורה
 פה שבעל תורה שהיא המצוה כן שאין מהחכמה,
 יודע(, והש"י נראה )כן דבינה מוחין רק משביכיןאנו

 הדבר.והבן
 הרמב"ם דעת הקדמנו אשר את תזכור זכורדחנה

 היות עם מדות מי"ג הלמד דדבר ליהדמבירא
 ולא פה שבעל תורה נקרא עכ"ז שלימה  תורהשהיא
 הזה הדבר באמת היה  אם אפי' ומעתה שבכתב,חורה

 שיתחייב המוכות מחג וחומר קל המצות חגשנלמוד
 וחומר קל המוכות חג נלמוד וכן כמוכה, המצותחג
 זה כל עם במצה, המוכות חג שיתחייב המצותמחג
 שבכתב, תורה מצה מצות המצות בחנ יהיההנה

 בהיפך, המוכות ובחג פה, שבעל תורה מוכהומצות
 חייבים המועדים דב' דהגם הוא כרחך על כזאת,ולמה
 עם אחד, בכל ומוכה מצה היינו מצות הב'באלו
 להזדמנות בהכרח לנו המצפרך המעשה לענין זהכל

 ביום מעצמם באים שאינם דחכמה מוחין היינוהקדש
 המעשיות מצות ידי ועל התפלות ידי על רקמוב
 קריאת פועלים אנו המצות בחג הנה עשוין,שאנו

 בפירוש שנכתבה מצה מצות על הקודשוהזדמנות
 הנקרא חכמה אבא סור הוא שבכתב, בתורה  הזהבחנ
 נם  שתתחייב הנם  מוכה כן שאין מה שבכתב,חורה
  בתורה  מבוארת שאינה  כיון וה כל עם המצותבחג

 הקדש קריאת מגולת בה אין פה בעל רקשבכתב
 אם אפילו בהיפך, הוא המוכות ובחג הזה, החגשל

 קריאת זה כל עם במצה נם שתתחייבנאמר
 מצות ידי על רק אינו ההוא בחנ הקדשוההזדמנות

 הזאת והמצוה שבכתב, בתורה בפירוש הנאמרתמוכה
 מה ההוא, החג של הקודש לקריאת מעונהדוקא
 וחומר כקל אותה שנלמוד כיון מצה מצות כןשאין
 הקודש קריאת מגולת בה ואין פה שבעל תורההוא
 הנ"ל המצות שתי אפילו אם ומעתה, ההוא, החגשל
 על אף הנ"ל, המועדים רהטתי חג בכל בחיוביהיו
 לקריאת )היינו מצה מעון המצות חג לומר יצדק כןפי

 שהוא )כיון מוכה, מעון ואינו ההוא( היום שלהקדש
 הוא בכתב מבואר ואינו פה שבעל תורה בבחינתרק

 להמוחין הזה בחג מועיל דוקא מצה דמצותללמדנו
 צודק המוכות ובחג סוכה(, מצות לא אבלדחכמה

 ואין דחכמה( המוחין )לקריאת מוכה דמעוןלומר
 מבחשר שאינו כית דקודש המוחין )לקריאת מצהמעון

בכתב(.
 לה ואזדא מעם, גמוב הוא הברייתא דברירב8ערזה

 לא שהקשה, למלך כהגנה בעל הרבקלטית
 וממילא המוכות בחג ולא המצות בחג לא הזהנכתוב
 במצה המוכות חג ולא במוכה המצות חג נחייבלא

 מוכה מעון שאינו המצות חג ומה לדון נתחילדהאיך
 נתחת האיך הקשה הנה וכו', המוכות הנ מצהמעון
 באמת דילמא מוכה מעון שאינו המצות חג ומהלדט
 המוכות, בחנ מיעומא נכתב דלא כיון מוכהטעון
 מאיזה במוכה המצות חג נתחייב אם דאפילו אינו,זה

 מעון אינו המצות חנ נקרא זה כל עם שתהיה,מדה
 של הקדש לקריאת מוכה מעון המצות חג דמיןמוכה,
 )הנקרא שבכתב בתורה מבואר דאינו כיון ההואהחג
 הנם במוכה, בהיפך וכן מצה, מצות רקקדש(

 זה כל עם שתהיה, מדה מאיזה במצה גםשגחייבהו
 ההוא שבחג הקדש לקריאת מצה טעון אינומיקרי
 מוכה, מצות רק שבכתב בתורה מבואר שאיןכיון

 ובחג המצות בחג הזה הזה נכתב יהיה לא אםומעתה
 מחג המצות חנ וחומר קל נלמוד שפירהמוכות,
 המצות מחג המוכות חג וכן במוכה, לחייבוהמוכות
 למעוסי הזה הזה איצמריך כן על במצה,לחייבו

 ודו"ק כמנותיו, על רק אחד כללאוקמי
 דצנה 4 ד )אמת הפמח בחנ נשם מעומר פןמקיןיב(

 אכילת יצנה (, ב )שם פרנמה ההשגשם
 מאכילת כי לפרנסה, מגולה הוא ענ"י לח"םמצ"ה
 מז.( )ר"ה כן על רהטנה, לכל פרנמה נכדיך הלזומצוה
 במאמר שכתבתי מה )עיין התבואה על נידוניןבפמח
 בגיממריא ענ"י לח"ם מצ"ה כן על מוף(, ים קריעת9ק

 הרב שכתב מה פי על ביותר הענין לך ואבארנש"ם,
 אשר ד( ג פרק משוחיט מצות )ספסר עתם כהונת בריתבעל
 ג' הוא לח"ם הנה השנה, כל אוכל שהאדםהלחם

 בגיממריא שהוא אוכ"ל מסט ונעשה פשומים,הויו"ת
 הנאכל הלחם והנה הותה, שמות הנ' של מילואיםהנ'
 לח"ם פלאים, הויז"ת ג' והוא מצ"ה הוא הפמחבחג
 פירוט וזהו באלפי"ן, הויו"ת ג' מצ"ה מניןאוכ"ל
 האדם יחיה לבדו הלחם על לא כי ק ח ודבריםהפמוק

 מה היינו האדם, יחיה הוטה פי מוצא כל עלכי
 מצמרך כשאהזה המילוי, חייט הוי"ה פי מוציאשהוא

להוציא
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 כרחך על יו"ד, דהיינו הוי"ה אותיות מציךלהוציא
 על האותיווע שאר וכן במילואו יו"ד לומרתצמרך
 שמבהיר מצה מאכילת דהיינו האדם, יחיה זהידי
 שרשיית אכפה סוד והוא במילואנו הוי"ה שמות נ'בו
 הכנה הוא גשם הנה ישראל, לפרנסת השנהלכל

 אין שוב עני לחם מצה אכילת זמן וכשיגיעלפרנסה,
 הדבר. הבן אחרת, להכנהצריך

 בייפזון )מ וכו' מצות עליו תאכל ימים שבעתיג(
 הנתינת טהו להבין ג(, טז )הגדים זכו,(יצאה

 ברמז לומר "ט מצה, לאכילת החפזת יציאת8עם
 שהקב"ה וכו' המקום ברוך פסח[ )של דהנדהבברייתא

 שנה ת' כי בזה ופירשו לעשונך הק"ץ אתחשב
 רד"ו, אלא שם היו ולא במצרים להשתעבד להםהיה
 ויצאו להתמהמה יכלו לא כי ק"ץ מנין נחמרוהנה

 נקלטים כבר כאילו הקב"ה עליהם וחשבבחפזון,
 והנה מצה, אכמת עשה מצות להם ונתן שנה,הק"ץ
 ק"ץ, בגיממריא ה"א צד"י מ"מ כזה במילוימצ"ה
 וט'. יצאת כחטת כי למצה פעם כנוות הרטזוזהו

 טמאמר
 הפסת בתג עוברמר

 וכר, לוימררו זכר הוא אשר מרור מצות מעניני ידוברבו
 והגאולה. השעבוד מעניני פסוקים כמה יתבארוואגב

 שמררו על וכו' שאנו זה מרור בהגדה פימקאא(
 בסידורא לדקדק שיש מה וכו',המצריים

 מצה פסח וכו' אמר שלא כל גמליאל דרבןדלישנא
 על ומצה הפסיחה, שם על הפסח מעם הנהמרור,
 עליהם שנגלה עד להחמצן וכו' בצקם הספיקשלא
 השתים אלו הנה וגאלם, הקב"ה המלכים מלכימלך
 העבדות היינו לוימררו זכר ומרור הגאולה, לניסיזכר

 פסח מרור למדר ליה הוה זה לפי הנהוהשעבוד,
מצה.

 דוד כסא בספרו זלה"ה חחיד"א הגדול הרבוהנה

 וז"ל, ( ל )שמות דוד ילקוט בשם כתב ע"ג()ע"
 חלה ואינה רוחניית דהתורה מצרים, לגלותמעם
 כי זונה ויצר רעות מחשבות לו ש"ט האדםעל

 לא העולם שאומות מעם וזהו מהורה, כולההתורה
 ישראל את הקב"ה הכניע ולכך התורה, לקבליכלו

 לשכון ותוש הרע היצר כח להחלאה מצרים,בגלות
 דבריו כאן עד התורה,בם

 עליו 1"טימו יא( א פימות בפסוק תבין זה פי עלוהנוע
 שהטונה כמבלותם, ענותו למען מסיםשרי

 ההוא, השעבוד של המיבה היא מה שמפרש זהלפי
 ויוכנע שיתחלש ענותו, למען כל היוצר כוונתהחש
 ולא התורה אור לקבל סוכנים ונתארו היצרחיות

 הנרמז הוא וזה התורה, מלקבל החומר גשםיעצרם
 את בהוציאך יב( ג נטם ההתגלות ברב"טיתליהטה
 אז רצ"ל וכו', האלקים את תעבדת ממצריםהעם
 והשעבוד, בהעבדות נעשה אשר הגדיה הסובהתבין

 החולה והנה אחר(, במקום בארוכה אי"ה)ויתבאר
 לו ונותן עמו כשתדל הרופא הנה בחליוכשהוא
 כבד וכמשא במובתו, הטלא כרחו בעל המריםממים
 יתאכזר למה אז מבין אינו כי החולה על הדבריכבד
 ישוב כאפטר אבל כזה, התרעלה כום להשקותועליו

 הרופא השתדלות גודל למפרע יכין אזכהטענתו, עי בחו14 ויתהלך ויקום בוריו על ויעמודלאיתנו
 הנאמן להרופא ויודה ישבח ואז וחמלה,ברחמים
 בגזירת הנה בכאן, גם הדבר תתבונן ובזהוהרחמן,
 היה ולא אבותינו חיי את מררו במצרים הנההיוצר
 כמעם שעמדו עד ככה, י"י עיטה מה על להםמובן
 הפוכה למפרע הבינו ססצרינע צאתם בעת בורייםעל

 והכנעת בימי למען שהיא המרים מהממיםהגדולה
 הארת וישיגו הבהמיות כחיי הגס והחיותחומרם
 המובה לזכר הטרור מצות הוא הזה יזכר החיים,חיי

 להכניע המעשים כל רבת עמנו פש אשרהגדיה
 רוח כמלאכי מוכנים אותנו ולקוטות הבחמייהחיות
 מובנת חיתח לא הזאת הפובה והנה התורה,לקבל
 במצרים, הקב"ה השלכים מלכי מלך שיפם שננלהעד

עי



יששכר עובר מר מ, מאמר ניסן, חףשמשריבני
 פסח הוא מצרים יציאת בסיפור השבח בסידור כןעל

 אי"ה. יותר יתבאר ועוד וקצרתי ומרור,צצה

 על וכו' זה מרור התנא שאמר מה תתבונןלבזה
 וכו', אבותינו חיי את וכו' שמררושום
 לעשות לן מה מובן אינו מרירות הלשוןדלכאורה

 ולבנים, חומר לןשעבזד זבר לעולזת ליה הוה לזהזכר
 ההיפך דבר הוא מרירות לשון יצדק, הנ"ל פי עלאבל
 מר הוא אשר מאכל תראה הלא חיים, הבעלילטבע
 אחר, חי בעל של המאכל עיקר והוא אחד, חילבעל

 הנה זה חי הבעל טבע היפך ההוא המאכל להיותכי
 יערב בטבעו שהוא אחר חי ובבעל אצלו, מרהוא

 חייהם, את וימררו בתורה הדבר הוא וכןלחיכו,
 שהיה החיים היפך בהם שפעלו היינו החיים,מרירות
 זה ידי ועל הגשמיים, חיים בעלי כעין גמות3הם

 הצבו הבהמיות והנפש הגשמיות החיות בהםנתבטל
 רוח כמלאכי רוחניותלחיות

 תירגם יא(, א )שמות מסים שרי שיו 1ישיכ11ב(
 לא עקבותיו מבאירין, שלטוניןאונקלוס

 לי, והנראה המקרא, לשת על זה צודק והאיךנודעו
 מם בבחינת שהם כאלה שרים היינו מסיםדמפרש
 השטן הוא ( טז )נ"ב הס"מ דהנה ס', מ' מאותיותהיינו
 הראשון המסית הוא לרע, הספית הוא המקמרגהוא

 על ורכב ס"מ בא פ"נ( )פרד"א וחוה לאדםשפיתה
 רע הוא כי ורע, טוב הדעת לעץ אותם ופיתהנחש

 דקיק נהירו בסוד כנודע לקיום טוב מעםובתוכו
 והנה כולם, את מחיה ואתה ו( ם )נהם" אמר דאתכמה
 פסוקים מהנך חד  הוא הרעותי ואשר ו( ד )מינהפסוק

 בריאת על מתחרט הקב"ה כביכול אשר בהםשמבואר
 ולעתיד הרע, יצר נקרא וכן (, לב )ברכות הם"מ הואהרע
 אתנון התרין היינו הס"מ יבוטל בימינו במהרהלבוא
 הקדושה, אל א"ל אתוון וישארו שבו רע שהוא מ'מ'

 שאין בישראל, כלנעבדים אשר והשרים המלכיםוהנה
 טובה איזה להם שיגיע עצמם לטובת אפילוכוונתם
 יניקתם הנה לישראל, להרע מתכוונים רקוהנאה
 רע רק להטובה חלק בהם שאין מ' ס' אתווןמתרין
 שרים ממים, שרי שיי וישימו שאמר וזהו היום,כל

 מ', ס' מן ויניקתם טובה לשום מתכוונים שאינםכאלו
 רק היינו מבאחיין שלטונין אונקלום שתירגםוזהו
 היו שלא כמבלותם, ענותו למען שמיים וזהורע,

 רק עצמן להנאת אפילו בעקם טובה לשוםמתכוונין
 לו אין רע והנה ישראל, את ולסגף לשעבד רעלפעול
 הבעש"ט תלמידי כתבו כן ש עצמו, בפנימציאות
 אזי טוב לא דבר איזה לאדם כשיארע ( יב ורר נח)תף"י
 רע, באותו בהסבה דבר איזה בדעתו להמציאיחפש
 שער הלגבות )חובת נבילה על החסיד אותו שאמדכמו

 באותו הטובה וכשימצא שיניה, לבינים ככזה פ"ו(הכניוד,
 וממילא הרע, מן האוב בירור הוא הנה הרעדבר

 עצמו, בפני מציאות לו אין רע כי הרעיתבטל
 ( נו קרח פ' דגלה אגרא )ע" הדבר, מאדהבן

 בעבודה חייהם את וימררו כן נם לפרש "צ זהדלולי
 למרר רק שנתכוונו רע רק היה כוונתםוכו',

 שהיה וכיון טובה, איזה להם שיניע ולא חייהםאת
 בכדי הש"י מאת סיבה היה זה רע רקפעולתם
 זכות, בידם היה לא אפילו בתפלתם נעניםשיהיו
 לו אין רע הנה רע רק היה המצריים דפעולתדכיון

 שיתבטל תפלתם קבלת היה בקל כן עלמציאות,
 ענותו למען ממים שרי שיי וישימו וזהוהרע,

 שרי עליהם ששמו זאת י"ה פש הש"יבסכלותם,
 ענות"ו לטען רע, רק פעולתם אשר כאלהממים

 בתפלתם ישראל נענים שיהיו בכדיבסבלותם,
 הבן ממנולותם, י"י אלכשיצעקו

 משמיענו זה מה אסתר, במנלת טעם טוב תמצא1בנזדן
 לך נתון הכסף יא( ג )אסתר להמן המלךשאמר

 ם היה אם מופלג יותר הנם היה לכאורהוכו',
 אבל בו, חוזר היה כן פי על ואף הממון ממנולוקח

 ההוא שהדור להיות דעים, תמים מפלאותכהגמיענו
 המניד והנה (, יב )פזלה חז"ל בדברי כמבוארנתחייבו
 דהנה ישראל, לטובת ועשה פעל אחריתמראשית

 הנה ישראל את ח"ו לאבד ממונו ליתן שרצההמן
 בזה אין כן אם טובה, שום מזה לו יניע שלאודאי
 הפועל הסלך הוא אחשורהצ אבל רע, רק הטבהשום

 לכוונת עשה הנה הממון לוקח היה אילווערצה,
 פוב שם קריאת איזה מה בצד בזה ויש טובה,איזה
 היודע הש"י אבל הגזירה, לבטל ביותר קשה היהואז

 ואף נתחייב שהדור ביודעו אחריות מראשיתומגיד
 בתפלתם, נענים שיחיו הש"י רוצה היה כן פיעל
 ואם לך נתון הכסף שאמר אחשורוי1 בלב נתןהנה
 מציאות היה ולא רע רק הפעיה בזאת איןכן

 החוא גלילה י ו )שתר כן על גזירתו( 51הת"ים)למלכותו(
נדדת



קפדיששכר עובר מר ט, מאמר ניט' חרששאמריבנבי
 לו שילם שלא למי שדה"ב עד וכו' המלך שנתנדדה
 ונתגבר הטוב ונתעורר טובה כעת עמו יעשהטובה
 להתך מרדכי סיפר למה זה ידי על ותתבונן הרע,על
 ולא וכו' לשקול המן אמר אשר הכסף פרשתאת
 הנ"ל, פי על הוא אך ליקח, רצה לא שהמלךסיפר
 תשמע וכאשר גדולה, חכמה שאסתר יודע היהמרדכי
 רע פעולת רק והיא מובה שום מזה לו איןשהמלך
 בנקל הגזירה שתתבטל תבין מציאות, קיום כזהואין
 לו, להתחנן חמלך אל לבוא עצמה את תסכןולא
 לא שהמלך לה הודיע ולא בחכמה עיטה מרדכי כןעל
 הדבר על כביתומם אסתר תעמוד הנה לקבל,רצה
 לזה יש וח"ו המכה צד איזה בזה שיש שתראהכיון
 המלך אל לבוא בכפה נפשה ותשם מציאות,איזה

 הבן. לו,להתחנן
 ד( 4ות ד מנשר אדר )עיי

 מסיס שרי על תירגם ליונתן המיוחס 2נר~רגלמג(
 נודע ל"ו כן נם הנה מפלהנין,רברבין

 ונראה המקרא, לשון על נופל התרגום לשוןאיך
 דחנה סמ"ך, מ"מ התיבה שורקן היינו מסים,שמפרש
 יהיה שלא אות לך אין בית"א האלפ"א אותיותבכל
 ום' מ' כסו המקום בזולת כלל ומציאות העמדהלו

 דכל הסובלן, המקום בזולת כלל מציאות להםשאין
 כן שאין מה מקום, גזולים לעשותן יכוליןהאותיות

 כנם שבלוחות וסמ"ך 3!"ם ( קד )שכת כן )על ס',מ'
 שרי עליו וישימו בכאן, יתפרש כן וכמו עומדין(,היו

 פועלים שיהיו וחרטומים מכשפנים שרים היינומטי"ם,
 עמהם לאחדים שנעשו עד בטומאתם כך כלבהם

 זולתם, מציאות להם היה ולא עליהם לנטריוכפופים
 מעלת כן גם תבין האלה הדברים פי על הדבר,הבן

 סו( מט )בראשית עליו נאמר התורה בעבודתיששכר

 בזולת עצמו בפני מציאות לו אין עובד למ"מויהי
התורה

 בפסוק דרשו רז"ל, דברי תבין האלה הדברים פיעל
 לו לקחת לבוא אלקים הנסה או לד( דיבוים

 הנשמט כעובר קז( תהלים )שי"ס דרורו גוי, מקרבגוי
 היינו קרביים, לשון מקרב דרשו הנה אמו,מרחם
 ברחם הנתון כעובר המצריים בתוך נצעניםשהיו
 שאמרו כענין עמה, מכ"ט לאחדים שהוא אמווקרבי
 הנשמם עובר והנה הוא, אמו ירך עובר ( ע)גיתו
 הנה מעצמו, לצאת זמנו שיגיע קודם אמוסרחם
 בו ונראה מפרכס הוא השמטה ידי על כשיוצאהגם

 דהוה מידי עצמיים, חיים זה אין זה כל עםחיות,
 ימות כזה עובר כן כמו שמפרכסות הלטאהאזנב

 בזולת עצמו בפני לחיות מציאות לו אין כיויתבטל
 קודם ממצרים אבותינו את הוציא הש"י והנהאמו,
 התפעלו כך וכל מצרים בתוך נתונים והיו הקץ,זמן
 מאבריהם וכנתח כירך להם ששבו עד בטומאתםבהם
 הש"י ההניאם זה כל ועם אמו, ירך שהואכעובר

 עצמם בפני נפלא מציאות וקנו הזמןקודם

 טעם תתבונן הנה הנ"ל, דברינו בכלמשתתבונן
 המצריים שמררו שום על מרורלמצות

 מציאות היה שלא היינו כמצרים, אבותינו חייאת
 בנם הש"י הוציאם כן פי על ואף העצמייםלחייהם

 הדבר הבן גדול,ופלא
 הדא א( ג )שמות רועה היה ומשה 4( ב )שמרר 3ןררשד(

 למשה דרכיו יודיע ז( קג )תהלים דכתיבהוא
 היה וכנטה שנאמר למוטה הקץ דרך שהודיעוכו'

 דהוקשה לי, ונראה תמוה, והוא לשונו, כאן עדרועה,
 הוה החיבור, בוא"ו ומשה הפסוק התחיל למהלו
 לרעות המדבר אל וכו' הר אל משה וילך למימרליה
 כה( ב )שמות הקודמת פרשה סיום להיות הוא, אךוכו',

 הדעת להוציא ית"ש ברצונו עלה היינו אלקים,וידע
 ב( י )שמות פעם בכל להם נאמר כן על הגלות,מן

 2ש3!תו ובחטה פ"י( הכללים שעי )ע"ח י"י, אני כיוידעתם
 פנים, אל פנים ינוי ידעו אשר י( לד )דברים הדעתבסוד
 שארז"ל וכמו זו, לגאולה מתוקן דוקא הוא היה כןעל

 אין גואלם אתה אין אם הקב"ה לו שאמר ג( ג)שמו"ר
 בחיבור קאי בוא"ו, וכנטה שאמר וזהו גואלם,אחר
 יודיע דכתיב הוא הדא שאמר זהו אלקים, וידעעל

 הבן למוטה, הקץ דרך הודיע ליהטה,דרכיו
 )שמות הפסוק בהקדים הזה, המדואט עוד לפרש רישה(

 אלקים, וידע ישראל גני את אלקים וירא כה(ב
 אונקלום תירגם והנה כפשוטו, מובן אינו הפסוקוהנה
 האיך כן גם מובן ואינו י"י, למפרקהון במיסריהואמר
 מרן דברי פי על לפריט והנראה במקרא, הדברצודק

 פ"ז( פ"4, שכ"א )פדע"ח הזה הלילה בכוונתהאריז"ל
 בבחינת אנפין הזעיר שהיה גדול, בהפלא היהשהנם
 להיגאל, לישראל באפשרי היה ולא תלת גותלת

 כמדר שלא המוחין והחשכת השפעת להיותוהוצרכו
 שכתבתי מה )עיין קטנות, קודם גדלותהמדריגות

בחיבורי



יששכר  עובר מר ט, מטמר ניט' חדשמאמריבנבי
 תמפר למען ב( י )שטות בפסוק דכלה אגראבחיבורי

 קטנות ידוע והנה במצרים(, התשיתי אשר אתוכו'
 הוי"ה שם כוונתו גדלות אלהים, בשם הכונהראשון
 כביכול קטנות והנה ת"ד((, ש"ד )סרע"ח בכוונות)עיין
 קפן כמו כביכול הדעת, קטנות הוא האוזן אתלשבר
 )הכל שלם דעת נקרא וגדלות שלם, דעת לושאין
 את אלקים וירא לפרש שיש וזהו האוזן(, אתלשבר
 אנפין הזעיר ישראל בני שהם היינו ישראל,בני

 הדעת מרומים בגבהי בהיות דוקא הואוגאולתו
 המדריגות כמדר היינו אלהים וידע כן עלבגדלות,
 קפנות, היינו אלקים דבחינת המוחין להאירמהראוי
 להתמהמה יכלו לא אבל הדעת, דגדלות מוחין כךואחר
 בחינות להיות ראוי שהיה מה אלהים וידעכנודע,
 וזהו דגדלות, הדעת הכחטיך הנה קמנות,אלקים
 הוי"ה, למפרקהון במימריה ואמר המתרגםשתירגם
 אלקים ששמע בזמן כעת היה לא הדבר זהלהיות
 הזה הנפלא הפלא שיעשה אמר הש"י רקצעקתם,
 המוחין בחינת ידי על אותם לפדות יציאתםבעת

 והנה הגדלות, שיקדים היינו הוי"ה הנקראדגדלות
 בוא"ו ומשה אמר למה כנ"ל הוקשה הפדרשלבעל

 הש"י היינו ליהטה, דרכיו יודיע פתח כן עלהחיבור,
 היציאה, בזמן שיעשה מה למשה הקץ דרךהודיע
 עלילותי"ו ישראל לבני ז( קג )תהלים בפמוק שאמרוזהו
 וחנון רחום קפנות(, בחינת שהיא עולל, לשון)הבן
 ותשכיל יבין, והמשכיל הדיבור להרחיב ויראתיהוי"ה,
 יאמר שלא רצון ויהי בוא"ו, ומשה אמר למהותבין
 בעדינו, יכפר המוב והשם כרצונו, שלא דברפינו

 אפשר בדרך דברינווכל

 ישראל בני צעקת הנה ועתה ג( ג )שמו"ר במדרש עודו(
 צעקתם באה לא עתה עד ט( ב )שטות אליבאה

 יג( סו )בראשית לאברהם שאמרתי הקץ הגיע שלאלפני
 לי נראה עכ"ל, שנה מאות ארבע אותם וענוומבדום
 שסע, לא עתה שעד ח"ו כהטמע ועתה לתרץדבא
 הצעקה להביא יכול הייתי לא עתה שעד אמר כןעל
 הק"ץ שהגיע עתה אבל נזורה, הנזירה היתה כילפני
 הס פנים כל על אכל שנה ת' השלימו שלא)הגם
 מקובל הנה יצחק(, כרינולד הגזירה לקייםמקום
 מתיבת זה ומדקדק בה, להשגיח לפני ובאהצעקתם

 ק"ץ. ע"תצעק"ת

 י( ב )שטות וכו' ואשלחך לכה ועתה ג( ג ,ש1*י שםז(
 לומד התיבה[, ובסוף )ה' ודאית לכה אלעזר ר'אמר

 לתרץ בא עכ"ל, גואלם, אחר אין גואלם אתה איןאם
 הדבר מגיע דוקא אליך רק רצ"ל בה"א, לכהתיבת
 מוצאת בשורה אין ולכה כנ( ש ורס"ב כמוהזה,

 גואלם אתה אין אם כי ודאית לכה והיינודאחימעץ,
 גלות היה שהנלות כנ"ל והמעם גואלם, אחראין

 מסוד שנשמתו כגטה רק לגואלם אחר ואיןהדעת
 ה' ודאית לכה ועוד וכו', י"י ידע"ו אשרהדעת,
 אחרונה ה' סוד ( נט )ז"-ג לשכינה מרמזת תיבהשבסוף
 הקב"ה ואמר בגלות, כביכול המפרוניתאשהיתה
 כביכול נקרא כהנה כי וכו' גואלם אתה אין אםליהטה

 (. כא )""א בזהר עיין דמפרוניתאבעלה
 אדני בי הוי"ה אל כמטה ויאמד יק ג )שמו-ר ,טמח(

 אדון אתה להקב"ה משה אמר י( דושטות
 איש לא הרי שליח, שאהיה רוצה אתה וכיהעולם
 הוי"ה להשם הרי לתרץ בא עכ"ל, וכו', אנכידברים
 פי על הדבר ומבואר אדנ"י, בי הזכיר ולמה אומרהיה
 בגלות כשהוא אדנ"י שם בחינת ( רכם )""ג הזהרדברי
 אין כן )על דומיה נאלמתי ג( לט )תהלים כבחינתהוא
 בחינת הוא אדנ"י שם הזה(, החל בגלות גם נפרץחזון
 כח נא יגדל וערוה יז( יד )במדבר בפסוק כמבוארדבור
 בגימפריא אדנ"י שם מילוי וגם דברת, כאשראדני

 ד( ח )קהלת דמלכותא דינ"א אדנ"י ( יו ))ת"זדבר"ת

 בגלות, הדבור שהיה זמן כל והנה שלמון(, מלךדבר
 הוא כי (, כה )ז""ב דבור בלא קול לון )היה )אזל(כהנה
 היה לא כן על דמפרוניתא, בעלה קול בבחינתהיה
 דברי לך הרי ומעתה תורה, מתן עד דבריםאקט

 מבואריןהמדרש
 ה )פרשה )שטו-ר( ,טמפ(

 )א"
 )שה"ש לי כאח יחנך מי

 כיומך אלא וכו' מדבר אח באיזה א(ח
 עליון צדיק ( קנה )זח"א למבינים נודע עכ"ל,לכנימין,
 הביא למה תבין בזה וכשתתבונן תחתון,וצדיק
 להתחלת ומשה אהרן בפגיעת בכאן הזההמדרש

 בזה. ודיהגאולה,
 מצרים חכמי כל קיבץ שעה באותה ע( ה )ש%"י שםי(

 אלו, של אלקיהם של שמו שמעתם להםאסר
 הנה קדם, מלכי בן הא חכמים שבן שטענו לואסרו
ק ויששו הנביא מדברי זהלסדו  אל תאסרו איך יק 
 התימס תגדל אבל קדם, סרכי בן אני חכמים בןפרעה

גי



קמןיששכר החג שם י, מאמר ניסן, חדשטמריבני

 בן הש"י על לומר בקדקדם מוח להם היה לאוכי
 מרן בכתבי תתבונן כאוטר אבל קדם, מלכי בןחכמים
 גו תלת אנפין הזעיר היה הנלות בזמן שאזהאריז"ל
 יתגדל ולא המוחין שיתעכבו מובר פרעה והיהתלוע
 גאולת מתהווה הנידול ידי רעל ידעת וכברח"ו,

 חיים עץ בפרי בעיונך בדבר תתבונן )כאשרגבראל
 הוא אנפין הזעיר שבנין לך נדדע וגם 8"ק(,)שכיד

 הקב"ה שבראן העולמות היינו קדמאיןממלכין
 כאשר החיים(, מעץ להפועמים )כנודעוהחריבן
 המכשפים שאמרו מה תבין זה בכל היפבתתבונן
 אמרו ולא חכמים בן רק הוא, חכמים שבן שמענוהללו

 קסת סימז טוב ועשה מרע סור ס' על מהתצ"א הוספות עיףא(

 מלכס היינו קדם מלכי בן דגדלווע מוחין לו אין כיחכם
 החדש, ח"ה הארת קודם ב"ן בבחינת שהיהקדמאין

 הדברהבן

 כי מרו"ר, מצ"ה פת"ח באחד ביחד הכריכה עניןיא(
 לרמז ביחד וכשטם תשכ"פ, כולםממפר

 הראשי מנין תש"ל ממפרם יעלה אז הכולל,הוספת
 ויתפרש ותתאם, עילאה יתודא וברוך שמע שלתיבות
 אפשר, בדרך דברינו וכל א(, אחר במקום אי"העוד

 עברית לילה לח.( )""ב בזהר שכתוב מהותתבונן
 עוד ואמרו נלי, בריש לון אפיק ויומא במצרים,שקמין

 דינו, ובית הוא יומם, לפניהם היך וי"י ד( יב)שפויי
 הדברהבן

 ימאמר
 החגשם

 גרגרים איזה בו ידובר ואגב הזה, הקדוש החג בשם מעמים איזה שונרנו
 להם דתיקן ( פ )ש"" משה תקנות ללשם פסתם, מסכת התלמודבדברי

 החג. שם בשם המאמר ונקרא היום, בענין דורשין שיהיולישראל

 חג הזה החג שם נקרא התורה בכל להתבונן, מטא(
 חג בשם אותו קוראים גבראל ובפיהמצות

 הקדוש הרב בשם אומרים שמענו אוזן ולשמעהפסח,
 מו"ה שמו כבוד ובקדושה בתורה בישראלהמפורמם

 ד"ה בא לוי )קדושת זצוק"ל מבארדימשוב יצחקלוי
 את ויאפו לט( צ )שסות בתורה כתיב דהנהואפותק
 וגם וכו' מצות עגת ממצרים הוציאו אשרהבצק
 נביאו ידי על בזה שיבתם והש"י להם, עיטו לאצדה
 וכו' נעוריך חמד לך זכרתי י"י אמר כה ב( ב)יהר"
 נקח איך אסרו שלא היינו וכו', במדבר אחרילכתך
 לקחו %א בישועתו ובפחו בי"י האמינו רקצדה
 בזמן ישראל שאכלו פסח והנה מצוום ואפו הבצקרק

 בתי על הוא ברוך המקום שפסח שום עלהמקדש
 את בתורתו קורא ית"ש הוא כן ועל וכו',אבותיה

 כנמת את משבח ית"ש שהוא המצות, חג החגשם
 עגת ממצרים הוציאו אשר הבצק את שאפוישראל
 ישראל וכנסת להם, עשו לא צדה תם יתד(מצות
 להקב"ה השבחים הפסח, חג החג שם אתקוראים

 מצרים את בנגפו וכו' ישראל בני בתי על שפמחעל
 ודבריו זצוק"ל הקדוש דברי כאן עד הציל, בתינוואת

 לחיך מתוקיםז"ל
 בתורה נם דרגה לב, להנע מהראוי עוד אבלב(

 והתלמודים הכהוניות בכל פהשבעל
 והנה הפמח, חג בשם נקרא ומדרשיםוהברייתות

 ניתנה, הגבורה מפי פה שבעל התורה גם ( יט)ת"ז
 שבעל ותורה שבכתב תורה בחינת דידוע לי,ונראה
 והנה קצ4 חט כידוע ושקביה זעיר בחינת הםפה
 קרינן פה שבעל ותורה פ"ה מלכות בחינת ת.(%ם
 וכשהגיע דומיה, נאלמתי בסוד היה הנלות כשהיהלח,
 לבנך, והנדת מ"ח פ"ה היית פסח נקרא הגאולהזמן

 דגדלווע המוחין בהעדר תלת ט חלת בבחינתהיה כבישי הנלות בזמן שבכתב תורה אנפין זעירובחינת
 בינה חכמה המוחין נמשכו אז הגאתה זמןוכשהגיע
 בתורה כן על מ"ח, פעמים נ' מצ"ה מרמז ולזהדעוך

 פה שבעל ובתורה המצות חג החנ נקראשבכתב
 הגאולה, בזמן שנעשה הישועה כ8י אחד כל הפסחחנ

בין



לששכן החג שם י, "מי נלא, חרשמטריבני
 בארוכה, יתבאר אי"ה למועד חזון ועוד והתבונןבין

 הגה( ד"ה רסס ע"ד א יריש ד 85טר)עחן

 )תהלים וכו' אור כוכבי כל הללוהו ( )ב פסחים רישנ(
 נמי דכוכבים אור לן בהטמע קא הא ג(קמח

 להתכונן "ט וכו', האור מן לנודר מינה נפקא הוא,אור
 דייקא, ההוא במקום הזה הדין לנו נשמע למה זהלפי
 הללוהו פ"ו( ש-ו )פרע"ח האריז"ל בכתבי יעוייןוהנה
 והנה בבריאה, היצירה התכללות אור, כוכביכל
 נשבע ושבועה המלך, בחיי דהוא מטות( פ' )ספדי ידוענדר
 כידוע חיים נקראו המוחין הוא המלך )חייבמלך
 )ת"ו כן נם ידוע והנה למשכיל, מובן פ"א(( ש"ת)פרע"ח

 אנפין וזעיר בריאה, הוא בכורסייא מקננת אימא (ע
 כבריאה, יצירה התכללות כאתר והנה ביצירה,מקנן

 והבן האור, כענין כעכועה דנדר דיןומשריענון

 ולמול פמהו את לשחוט ההולך ( מט אסמים טשנהד(
 בבית אירוסין מעודת ולאכול בנואת

 בון ר' בן יומי ר' אמר ז( ג )פסחים ירושלמי וכו',חמיו
 דברים לשני שהוקש השלום, הוא ודול מה וראהבא

 עכ"ל, פסחו, ושחיפת בנו מיית כרת עליהםשחייבין
 קחשיב אירוסין סעודת משה( ]בפת תאר( )ביפהעיין
 שם, עיין הוא דעתא איקרובי דסשום בשלוםליה

 )פרע"ח זלה"ה מרן בכתבי יתבונן דבר עלוהמשכך
 ה' אילה דם דנוקבא, נבורות ה' פסח דם פ"א(שכ"א

 מתהווה זה ידי ועל דדכורא, דטמה דפומאחסדים
 והש"י בבית, שלום ויהיה וארוסה לארוסהיחוד
 ר' מאמר בדקדוק ותתבונן בשלום, עמו אתיברך
 לכנמת כביכול יתן ומנדולתו השלום, הוא גדוליומי

 שלום הרים ישאו וכנטםישראל,

 תודום דרש זאת עוד (, )ע פסחים בגמרא עדוףה(
 ועזריה מישאל חנניה ראו מה רומי,איש

 קל נשאו האש, לכבשן ה' קדימת על עצמןשמסרו
 מצווין שאין צפרדעים ומה מצפרדעים, בעצמןוחוטר
 בביתך ובאו ועלו כח( ז )שמות בהו כתיב ה' קדורותעל

 אצל מצויות כהפארות אימתי ובכהטארותיך,ובתנורך
 קדימת על שמצווין אנו חם, שהתנור בשעההתנור

 ישו( מה )די" התוס' וכתבו וכמה, כמה אחת עלה'
 וחי ה( יח )ויקרא דרומו שלא ראו מה הקונמרםפירש
 ומסקינן הוה כפרהסיא והא וקוטה (, פה )עמא וכו'בהם

 עצמו למסור חייב בפרהסיא דלכו"ע ( )עדבסנהדרין
 נבוכדנצר שעשה זה דצלם תם רבינו ומפרשוכו',
 לכבוד שקטטה אנדרטא אלא הוה זרה עבודהלאו
 קודם שהרי ברחו שלא ראו מה מפרש ור"י וכו'עצמו

 וכו', דניאל שעשה כמו לברוח יכולין היוהמעשה
 תירוץ דעל מובנים, אינם ז"ל דבריהם והנהעכ"ל,
 מה ידענא לא אנדרפא רק הצלם שהיה תםרבינו
 כתיב בהם וחי הרי הצפרדעים מן וחומר הקלמועיל
 שום בו שאין כזה בדבר שכן ומכל במצות,אפילו
 דמכם את מאך ה( ט )בראשית על עוברים ואדרבאציווי
 כמאן )ואפילו לצורך, שלא עצמם את בהמסרםוכו'
 יהרג ואל יעבור שאמרו במקום אפילו ליהדמבר
 ופעיתו אתו שכרו עצמו את וממר החמיראם

 כן שאין מה התורה מצות בעניני דוקא זהלפניו,
 על נצמוו שהרי ראיה שום אין ומהצפרדעיםכאן,
 ועלככה(,

 כן נם לברוח להם שהיה הח"י תירווי
 קל וכדרשו מפני וכי הדברים, של פירושן אדעלא

 פריכא, וחומר הקל הרי ברחו לא מצפרדעיםוחומר
 למסור הזמן באותו מצווין שהיו הצפרדעיםדשאני
 כן שאין מה ית"ש, בנזירתו האש לכבשן עצמןאת
 לתרץ "ט ז"ל הר"י תירוץ על )והנה נצטוו, שלאהם

 דהרי כך, הוא מצפרדעים שנשאו וחומרדהקל
 לתנורים ילכו אלו בפומפות, מצווין היו לאהצפרדעים

 ובאו ועלו כתיב כן פי על ואף לבתים, ילכוואלו
 רצתה הצפרדעים מן אחת שכל מרצונם,בכיתך
 שגזירתו הגם התנורים, אל לילך קונם רצוןלקלטות
 מזה מהצפרדעים, אחרים ידי על מתקיים היהית"ש
 את הצילו ולא וחומר קל ועזריה מישאל חנניהנשאו
 הקל כן פי על דאל דוחק זה גם מיהו לברוח,עצמם
 על מצווין היו דאפילו צפרדעים ובטאני פריכאוחומר
 שרם כית מצווין, היו לא בכאן וכו' דמכם אתואך
 כ% בדרך פנים כל על הש"י ציווי פנים כל עלבכאן
 מישאל חנניה כן שאין מה התנורים, אל כן נםשילכו
 אינם הצפרדעים הרי לזה וחוגן נצפוו, לאועזריה
 וכשיכוללו נצפוו והם וכו' דמכם את ואך עלמצווים

 לברוח( מחוייביןלברוח

 האריז"י מרן דברי שנקדים אחר בזה לומר ליונרקמת
 ידה עי שהוכה מה ומכה מכה בכל)בחשבו

 הצפרדע במכת הנה( אתרא, הספרא קומתשיעור
כתב



קט"עטשכר החג שם י, מאמר נעלז חדששמריבני

 דמלכות מיסוד יצאה זו ומכה פיז( שנץ )8יץ*"כתב
 מקום וכו' רשעה דמלכות למוחין והכהדקדקנה
 ש"ט צפור צפרדע נקרא והנה כאן, עד שלה,הדעת
 הוכה כן על פ"ז4 )תיאגר רז"ל שאמרו כמו דיעהבו
 והנה הדעת, מקום הרשעה דמלכות המוחין ידועל

 דהבא די ראשה הוא אנת לח( ב ימ"ח כתיבבנבוכדנצר
 ובחנניה חייבתא, דטלטתא הדעת מקום הראששהוא

 ויודעי וכו' אשר ילדים ק א )שט כתיב ונוזריהמחטאי
 וכו', מדע האלקים להם נתן וכו' מדע ומבינידעת
 מלכותו כח להגביר דהב די צלם נשח נבוכדנצרוהנה
 די רישא הוא אנת לו והודיע דניאל לו אמרכאשר
 זה כל עם זרה לעבודה קינאו שלא יהיה לו והנהדהבא,
 היה ית"ש וגזירתו מכחשתו, כח בזה להנביררצה
 דניאל, הודיע כאשר השמים מתחת מלכותולאבד
 דעת יודעי בהם דכהיב ועזריה מישאל חנניהוהנה
 מוכנים היו הם וכו' מדע האלקים לחם נתןוכו'
 הרישא ויוכנע שמים כבוד יתקדש ידם עלאשר

 מלכות היא הדעת( )מקום הרשעה מלכות שלדדהבא
 אנדרפא, רק הצלם שהיה שנאמר הגם והנהבבל,
 זה כל עם לברוח, יכולין שהיו שנאמרוהגם

 שפם צפור הצפרדע מה מצפרדעים, וחומר קלבנשאם
 היה היוצר, בו שהפביע ממה קל דעת בו יש דיעהבו
 והם הרשעה דמלכות המוחין ולהכות להכניעטוכן
 קדושת על שמצווין אנו ה', קדושת על מצוויןאינם
 כמה אחת על והשכל מדע הש"י )לען להם ונתןה'

 להתוודע הגדול שמו לקדרו מחוייבים שאנווכמה
 הראש ולהכניע האלקים הוא הוי"ה כיולהגלות
 חנניה שאמרו וזהו הדעת, מקום חייבתאדמלכותא
 לך להוא ידי"ע לא והן יח( ג )שם ועזריהמנפאל
 במלכות הדעת תגבורת לך יהיה לא היית וכו',מלכא
 ס"ה וארס דכא אגרא )91ץ מלכוריך תרנבפל כישלך

 4.1ועתה
 אליכם יאמרו כי והיה כן( יב בא )פכלהא ולמדרש1(

 כו( יב ושטות וכו' העבודה מהבניכם

 בנים, ובני בנים להם שיהיה כמבשרו פובהבשורה
 לי ונראה להאריך, הצורך מן איז שאי והחש כאן,עד
 שמחה לשון הוא והיה ז( א )הקדו אומרו לבארדכא

 הבן שאלת הוא זה הלא עבטה זו מה שמחהובכאן
 רז"ל שאמרו מה פי על הדבר מובן אבלרשע,
 מברא אפיו אחסנתא בעבורי תהוי לא מ()כתובות
 זרעא מיניה יפוק הזמן דבהכהטך פבא לבראבחטא
 הבן שיני את להקהות הוא הדין בכאן והנהמעליא,
 אילו לו, ולא לי לי, י"י עשה זה בעבור לו לומררשע
 הרי דהנה זה צודק ואיך נגאל, היה לא שםהיה

 הקב"ה גאל בלבד אבותיה אוז לא כי שננאל,לפנינו
 רואים כשאנחנו דחיינו עמהם, גאל אותת אףאלא
 כרחך על הנה גבראל לזרע מיוחסים כעת עצמנואת
 הקדומים ניצהצים דהיית מצרים, גלות בתוךהיינו

 אותנו וגאל מצרים בסומאת שקועים היושבועכינו
 רשע הבן כן גם הנה זה לפי אבותיה, עםהש"י
 לומר יתכן איך ישראל זרע בתוך כעת מיוחסשהוא
 שהוא כית ננאל, והרי נגאל היה לא שם היה אילולו

 הוא, הענין אבל קדומים, קהל בתוך במציאותכעת
 שנגאל ומה נגאל, היה לא בעצמו הוא שם היהאילו
 דיפוק הקב"ה דחפה תולדותיו בזכות בודאיהוא
 בשאלת גם מאד צודק ומעתה מסליא, זרעאמיניה
 שמחה היינו שמחה, לשת שהוא והיה לשון רשעהבן
 לא שם היה אילו כי רשע הבן בשאלת נם לךתהיה
 זרעא מיניה דיפוק כרחך ש נגאל ולמה נגאל,היה

 נתבשרו פובה בשורה רז"ל שאמרו וזהומקריא,
 מאמר )עטו קצרתי, כי הבן בנים, ובני בנים להםשיהיה

 יד4 סימןה

 את בודקין עשר לארבעה אור ב.( )פסחים כפשנהז(
 מרמזת הזאת כרטנה הנר, לאורהחמץ

 הנשמה באת אז הי"ד שנת בהתחלת האדםכשהגיע
 היינו החמץ את בודקין אז האדם אל פוב היצרעם
 צריכה והבדיקה היום, עד אצלו שהיה הרעהיצר
 אל שבאת הנשמה לאור היית הנר לאורלהיות
 בהסיך והנה אדם, נשמת י"י נך כו( כ )משליהאדם
 כיח דכתיב מה תבין יב"ק, ניפאר נ"ר מןהחמ"ץ
 בחשך, עמו שנאבק הס"מ הוא החמץ כשהסירביעקב
 )בראייה נאמר אז הסירו, השחר כששה הנרולאור

 להלן. אי"ה ויבואר יב"ק, מעבר את ויעבר מ(לב

מאמר



יששכר מועד של חולו יא, מאמר ניע, חרשמאמריבנבי
 יאמאמר

 מוער שלחולו
 המועד. חול עניני ידוברבו

 דמלאכת בב"ק תקא איש )5ץ ליה דמבר למשוא(
 שנמסר רק מדאורייתא, אמורה המועדח%

 אמורה מלאכה איזה יפרשו הם אשר לחכמיםהדבר
 נראה מעם, איזה בזה להתבונן ומהראוי מותרת,ואיזה
 המפורמם הק' הרב שאמר מה פי על הדבר שמובןלי

 מקארעץ פינחס הרב מורינו שמו קדושת כבודבישראל
 הענינים שלכל פ"א( בט"ב ב"ח ידוע באשרזצלה"ה,
 הם אישר במעלה מחולקים המדריגות ומיניוהנבראים
 לצומח דומם בין כמו ביניהם, אמצעי "םבעולם
 חי(, )כמף לחי צומח בין ורומח(, דומם הוא)אלמוג
 שבכתב תורה בין וכן *(, השדה( )אדני למדבר חיבין

 החש האלה הענינים )כל וכתיב קרי פח שבשלתורה

 אחד יוצר בראן אחד אל ולהגלות להתוודעהכל
 הוא לחול קדש בין הזמן בקדישת הוא כןיצרן(,
 ביאור, תומפת בקצת דבריו כאן עד מועד, שלחולו

 קדש בין ממוצע מועד של שחיו כיון תבין,ומעתה
 ונממר בתורה המלאכה אימור עיקר נרמז כן עללחול,
 )5יז אי"ה, יתבאר ועוד הדבר, הבן אדם, לבניהדבר

 פנ4 סיטן ד טסטר טבת כסלו ב, סימן 1 מאטרסיון

 אופר ג( א )ההליט בכלל כן גם הוא המוער חולב(
 תלמידי עשת בעתו יתןפריו

 מוע"ד ש"ל חי"ו ומימנך מוב, ויום שבת כמוחכמים
 ורנ"ב דדכורא איברין רמ"ח חיבור ת"ק,בגיממריא

 אי"ה עוד ויתבארדנוקבא,

 (. יג לג, פנחס גמדרש )וכ"כ ע"9 קוף למדבר, חי ובץ השדה ידני לחי, צומח גיז דזשסוצע כחג בע"ח*(

 יבמאמר
 העומרספירת

 עלינו. הטובה יני כיד העומר וספירת העומר מעניני ידוברבו

 תהי אל וז"ל, )1(( כח פרשה אמור )פרשת במדרשא(
 מצות ידי שעל בעיניך קלה העומרמצות

 דכתיב הוא הדא הארץ, את לירש אברהם זכההעמר
 מנת על אחריך ולזרעך לך ונתתי ח-ס( יז)בראשית
 העמר, מצות זה ואיזה תשמור בריתי אתואתה
 על דקאי שפם מהיכן מתמיה דבר הוא והנהעכ"ל,
 ברית, העמר מצות נקרא למה וגם העמר,מצות
 על אף ברית כן גם נקרא העמר דמצות יהיה לווגם
 על דקאי הפשוע ממשסעותיה אפקיה למה כןפי

 ונראה בפרשה, מבואר שם הנאמר המילהברית
 וכו' בריתי את ואתה בפסוק לו הוקשה דהנהלפרים,
 וכו' לכם הכיל וכו' בריתי זאת וכו' וזרעךאתה
 אחריך וזרעך אתה בקיצור למימר ליה הוהדקשה
 מקודם ומדקאמר וכו', לכם המול בריתי אתתשמרו
 וזרעך אתה כך ואחר תשמור בריתי אתואתה

 בריתי את ואתה מקודם דקאמר מה משמעאחריך,
 המא באברהם רק תלוי אשר אחר ענין החשוכו'

 כתב והנה העמר, מצות על זה דרש כן עלבזרעו,
 זצלה"ההרח"ו

 )18ע""
 פוב העמר בימי כי ט"ז( שכ"ב

 על וכתב עמיר, בגיממריא קר"י הברית, עוןלתקן
 וזה )שק זלה"ה פאפירש מאיר ר' מו"ה הרבזה
 מ"מ )עי"ן מלא עמ"ר כמנין ע"ב פעמים י'מוד

 ומעתה כאן, עד חמ"ד, בבחינת המפה כירי"ש(,
 מהפמוק שמוכרח כיון רבותינו, בדברי לבמתתלך

 )זדת אחר ברית על תשמור בריתי את ואתהדקאי
 סדת סדהע דייקא באברהם התלוי המילה(מצות

 חפ ידו ש שמתקנין העמר מצות זח ואיזההחמ"ד,
 ופנסו עמ"ר(, )בגיממריא בקר"י שחמאו מההברית
 במלא והנה אברהם, בחסד פגם שהוא הלובןגפפת
 שיעור בגימפריא שהוא הזה בזמן ההם בימיםהעטר

הקומה



ק*חיששנר הטמר טפות יג, מאמר ניט חרשמטריבני

 כן אם מעשינו, ידי על שלא כן גם היא המצותדחג שיעור נשלם ע"כ, פעמים י' החמ"ד קומתהקומה
 הס"ה*( יום מדרינות בזה לויש את אברהם יירש זה ידי חשל לאברחם, החסדקומת

ן
 י"' מועדי בכל ת"צ"יצה התורה כן אםהשבתק, קצרתי. כי הבןהארץ,

 לכם, יחיה קדש מקראבבירה מעם לנו לרמוזכשרצתה הבריות עון לתקן ממוגלים האלה שהימים וכישב(
 הראשון ביום כן שאין8ה בלשונה אמרההמצוה יסוד בצדיק הוא בעוה"ר הברית פגםאשר

 ע :סנווס:ב לכם, וספרתםהקדורי הנספרים הימים כן על (, יא )ז"*ג ח"י א"ל נקראעקם
 מוגן והטעם לכם, יהיהכתיב ולסוכתכם,להנאתכם א"ל בגיממריא ימים מ"מ המה הלא התורהבמצות

 מעשיכם, מץ על הואהקודש הוא הראשון היוםלהיות השבת ממחרת לכם וספרתם %( גג )וחיא ונפסוקנ( הזמנת כתלדבכלס רצ"ל השברר3!3!חרת ע"ד( לג דף ת"ב )עטן הבן.ח"י,
 דחג א' ביום כן שחיומה ובאין שבתבבחינת פח שבעל בתורה הקבלה לנו ובאתוכו'

 לכם:ת4:ףם ידי על שלאההארות רז"ל שהוכיחו וכמו מבא, יומא ממחרת)תרגום(

 התבן.מצשיגה קיום לזה ואיןמעשיכם בממכת כמבואר לימודו כפי אחד כלבדרשותיהם
 קראקס כן על לקיום, לכם הדבר ויהיהמעשיכם הצדוקים בזה דנתפקרו ידוע והנה בדבריהם,עיין ידי על הדבר ונעשה יום אחר יום תספרו אשרעד ובמדרשים פרג( "טוי כהנים ובתורת ( )מהמנחות
 בין המצוה, טעם להשמיענו בכדי שבתהתורה לכל מהראוי והנה ממש, שבת הוא הכונהושומרים
 קצוב סימן יפריא אי" )עתו יתבאר. ועודוהתבונן, שכתב לנו הש"י עשה זאת מה להתבונןמשכיל
 לכם ומפרתם חייא, ר' תני 5 כה )ויק"ר בכטררשד( שונים לימודים בזה לשיצמרך שב"ת תיבתבתורתו
 תהיינה תמימות שבתות שבעוכו' ובא מו"כ יו"ם על בזה שהכוונה פה שבעלבתורה
 של רצונו עברין שישראל בזמן תמימות הןאימתי בתורה מאמינים שאינם למינים מעות זה ידיעל

 והנראה רואה, כל בעיני לפלא והוא עכ"ל,מקום, יום ממחרת בפירוש למיכתב ליה הוה פה,שבעל
 דהאיך ביאור, לו ראין תהיינה תיבת לודהוקשה יהיה שלא ובפרם דבר, לשום נצמרך ולאהראשון
 תמימות תהיינה וכבתות השבע אשר הש"י לנויצוה שכתבתי מה פי על הדבר יובן אך לשון, אריכותבזה
 הם אימתי פירש כן על בידינו, מסור אינו הזמןוהרי הראשונה בלילה נתהוו האורות שכל פעמים כמהלך

 הארת פ"א( שכ"ג )ע"" דהנה והוא, וכו', בזמןתמימות )וכן מעיטינו ידי על שלא נס בדרך מרומיםבגבהי
 הוא הרצון )כי רצו"ן נקרא כביכול העליוניםמוחין מעשינו ידי על שלא הדבר להיות אך שנה(, בכלהוא
 שהארת 5 )טשו למעלה כתבנו והנה כביכול(,במוח הש"י צונו כן על ההם, והמוחין לתאורות קיוםאין

 ידי על שלא הוא המצות דחג א' בליל הנעשיםהמוחין יום אחר יום מחדש לספור העמר ספירתמצות
 ספירת מצות הש"י וצונו קיום, לזה אין כן עלמעשינו יש ולזה מעשינו ידי על לאם לאס המוחיןונכנסין
 ידי על המוחין הארות נקלטים יום אחר יום ואזהעמר כל שננמרין וכיון מעשינו, ידי ש שהוא כיוןקיום

 הקודש בלשון תמי"ם והנה קיום, לזה וישמעשינו התורה קבלת יום הוא אז מעשינו ידי עלהמוחין
 וקיום, יסוד לו יש כן על המרון, בו שאין דבר עלהוא ולהנאתכם למובתכם לכם וספרתם וזהו השבועונךחנ

 ונחלתם תמימים ימי י"י יודע י"( לז )הטלים לזה)ראיה החילוק והנה התורה, אל המוחין לקבלת קיוםשיהיה
 ח.יא ר' דברי היסב יפורשו זה ולפי תהיה(,לעול"ם האריז"ל מרן בכתבי מבואר מוב ליום שבתשבין
 מסור אינו הזמן הרי תהיינה תיבת לוכדהוקשה שאין מה לכם היא קדש נקרא וטבת פ"א( ש"כ)פרע""
 תמימות שכתות שבע פירושו, דהכי אמר לזהכידינו, המוחין באים שבשבת קדש, מקרא מוב יוםכן

 עושין שישראל בזמן תמימות הם אימתיתהיינה ידי על שלא מעצמם קד"ש( נקרא )חכם"הדחכמה
 שהארת מה כהטמיענו דהוערה היינו מקום, שלרצתו הזמנה לשח קדש מקרא מוב יום כן שאין מהמעשינו,
 כי תמימות נקרא לא זה א' בליל נעשיםהמוחין הקרואים, יאכלו כן אחרי ע( ט )שנ"א כעניןלקורט
 ידי על הדבר ננקטה לא כי וקיום יסוד זו להארהאין מעשינו, ידי על הקדש את מזטינים שאנחנוהיינו
 מקום, של רצונו עהטין ישראל אין נקרא )וזהתעשינו, הראשון מוב יום של היום קישטת זה לפי תביןוהנה

כי
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 לרש(, ידי ש נעשין אינן רצו"ן הנקרא המוחיןכי
 תמימות שבתות ז' וכו' לכם ומפרתם הש"י צונו כןל

 של רצונ"ו עהטין שישראל בזמן תהיינ"ה)בקיום(
 הארת נעשה ישראל מעשה ידי שעל היינומקום,
 אגרא )עגו הבן, בקיום, תמימות תהיינה אזהמוחין

 קצו(. סימןדפרקא

 )פרע"8 ידוע הנ"ל, חייא ר' דברי לבאר יש עודה(

 ז' ספירת כן נם הוא הספירה ענין פ"ז(שב"ב
 ובכל אחת, סדה ירבוע בכל נהי"ם, חנ"תהמדות
 שנפלו מהמדות אחרים ניצוצים מברריםשבוע

 דהיינו בעוה"ר, עת בכל שנופלים מה וכןבשבירה
 את אוהב אם חסד( מדת )הוא שבאדם אהבהבמדת
 היראה במדת וכן להרחיק, הש"י הזהיר אשרהדבר
 וכיוצא, הש"י הנהיר אור הדבר מן מתייראאם

 בפעית הניצוצין עליית והנה למשכילים, ידועוהדבר
 לשורבנו מהמדות אחת כל האדם בהעלות הואהאדם
 התשובה מדת ידי על כי שלימה, התשובה ידיעל

 אדם, פרצוף לסוד לבוא טהשבירה הניצוצותיתוקנו
 ומה ההיים(, מעץ ולמועם דבר ש למשכיל)יונעם
 יתוקן בכח, נקודה רק מהמדות איזהשהיה

 תמימה שלימה קומה להיות ריהט בהרמתבהתפשטות
 וכיוצא, ממנו ולירא ית"ש הבורא את לאהובבאדם,
 האהבות כל כי ודעת, זכינה כחכמה בהשכילוהוא

 להם ואין חמציאות לעיקר בטלים הםוהיראות
 ובזה ידידי, מאד התבונן ית"ש, שפעו זולתמציאות
 תהיינה, תמימות שבתות שבע באמרו דבר עלתשכיל
 תהיינה שלימה קומה ריהט בהרמת דייקאתמימות
 ר' שאמר וזהו מעויך, ידי על מחדש הויהדייקא
 עהטין כשגבראל תמימותן הם )תהיינה( אימתיחייא
 )ב"ר כביכול הקדום רצון היה שזה מקום שלרצונו

 ודין לי הניין דין אמר ומחריבן עולמות בונה היה קג
 וזהו ועונש, הטכר בעולם בחירה שיהיה בכדיוכו',

 ובהירות, ספיר מלשון כן נם יובן וספרתם,שאמר
 להמשכילים, רק יובנו לא אלה דברי אשר ידידיידעתי
 עמהם. חלקנו יהי באמת, להחפצים רק דברינוואין

 פנחס הר"ר מוריש בישראל המפורסם הקדרם אמרו(
 איהא כו4 אות כי דף פ81ס )דווש זצוק"למקארעץ

 "ט חכמ"ה חיא י"ש, בניממריא עמ"ר כינשמתו, שוררי לתקן המפירה בימי אחד כל שיכויןבכתבים

 שורש לו "ט אחד וכל תמצא, מאי"ן והחכמ"המאין
 יו"ט ישראל כל הספירת בימי אומרים ולכךבחכמה,
 אותו, ולהעלות אחד כל נשמת לתקן וכו' חלקלהם

 הספירה, כל כוונת היא ק נם אבו"ת מסכתובאמירת
 נקראו המוחין דהנה לפררם, נראה דבריו, כאןעד

 בתורה קדמו אבות שטעשה ותתבונן לך, כידועאבות
 במסכת עוסקים אנחנו גם הנה התורה, נתינתלסיפור
 ובפרס תורתינו, מתן זמן השבועות חנ קודםאבו"ת
 כהזנת טעלייתא מילי הנהו כל אשר דרכנולפי

 אשר האבות ממעשה נלמדים אבו"ת מסכתחסידים
 המסכת שם כן על יתבונן, הכהרכיל בתורה,מבוארים
 וכו' תורה קיבל משה הממכת והתחלתאבו"ת,

 קרח( סיטן דפרקא אגיב נעשוהבן,

 פסח בין שנידון מה )שס4 הנ"ל הקדדם אמר עדךז(
 שבראש רק השנה, מראש יותר הואלעצרת

 החסדים, מצד הללו ובימים הנבורות מצד הואהשנה
 בריהם הדבר, מובן הקלוריה לדעתי דבריו, כאןעד

 עד המוחין הסתלקות שינה הדורמימא סוד הואהשנה
 בהיפך הוא האלה ובימים השופר, ידי ששמתעוררין

 בסוד להבאים כנודע יום בכל המוחין קבלתלמוכה
 האמרו יודע והש"יי"י,

 האלה הימים להיות )שם(, הנ"ל הקדהט אמר עוךח(
 ר' הנה בחכמה, בשרשם הנשמותתיקון

 )טחות למשה עליו נאמר בחכמה נשמתו שורשעקיבא

 נדיה היתה ונשמתו במחשבה, עלה כך שתוק (כס
 יג( ד )שמות השלום עליו רבינו כנטה שאמר ומהוכו',
 רוצה והיה *4 עקיבא ר' על אמר תשלח ביד נאשלח
 המחשבה מעולם שהיה אלא ידו על התורהשיתנו
 תנין דורים היה לכך דיבור לידי לבוא יכול היהולא
 כן נם פ"ק ש"ג )פת"ח שהוא שערות( )שהואקוצין

 בזה זה כבוד נהנו שלא על והתלמידיםבחכמ"ה,
 פונמין היו חכמה( נתיבות ל"ב בנימטריא)כבו"ד
 תתבונן ולדעתי דבריו, באן עד מתו, ולכך נבוחבמקום
 ונם ינחלו, חכמי"ם כבו"ד יה( ג )טי4 הכתוב סודבזה
 לנלח שלא תורה ישראל מנהנ מה מפני תתבונןכן

 יבין. והמשכיל ההם, בימיםהשערות

 הספירה שות ש שהחיינו מברכיל אין למה מפעםפ(
 דבר זה שאין להיות הנ"ל, הקדתואמר

 ביחד היו המוחין( כל )היינו העליות כל כיחדש,
 יני קעג. רמז ח"א יל"ש*(
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 בימי כך חעהר החפזון(, )מסוד כנודע דפמח א'בליל
 עד מדרינה, אחר מדרינה שוב נננסין הםהספירה

 שהחיינו דברכת יותר, עוד לבאר לי ונראה דבריו,כאן
 לו היה שלא הלב שכהיסח דבר על רק באהאינה
 וישמח יגל הטובה בבוא והנה הלזו, טובה רבזמן
 היו אתמול הנה אדרבא, וכאן שהחיינו, מברךהנה
 לאהור, שבים וכהיום יהד בהארה הטדרינותכל

 יותר למהר עד הקטנה ממדרינה למנותומתהילין
 המדרינות כל שכשתלמים עד הימים בכל וכןנבוה,
 ונמצא מערסינו, ידי על קומה שיעור ונשלםבמ"ט
 דפסה א' מליל שאת ביתר אז היא המדרינהזאת
 ידי על הצטלמו וכהיום מעשינו, ידי על שלא אזשהיו
 והבן, שהחיינו, השבועות בהנ מברכין אזמעשינו

 י"א. סיטןעיין

 למימני ומצוה יומי למימני מצוה ( יז )חמיה בנמראי(
 פשוטו, פי על לזה טעם לי נראהשכועי,

 דמה עה"ב( החמש 4" הראשונים שכתבו מה פיעל
 מצרים מארץ לצאתם השלישי בחדש התורהשניתנה
 דצריכה כאשה סג.( ~בסות הבהנה, כענין הואדייקא
 היה זה לפי והנה וכו', בין להבחין הדשים נ'הבחנה
 היה כך כל אבל שלימים, חדשים נ' להיותמהראוי
 וקיים כביכול קרובו עם ישראל לחיבת כריתוקקהש"י
 הימים חוץ דהנה הטבועי, יומי במפירת הזההדין

 כל אבל בכפל שאינם ימים ששה היינוהראשונים
 ימים, צ"ב היינו א( בכפל היא המפירה הימיםשאר
 הדין כפי בו שנתארסה מיום הוץ יום צ"אהיינו

 לי נראה חז"ל,ותקנת
 וספרתם סו( בג )וקרא בפסוק לבאר עוד עישובהיא(

 שבתות שבע וכו' השבת ממהרתלכם
 תספרו השביעית השבת ממחרת עד תה"נחתמיסות
 פי על תמימות תיבת להתבונן יש הנה יום,המשים
 י(( לעיל שכתבתי )כמו תהיינה תיבת ונםפשוטו,
 הויה לו ליחן בידינו ממור הזמן וכי ביאור לואין

 דברו וכבר שרוצה בזמן חיים מהיה הש"י הלאוקיום,
 ועוד לעיל(, שכתבתי )כמו במדרשיהם חז"לבזה

 ז' רק המפירה מצות אין הלא הראשוניםדקדקו

 כך ואחר תסיסות שבתות שבע כדכתיבשבתות
 ושבווי עסי היים"(
 קטו.. דף ס"ה, ש"ב ד דרוש ח"ג שבת של סחררו גססר עיט*(

 ", )0" מנהות בנמרא )עיין יום הכנטים תספרואמר
 הקדות הרב מחוצצי כבוד שכתב מה פי עלוהטרחה
 שאין כעס לספיר"( גשש )פרשת זצוק"ל לוי קדושתבש

 מצות דהנה המפירה, מצות על שהחייםסברכין
 מופרת שהמחטה נקיים ז' מפירת כעין הואהמפירה
 כל והנה מפירתה, אחר עצמה את לטהרלבעלה
 אחר דהיית השמיני, ליום להגיע ותשוקתהמנמתה
 ותתחבר הטהרה יום ויבוא מפירתה ימישיעברו

 איזה כדמיון הוא מפירתה וענין לבעלה, עצמהאת
 שהיום יודע אבל התענונ, יום לאיזה המצפהאנט
 סופר הוא והנה ימים, כמה הזמן במרהק עודההיא
 המקווה ליום להמתין עוד לו יש ימים כמה יוםבכל
 תשוקתו באה הנה ההוא המקווה יום ובבואההיא
 בכל ומשתוקק מצפה היה אליו אשר מנמתוהזיקר
 דולח אגרא כספר )ערן שפירשנו )כענין הנספריםהימים
 כא )בראשית בפמוק כן נם שמעתי רכן וימל( ד"התרס

 הנה ימים שמונת בן בנו יצחק את אכרהם ויכולד(
 שפירש כמו הוא אך *4 ליה מיבעי השמיניביום
 שלש"ת הדקדוק פי על הוא וכן מקומות בכמהרש"י

 הללו הימים כל חיבור על מורה ומנ"תוכבע"ת
 אישטייני"ץ, כב( י )שטת ז"ל ר,ט"י שלעז וכמוביחד
 מצות לקיים תשוקנה לנודל אבינו אברהםוהנה
 לשמונה בנו את למול כזאת מצוה ובפרםבוראו
 הנה הזאת(, המצוה טעם טעם לא )שעדייןימים
 מצפה היה השמיני יום עד יצהק שנולדמיום

 תשוקתו ותתמלא השמיני יום יבוא מתיוהשתוקק
 יצהק שנולד מיום הנה בוראו, מצות שיקייםבמה
 ההוא ליום ומשתוקק מצפה היה השמיני יוםעד

 יחד בחיבור היו ימים הקומונת גל כן אםהמקווה,
 כל בחיבור ימים שמנת נכתב כן על ההוא,לפושל

 הבן בתסימווג יהד ימיםהשמונה

 בעזך כמנה כזאמך וילך( דקלה ואגרא פירשנו כןדכנמד
 שנה ועשרים מאה בן כ( י4 הנהם אמרפפירתו

 )סוטה חז"ל )ודברי היום לומר תלמוד מה היום,אנכי

 פי על יתפרש אבל נדע(, לא הפשט ולפי ידוע (יג
 קידם רבא( )זח-ג זוטא באידרא יוחאי בן שמעון ר'דברי

 ההוא, ליום ומצפה מחכה היה ימיו שכל אמרפטירתו

 אינם פשרתם קודם משינים שהצדיקים מה כלכי
 כס( קד )"הלים שכתת וכמו חיותם ימי כל להשיגישלים

תומך
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 מאה כן כגטה כן גם שאמר וזהו יגועזן, רוחםתומך

 שנה ונקטרים המאה דככל היום, אנכי שנהועשרים
 כאשר הנה ההוא, היום להשגות ואשתוקק מצפההיה
 שנה הק"כ מכל תשוקתו אצלו ננמרה ההוא היוםכא

 אנכי שנה ועוטרים מאה כן שאמר וזהוכחיבור,
 הדבר( הכןהיום,

 אין כן שעל הנ"ל הקדוש הרב כתבותבה
 התשוקה אין כי הספירה מצות עלשהחיינו מכרכיי

 הספירה ימי שאחר היום על רק הנספרים הימיםעל
 כי הזה, לזמן והניעם וקימנו שהחיינו מכרכיןאז
 הנכבד ליום ומצפים סופרים היינו הספירה ימיכל

 ביאור, תוספת כקצת דבריו תוכן זהו ההוא,והנחשק
 שכע וכו' לכם וספרתם בפסוק לפריט שיש זהוולדעתי
 בתשוקה שתספרו היינו ההיעה, תפישותשבתות
 יום יבוא מתי סופם עד הימים מראשיתהנכבדת
 תהיו יום שככל וכיון תורתינו, מתן יום ההואהנועד
 החרוטים, יום ההוא הנכבד ליום ומצפיםסופרים

 היינו תמימות, תהיינה שכתות השבע כל כןאם
 וכו' אברהם וימל כפסוק לך שכתכתי )כמומחוכרות

 תספרו השביעית השנת ממחרת עד ימים(, שמנתכן
 מחוכרות תהיינה שכתות הז' כל היינו יום,חמשים
 לספירה אינו החובטים יום כן על החריטים,למספר
 הכן המספר, נספר אליו אשר הנכבד יום כא ככרכי

הדכר.
 מ"פ תורה מתן קודם הספירה ימי למנין מלעםיכ(

 החיד"א הרכ שכתב מה פי עלימים,
 א((, סיטן ט פזמי )ע" דוד ילקופ )כשם מצרים לגלותפעם

 לו שיש האדם על חלה ואינה רוחניותההנזורה
 כולה התורה כי רע( )יכ זונה ויצר רעותמחשכות
 לקבל יכלו לא העולם שאומות שאמרו וזהופהורה,
 מצרים בגלות ישראל את הקב"ה הכניע ולכךהתורה,
 השמאלי כחלל כהזכנו אשר הרע היצר כחלהחליש
 פוכ היצר ידי )על התורה בם לשכון ותוכלשכלב
 כן על דבריו, כאן עד שכלכ(, הימיני כחללשהוא
 ל"ב מספר מנין מ"פ מנין תורה מתן קודםסופרין
 כעומר ל"ג ומאמר כשער שכתבתי מה ועייןטו"ב,

 יותר. ורובין א( ניסןוסוף

 על נחמד פעם לדרך צדה הנחמד כספר ראיתיינ(
 קודם הספירה ימי ומספר למנין משופופי

 מתן יום זה ואחר ימים מ"פ תורתיט מתןסם
 )מאסר וז"ל לשוט, לך ואעתיק החמשים, כיוםתורתינו

 שכא כעצמו הענין זה כי דע ריקוח פרק הרביעי טללרביעי
 וספרת ח( כה )ויקרא ואמר כיובל, כא העומדכספירת

 וכן שנה, וארבעים תשע וכו' שנים שכתות שכעלך
 זה שמצאת ואחר שנה, החמשים שנת לקדש )שם(אמר

 וכן הגופות, חיי שהוא אד0תינו עבודתבשביתת
 הורה והנשמווע הגופות חיי שהיא תורתינוכקבלת
 היו שהקדמונים נודע וככר ונכבד, גדול לעניןשגא

 לכת כוכבי לשבעת הנמצא כל כוחותמייחסים
 אקלימים השבעה מייחסים והיו גלגליהם,וכשכעת
 אמונתם והיתה אליהם, הישוב חלקי שכעתשהם

 למעלה שכתכתי כמו הגדול האלוה הואשהשמש
 הנשארים, החובטה כן ואחרי הירח ואחריו פ"נ(, ב)כלל
 היו מהם אחד ולכל אצלם, אלוהות היו כולם דברסוף

 האחרים, בששה עוזר אחד וכל ממשלה,מיחדים
 וירידתם שבעלייתם רואים שהיו לפי היה זהודעתם
 הזה כעתם פעיות מתחדשות היו תנועותםהפאר
 ממפרם וכפי אליהם, ועבודתם תפלתם שהיתהעד
 שראית כמו חיים, כעלי ממיני שבעה מקריביםהיו
 מזבחות ז' לבנות שצוה א( בג )במדבר הקוסםכלעם

 מהכוכבים אחד שכל ולפי אילים, וז' פרים ז'יהקדיכ
 הכוכבים ושאר מיוחדת, מלהטלה לו מוצאיםהיו

 ולשבע העמים לכל אותם שחלק כמו והכליעזרוהו,
 הקוסמים שהיו עד מבהטלות, ז' ז' להם נמצאהארצות
 על יונתן שתירגם כ10 הזה, המספר דרך עלקוממים
 שם ונאמר להם, שבועות שבועי כח( )כא יחזקאלכחימר
 הקודמים לדעת נפוטך היה וזה נבוכדנצר, קמםש

 לנלנל כי וארכעים, תשע שהם הנלגליםבתודעת
 ולנלגל אחד, לכל תנועות תשע מאדים צדקשכודאי
 חמש, נובה ולגלגל תשע, כוכב ולגלגל שתים,חמה
 כי מהראשונים קצת שחשבו עד שש, לכנהולגלגל
 התנועות לפי מ"פ הגלגלים היו האלה התנועותלפי
 כיום הקידודי היה הענין זה ולפי וכו', לכת כוככישל

 יתנועע שלא המניע על להורות חובטים וכשנתחריטים
 וכל הגלגלים את מניע הוא אשר ב"ה השם)רצ"ל

 שפעו מבלעדי כח שום להם ואין כרצונו,כוחותיהם
 ישעי' הזכירו המספר זה וענין ית"ש(, ויכעכעוכחו
 שבעת כאור שכעתים יהיה החמה ואור ט( 1%הנביא
 כדעת נפעה שלא אותנו להעיר כקו וזההימים,

הקדמונים



קביששכר העומר ספירת יב, מאמר ניסן, חיש מטריבני

 ממשלתו תחת הממשלות שכל שנאמין אלאהקדמונים
 עולטים משרוציו וכולם המבהטלה לבדו לו כיית'

 אחד שום לעבוד שלא התורה צותה ולפיכךרצונו
 ואמר פסל, לך תיעטה לא ק כ )שמות ואמר כללמהם
 טחות וכמה ונו', השמימה עיניך תשא ופן ים( ו)דנדים
 המספרים, קצת וכן הדעת, זה למחות בתורהבאו
 כהנים ז' יריחו ובהיקף שבעה מספרם עולם ימותהנה
 פעמים, ז' הקיפו ובשביעי הימים בשבעת שופרותוז'
 לידע זה בעת למסורת הכל והיובל הספירה מספרוכן

 כל כי במופת יוודע וזה זולגנו, מיוטל אין כיולהכיר
 ובדרך מתנועע, שאינו ראשון למניע צריכיםהגלגלים

 שטעו ובמה ואחדותו, הש"י מציאות יוודעזה
 וגדולינו מכהטלוצו לנו יוודע דרך באותוהראשונים
 י"י דרכי ישרים כי י( יד )"ישצ שנאמר מהלקיים
 שאמרו כמו בם יכשלו ופושעים בם ילכוצדיקים
 הקב"ה קרע תורה מתן בשעת לברכה, זכרםחכמים

 בינו להם ואמר וכו' ארצות ז' ופתה רקיעיםז'
 זולתי, אלוה שאין ודעו בתחתונים והביטובעליונים

 מטרת )ע"ז עכ"ל, לנשמע נעשה והקדימו פתחומיד
 ק"ג(. סימן ה חלק ד בלל ג נר פ"ההמשיר

 ממחרת מתחילין הספירה ימי הנה הנ"ט, לפיבהנה
 הנהגות ב' והנה טצרים, מארץ צאתנויום

 מערכת המערכה בשידוד הניסיית הנהגה אחתהם,
 צאתנו ביום נתפרסם זה והנה והכוכבים,הגלגלים
 מערכות כהגדד הוא איך הש"י שהראה מצריםמארץ
 חסדו הארת ידי על וכמיליהם השמים וכוכביהשמים
 אשר הטבעיית הנהנה החש השנית וההנהנהלבניו,

 ברקיע במשמרזתם הכוכבים סידור פי עלמתנהגת
 הש"י שמסר סוברים היו הקדסוניס והנהמבראשית,
 בטבע מתנהגים והם לכוכבים ההנהגהמבראשית

 המשגיח שנצטרך בזמן )רק עליונה, השגחהמבלי
 בזמן כמו לבניו חסדו מדת בהאיר מערכונםלשדד
 צונו הנ"ל המעם לפי והנה טצרים(, טארץצאתנו

 ואין ורגע עת בכל השהגיח בהשגחת ס לספורהש"י
 זמן בכל ויכתתו השגחתו מבלעדי תנועה שוםלהם
 רק דבר שום מן לירא לנו אין זה לפי נמצאועידן,

% "11% ~גידת צריך חפניו %ל חפר,כ%ב(  לשר 
ת ימיםמ"ט א  בהשגחת וגא הכל הסבריה השחגה שגם 
וכר"

 אם ג( ב )שילי בכתוב לרמז שיש וזהו ית"ש,מהבורא
 הניסיית ההנהנה הוראת )היינו ככס"ףתבקשנה
 והוא טצרים מארץ צאתנו ביום בפועל נתגלהאשר

 ר4((, )ז""א כידוע בכס"ף רמוז אשר החמ"דמבחינת

 אנו אשר מ"ט מנין )היינו רטהפשנה מוניםוכמ"ט
 אלקי"ם( )בגימטריא הטב"ע הנהגת על להורותמונים
 בחפץ הוא הכל השמים, כוכבי תנחית מ"טוהם
 יראת תבין אז כרגיל(, ההשגחה הסיר מבליאלקי

 הדבר. ירחיב והמשכיל קצרתי והנהי"י,

 ישראל זכו זכות באיזה ג(, יח )פיסקא פסיקתאיד(
 העמר בזכות כנען ארץ אתליקח

 עמר, את והבאתם ישראל את מזהיר כגטהלפיכך
 כעת לציין יכ% שאני ומה ידועים, הדקדוקים כאן,עד
 ולק"ת ידוע דייקא, כנען ארץ דקדק שהמדרשהוא

 וכשישראל אתרא, דסטרא חמ"ד מבחינת כנען בג.(לר
 שהיא מצוה לקוטות הוצרכו הארץ את מידולקחו

 עמ"ר לך, ארמוז והנה דקדושה, החס"דמבחינת
 כמה חסד שהוא א"ל פעמים י' הוא ש"י,בגימטריא

 כל והנה היום, כל א"י חמד ק נב )תהלים אמרדאת
 פעמים עשר הנה עשרה, הוא קומתה בשיעורספירה

 נבאר. האי"ה עמ"ר, בגימפריאא"י

 טצות תהא אל לעולם אמר יוחנן רבי ה(, )ד, שםסו(
 זכה העמר טצות ידי שעל בעיניך קלההעמר

 ונוזותי ח( ת )בראשית שנאמר כנען ארץ את וירשאברהם
 מנת על וגו', מגוריך ארץ את אחריך ולזרעךלך

 שמעון ר' כאן*(, עד תשמור, בריתי אתהאתה
 הח"ה .( לא לעולם אמר לקישבן

 רבה במדרש כן גם הוא ט קלה העומר מצותתהא
 בסיט שישתיתו ינבר מצות ידי שעלבעיניך
 שלום הקב"ה עשההעמר
 והביא 15( ה )במוגר דכתיב ההא הדא לאשרם, אישבין

 עליה קרבנה את והביא הכהן אל אשתו אתהאיש
 מצות זה חריזה וט' שעורים קמח האיפהוסטירית
 מנחת דהרי תמוה, הוא לכאורה והנה כאז, עדהעמר,
 העמר מנחת %א אחרת מצוה הוא סוטה שלקנאות
 פי על הדבר יבין הכהרכיל אבל לצבור, טצוהשהוא
 הוא שעורים העומר מנחת אשר קפ5.( )""ג הזהרדברי
 גבראל כנכעס נבדקה אוטר כניכ% לבדיקה כןנם

 ותבין. בזהר שם עיין זרע, ונזרעה ונקתה היאופהורה
מאמר



יששכר סוף ים קריעת יג, מאמר ניסן, חדשמאמריבנבי
 יגמאמר
 סוף שקריעת

 פסוקים כמה ויתפרשו סוף, ים קריעת ומעניני פסח, של שביעי מענין בוידונר
 כמטי קמא קמא רק כסדרן הדברים יבואו שלא והגם התורה,בפרשיות

 סוף. ים קריעת מאמר בשם ונקרא תורה, בדברי ומאוחר מוקרם ואיןלידן

 התמנות כל לעיטות היא תורה אבותינו כלנדאגא(
 פסח, של בשביעי קהלה בכלהראשים

 דוד בית ממלכות א( הראשון התמנות להיות לי,נראה
 שעה לפי למלוכה זכו הים לתוך שירדו בנימיןשבט
 בישראל לחוק ותהי כן על ב4 מבנימין שאולהיינו

 יתבאר ועוד פסח, של בשביעי המלהטלות כלהתמנות
 אי"הבזה

 פרנס נקרא מהטל כל דהנה טעם, עוד לי נך4מץב(
 בגמרא פעמים כמה שאמרו כעניןהדור,

 כי והטעם וכירצא(, פרנסו שאתה לדור ( כח))ברכות
 כן הדור את ידריך אשר כפי והנשיא המוופל ידיעל

 בימי ויהי א( א )י1ת שאמרו כענין הפרנסה,תהיה
 ששפטו דור סו.( )ב"ב חז"ל )ודרשו השופפיםשפום
 בועז שעמד עד בארץ, רעב ויהי כן( על שופטיהם,את

 שמעה כי 1( א קחת בעולם שובע ונתהוהלנשיא
 לחם, להם לתת עמו את י"י פקד כי מואבבשדה
 עיין וכו' צדיקא דבועז בזכותיה המתרנם שםתירנם
 הדור את המדריך והמנטל הנשיא נקרא כן עלשם(,
 מזונותיו קשין ( קיד )פסיכם רז"ל אמרו והנה פרנס,בשם
 אשר ההוא ביום והנה סוף, ים כקריעת אדםשל

 חסדו יצו הוא בקלות סוף, ים קריעת נדול לנםססונל
 ח"ו אפילו לישראל טובה פרנסה לנזור יעקבקדהט
 מחותני קדהט מפי ונטמעתי כך, כל זכות בידםאין
 מלאכים זצוק"ל, מזידיטשוב מהחנ"ה הקדשיהרב
 נכתב הנה טוב, יום בכל התורה שהתירה נפשאוכל
 של מזונותיו קשין כי פסח, של שביעי אצלבתורה
 תשכיל הנ"ל דברינו לפי והנה סוף, ים כקריעתאדם
 בשביעי הדור פרנסי למנות ישראל סנהנ טעםבמוב

 דייקא פסחשל

 דוד בית מלבות קודם פירוש,א(
 כח סח תד,ילים ירושלמי תרגום עייןב(

 תירנם ה( י )שטות העם ברח בי מצרים לסיד ינדנ(
 דהוה לפלא והיא עמא, אזל אריאונקלוס

 בזהר האמור פי על לבאר ונראה ערק, לתרגםליה
 ולילה יומם ~כת וכו' היך וי"י בפסוק ( סו)""ב
 יהכון ולילה יומם אזלי הוי אמאי זכי סק, יג)שטות
 וכו' דערקין אנשא כבני בליליא יהכון ולאביממא
 שלימו דלית דכולא שלימותא בהו לאשתכחאאלא
 תורה דכורא יום מדת ( קע )ת-ו )היינו ולילה יומםאלא

 שבעל ותורה פה מלכות נוקבא מדת לילהשבכתב,
 למלך וינד )שם(, בזהר אמרו כך ואחר לה(, קרינןפה

 וחרשוי חכמוי אבל כו', ליה קאמר מאןמצרים,
 קאמרו ואמאי העם, ברח כי ואודעוהו לנביהאיתכנשו

 וליליא יסמא אזלי דהוי דילהת בחכמתא חמו אלאדא,
 דהאיצטננונים רס"ל עכ"ל, אינון ערקין ודאיאמרו
 נוקבא מדת עביי הוא בלילה הליכתם סיבת ידעולא

 שבעל בתורה שהוא בתרגום ולפיכך פה, שבעלתורה
 תורה סוד דהיודע להורות אזל, ברח על מתרנמינןפה

 ולא הליכה הוא בלילה גם דהליכתם יבין פהשבעל
 פטפטו הסוד מזה ידעו לא האיצטגנונים אבלבריחה,
 ואודעוהו הזהר לשת לך יונעם ובזה העם, ברחכי
 ואמתי תרנום הוא הזהר לשת הנה העם, ברחכי

 יונח, דברינו יפי הקדש, בלשת תיבות הנךכתב
 תורה עבור הוא בלילה הליכתם סבת ידעו לאהם

 מאד הבן העם, ברח כי אמרו כן על פהשבעל

 1דר,11 ליה, מיבעיא קרב ק י וכטות הקריב דסןרקףץד(
 ישראל את שהקריב ג( כא ושהו"רחז"ל

 הא אומך יוסי רבי ( מז )""ג בזהר הוא וכןלתשובה,
 מבחשר אינו והנה עכ"ל, לתשובה לת דקריבאתמר
 שבעל בתורה תמסר לתיטובח תיבת בפירחחבמקרא
 היינו תשובה, ואית תשובה אית ( קכג )ז""גפה,

 ואית תתאה, תשובה היא אחרונה ה' תשובתשוב"ה
 תתאה תשובה וחנה ראשונה, בה' עלאהתשובה

בה'



 קנא יששכר סוף ים קריעת יג, מאמר ניסן, חרשפשריבני

 פה מלכות פה שבעל תורה בחינת היא אחרונהבה'
 בפעם התורה רמזה והנה לה, קרינן פה שבעלותורה
 ממצרים בצאתם י"י אל ישראל בני שצעקוהראשון
 להורות פה, שבעל בתורה תשובה תיבת נסמרהנה

 וחפאים העונות לכל מהני תתאה תשובהדאפילו
ופשעים.

 העוטת ידי על דחנה כפשופו, כן גם לך אומרלהגה
 היינו לה', ו' בין הדביקים בין ח"ו מפרידיןח"ו
 תשוב"ה והנה פה, שבעל ותורה שבכתב תורהבחינת
 לתורה פה שבעל תורה הייט בו' להתחבר ה'תשוב

 הבן, פה, שבעל בתורה תשובה נממר כן עלשבכתב,
 להורות פה, בעל תשובח תיבת נממר לך, אומרועוד
 וידוי בפה התשובה עיקר התורה כהצפפי פידעל

 דברים עמכם קחו ק י וכישע הנביא שאמר כמודברים,
 י"י. אלהטובו

 ישראל וירא וכו' מת מצרים את ישראל ייראה(
 י"י את העם וייראו וכו' הנדי"ה הידאת

 לי למה וירא וירא לדקדק יש הנה לאן ע השתט'
 הגדולה יד ( ר8 )וי"ג ב' וכו', היד ואת למיסר ליההוה
 דרשו וכבר למצרים, שנעשה החמד ומהו חמ"דהוא
 היד את שראו כיון אמר נ' טא )"-ב הקדרן בזהרמזה

 בסדת הוא ירא"ה הרי וייראו, אז חמ"ד הואהגדולה
 אהב"ה ( י )ח"ז כי ויאהבו למימר ליה הוההגבור"ה,
 לפי יבש לרבותינו שמקובל מה פי על והנראהבחמ"ד,

 בעצמו הוא זוכה בזכותו לאדם נעשה כשהנם 0ז(,)
 בזכותו, כשאינו כן שאין מה אויביו במפלתלראות
 שאינו פי על אף ורהמי"ם ההס"ד מדת בתגבורתאבל

 נ"ע )עמו אויביו בטבלת בעצמו לראות זוכהבזכורן
 שם שכתבתי מה ש( ז יחדד פורים במאמרי )עיין קג

 וכו', נקם חזה כי צדיק "טכ!ח יא( טה )תהליםבפסוק
 טבת )פסלי וכו' הרבים ברחמיך ואתה ההודאהובנוסח

 וירא קודש, המקראי בכאן יתפרשו ומעתה פ((,ד
 זכו בעצמם הם הנה וכו', מת מצרים אתישראל
 שאין שניה ראיה ישראל וירא אויביהם, מפלתלראות

 הגדולה, יד מתגבורת הוא זה רק זטתם מצדזה
 העם וייראו אז זכותם, מצד זה שאין זאתוכשהבינו

 קצרתי כי והבן י"י,את
 ימלך י"י וכו' נחלתך בהר ותפעמו תניאמוו(

 הממיכונן להבין ט(, 10 )שטות ועדלעולם
 דקיימא הא יט( ב סיון )עתו דהקףטו מה פי על לינראה
 וגבעה הר ישראל בארץ היה דלא ח( ג ע"ז )ירישתלן

 האיך כן ראם זרה, עבודה עליה הכנענים עבדושלא
 מהשר הגדי הרב ותירץ הר, על המקדש הביתנבנה

 כמא במפר החיד"א הרב )הביאו ז"ל רוזאניםאברהם
 והקדושה והשכינה שקנתה מקום דבכל ( לג דףדוד

 אתרא המפרא יכפה אינה שוב מקום, שמיםדמלכות
 ואמרו קיימת(, לעד מלכורע )כי מקום שםלקנות
 העולם, ההטביע שממנה שתיה באבן ד( יב ובד"ררז"ל
 שם הקב"ה התפש העטם בריאת בשעתכביכול
 וכו', ושכנום כעמי את רחמי שיכבשו רצון יהיואמר
 מקום אין הטוב מקום שם שמים מלכות קנתה כןואם

 עיי"ש, קיימת לעד ית"ש מלכותו כי וכו'להשראת
 ותפעמו רנביאמו הנ"ל, הפסוקים תתבונן זה פיחלל
 אתה רצ"ל וכו', י"י פעלת לשבתך מכון נחלתךבהר
 קנית כי לשבתך, מכון שיהיה בראשית ימי מןפעלת
 עבודה שם עבדו הרי תימא וכי כביכין, מקוםשם
 מקום כן על ועד, לעולם ימלך י"י אמר לזהזרה,

 והבן וכו', מקום אין שוב מקום שמים מלכותשקנתה
הדברים.



4 ייף 4
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 אמאמר
 החרשמדות

יששכר
אייר

 החדש וסגולת הזה, בחדש השולט הושה של הצירוף ידוברבו
 החדש. בזה אשר הזמניםוכל

 יוצא ייעה"1, הזה בחדש השיט הוי"ה צירףא(
 יתהלל כי( ס לדט" תיבות בראשימפסוק

 סיון איד פמכה אספים )סשה וידוע השכלהמתהלל
 בסוד האריז"ל מרן בדברי תיאבונן וכאשך ח(,פ"א

 הנה י"ס( ש"1 "רע"" תם דרבינו ותפילין דרש"יתפילין
 בחדש המאירה כפשופה הוי"ה הוא דבה"יתפילין
 1תגל השמים ישמחו ש( צו )שלש מפסוק היוצאנימן

 יהה"ו ציריף במוד הם תם דרבינו ותפיליןהארץ,
 וכתב וידוע, ולשכל ולמתהלל יתהלל מפמוקהיוצא
 הטה הללו שהתפילין פיה( השמ"פ )שעיהאריז"ל
 במוד המה כי לי )נראה א*( חכמה להשגת מאדמםונלים
 בפסוק נרמז הזה הצירוף כן על חכמה דאבאהמוחין
 כי תבין זה כל ריטבונן כאשר וידוע(, השכלהנ"ל
 מסוגל הנ"ל הצירוף בו שאיר אשר הזה החדשגם

לדגדגה

 בהרהור ו' אות המליך ס"ס( )פ"נ יצירה ב:םפרב(
 בהם וצר בזה זה וצרפן כתר לווקשר

 זכר בנפש ימנית וכשיא בשנה ואייר בעטםשור
 שהצירוף כית הנ"ל הדברים פי על כאן, עדונקבה,
 ולשכל ולמתהלל יתהלל הוא אייר בחדש המאירהנ"ל
 תפילין כענין וידיעה להשכלה מסוגל והואלידוע
 ההרהור בריאת הזה לחדפי שייך כן על תם,דרבינו
 במאמר עוד וככתבתי מה ועיין ההשכלה, במוחשהוא
 ענין על מוםיף 1' ( ה )פסהיס ענין 9 )ממן שני פסחב'

 ב(. )ימן דמי כדבוך הרהוך ( כ )בדכות ובעניןר4מט1ן,

 הרפואה, בחכמת ומנומה נבחן הוא אייר הדייטג(
 האצמומכא להריק לרפואה מסוגלשהוא

 דנשאר המעם לי ונראה המרה, וחלישת העיפושיםמן

 ט"ו אות טוב ועשה מרש סור ס' על פהרצ"א הוספות עייןא*(
 ב'ד"ה

 והחטאים החולשות כל דהנה הזה, בחדש במגולהזה

 מזג לפי שאינם המאכלים מן באים הרוב פיי
 )ת-מם לירד האן התחיל הזה בחדש והנההאדם,

 באיברים, הנבלע לחם ע".( אסא אבירים לחם כה(עה
 נמצא מכאוב, הטום חיי שום מזה בא היהיא

 פבע נשאר כן על החולאים, כל נתרפאו הזהבחדש
 שכתבתי מה עיין לרפואה, מגיה הזה בחדשקיים

 ה'. מימןלקמן

 הנה לז4 א י, )ב"א ז"ו במקרא נקרא אייר רט*שד(
 תורה ניתנה לא יז( כשלא )ממלתא רז"לאמרו

 התורה, ניתנה מית בחדש הנה המן, לאוכליאלא
 ירידתו תחלת היה לתורה הכנה שהוא המןוירידת
 ו' אות ידי על היה אייר חדש בריאת והנהבאייר,
 חדש ובריאת יצירה, מפר מן )ב( לעיל שכתבתיכמו
 )שם4 יצירה במפר כמבואר ז' אות ידי על היהמיון
 הזח, בחדש שירד הסן לאוכלי נסמכת התורהוהנה
 אות אל נממכת הז' אות ז"ו, נקרא הזה החדש כןעל

 המן לאוכלי אלא תורה ניתנה לא לרמזו',

 רשומות דורשי אמרו איי"ר, החדש זה נכליאה(
 שהוא שצ( וכמאצן מצע יב, ידין דן ז)קראט

 הם שם( )מע"ע רחל יעקב יצחק אברהם תיבותראשי
 הכנה הזה החדש להיות ואפשר המרכבה, רגליד'

 כן על המדוות ידי על היא לתורה והכנהלתורה,
 במעשי כי המצות, אל בתורה קדמה אבותמעשה
 ללמוד ישראל מנהג כן על המדווך מבואריםאבות
 מסכתא נקראת דרכינו וכפי ההם, בימים אבותמסכת

 במסכת המבהגר וחסידות המדות שכל מפני אבות,זו
 בכתובים הוא כאשר אבות ממעשי נלמד הכלזו

 החדקו נקרא ועוד צגות(, מס' תחלת נהפכים קבריםאצלינו
 שהוא ( חב )""ג בזהר ומבואר אר"ך, בגיממריאאיי"ר

ישח



 קכניששו שני פסח ב, מאמר איר, חישמשריבני

 אעלה כי ת( ל )ישף אסר ראת כמה רפחשהלשת
 כסו לרפואה במנולה החש הזה והחוטט לך,ארוכ"ה
 במאסרי שכתבתי מה ועיין נ', מיסך לעילשכתבתי
 לונין רכ"א דוד )חסן כמא בענין כא( סי' ה )מא'השבתות

 שם עיין אר"ך החש רוי"הכוסי
 הזה בחובט לניראל ניתן הבאר מתנת נם הנהו(

 המבחשר סיעם כן נם הוא הנה אייר,חדש
 והנה לתורה, הכנה הזה שהחדש ה'( ד' )סימןלעיל
 ומצוה, )מי וידוע התורה, והשנת לידיעת סמונלהבאר

 סרן 7טקךטה בלה דוברז%טו(( )דפוס הלימוד המתגת שערפרע"ח
 בספינה עסו ששפ זללה"ה סהרח"ו לתלמידוהאריז"ל

 בים הכברה ססקום פבריה של סימה לשתות לוונתן
 סבין לב לו יהיה שבזה לו חשסר הבאר, החשששם
 להודיעך באתי תשגב דאורייתא, ברזין והשכלוידיעה
 ספני הקדמונים שהקשו סה ירק( יט י פטר חשרי)יץ
 צוה ולא כבוד לענני זכר לעשות הש"י צוהמה

 בפסוק מבואר הטעם לי נראה ובאר, למן זכרלעשות
 וץהטבןזי נ:סוג:וןז כי וג:1' ןזשב1 בסוכות מב-מי( כג)וקיא
 רצ"ל מצרים, מארץ אותם בהוציאי ישראל בניאת

 בהוציאו נימן בחדש תיכף היה הכבוד עננימתנת
 תזכור למ37ן ק מז )דברים וכתיב מצרים, מארץאותם
 כן על חייך, ימי כל מצרים מארץ צאתך יוםאת

 בעת תיכף שהיה כבוד לענני זכר לעשותמחויבים
 באר סחטת כן שאין סה ססצרים, ישראל בניצאת

 אייר חדש עד להם ניתן לא זהומן
 כתבתי כבר אייר, בחדש היתה עמיק מלחמתז(

 להכנה מסוגל הזה החדפו אשרלך
 התורה מן ידיהם רפו כאפטר הנה התורה,לידיעת
 ברפידים ישראל עם וילחם עמלק ויבא ח( ת)שמית
 הנה ע.((, )התוהו רז"ל שאסרו כסו ידיהם רפו)איטר

 אויר זי"ע ממתקאגאט הרה"ק לנכרז יששכר ששד ס'עייןא(
 סגת כמלו במאמרי מ"ש ויין ותגיז. א סימן אמאמר

 כאיטר אחרא דספרא הדעת מבחינת החש עמלקידוע
 הזה בחדש הנה ק, חיש ג מאמר )טד בסקוסוכתבנו
 נרמז )כאיטר ההשרה ידיעת להכנת סמוגלשהחש
 וידוע(, השכל ושמתהת יתהלל החדני שלהצירוף
 הדעת הנינוד שהחש עמלק בא אזי ידיהם רפוכבחטר
 שהוא עסו להלחם ליהושע סשה וצוה אחרא,דמפרא
 הדך שורו בכור ת( לג )דברים ביה דכתיב דיוסףסזרעא

 נראה זה כל שור, מזלו הזה והחדש פ"ר( )יופרהלו,
 הדברים ירחיב והכהטכיללי

 בחדש היה הראשת המקדש בית בנין דצזהלתח(
 ההא הזה החדש הנה א(, 1 )מ"אאייר

 דהטכל דחפם בטירוף שנרמז כסו לידיעה ומסוגלסוכן
 דוד חשסר לעבודה, הכנה "ט הידיעה ומןוידוע,
 וכו', ועבדהו אביך אלקי את ד7ן ט( כה הבה"אלשלמה

 הסקדש בית יסודי שלמה יסד הזה בחדש כןעל
 העבודהמקום

 לשבש מיוחם הזה החדש הדמים סדר פי עלפ(
 בו נכאב 4 מה ש"ח אורה ושערייששכר

 כענין וכו' בינה יודע"י יישכר ובלבני לג( יב)וגו7*א
 לעיל, כנזכר וידו"ע השכל שהוא הזה החדורצירוף
 כחטא הלוים עבודת התחלת היתה הזה בחדשוהנה
 הענן, נעלה הזה לחוטט בעשרים 00 י )במדבר כיבכתף,
 בחדש ובו לנישכר, מיוחס הזה החדש תבין,והנה

 היפב תבין בכתף, משא לוי שבפ עבודתהתחילה
 0 סימן ה מאמר טבת )נטלו אחר בשקום שכתבתי סה פיעל

 שהם"ם ביעקב רבנן לאסרו הא הקדסונים,בשם
 )בראשית שנאסר על עליו שקיטרג החש עסושנאבק

 עחיר ולא לך אעשרנו עשך לי עזתן נמטר וכל כב(כח
 אמדו והנה לס37שר, לוי הופרש שעה באותה בניו,את

 אעשרנו עשר אסר יעקב נתהנה בקבלתםהמקובלים
 בתקנת סמכו זה על אשר חוטף, והוא ע"טוריןתריו
 א( מחוטט, יומרר יבזבז אל המבזבז נ( )כשבותאחטא

 יחוטט בי הערה המאמר

 במאמר
 שנישמח

 שני, פסח מעניני ידוברבו
 ידעת וכבר כמהרה, הוי"ה הוא נימן חדדם שלוכח"ה כחה פי על לי נראה אייר, בחדש שני פמח עניןא(

 רמוזים הסה שבתפילין פואטיות ד' 8"ט( ש"1 )*ת"" צירוף דהנה "4 )יט א' במאסרשכתבתי
בשם
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 כסדרן הם הלא דבה"י תפילין והנה הוי"ה,בשם
 נגד והם שמוע, אם והיה שמע, יביאך, כי והיהקדש,
 מן הבאים מוחין בחינת והמה כסדרה, הוי"הצירוף
 הוא אייר חדש של הוי"ה צירוף והנה בינה,אימא
 בחינת שהם תם דרגינו תפילין צירוף כפייהה"ו
 )וקרא הכתוב מסוד לך ידוע והנה חכמה, דאבאמוחין

 אימא, בינה בבחינת מהרה וכו' וקדשו ומהרו יט(מז
 תמיד והם קדש, שנקרא אבא חכמה בבחינתקדושה
 במשניות ע"כ (, ד )יחג מתפרהטין דלא ריעין תריןבסוד
 ו( לג )ישע" בפסוק נרמזין מהרות קדשים הסדריםב'

 )ונם הו', בחיבור ודעת חכמת וכו' אמונתוהיה
 שמתחילין קודם מ"0 פ"נ )שים קדשים סדר סוףתראה
 זמן כל חכמים תלמידי בזקני שם מדבר מהרותבסדר

 האוכל כן על הבן(, עליהן, מתיישבת דעתןשמזקינין
 יאכל לא מהור שאינו ומי מהור להיות צריךקדשים

 הנה אייר ניסן חדשים הבי אלו הנה הקדש,מן
 תם ודרכינו דרש"י תפילין צירופי כעניןצירופיהן
 בבחינת והם לעיל שכתבתי כמו ואמא דאבאמוחין

 בנימן מהור היה שלא מי כן על מתפרשין, דלאריעץ
 בדרך כורוד הנני זה כל הבן, באייר, קדשיויאכל

 האמת. יודע הטוב והשםאפשר

 א' מאמר ניסן חדש במאמרי שכתבתי מה ערץב(
 בשיחה ה' אות המליך ה( יצירה מספר ד)סימן

 אות המליך וכו', בשנה וניסן בעולם מלה בו וצרוכו'
 מזה בשנה, ואייר בעולם שור בו וצר וכו' בהרהורו'

 ניסן הנה דמי, כדיבור הרהור ( כ )גרמתתתבונן
 בכתבי כמבואר סח פה נדרש הוא פסח קרבןמקריבין

 הוא כי לזה מסוגל החדש והנה 8"ז4 שמא מת""מרן
 השיח"ה בחדש קרבנו קרב שלא ומי השיחה,בחדש
 בחדור פטלים הנה רחוקה, ודרך מומאה אונסמחמת

 דמי כדבור הרהור כיההרהור
 ג( )מהש מה מפני כן נם הנ"ל לפי מלתבונןג(

 אייר חדש בי יאון, ענין ש מוסיףו'
 שאם נימן, חדש על ניתומף והחש ו', באות נוצרהא

 באייר יקריבנו בניסן קרבנו קרבלא

 גמאמר
 בעומרל"ג

 ענינו. מהו בעומר לוגענין
 בו שנוהנין בהרה( 1 תל"ג )או"ח בעומר ל"נ עניןא(

 את לך אומר תחינה לומר ויטלאשמחה
 והפדים )דגתם כתבתי אשר את ואקדים לבבי, עםאשר
 חכמנה ה-ט( משגה )פ"ג אבות ממכת בכמינה נחלקאות

 להם אמר וכו', זכאי בן יוחנן לר' לו היותלמידים
 )על האדם בה שידבק מוכה דרך איזהו וראוצאו
 שיהיה כללי מוב איזהו להם דשאל לומר צריךכרחך
 השאלה, מהו הכי תימא לא דאי המוכות, כלכולל
 סו( ל )דירים אמר דאת כמה המוב המה ומצותתורה

 וכו'(, המוב ואת החיים את היום לפניך נתתיראה
 מוב, חבר אומר יהושע ר' מובה, עין אומר אליעזרר'
 את הרואה אומר שמעון ר' מוב, שכן אומר יוסיר'

 אני רואה להן אמר מוב, לב אומר אלעזר ר'הנולד,
 דבריו שבכלל מדבריכם ערך בן אלעזר ר' דבריאת

 להם אמר א' להתבונן, ש"ט מה הנה כא4 עדדבריכם,

 שאמר דבריהם כל כ' לראות, להם צוה היכן וראו,צאו
 ר' להם שאמר מה ב' למדו, מהיכן ואחד אחדכל

 האיך כו' דבריו שבכלל וכו' אני רואה זכאי בןיוחנן
 את ורואה פוב זורכן טוב חבר מוב לב בכלליובלל
 ללב קודם העין פעולת הלא מובה, עין וגםהנולד
 חומד. והלב רואה העין לט( טו שלח )רש" שאמרוכענין

 שלא מושכל שכל שום לך אין דהנה לי,ונראה
 ר' להם צוה והנה התורה, מן נשמעיהיה

 דבר איזה התורה מן מתבוננים שיהיו זכאי בןיוחנן
 רבם בדברי הבינו החכמים והתלמידים כללי, מובהוא
 בתורה, הנזכר הראשון ם מן נלמד הזה הדעתאיטר
 הרהרה, דרכי לכל הכולל הכללי המוב הואהוא
 פ' הדואה נח.( )מ"ק רז"ל שאמרו דרך פי על)והוא
 בתיבת התורה בו ופתחה החשיל לו, יפה סימןבחלום

מוב
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 אות אין טוב תיבת עד בראשית מן כי תחלה,טוב
 שנכתב והתיבה מהאות ~מוד שיש מזה נשמעט',

 שנזכר והתיבה האות שאותו היינו בראשיתה,בתורה
 הנאמר לכל כללי דבר הוא הדבר אותו בתורהבתחלה
 אין מ"ק פ"ו )אמת טו"ב היא התורה והנהאחריו,
 1כ1', טיב לקה כי ב( ד )פש4 שנאמר תורה אלאטוב

 ט1ב1ת כללידן אבל טיב, היא התורה דרכי כלממילא
 הנכתב הראשון הטוב מן ללמוד יש בודאיהתורה

 וכנ"ל(בתורה
 הטוב מן אחד כל ודקדק התלמידים יצאולהנה

 כללי, מוב בודאי שהוא בתורה הנאמרהראשון
 בתורה הנזכר הראשון טוב הנה אליעזר ר' למדהנה
 הנה טוב, כי האור את אלקים וירא ד( א )ברגשיתהוא
 הדרך נלמד מזה בראיה, בתורה הראשת הטובתלוי
 מדכתיב למד יההטע ור' מונה, עין הוא הכלליהפוג
 יהי אלקים ויאמר תהום פני ש חשוך שהית ג( אהם
 טוב, כי אלקים וירא להחשך, חבר האור ונעשהאור,
 אומר יומי ר' טוב, הבר הוא הכללי הטוב דרךנשמע
 האור את אלקים וירא ד( )שם כתיב דהרי טוב,שכן
 שפירכן )כמו חז"ל בזה ודרורו וכו' ויבדל טובכי

 משתמש האור שיהיה נאה שאין ראה )שם(( בזהרהם"י
 ולזה ביום תחומו לזה וקבע הדהדך עםבערבוביא
 ועל לזה, זה בשכינות סמיכות היינו בלילה,תחומו
 הוא טוב שכן נשמע הנה טוב, כי וכו' וירא נאמרזה

 את הרואה אומר שמעון ר' הכללי, הטובהדרך
 חז"ל דרשו טוב כי האור את אלקים וירא כיהניד,

 אגדה( לדברי צריכים אנו בזה אף הש"י)וכפירחח
 טוב כי וראה רשעים של במעשיהן הקב"השצפה
 הרואה הוא הכללי הפוב נשמע הנה האור, אתלגנוז
 כי טוב, ל"ב אומר ערך בן אלעזר ר' הנולד,את

 תיבות, ל"ב טוב תיבת עד ברשתית התורהמהתחלת
 ר' אמר כן על הכללי, הטוב הוא פוב לב עליורה
 דבריכם, דבריו שבכלל וכו' אני רואה זכאי בןיוחנן
 הלזו התורה מן נשמעים דבריכם שגם אמת הןכי

 ר' שלמד הטוב אבל כופים, טובות הם אלהשכל
 כל גם כיל שהוא התורה מן נשמע ערך בןאלעזר
 רק הוא אחד כל לימוד דהנה שאמרתם, טובותאלה

 הוא והנה הפוב, אל המוממך המיוחדיםמהפסוקים
 הפוב, עד התורה מהתחלת דהיינו הכלל סכללמד
 שאמרתם הפובות כל כשל ההוא שהפוב נשמע כןאם

 וישר להבין נחמד דבר והוא דבריו, כוללים אינםוהם
 *(. דעתלמוצאי
 הג"ח'(

 מדנשמע דרכו לפי אחד כל הנה וכר, וראו צאו בהפכוונע
 בהיפך הוא הפכו נשמע הטוב הוא שזה התורהמן
 וראו צאו שוב אותם דשאל )והא אחד, ההפכתםשכשעת
 כש((, שת אוות שפרש ויבהם אחד במקום אי"ה יתבארוכד
 הטוב בדרך שאמר שמעון ר' בדברי להתבונן מהראויאבל

 ובהפכו לימודו(, בפנים שכתבתי )וכמו הנולד אתהרואה
 הנולד את הרואה דאיה עומר ויש משלם, ואינו הלוהאפר
 טוב כי וראה רשעים של מעשיהן הקב"ה שצפה נלמדהוא
 לבשו לעתיד לצדיקים גנזו ו( יב )נ"ר ואמרו דביר,ליגנז

 מלאכתינו בעל הוא ונאמן לנו, להחזירו עתיד בימינובפשיה
 לבא לעתיד לנו ולשלם להחזירו וגנזו( החור מאתנו)שלקח
 כן וגם מוכלם, ואינו הלוה הוא הפכו נשמע הטוב, הואוזה
 אומר אין ד( יפ )חילים בפסוק רז"ל שאמרו מה פי עלהוא
 ששיכתב הראשון האור שנגנז כיון ד( כו )ויק"ר דבריםואין
 מן לוה והיום היום מן לוה הלילה ואילך מכחן שעות,ל"ו

 דברים בלי אומר בלי באמונה לזה זה ומחזיריןהלילה
 כי וכר וירא כתיב בזה והגה עדים, ובלא שטר בלאהיינו
 מזה זה ולחץ וכי תחומו לזה וקבע וכף ויבדלטוב

 הבן. משלם, ואינו הלוה הפכו והגה באמונה,ומחזידין

 ג דרוש ד )ניסן הפסח לחג בדרסטים בדברינו עייןהקנה

 הכל שהוא א' ליל בכוונת הסוד( דרךא
 )לקבלת המוחין והשפעות האורות כל נעשיםבחפזון
 מעשינו ידי על שלא דלעילא באיתערותאהרירה(
 שיתהווה עד להתמהמה יכלו שלא במצרים שהיה)כמו
 ידי על שלא הארה להיות והנה מעשינו(, ידי עלהדבר
 כך אחר הש"י צונו כן על קיום, לזה איןמעשינו
 אחר יום מופרין ואנו יום, מ"פ העומר מפירתמצות
 )הנצרכין האורות ומאירין דרגא, בתר דרגאיום

 ואז קיום, לזה וסט מעשינו ידי על התורה(לקבלת
 הם המפירה ימי והנה התורה, קבלת יוםהוא
 הכללי הטוב על הנלמד טו"ב ל"ב מנין ימיםמ"ט
 )ועיין טוב, כי אלקים וירא עד בראשית תיבתמן

 )מ"ה הז"ה הליל"ה כונות ענין )שם( הנ"לבדרהטים
 אור סוד או"ר יה"י בגימטריא מ"ג( )ע"ב מצ"הב"ן(
 אשר התורה אל הכללי הטוב הוא מאד( הבןהגנוז,
 קודם לספור הש"י צתו כן על הפוב, האור גנוזבה
 אלא פוכ אין פו"ב, ל"ב מנין ימים מ"ט תורהמתן
 תורתי, לכם נתתי טוב לקח כי שנאמר כמהתורה
 כי האור נגנז שבה מפני פוב התורה נקרא כןעל

טוב
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 חכמה נתיבות ל"ב בתורה ויש א( פ"א כגירהטוב,

 סוד בחוכמתא יונתן תירנם בראשית א( א)בראשית
 ל"ב )היינו ל"ב בתורה לך הרי כידוע, חכמהראשית
 מוב(, רי אור הננוז אור )היינו טו"ב חכמה(נתיבות

 מ"מ למפור הש"י צונו התורה )להכנת[ )להבנת( כןעל
 קבלת יום הוא כך ואחר מו"ב( ל"ב )מניןימים

 יב( סימן יב מאטר מסו )ע15התורה,
 רמיזת ותראה המוב לבך תנה נעים הקוראדמעתה

 רק הוא לעיל( שכתבתי )כמו בתורהל"ב
 כי מוב, תיבת עד בראשית מן תיבות ל"בבחשבון

 רשומה הקדומה התורה בראשיכן מסתתר( א-לנוטר
 תמצא מאין חכמה( נתיבות )ל"ב המתומהחכמתך
 התיבות בחשבוז רק הלב נרמז כן על נעלמה,והיא
 )רמז טוב תיבת עד תיבין ל"ב )חכמה( בראשיתמז
 מחכמה אוריי1זא ( קכא )ז"-ג הנעלמים נתיבותיהל"ב

 נשמע מזה בתורה, בפירכם היא מוב ותיבתנפקת(
 להכנעת מפירתנו במצות דודים עת עתותינובהניע
 ל"ג מספר בספירה בהשלים התורה לקבלת מובלב
 כז על בתורה, שכנגז הגנוז אזר הפוב מתנלהאז

 אי כי הבן צדיקים, אור שמחה יום הזה היוםעושין
 לפרשאפשר

 ותבין תשכיל נעים קורא י"י ברוך אתה רעועך;ב(
 של המוב התגלות התחלת זה ביוםאשר

 האור ( קכא )ז""ב הוא מוב, כי האור בה שנננזהתורה
 האור בזה סופו, ועד העולם מסוף בו מביסשהאדם
 ( ק ח"ג )זהר הנה בראשית, יוצר של מממוריןרואין

 ידו על כי קדישא בוצינא קראוהו יוחאי בן שמעוןר'
 כי האור מוד הוא התורה מודות באיתנליאנתנלו
 זה"ר הקדוש מפרו נקרא כן על בתורה, הגנוזמוב
 הננוז הטוב אור מופו ועד העולם מסוף המבהיקאור

 תורה למתן ימים מו"ב הדין יומא כן עלבתורה,
 וכמו בתורה מוב כי האור להתנוצץ מתחילאשר

 דהילו1א יומא בעומר ל"נ הזה יום הנה לעיל,שכתבתי
 מרומים, לשמי עלה ביום בו יוחאי, בן שמעוןדרבי

 ירטב הקב"ה כי ( יא ה"ה כן נם נולד זה ביוםומסתמא
 בו הנה יום, אל מיום צדיקים של שנותיהםוממלא
 היינו התורה מן להאיר מוב כי האור שמרטהילביום
 הנשמה נתנלית ביום בו תורה, מתן קודם ימיםמו"ב

 בתורה, מוב כי אור דרך תנלה אשר בעולםהקדושה
 נר )היינו קדישא בוצינא ההוא הקדשן נקרא כןעל
 על וקאי יכתוב אגש רבי לכו, אסדרגא וכד שם, הזהרז"לא(

 אגש רבי וכתבו "סתלקותו, ביום משב"י אטר אשר זוטאדפדרא
 זוטא "אדרא על ג"כ קאי זה ג( זוטא. התירא על ג"כ קאי זהב(

 וצוה ( רפז )ו""ג מרומים לשמי עלה ביום בוהקדיש(,
 א( נתגלו אשר נמתרות הננזי כל לכתוב אבאלר'

 כמה מוב, )כי הננוז האור מהארת ברכהלהשאיר
 לנו שמור כו'( צפנת אשר מובך רב מה אמרדאת
 כמו צדקינו משיח אור במהרה יתנלה עדולבנינו
 אור יהי אלקים ויאמד ב( תוק גחי )יבהק רז"לשאמרו
 התעמקות בזכות הכהטיח, מלך של אורו זה ג( אוגששית
 לברכה קדישא בוצינא השאיר אשר מוב כיבהאור

 ישראל לגל ולאורולחיים
 נרות להדליק הוא תורה ישראל מנהנ תבין ךבזך:נ(

 מוב כי האור לכבוד זה, ביוםומאורות
 מו"ב בעומר ל"נ היקר זה ביום להתנוצץשמתחיל
 התורה מאור נשמת ולכבוד תורה, מתן קודםימים

 הזה וביום הזה, ביום נתנלה אשר קדישאבזצינא
 לאורו דיליה דהילולא יומא והוא מרומים לשמיעלה
 ומבהיק המאיר זהר הקדוש מפרו לכבוד ונלך,נמע
 ביום אבא ר' כתב )אשר מופו ועד העולםממוץ
 כהטיח יבא כי עד בנלותינו לנו מאיר והוא ב((,הזה

 או"ם יה"י אלקים ויאסר ביה דאתמרצדקנו
 מלך של אורו זה ב"ן( מ"ה מ"נ ע"ב)בניממריא
 הננוז האור לנו וינלה בימינו במהרה יבאהמשיח
 ותאין הרקיע, כזהר יזהירו 11קכ!,2כילים ג( יב)דניאל
 השמחה אשר אמת מאנשי לנו נתאמת אשר זהלפי
 כמבע שלא היא יוחאי בן שמעון ר' ציון על הזהביום

 ישמח. צדיקים אור ט( יג )מילידכתיב
 יורו רב בי בני התלמידים אשר ישראל מנהנד(

 כבוד מאת שמעתי והנה הזה, ביוםבקשת
 המעם זצוק"ל זמיוסאעג[ מהרמ"מ הקדוש הרבאדומ"ו
 ביום והנה הקשות נראתה לא שמעון ר' בימי כיהוא

 והוא דבריו, כאן עד הזה, המימן עושין למרוםעלותו
 לי ונראה קשות יהודה בני ללמד יח( א הט"בכעין
 יוחאי בן שמעון ר' אמר דהנה אדומ"ו, דברי דרךעל
 לרנלי תצפי לא ברי " לו )ת"ו )בזהר בריה אלעזרלר'

 מימן הוא נהירין, בגוונין קשתא דתתחזי עדדמשיחא
 כי האור ינלה אשר הכהטיח מלך של אורהתנלות
 הקדהט המפר נכתב אשר הזה ביום הנה הננוז,פוב
 בוצינא מפי הננוז מוב כי האור טהארת שהוא סהזהר
 זה בזכות יתנלה עד בנלות לנו מאיר וזהקדישא,
 הכהטיח, מלך של אורו זה אור יהי צדקנוכהטיח
 בשונין קשתא דתתחזי בשעתא בידינו ממורוהמימן

נהורין



 קכריששכר בעומר ל"ג ג, מאמר אייר, חרשמאמריבנני

 המורים ויורו הלזה הטוב לסימן זה ביום כן עלנהורין,
בקשרן

 פי על הקשת, מנהנ על מעם עוד לומר לי ונרועץה(
 סבת )כסלו חנוכה )בדרסטי כתבנואשר

 הדודאים י( ז )שה-ש בפסוק א(( סיחן ביששכר שרי התאמר
 יששכר על )שהש"ר( חז"ל דרשוהו וכו' ריחנתנו
 וזהו הדודאים, סיבת ידי על הנולד התורהעמוד

 אינו הפסוק ויתר בעולם, טוב ריח נתנוהדודאים
 לן קיימא דהנה בזה, ופירוטנו זה, לפימתפרש
 היה יששכר עיבור אמנו לאה בו שנתעברהיום
 ד"ה יד ל ))בראויית באלשיך עיין השבועונם חנבליל

 הוא חמים קציר בימי ראובן וילך שלנטית(עוד
 ביומי ראובן ואזל יונתן בתרנום הוא וכןשבועות(,

 והנה התורה, עמוד יששכר מזה נולד כן ועלסיון,
 השבטי כל אשר לו( יפרדר"א חז"ל בדברי לןקיימא
 יולדנו כי ( יא )ר"ה ולמקוטעין לשבעה נולדוישורון

 לאה שנתעברה כיון כן אם למקומעין, יולדתלז'
 יששכר נולד השבועות בחנ יששכר של עיבורואמנו

 באחרית נעשה שבו בחנוכה, )וממתמאבכסלו*(,
 המנורה באור נםהימים
 שרצו לתורההרמוזה
 נתקן וכחה לבטל,היונים
 הרמוז חנוכה נר מצותלנו

 הננוז אור תורהלאור
 הנם נתהווה האורשמזה
 במקומו, הארכנוכאשר
 באמצעותם יששכר שנולד בעולם, )טוב ריחנתנו

 )היינו פתחינו ועל נתהווה( כך ידי ועלובסיבתם,
 מיני )כל מגדים כל ישראל( בני פתחי עלשנתהווה
 )היינו רטנים ונם חדשים חנוכה(, נר מזוזהמתיקה,
 עם חנוכה נר חדשה מצוה זה לפי כעת לנוש"ט
 נר את לך )אעמיד לך צפנתי דודי מזוזה(,ישנים
 מזוזה ( כב תבת הלכתא כי שמאל, שהוא בצפוןחנוכה
 במצוות מסובב שיהיה כדי בשטאל חנוכה ונרבימין
 זה לפי והנה )שש(, חנוכה בדרהטי באריכותעיין

 היה התורה עמוד יששכר עיבור שזמן כיוןתתבונן,
 כבר הנה חורתינו, מתן זמן השבועות דחג א'בליל
 להתעורר מתחיל שבתורה הטוב תארת לךכתבנו

 בעומר, ל"נ ביום היינו התורה קבלת קודם ימיםטו"ב
 כי אור בתורה הגנוז אור להתנוצץ מתחיל ביוםבו

 וכנזכר נרות בו שמדליקין ישראל מנהנ כן עלמוב,

 נולד ובחנוכה התורה, אור התנוצצות התחלתאיי
 כי במצוה, נרות בו מדליקין התורה עמודיששכר
 ניסיי אור הארת לישראל נסים שנעשו הזמןהוא
 הזטן והוא לתורה, הרמוזה המנורה אל הגנוז אורמן

 יתנלה אשר עד לישראל להאיר התורה אורשנתגלה
 מלך של אורו זה אור יהי בו נאמר צדקינוכהטיח

 התחלת הוא בעומר ל"נ ביום זה לפי נמצאהמשיח,
 נעשה הוא ובחנוכה טוב, כי האור שלהתנוצצות

 והנה הנרות, את בהיטיבו המנורה הטבתבפועל
 בעומר בל"ג כן ש ד"ה(, )יצירה קשת מזלו בכסלוחשכה

 הבן. בקשות המוריםויורו

 שנוהנין ישראל בני מנהנ על מעם עוד לומר ירטו(
 דרבי דהלולא יומא ההוא ביום באורלהרבות

 ההוא ביום רזין מגלה כשהיה שמעון ר' דהנהשמעון,
 וז"ל, ע"ב( רמ"א דף ))ז"-9 אמר קדושאבאדרא
 והאי וכו', דקוב"ה קמיה רזין לנלאה בעינאוהשתא
 דהא אחרא, כיובש לדוכתיה למיעל יתרחק לאיומא
 היום שהיה רצ"ל עכ"ל, קיימא, ברשותי דא יומאכל

 להתחשך, היום לאור רשות היה ולא באורומתארך
 שכהלת ר' לו שנתן עד העולם, מן שיתפנההיינו
 ומשמשים בטלים האורות כל כי יורה וזהרשות,
 אשר דאורייתא סתימין רזין היינו מוב כי האוראל
 המבינים והצדיקים לצדיקים, הגנוז אור בהננוז
 כן על בה, הגנוז באור מאירים הנה דאורייתאברזין
 ר' של פקודתו ושמר מתארך היה ההוא היוםאור

 הזה ביום אור מרבין זה לבעבור הנה הבן,שמעון,

 ש1711 הגנוז אוד א( )סיטן לעיל שכתבתי מה פי עלז(
 האור ואותו בתורה, נננז הוא הנההקב"ה

 האו"ר א"ת אלקים וירא שכתוב כמו מובנקרא
 כי בתור"ה( בגימטריא כן ונם תרי"ג,)בגיממריא

 התורה נתינת ליום קודם ימים טו"ב כן עלמוב,
 בדברי רמז שיש וזה התורה, מן אור להתנוצץמתחיל
 נ"ל ביום )היינו עיני 1"ל יח( קיט )תהלים זמירותנעים
 באפשר. נ"ל מתורתך, נפלאות הלבימה אז(לעומר,

 הג"ד*(
 שונים דרכים שישנםידעתי

 השבטים, לידתבזמן
 פי על זה כל כותב אניאבל
 התורה, מלשון לי דמוכחמה
 המיוחס התרגום דברי פיועל

 האלשיך הרב פי ועלליונתן,
זצוק"ל.

 הדודאים שפירוטנווזהו



יששכרבני

 סיון חדשמאמרי
 אמאמר
 החדשמחת

 ומזלו, הזה בחדש מהצ'ט הוינה של הצירוף ידוברבו
 הזה, בחדש אשר הזמניםוכל

 יוצא ידה"ה, הוא הזה החדש של הוי"ה צירותא(
 קומשכן דלצלע ידותיו כ( יט בו, כנמותמפסוק

 מסכת חסידים )משנת הנ"ל הצירוף תיבות ראשיהשנית

 )שמות קדש במקראי דקדוק לך יובן 31חה א(, ב סיוןאיר

 הזה גיום וכו' ישראל בני לצאת השלנתי בחדש א(יט
 אחר זמן לשלול משמע הז"ה ביום הנה וכו',באו
 לקבלת להיות אבל לכך, מוכן היה הזה יוםרק

 תנשו אל 1כ1' נכונים היו סו( פשק )שם נצמווהתורה
 כביכול הזה בחדש השולמת הוי"ה והנה אשה,אל

 וזהו א(, לבד הנוקבין ואותיות לבד הדכוריןאותיות
 התורה, לקבלת מסונל הזה היום דייקא, הזהביום
 הצירוף להאיר שמתחיל ,;תורה לקבלת ההכנההיינו

 בפסוק. אחרים פנים יתבארו ואי"ההנ"לבג

 בהילוך ז' אות המליך מ"ב( ה"ה יצירהבסתךב(
 בהם וצר בזה, זה וצרפן כתר לווקשר

 זכר בנפש שמאל ורנל בשנה וסיון בעולמתאומים
 דקדוק כן גם תבין זה לפי הנה לשונו, כאן עדונקבה,
 בהילוך, ז' אות המליך הזה היום להיות הזח,ביום
 התורה, אל בהילו"ך בא"ו דייקא הזה ביום כןעל

 לכך מסונל הזה יוםכי

 תאומים, מזל שלימת מתחי הזה ביום עוד, דירצזץג(
 עם נעשו דייקא הזה ביום כן על שם(,)טהרה

 בינם וכן כתאומים, כביכול קונם עם באחדותהקודש
 יחיד לשון ישראל שם ויחן ב( יט )שמות עצמםלבין

 ש"א יי ש"ב סי ת"ז הקדמת 1ש5ן , צא הדש יהר ע5ןא(
 ותבין השלישי, בחדש ד"ה יתרו דבלה אגרא צ5זב(
 גימטריא הוא ובכן א', חסר קוא חומים אשר מובא שם בזהרג(

 קוצם עם באהדות הם שישרני שכתב למה רומזמלכות,
 כהמומים.כביכול

 ז. ה מפ"ר ב, יגבמדבררד(

 ( עת )"יב בזהר האמור פי ועל חברים, אחדכאיש

 הבן ג(, מלכו"ת בניממריא חסרתומי"ם
 הדין ביומא א( ים וששת ליונתן המיוחם רפרנדוםד(

 מידו זאת ביקש מי הנה לירח"א,בח"ד
 כן נם לדייק דבא נראה בפסוק, מבואר שאינוכיון

 ברמז והוא לחדדם, באחד שהיה הז"ה ביוםתיבות
 השלישי בחדש דכתב ( עת )""ב הזהר דברי פיעל

 בגיממריא לחד"ש באח"ד והנה אוריאל, ביהדהטלימ
 אוריא"ל סלא"ךזה"ו

 סיון הנה יצירה, ספר דברי פי על עוד רירןפרשה(
 התורה ניתנה והנה ז', באותנברא

 אברהם, היחום, ראש אברהם מן הז' דור כהגה ידיעל
 מבריאת וכן משה, עמרם, קהת, לוי, יעקב,יצחק,
 דירה לו להיות הקב"ה נרגאווה ג( בחקהי )תג"1מאעקם

 השכינה את וסילקו הרשעים באו והנהכתחתונים,
 אל סדור הצדיקים כך אחר באו והנה דג לערבותעד
 הזה עולם אל מערבות השכינה את שהורידו עדדור
 מסונל דייקא הז' שלימת הזה החדש והנה הז',ירידה

 וכו' באו דייקא הזה ביום כן עללזה,

 רבנן תנו דייקא, הז"ה ביום לך אבאר לעדךו(
 אות המליך ט"ב( )פ"" יצירה בספרבפרקין

 ימין ורנל בשנה וניסן בעתם פלה בהם וצר וכו'ה'
 ונקבה, זכרבנפש

 ונאי
 לעיל נסבואר הוא בסיון

 בעולם תאומים בהם וצר וכו' בהילוך ז' אותהטליך
 עכ"ל, ונקבה, זכר בנפש שמאל ורגל בשנהומיון
 ניסן בחדיר והנה אחד, ברנל להלוך אפשר איוהנה

 ימין רנל בחינת ניתקן ממצרים אבותינוכשננאלו
 אחד, ברנל לילך אפשר אי כי הליכה נקרא לאכלדיין

 היי אז שכהגל רנל בחינת כשנתקן כסית כךואתר
 הז"ה ביום כן על עולם, הליכות הלכות לקבועמוכנים

דייקא



 סכהיששכר החדש מהות א, מאמר סלתן חדשמטריבני
 ז' באות שנברא מה ניתקן כשכבר וכו', באודייקא
 רנל הייט ה' באות שנברא ומה השמאל רנלהיים
 מה ב"א תיבת שורבט )וזה בהליכה באו אזימין
 וזהו ב'(, נתהווה אחד רגל רק א' בהתחלהשהיה

 וה'. הז' נשלמו כשכבר באו הז"הביום
 קפ במעפ להבין לנמלאי פתחא אנא אפתח דגניהז(

 גד בההוא לא.( ושכת רז"ל לנו שסיפרומה
 רגל על כולה התורה כל למדגי ואמר לחתגיירשבא
 שלישים לך כתבתי אשר את תזכור זכור דחנהאחד,
 וספרונם סו( כג )ויקרא בענין ס"ק מג"ב בנוד, ש"ג 8"ד)מסו
 )הנוות לנו הקבלה באה דהנה וכו', השבת ממחרתלכם

 זה ידי על נתפקרו והנה פבא, יומא ממחרת (מה
 היה פוג הלא הזה, הצער כל לן ימההאפיקורסים,

 התורה קראה %מה בתורה, מבואר הדברשיהיה
 בכמה וגם שבת, בשם פסח של הראשון פובליום

 %א לכס גט.( )סוכה כנון לכם תיבת נדרשמקומות
 נדרתם מה לכם וספרתם וכאן להנאתכם, לכםהנזול
 דרוש ד מאמר )מזז אצלנו הדבר מבואר כבר והגהביה,

 בעת דהנה באריכות, א( סימן ג מאמר איר וע"ס הסיד, ע"דג
 על שלא בחפזון הדבר היה מצרים מארץצאתנו
 המאורות התגלות לניראל היה והנה מעשינו,ידי

 עיקר היא זאת אשר העליונים והשגתהעליונים
 תעשינו ידי על שלא הדבר שהיה להיות אבלהתורה,

 והלכו יום מ"פ שנשתהו עד בקיום, הדבר נשארלא
 עד דרגה והכנה בהשגה למדריגה ממדריגה יוםבכל

 מעשיהם ידי על בדגיגה קומתן שיעורשנשתלם
 אל הדין מן ראויין היו ואז והשתדלותם,ותשוקתם
 חוא ממצרים בצאתם שהשיגו ההשגות הנההתורה,
 תורתינו מתן בשעת כך ואחר חמ"ד, תורתנקרא
 יברג( סב ))הדוים שטענו הגבור"ה מפי תורה כג:()ממת
 עה"ז כי נשמעתי( שמענו זו שתים אלקים דבראחת

 בכל הוא וכן הבן(, וכו', חחס"ד י"י ולךלאלקים
 מאירין פסח של הראשת פוב ביום ונטנה,שנה

 הוא אבל העליונים, ותאורות הדרגין כללישראל
 נשאר לא וזה חסד תורת ונקרא תעשינו ידי עלשלא
 לעצמיכם לכם וספרתם הש"י וצונו בקיום,לנו

 היתוסף יום אחר יום וסופרין ולפוצתכםלהנאתכם
 קומה שיעור השתלמות עד אחרים, מוחין זמן בכללנו
 מפי התורה לקבל אנחנו ראויים ואז מעוטינו ידיעל

 מעשונת יה ש הדק( )מצדהגבורה

 פסח של הראשת פוב ליום התורה שקראהתדע
 פוב, ליום שבת בין הוא דההילוק שבת,בשם

 רא"ל לכס, הוא קדש יק לא )שמות כתיבדבשבת
 שלא אפילו נשפע דחכמה( )מוחין העליוןהקודמו
 לישראל הש"י מאת מהנה שהוא רק מעשינו, ידיעל
 "ט פובה מתנה י.( )שבת רז"ל שאמרו כמו קרובו,עם
 שבת קת:( )פריט כן על שמה, הטבת גנזי בביתלי

 על דין, בית לקדושת צריכה ואינה וקיימתקבועה
 מקדש רק והשבת ישראל מקדש מברכין אט איןכן

 מקרא ק כג )הקרא נקרא פוב יום כן שאין מההשבוע
 מעשינו, ע"י הקדש את ומזמנין קוראין שאנחבוקשט,
 כן על דין, בית בקידוש תלוי פוב יום קדישת כןועל

 חטרכם ( 88 )כרכות והזמנים ישראל מקדשמברכין
 ראשת יום סכלת זה לענין והנה לזמנים,דקדשינהו

 שההשגות השבוץ מעלת לו "ט הפסח חגשל
 בדרך הוא הנה התורה לקבלת והמוחין לנוהנשפעות
 לא כן ש מעשיש, ידי על הטלא חסד תורתמתנה
 אחר יום לספור אט וצריכין בקיום הדבר לנונשאר
 ידי על קומתינו שיעור להשתלם הש"י במצותיום

 הספירה למצות פעם לנו להודיע בכדי כן עלמעשינו,
 %פובתכם להנאתכם לכם וספרתם חתורהאמרה
 כזאיר ולמח מעשיכם, ידי על לכם המוחיןשיבואו
 לכם היה שכבר הגם השבוץ ממחרת שהיאלהיות
 נשאר לא זה פסח של הראשון ביום המוחיןשלימות
 ידי על שלא שהיא שבת פעולת כעין שהואלקיום,

מעשיכם.
 חדש שברא אות באותו מבראשיות כל היוצרידץנה

 לפסיחה מיוחד שהוא בנפש ימין רגל בראניסן,
 הענין כי המדרינה, כסדר שלא דילוג שהואודילוג,
 לא כי המדריגה, כסדר שלא הוא בניסןהנעשה
 כנודע, בחפזת רק מעשינו ידי על הפעיהנעשה
 בנפש שמאל רגל ברא סית' חדש שברא אותובאותו
 כסית הנעשה הענין כי כסדר, להלוך מיוחדשהיא
 קומתינו שיעור ודהטתלכעת המוחין קבלת ידי עלהוא

 כסדר הליכה החג ואז כנודע, יום אחר יוםבהליכה
 שדקדקה ק )טנא לעיל שכתבנו וכענין רמים,כב'

 דייקא הז"ה ביום וכו' השליוני בחדש לומרהתורה
 העיין הנהו כן גם )שם( שכתבתי וכענין וכו',בא"ו
 ניסן רהטנה בחדשי בהם שנברא המה הן ז"האהרון
 והבן. בנפש, שכפטל ורגל ימין ורגל ביטנה,וסין

והנה



יששכר החדש מהות א, מאמר מיש חדשמאמריבנבי
 יק יב )שמות הפסוק כן גם ביארנו זה פי עלוהנה

 לא הנה ונוי, לזכרות לכם הז"ה חיוםוהיה
 והיה רק וכו' וזכרתם או הזה היום את זכוראמר
 לכם יהיה הזה דהיום דכהטמע לזכרון, לכם הזההיום
 קמצה מה על קשה דהנה בזה, ופירושנו לזכרון,פעולה
 והדרגין המוחין פעולת הארת שיהיה ככהי"י

 הראשון מזב ביזם יחד כאחד נקלטים התורהלהשכלתן
 אשר עד ההוא להארה קיום יהיה ולא פסח,של

 יום בכל ונקבל יום, אחר יום לספור מחריטנתחיל
 לקבלת קומה שיעור נשלים אשר עד מחוטטהאדה
 ראשון יום הארת כל כן אם מעשינו, ידי עלהתורה

 ככה, הש"י עשה מה ועל ח"ו לריק הוא פסחשל
 ( ל ))דה רז"ל שאמרו דרך על דהוא בזהופירשנו

 במעי בעיבור ועודנה הזה עולם אל בבואהדהנשמה
 הזמן וכשבא כולה, התורה כל אותה מלמדיןהאם
 ומשכחין וספרו מלאך בא העולם לאויר העיבורשיצא
 כנ"ל הקושיא כן גם זה על והנה התורה, כלממנו
 כך אחר ממנו וכהטכחין לריק ח"ו אותו מלמדיןלמה

 מעיני נעלמת היא הנה התורה זאת דהנה הוא,אבל
 בארציות אדמה עלי לאנוש מבוא ואין ח.,כל
 אלקי, ועזר בסיוע זולת קם מעט אפילו ממנהלהשיג
 והנה תעשה, מה לו יאמר ומי ויחי, אמר הואכי
 ועונש, לשכר מבוא אין עולם אלקי פעולת הואאם
 בראשית, היוצר בגזירת ההכרחי דבר שהואכיון
 אל בבואו כולה התורה כל ממנו כהטכחין כןעל

 מרצונו כך אחר התורה ידיעת שיסנל כדיהעולם,
 הלימוד ופעולת שלימה, בדעת ובחירהביגיעה
 שתשאר מהני אמו במעי ההורה כל אותושמלמדין

 בארציות יכול שיהיה כדי האלהי העזר בכח חקוקהבו
 טציאות לו היה לא ובאם הפועל, אל הכח מןלהוציא
 עניני בקצה לנגוע לבוא מבוא אין בכחהתורה
 שכל הים לדגי אפשר שאי כדמיון הזה, בעולםהתורה
 ביגיעה להשתדל יכולים שיהיו במים חיותםמציאת
 כפלי המשל מזה ויותר השמים, כעוף באברלפרוח
 שנחקק כיון אבל יבין, הכבוניל משער לאיןכפלים
 ממנו שכהטכחין הגם התורה רוחניות אלהי בעזרבו

 חשל בכח, אצלו הדבר נשאר זה כל עם הנ"ל,מטעם
 הפועל, אל הכח מן הדבר להוציא יכל יגיעתוידי
 ממנו ונשכח דבר איזה שראה אדם בן כדמיוןוהוא

 בכח נחקק הדבר שראה בעת זה כל עם רב,זמן
 וכך כך יזכור השתדלות ידי על קפ ובטעפהזנרק,
 שסלמדין מה הנרצה הענין הוא כן המעשה,היה
 הגם לעולם בואו קודם התורה כללאדם

 בחירתו, ידי על ביגיעה הענין לו שיבוא בכדיממנו, שמשכחיי
 הנה אלקי, בעזר זולת הנמנע מן שהוא להיותאבל
 יניעתו ידי על הנה הזכרון בכה אצלו שנשארכיון

 *4 הפועל אל הגה מן הדבר להוציא יוכלוהשתדלותו

 הישראלי נשמת בפרפות הוא הענין שזה כסודהנה
 הכנסיה בכללות הענין הוא כןבתולדתו,

 שנה בכל המתחדשת התורה קבלת בעסקהקדישה
 כל הנה וחילם, כחם לפי והזמן המקום כפיושנה
 מעשינו ידי על שלא דפסת א' ביום באיםהדרגין
 להשיג להשתדל ומצפרכים קיום, להם איןוהנה
 והנה מעיטינו, ידי על בהשתדלות יום אחר יוםהדבר
 לריק, לא זה גם דפסח א' ביום המוחין שבאיםמה
 בכח נחקק נשאר הדבר שיהיה הוא הצורך מןכי

 מן הדבר להוציא בידינו יכולת שיהיה בכדיהזכרון
 הזה היום והיה זה לפי חפירות וזהו הפועל, אלהכה
 נשאר שלא הנם הזה היום פעולת היינו לזכרון,לכם

 הבן. לזכרת' הוא לכם סגולתו זה כל עםלקיום,

 הם הענינים ב' אשר להבין תוכל הלא זה לפייהנהן
 הנעשה האחד ענין התודה, לקבלתהנצרכים

 שיהיה בכדי וכח חקיקה בנפש להשאיר האלקיבכח
 הפועל, אל הכח מן )להובישן )להמציא( לנפשמציאות
 כסדר שלא ופסיחה דילוג דרך הנעשה העניןוהוא

 ימין, רגל בחינת והוא עולם, אלקי כח רקהמדריגה
 המדריגה כסדר שעשינו ידי על הנקלטה השניוהענין
 כב' נקנית התורה כן ואם שמאל, רגל בחינתוהוא

 צריכי ומיצרך הטבועות, פסח רנלי"ם ב' והוארגלים
 והן *(, לך שכתבתיכמו

) 
הב"ס ל אהבה בחינות ב'הנה
 במ"צ הארכתיבירא"ה לתרין הנצרכיןויראה
 כן על התורה, אלגדפין
 לעילא, פרחת לא ורחיסז דחילו בלא אורייתא פ()מז
 אתערותא בלא הניתנית חסד נמרת היא מתחלהדחנה

 הנעשית האחרת והבחינח אהבה, בחינת היאדלתתא
 מעשיש ידיעל

 גגב~
 מדריגה אחר מדריגה וסדה

 ומדה תבע בקצה המצמצם דבר יראה בחינתהוא
יעתה תיוך כנאוק על שושנה לנשסי מש"א ולז*(



קטיששנר החדו מהות 4 מאמר ס"ת, חרשמאמריבנבי

 מנת על גיירני שאסר חנר דברי תתבונןדעתה
 על עומד כשמשני טלה ההערה כלשחומדני

 דבר שהחש כית הראשון רנל לי לטח כי אחשד,דג"ל
 דעלך לו, והשיב לעיל, שכתבתי כסו מתקייםשאינו
 חשהבת יק ש )ויקרא מצות שהחש תעביד לא לחברךסני
 אהבת בחינת שהחש כמוך, אביך( וריע )רעךלרעך
 אהבות על מצווין שישראל )כסו לישראלהששי
 חסד בבחינת תחיה התורה זאת להם נתןית"ש(
 הכח מן להוציא כך אחר יכולין שיהיו בכדיחשהבה,

 צמצום בחינת ומדה בנבי התורה את הפיעלאל
 נמושת לבעבור "( כ )ששות וזהו עולם, יטי כלויראה
 וקרבות הנבהה לשת היינו )נסות האלקים באאתכם
 היראה(, )החש יראתו תהיה ובעבור האהבה(הוא
 שבס )עטז בכתב לפרפ אפשר שאי מה הדברהבן

 ד(. אות במאמר

 מצרים מארץ ישראל בני לצאת השלנתי בהךשח(
 לך אפרש הנה 48 יט )שמות וכו' הזהביום

 לחדיש באחד אסר )%א דייקא הזה ביום סהעוד
 שאין ( סג )ערוה חנם והנה וכו'(, באו וכו'השלגתי
 ידי ועל ברמז, הדבר יתפרש כשומו סידי יוצאמקרא
 )5ת"" ידוע הנה ואוסר, חפשפ, דקדוק יובןהרמז
 שריינים, עיסות בהארת הם בחיטת נ' 1א(י"1

 יניקה, עיבור, האזן( את )לשבר המקובלים בפינקרא
 כסו והנה י"י(, בסוד להבאים הדבר )מבחשרומוחין
 אלו, בחיטת נ' בהם "1 ישראל נשסות נדלותכן

 מחויבים למורשה הניתנה התורה דואת ידועוהנה
 דבור בסבסבה כלגוועיה חלקי בכל לקיימהאנחנו
 עשיה בנשסיות המצות קהויית החש המומשהומעשה,
 חלק והנה וכיוצא, ישב ותפילין כציציתממש,

 נקרא )לדעתי( ומחשבה דבור בזולת בלבדהמעשה
 וחידוש בהתגלות העיבור כסו עיבור, בחינתרק

 עיבור להתהוות הפחעל אל הכח סן שיצאראשת
 לס )ט" בי דבור בחינת לו אין המלאה כבפןעצמים
 רק סרהובה(, בו יצוייר שלא שכן )וסכל סתום,הפה
 אסה במעי גם באיבריו תנועה לו "8 כי לו "8מעשה
 בחינת נקרא המעשה עם בהצפדי הדבורוחלק
 )שש העיבור ימי השתלמות אחר היד כסויניקה,
 גם ומעונה לדבור ובחצפרף ב', חידחש והחשלדבר, מתחי מעם מעפ היניקה ידי הן הסתום פחנפתח
 הגם התיטק כמו מוחין, נקרא זח המחשבהחלק

 וליחן ל"8א יודע איט זה כל עם לדברשמתחי
 בנדלווע מוחותיו שנשתלמו עד כהוגן ולהשיבולשאת
 השלפני בחזות לרעתי הסרוסז וזהו נ', חידושוהחש
 מארץ ישראל בני לצאת השלזתי( בחידקם)רצ"ל
 הזה ביום אז( כנודע, ליש מאין ים )סמוברמצרים

 התורה( )לקבלת סיני מדבר באו)דייקא(

 לא זמן ובכל עת בכל אדם לכל הרמז הואלמזנון
 נ' בו יושלמו עד התורה בקבלתישתלם

 דבור )מעשה ומעשה דבור מחשבה הללוחידושים
 רק נפל, בסקרה לא היה כך שחיה ומעשהמחשבה(,
 נתינת שרטייה סיבב כל, היוצר עיפה זהלבעבור
 דייקא דחטל"ןי בחדש הנכבד במעמדהתורה

 בחריע החש מחשבה, דבור מעשה בבחינתשנשתלמו
 בכבד וכבשכנה הנפש מונד קלעיה נשמה, רוחנפש
 נקראים שהם יסוד( הוד נצח )בחינת השוקיםאצל
 נוסרים(, האונשה כלי רז"ל שאסרו )כמו המעשהכלי
 ומשכט טמללא, רוה בהרטב( ז ב )בראשית הרוח מצדדבור
 הדיבוך יוצא שטחם ריאה מפי הם שם "מ8רבלב
 )בחינת לזרועות מסוך טטן והוא הפה, מוצאותלה'
 הטסתה הנשמה מצד מחשבה, תפארת(, נבורשחסד
 דעה(, בינה חכמה )בחינת נולגלתא הללי תלתבמוח
 אתה, נפש בעל אם לפניך אשר את תבין ביןומעתה
 בטצרים תיקש בי ג', בפעם חיתה התורהשנתינת
 שבת י.( )טטשוץ הס' ובקעם מעשיקת מצות להםניתן
 התורה וזאת איפקוד, בסרה חשם אב וכיבודודינים

 יעקב לקהלת למירשה ניתנה שלפכי בפעםבשליסותא
 דשאיל בההום 8ש( )שבת הנרצה תהו לאבוסושלפכי
 דיהיב רחמנא בריך ואמר דפרטץ ובההחש וכו'שאילתא

 ניתנה דייקנו דה8ל"1י בפעם )היים תלירנאי אוריקלן
 כנ"ל( רה8ל"ןי )בחדש תליתאי בירחאמעליסות(

 לאבות(, שלפכי יעקב קהלת )מורשה תליתאילעם
 כנ"ל, ונשסה רוח נפש להם ש"1 תלירנאי לעםונם

 ונבזור ד"ה צט הטה 80 לשקט דבים עטי הה הדברהבן

 טה פי על דייקא, הוה ביום דקדוק עוד השיכנרפ(
 ת"ל, ר( )פימקא רבתי בפסיקתאובדרשו

 למה ירחים, בשאר %א כסית תורה ניתנהלמח
 אחד אדם ואסר לבתג חישה וטקסיה למלך דומההדבר

 הפיל על להרכיבה המלך לבת לה נאה המלך,סנדולי
כשהיא
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 מלכורע גדולי בכל המלמלוק באפריון יהטבתכשהיא
 יופי לה ויש הדר, לה ואין גבוה פיל ואטר, אחדענה

 ש להרכיבה ונאה להדרה( צרינין כן ש)להכלה,
 אדם ענה המלכות, גדולי בכל יפיה להראותהמום
 צריך באפשר לי )נראה נאה ומום גבוח פילאחר,
 ורגלים למפוק ויקים לדבר פה להם ואין גאה(לומר
 הוא מהראוי לוסר )צריך כתפים על ולהרכיבהלרקוד

 הכע"ה כך יופיה, את להראות כתפים( שלהרכיבה
 נימן שמזל מפני באייר ולא בנימן לא התורה נתןלא

 דהנה גבוה, שהוא לפיל שהכשילו הכהטל )לפיפלה,
 בס% התורה תנתן ובאם שבמזלורע הגבוה פלהמזל
 ומזל המזלות(, לגבהות צריכה שהתורה ימכרופלה,
 )או נאה שהוא למום הכהטילו הכהטל )לפי שור,אייר
 וצמחים לאילני זיווא מצמיח באייר שור ומזלגאה((,
 היה ובאם המתגאים, המלכים צאת עת והואופרחים,
 לנוי צריכה שהתורה ימברו שור במזל התורהנותן

 לקלם להם נאה אין )ולרומסותם( הגלגליםהפבעים
 שמזל מפני במיון, התורה הקב"ה נתן לכךנישבח,
 פה לו יש ואדם הוא, אדם ותאומים תאומים,מיון
 שלך הרי עכ"ל, לרקד, ורגלים למפוק וידיםלדבר
 חודש בראש דייקא הזה ביום התורה אמרהלפניך,
 אדם, צורת תאומים שליפת זמן התחשה שאזמית,
 בשבה עלמני לכולי פו.( ושבת )והנה מיני, מדבר באואז

 בגימפריא תאומי"ם מיו"ן במז"ל הנה תורה,ניתנה
 כן גם הכין ומעתה כק(, סימן א מאטר שיחות )עהשב"ת
 אוריין לן דיהיב רחמנא בריך בגמרא שאמרוסח

 המעלה מהו הכאורה תליתאי, בירחא וכו'תליתאי
 שהמתין יתכן, הנ"ל המדרש יפי תליתאי,בירחא
 ממצרים צאתם מעת הראשונים חדשים ב'הקב"ה
 שמזלם מפני התורה, את להם נתן %א ואיירנימן
 צורת שמזלו תליתאי ירחא בא עד לו, אדם תוארלא
 ורגלים למפוק וידים לדבר פה מעלות ג' לו שישאדם

לרקד
 הזה ביום וכו' ישראל בני לצאת השלטטי בניזףשי(

 כך ואחר כנ"ל, דייקא הזה ביוםוכו',
 ישראל, בני אמר לא ישראל, שם ויחן ב( יט יכטותאמר
 )פימקא רבתי הפמיקתא פי ש כן גם לבארנראה
 בנימן העתם( )את הקב"ה ברא טה מפני וז"ל,כ'(
 אייר על דוקא דהקשה מה לי )נראה באייר, בראו%א

 יצירה מפר פי % דהנחדייקא,
 )פ""

 צר נימן חדרו

 צר אייר וחדש הנכבד, שם מן אות והוא ה'באות
 לפי הנכבד(, שם מן אות כן גם והוא 1'באות

 לשר לו אמר העתם את הקב"ה שבראשבשעת
 העקם את מבקש שאני מפני מלפני מורהחשך
 שר הקב"ה, אמר שעה באותה וכו', באורהלבראות
 גוער אני מלפני מר אתה אין ואם מלפני מורחשך
 )עיין כאורה, עולטי את לבראות טבקש שאניבך

 ואקיט אקט הוא פלה מזל פתק א )כלל לדרך צדהבמפר
 בורא, אתה מה האורה ואחר לו( )אמר להאיר(,הוא
 מן ההא שור מול הנ"ל במפר )עיין חשך לואמר
 )בראשית אמר ראת כמה חשך, שהוא הארץ ימודבחינת

 החש"ך ואחר וחשך(, ובהו תהו היתה והארץ ב(א
 אתה מה ומפני תאומים, לו אמר בורא, אתהמה
 לומר עוצריך לי )טנאה לראות שעתיד תאומים,בורא
 אדם, תאומים שמזל מפני ובחשך באור אדםלהיות(
 תואר הוא תאומים מזל דהנה לבאר, לי נראהעכ"ל,
 אתם טש( ינטות ישראל על חז"ל דרשו וחנהאדם,
 וחש"ך, אתר בגימפריא "טרא"ל והנה אד"ם,קרויים
 אד"ם, והוא וחשך אור הכולל השלטטי המזל כןעל
 ב% מברכין ניראל והנה וחשך, אור תאומי"םהוא
 של הכקלות ב' כן גם היית חשך ובורא אור יוצריום
 ידי על שלום עלטה כך ואחר שור, פלה איירניסן

 שהוא לו אדם תואר תאומים, השלישי המזלבריאת
 וחשך. אור טלל וההן אדם שנקראישראל

 השליטי בחדש אומרו כן גם והתבונן ביןומעתה
 לן דיהיב רחמנא בריך דייקא, הזהביום

 הכולל דייקא, תליתאי בירחא וכו' תליתאיאוריין
 שם דייקא, ישראל שם ויחן אמר כן על וחשך,אור

 תהו שלום, ועבטה וחשך אור בשמו הכוללגבראל
 לא טיס ק"ג טוקצין פה שבעל התורה כמיוםשאמרו
 השלום, אלא לאוראל ברכם מחזיק כלי הקב"הכהוא

 אין ים ג )המש"י יתן יעטו עי י"י טס כט )ההליםשנאמר
 נתן כן על בשלום, עמו את יברך י"י תורה( אלאעז
 והש"ך אףר תאומים, תליתאי בירחא התורה אתלהם

 דבר על )והמשכיל לאבחן, תליתאי ישרא"לבנימפריא
 דהנה תקראי, של מלכותו בראשית כן גם העניןיבין

 טן ה' אות בבחינת הוא יהודה מן הבא דודמלכות
 ומלכות ניסן, חדש ח' באות צר אוטר הנכבדשם

 יוסף בן משיה נשמת בו היה בנו יהונתן הנהשאי
הוא



קכויששכר השה שי נ, ושייפןפשיבני

 ביניהם, ברית בכרירעע חגדדל השלום ונעשה וחשך, מן 1' אות בחינה החש 8( פש"1( ח"ד וין הפיו ואמשחמשרה
 בגיטמריא כן גם ודו"ד יהונת"ן כן גם תהבונן והנה אור בחינת שניהם והנח אייר, הדש בו נוצר אשרהשם
 טקוטו(. כאן אין וחש"ך, אוייראליאל, א' מאסר אלול וערן קסז, סימן לחרם-ן נשמות גלגולייזיזה(

 ה סחם למשגיות ג8חדהה רוקח מעשה ס' ועכו טו"ב,סימז

 במאמר
 הנבלהימי

 הפסוקים ויתפרשו תורה, מתן יום עד סיון חדש ראש שמן הימים מן ידוברבו
 עלינו, הטובה "" כיד שונים בפירושים חורתינו מתן בזמן הימים בשותןשנאמרו

 הגבלה, ימי המאמרונקרא

 כה וכו' אליו ויקרא האלקים אל שה ומעשהא(
 אתם גבראל לבני ותניד וכו'וכאטר

 כו' אתכם ואשא לטצרים עשיתי עשר אתראיתם
 הדברים אלה קדיש וגוי כחנים טמלכת כו'ועתה
 הקפליא הנה ד-ו(, ים וכמוה גבראל בני אל תדבראשר

 למה כו' אליו ויקרא כו' שה ומשה א'טפורסטוע
 אל חכוונה אם שה, להיכן 5ף שקראוהו, קודםעלח
 שהוא בהשמע ההר מן י"י אליו ויקרא נאסר הריההר
 ואחר כו' ותגיד כו' תאסר כה התחת נ' בהר, היהלא
 לי לטה תו הא כו', תדבר אנשר הדברים אלה סייםכך
 רצונו ג"כ ז"ל רש"י והנה כו', תאסר כה התחילהרי
 יותר ולא פחות לא %' הדברים אלה ופירוש זהלשורץ
 חז"ל טמדרשי)והוא

 )ממיטב"
 וכי לפלא, הוא אבל

 איזה שישנה ביתו נאמן רבינו בהנה עץ דעתךמלקא
 ז( יב )במגבר בו מתבאר והש"י דהפ"י דברי סכלדבר

 הוא. נאטן ביתיבכל
 את ששיח סי דהנה הדברים, לבאר ליוגר"שץ

 פובה לך עשיתי חנה לחבירו לומראחד
 וכזאבן כזאת תעשה אתת גם בכן וכזאת כזאתגדולה
 הבהשלח שאטר בלשת בו לדבר ירצה אם השליחהנה
 פלוני אמר כח קוטר הקדמה להוסיף יצפרךהנה
 להשליח אפשר אי כי וכו', פובה לך עשיתיאני

 קיציתי אני המשלח שאמר בלשון בו בדבריולהתחיל
 ש עשה, שכהשליח חזה מלשת יראה דוזנה וכו',לך

 אם או פלשי, אטר כח ולומר להוסיף יצפרךכרחו
 חמשלח דהייה לפחות, יצפרך חנח להוסיף שלאירצה
 לוטר יצפרך והא עשיתי, אני חשהשר בעדוכדבר

 הדבר החש כן כו', תעשה בכן פובה לך עשהפלובי
 נוהר( הש"י שאטר בלשון בו מדבר כשהיה הנביאהנה
 אטר כה לוטר קודם להוסיף צריך היה בעדומדבר
 טנוכח לעיטות היינו לפחות צריך היה לאו ובאםי"י,

 בדבר נשלח כאשר אדונינו משה והנה הבן,נסתר,
 עשיתי אשר ראיתם אתם לוטר לישראל הלזהשליחות
 להומיף או מצפרך היה הנה וכו', ואשאלמצרים
 מצפרך היה או י"י, אטר כה לוטר טקודםולהקדים
 למצרים עשה אשר את ראיתם אתם ולוטרלפחות
 משה אצל כן הדבר אין ובאמת כו', אתכםונשא
 רלב.( )זח"ג הנביאים כל טמעלת מעלתו שגבהרבינו,
 דיבורו והנה גרונו, טתוך טדברת השכינהשהיתה
 לא כן ש והשליח, כסו לא טכהפ השכינה דיבורהיה

 הוצרך לא ונם י"י, אמר כה ולוטר להוסיףהוצרך
 נסתר. לשון לוטרלפחות

 האלקים אל שה ובנשה הדברים יתפרשו זהולפי
 להיות גדולה בטדריגה שנתעלה)רצ"ל

 כה וכף אליו ויקרא אז( טמש, אלקים דברידבריו
 ( ף )ח"ג טהזהר )ידוע וכו' ותגיד יעקב לביתתאסר

 סק כג )בסדיר שם שדרשו בענין כ"ה נקראתהשכינה
 זה יפי תדבר, השכינה תדבר וכ"ה בלק אלשוב
 תאטר כה וקמ"י לו הקדים בכאן, גם נדרש זההרי
 גרונך, טתוך תדבר השכינה רצ"ל וכו', ותנידוכו'
 שליחות בדרך הנביאים ודאר כנבואת נבואתךואץ
 אשר ראיתם אתם ותאסר( טכהפ, אלקים דברירק

 כו', תדבר אשר הדברים אלה כו' ואשא וכו'עשיתי
 שלא היינו יותר, המש פחות לא ז"ל כפיו"ש"יהייה

תצפרך
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 לפחות לא וגם י"י אמר כה ולומר להוסיףתצפרך
 הדברים אלה בזה נרמז כן וגם חמש, הייםאלקים דברי דבורך בו, וכיוצא עשה עשיתי מןולקוטות
 אל תדבר אשר הדברים אלה רצ"ל וכו', תדבראשר
 כי ממש תורה רק נבואה במדרינת אינו ישראלבני
 ויונעם הדברים הבן ממש, היים אלקים דבריהוא

 סוע-ג( ת יתרו דקלה אגרא )עטןלהיכך,

 א-ט( כח )שמו-ר במדרגה ג(, יט )שמות לאמר הה"ר מןב(
 השרת מלאכי בקשו שעה באותה לשונו,זה

 פניו של קלספורין הקב"ה בו עשה במשה,לפגוע
 אתם אי הקב"ה להם אמר לאברהם, דומה כהנהשל

 ואכלתם אצלו שירדתם זהו לא הימנעמתביישין
 תורה לך ניתנה לא לכחדה הקב"ה אמר ביתו,בתוך
 האלקים אל עלה וכהוה הוי וכו', אברהם בזכותאלא
 עכ"ל, ההר, בזכות וכו' ההר מן י"י אליוויקרא
 שיאמר דעתך מלקא האיך להתבונן מהראויהנה

 משהי(, היה וזה אברהם שזהו למלאכיםהקב"ה
 שהיה התחיל הנהועוד

 דומה פניוקלסתר
 אמרו כך ואחרלאברהם
 למשה הקב"השאמר
 ונראה אברהם,בזכות
 מתורצת דהדאלפריט
 דהנה הבירתה,בירך
 לרות עצה כשנתנהנעמי
 הנוין וירד"ת ק ג)רות
 דדרשו נראה עמך, וערד זכורני יג( ה )ר~ר חז"לדרשו
 עמה הלך נעמי של זכות כי קשופ, ותרווייהווירדת והקרי וירדתי היא דהכתיב והכתיב הקרי מןזה

 הזכות לך מבואר הנה מטש, קומתה שיעור כמווהוה
 דהנה עצמו, האדם קומת שיעור ממש הוא האדםשל
 הבן בביתה, היתה שהיא הגם וירדתי אמרהנעטי
 אברהם שזכות כיון בכאן, גם לך יונה זה יפיהדבר,
 ממש, אברהם קומת שם היה הנה משה עםשה
 אצלו, שאכלתם זהו לא אמר אמת אלהים וי"י ק י)ירטי

 שה אברהם זכות כי הענין אמתת הודיעולכחטה
 הדבר. הבן ממש, אברהם קומת שיעור והואעמו

 אשר ראיתם אתם וכו' יעקב לבית תאמר כהנ(
 ד0, יי )שטת כו' ועתה וכו' למצריםעשיתי

 לשלרל בא כרחך על ועתה, לשון מהו להתבונןחט
 ( ל )שגת בנמרא שאמרו מה פי על והנראה זמםאטה
 דבדיהותא מלתא אמר לרבנן לתו רפתה מקמיהרבה
 בשמעתא, ופתה באימתא יתיב כך חרחר רבנן,ובדחו
 עליו מתנבר עצב כשהאדם כי הדברים, שלפירוטן
 שאין מה במושכלווע להתבונן יכול ואינו העפריסוד
 ממקום המתנונע ההיוני הרוה מיסוד הוא השמסהכן

 והנה למושכל, ממהטכל להשכיל יכול כן עללמקום
 כה התורה, בקבלת כאן הזה הרמז לפרש "ט זהלפי

 מילתא כעין שמהם של דבר והוא וכו', ואשאלמצרים עשיתי אשר ראיתם אתם וכו' יעקב לביתתאמר
 ועתה כך אחר אמר לזה הלב, להתרהבותדבדיהותא

 להתרהבות שמהה של דבר לכם הזכרתי שכברכיון
 וכו', בקעי תשמעו שמוע אם בשמעתא נפתההלב,
 עיין שונים, בפנים ועתה תיבת יתפרש עודחשי"ה

 בסמוך להלן שכתבתימה
 הארץ כל לי כי העמים מכל סכולה לי ולסייועםד(

 זה מהו קשה פשופו לפי ה(, יט)שמות
 הלא מקום, בכל כי תיבת כהוראת טעםנתינת
 מהראוי ומלואה ארץ ית"ש לו להיות אדרבאלכאורה
 כהדנה דהלא לפריט, לי ונראה שוין, אפין כללהיות
 או לנכרים רבו שמכרו עבד ( ט )מטיו בידינוערוכה
 בעצמו הש"י כביכול והנה להירוות יצא לארץלחוץ
 על מברכין ואנו כמו סצותיג ומקיים תורתושומר
 כביכול דייקא מצותיו במצותיו, קדשנו אשרהמצות
 בדברי שמציע וכענין מקיימם, בעצמו הואאפטר
 ( ז )שם תפלין, טניה שהקב"ה מנין ( 1 )ברכותהז"ל
 שהש"י כיון זה לפי כן אם מתפלל, שהקב"המנין
 מחויבים הדין מן לארץ, ולחוץ לנכרים אותנומבר
 במהרה עם13 הקב"ה ייעטה וכן להירוות לצאתאנחנו
 פירשנו זה פי חץ עקם, להירות יוצרינובימינו
 זה אי ק ג ושעף הבנ"י בשם הנביא שאמרהפסוק
 מכרתי אוטר מנהני מי או וכו' אמכם כריתותספר
 בזה שייך האיך מלוה היית נושה דקריה לו,אתכם
 מכרתי איטר פהלוקהים מי לומר לו הוה מכירה,לשון
 )סטיו בידינו ערוך תלמוד דהנה הוא, אך לו,אתכם

 יצא לארץ להוץ או לנכרים רגו שמכרו ענד טד.(גע
 כן אם להירוות המא לא בחובו חוב בעל גבאולהירות,
 לדעת לכם הלא בהכמהה, הש"י לנו אמר כך זהלפי
 אתכם אגאל אני ההורה פי על בהכרה כביכולאהטר

 דקדקו הנראה שכפיהגם הגי"*(
 שאמר בלשוןהז"ל

 לא שלילה בלשוןהקב"ה
 אמר ולא וכו' שירדתםזהו
 זה כל צם וכר, שירדתםזהו
 על כן לומר הדברקשה
 בלשון שיאמר דעותהתמים
 יטעו שהמלאכים בכדיכזה
 שהוא לסבור עצטםאת

 ממשאברהם

ותחו



 קכחין2שכר הגבלה יני ג פצו מק, חדשט8רבני
 ולחוץ לנכרים אתכם מכרתי הנה כי לחירותןותצאו
 להוציאכם התורה פי על מחוייב אני וכביכוללארץ

 איזה בעד נמכרנו שמא לומר אפשר חשילחירות,
 זהו יצא, לא בחובו חוב בעל נבאו לן וקיימאחוב

 הלא לו, אתכם מכרתי אשר מנושי מי הנביאשאטר
 לכם זה הרי בודאי ממילא בריה, ליקום חייב אניאין

 כהצפפי פי עי אתכם אגאל אישר נאמנהלהבפחה
 שהחש הגופני שעבוד מן לחירות ותצאוהתורח,

 ח( נ"ב ה אב תבוז תחן יתבאר, כאשרמצידנו

 נעשית שאנחנו כיון לומר, לכאורה "ט זה יפיאר
 לעשותם, ומצותיו תורחו בקבלת להש"יעבדים
 כבטפפי פי על כן אם לארץ ולחוץ לנכריםוכשמכרנו
 הראשון, מרבו גם לחירות היציאה לע יחוייבהתורה
 הש"י של וטצות התורה טעול )ח"ו( אגחךופפורים
 בימי ישראל שטענו וזה מכרנו, אשר האדוןשהוא
 והשיב כוי, רבו שמכרו עבד קנ( ובמצריויחזקאל
 ד' נאום אני חי ל5 כ )השש% הנביא פי על הש"ילהם
 עליכם, אמלוך שפוכה ובחמה וכו' חזקה ביד לאאם
 דיברו, כהורה הלא להליכונן "ט לכאורהוהנה

 כשאלו ה( יא וב"ר רז"ל אמרו דהנה לזה,והתשובה
 הוצאה דהוה בשבת גשמים מוריד הקב"ההאיך
 והוא שלו כולו העולם רכל והשיבו להטוותמרשות
 מרשות הוצאה כאן ואין ש*( אמות בר' זבילו(כביכול
 מעול עצמנו את לפטור נוכל לא זה לפי כן ואםלרנטות,
 אחרינו לרנטות מרשותו שהוציאנו לומר ית"שעבודתו
 מרשות הוצאה כאן אין שלו כולו העולם שכלכיון

 אני חי יחזקאל ידי על הקב"ה שהשיב וזהולרשומן
 אמלוך שפוכה ובחימה חזקה ביד לא אם י"ינאום
 ה(. ס" ז מאמר שנתת )עין טענה, אינה טענתכם כיעליכם

 אתכם מכרתי פטר מנהרי מי או ישעיה ידיי בהבפחה הש"י שאמר מה הדבר הוא זה, לפיאך
 וכפי לנאלינג הקב"ה שמחויב הבטחה שהחשכר,
 הוצאה זה אין הקב"ה דלנבי פענח זה איןהנ"ל

 הרב דברי פי על חדכר יתכן אכל למשווךמרשות
 דאמיו הא ש ונתלש( ד-ת יט, ותרו אריה נור בעלהנדול
 הקב"ה עליהם כפה 8.( מצא תורה מתן בשעתחז"ל
 מוטב התורה את אתם מקבלים אם שסר כגיגיתהר

4 4

 ח, סיסן בג ועסקא ובפסיקתא לג, סימן תשצף בתמצמא כ"סא"(
 8פפרשי8,עי"ש

 מרצונם גבראל אמרו הרי ס"א וש8 בתום' והקשוובו/
 הנ"ל, הנדי הרב ותירץ שם, עיין ונשמענעשה
 תלויים העולמות שכל דבר החש החורה קבלתלהיות
 ברצת במקרה תלוי הדבר שיהיה הראוי מן איןבזה,

 כן ועל ית"ש, מצדו ההכרחי דבר הוא רקגבראל,
 זח כל עם תשמע, נקלשה גבראל אמרו שמרצונםהנם

 מצדו הכרחי דבר שהוא להורות הש"י,הכריחם
 הנח בקיצור, דבריו כאן עד מאד, הדבר הבןית"ש,
 ית"ש, מצדו הכרחי הוא התורה קבלנו ריטבונן, זהלפי

 שמכר הגם כן אם רישותו, העולם כל הנה ית"שואצלו
 הוצאה זה מיקרי לא לארץ ולחוץ לנכריםאותנו

 התורה, שעבוד מן לחירות ליצא במענה לבחשמרשותו
 רק בהכרח, ית"ש מצדו הוא התורה שנתינתכית
 החש זה הגוים מידי הגופניי החירות יציאתבענץ
 כו', נמכרתם בעונותיכם הן ק נ )ישעה כדכהיבשצדנו
 עבדו המוכר הדין שפיר שייך מצדנו שהואוכית

 הש"י שאמר תהו לחירותן יצא לארץ ולחפןלנכרים
 אופר בפוחים ותהיו וכו' מכרתי אשר מנהני מיאו

 הב4 וכנ"ל, בודאי אתכםאגאל
 שמוע אם ועתה הפסוק בדקדוק לפורש ש"ט זהווהנה

 כל לי כי העמים מכל מנולה לי והייתםוכו'
 המעבוד מלכותי עתה כשתקבלו ועתה, רצ"להארץ,
 העמים, מכל סנולה לי והייתם ומצווך בתורהעבודתי
 תוך מן רצ"ל מן( לשון תתפרש מכל תיבת של)ם"ם
 בגלומן העמים חוך כשתהיו אפילו רצ"ל העמים,כל
 בזה לכם ואין לתורת מסוגלים לי תהיו זה כלעם

 מטעם ומצותי תורתי עול מן לחירות שתצאופענה
 נחשב זה ואין הארץ, כל לי כי וכו', רבו שמכרועבד

 שנתינת לעיל שכתבתי וכמו לרנטות מרשותהוצאה
 הבן. וכנ"ל, הכרחית ית"ש מצדו החשהתורה

 אם ועתה הנ"ל, בפסוק לך אדרוש זאת ערךה(
 כל לי כי וכו' סגולה לי והייתם וכו'שמוע

 אלה קדחה וגוי כהנים ממלככן לי תהיו ואתםהארץ
 הנה כאן, עד ישראל, בני אל תדבר אשורהדברים
 א' השו. קדש במקראי לדבר ש"ט מה לךארחיב
 אומרו 5ן 4 )דשן ונג"ל ש% זמן איזה ועתהאומרו
 חשדרבא לטעם, זה צודק איך הארץ כל לי כיבטעם
 באמצע הזה בפעם הפסיק למה ג' ד4 )סיפן כנ"לוכו'

 וכר סגתה לי והייתם כך למיסר ליה הוהההבפחה,
 הארץ. % לי כי קדחט תוי כהניםוממלכת

ונראה



העטשכר הגבלה ימי ב, מאמר מיתי חדשמאמריבני
 בפנים ששיבט הבשהם לכל הע גוידו של חלקים מעד 5(8ז ו( כא )כיד רז"ל שאסרו מה פי על לפרשרנראה

 שמיר. חתי פן ועתה כב( ג )בראשית הראשון אדםאצל
 רהנה הנ"ל(, מענין והוא הנ"ל הרב )הביא בפגעם של פתח הקב"ה לו שפתח מלמד וכו' ידו"טלח

 בראשית במעשה הקב"ההתנה תנחי 88.()שית '( תשובה אלא ועתה אין ועתה,תשובה,
 למנהו העקם יחזור הוערהאת ישראל יקנלו לאאם חגיה'(

 הע"ה*( ישראל קבלו יהנהיביהה דרך ויחיי ד"ה ה ברבורת חצה )טיח *( אחר במקוםשתצנו

ק  נ~1"י~יי"ייו,ן עף : ':ן :ג;"1 גןבדנינגז::::מןה
 העולם פיזר היה התירה שייך לא כן עלבמלכותו, התפשרות )?מצום ת"ר ויא"י אוער ת"י בפסוקבראשית

 תשובה, להן מהני %א מחי ככורז אין כב1ד%1 כתיב )ד", האזינו פרשת )בתנחוסא רז"ל אסרווהנוץ
 הרבה שהש"י היות הנ"ל(, הרב )כרוב ביכמעכם )טהמייז( וכתיב אליך פניו י"י חטא כו( 1היעבד

 המצות ודקדוקי והמצות התורהלישראל ישא לא אשר תשובה עלטה לא פנים, חטא לאאפטר
 וגידיהן אבריהן כל לקדחי בכדי כנצער, לאין וענפיהן אליך, ת"ל לכל, יכ% פניו, י"י חטא תשובה עשהפנים,
 והנה קדש, כמלאכי שיהיו עד גופותיהםוכוחות אינה שהתשובה הרי עכ"ל, העולם, לאומות ולאאליך
 הקדש, מלאכזר כיצא עליו תכבד חומר יצורהאדם פסק וכך העולם, לאומות ולא לישראל רקמועלת
 ולא מום ישטה אשר בארץ צדיק ואין כ( ז)קהלת והסבי"פ כי"א( 8"ב וין היקוד מומחת )עשרה מפאנוהרם"ע

 הגוים, כן שאין מה כאנוסים, חשובים כן על 1,ץ15א, יד( יג פרק התשובה )שעי אלקים ביתבמפר
 הם מזידים נחסרו, לא אם להם הניתן מצותהסעפ למה מעמים כסה כתב י"י ליסודי בעל הרבודץנוץ

 כבורו אין כבודו על שמחל ומלך המלך, כבוד נגד העקם לאוסות %א לישראל סה%תהתשובה
מחול הדין לפי דהנה א', סיעם ע"א(, וקא( ק"י בדף שם)עי'

 התשובהאין הגדי הרב כתב וכן הנ"ל הרב )כתב ף'טעם אדם( בני בין הזה בעולם )היינו התורהובחטיפי
 ד"טר1*ל לא.( )שנת אטום וחוח 8(, זלה"ה(חיד"א שסחל מלך יז.( )כחיבות לן דקיימא תועלי

 לי"י אתם בנים א( ע ושרש )כדכתיב בנים נקראים הם שישראל להיות אבל טחי, כבודו אין כבודועל
 כבודו על שסחל ואב אב, למו והקב"האלקיכם( התורה בקבלת ית"ש טלכותו כביכול וגרסוהודיעו
 הקב"ה נקרא העקם לאוסות כן שאין מה סחוי'כבודו לאוסות כן שאין מה בתשובה, להם למחולמהראוי
 הנוים, מלך ייראך לא מי שכתוב כמו מיהעליהם שמחל מלך התורה כלטפפי פי על הדין נשארהעקם
 כבודו על שמחל וסלד גוים, ש אלקים מלךוכתיב *( תשובה פחני ולא סחי כבודו אין כבודועל

 חוטר, כעין קח-ט המקראי לך יתפרשולהלעיזה פסוק על צה.( )8"ב בזהר והקשו מה בזה יתורץידעתי סחי כבודואין הג"ה'(
 הדברים אלה שסיים סה כן גם )ויימרץ קוב"ה וכי התועג מלד ויראך לא מי ק י)ים"

 יעקב לגיח תאמר כה הדנהיל שכבר וגם וכו', אנטר רבא יתכן, הנ"ל ולפי ישראל, מלד ולא הוא הגויםמלד
 :%:אכג:ימ חששם הנה התודה לקבל כשרצו אוראל דהנהוכו, הגרם כביוטל הי הם שקם כיון לישראל, מחלוכשחז שמע אם ועתה והחש, לעיל( שכיזבתי מה ע11ןוכר מלד, וסימפט בליז ישראל עם מהנהג אינו דושאלהורות

 )מי
איד' טים יטבי ::טיש ;

 ,ם, מג, הרהבים ומצותא התויה יקבל אפשר
 תמאיס, לידי וכאים בה לעמוד חוטר ליצור אפשרואי מתנהג העולם לאומות אבל התורה, בקבלת ימליכוהורמה
 על שסחל מלך כי חשוכה להו מהני לא הדיןומצד )הההם כתיב וכן חה4ובוג להם משגי ולא מלך בדיןעמתם

כבודו לג אות יא דרח4 ד מאטד תשרי עייז*(
 ע"8. לו דף ד דרוש דוד אהבת 8טד, דוי ך8ש8(



 קכפיששכר הגבלה ימי נ, פ5צ ניט, הרששמריבני

 השי"ת הבפיחם כן על מחי, כבודו איןננהו
 שאמר וזהו הנ"ל, פעמים ד' מחמת בנישובהשיקבלם
 בתשובה אתכם אקבל אשר בפוחים )תהיוועתקח
 מדו"צ לעיל לך שכתבתי כמו ועת"ח, בתיבתהנרמזת
 אורייתא( תקבלון )אם בקעי תשמעו שמוע 044חז"ל(
 )כי העמים מכל סגיה הטעיה( )בזאת ליוהייתם
 הסגיה זאת לה שיהיה חלטת אומה שום לךאין

 שאין הטעם תשמר בתשובה, אותם לקבלוהמעלח
 הארץ כל לי כי כתשובה( האוסת אתמקכלין
 על ששחל ומלך נ%5ס( העולם( )כל על מלך)וחריני
 הרבה )"ט ואתם אבל כנ"ל(, מחי כבודו איןכבודו
 א' פעם בתשובה, אתכם לקבל הדין פי עלפעמים
 מלכותי גרסתם )שאתם כחנים ממלכת לי תהיוכי(
 במלכותי כשותפין אתם ונם ההורה, קבלת ידיעל

 קדךט וגוי ג'( )פעם ב'(, טעם לעיל וכנזכרכביכול
 גופיכם כל להתקדש כדי במצות עמומים ונהיו)היינו
 ודקדוקים המצות ומרוב אש כהורתי רוהכמלאכי
 )6עם הג'(, בפעם לעיל וכנזכר כאטמים חשוביםאתם
 בני אל תדבר אשר הדברים אלה באומרו( רמזד'

 ישראל, בכורי בני סב( ד 1ש5ית הוא )וחטרישראל
 ואב אב לסו ואני בטן מני העמומים בניי הם כןאם

 פעמי הלין מכל מח%(, כביוץ כבודו עלשמחל
 שאין העמים מכל סנטה בזה לי תהיו אשרבפוחים
 דו"ק בתשובה, אקבל ואתכם בתשובה, אותםמקבלין

 '(. נחת ותמצא הדבריםבאלה
 הג"א'(

 מקיש ב( ים שיצת )הטילא רז"ל מאמר לד יבטשחטה
 ביאתן מה סיני, למדבר לבהרתן רפידים מןנסיעתן

 בתשובה לסיני בהרתן קשה וזצה כה, בתשובה סינילמדבר
 והבן. שכיר, יסח הנ"ל ושרטן ולחי שמתל דארמאן

 אל אדרהט זאת עוד האלה הדברים פי עלו(
 פו( 1שצה חז"ל אמרו המקשיבים,החברים

 ידו, על הקב"ח וחסכים מנעתו 94זד יום חוסיףסשה
 ומחר היום וקוצצתם דרוש נחשי )שם( בנמרטומקשו
 חניוע תיקש תחש והנה וא', עטו לילו מחרמה
 כית כן אם חמס( )ד" בתום' והקשו לדרוש,מסיני
 אני %י שג עיין מדעתו זח אין מהיקשאידרש

 ה סיטן ט משמר שסשה עטןא(
 ב. סימן י משמר ד, מיפי ז סימר  שבתות שיוב(
 ונ סעע א משמר שזיזג(

 אמר לא למה בך שיהיה השקי רצת חיח אםמתמיה
 ואגב בחיקש, שמוד נצפרך %א ימים ג'בפירוש

 שהיח כית שבוע שמירת במצות פעם לחקור נבחשזה
 למה הנכבד במעמד הדברות בעשרת להאמרעתיד
 את לך ואומר במרה, לישראל ונתנו הש"יהקדימו
 טס )משווץ לן קיימא דהנה דעתי, לעניותהנראה
 הוא, הטעם ח( בזה ופירשו מיתה, חייב ששבתגוי

 השביעי ביום )הש"י( והטבת ב( ב )בראיית כתיבדהנה
 והטביעי יום את אלקים ויברך וכו' טלאכחומכל
 היום כן אם וכו', מלאכתו מכל שבת בו כיוכו'

 והכחטתכהט מלך, של שרביפו הוא כביכולהשביעי
 שנשתמש גוי כן אם מיתה, חייב מלך שלבשרביטו
 בניס הם ישראל כן שאין מה מיתה, חייבבשביתה
 אביהם, בשרבים משתמשים המה הן אב למווהשי"ת
 למתן קודם עוד השבת את הש"י להם נתן כןועל

 אין אם התורה לקבל יכולין היו האיך דהנהתורה,
 וכנ"ל, בארץ צדיק אין ואדם ח"ו, משלתתשובה
 התשובה על להם ולשמחן לבפוח הש"י הוצרך כןועל
 כבטפפי פי על והנה וכנ"ל, התורה נתינתקודם
 אבל מחי, כבודו אין כבודו על שמחל מלךהתורה
 השבת את תורה מהן קודם להם נתן שהש"יכיון
 בנים שהם להם הורה בזה מלך, של שרביפושהוא
 מחול. כבודו כבודו על שמחל ח"כ אב למווהוא

 ק0 ב ושטת בפסוק סק א וששות רז"ל אמרו חקנהז(

 כמבלותם, וירא אחיו אל ויצא כחטהויגדל
 למזוהה, אחד יום להם שיתן מפרעה ביקש משהאשר
 כבייצאו ב( וזשנה והצבוע יום את להם כחצה ביררוחנח

 משה, שמח השבת את הש"י להם ונתןממצרים
 5וא-8 )5יז חלקו במחשת משה "טמח שאומריםהתו

 ששבוש הדבר חיה במקרה לא בודאי והנה רפה,4סן
 מעת דחנה והצח, חשחדלוח ידי על הציוויקודם
 הוא כהוה הנה לחלקו אברהם את חשי"תשבחר
 כן חצל ג4 לדי קדש השבת יום נגד השביעידור
 אלקים נרותיך ר84ון א( ז גיסות לכי"ח הש"יאמר

 והשתמש הענן על ורכב בשמו קראו כביכוללפרעה
 סם( )סיטו במלך הדין פי שעל הגםבשרביפו,

 לכהנה בשרביפו, סמטתמשין חלין סוסו על רוכביןאין
 הטו הענינים כל רז"ל שאמרו כמו הכלהותר
 ק ל )י5מ פטק על ( חט פ"י בזהר )%יין כהנה,אצל

טה



ין2שכר הגבלה ימי ב, מאמר טין, חרשמאפריבני
 שבתו כן ועל נפלא(, ענין ותבין בנו שם ומה שמומה

 ידי על הטלך ושרביפ והחש הכגביעי ביוםישראל
 האלקים. אל עלה אחגר השביעי דור שהוויכנטה

 על היה לישראל השבת התחלת תבין, ביןומעתה
 המשתכהט והוא הז' דור שהווי כחטהידי
 התורה ליתן רצה הש"י והנה סלך, שלבשרביפו
 שהם יוודע השבת ידי על כי בשבתלישראל

 אב, לסו והחש בנים הסה כי בשרביפוכהטתכהטים
 תשובה להם מהני התורה על בעברם נם ח"ו כןעל
 אסר כן על מה%, כבודו כבודו על שמהל אבבי

 וכגטה ומהד, היום וקד,טוזמ ק יט )שפות כזה לשוןהש"י
 אהד, יום עוד דר"ש ידי על הפועל אל הכה מןיוציא
 משה, של הדר"ש ידי על בשבת התורה נתינתורנהיה
 הנרמזים התורה הלקי ארבעה נדקות"( דישות )שעידהנה

 בעשיה, הוא פש"פ סוד, ררהט רמז פשפבפרד"ם
 באצילות סו"ד בבריאה, דרו"ש ביצירה,רם"ז
 רט.( )א"ב בבריאה, הוא דרש כי לך הרי נ*4הקדש
 מקננת התשובה עולם בינה שהוא עלאהואימא

 כנודע.בבריאה

 ב דרוש ד מאמר )"שף אחר במקום שביארתי סהתהו

 ק משלי שו48ס כא, ס )9"י חז"ל מאסר ב(טיסו

 מכפר הקב"ה וכו' ודורש יושב שהחכםבשעה
 ידי על יבא מאין בעי ופעסא ישראל, שללעונותיהם

 בשעה אסרו למה קשה ועוד עתונך כפרתהדרש
 שההכם בשעה לוסר ליה הוה ודורש, יושבשהחכם
 בבריאה החח דרש דפנה הנ"ל, פי על ופירשנודורש,
 התשובה, עתם עלאה אימא סקננת ישם אשרכנ"ל
 הבריאהועקם

"41( 
 עולם נקרא פ"א( הש9 שצר שנ"ב

 לשוב בחטיבה( וברכותיה שמע קריאת )כידועהכסא
 הדרש הנה שמים לשם דורש כשהחכם והנהלשבוץ
 לתשובה, ישראל את ומעורר הבריאה לעקם מניעשלו
 בשעה שאסרו וזהו כוי(, בדרש היו כן ובאין)מה

 התשובה עקם מעורר היינו ודור"ש יוש"בשההכם
 זה בהתעוררות בודאי אזי בדרשתו, הכמאעולם

 מכפר הקב"ה בודאי אזי בתשובה, מהרהריםגבראל
 אהר במקום מזה דברנו וכבד חטראל, שללעונותיהם

 ג( אות יג מאפר טבת כסלו וע"ז)שם,

 כף חלק ענה ננשי ס' ושיק בהתחלתו, ומצוה נגיד ס' עייןג*(
 נ"ב סימןסוף

 הש"י כשרצה תבין, האלה הדברים כל פי עלהקנה
 לקבל יכולין איך הנה תורה לגמרא%ליתן

 לקיימה יכול שיהיה בארץ צדיק אין חודםהתורה,
 סקולת שהתשובה להם להודיע הש"י והוצרךכדוג

 שמהל חשב אב, לסו והש"י בנים, נקראים כילישראל
 העתם אומות כן שאין )סה סהר כבודו כבודועל
 לישראל, זאת לבשר הש"י רצה וכאשר בן(,בסו
 והנה בסרה, השבת מצות נתינת להם הקדים כןעל

 דכית סיחה, חייב ששבת נוי מ.( וכמדהו לןקיימא
 ס( 4ז )תהלים אסר דאת )כסה סלך עליהם נקראשהש"י

 סלך של שרביפו נקרא והשבת נוים( על אלהיםסלך
 ששבת הנוי כן על דקוב"ה, שמא שבוז כחשי ( פ8)יה"ב
 וכיק סלך, של בשרביפו הכהטתכהט כדין סיתההייב
 ית"ש בינו היא עדות הנה השבוק לישראלשניתן
 בפן מני העמוסים בנים הם איטר ישראל בניובין

 בהטרביפו, להשתמש הותר ולהם אב, לסווהשי"ת
 באהבה, ההטרה יעז לקבל שיכמין וידעו יכירו זהיפי

 בנים כי תשובה להם סהני הנה יעבדו ה"ו אפילוכי
 סח%, כבודו כבודו על שמהל חשב אלקיהם לי"יהם

 )ומהני בנים שהם לישראל עדות היא שכהטבתוכית
 סשה ידי על שבתו במצרים נם כן על תשובה(,להם

 בזהר(, )עיין בנו שם ומה שסו מה עליושנאמר
 שודא שבת על רמז אכרהם, מן ז' דור היה כןעל

 וטל בשרביפ כהטתכהט דוקא שהבן מלר, שלשרביפו
 אפילו כהלכתו שבת המשסד 9יח:( )שבת כן עלאביו,
 שבת כשסירת כי לו, סוהלין אנוש כדור עבו"זעובד
 '(, סהר כבודו כבודו על שמהל חשב נ"ןנקרא

 ליתן הש"י כשרצה גןקי
 יום שיארע רצההתורה
 שרביפ בשבתנתינתה

 אמר והנה סלך,של
 וסהר, היוםוקדשתם
 היה הפישופ לפיוהנה
 התורה נתינת יוםסובן
 רצה אבל שבוקבערב
 על הדרש שיהיההש"י
 בלשון בו האמר כמטהידי

 מדעות בוטהשידרוש
 ביום נתיטזהויארע
 ייי ש ודוקאהשבת,

 הס"ה'(
 סיבן הנ"ל דבריט פיושל

 פה שאמר מהלד
 הרב שדומת כבודקדוש
 יצחק יעקב מע"ההקדוש
 כבודו מנוהתחנוק"ל
 מיסה בנסוק וש"אבלובלין
 וסרינו פיצענו נהנו מסי

 הוא שרש סלחת, לאאתה
 לט הנמה עם נהם,ז"ל,
 השביה יום התנו המנוההיום
 כן על ומרינו, פשעםבזה
 כאן שד טלהוג לאאהה
 הנ"ל דברינו ולפידבריו,
 שח"ו דכין מוצג בטובמובן
 אם השבת את שספריםשעם
 שמקרש שדות כאן איןק

סהרה



קליששכר הגבלה ימי נ, מאמר סיר, חדשמאמריבני

 מלר ית"ש הוא ונקראבנית כמו בן שהואמשה
 ט', כבודו של שמחלומלר דור והוגש לעיל,שכתבתי

 לא אתה הנביא אמר כןעל
 מאטר שבתות )ע"ז הבןסלחת, השתדל והואהשביעי,
 ו(. סירןט לברוך במצריםמהגמילה

 ויכוליו בנים שהם להם להורות למנוחה השבתיום

 ראוי להם כן ואם אביהם, של בשרביטלהשתכחי
 שמחל אב מטעם תשובה להם מחני כי התורהנתינת
 דייקא, דרש כחטה, דרש כן ועל מחול, כבודו כבודועל
 עילאה אימא מקננת שם אשר הבריאה בעקםהוא
 הומיף כנטה ( פז )שט רז"ל שאמרו וזהו התשובה,עולם
 בפירוט הדבר נאמר שלא והיינו מדעתו, אחדיום
 רבינו, כנטה לטובה ידר"טנו דרש רק הש"ימפי

 הבן הוא כי דייקא ידו על שיהיה הקב"הוהסכים
 לחיכך, ויונעם מאוד הדבר הבן ית"ש, לפניוההביב
 כרצונו שלא דבר פינו יאמר שלא רצוןויהי

 בראשית באגדת ז"ל מאמרם תבין הנ"ל פי עלח(
 טז( ה )שיר לשונו, וזה ע"ג( יג דוד כסא ע")בסופו,

 כשהוא מחמדים, וכלו תורה, מתן בשעת ממתקים,חכו
 פי על למגבה נדרש הוא הנה עכ"ל, השביםמקבל
 שאמר תורה מתן בשעת ממתקים חכו הנ"ל,דברינו

 ימים ג' בפירוזך אמר יא ומחר היום וקדשתםהש"י
 לטובה, ידרשנו דרש משה אשר כזה בלשון אמררק

 הבריאה בעולם שהוא דייקא ובדרדר דייקא,משה
 כוונת התשובה, עולם עילאה אימא מקננתרתמן

 שיקבלו לפניהם נכון שהדרך להודיעם היההש"י
 )אפילו תמיד בתשובה יקבלם ית"ש והוא התורה,את
 המתין כן על חי, לאל בנים הם כי ח"ו( יעברואם

 של שרביט שהוא השבת יום עד התורהבנתינת
 השבים, מקבל כשהוא מחמדים וכלו שאמר וזהומלך,
 מחמדים כלו אשר מובן השבים מקבל כשהוארצ"ל
 ידי על דוקא דרש כהנה ידי על הדרש שנעשהמה
 וגם בשבת, תורה מתן זה ידי על ואירע דוקאמשה
 להורות הוא הבל תורה, מתן קודם שבת שניתןמה
 ועידן זמן בכל בתשובה ויקבלם בנים שהםלבניו

 הדבר. הבן לבנים, כאב כבודו עלויממול

 קריאת בפרשת לך אפריט האלה הדברים פי עלפ(
 תשמעו שמוע אם והיה יג( ש )=הםשמע

 וכו' לאהבה היום אתכם מצוה אנכי אהגר מצותיאל
 לדקדק יש וכן היום, תיבת אומרו להבין וכו',ולעבדו

 חטמעת אלקיך ד' עד הטבון ב( ל )שם התשובהבפרשת
 למימר ליה לטה היום, מצוך אנכי אפטר ככלבקשו
 הגם דהנה הדבר, מובן הנ"ל דברינו פי ועלהיום,
 מכ"ט, הגבורה מפי אמרן, כהטה תורה כרטנהשכל
 כי א'( באות )עיין מדבר בעצמו הש"י כביכולכאילו
 כסטנה אין כן על נרונו, מתוך מדברת היתהשכינה
 מעלתו שנבה אבל נבואה מפרי במדריגותתורה

 אמר, שכנטה כיון זה כל עם מכ"ט, תורהלמדריגת
 מדברי דרש כהטה דרש כאילו זאת בבחינההוא

 כי היום, מצוך אנכי אשר כהטה כחימר כן עלתורה,
 היינו כהטה, ודרש הש"י מאמר היה היוםבתיבת
 להקיש משה ודרש ומחר, היום וקדשתם אמרשהש"י
 אחד יום עוד ודרים היום של הדרש מזה למחרהיום

 בשבת, חורה מתן יום איקלע זה ידי ועללהנבלה
 תשובה, לישראל דמהני נשמע שיהיה בכדי היההוא
 תשובה לך מהני שיהיה כו' עד ויטבת שאמרוזהו
 אשר היום דרש מן כי היום, מצוך אנכי אשרככל
 אהגר לך מוכח הנה תורה, במתן מצוך הייתיאנכי

 אהטר וכו' שמוע אם והית וכן והבן, תשובה, לךמהני
 ושמתם יח( יא )שט כך אחר כתיב הנה היום, מצוךאנכי
 בזמן אפילו היינו וכו', לבבכם על אלה דבריאת

 בקרוב אי"ה שתחזור בעת שתדע כדיהגלות,

 כי יחזרו, בודאי כי חז"ל( פי על )שם()וכפירש"י
 הבן ואתה וקצרתי מהני,תשובה

 )שמות ישראל לבני ותגיד יעקב לבית תאמר כהי(

 בית ב( כח )שמו"ר במדרש רז"ל אמרו ק,"
 לכו יעקב בית ה( ב )ישע" שנאמר סנהדרין אלויעקב
 חיד"א מ' הגדול הרב והקשה עכ"ל, ד', באורונלכה
 העם, המון היינו ישראל לבני ותניד זה דלפיזלה"ה,
 שהם רק כך, כל עצמן מצד חשיבות להם)שאין
 ולפי נ"ל(, ישראל, בני מיוחסים שהם מצדחשובים

 בזהר לפריט שכתבומה
"417( 

 שנאמר מקום כל ( פו שה"ש
 ( ס )למבין לייא וכלפי דחכמתא, ברזי מילין הואהנדה

 ולהמון כפשמן דברים למנהדרין כו', בארעאיציבא
 רזייעם

 דוד כסא במפר דבריו שם עיין דהכמתא,
 ( 5ח שגת ידוע ואומר, אען בעניי ואני ע"", יב ו)דגש

 היתה לא בודאי התורה, אל המלאכיםהשתוקקות
 תננב לא תנאף לא תרצח לא פשטיותה עלתשוקתם
 בנמצא אין כי ביניהם נוהג זה דבר אין כיוכיוצא,
 כהטה להם שהשיב וכמו מוגשמים, דבריםביניהם

נשים



יששכר הגבלה ימי ב, מאמר מיה, חרשמאמריבני
 הם אבל ביניכן "8 הטנאה קנאה ביניכם ישנשים
 עצמיות דהנה פנימיותה, בעסק התורה מתענונידעו

 הנמצאים התענונים מכל יותר היא התורהפנימיות
 אשר וכל העולמות כל דהרי לנבראים, העימותבכל
 כלי שהיתה ק א )ב"ר התורה ידי על נבראבהם

 כל שורש היא כן אם ברגושיות יהור שלאומנתו
 השתוקקות היתה ולזה העולמות, שבכלהתענונים
 כל תענונ שהוא התורה פנימיות לתענוניהמלאכים
 "פ ומתן כרפא להם השיב כגפה והנההתענונים,
 ביניכם, יש הפנאה קנאה ביניכם, "8 נשיםביניכם,
 בעצמם, זה ידעו הם הלא תשובה זה מאילכאורה

 התשובה אבל התורה, פנימיות על היה כונתםאך
 כביכין שהוא התורה פנימיות תענונ להיותהיא,
 על רק להשיגה אפשר אי ית"ש לבנטו מעפהאור
 לרזיות אפשר אי למיטל כמו הקמטיה, לבהפיידי

 מעשה ידי על כן מסכים, ידי על רק השרהטבבהירות
 התורה תענוגי יסטנו הזה בעולם הנשמייםהמצות
 אפשר אי לבושים ובהעדר התענוג, בעצם להשינויבא
 למלאכים, כנפה להם שהשיב וזה בעצמיותה,להשינ
 תוכלו ידם על אשר מונשמים דברים אצליכם ישוכי

 שבהשינ מזה לנו יוצא התורה, מבהירותליהנות
 תענונ לך אין התורה פנימיות מבהירות מהדבר
 יפה  יו( ד )"מת שאמרו )וזה מזה, יותר העימותבכל
 מכל הזה בעקם פובים ומעשים בתשובה אחתשעה

 המדרש, דברי תבין ממילא זה ולפי הבא(, העולםחיי
 הדור רוהטי הסנהדרין אלו יעקב לבית תאמרכה
 בפנימיותה התורה טעלת יודעין המה העדה,עיני

 והן כפשפן, דברים להם לומר די להםומלבושיה,
 בהבינם יפות פנים במבר ויקבלוה מדע מביניהמה

 מה הפשפ, בתוך מלובש היא אשר הפנימיהתענונ
 ויבינו דחכמתא רזא להם תניד העם המון כןשאין
 ויקבלוה מזה יותר העולמות בכל נדול תענונשאין
 תהיה בפנימיות יישכילום לא אם כי נמרץ,בחשק
 להאיר צריכין כן על למשא, התורה פשפיותלהם

 בזה. ודי בפנימיות,עיניהם
 לי והייתם כו' בקולי תשמעו שמוע אם רעתהיא(

 )שסות הארץ כל לי כי העמים מכלמטלה

 )האתרן בזה זה בדברינו ונשנה נאמר כבר הנה ה(,ים
 פעם לנתינת אומרו מובנים אינם הדבריםשלכאורה

 המפריצים ודברי פעם, בנותן זה וטפין הארץ כל ליכי

 לחם חלק אהטר כפי אחד כל ידים ברחב הםהלא
 מזח, דיברנו בעניינו אנחש נם וככר בבינה,הש"י
 דחסגיד דידוע מה הקדמת פי על לבאר נבאוכעת
 דסהראוי הקשה, גהק 1 טישהם )פרד יוסף הבית מרןשל
 עו" )ת" דהוא כיון בעצרת לאכול שלאהיה

 יום
 בו שאין הבא עקם דכינה דרנא ליובל רמזהחכהטים

 והנה שתירץ, מה שם עיין שתיה, ולא אכילהלא
 ליח דסבירא שאן אפילו ( מה )שהש דידןבתלמודא

 בעצרת לכם, טלו או לי"י כגלו או ד' מועדיבכל
 פשופו לפי ונם לפלא, והוא לכם נמי דבעינןמודו
 נפוציי, תענונ היא עיקרה התורה זאת הנהיקשה,
 ביום מהראוי ברוחניותן הנפש השארת ידהועל

 אכילה בגשמיות %א ברוחניות רק להתעסקנתינתה
 פרימו מהר"ח שנוטב מה פי על לפרש ונראה *(,הפתיה
 חקהפיא על זלה"ה( חיד"א הגדול הרב)הביאו
 והעקם הזה העקם חלקו ועשו שיעקב כיוןשהקשו,
 "8 )ת"א" העוה"ז ועשו הבא העקם נפל ויעקבהבא
 רק העוה"ז מן ליהנות רשאים אינם ישראל בני כןאם
 מצאנו ואיך החיווה לצורך נדול בהכרח שהוא מהכל
 שבתורה ובפרפ אפשר, שאי דבר זה כי ורנלינוידינו
 ותירץ הזה, עולם פובות על נדקות הבפחות לנויש

 הקב"ה התנה וזנאי ( פח ישבת להיות הנ"ל,מהר"ש
 מופב ההערה ישראל יקבלו אם בראשית מעשהעם
 ישראל נמצא ובהו, לתהו אתכם אחזיר לאוואם

 עומד לשהיה העקם כל את הצילו ההורה אתשקבלו
 ים של מזופו כמציל ( כו )מס והוה נדיה(, במכנהאז

 שהעקם הנם כן ואם צולו, דהוא נהר שלוכלדלילותו
 נדולה במכנה העקם דהיה כיון לעשו, שייך היההזה

 ואין ומלהם, כן נם הזה עולם הרי הצילוהוישראל
 העתם ש נם ומענה פענח שום האומות יכללעשו
סה.(. תצו" דה יאש )עתו *(, דבריו כאן עד כו', ואדרבאחזה,

 הג"ח*(
 ס( סג )במוגר בלצם נגוסת בפסוקי הדבר יתארשולדעתי

 שם הן אטיותו המגבשת אראנו צורים מראשכי
 לארבות "צורד מן אק והגר אתישב, לא ובגשם ישכוןלבדד

 ולפי מבוארים, אונם בעצמם שהדברים כיוןבדקדוקים
 אסר דאת במה האבות נקראו צורים זקרנה יתכן,הנ"ל
 שירים ראש והנה חצבתם צור אל תביטו 8( 8)"ח5
 משזכר והוא שבאגוזו מהבחר שהוא 01 זו )באו יעקבנקרא

 בריחי את הכרתי סג( ט )ושוטר ברית בזכירתראשהח
יעקב ת. אות י מאמר שפצת שיו*(



1 א, ישאטריריי 8  קטאיאזכר השה שי ג 
 הגדולים כמו שאיש קטנים הרים הם דיבשות והנהיעקב,
 סעי להר רמז והות 4 קט בת"ב משנטים בסבאבמבואר
 במאמר לפוהק שיש וזהו וכרמל, תבור בערך קטןשהוא
 מה מעלתו את רואה )אני ארגונו צורים מרגוש כיבלשם
 וחלק לחלקו שבירר יעקב דייט צורים רגוש ידי עלשסיגל
 מסתכל אני כן )וגם אשורט הכגבעות הבא(, השולםבניו
 גבעה שנקרא סיניה מהר חטנו מגבעות( שסיגלמה

 ו( ב )שמו"ר מפני ומגבעות, רבים לשון )ואמר קטן,לחיותו
 סיגל שאז כר(, חורב הר סיני הר לו נקרש% שמותשהרבה

 לשום אין ושוב ים, של מזוטו שהצילו להיות הזה עולםגם
 בחשבון עמהם לבוא היען עמהם להתחשב ולשיןאומה
 שלנו, היא הזה העולם שלכם היא הבא  ונעולם כיוןלומר
 כנ"ל, ומצבעות צורים מראש מסתכל כשאני שאמרוזד%
 בעולם בין הבא בעלם בין ישכון לבזי עם הן רוחההנבי
 עם חשבון לעשות צריכים אין יתחשב לא ובטיםהזה
 והבן ישראלי, )של שלהם הכל כי שלכם, וזה שלי זההגוים

 הכל חז"ל מאמר הלכה לפסק נכבד מהומעתה
 דהוא הגם לכם, נמי דבעינן בעצרתמודים

 בעינן הבא עולם דכינה לדרגא ורמז החמשיםיום
 חלק גם הנכבד במעמד שהרווחנו זה לרמז לכם,נמי
 גם וטענות טענות שום להאומות ואין הזהעולם
 וכהו( תהו )מן שהצלנו מה וכל הזה עולם הנאתעל
 אכלו ק ח )נ"מ" כן אם עולם, עד ולבנינו הואלנו

 היום קדרם כי ממתקים הסתוכחרמנים
 קדש המקראי לך יתפרשו האלה הדבריםאחר

 כו' בקולי תשמעו שמוע אם ועתהשהתחלנו,
 מן אותו אפילו רצ"ל העמים, מכל מגולה ליוהייתם
 מגולה לי תהיו העמים לכל המגיע הזה העולםחלקי
 היינו הארץ, כל לי כי המעם ואמר לכם, אותהלתת
 כפי ובהו לתהו אותה להחזיר בידי לי היה הארץכל

 כל הוא שלכם אותה שהצלתם ועכשיוהתנאי,
 גזילה הזה בעטם העמים הנאת ואדרבההנאותיה,

 הנאות שכל פי על )אף כך אחר שאמר וזהו בידם,היא
 ממלכת לי תהיו כן פי על אף הוא(, שלכם הזהעולם
 הזוללים כדרך לא בהנאותיה )להתנהגכהנים

 לכהנים מלכא מכי ונפקתא פרם כטטל רקוהמובאים,
 )מובדלים קדהט וגוי זכו(, קא גבוה דכהטלחן קב.()חולין

 אלה לכם(, במותר עצמכם %קדש בפריטותלהתנהג
 מאם אשר )מבא אוראל בני אל תדבר אשרהדברים

 סיני הר על פ" הגבעה ראש ס( יז )שמות  עזרא אבו עטוי(
 ומש. פ' דוד רשה9 עייזד*(

 עטם נם שזכיתם היום והן לעשה, וממרו הזהבעטם
 קדקדים. ורוחיו עצמיכם קדשוהזה,

 בטיבר ויחם סיני מדבר ויבואו מרפידים ויסעויב(
 עד ב4 יט )שפות ההר נגד ישראל שםויחן

 בכבאב, מכופלים הדברים שבאו יתבטן הבהרכילכאן,
 ליה הוה פנים כל ועל מיותר, ההר ננד אומרווגם
 נקדים הנה הדבר ולבאר ההר, נגד כמדבר ויחנולומר
 ו( ג )"בקוק ארץ וימודד עמד ב( יג רבא )מקראמדרש
 האומות כל את הקב"ה מדד יוחאי בן שמעון ר'אמר
 אלא הוערה לקבל ראויה שהיתה אומה מצאולא

 הר מצא ולא ההרים כל את הקב"ה מדד כוי,ישראל
 לא הנה עכ"ל, מיני, הר אלא התורה עליושתנתן
 וכו', הר הקב"ה מצא שלא בזה הרווחנו מהידענו
 אחר הר הקב"ה כהנא שלא דעתך מלקא האיךוגם
 הקב"ה רוצה היה אם ודאי הרי התורה, עליוליתן
 כך אלא עליו, מעכב מי אחר הר על התורהליתן
 על בשלמא כו', המלך אחר יבא ומי ברצונועלה

 כיון שפיר, יתכן האומות מכל יורשו בגבראלבחירה
 הש"י מצא לא הנה בחירה, בעל הוא האנושישמין
 לקבל בבחירתם ראויים שיהיו אומה האנחתי מיןבכל

 להם ואין הם דוממים ההרים אבל ישראל, רקהתורה
 וכו', הקב"ה מצא לא בהם לומר שייך מהבחירה
 ד*( אחד גדי בשם שראיתי מה פי על כמדומהאבל
 שלא הר לך שאין 8( צט )ת"ד רז"ל שאמרו מה פיעל

 הוערה פי על אבל זרה, עבודה האמוריים שםעבדו
 ההרים על אלהיהם ב( יב )ונרם דכתיב נאמרולא
 ( מז )טהדרע חז"ל למדו מזה אלהיהם, ההריםולא

 נתלשו וכרמל תבור והנה נאמר, אינושהמחובר
 ממחובר יניקתנו בסדרים )שם חז"ל שאמרו כמוממקומם
 בהרים כתבור כי ק( ש )ידפ" אמר ראת כמהלתלוים
 מה התורה, לקבל נפסלו כן על יבא, ביםוככרמל
 במקומו חונה ונשאר נשתנה לא מיני הר כןשאין
 )תהלים הכתוב שאמר כמו התורה לקבל ראויוהיה
 חז"ל שדרשו )כמו גבנונים הרים תרצדח למה ח(סח

 כו', גבן או כ( כא )ויקרא לשון מומין בעלי ( כס)מגלה
 )רצ"ל לשבתו אלקים חמד ההר הוא( מיני הרהנה

 נשתנה( ולא נתלש %א במקומו ישב אשר זובסיבה
 הבן. לנצח, ישכון י"יאף

 את אוראל שקבלו בשעה במדרש רז"ל אמרוווץבה
 ראו מה אמרו העקם, אומות נתקנאוהתורה

%ו



יששכר הגבלה ימי ב, מאמר מיון, חרשמאמריבני
 יחומין מפר לי הביאו הקב"ה להם אמר להתקרב,אלו

 עמים כהספחות לי"י הבו ז( ?ו )תהרס שנאמרשלכם
 כבנפחותם על ויתילדו יח( א )במדבר מכיאין שבניכשם
 לד( כז )תקיא )במדבר( הזה המפר בראש מנאןלכך
 כך ואחר מיני בהר וגו' ד' צוה איטר המצותאלה
 אלא התורה ליפול זכו שלא ראש את שאו ב( א)במדבר
 פרשת בילקופ המדואט לשון כאן עד היוחסין,בשביל
 יוחאי בן שמעון ר' שאמר וזהו )תדפ"ד(,במדבר
 שהיתה אומה מצא %א האומות כל את הקב"המדד
 ממקום נשתנו שכולם מפני התורה לקבלראויה
 נתלשו לא ישראל רק יחוסיהם, מראשיתחיבורם
 הראשון, למקומם מחוברים והמה חיבורםממקום
 בהרים כן גם הקב"ה פעל הזה הדמיוניוהפועל
 לקכלוע ונפסלו חיבורם ממקום וכרשל תבורשנתלשו
 לקבלת והוכשר חיבורו במקום עמד מיני והרהחורה,

 גוים. ויתר ראה ארץ וימודד עמד וזהוהתורה,
 שהתחלנו, קדש מקראי ביאור נכון על יבאוצ81ץ

 חניה שם עשו במדבר ויחנו מתחלהאמר
 כך ואחר מידי, ולא להו אסר לא קמא דביומאומנוחה
 ההר נגד )דייקא( ישראל )דייקא( שם ויחןאמר

 ראויים דייקא ישראל היו זה בזכות כי)דייקא(,
 חיבורם ממקום נעקרו ולא נשתנו שלא התורהלקבלת
 הזה ההר הזה בדמיון וכן סבוא ישראל ישראלמקור
 נתלש, ולא חיבורו כמקום שעמד אלקים חמדדייקא

 קצרתי. כי הדברהבן
 בגיממריא מינ"י ג(, יט )שסות מיני מדבר היבהלךיג(

 דבש במפר הוא )כן הכולל עםענו"ה
 והנה ב", אוח ס, )נערגה זלה"ה חיד"א הנדול מהרבלפי
 בההטבם *( המקובלים רגילות הוא שכן היותעם

 מומיפין מהחשבון אחת נחמר כאשרגימפריאות
 ה( טח )בראשית יעקב בדברי בתורה נרמז והואהכולל,
 שמעו"ן ראוב"ן לי, יהיו הכמעון כראובן ומנשהאפרים

 זה )גם הכולל בהוסיף מנש"ה אפרי"םבגימפריא
 דבר לא זה כל עם יד((, אות ג )מעיכת הנ"ל במפרהביא
 מה פי על לפרש ויש מקום, ככל בעי ופעמא הואריק

 שממפרו מיני, שנבחר פעם זלה"ה הרם"עשכתב
 פעמים נ' ת"ר, הרי מ' פעמים י' כזה, רבואששים

 עמוקות וסגיה ב, סימן קשיחה מאה ב, יט, חות יהודהובידה(
 סיני במדבר ד"הבמדבר

 ג. סטן ב כטמר שבתותעייןו(

 שלשים הרי אלפים ל' פעמים י' אלפים, ל' הרית"ר
 ב' חלק דין חיקור מאמר סוטרות( )עשרה שם )עייןרבוא
 שם(, מאמרות )עשרה אמרו עוד ה((, ותבין ל"א פרק)טףן

 אחד חסר רבוא ששים הזמן באווע היושישראל
 ולזה מניינם, להשלים עמהם הצפרף עולם שלויחודו
 כביכול הכיל, עם ענוייה בגימפריא סינ"י כןגם

 עמהם שנצמרף עולם של יחודו של ענותנותולהורות
 סינ"י )שם( זלה"ה חיד"א הגדול הרב כתב עדךיד( טויה" ערו ישרה יגל )וערו מנינםלהשלים

 לימוד ידי רעל הכולל, עם מ"מבגיסמריא
 להסעים ויש דבריו, כאן עד בו, שולפ אינוהתורה
 הוא הנה האחד הוספת )כי חל"ף עם סינ"יהדבר,

 חכמה ואאלפך לג( לג )א"ב לשון חלף( במבפא ונקראא'
 הר על רגליהם שעמדו אותן ירמוז לימוד,היינו
 בהם, שולפ אינו הנ"ל אז התורה, לומדים והםסיני
 שאין מה לבשלו, כנ"ל בגימפריא א' עם מיני כןעל
 ומבמלים במיני שהיו אותן או בתורה העוסק גויכן
 1( מדבר קדוש מאחד שמעתי ודכירנא ח"ו, התורהאת

 )רוהטי הב"ל את כופין ט"ב( פיח )שבת המשנהרמז
 העומקים היינו האפרוחי"ם לפני ופלונית( פלוניתיבות
 ש רובצת והאם ( )ח זהר בתקוני עייןבתורה,

 ותבין.האפרוחים
 תשמעו שסוע אם ועתה פסוק לבאר עוד אשךבהפו(

 תיבת קמאי דקדקו כבר וכו',בקשי
 טובנו וכבר הארץ, כל לי כי הפעם מיום גםקתה,
 שאמרו מה פי על נאמר וכעת שונים, עניניםלעיל
 ירד, ובהשכמה עלה בהשכמה כחטה פו.( )שבתרז"ל
 כחטה וכן בהשכמה, למשה זה הש"י אמר כןאם
 כזאת לעת רצ"ל ועתה, בהשכמה, לישראל זהאמר
 המצות שתקיימו היינו בקולי, תשמעו שמועאם

 את ושמרתם יתירה זריזות ועוד הזריזוותבהשכמת
 יא( לז )יתושית )כעגיז המתנה לשון שמירהבריתי,
 לידי תבא מתי שתצפו הדבר( את שמרואביו

 שהאומות העמים, מכל מגולה לי והייתם אזואקיימנה,
 להם, הניתן נח בני מצות איזה מקיימים אםגם
 רצון עלטות כהטכימים ואינם כחטא בדרך להםהוא
 ומשתוקקים בדי הדבוקים ישראל רק בזריזותןקונם

 אני למה המעם ואמר קונם, רצת לעשותוחפצים
 והוא הארץ, כל לי כי המופלג, הזריזות אתכםמצוה
בפיךהט ע"ג. נט דף ב' חלק עיין.( סט;( דור )ס"א זלה"ה חיד"א הגדול הרב דברי פיעל



 קלסיששכר הגבלה ימי בו מאמר מיה, חרשמשריבני

 י( למצות מקדימין זריזין ( ד )פסדים ז"ל דבריהםבפירחח
 דהנה טקדיטין(, רק מוורזין או טמהרי1 אסרו)לא
 הקדימני מי ג( מא )אסג בפסוק ז"ל רבותינואמרו
 עד וצעקה מזוזה לפני עשה מי כ( כו )ויק"רואשלם
 שלא עד ציצית לפני עיטה ומי ביום לו נתתישלא
 נעשה שהכל המצות בכל הוא וכן וכו', בנד לונתתי
 המצוה של החפצים נתן שהוא הש"י מעשה ידיעל

 לקיים זריז שהוא מי הקדמונים, וכתבומקודם,
 ידי על דהנה ואשלם, הקדימני מי במוג דאינוהמצות
 באפשרות כן נם עשות מקדים הוא כביוטלהזריזות
 כן גם לחם ש"ט למצות מקדימין זריזין וזהוהאננתי,
 כתיב והנה ז"ל, הרב דברי כאן עד הבן,ההקדמה,

 לאיש תשלם אתה כי החמד י"י ילך יג( סב)תרפים
 כיון החסד מהו רבים בזה דרשו כבר והנהכמרשהו,
 דהכי אופר ועתה מרשהו, כפי הגמולשכנטלם
 עשה מי ואשלם, הקדיחי % 3י317 דהנה ח(,פירושו
 קודם העושה הוא הש"י בן אם כנ"ל, וכו'לפני
 כי החסד י"י יך דוד אמר הנה ית"ש, מאתווהכל
 משקהו הכל היה כאילו כמעשהו, לאטט תשלםאתה
 והציצית והבגד והמזוזה הבית עבטה היה הואכאילו

 אם זה לפי והנה ס((, הזה הפירוש שראיתי)כמדומה
 מי דגם כיון בזריזות, העושה מרויח מאי יקשהכן

 היה כאילו הכל הש"י כהטלם בזריזות עבטהשאינו
 שדקדק מה ההש החילוק אבל האדם, מעשההכל
 מצד זה רצ"ל וכו', אתה כי החמד י"י ולך לומרדוד
 אינו בזריזות שעושה מי כן שאין מה ית"ש,חסדו
 כמו המקדים, ההש תקרא וכו' הקדימני מיבכלל

 ויחוייב לעיל, וכנזכר מקדיטין זריזין רז"לשאמרו
 מדת מצד אפילו קטרוג ואין הדין סתת השכר כללו

 נטולם בעתם מתוחה הדין מדת "ט ואפילוהדין,
 '(, ית"ש מאתושכרו
 ית"ש אומרו תביןכזה
 על מצוך אני למההמעם
 כל לי כי למצווההזריזות
 מה כל כן אםהארץ,
 הקדמתי אני עהטהשאתה

 ה ס"מ1 ב מאמר  שמשות ירי'(
 ". טימן ה מחסך לקמן עתןח(
 לחרסת קונטרס מקאסוב ט"ב להרשם השבודה עסותעייןט(

 ט8ה. יואל בעמםהחמת
 ה מאמר להלז וזיז ובשגוג י שת ב מחמר שבחות עכז*(

 בהשכמה עיטות להזדרז תראה כן עלעשורן
 ולא לעיל(, שכתבתי כסו ועתה לשון)כבמטמעות

 הזריזין מן תהיה רק כו' הקדימני מי בכללתהיה
 *4 בדין שכרך וישולם מקדימין הםאשר

 עקב בפורטת קדרו מקראי פירהט ביארנו ובעהפז(
 אלקיך י"י מצות את ושמרת רז( ח)דברם

 מביאך אלקיך י"י כי אותו וליראה בדרכיוללכת
 הטמרת שאמר כיון קשה דהנה וכו', סובה ארץאל
 המצות בכלל היראה נם הנה אלקיך ה' מצותאת

 מהו ועוד היראה, כך אחר פרפ ולמה תרי"גמסנין
 בשביל וכי וכו', מביאך אלקיך י"י כי מעםהנתינת

 לקבל מנת על מיקרי זה הלא המצות האדם ישמורזה
 מה כל הלא הפוכה בארץ תלוי זח מה ועודפרם,

 הנ"ל ולפי לארץ, בחוץ לקיים גם מחוייביםדאפשר
 כתב שכן )וכפדומה דוד חוזה בספר כתב דהנהיתכן,
 מלימך שואל אלקיך י"י 13ה יב( י )דכאם אלגזי(הר"ש
 החפצים מקדים הש"י המצות כל דהנה ליראה, אםכי

 וכו', הקדימני מי שדרבנו כמו המצוה לעושותלאדם
 והכל מהש"י הקדמה אין היראה מצות כן שאיןמה
 שבכל הגם הנ"ל לפי והנה האדם, טהתעוררותהוא

 קצפות במצות הזריזות מהש"י, הוא ההקדמההמצות
 זה הנה קל חרט ויתענה למץ תבא מתילקקנותה
 הטמרת שאמר וזהו כנ"ל, האדם מן ההקדמהמיקרי
 לידך, תבוא מתי מצפה שתהא אלקיך, ה' מצותאת
 קודם מקדים ית"ש הוא כי בדרכיו, ללכתוהיא

 שתהיה באופן תעשה שאתה תראה האדם,לקהויית
 תעשה, עוד כן וגם הזריזוות היינו הקדמהמיקרי
 האדנם מן ההא הכל היראה שמצות אותו,ליראה
 היראה, חלל הזריזות על מזהירך אני למה הפעםואמר
 זה ועל שלו והכל מובה ארץ אל מביאך אלקיך י"יכי

 הזריזות על מצוך אני כן על וכו', הקדימני מינאמר
 שכרך וקטולם ממך ההקדמה כן גם ותהיהוהיראה,
 הדברים הבן מונע, בלי הדין מדת מצדגם
 וכו', שמוע אם ועתה בפסוק אדרוש זאת עוףמו"ב(

 וגם לשלול, בא מה ועתה לשוןלהבין
 לי ונראה מובן, אינו הארץ כל לי כי מעםהנתינת

 ד"" )ג. זרה דעבודה קמא פרק התוספות דברי פיעל
 עם הקב"ה התנה דושאי הא שם, כתבו בעדותן(צתיו
 התורה את ח"ו ישראל יקבלו לא אם וארץשמים
 יקבלו, לא אם דוקא זה ובוהו, לתוהו אתכםאחזיר

 טנא*(
 ח מאמר ~קמן פירשטותוה

 שאמר הפסוק ה(סימן
 ישלם יכ( ב )פית לרותבהט
 כהפכורתד ותהי פשלךי"י

 מדרשו פי ועל וגץ'שלמה
 אי"ה ויבואר הסב, ר'של

להלן.
עשש.

אבל בער"ה. יטסימן



יששכר הגבלה ימי ב, מאמר סיון, חרשמאמריבנבי
 ח"ו אפילו נתקיימה לבד בקבלה שקיבלו, כיתאבל
 ועתה הש"י בדברי שנרמז זהו התורה, את יקיימולא
 אפילו הקבלה, בשעת כעת בקולי, תשמעו שמועאם
 לי והייתם כן פי על אף כהוגן, תקיימוה לא ח"ואם

 כל לי כי הפעם חימר העמים, מכל )תמיד(סגולה
 הארץ לי נתקיים בלבד הקבלה ידי על רצ"להארץ,
 היה התנאי כי ובהו, לתהו אותה עוד אחזירשלא

 בלבד הקבלהעל
 לבית תאמר כה 9 ש )קטת כפשומו מובןלבוזה

 הלשת כפל הנה גבראל, לבני ותגידיעקב
 יתפורר הנה ישראל, ובני יעקב בית והגדהאמירה
 הוא והגדה כפשומו הוא אמירה ידוע כברהדבר,
 בזהר שכתוב כמו בחכמה להבין הדיבורהמשך
 הוא יעקב בית פשומו פי על כן גם וידוע (, קוב)סיג
 חכמים תלמידי מדרגה בעלי ישראל ובני עם,המון
 באהבתה ומצותיה התורה את המחבביםגדיים
 יעקב, לבית תאמר כה הש"י שאמר וזהו תמיד,"טגו
 הדברים פירורי בהמוטך להם תפרש לא עםלהמון
 לשמים קיום "ם כבר התורה יקיימו לא ח"ושאפילו
 ח"ו זה ידי על דילמא בלבד, הקבלה ידי עלוארץ

 להתלמידי כן שאין מה ומלעגנותה, מלקיימהיתעצלו
 ותגיד אמר ביותר עליהם חביבה דהתורהחכמים
 חשש, אין באלו כי הפירפר, המשך ישראל,לבני
 הימים. כל והמצות התורה אחרי רודפים המהשהן

 בפרשת משה שאמר מה מובן הדברים דניאלהח"י(
 כל את אלי הקהילו כח( לא )דבהםוילך

 )כל( את באזניהם ואדברה וכזומריכם שבסיכםזקני
 הארץ, ואת השמים את בם ואעידה האלההדברים
 הזקנים את דוקא להקהיל צוה למה א' יקשהדהנה
 קיבוץ בעינן הזה לדבר הלא ושומרים חכמיםתלמידי

 שיאמר משמע באזניהם ואדברה אומרו ס' ישראל,כל
 והרי העם, שאר נטמעו לבל בחשאי באזניהםלהם
 לכל להשמיע בודאי צריכים וארץ שמים עליהםלהעיד
 *(, כל תיבת מרבה מאי הדברים )כל( את ג'ישראל,

 שיקר לטיי כי, חובת טינר לא "נא דנמרק טנא צא*(
 שכתוב מו( לב )דברים דויירה אחד של לכל תיגת שלכעטו
 מציד אנכי אשד נדברים לטל לבבכם שרמו אליהם ויאפרושם
 ית כתם כאן יונתן ובתרגום ורקון, צדיך חאאין הפס,בנם
 השירה.שלאחר ט" פסוק על שסומך טעטס ואטי האילין, האסיטכל
 ים להסכן ל"ו וטאטאסירוש,י(

 להעיד בבואו דהנה שפיר, יתכז הנ"ל דבריה פיקל
 בשעת הבינו שלא עם המון הנה וארץ, שמיםעליהם
 נתקיים וארץ שמים של שהתנאי התורהקבלת
 ועומדים הם תלויים היום שעד ומוברים בלבד,בקבלה

 לפי"ז הנה התורה, ישראל יקיימו אם בספק שעהכל
 דודאי ק לחו וניחא הן, בעדותן נונעים וארץשסים
 למובתן עדותן מהני לא כי למובתן, מעים יעידולא
 רק עדותן מהני %א בעדותיהם נונעין כי ישראלשל

 מן חלוק שדינו בעדות תגע כן כי ח"ו,להיפך
 לחובה, בין לזכות בין להעיד פסי שהקרובהקרובים

 פסול הוא נוגע שהוא במה בעדות נוגע כן שאיןמה
 כשנטמעו, עם המון מברת יהיה וזה כשר,ובהיפך

 הבינו שהם חכמים התלמידי סברת כן שאיןמה
 פירוש רבינו משה מימכר להו ואסכרה היסבהדבר

 הש"י שהתנה ושתנאי התורה, קבלת בשעתהדברים
 התורה בקבלת התנאי נתקיים והארץ השמימעם

 וארץ שמים כן אם ח"ו, מקיימים אינם אפילובלבד
 וימבירם וכו', בין למוכה בין בעדות נוגעיםאינם
 בין שיעידו הוא וארץ שמים שהעדאת כעתכחטה
 את אלי הקהילו כחטה שאמר וזהו וכו', ביןלמובה

 חכמים התלמידי הם הטומריכם שבמיכם זקניכל
 ואדברה תורה, במתן הדברים פירוט ששמעוהגדיים
 עם, להמון הדבר יתנלח שלא דייקא בחשאיבאזניהם

 היינו העדונך של היינו האלה הדברים )כל(את
 ובין למובה בין להעיד כשרים יהיו וארץשהשמים

 וזהו הארץ, ואת השמים את בם ואעידה וזהווכו',
 ישראל קהל כל באזני משה וידבר ל( לא יבאסשסיים
 השמים האזינו א( לב )שם וכו' הזאת השירה דבריאת
 העדיות הזמנת נאמרה ישראל לכל דבאמתוכו',
 רק שיעידו הוא שהזמנתן מברו עם המון אבלהללו,
 שהזמנתז האמת מבעים חכמים והתלמידי ההיפך,על

 הבן. המוכה, על גם הואלעדות
 ותניד יעקב לבית תאמר כה לבאר עוד אשרבדזיפ(

 ולגינוי הלשון כפל להבין ישראל,לבני
 פח:( ושבת רז"ל שאמרו מה פי על נראההלשון,

 על הודך תנה ב( 0 )ההליס ואמרו קטרגושהמלאכים
 הקב"ה ואמר הוערה, לקבל ררצים שהיוהשמים
 אמר תשובה, להם והשיב כבודי בכסא אחוזלמשה
 ביניכם יש וסתן כחטא ביניכם, "ט נשים משה,להם
 ז"ל, בדבריהם שם עיין לדבריו, המלאכים והודווכו',

והנה



קלניששכר החג שם ג, מאמר שהן חישטמריבני

 להם שאין ידעו המלאכים נם דודאי להתבונן, "1והנה
 וכו' תגנב לא תנאף לא התורה בפשפיותשייכות
 היא התורה דעיקר מאד יודעת נמנום אבלוכיחיא,

 זה לפי כן אם תמלל, עקושה לצד מייןבפנימיותה
 לדבר תירוץ הבנתי והנה תשובה, סשה תשובתאין

 ינ.( ד דרוש דע )סכו זלה"ה חיד"א הגד% הרבמדברי
 בפענח באו השסים על הודך תנה שמענודהמלאכים
 פענח, פעפעם זה לפי והנה מצרא, דבר דינאמצרניות

 למוכר דהו כל פמידא איזה יגיע אם לן קיימאאבל
 המצרן פענת אין המצרן ביד הממכר יעמודאם

 לקיים יכולים אינם שהמלאכים כיון וכאןפענה,
 פםידא כביכין מיקרי כן אם הפשפ, בדרךהתורה
 מצרא, דבר דינא כאן חלין התורה נותן הואלמוכר
 תאמר כה הש"י שאסר וזהו משה, תשובת הואוזה
 התורה לקבל יכתים שא35ם עם המת )הם יעקבלבית
 הגדה ( רלד ))זח"א שראל לבני ותגיד פשפ( בדרךרק
 ישראל בשם הנקראים מדריגה לבעלי חכמהדברי
 הנה סוד(, בדרך התורה לקבל יודעים והמהכידוע
 שיהיה בכדי התורה בנתינת השי"ת זההקדים

 הבן המלאכים, ננדלפענה

 גמאמר
 החנשם

 השבועות חג ק סו רשש קראתן התורה החג, שם מענין ידוברבו
 אהה טעמים כמה בזה ויבואר עצרת, נקרא ו( א )מסרם חז"לובדברי

 לזה. השייכים עניניםוכמה

 עצרת, דחטבועות לחג חז"ל קראו למה מעםא(
 קדושת בספר הקדוש הרב בדבריעיין

 כתב *4 ז"ל הדמב"ן דברי פי על חג,( אחן כשבחיתלוי
 האהבה את תעוררו ואם תעירו אם ז( ב ישהדובפסוק
 באהבה או ביראה האדם בהתעורר שתחפץ,עד

 ליחן או ~מוד דהיית תיכף, מצוה לקלטותישתדל
 וכלי חפץ זה ידי על ועחטה וכיה"כ, תיכףצדקה
 כעין בו, עיורה ותשאר בו שתצמצם ההואלאהבה
 הכלי צמצום ידי שעל וכלי בחצץ ענין איזההנחת
 לישראל שהיה תורתיט במתן והגה בקיום,תשאר
 3ל סחוד,טים מצות להם היה %א מאד, רבהאהבה
 הגבלה מצות הש"י להם צוח הנח בהנע להתעמקכך

 היראה בכריהם לעצור להם שעמדה והיאופרפרה,
 כאן עד עצרות החג נקרא כן על שקבלו, רבהוהאהבה
 להחג יספיק הזה הטעם והגח 48 הנ"ל הקדושדברי
 ההוה, הזפן על לא אבל תורה פתן בשעתשהיה
 של תילים תילי זמן בכל בידיה "8 בעזה"י כברגי

 רכו סימו דשרקא 18רא עיףא(
 יט. 5רק וגטקס אטש'(

 חז"ל רק עצרת, ההג נקרא לא בתורה )ובאמתמצוום
 ומעמא עצרת קראוהו תורה מתן אחר שהיובימיהם
 ליל הפסח דאג א' בליל ידוע דהנה לי, ונראהבעי(,

 הכל נעשה )הזה( היום עד גם ממצריםיציאתנו
 כרגע מרומים בגבהי והמוחין האורות הארתבחפזון,
 גם והנה קפנות, קודם גדלות גם ומה ניסייבדרך

 שלא הוא אבל רגע, כמו קדשנה שפע ישלנשמותינו
 שלא הזאת הארה ולהיות גיסיי, רק מעשינו ידיעל
 אצלנו, עצורה הזאת ההארה נשאר לא מלטיט ידיעל
 הסוד( ע"ד ג דרוש ד )נתן הפמח חג במאמרי זה כל)עיין

 יום מחדש לספור הש"י וצות אי"ה(, להלן יבוארוגם
 עד יום אחר יום המתגדל הקפן כדמיון יוםאחר

 השבועות חג עד הגידול ימי הוא כן שכלו, עלשיעמוד
 אצלגו, עצורים ונשארים דנדלות המוחין לנונשפעים

 לעצמיכם, לכם וספרתם טס סג )ויקיא אי"ה שיבוארוזה
 קראוהו חז"ל ודוקא עצרות להחנ חז"ל קראו כןעל
 ידי על החס כנ"ל החג טפלת כי פ"ה, שבע"ל בתורהכן

 מצות פינ"ו מאמר ידי ועל ישראל כנועזמעשינו
 יתבאר. ועודהמפירה,



וששור החג מעלת ד, מאמר מ"ת, חרשטמרי321י

 דמאמר
 החגמעלת

 כמה לזה ויצורף השבועות, חג הזה הקדוש החג מעלת שונרנו
 ומבפעין )מעניני( ענינים כמה וגם קדש, מקראי בפירושיענינים

 היא. תורה אבותינו מנהגישראל
 החדש לימי בזמן )בתורה( נתלה לא השבועות חגא(

 כשבאים בספירה, תלוי רק מועדיםכשארי
 פעם, לומר לי "ם החג, הוא אז החכוריםלמספר
 והנית ח( א )יהושע התורה לימוד במצות נצפוינודהנה
 של מתורתו הציווי פעם ולמדתי ולילה, יומםבו

 התודה נתיג עולם, )גתיבות בנתיבותיו אריה נור בעלהרב

 כן על הזמן מן למעלה היא התורה להיות כתב,פ"א
 להם ש"ט המצות כשארי ללימודה מיוחד זמןאין
 שנאמר מה כן נם לנו יונח זה יפי שם, עייןזמן

 הזמן כסדר שלא הוא הנה וליל"ה, יום"ם בווהנית
 אבל ליום, קורם לילה בראשית ימי טששתהנברא
 תחת שאינו דבר הוא התורה ענין להורותהוא
א )עיפיהן מה בזה ותתבונן הומן, מן למעלה רקהזמן  ) 

 כן ואם בלילה, ופרע ביממא יזיף מרבנןדההוא
 תלה לא הכי דמדום הפעם כן נם לומר יש זהלפי
 הסה החדש ימי כי החדש בימי התורה נתינתזמן

 ישראל שסופרין במספר קביעתו תלה רקזמניים,
 מן למעלה על מורה חכורים מספר החמשים, יוםעד

 ר"ל( סימן דפרקא אגרא )ע"ז '(,הזמן

 הגעה*(
 מ"ה סוד הוא ו( סימן א סנטר חדש )ראש כתבתי כברוח"ן,

 ס"ג סוד הוא הזמן, מן למעלה זמ"ן, בגימטריאב"ן
 לד אין ב( 1 )אבות לחירות, עבדים דמפיק העליון יובלבינה

 תורה בדברי שעוסק מי אלא חוריובן

 פי על סו.( )קידושיו חז"ל שדרשו וזהו עוד,לרןרןנלנן
 הנאמר לעולם ועבדו ו( כא )שמותקבלתם

 החמשים, שנת הוא היובל עד הכוונה העבדיםאצל
 כלשון אפקיה כן על בזמן, ננבל שאינו ממקוםהוא

 ביארה לא כן ועל הזמן, הגבלת מבלי שהואלעולם
 בלשון אפקיה רק היובל עד ועבדו בפירוריהתורה
 ששמעה אזן ( כב )קידושין דהנה הפעם, להורותלעולם,
 ית"ש לעבדו עבדים, ישראל בני לי כי סיני הרעל

 טן למעלה היא שהתורה ובלילה ביום התורהכעסק
 ועבדו רט4צע, כן על לעצמו אדון וקנה זה והלךהזמן,
 מן לם4ה שהוא לעולם נקרא היובל בא עדלעולם
 לאחוזתו ששב הישראלי העבד ניתקן הנההזמן,
 היובל סוד תתבונן ממילא הבן, הזמן, מןלמעלה
 שהוא התורה נתינת יום כן על הזמן, מןלמעלה
 רק זמניים החדיש לימי נקבע לא הזמן מןלמעלה

 הזמן. כע למוגלה היובל סוד חכוריםבמספר

 מרבתו אחד פעם לפררם לי נראה זה פיועלב(
 הפסח חנ למה סוף(, אין )עד פעמיםרבבות

 מתן זמן השבועות וחג ימים ז' המה הסוכותוהם
 להורות נ"ב לדעתי והוא אחד, יום רק אינוחורתינו
 ימי דהנה הזמן, מן למעלה שהיא התורהמעלת
 שבחן ימים ז' שגה בכל חוננים הסוכות וחגהפסח
 שנה יבכל בראשיות ימי בז' הנברא זטןשלימה
 אם ואינך, ב' ויום בשבוע א' יום בקביעותחוננים

 חנ כן שאין מה בקביעוות בזה שוים השנים כלכן
 כיח מוגבל זמן לו אין תורתינו מתן יוםהשבועות
 א' ביום יחול אחת בשנה הנה אחד, יום רקשהוא

 לחגיגתו, קבוע נסן בלי וכיוצא ב' ביום אחרתולשנה
 אינו התורה נתינת יום מעלת אשר הנ"ל עללהורות

 הדבר. הבן הזמן,תחת
 בכל נקבע החג שלע קביעות פי על השבועות חננ(

 מתן ויום ( פו )שבת לחדתן, חששי ביוםפעם
 )שם( לן דקיימא סה פי העל לחייט, בז' היהתורתינו

 הייקלע ה', ביום היה ממצרים ישראל שיצאופסח
 ביום מיון חדש וראשו בשבת אייר חדש ראש זהלפי
 אם לישראל, תורה ניתנה בשבת ולכו"ע ( פו )שםא',
 )מ"ע" דהנה הפעם, לי ונראה לחדיר, ז' יום היהכן
 חז"ל ודרשו שרפופ, צריכה לן קיימא התורה זאת":(

 חפץ דביי למצוא שלמה ביקש י( יב )קפלתבפסוק

 אמת דברי יה"ר וכתוב קול בת יצאת כא.()י4"
שקתי



קלךיששכר החג מעלת ד, האמר טיט' חדשמשריבני

 שהוא השרמופ סוד הוא חפץ דברי המוד הואפקתי
 אותיות בבחינת התגלותה קודם הנעלמה התורהמוד

 מחשבה בבחינת בהיותה התורה מוד והואהדבור,
 בחוכמתא תרנומו בראשית מוד הוא חכמה,מוד

 שאמר ונהו '(, ליונתן( המיוחם ירהטלמי)תרגום
 הגרה *( פיה כו( לא )משליהכתוב
 א, )'מר למשורר שיסד זין ותורת בחכמהפתחה

 תורתך בראשי"תמסתתר(
 חכמת"ד רשומה הקדומה מוד כי לזמונה, עלחמד

 הסתומה להשיג אפשר איהחכמה
 הדבור, אותיות בבחינת שנתלבשה ידי על לאאם

 מוד האותיות ידי על החרכים מן מציציםאנחנו
 התחמד אשר הנמור החמד היא הנשמה,התורה
 החכמה להם הלבלוט אנצר קרובו עם ישראל עםהש"י

 ))זה"ב בחכמה פתחה פיה מוד וזהו ולשט,באותיות

 לשונה, על חמד ותורת נפקת( מחכמה אורייתא (סב
 הלשון, באותיות לנו שנתנלית הוא שבתורההחסד
 למוצאיהם הם חיים כי כב( ד )משלי חז"ל דרכיו כןחול

 ידי על כי דייקא, בדבור בפה למוציאיהם ( נדוסירוביו
 החכמה מוד שבתורה הנעלם יתנלה הפהדבור

 תחיה, החכמה יב( ז )9ית כי חיים וקראווהמחשבה,
 התפילק מכוונות )כנודע חיים נקרא המוחיןמוד
 חיי"ם(, בניממריא אהי"ה הח"ה אהי"ה פ"א( ט"ווכע"ח
 והמחשבה החכמה מוד )היינו חיים כי שכתובוזהו

 בדבור )בפה למוצאיהם הם חיים( הנקראשבתודה
 במחשבה, התורה תו,טנ לא הדבור ובזולתדייקא(
 המשתכח המת כדמיין ממנו משתכחת שמשיג מהונם

 *(. הלבמן
 חגתה'(

 )שם( בנתיבות אריה נור בעל הרב שכתב מההתנתז

 כי דייקא, בפה למוצאיהם הם חנים הכידפסתם
 ממכלא, לרוח מתרנמינן חיה לנפש האים ויפי ז( גמראשיה

 בפה מוציא וכשאין חיה, הנפש הוא ממלפף הרוח כןאם
 ולפי זה, על בעי טעמת והנה חיה, נפש בו תוצדקלא

 טעם. בטוב ניחא שכתבתימה
 השרפופ סוד חפץ דברי למצוא שלמה ביקשלהנה

 מבלי במחשבה הנעלמה התורה החקיקהסוד
 דברי יהטר וכתוב קול בת יצתה בדבור,התלבשותה

 כתיבה ידי ש רק הנעלם להשינ אפשר אי כיאמת,
 הדבורואותיות

 ממרים ד"ה שצד 1"א עקב 9' דולח אגרא עיין*(

 תורח מתן קודם ביתו נאמן ליהטה צוה הש"יוהנה
 הכנה לעשות ומחר היזם יקד,טתם טס יט)שטת

 מחכמה )אורייחא חכמה הקדש ממוך שחיאלתורה
 אמר דשת כמה קשט, נקרא וחכמה ( קוא )זאבנפקת
 אחד יום הוסיף ובגטה מקדום(, עורך "ןלח ק כ)תהלים
 ישרה )יגל אצלנו שנתבאר )כמו שלו הדעת ומודטדעתו,
 כל את אלקים וידבר כך ואחר *(, באורך( מקטעדכת

 אותיות ע"י כביכול התורה לנו גילה האלה,הדברים
 מבלי הנשמה התורה להשיג אפשר אי )כיהדיבור

 לע הנכבדת תשוקה עיקר והנה כנ"ל(,התלבשות
 אליה אשר ( פח )שגת הנעלמה התורה היאולנפשותינו

 הענינים נשמיית על לא בודאי כי מרום, צבאנכמפו
 להם השיב וכנטה ביניהם, נוהנ אין אשרנכמפו
 וכר, קנאה וכו', ביניכם יש ומתן כחטא ית"שבנזירתו
 התורה להשינ אפשר אי רצ"ל וכו', ורביהפריה

 גבר ית' חמדו והנה וכנ"ל, וכו' ידי על לא אםהנעלמה
 אותיות ידי על הנעלמה התורה השנת לנו ליחןעלינו
 הלזה, הקדהט בחג ימים בחינות שני הם והנההדבור,
 חב"ד המוחיו ממוד עדיין הוא הראשון יוםהיינו
 לע הענינים טהתגלות השני ויום הנעלמה,התורה

 את לנו נתן כאשר הש"י והנה בדבור,והלבשתן
 המוחין, הכנת שאחר ביום היה אלקים וידברהתורה
 לשונה על חסד ותורת עלינו ית"ש חמדו זהכי

 עלינו הש"י חמדי לזכר אנחנו כן שאין מהדייקא,
 שלא דבר הטעימנו כחטר וחובותיו חמדיו עללשבחו
 להודות וכריכיו אנחנו ביותר והנה מרום, לצבאניתן
 המלאכים נכמפו אליה אשר הנעלמה התורה עללו
 וחונגים עהטים אנחנו זה לבעבור הנה אליה, זכוולא
 בהתלבשות תורה למתן קודם אחד יום ו' ביום החגאת

 התורה האירה אשר יום הוא המוקדם והיוםהדבור,
 )הכנה וקדשתם רק אמר לא הש"י שהריהנעלמה,

 השלטטי היום כן אם ומחר, היום חכמה( הקדשאל
 נפקת מחכמה אורייתא הנשמה התורה האירהכבר
 שתתנלה הוא אחד יום כחטה והומפת הקדש,ימוך

 לע *הטנ והדיבור האותיות ידי חלל בדבור,התורה
 ו' ביום בעימות האירה אשר הנעלמה התורהאור

 ביום התורה בנצמחת חונגים אנחנו כן שלחדש,
 התורה בשמחת לשכיח לנו צוה הש"י כי לחורטו'

 לצבא נתגלית לא אשר העיקרית שהיאהנעלמה
 אותיות, בדיבורי הלבשה ידי על לנו תינל*תמרום,

תהו



יששכר החג משת דו מאמר מ"ת, הרשמאמריבנבי
 ק מז רשרש נאמר השבועות בחג בתורה שתמצאחתו

 חג כן שאין )מה אלקיך לה' שבועות חגועשית
 והגם לך, תעשה המוכות חג י5 ושם נאמרהמוכות
 אלקיך לה' פמח ועשית א( )שם נאמר כן גםשבפכח

 הנרצה, הוא אבל החג(, על ולא הקרבן על נאמרזה
 הזה החג קביעות לעשות אותנו מצויתשהתורה
 כח( כס יבהם כי אלקינו, לי"י שהוא דייקא הנמתרכיום

 החג לעשות מצווין ואנחנו אלקינו לי"יהנמתרות
 כל אבל קבלתי, לא הקורא ידיד והנה הנמתר,כיום
 דבר פינו יאמר ולא רצון ויהי אפשר, בדרךדברינו

 כרצונושלא

 אמר )תת((, יתרו בילקופ )הונא בפסיקתאד(
 את קורין היו בני, לישראל,הקב"ה

 כאילו עליכם מעלה ואני שנה בכל הזאתהפרשה
 התורה, את ומקבלים מיני הר לפני עומדיםאתם

 אימתי מיני מדבר באו הזה ביום א( ים )שטתשנאמר
 נשמע מהיכן להתבונן "ט הנה עכ"ל, השליטי,בחדש
 קאמר מדלא מהפמוק לה דשמע ונראה מפמוק,זה

 מארץ ישראל בני לצאת השלישי לחדיר באחדבסתם
 היום משמע הזה ביום מדקאמר כו', באומצרים
 הר מן הכתוב מדשינה וגם בו, עומדיםשאנחוו
 כן על למדבר אמר לא ונם מיני מדבר טאמרלמדבר
 שמדברים ביום דיבור, לשון להורות שהואדרש

 ממיני, הזה ביום קבלוה כאילו הזה בעניןבתורה
 תהיה בשבתה הזו הפרשה כשקורין גם תאמרושמא
 בחדש אימתי, המדרש, בעל אמר הנה הזאת,הסגולה
 איצמריך דאי הזאת, המגולה לו יש דייקאהשלישי

 השלישי, לחזכם באחד למיסר ליה הוה לגופיהקרא
 על דלא להורות אחד תיבת מדחשמיפ כרחךעל
 הדרשה על כן גם טרטז רק טרפז, לבד לחדיראחד

 לי נראה לחדדו, ו' הנכבד היום מגולוןהנ"ל
 חלב מסוכלי לאכול *( היא תורה אבותיט כטנדריה(

 בהשלג סיג חשד או"ח ושו"ע השבועותבחג
 לחמד רומז חלב ט( פרק כג שצי ומהרש הפעם לינראה
 חסדך ודבקך להגיד ק צב )תהלים והנה לובן,גוון
 הרב שכתב מה אקדים והנה קל"ב, תיבותראשי

 פעם כ"ג( ת"ז ברכות בממכת שוב יוםהתומפות
 הודיה את ברכו המברך אומר התורה בברכתלמה

 מזונות דהנה וכתב, אלקינו, נברך המזוןובברכת

 שהדין חדיה שצד כן נם זה אוהבו ומצרנם זןשהש"י
 שיזון הוא הדין לכבודו בראנו שהוא כיון נותן כןגם

 מה הדין, שם אלקינו נברך מברכין כן עלאותנו
 תחסד סצד זה הורתו את לנו שנתן מה כןשאין
 לחודיע עלינו חמריו גברו כי והרחמים,הגמור

 כן על דיליה מממירין להם ולגלותלבריותיו
 דברי כאן עד והרחסים, החמד שם הוי"ה אתברכו מברכיי

 לי מראה והנח ביאור, תומפת בקצת הנ"להרב
 חלב משבלי אוכלים חורתינו פתן ביום זהדלבעבור

 לחמד.רמז
 הרב דברי לידינו ובא זה לכלל שבאתי כיון1(

 לכבוד לר אדרדר ז"ל, פוב יוםההממפות
 בגמרא והוא, הנ"ל, הקדמה פי על הלכה בדברהיום
 כו', לפניה שתים מברך בשחר כהגנה, )יא4ברכות
 וכו', אור יוצר אהטעיא ר' אמר מבדך, מאיבגמרא,
 אחבח שמואל אמר יהודה רב אמר הוא, מאיואידך
 אהבה בריה פרת לר' אלעזר ר' ליה אורי וכןרבה,
 אלא עולם אהבת אומרים אין הכי נמי תניארבה,
 אומר הוא וכן עולם אהבת אמרי ורבנן רבה,אהבה
 יהודה רב אמר וכו', אהבתיך עולם כלהבת ב( לאלייט"
 קריאת קרא שלא עד לשנות השכים שמואלאמר
 קריאת כהתקרא ההערה(, )ברכנן לברך צריךשמע
 רבה, באהבה נפפר שכבר לברך צריך איןשסע
 רבה, באהבה נפפר שכבר המתחיל בדבור)רש"י
 הללמד ללמוד כלבינו ותן התורה ברכת מעין בהש"ט

 ותלטדם תורתך תלמוד דברי כל את ולעשותלשמור
 הירושלטי בשם שננו( ה"ה התום' וכתבו רצונך(,חוקי
 הועס' ומסקו לאלתר(, )פירדה אתר על ששנהוהוא
 רבה אהבה בברכת עצמו את שפופר למי דוקאדזהו
 לאלסטר, שילמוד בעינן התורה לברכת עיקריתשאינה
 חיום כל פופרת גופא התורח בברכת כן שאיןמה
 לן וקייכאש לשונו, זה ז"ל הרי"ף פמק והנה שם,עיין
 רבה(, אהבה ולא עולם אהבת לומר )היינוכרבנן
 שסה"נ אמר יהודה רב אמר לקמן דאמרינןוהאי

 לברך צריך שמע קריאת שיקרא קודם לשנותהשכים
 פעמא מושי לברך צריך אין שמע קריאת שקראואחר
 שהנומח מזה ונראה )רצ"ל רבה באהבה נפמרשכבר
 דהא חוא דשמואל מימרא ההוא רבה( אהבההוא

 וכבר עליה, פליגי ורבנן קמייתא דשמעתאמאריה
 דכהטתכחת מה וכל כו', דשמואל הא להאידחייא

בתר מ"ב סופק ג מאסר טבת כסלו ציץ4(



 קלהיששכר החג משת ד, מאמר סירן חרשששףבני
 דשמואל אעיקרא רבה אהבה לשון( )בגמרא הכיבתר

 עכ"ל. כוותיה( הלכיסא לית )אכלנריר
 רבינו הביא לא מה מפני ממני דעת פליאהדגה

 דשמואל פיסקא הך לדינא ז"ל הרי"ףהגדיל
 צריך אין שמע קריאת משקרא וכו' לשנותהשכים
 הזה הדין שלכאורה רבה באהבה נפפר שכברלכרך
 גררא אגב רק הביא לא ז"ל והרי"ף עליו, חולקאין
 שלא עולם אהבת לומר שפסק פסקו לרוצץהיינו
 במימרא כך אחר שאמר דשמואל מהא זה עלתקשה
 מבירא שמואל באמת כי רבה אהבה בלשוןדיליה
 לא גופא הזה הדין אבל כוותיה, הלכתא ולית כןליה
 עצמו בפני שהביאו הרא"ש שעיטה כמו להלכההביא

 חובתו ידי יצא ז"ל שהרי"ף לומר תדחק ואםלהלכה,
 הגם גררא אגב המימרא שהביא במה דינאבהך

 דינא להביא ליה הוי פנים כל על הדוחק, זהשנסבל
 על לתמוה "ט ועוד אתר, על ששנה והואדירושלמי

 שמע קריאת כהטקרא שמואל שפוסק וההלכההדין
 הוא מה רבה, באהבה נפטר שכבר לברך צריךאין

 אם התורה, ברכת את רבה אהבה שתפפורהפעם
 הזכרת בה שיש להיות ז"ל כפרש"י הואהטעם
 הרי זה לפי כן אם וכו', ללמוד בלבנו ותןהתורה
 הטינתו האדם בעמידת תיכף דגמרא דינא פיעל

 ברכת היא ובתוכם השחר ברכת לסדרמחוייב
 הוא הזאת הברכה ומפבע וכו', מעיני שינההמעביר

 ודבקינו בתורתך שתרגילנו מלפניך רצון יהיכך
 כבר כן אם התורה הזכרת בה יש הנה וכו'גמצותיך
 שמואל לדעת התורה ברכת מן בזה אדם כלנפטר
 אין הטוב רבה אהבה עם שמע קריאת קרא לאאפילו
 השחר בברכת נפפר שכבר התורה ברכת לומרמקום

 הרי"ף כונת היתה זאת אנטר לי 14מר לבי כןעל
 השכים כשמואל דינא הך על לו דהוקשהז"ל,

 בברכת התורה ברכת חובת ידי יצא למה וכו'לשנות
 וכו', שינה המעביר בברכת יצא ולא רבהאהבה
 אומרים וכו' המעביר דברכת לומר צריך כרחךקל
 שתרגילנו מלפניך רצון יהי ותעלה בקשהבדרך

 שבח שהוא חתורה לברכת דומה ואינו וכו',כתורתך
 את לנו שנתן חמדו זכרת להש"י והודאהוהילול
 רבה אהבה כרכת גם הרי זה לפי כן אםתורתו,
 וכו', בתורתך עינינו והאד ותפלה בקשה רקהיא

 משמואל והוא, אחר, דרך ז"ל הריף לעצמו בחר כןי
 אהבה הוא הברכה דטסח ליה דמבירא לטיפתיאזיל
 הוא הנומחאות בין והחלוק עתם, אהבת %ארבה
 התוספות בשם ה'( )אות לעיל שכתבתי מה פיעל
 את ברכו התורה בברכת וטמברכין למה פעם טוביום

 אלקינו, נברך המזון ובברכת הנכבד שם וכרהוי"ה
 שתשפיע הערם( הצפרכות שאר )וכל המזת כיחפעם
 זה יחייב הדין כי הדין, מצד הוא חי לכלהש"י
 ליתן לו מהראוי עילה כל לכבודו, בראנו שהש"יכ"ת
 הזה בעולם הנבראים דרך הוא )וכן לעילולו,כתויה
 מדרך לכבודו, הש"י שברא חיים הבעלי פבעיואפילו
 מצד במחייתם להשתדל הבנים על לרחםהאבות
 המזון בברכת אומרים כן על בפבע(, אליהםהאהבה
 כדרך זה יחייב כן נם שהדין הדין שם אלקינונברך
 אהבת נקרא )וזה אהבה, בפבע לעילולו עילהכל

 הדין אין התורה נתינת כן שאין מה הבן(,עולם,
 הוא רק חומר, ליצורי דיליה מספירין לגלותמחייב
 מניא ברביא יתירה והאהבה הגדי החסדמצד

 אהבה בשם זה לקרוא תוי ט )ש קרובו עםלישראל
 החסר שם הוי"ה את ברכו מברכין כן עלרבה(,

 ביאור. בתוספת דבריו כאן עדוהרחמים,

 שאומרים שמואל לסברת דידן, לנידון הדרןוכלעתה
 רבה אהבה שמע דקריאת הכרכהנומה

 התורה נתינת על לפריטה "ט אלקינו, י"יאהבתנו
 זה רק זה מחייב הדין ואין יתירה, אהבהשהיא
 אומרים כן על קרובו, עם ישראל וחיבת יתירהמאהבה
 רק בקשה לשון זה אין והנה מלא, שם אלקעוהוי"ה
 ברכת חובת ידי בזה לצאת יכולין כן על והילולשבח

 ששנה והוא הירושלמי דברי כן גם נבין ובזההתורה,
 רבה אהבה שאומרים מה רק התורה, נתינתש דקאי בפירוט זה בשבח מבואר אינו דבאמת אתר,ש

 לומד אם התורה, נתינת על לפריטה "ט וכו'אהבתנו
 שהוא הכונה מורה הנה בממיכות כך אחרתיכף
 תיכף, לומד כשאינו כן שאין מה התורה, נתינתעל
 עולם אהבת נוסח לומר דפסקו לרבנן והנההבן,

 לנו מספיק כפשופו, הוא הפירחח הנה וכו'אהבתנו
 אהבתו תופסק ולא באהבתו עלינו ומשגיחצרכינו
 לעילולו, עילה וכל לבן ח"ב כדרך לעתםמאתנו
 עלינו ית"ש אהבתו גדלה בטן מני העמומיםואנחנו

עולם



"עטשכר החג מעלת דו מאמר סית' הרשמאמריבני
 התורה לנתינת והודאה שבח בזה אין והנהלעולם,
 שמזכיר הגם התורה, ברכת ידי זו בברכה יוצאואינו

 ותפלה בקשה זה וכו', בתורתך עינינו והאר זזבברכה
 יוצא שאינו כמו בזה יוצא ואינו שבח זהואין

 ז"ל הרי"ף דפסק כיון זה לפי כן ואם השחר,בברכת
 כשמואל, דינא הך שייך לא כרבנן עולםאהבת
 שאינו עולם אהבת אמר אם בזה יודה גופיהושמואל
 הרי"ף הביא לא כן על התורה, ברכת חובת ידייוצא
 על תקשה דלא גררא אגב רק דשמואל דינא הךז"ל

 וכבר וסיים וכנ"ל, עולם אהבת שפסק מהדבריו
 אידחייא, כולה רצ"ל דשמואל, לההוא להאידחייא

 ברכת ידי על התורה ברכת לפמור הדין עיקרגם
 לומר הוא דהלכה כיון נדחה, זה גם שמעקריאת

 הדבר*( הבן וכנ"ל, עולםאהבת

 הג"ח*(
 נפש נוחי רבותינו שהנהיגו למה פתרי אשכחנאומעתה

 לומר טוב ויום ובשבת עולם אהבת בחוללומר
 מרן כתבי דלפי הדבר, על תמהתי ומעלם א*(, רבהאהבה

 דבהיכלות חילוק אין לכתורה פ"י( ש"ז )פרז-חהאריז"ל
 הנ"ל דברינו לפי אבל למשכילים, מובן זוטא אהבההוא

 עלמא דכולי אליבא פח.( )שבת היות ליראיו, י"י סודאמרתי
 יומא הוא ושבת רה.( צב. )ש"ב לישראל תורה ניתנהבהטבת

 אהבה בשבת לומר יש כן על דנשמתא, יומאדאורייתא
 קדש מקרא טוב יום וכן כנ"ל, התורה על הכוונהרבה
 יו"ם נפקת מחכמה ואורייתח כידוע חכמה היא קשטהוא
 לומר ז"ל רבותינו הנהיגו כן על חכמ"ה, בגימטריאטו"ב

 א(. טוב, ויום בשבת רבהאהבה

 ורדים שושנת להכין היא תורה ישראל בצנדץבז(
 וגם השבועונם בחג בשמים עשביהאאר

 דברי פי על לדעתי הוא התורה, את בהםסעמרין
 על ג( בג רבא )תקרא כ"ג פרשה אחרי פרשתהמדואט
 בשם עזריא ר' החוחים, בין כשושנה ב( ב )שה"שפסוק
 נסוע פרדס לו שהיה למלך כהגל מימון, ב"ר יהודהר'

 תפוחים, ושל רמונים ושל גפנים ושל תאנים שלשורה
 והציץ המלך בא יסים לאחר לו, והלך לאריסומסר
 ודרדרים, חוחין מלא ומצאו עשה, מה לידעבפרדס
 ורד של אחת שושנה בו וראה לקוצו קצציםהביא
 בשביל המלך אמר עליו, נפשו ושבת בו והריחנמלה
 נברא לא כולו העולם כך הפרדס, כל ינצל זושווטנה

 סס"ו פט"ז צדיקים אור סי'א*(
 בלי"ש שם, הרי"ף של תשלומה במגיד הוא ו סימו כיא(

 הקב"ה הציץ דורות כ"ו לאחר תורה, בשבילאלא
 דור במים, מים מלא ומצאו עשה מה לידעבעולמו
 הפלגה דור במים, מים המבול דור בסים, מיםאנוש
 י( כס )תהלים שנאמר לקוצצו קצצים והביא במים,מים

 אלו ורד של אחת שווטנה בו וראה ישב, למבולירי
 עשרת להם שנתן בשעה והריחה ונמלהישראל,
 נעשה שאמרו בשעה עליו נפשו ושבתהדברורן
 הפרדם, ינצל זו שווטנה בשביל הקב"ה אמרונשמע,
 הנה עכ"ל, כולו, העולם ינצל וישראל תורהבזכות
 להאריך, יש לשונו ובאריכות בכפילו המאמרבהבנת
 על אבל בו, הדבור נרחיב בעזרינו הש"י יהיהואם
 של למנהגן ורגלים ידים יש לפגיך שלך הרי פניםכל

 מתן ביום וורדים בשלטנים התורה לעמרישראל
חורתינו.

 כשושנה ו( גג )וק-ר במדרש שם עוד לך לסבאיח(
 אינה זו שושנה מה וכו' כן החוחיםבין

 במילים אינם ישראל כך ריחה גב על אלאבמילה
 לכאורה כאן, עד צובים, ומעשים מצות גב עלאלא
 שווטנה מה לפרש ונראה מובן, אינו המדרשפירוש
 כמה בה יש שושנה דהנה ריחה, גב על אלאאינה
 בה שיש יופיה, דהיינו הריח, זולת צובותמעלות
 גם לעין, ונחמדות למראה צובות יפות מראותכמה
 הרואה ( נח )ברשת תראה והנה למאכל, מעם בהיש

 לו שככה יברש הראיה הנאת על מברך נאותבריזת
 מעלות, כמה עוד ההוא בבריה שיש הגםבעולמו,
 כל על עלתה ההיא בבריה היופי שמעלת להיותאבל

 ועיקר היופי אצל במילים המעלות כל הגההמעלות
 סובה אשר פרי תמצא וכן היופי, על מברכיןהברכה
 על ברכתה עיקר וריח מראה בה שיש הגםלמאכל,
 המעלות, כל על פרי באותה המתעלה שהואהמעם
 כשרטנה והנה הטעם, מעלת אצל במילים המעלותוכל
 עלתה שבה הריח מעלת ריח, מראה מעם בהשיש
 שאר כל כי הריח, על ברכתה ועיקר כולנהעל

 לאין ונחשבות הריח מעלת לנבי במיליםהמעלות
 החמודות כל ישראל, הם כך הריח, מעלוןלגבי

 לגבי אצלם בטילים לנפש, עריבים אשרותשוקות
 צובים ומעיטים למצות הנפשתשוקת

 למה זה לפי דהנה בדרשתם, להתבונן מהראויאבל
 לשהיתה, דייקא ישראל כנמת את להמשיללן
 יכולהרי

 מעלות שארי אשר הפירות לשאר להבחשי
הפרי
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 כגת העיקריות האחת המוגלה לגבי בפיליםהפרי
 במלים המעלות וכל ריח פעם מראה בו שישאתרוג
 וכיוצא, תפוח וכן הפעם, על ברכתו ועיקר הפעםלגבי
 בפילים המעלות שכל שוורנה לגבי מעליותאומאי
 כמה שכתבתי מה פי על העזבונן ולדעתי הריח,לגבי
 במהרה שלעתיד הנביא ישעיה שהתנבא מה 1(פעמים
 ק יא )ישע" בריח הכהטיח מלך מעלת יהיהבימינו

 כשארי הריח דחהט אולטיה ומאי י"י, ביראתוהריחו
 דייקא, הריח חהט המשיח למלך הובפח אשרהחושים

 בעי.ופעמא
 ברכות במסכת רז"ל שאמרו מה פי על שומרושען

 )תהמם שנאמר הריח על שמברכין מנין ג()מגו
 נהנית שהנשמה דבר איזה וכו' תהלל הנשמה כל ו(קנ

 רטהלל, הנשמה כל וכתיב הריח זה הנוף ולאממנו
 הלא ללימוד, הוצרכו למה בעיני לתיטא הואוהנה
 הזה מהעולם ליהנות אסוך ( לה )שכות אומר גזרוחז"ל
 והארץ לי"י א( כר )תהלים אקרא ואסמכוה ברכה,בלא

 והארץ טז( קטו )שם אחרינא וקרא בדכה( )קודםוכללואה
 שום ליהנות אסור כן אם ברכה( )לאחר אדם לבנינתן

 תקנו שלא ההנאות אותן ואדרבה ברכה, בלאהנאה
 ואחרונים ראשונים הפופקים נתחבפו ברכהלנו

 שמיעת על כנון כזאיר היתה למה תירוציםלהמציא
 זאת מה כן ואם *(, המהגל הנאת ועל הטיר, זמרכלי

 כיון יברכו לא לטה הריח, על וטברכין טנייןושאלה
 דהנה הענין, תתבונן אבל הזה, עולם הנאתדהוא
 ורע, פוב דבר בכל נתערב הראשון אדם חפא ידיעל
 וזה הרע, מן הפוב דבר מכל לברר לאדם הצורךומן

 אי הנה הזה, בעולם בעודנו הישראלי נפשפעולת
 עניני ושאר וכהטוסה מאכל מבלי לחיות לואפשר
 הברכה ידי ועל ברכה, ניתקן דבר כל ועל הזה,עולם
 ית"ש, לחלקו הפוב ומבררים לבירור הכנההיא
 האדם על ובשר דם ההוא מהנאה שנעשהדהיינו
 והמותרות ולמצות להערה ההוא האכילה בכחוילך
 החושים כל והנה ד4 כנודע הגוף מן נדחה הרעהוא
 וכו' האשה ויטמא רק ג )בראשית האדם חפא אצלנזכרו
 ויאמר וישמעו ויאכל והתזן וכו' ותאכל וכו'ותקח
 חוש כי נראה הנה נזכר, לא הריח חווט אבלוא'

 י. סימן א מאמר אדר 1, סימן א מבסד חמין עיין1(
 שם. תעלומה מגיד עיףג(
 מד. דף שקב פרשת המצות שוד עייןד(
 מהראש הוסדות ו, סימן הרבוד חלק א משע מקודך דרך ע5ז'(

 שארי כמו אדם בחפא כך כל נפגם לאהריח
 נהנית הנשמה רוחניי הוא הריח חרט כן עלהחושים,
 )אוד הפורים במאמרי בדברינו עיין הגוף, %אממת

 למה ורובין 41 סימן ו מאמר שאתות ועשן י, סימן אמאמר
 ק )יא שם )ועיין שבוע במוצאי הריח עלמברכין

 ואסתר דרור, מר מרדכי ואסתר, מרדכי הגואליםבענין
 כנודע המריח החופם סוד הוא באדר הנס וזמןהדסה,
 סברא 4ש הנה כז, שהיא וכית בא((, טעה8"צוהק"ת
 בחפא כך כל נתפגם שלא כיון הריח על לברךשלא
 כך כל בירור הזה בחוש שאין תראה כן ועלאדם,
 כן פי על שאף להיות אבל בגוף, הפרדה בושיהיה
 פרי הוא הריחניי דבר וגם אדם, בחפא נתנשםהנוף
 לברכה, צריכין כן על מה, לבירור כן גם צריךמוגשם
 צריכין )כי הריח על שמברכין מנין רז"ל אמרו כןעל

 כל המקרא מן ראיה והביאו זה(, על ראיהלהביא
 וכו'הנשטה

 בחפא כך כל נתפגם לא הריח שחנט כיוןדמעתה
 לבא לעתיד כן על החהטים, כשאראדם

 אדם חפא מן העולם יתוקן כאשר בימינובמהרה
 )טר כידוע ממש אד"ם )הוא צדקנו, משיחבביאת

 האזינוהליקוציט
 רוד אדם אד"ם תיבות מראיני פז"

 אשר הזה בחנט מעלתו תנדל בנה הנהמשיה(,
 י"י ביראת והריחו אז ם בזמן גם לברכהנשאר
 לי נראה החושים, שאר מן מעטתו תגדל הזהובחוש
 ניתקן תורה מתן בשעת דנם קם".( )ז""1 ידועלדלגה

 חזר המעשה ידי שעל ולולי אדם, חפאלגמרי
 והגוף המוות נתנפל היה כבר אזי לקלקולוהדבר
 והיה כסו לרוחניים חוזרים היו החדשים כלעם

 במהרה לעתיד שיהיה וכמו אור, כתנות החפאקודם
 הרקיע, כזהר יזהירו והמשמילים ק י1 )דנאלבימינו
 אמדתי אני ו( פב )ההלום בפסוק רז"ל שאמרווכמו
 כאדם החפא( )אחר אכן ה.( 5"ז וכו' אתםאלהים
 חפא נתקן הנכבד שבמעמד הוא שכן וכיוןוכו',
 ועלתם לרוחניים, שבו שנתגשמו החושים וכלאדם
 אדם, בחפא כך כל נתפגם שלא הריח חו"ש כללנהעל
 ראש למעלה לעתיד ההוא החוש שיהיה כמוהנה
 כן על תורה, במתן היה כן כמו הכהטיח מלךאצל
 החוחים בין כשושנה דודים בשירת החכם המלךאמר
 מה שהתחלנו במדרכי חז"ל שפירשו וכמו וכו'כן

שהגנה
 מראות
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 הריח שמעלת הריח נב על אלא בפילה אינהשווטנה
 לעיל, שפירשנו וכמו וכו' המעלות כל על אצלותגדל
 לפניך נכת הדרך הנה ועתה אפשר, בדרך דברינווכל

 לעיל, שהבאתי במדרש חז"ל דברי כן נםביותר
 תורה ישראל מנהג ביותר ותבין ותקרב, תבחרואתה
 תורתינו. מתן ביום בהומים ועשבי שושנים להכיןהיא

 ביה ומתמניא ע"א( ס"ה )דף מנחות גמראפ(
 איתותב מועדא סוף עד ניסן()בחדש

 עצרת אומרים בייתוסין שהיו וכו', דשבועייאחנא
 להם ואמר זכאי בן יוחנן רבי להם נפפל השבת,אחר
 משיבו שהיה אחד אדם היה ולא לכם, מניןשופים
 רבינו משה ואמר, כנגדו מפפפפ שהיה אחד מזקןחוזן
 עמד הוא אחד יום שעצרת ויודע היה ישראלאוהב
 שני מתעננים ישראל שיהיו כדי השבת אחרותקנה
 יום עשר אחד ב( א )דביים זה מקרא עליו קראימים,
 ישראל אוהב רבינו כנטה ואם שעיר, הר דרךמחורב
 רבי לו אמר שנה, ארבעים במדבר איחרן למההיה
 תורה תהא לא שומה לו אמר פופרני, אתהבכך

 אומר אחד כתוב שלכם, במילה כשיחה שלנושלימה
 אומך אחד וכתוב יום, חמשים שספרן טז( כג)ויקוא
 כיצד, הא תהיינה, תמימות שבתות שבע סו(ושם
 שחל פוב ביום כאן בשבת להיות שחל מוב ביוםכאן

 כהרכיל כל ודאי הא כאן, עד השבת, באמצעלהיות
 יוחנן ר' להם שאמר זה מהו א' המראה, עלישתומם

 הנה הקבלה בזולת הלא לכם, מנין שומים זכאיבן
 שהוצרכו עד הבייתוסין כדברי הוא מקרא שלפשופו
 קבלתם מרומז איך הוכחות בכמה להוכיחחז"ל

 אילמים שנעשו הבייתוסים ביותר יקשה ג'בתורה,
 להשיבו יכולים היו הלא דבר, לו כבטיבים היוולא

 הזקן הבייתוסי ג' כדברינו, הוא מקרא שלפשופו
 לא ולמה רוח, דברי השיב זכאי בן יוחנן לר'שהשיב

 הוא מלא מקרא בפשופהשיב

 מקרא של פשופו דודאי פשופו, פי על לילנראה
 השנת ממחרת לכם וספרתם לפרשיש

 הקרבת אבל האלה, החפאים כדברי ברב"טיתשבת
 בתורה נהבאר לא עצרת של פוב ביום חדשהמנחה
 ממחרת לכם וספרתם נאמר דאילו אימוץזמנו

 תקריבו החמשים וביום וכו' שבתות שבע וכו'השבת
 חשבונם לפי התורה מן נשמע היה וכו'מנחה
 שבתורה להיות אבל השבוע לאחר תמיד יגיעדעצרת
 יום חמשים תספרו וכו' שבתות שבע נאמרסתם

 ההקרבח זמן מבואר אית הנה חדשה, מנחהוהקרבתם
 להביא יוכלו הספירה ימי לאחר לומרואפשר
 ט( טז )דביים תורה בשטנה וכן שירצו, אימתיהקרבן

 וכו' שבועות חג ועשית וכו' לך תספר שבועותשבעה
 בזבה וכמו הספירה, לאחר שירצו אימתי לומריש

 תפהר ואחר ימים שבעת לה וספרה נח( סו)וקת
 ופבלה ספירתה אחר ימים כמה המתינה אםאפילו
 בזבה דהנה בכאן, כן לומר יש וביותר היא,פהורה
 לכתחילה מצוה בזמנה פבילה ( ח )ע"א פנים כלעל

 כאן כן שאין מה סמוך, אחר תפהר ואחרדכתיב
 בזה זכאי בן יוחנן ר' נצחינהו ובהא כלל, נאמרלא

 זה על בחובה, השבת לאחר עצרת אומריםשהיו
 מענה, מצ114 לא זה ועל לכם, מנין שוטים להםאמר
 התורה מן דבאמת והשיב משלהם אחד זקן שבאעד

 שירצו אימתי עצרת לעיטות הרטטות מקרא שלפשופו
 משה כי בידיעה לו שהוא אמר רק הספירה,לאחר
 קבוע זמן תיקן כן על וכו' היה ישראל אוהברבינו
 זה ועל ימינן ב' שיתעננו בכדי הספירה לאחרתיכף
 שהוכיח וכמו כחטה ברצון תלוי הדבר שאיןהשיבו
 אמרה כן הגבורה מפי שקיבלה כמו רק המקראמן

 היה דבאמת פופרני, אתה בכך רבי לו אמרלישראל,
 החכמים כל שתיקנו כמו תקנות לתקן משהיכול
 שאין כיון זכאי בן יוחנן ר' השיב זה על הדורות,מכל
 השבת אחר עצרת התורה, מן ראיה זה עללכם

 משה, תקנת בקבלה שהוא לומר מוכרח ואתהדייקא,
 שלנו פה שבעל )תורה שלנו שלימה תורה תהאלא

 שלכם, בטילה כשיחה מסיני( האמתייתקבלתיט
 שבכתב בתורה ראיה לה יש האמתיית)וקבלתינו

 הדבר. הבן וכו', תספרו אומר אחד כתוב שאמר(וכמו



קלייששכר התורה מעלת ה, מאמר סק, חדשמטריבני
 המאמר
 התורהמעלת

 כתובים נביאים בתורה פסוקים כמה בו ויבואר התורה, ממעלת שונרנו
 ראיות פי על ומח, בזה לומדיה היכר וסגולתה מעלתהמעניני

 התורה. מעלת המאמר ושם פה, שבעל ותורה שבכתבמתורה

 ה4 ים )תהלים נפש משיבת תמימה הוי"ה תרתא(
 )אגרא שפירמטנו מה פי על לפרמט לינראה

 ויקרא י( א ובהארת ברב"טית בטרשה בפסוקוש"(
 זה הש"י שבהטמיענו דכיון ארץ, ליבשהאלקים
 לענין סהטכל איזה בזה להתבונן יש בודאיבתורתו
 אלקי"ם בניממריא יבש"ה דהנה לפריט וישהתורה,
 הנהנת דהנה כפשומו, הוי"ה שם עם אלפי"ןבמילוי
 הכוכבים מערכת ידי ש הוא היבשה יהובי הזהעולם
 שם מן הבאה המבע הנהנת והיא וכמיליהם,ומזלות
 המבע הנהנת נם והנה המב"ע(, )בניממריאאלהי"ם
 ההשנתה היא ב"ה, הוי"ה שם הנהנת בתוכומלובש
 כפי נרצונו להנהינם במבעיים המתלבשתהעליונה
 הוי"ה שם הנהנת רק הברואים, של והעונשהשכר
 רק בנילוי, עולם לבאי נראית ואינה סהטנתאינה

 שאינו לסי וכמדומה כל, לעין נראה המבעהנהנת
 הנהנת )הוא במבע רק הוא שהכל בדעתמתבונן
 אלקי"ם השם נרמז יבש"ה בתיבת כן על אלקים(,שם

 שאין מה ובנילוי בהתפשמות אותיות הברתבמילוי
 בנוף הנשמה כח כמו והוא כפשומו, הוי"ה השםכן

 שמבלעדי להשכיל מובן אבל הנוף דק לעין נראהואינו
 הוי"ה כח והנה הנוף, יפעול ולא יתמנע לאהנשמה
 בחירה שיהיה הש"י חפץ כי כל לעין נראהאינו
 אזי בהתגלות הוי"ה הנהנת היה ובאם בעתם,ורצון
 הוי"ה, הנהנת נעלם כן על ורצת, בחירה היהלא

 )בניממריא המב"ע בבחינת הכל שהוא ידמהוהמכל
אלקי"ם(,

 והכהטכ~
 לו יתגלה התורה דלתי על השוקד

 המבעיים בתוך המסתתר )הוי"ה( המבענפש
 )שהוא ליבש"ה אלהים ויקרא וזהו כרצונו,להנהיגם
 )שהוא אר"ץ קראה( פשומה, והוי"ה אלהי"םמילוי
 הוי"ה השם לנמרי ונשם אלפי"ן(, במילוי אלהי"םרק
 תבל ביהובי ורצת בחירה שיהיה הש"י חפץכי

 ידי ועי רצח(, לשת כן נם הוא ארץ קט( 1 אור))מטף

 הוי"ה הנהנת ענין יוכר הוי"ה תורת שהואהתורה
 כנ"ל, אלקים בשם רק ארץ שנקרא בארץהמשניה
 היינו הפועלת הנפש שבתוכה יבשה היא)ובאמת
 תמימה הוי"ה תורת וזהו כנ"ל(, ב"ה הוי"ההשם

 היבשה ותראה הארץ, של נפש )ומחזרת(משיבת
 והבן. האלקים, הואהוי"ה

 )כבר אלקים וידבר אומרו בכתוב יתפרשובזה
 אלקי"ם( שם ידי על המבע הנהנת לךכתבתי

 בכדי( בכללותיה התורה )היינו האלה הדברים כלאת
 היינו אלקיך הוי"ה אנכי עולם( לבאי )ולהודיעלאמר
 אלקיך נם כי לך נאמר הרהרה דברי ידי עלכנ"ל,
 כנ"ל, האלקים הוא הוי"ה הוי"ה, הוא המבעהנהנת

 יג(. אות ד מאמר תשרי 5רק הדברהבן
 פי על וכו', תמימה הוי"ה תורת לך אפרש עורב(

 אותי יוק טז קדט" בפסוק הנידו חכמיםאשר
 אמר ב( סימן איכזר )פתיחחא שמרו, לא תורתי ואתעזבו

 שהמאור שמרו תורתי ואת עזבו אותי הלואיהקב"ה
 הדרוש זה שפמו והנה למוסב, מחזירן היהשבה

 אותי הש"י מפי הנביא שאמר מה להםדהוקשה
 כך ואחר הרעולם שבכל הנדיה הרעה הוא דהנהעזבו
 מהקודם, קל הוא דלכאורה שסרו לא תורתי ואתאמר
 כי סהסוקדם נדיה רעה זאת שבאמת אמרו כןעל

 נאמר איך לפלא הוא אבל וכו', עזבו אותיהלואי
 התורה, ולשמור הש"י את לעזוב ח"ו מובשיותר
 בפסוק הנאסר פי על דבריהם לפריט נראהוהנה
 וכו', הוא הוי"ה כי לדעת הראת איזה לה( ונוברים
 על עפל ידיעה כי מיותר הוא לדעת תיבתוהנה
 היעה ידי ש הדבר נודע רק ראיה מבלי הנודעדבר

 הנה הדבר כשרואה כן שאין מה וכיוצא,מאחרים
 למיסר ליה והוה להודעה, צורך ואין לעיניםנראה
 שעמדו דמי ותדע תשכיל אך וכו', י"י כי הראתאתה
 אפילו חפצו י"י ובתורת סיני הר על אבותיורנלי

משמי



יששכר התורה מעלת ה, מאמר מ"ת, חדשמאמרי23ני
 לו הצורך מן אין ורבא, דאביי בהויות התורהבפשמי
 המופת במציאות המחקר על לעמוד בחקירותלעסוק
 ידי על כי העיקרים, וכל ויחודו הש"י מציאתבאמונת
 וזהו מפק, מבלי הוגיה בלב הדבר נתאמתהתורה
 הפייס אור )ספר יעב"ץ יוסף הר' מורנו החסידשכתב

 החוקרים אותן שמד, גזירת בשעת ראו ולעיניו כ(פרק
 בלא כבודם המירו במחקר האמונה על עמדואשר
 אמונת להם הספיק אשר ואותן זעם, ביוםיועיל
 הנכבד שם קדשו הדעת וקלי הנשים אפילוהתורה
 בהיפך הדבר שיהיה מהראוי לכאורה והנהוהנורא,

 לעין נראה כאילו הוה השכל פי על שהת"נ הדברכי

 הבאה האמונה א(, פעמים כמה שכתבתי כמו הואאך
 על מוף לו יש האדם ושכל חקירתו מצדלאדם

 מכריח איזה כשיכריחנו סוף יש לאמונתו גםכן
 אין ב"ה מוך האין מצד האמונה כן שאין מהוכיוצא,
 לנו באת הזאת האמונה והנה מוך, זולהאמונה
 הסתיר הש"י אשר הנכבד וממעמד אבותינומירוטת
 הנאצלת היא היא הקדישה, בחתורה אורהניצוצי
 בתורה המתבונן השכל והנה לבולטו, מעמה מאורממט
 התורה בפשמי ואפילו הכבוד, המלך הוא שםהנה

 המלך שם הנה הבער מבעה בור שורבהלכותיה
 הישראלי איש בלב האמונה ויקבע בלבושיו,ממחתר
 הנאמר הוא זה לפי והנה ועה עולם תמופ בלכיתד
 הוי"ה הוא התורה כל תמימה, הוי"ה תורתבפסוק
 העוסקים ישראל נפשות כל תשיב נפש, משיבתהש"י,
 נאמנה, י"י עדות ספק, מבלי הש"י לאמונתבה

 הפתי הוא פתי, מחכימת להוי"ה, עדות הואאמונתה
 יאמין פתי סו( ע )טפלי כי מחקר מבלי יאמיןאשר
 מה כל היינו הראת, אתה הנאמר וזהו דבר,לכל

 ימי כל לדעת הוא, הנכבה במעמד בהרשהראת
 הזאת הראיה ידי על כי וכו', הוא הוי"ה כיעולם,
 מחקר, מבלי האמיתיית האמונה עטם ימי כלתדעו
 במחקר מתעסקים היו שלא עזבו אותי הלואיוזהו
 ותורתי ויחודו, מציאותו המחקר על לעמוד אותילדעת
 המאור בי לסומב, מחזירן היה שבה המאור שאזשמרו

 מיוצר אורה ניצוצי אלקינו דבר הוא הלאשבתורה
 אלקינו, י"י נראה בעין עין כאילו והוהבראשית

 אלקינו י"י נועם בתורה האדם בעמוק באמתכי

 ב. דרוש ג מאמר אדר ושייו ואיידה, ד"ה יט סימן לקמן עהןח(

 התורה, אותיות בתוך אורותיו מניצוצי הספיקעלינו,
 ב"ה. החיים מחיי אורה מניצוצי הנה חיותכי

 כל את אלקים וידבר א( כ )שטות נמי יתפרשיירזה
 ולפי מיורטו, הלאמר לאמר, האלההדברים

 האלה הדברים כל את אלקים וידבר יתפרמטהנ"ל
 ידה( על )לנו לאמר כדי( הוא כולה התורה כל)היינו
 מתוכם יראה התורה הלכות כל )כי אלקיך י"יאנכי
 ההבפחה והוא לך, ויונעם הענין הבן אלקיך(, ד'אנכי

 אלקיך י"י את משם ובקשתם כס( ד אבריםלגבראל
 בתורה נבקשנו והיכןומצאת,

 י"י דרשו 1( מ )ישע" הנביא שאמר מה יתפרשיבזה
 רשע יעזוב קרוב בהיותו קראוהובהמצאו

 כי וכו' מחשבותיכם מחשבותי לא כי וכו'דרכו
 וכו', מפי יצא אשר דברי יהיה כן וכו' ירדכאשר
 הן תתבונן כאשר רק בדקדוקים נאריך לאוהנה
 בהמישו י"י דרורו לעיל, פירשנו אשר הדבריםהמה

 ותמצא קרוב שהוא מקום היינו קרוב, בהיותוקראוהו
 הרשע היינו דרכו, רשע יעזוב בתורה, דהיינואותו
 און איש מחשבותיו, און ואנט כלל, מאמיןשאינו
 הפעם ואמר אנרכיית, בחקירות לחקור הרוצההיינו
 פוב לכאורה הלא יחקור %א מחשבותיו יעזובלמה
 אמר הנה השכליי, ובמופת במחקר האמונה שלעמוד
 האמונה היינו מחשבותיכם, מחשבותי לא כיהמעם
 הבאה כן שאין מה סוף, לה "ם ממחשבותיכםהבאה

 אנטר דברי יהיה כן וכו' ירד כאשר כיממחשבותי,
 עד עוד הנה התורה, נתינת בעת היינו מפי,יצא
 תמצא שם כן על בתורה, עומד רצונו המשכותהיום

 קצרתי כי הדברים הבן נגלה, כבודיאת
 וכו', תמימה הוי"ה תורת בפסוק אדרוש זאת עיףג(

 )שסחי תשא במדרסו האמור פי על לפריט"ם
 כשביקש למד אתה האלקים מן אחא רב אמר קס

 עצמו לבין בינו פעמים ד' אמרה לישראל תורהלומר
 ראה אז בז( כה )איוב שנאמר לישראל אמרה שלאעד

 ויאמר מס ושם כך ואחר חקרה ונם הכינהויספרה
 למה הפעם נראה והנה ה.(, )""א בזהר הוא וכןלאדם,

 שיפע% לחבידו המלמד דכשרוצה דייקא, פעמיםד'
 מקודם ~מוד מחויב חבירו בנפש והויה קיוםדבורו
 מחשבה )רצת הוי"ה השם אותיות ד' נגד פעמיםד'
 הוי"ה יתהווה ואו הויות, כל המהווה דבור(ק%

ופעתה
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 )אז( תמימה הוי"ה תורת וזהו חבירו, בנפשופעיה
 נפשמשיבת

 א(( גה )וק"מ כ"ה )פרשה קדושים פרשת במדראסד(

 יחג ג )מאלי בה למחזיקים היא חייםעץ
 תורה דברי יהיו שלא אחא רב בשם הונא רבאמר

 להשיאה רוצה והוא בונרת בת לו שיש כאדםבעיניך
 תצפון ומצותי אמרי תקח אם בני א( ג )*ם אלאלאחד,
 ז"ל דבריהם עכ"ל, אמרי, קח זכות לך "8 אםאתך

 הצורך מן אין לכאורה, ביאור להם אין הלזהבמדריד
 אמר למה לבאר רבא ונראה בדקדוקים,להאריך
 רק נאמר לא בה להוגים בה ללומדים בה,למחזיקים
 מי נקרא מחזיק דהנה יקשה וביותר בה,למחזיקים
 כענין לאחר ליתנה רוצה ואינו דבר באיזהשתופס
 בתורה לומר תצדק והאיך המוחזק, מיד מוציאיןאין

 יתננה ולא לעצמו בה שתופס למי חיים עץשהיא
 על וללמד, ללמוד היא התורה מצות דהרילאחרים,

 כן נם ללמדה היא התורה דמצות אמת דחן דרגנוכן
 יקח אשר לאיש כשמלמדה דייקא הוא אבללאחרים,
 ליראת מוסר ממנו ויקח בכנפיו אותה ויצרוראותה
 תורה דברי כשאומר כן שאין מה ומצותיו, ואהבתוי"י

 חביבות בעצם מבקש ואינו זכות לו אין אשרלאיש
 בדרך מהדורש שעה לפי אותה שומעי רקהתורה,
 להדורש הוא פוב מה כזה לא"ש והטמאה,חכמה
 והוא כסילים, לפני יזרקנה ולא לעצמו התורהשיחזיק
 תורה דברי יהיו שלא באנטלו הדרור בעל הביאאיטר
 מי ליהיה להשיאה רוצה שהאב בוגרת כבתבעיניך
 בכבודה להזהר הנהמא יד תשיג אם יחקור ולאשיהיה,
 הכהניא האב ידקדק לא כי ומלבדר, וכמטועהבמאכל
 רוצה הוא בתו נתבגרה שכבר דכית הנושא,בזה

 כהטגנו, ידו שאין למי אפילו להשיאה מביתולפוגרה
 למי ליתנה תורה בדגרי כן תיעטה לא אמר,והנה
 שאמר וזהו בכבודה, ליזהר ידע ולא זכות בידושאין
 תקח אם לבן( כאב בהיוכ ואלמדך )תהיה בנישלמה,
 בדברי המורגל כענין בכנפיך אותם )ותעצוראמרי
 זימנין ארבעין מיניה תנא נ.( )גמגום בנמרארז"ל
 אתך תצפון ומצותי בכימתיה( דמנח כמאן ליהודמי

 מה וזהו ותשמרם(, תצפנם ממנה היוצאים)המצות
 הלב )זכות זכות לך יש אם ז"ל בלשונםשאמרו
 כשאין כן שאין מה קח, בעצמם( תורה דבריההזקת
 דרך יטעה לפי תשמע רק בכבודה להזהר כהזנתידך

 מבואר ומעתה תשמע, שלא יותר מוב והמצאה,חכמה
 חיים עץ הנ"ל במדריכיהם שהתחילו הפסוק כןגם
 תורה דברי לעצמו שמחזיק סי בה, למחזיקיםהיא
 נאוה לא ק ט )מש4 כי הכסילים במקום יאמרםיא

 כבת תורה דברי עם יתנהנ לא והדורש כבוד,לכסיל
 שחננו מי רק למנוול, אפילו להשיאה שירצהבונרת
 שיודע מי שיטצא עד בה יחזיק תורה בדבריהש"י

 בכבודה.ליזהר
 לרז"ל ראינו מצאנו הנה האלה הדברים נמעיןה(

 מ"א פרשה ואשא )פר,טועבמדריכיהם
 )למה יא( לא )שמות ככלתו כנטה אל ויתן ו(( מאמשטמר
 כל"ה(, לשת חסר הוא ככלתו וגם ככלתו, לשוןנאמר
 דברי מהניא שהוא מי כל לק"מ בן שמעון ר'אמר
 עריבה שהיא ככלה שומעיהן על עריבים ואינןתורה
 הקב"ה שנתן שבשעה למה אמרן, שלא לו נוחלבעלה
 שהיא ככלה עליהם חביבה היתה לישראלהחורה
 ככלתו כהיה אל ויתן שנאמר מנין, זונה, בן עלחביבה
 דמיון המשפיע הוא תורה דברי האומר הנהעכ"ל,
 כן זה ולפי הכלה, דמיון מקבל הוא והשומעהחתן,
 עליה שחביב הכלה כדמיון בנשלו למימי ליההוה
 להכלה החתן חביבות דהנה לדעתי, הוא אך זונה,בן

 כבאחרים תקבל לא השוב לו מיוחדת שחיא שיודעבמה
 הכלה אבל לו, נאסרה כנשחרים שתקבל יארעובאם
 הנה לאחרות, נשפיע אם נם החתן עליה נאפרלא
 רירה דברי המקבל אותו אם התורה, לימוד היאכך
 חיצוניות חכמות אחרות חכמות כן נם יקבל הדורשק

 לו למשפיע תורה לבן נאסר הנה האומותששונות
 כיה שיי חביבים תורה דברי אין כי תורה,דברי
 לבדו, לו שמיוחדת מחמת בעלה על חביבהשהיא

 קצרתי. כי הדבריםהבן
 בן את תורה המלמד % פג( הש רז"ל אמרוו(

 ההש גזירה נוזר הקב"ה אפילו הארץעם
 ותלמידי הצדיקים דהנה לפרוט, נראה כאן, עדמבמלה,
 ובפרפ מהורותן נשמות לבניהם משביכיןחכמים
 שדרשו כמו לשבת כהטבת רק משמשין שאינםאותם
 ירק פדיו אטטך ק א )תרצים בפסוק ( סג מתוכותרז"ל
 מהורות נשמות בניהם אל שולח הש"י אנטרבעתו
 אפילו ( מט הסונט רז"ל ואמרו *(, התורה אלמוכנים
 מה כל אדם ימכור חכמים תלמידי של הבנותש
 צא:( )"-א בזהר ואמרו חכם, תלמיד בזע ו"8א לושיש

משום חרת ע"ח ט י אחג*(



יששכר התורה מעלת ה, מאמר סיע, הישמאמריבנבי
 יתברך שדהום היינו נביה, דמאריה דפקדונאמשום
 הזכרים נשמות שכן מכל פהורה נשמה אצלומפקיד
 הארץ עם בני כן שאין מה חנמים, תלמידיבני
 תחתונה, נשמה אצלו שתרד נוזר הקב"ההנה

 מדרינות, וכמה כמה וכדומה רעשיה מעשיהולפעמים
  קאמר לא ורשע צדיק (  סו )יה כל פי על אףוהנה

 לפנה שהנשמה  הנם  התורה ידי על כיהקב"ה,
 להנביה יוכל התורה ידי על זה כל עם *(, מאדבערכה
 מנולה לי והייתם שנאמר וזהו כהנער, לאיןאותה
 מסונל המנוליי דבר כי המנולה, )כדרך העמיםמכל
 נשמות כן טעם, מבלי וכיוצא לרפואה דבראיזה

 במדרינות שהם הנם התורה, אל במנולה הםגבראל
 סגולה(, בדרך יתעלו התורה בלומדם מאודקפנות

 שייכים כן נם הארץ עמי בני )היינו הארץ כל ליכי
 דהנה ז"ל, דבריהם תבין זה לפי והנה לשמי(,לי

 נשמה אליו שתרד הארץ עם בן על נוזרהקב"ה
 תורה ולומד חכם תלמיד איזה בא והנה הערך,קמשת
 אצילורע בחינת עד נשמתו להעלות יוכל הנה בןלאותו
 גוזר הקב"ה אפילו טלה כנגד מדה שכרו זהוהיה

 **( הדבר הבן מכפלה, הואנזירה

 מאי רב אמך יהודה רב אמך פא.( דף )ביים נבראז(
 ויבן החכם האיש מי נריב( ט )ירט"דכתיב

 על י"י ויאמר וכו' הארץ אבדה מה על וכו' זאתאת
 דבר בה, הלכו ולא בקולי שמעו ולא תורתי אתעזבם
 )מדכתיב השרת ולמלאכי %נביאים לחכמים נשאלזה
 לחכמים, הדבר שנשאל מוכח וכו' החכם האישמי

 שמצים אותן היינו אליו, י"י פי דבר ואשרומדכתיב
 הנביאים היינו אליהם מדבר הש"י אשרבמקרא

 בעצמו הקב"ה שפירוטה עד פירשוה, ולאוהמלאכים(
 ולא בקולי שמעו יא תורתי את עזבם על י"יויאמר
 בה, הלכו המא היינו בקעי שמעו ולא היינו בה,הלנו
 תחילה, בתורה ברכו שלא רב אמר יהודה רבאמר
 החפא זה מה להלום קשה הזה הדבר הנה כאן,עד

 כל מן יותר הארץ לאבדון מיבה שיהיה הזההנדי
 שהיו הנראה לפי דהנה להבין, צריכין ונםהעבירוות
 ברכו לא ולמה ונחלה, ברכו שלא רק הרהרהלומדים
 מה על כתיב לא דהנה והנראה, בדבר, יש תאוהמאי

 מה עצמיותה, שנאבד משמע היה דאז הארץנאבדה
 לעולם שהארץ משמע הארץ אבדה באומרו כןשאין
 אותו ואבדה נחמד חפץ איזה לה שהיה רקעומדת

 שאבדה החפץ אותו מהו להתבונן ומהראויההפץ,
 ארציות היינו האר"ץ הכוונה, לפריט וישהארץ,
 הדוורה, ידי על שכלו כטמיר הוא הלא הנוף שלהחומר
 להם שנתנלה עד מאוד מאירין היו הקודמיםוהדורות
 הלבבות מתמעפים ודור דור בכל והנה דרזין,רזין
 יב( תבת בדורותיהם האמוראים שאמרווכמו

 שהיו הנם הקודמים, לדורות עצמם אחבהעריכם
 וכן ויובע לילה לשמה התורה ולומדים י"ילימודי
 במושכלות להבין הלבבות מיעופ רוויים דורבכל
 והנה לראשונים, הרבה בנקל שהיה עניניםאפילו
 מתועבה החומר ארציות אשר לומר אנחנוצריכים
 הדורות כמו שכליי ציור ולצייר לקבל יוכליא

הראשונים
 ואבד הסיבה מהו והואלה החקירה היא זהוהנה

 בדורות לו שהיו המעלות אותןהארציות
 דברים התורה מושכלות לקבל בסניההראשונים
 יומם שלומדים אותם נם וכהיום יומין, עתיןשכיסן
 זה דבר והנה המפה, בקצה לננוע יוכלו לאתילה
 עם התורה בחכמת וכעוסקים דהגם לחכמי"ם,נואל
 כמטכןע חכמי"ך חכמת ואבדה כוך כס )ישע" כתיב זהכל

 חכמתם נאבדה כן פי על ואף חכמים הםשבאמת
 מן כפפה אפילו לה,ץינ יכת שיהיה חכ"ם בהםשאין
 הגם לנביאי"ם, ונשאל הראשונים, דורות ננדהים

 בהתבודדות עצמם את מקדשין אדם גנישכמה
 חזון, כל נסתם זה כל הצם לנבואה וראוייםודביקות
 בנקל היו הראשונים כי השר"רע למלאכ"יונשאל
 היה אליהו המלאך ובפרפ המלאכים, עם לדברלהם

 הנבראים המלאכים ובפרפ ואמוראים, לתנאיםמתנלה
 בדורות באו המה הן האדם שעושה המצותמן

 וכהיום ומצווה תורה לבשי באתנלייאהראשונים
 אותן אפילו הללו השנות להם שיהיה אינוןזעירין
 וחומרת ארציותם כי שמו, וחושבי ד' מיראישהן
 מה על הוא השאלה והנה זה, כל לקבל יוכל לאנופם
 לא הכנגווע אלה כל והנה הזאות המעלה הארץאבדה
 יפלא, בעיניהם אדרבא כי תשובה זה על להשיביכלו
 %א תורתי את עזבם על בעצמו הקב"ה שפירשהעד

 שמעו ולא הזגגו והנה בה, הלכו המא בקולישמעו
 ברכו שלא יה ש ומפרש בה, הלכו %א היינובקולי
 בנו בחר אשר התורה ברכת דהנה תחילה,בתורה
 לנו נתן כבד )היינו תורתו את לנו ונתן העמיםמכל

אין כס. אות דפרקא מגרא שין*(
 הלל ר' אמר כח. דף תעלומה מגיד שיןא(



 קלטיששכנר התורה מעלת ה, מאמר סיע, חדשכאומרירטכ,י
 נותן ה' אתה ברוך אומרים כך ו14חר תורתו(,את

 כתיב דחנה ועידן, עיזץ בכל כעת נותן היינוהתורה,
 פסק, ולא מוערגמינן יסף, ולא גדול קול אס ה)דבורי
 האדם כאשר התורה נתינת של הקת מאותוכי

 באהבה הענין במגלימות דברים ק% באותומתבונן
 אפילו הלכותיה בוריה על להבין כבר, הניתנהכתורה
 תצא, מאתו חדשה תורה גם אזי בעיון, הלכותפשפי
 התורה עומק להבין משתדל שאעו מי כן שאיןמה

 כי הקדש, ולרוח התורה רזי להשגת יגיע לאלהלכה
 עיון עומק ידי על רק להזדכך יוכל לאהארציות
 אשר דברים הקול ההע תורה, של לאמתההלכה
 הוא וזה חקר, אין עד דרזין רזי שקאן ובושמענו
 הכוונה אין תחילה, בתורה ברכו שלא לדעתיהכוונה
 פירורו להכין השתדלו שלא רק כלל, ברכושלא
 נת"ן בחינת ידי שעל הוא שפירהטה התורה,ברכת
 הפירוש והוא התורה, נות"ן לבחינת יזכההתורה
 פסק, ולא יסף, ולא גדול קול היינו בקולי, שמעיוולא
 הלכו לא כן ונם לטדריגה, ממדריגה בה, הלכוולא
 אם ועתה הפירורי לדעתי וזהו להלכה, להבינהבה,
 גם הנה כעוץ עתה שמוע, אם בקולי, תשסעושסוע
 פסק, ולא נדי ק% הוא כי בקשי, תשמעו זמןלאחר

 לינראה
 )הקומת יבמקובלים ( קוב )ח"ג הקדות בזהר שבשעטה(

 סאסין שאינו סי עונש הטצוה(שער
 רק בה שאין ואומר וסודותיה שבתורהבנסתרות
 זלה"ה חיד"א הגדול הרב כתב והנה שם, עייןהפשפ
 חלקי ד' יקי בעזורה א( פ קדמות מדבר סו, ק לסייבש

 פר"ד, הוא בסו"ד מאמין שאינו מי כנודע,פרד"ס
 דדין אתוון פפ"ש, הוא פש"פ רק מאמין שאינוומי
 ואם שם, עיין וכו' לבם כחלב בופ"ש ע( קיט )תהליםוכו'
 ואהיה ל( ה )טש4 בפסוק התורה התפארות שזהלבאר
 )נ"ר במדרש שדרשו כדרך מכוסה )היינו אמוןאצלו

 ה( ד )ט"מ אמר דאת כמה מכוסה פירושו אמון א(א
 משי, בלבושי מכוסים היינו ת%ע, עליהאמונים
 בלבוללים מכוסה שהיא החררה עצמה אתומתפארת
 יום יום שעשועים ואהיה זה( כל עם התורה,בפשפי
 שהיא איך מלבושיה מתוך ננלית היא יום)שבכל
 פפ"ש דוד שאמר וזהו המלך(, בחטעשועימדברת

 החורה. סחרת חמ"ד, שששית דההט*(
 ש"נ. קנד דף לקמו ושפז ט. כג בלק 8' שר מחתת עייז"(
 ע"א. יד דף דוד גסס ועיין לז, סימן ק השרכת לפי רמש שהןא*(

 )כרכרי בפש"פ רק מאטינים שאינם לבם,כחלב
 מתוך הוצאתי ואני שקיטעתי, תורתך ואני הנ"ל(,הרב

 משער. לאין התורה סודות המלך שעשועיהפשפ
 ד"ה פח. שבת ההעס' קהטיית בזה לנפרץ לי וירטמ(

 בפסוק רבנן דאמרו הא על שהקשושק
 שכפה מלמד ההר בתחתית ויתיצבו ח( יט)שטית
 מקבלים אם להם ואמר כגינית הר הקב"העליהם
 בתוס' והקשו וכו', שם לאו ואם מופב התורה אתאתם
 נעשה תיכף ישראל אמרו הלא לכפיה היצרכולמה

 סתם ישראל שאמרו לפרוט יתכן הנ"ל ולפיונשמע,
 היתה הנה ונשמע נקלטה י"י דבר אשר כל ז( כן)שמות

 ובבחירתם, )ודעתם( )מאתם( התורה לקבלהסכמתם
 סקבלי"ם אם להם ואמר התורה אל לכפותם הש"יוחזר
 הקבל"ה דרך על דייקא מקבלי"ם התורה, אתאתם

 הדבר זה והיה המלך, שעשועי מן מדברתשהתורה
 מאתנו, הבחירה צד על ולא ית"ש מאתובהכרח
 ית"ש, מאתו היא דברים התורה שעיקרלהורות
 כי ד( פ )"טעי בימינו במהרה לעתיד שנאמרוזהו

 ימיר ולא יחליף לא לן וקיימא תצא, מאתיהתורה
 תצא " מאתי המדברת התורה כי הנרצה, אבלדתו,

 הא לך יונח ובזה כנגלווע הנסתרות ויהיומנרתיקה
 רבותינו גם קשישאי, דרבנן בפומייהודטרגלא

 מאתי חדשה תורה כי הפסוק ג( יג )הק"גבמדרשיהם
 כי רק בפסוק חדשה תיבת נמצא לא ובאמתתצא,
 הם ענינים שהרבה תתבונן אבל תצא, מאתיתורה
 למתיבתא תתאה מתיבתא בין חילוק שישבתורה
 חסר משה כלת בסופו( ח יב )בת"י שדרשו כעניןעילאה,
 בזהר זה על ואמרו מלא, הוא שלנו ובמסורתכתיב
 לומר יש כן א(, חסר הוא עילאה במתיבתא רג.()""ג

 עילאה, במתיבתא היא שכן שבכאן חדשהכתיבת
 קמז.4 יף )ע"נ אפשר בדרך ודברינו האמת, יודעוהש"י

 תנה איטר הארץ בכל שמך אדיר מה אדונינו יאיי(
 אמרו זה פסוק ג(, ח )ההלים השמים עלהודך
 ושבת רז"ל שאמרו כמו תורה מתן בשעתהמלאכים

 וכו', תתן אשר למיסר ליה הוה דריסתם זלפי (,פח
 פשטיות שאלו לא המלאכים ודאי דהנה לפרש,ונראה
 א*( הרמ"ז וכתב הקבלה, סודות פנימיותיה רקהתורה
 חלקים, תנ"ה בה ויש באצילורע שרשה זוחכמה

 שאמרו וזהו דאצילורע דנוקבא ספירות לי'ונחלקים
המלאכים



יששכר התורה מעלת ה, מאמי סיח, חרשמאמריבני
 אשר הקבל"ה דרך על התור"ה להם ליחןהמלאכים

 להאריך ואין השמים, על הודךחנ"ה
 עצה ליפול בקשת אם ריס( )רמז כחולי שילקוטייא(

 ז"ל וכתבו נופל, הוה התורהמן
 פמוק לראות מפר לפתוח היינו המדרש זהבפירוזם
 לפי והנה מה(, אות )ת לפי דבש מפר סוף עייןהמזדמן,

 והאמוראים התנאים בדורות הוצרכו למה קשהזה
 להביפ להו הוה פסוקך לי פמוק לתינוקותלשאול
 והיו דפומים היו לא בימיהם לומר, יש במפר,בעצמם
 לפלפל רוצים היו לא בנלילה בקדושה תנ"ךנכתבים

 צרכיהם. בשביל הקודשכתבי
 ליפול בקשת אם הנ"ל, המדרש פירוזם לי נראהרעדך

 שהאדם מה כל היינו נופל, הוה התורה מןעצה
 כדת עניניו בכל עצה להתבונן יכול יום בכללומד

 שק סימן אגמם )עיד לעשות,מה
 אלפי"ן ו' לפרוט יזם לג(, לג )איוב חכמה ושאלפךיב(

 חכמה, דבר מהם להשכיל חכמההם
 כמו א' באות שמתחילין בתורה הם מדרות ו'היינו
 עב.(, דף שני דפוס מקיף, )דיר יששכר בינת בספרשכתב
 זרעי"ם, למדך מרמז 3ח תולדות אל"ה ט( 1)בראשית
 הוא נח )שם( ידעת וגם זרעים, המה הן תולדות)כי
 )תהלים כדכתיב המזריע צדיק ימוך בבחינת צדיקאיש
 א"ם ג( כו )ויקיא לי(, נראה לצדיק, זרוע אור יא(צז

 קבועים( )וזמנים חק מוע"ד, לסדר מרמז תלכובחקותי
 נשי"ם למדר מרמז פקודי אל"ה כא( לח )שמותלישראל,

 על לי )ונראה האשה, על פקיד שהאיש ( טה)ינמות
 ופקידה, זכירה וגמוד ( לה וירא תורה )ליקוטי שידעת מהפי

 לי(, נראה דנוקבא, דרגא פקידה דדכורא דרגאזכירה
 עון שור נזיקי"ן, לסדר רומז מסעי אל"ה א( לג)במדבר
 הבור, אל אותו שהשליכו יומך מכירת עון בורעגל,
 לי )ונראה הדעת, עץ אכילת השן( )זה מבעה נ()ב"ק
 זה הבער הראשון(, אדם עון היינו אדם, זה מבעה)שם(
 כו' יצאה )ואש מרגלים ושל קרח של המחלוקתאש

 היינו הנזיקין, נמשכו החפאים ומאותן וכו'(,ותאכל

 תיבות ברוהטי נרמזין יון מדי בבל אדום גליותד'
 רמץ אופן מתחנן מטףמ, 1 )מרע ישראל בני ממעיאלה

 ברכות )ייישלמי לנזיקין רמז ממע"י אל"ה עוד לי)ונראה
 אל"ה א( א )דבתם וכו'(, בחזקת הדרכים כל כי קד

 ה( 1 )שם תורה שבבהונה קדשי"ם, למדר רומזהדברים
 מרמז נצבים אתיים ט( כס )שם ויחודו, השם קדישת"1

 )ע"ז ומימנך האדם מעמיד שהפהרה פהרות,לסדר
 עומד פהור כלבלה.(

 אמו במעי א' כאדם, זמנים לששה רומזיםקערך
 נושא עליה ימי שנה ך'  וריעד תולדות,אל"ה

 ך' מן ג' לעיל(, שכתבתי )וכמו פקודי אל"האשה
 האדם שעדיין תלכו כחקותי א"ם עמידה ימי נ'עד

 אל"ה ירידה ימי ע' עד נ' מן ד' ולמקורע ללמודבכחו
 מצוה שהאדם הדברים אל"ה פקידה עת ה'מסעי,
 נצבי"ם. אח"ם המתים תחיית ון בדברים,ומתודה
 תולדות אלה א', אלף שנה, אלפי לששה רומזיםערץ

 העקם מבריאת בעולם התולדות)שנתיישבו
 נח האלף, באותו היה פקודי אלה ב', אלףואילך(,
 אם ב', אלף העולם, שקיימו בארץ פקידיםאברהם
 בני מסעי אלה ד', אלף תורה, מתן תלכובחקותי
 בו נתחבר הדברים אלה ה', אלף גליות, היינוישראל
 שלחן נצבים אתם ו', אלף ובבלי, ירושלמיתלמוד
 ומצב(, מעמד פסוקות הלכות )היינו רמ"אערוך
 שהומפתי, תומפות קצת עם יששכר בינת בספר זהכל

 לומר, דומיך לז( ש לפי )דבש זלה"ה חיד"א הגדולוהרב
 הרמ"ק וקבלת הקדודם הזהר נתנלה הו'באלף

 כאן עד אלקיכם, י"י לפני נצבים אתם זהווהאריז"ל,
 אלפי"ן ו' חכמה, ו"טטלפך לרמז שיש וזהודבריו,
 חכמה, מהן ללמוד לך יש בתורה סדרין ראשישהם

 הוא. במקרה ולא הוא ריק דברולא
 לי )צנרים באהליך ויששכר בצאתך זכולון ומבפתיג(

 ליששכר, זבולון הקדמת הדקדוקים ידועק(,
 וגם עשה, זה מה ולשמחה בשמחה, הכוונה מהווגם
 פי על ונראה *(, באהלו וזה בצאתו זה הכוונהמהו

מה
 הג"ח'(

 ~רך, שיוצא בשעה אשתו את לפקוד אדם חייב ( סב )יכפות רז"ל שאמרו מה פי על רמז, בדרך אמרתי לחכמהפרפראות
 חז"ל ובדברי אשא, לב שמחת ק"ג.( שבת )עין במקרא שמחה, חז"ל ודברי במקרא נקרח מצוה של התשמישוהנה

 מהא והקשו אחרוג במדינה אקנה השא החזור זו במדינה אקוה שישא לאדם ח10ר ( לז )יבמות אמרו ועוד עונה, שמחת ( י)ב"ב
 קבוע שאיש דמקום וידוע שמיעי, ד8קיע רבנז שאני ומתרצו ליומא, הוה מאן מכרזי דהוו קמאי רבנן נהגודהוו

שהאדם



טיששכר התורה מעלת ה, מאמר םית, חרשמאמריבנבי
 שהמחזיק לו( מ קדמות )מדבר רבותינו בדברי שנמצאמה

 תורה ילמדוהו הבא לעולם הזה, בעולם חכםלתלמיד
 דהתורה ידוע והנה הזה, בעתם הכי בר שאינוהנם
 פקודי ט( ים )תהלים כדכתיב בעצם, השמחה עיקרהיא
 נהלתי קיא( קים )שם דוד ואמר לב, כהטמחי ישריםי"י

 נסב( )שם וכענין המה, לבי ששון כי לעולםעדותיך
 ללמוד נאמר כן חלל וכו', אמרתיך על אנכישש
 ואמר הלב, כהצמחת היא ההערה כי ח"ו האבלבימי

 )בתורה( המפיקות התרת טעם פעם שלא מיהרמב"ם
 שאמר פעם פוב תמצא ובזה מימיו, שמחה טעםלא

 חכמים לתלמידי המחזיק שהוא לזבולון בברכתומשה
 לו אין והנה לומד ואית במסחר עומק בעצמווהוא
 אף לו אמר הזה, בעולם ועצמיות אמתייתשמחה
 שם כי הזה העולם מן בצאתך זבולת שמח כן פיעל

 הוא הוא ויששכר הלב, את הכהצמחת לתורהתזכה
 נם היינו באהליך נם תזכה הזה, בעולם תורההבן

 הקדים כן ועל קבוע, שאינו כאהל שהיא הזהבעולם
 בוא"ו ויששכר אליו להסמיך בכדי ליששכרזבולון
 בודאי הוא שגם למיסר צריכץ דלא להורותהנוסף,
 מזבולון, וחומר קל בצאתו יהיה בתורה שמחתועיקר
 באהלו. נם שישמח דיששכר רבותיה היינורק

 בכל הכמהין תתוב( )יט ראה פרשת בילעתםיד(
 תורה אלא פוב אין יח( מ ויבויםהדוב

 וכו' תורתי לכם נוסעי פוב לקה כי ב( ר )מש4דכתיב
 עשר כב( יד )דברים ישראל את מזהיר כנטהלפיכך
 מה פי ש לפרש ונראה פלאי, והוא כאן, עדתעשר

 ק א )אנות המשנה נס.( ובמוים דברים שמה., )חפ-פשפירשנו

 לקבל מנת על הרב את הכהטכהטין כעבדים תהיואל
 על שלא הרב את הכהטמשין כעבדים הוו אלאפרם
 וחנה כאן, עד עליכם, שמים מורא ויהי פרם, לקבלמנת
 על חיבור לו אין שיכם שמים מורא ויהיהמיום
 שאמרו מה פי על ופירשתי רבים, בו דוצו וכברהקודם
 מגירסא חליש הוה כד זירא ר' בהיגוי( כח. )ברכותבנמרא
 איקום רבנן נפקו כד אמר וכו' אפיתחא יחיבהוה

 ר' שהשתדל מה הנה עכ"ל, אגרא ואקבלמקמייהו

 כן על ומצוה, התורה מן כרנע להתנפל שלאזירא
 כהנות לקיים פנים כל על רצה מנירטא חל"כ הוהכד

 אגרא ואקבל שמיים מה אבל ניחא, זה וקימההידור
 וביארנו פרם, לקבל מנת על הוא הרי התימא, מןזה

 ים )ויקרא בפסוק קלב.( )""ג בזהר שאמרו מה פי שהדבר
 מאלהיך ויראת זקן 5ני והדרת ונקום שיבה גופנילב(
 מקמיה, איכםוף קא ולא יקירתא דיקנא חמי קאכחון
 מה לקורץ דכאו הקדהטים, דבריהם לבארנראה
 דהכי ואמרו מאלקיך, ויראת המצוה בזאתשמיים
 ויראת אזי כו' והדרת תקום שיבה מפניקאמר
 שמים, יראת בלבך שתבא שכרך תהיה היינוטאלהיך

 הבן וכו', קא ולא יקירתא דיקנא חמי קא מאןכי
 מורא הוא הזאת המצוה שכר זה לפי כן אםהדבר,
 לפי )דבש זלה"ה חיד"א הנדי הרב הביא וכןשמים,

 שכר אשך ל"ו( מ"ע )חלק חרדים במפר הביא וכן מס(,ק
 כזה ופרם שכר והנה שמים, יראת הוא הזאתהמצוה
 לפרש שיש וזהו להשינו, להשתדל שינו ומופלמחויב
 את הכהטכהטין כעבדים תהיו אל בכהטנה, התנאבדברי
 עליכם, שמים מורא ויהי וכו' פרם לקבל מנת שהרב
 היא שכרה אשר מצוה עליכם בחוב הוא זאתאבל
 במצוה להשתדל שיט הוא בחובה שמים,יראת
 זירא ר' אמר כן ש כזה, פרם לקבל מנת עלכזאת
 היינו אנרא ואקבל מקמייהו איקום רבנן נפקיכד

היראה.
 בפםוק אמרו במדרדריהם רז"ל דהנה עוד,ובהעמיק

 את המילדות יראו כי ויהי סק אשמות
 הלשון בזה אמרו וכו' אלקים וייסב וכו'האלקים
 ב( ב תפת וכו' תורה היראה שכר מהו מז( אףסו"ר

 )אנא שם ופירשנו שם, עיין הוא פוב כי אותוותרא

 למילדות אלקים וייפב מתם מדכתיב רז"ל דדייקודילה(
 בעצם, הפוב הוא כרחך ש ההפכה, מהו מבוארואינו

 פוב היא התורה אבל במקרה המה המוכות כלכי
 וכו', תורתי לכם נתתי מוב לקח כי ק ד )משליבעצם
 שאסר( ברוך )ברכת הגדיה כנמת אנשי תיקנו זהחלל

 התורה תראה והגה ליראיו, פוב שכר כהטלםברוך
והיראה

 בפרקמ5וא היתוש הסחור )אתה זבדלון שמח לרמז שיש וזהו אוהל, רק בית נקרא לא יומים או יום בה יושבשהאדם
 במדינה עוד אשה לאסא אסור בדדך בהיותך כן שאין מה וכר, לפקוד אדם חייב כי )לדרך, בצאתך עונה( שמחתתקיים
 כי במסליד קבות( שטיפ במקום אכסניא בהיותך גם עתה שמחת מצות לקיים תחיל תורה )הבן ויששכר אבל(אחרת,

 צחות. דרך העש שמנוהג דפקיש רבבןשאני



יזטשכר התורה מעלת ה, מטמר מות, חרשמאמריבנני
 בפסוק שאמרו כ10 אהדדי שייכי מסטךוהיראה
 זה אמונת ( לח ושכת וכו' עתך אמונת והיה י( יג5שן"
 אוצרו היא י"י יראת אי הכי ואפילו וכו', זרעיםמדר
 קיום הנותנת היראה אוצר בידו ש"ט דכיון וכו',אין

 מחזרת התורה הנה בתוכה הנאצר לדברוהעמדה
 כן על הדבר, הבן תורה, היראה שכר כן עלאחריו

 ללמוד יכול היה ולא מגירסא הלסט הוה כד זיראר'
 שאין מהמת הוא אפשר במעשיו פשפש אזיתורה,
 על מחזרות התורה אין כז ש כך כל שלימהיראתו
 שכרה אשר אגרא, ואקבל רבנן מקמי איקום אמרכן
 שאהיה וכית מאלהיה ויראת היא המצוה זאתשל
 לו ויהיה תורה, היראה שכר שוב הנה ביראהשלם
 *( ייגע ולא ייעף ולא תורה ללמוד ואומץכח

 תעשר עשר ( ס )תעיית חז"ל דרשו מעשר במצותודץנדץ
 והנה שתתעשר, בשביל עשר כק ייגמם

 את לנמות שאמור )שט ואמרו פרם, לקבל מנת עלהוא
 )סיאט הנביא מדברי כן גם ולמדו במעשר, רקהש"י

 וכו' בזאת נא ובחנוני וכו' המעשר כל את הביאו קג
 הצדקות לכל הדין דהוא א( מסכימים הפוסקים)ורוב

 בדברי הדבר נלמד אבל בעי, ומעמא כהונה(,ומתנות
 וסיים שתתעשר בשביל עשר תעשר עשררבותינו
 פרם, לקבל מנת על מצוה לעשות כזאת למההפעם
 וינכר מגולת כי ליראה, ונימד למעז בג( י )דגריםואמר

 דבר על למשביל מובן )והדבר היראה, היאהמעשר
 שמים מלכות העשירית המדה שם על המעשראמוץ
 ומלך(, ב3י י"י את ירא כא( בו )משלי מלכותמורא
 רז"ל שאמרו כמו קונו דעת על מעביר ח"ו עניותוהנה
 דדא ( ש )זרא היראה, היי13 ק131 וזיגזג (, מא)ירוכין
 רב דאיהו בגין מיניה למדחל היראה עיקראהיא

 בשביל קנטר כן על עלמין, דכל הירשא עיקראהקליפ
 ומחויב מותר כזה ופרם ליראה, תלמד למעןשתתעשר
 והנה והבן, בזאת, נא ובהנוני צווה והנביאלעשונם
 האדם על מאד מחוייב כן אם תורה, היראהשכר
 והעניות ליורשה ילמד למען שיתעשר בשביללעשר
 הימים, כל י"י את יירא רק קונו דעת על יעבירנולא

 י"י יראת היא שלה לאכסניא תהזור התורה כלושוב
 כנ"ל. אוצרה היאאשר

 הדין דהוא הפוסקים שימת לך כוכבתי כברדדץנדז
 הטה גם כי ולויה כהונה ומתנות הצדקותלכל

 זירא. ר' ד"ה כה. דף תשלחנה שיד ש"ז'(
 ס"ז כלל ג' משרכת חמד שדי שייז*'(

 )הנקרא מלכות ומורא ג8.( )תק"1 שמים ליראתממונלים
 שמטונה המתנה שהוא בכורים במצות כן עלצדקה(,
 אין ג( ח"ו )אבות הפוב בכל ושמהת יט( ט נזכריםנאמר
 שכר כי התורה כל בזה משקיים כי תורה, אלאפוב

 תורה, היראה התכר היראה היא והצדקותהמתנות
 ישראל את הזהיר והטה לפיכך במדרש שסיימווזהו
 בשביל עשר נדרש הוא הנה רצ"ל תקנטר,עיטר

 לקבל מנת על הוא הלא בעי פעמא והנהשתתעשר,
 לירוט היא דהכוונה כית יתכן, הנ"ל לפי אבלפרם,
 ה"ו עניות והנה שיקנה, היראה ידי על התורהאת

 מהראוי כן על היראה, היא קונו דעת עלמעביר
 הבמיה )והש"י שתתעשר, בשביל שתקנטר לךומחויב
 יהיה %א יקום, כן בודאי והנח בזאת( נאובחנוני

 כל היראה בך ותתקיים קונך מדעת העברהלך
 תשסה אז בקיום היראה לך שיהיה וכיוןהימים,
 שלך לאכסניא ותחזור שתבחש תורה זו המובבכל

 הזה המדרש יתפרש ~ור היראה, זו הפובולאוצר
 שעישר עישורים תרי בענין אהר באופן אחרבמקום
 במקום אצלנו מבואר ויששכר, לוי בניו אתיעקב

 ק. ס" ה פרר סבת כסלו ועין שמז ס" טטיקפ )5יזאהר,

 תם אטט כז( כה )בראשית אבינו ביעת: תתבונןךבזה
 ~מור עבר בבית ונפמן ת.( )משיה אהליםירטב
 נתיירא לבן לבית לילך כשהוכרה והנהתורה,

 והנה וכו' חלום יעקב ויחלם יב( כח )גבישית הנהתורה, מביפי
 נורא מה ויאמר וכו' יעקב ויקץ וכו' עליו נצבי"י

 לו להורות כזאת שהראוהו הבין וכו', הזההמקום
 תמיד עליו נצב שהש"י וכיון תורה, היראהשומכר
 אצלו, מתלוננת התורה תהיה אזי היראה לוויהיה
 כיבוי תהיה העניות ידי על ח"ו פן נתייראוהנה
 עשר לי תתן אשר וכל אסר אזי היראה, ליהטה"ו

 כל ליראה וילמד בעושר נתגדל ובזה לך,אעשרנו
 הבן. היראה, באוצר החורה ותתלונן מונע בליהימים

 מיכרך לוי בן וההסע ר' ( עז ולתובות בגמרא אמרךפו(
 אמר, בתורה, ועמק ראתן( )בבעליבהו

 מעלה הן אם הן וישח אהבים אילת ים( ה )טפףכתיב
 מובן אינו והנה כאן, עד מבנא, לא אנוני לומדיהעל
 לא וכי להגנה, הן שייכות ומה הזה, והומר הקלמהו
 היזק או היי ה"נ שיי ונופל חן לו שיש מימצינו
 ק 1 )נמשית בפסוק שפירשת מה פי על לפרשונראה

תה



 ש8ףעטשכר התורה מעלת ה, מאמר מיון, חרשמאמרי ריר

 היה לא נח אף 1( נ8 דיו חז"ל ירשו וט', חן מאנח
 להלום קשה והדבר וכו', חן שמשמש אלא להינצלכדאי

 כדאי היה לא למה תם בדבר, חט פנים כחטואוכי
 צדיק איש נח צווח הכתוב והרי זה שפפוומהיכן
 ( מז )זח"א רז"ל שאמרו פי על ופירשנו וכו',תמים

 הנביא שאמר כמו נח שם על נקרא המכול כןשעל
 התפלל שלא על ההא וכו' לי זאת נח מי כי ט( טלשען
 האריז"ל בכתבי מבואר והנה וסשה, כאברהם דורועל

 לכויו תיקת יש תפלה ביפי עת י סווגי( ששבז)פת"ח
 עילאה, לה' ו' אות להעלות והוא ח"ן, בנימפריאיחוד

 אחרונה ה' כך ואחר ", לאות ו"ה היינוחפתיהן
 ו"ה כזה, הוא הזה יחוד אותיות כן ואםלא"י,
 הוא זה זה ולפי ח"ן, בנימפריא והוא הוה"יוה"י

 ז( 1 )בראשית דכתיב מושי להו דקשה חז"ל,שדרשו

 מצא ונח עשיתים כי נחמתי כי וכף אמחה י"יויאמר
 הוה צדיק שהיה הוא אם החן, מהו וקשה וכו',חן
 צדקותיו נאמר לא וכלשן צדיק, היה תח למיסרליה
 וכו', פנים משוא וכי וקשה בחנם חן מציאותרק
 כל עם צדיק שהיה דהנם היה כן דבאמת דרורולזה
 ח"ן שמצא אלא דורו, על להתפלל לו שהיהתפלה ביפי עת בידו היה כי להינצל כדאי היה לאזה

 תפלה כיפול לעון מועיל שזה ח"ן יחוד המציאהיינו
 עוט. תיקןובזה

 ויעלת אהבים אילת מס ה )455 בתורה טשווהנה
 וחביריו יוחאי בן שמעון בר' מצינו כיח"ן,

 לקריאת מפמיקין אומנתן תורתן שהיתה ( י)שט
 תפלה לבמל רופאים והיו לתפלה מפמיקין ואיןשמע
 דף )שמות בזהר לנבייהו וכדאהטכחן חוטרה,מחמת
 ולא שתו ולא אכלו עלא יומין תרין יתכו ע"א(ל"ד
 דהוו ידעו נפקו כד לילה, או יסמא הוה אי ידעיןהוו
 התפללו, דלא לך הרי מידי, פעמו דלא יומיןתרין

 במקום שעומדת לועודיה על ח"ן מעלת ההשרההרי
 מחללת תפלה והנה ח"ן, בייחוד שנתקנתהתפלה
 שונאי על היזק או החיי ח"ו באה כשכבראפילו
 חזקיה שאמר כמו דין, גזר ננזר כבר האפילוישראל,
 )בוכות דין( גזר ננזר כבר לו כשאמר )בחליולישעיה

 אבי מבית מקובלני כך הנא, נבואתך כלה אמוץ בן (י
 אדם של צווארו על מונחת חרה חרב אפקואבא
 יפח יה.( )ר-ה חימרו הרחמים, מן עצמו את ימנעאל

 דין, גזר לאחר בין דין גזר קודם בין לאדםצעקה

 מעלת שכן מכל הנה התפלה מעלת הוא כןואם
 והתורה התורה, בשביל התפלה מבמלין דהריההשרה,
 יחוד מתקנת היינו כנ"ל לומדיה על ח"ןמעלת
 לוי, בן יהושע ר' שאמר וזהו התפלה, לכיפולהמועט

 במקום עומדת לומדיה על ח"ן מעקה התורהאם
 ואפיו וכו' חדה חרב אפיו מגיתה זה אשרהתפלה
 מכל ח"ו, וכיהוא ההיזק או החיי ח"ו באתכבר
 ההיזק או חחיי תבא שלא לחנן התורה שהרעילשכן

 הדברים. הבן וטללי, מנינה התורה יא.( )שטח כיוכיהוא

 משלם ברוך לומר תקט שאמר ברוך פטמהפז(
 פי על לומר נראה ליראיו, פובשכר

 ברכיה ר' אמך ק( ט )שפוק )תשא במדרש חז"לדברי
 שמיוכבד 1,1רה, !ץירזש!ץ שנר אבא[ בר ח4א ר]נשם

 העמיד וכו'( המילדות ותיראן יז( א )שמות בה)כתיב
 שמו, על התורה שתכתב וזכה סשה אתהקב"ה
 וכתיב עבדי משה תורת זכרו כב( ג )שזכישנאמר
 שסרה ידי על מרים כחטה, ל13 צוה ועורה ו( לגיביים
 וזכה בצלאל הקב"ה ממנה העמיד החפא ומן הרעק

 ראה א( לא )שמות דכתיב ההא הדא ולבינה,לחכמה
 לשם הרחשה כל הנה כאן, עד בצלאל, בשםקראתי
 ראה מהו לנו לבאר ז"ל טונתם ירח מביןבמדרש
 לכהנה אמר דהש"י דנראה בצלאל, בשםקראתי
 בצלאל, שקראתיו השם הוא וראוי הנון אשרראה

 דריכתם, פי על הדבר מתיישב האיך נדע לא זהולפי
 אלגאזי מהרהט שפירוט מה פי על לפריטונראה
 בידי הכל ( לג )ברכות חז"ל יתאמרו מה על *(זלה"ה
 שאמרו מה דרך על ההא שמים, מיראת חוזןשמים
 ק גז )ויק"ר וכו', הקדימני מי ג( מא )חיוב בפסוקרז"ל

 עלטה מי בן, לו נרגעי שלא עד מילה מצות קייםמי
 הנה וכו', בית לו נתתי שלא עד ומעקה כהוזהלפני

 המצווך בכל ההא האדם עשיית על הש"יקדימת
 בדבריו, שם עיץ עצמו, מהאדם חיא היראהאבל
 התורה, לכל קיום היא היראה כן דעל עוד, בזהוכתבו

 כל לקיים היצר ננד פעמו לו "ט היראה ידי עלכי
 היראה מצות ומה וחומר, קל מכח התורהמצות
 מכל מקיימה, אני במצותיו הש"י לי הקדיםשלא
 ומעתה מתנותיו, הש"י לי שהקדים אחרות מצותשכן
 זכתה וכו' המילדות שייראו ידי על מריםתבין,
 ידוע דהנה לו, נאה הדמו דייקא בצלאל ממנהףצא

 ע"ב. קלב דף לעיל עייז'(



יששכר התורה מעלת ה, מטמר ס"ת, חרשמאמריבנבי
 שם מדת נגד הוא פה שבעל בתורה וחומר קלמדת

 שבכתב בתורה המבוארין רחמים של מדות בי"גא"י
 הרב מורינו הקדוש הרב שכתב )וכמו רז(, %)שפת
 אמך כמטה ב9( קסז( ס" ליעקב דבריו )מניד זצוק"ל בערדוב

 למוד הקב"ה השיבו לה נא ךפא נא אי יק יב)בסדבד
 קל כן אם וכו'(, ירק ירוק ואביה י( )שם וחומרקל

 שיצא הבן שם נקרא כן על א"ל, לשם צל הואוחומר
 מכח התורה לכל מנולה היראה דהנה בצלאל,ממרים
 וזהו א"ל, בצל הוא וחומר קל ומדת וחומר, קלמדת
 בן וכו' בצלאל בשם קראתי ראה ליהטה הש"ישאמר
 ותבין מרים, של בנה ק יו בשלח )רה"י חור בןאורי

 קיום שהיראה תורה, היראה שכר לגבראלותתבונן
 והבן וחומר, קל מדת מכח התורהלכל

 ליראי"ו פוב שכר כהטלם ברוך עוד לפריט דיקטפו"ב(
 כ"כ הנה הן התורה אותיות דהנהדייקא,

 והמה וגבורות דינים המה מנצפ"ך והנהאותיות,
 פו"ב, י"ז, המה האתוון ושאר רפיא, קשיאכפולים

 הא' כשתחשוב ירא"ה המה אתוון פו"ב אותןוהנה

 הימין, אל ארי"ה פני י( א )יחזקאל לטל"ף יראה[ תיבת)שי
 שור שהוא פ"ר בגימפריא גבורות מנצפ"ךואותיות

 ברוך ברמז תתבונן ומעתה מהשמאול, שו"ר פני)שם(
 ב**( ליראיו פוב שכרכהטלם

 מי כל ג( יג דבי )יקוא שמיני פרשת במדרשח"י(
 אומות של ושחוק[ )צע קניגין ראהשלא

 )רצ"ל הבא לעולם לראותם זוכה הזה, בעולםהעולם
 הם כיצד אלף( בהררי ובהמות לויולן שלקניגין

 ולויתן וקורעו, בקרניו ללויתן נותץ בהמותנשחפין,
 וכי מקשים וחכמים ונוחרו, כסנפיריו לבהמותנותץ
 שוחפין הכל תנינן כן ולא היא כשירה שחימהזו

 רבי אמר וכו', והמגירה קציר ממגל חוץ שוחמיןובכל
 תורה 1( פ 81ע" )ע"א הקב"ה אמר כהנא, בראבין
 עיין תצא, מאתי תורה חידוש *(, תצא מאתיחדשה
 שישתנו דעתך מלקא וכי למעניתו האריך תוארביפה
 ולא יחליף לא לן קיימה הלא לעתיד התורהדיני

 ע"נ נ' סימן ה' מאמד ה"ה יליזב*(
 הא' כשתחשוב ידא"ה כחשבון תתתס"ו ג" טתיות התזכף*(

 שהם נרסין אל אריה פני ארייה, אותיות ירטהלאלף,
 ברוך וזהו גבורות, הם פ"ר ג" מנצפ"ך אותיותחסדים,
 ירא"ה, גה אותיות טו"ב  שבר הינו סבב, שכרמשלם
 ליראתווזהו

 עסק עקב( )שממ"צ ידוע דהנה לפרוט, תראה דתו,ימיר
 ולתקן ולברר נידיין לברר הוא לאדם הדתיהאכילה
 והנה תיקון, הצריכין דבר בכל המניגלותנשמות
 או תעשה לא במצות י"י פי את עברה אשרהנשמה
 אשר כפי להתנלגל צריכה הנה עשה, מצותבביפול
 וצומח בדומם גלגולה יהיה דבר באיזה עליהנגזר
 האוכל והאדם והחמא, הפגם גהרל כפי הכלוחי,

 המאכל, בזה התלויה המצוה ומקיים הזההמאכל
 למדריגה, ממדריגה המגולגלת הנשמה את מעלההנה
 בהמה באיזה היינו בחי המגולגלת הנשמהוהנה
 מצות בה לקיים מחויב האוכל האדם הנה ועוף,וחיה

 מרגשת המגולגלת והנשמה התורה כמטפפישחיפה
 ואחר עליה, הנגזר העונש הוא כן כי השחיפה,בצער
 ולפעמים האוכל, כוונת כפי למדבר מחי נתעליתכך
 להתנלגל עוד צריכין עדן בגן היהובים צדיקיםגם
 )ב( אופן ואה"ק עסוקות )מאה קיימו, שלא דקדוק איזהעל

 שחיפה לצער צריכים שאינם בדגים מתגלגליםאבל
 אצל המיתה כמו אסיפה ננ( ש )נבונו בהםונאמר

 מרן בכתבי זה כל עיין אסיפה, דנקראהצדיקים
 אם להתבונן, יצריך קיד(, סיון ח"ב יוזה )כסיהאריז"ל
 המוכרח דבר הוא הצדיק קיים שלא הזההדקדוק
 היושבים הצדיקים נשתנו מה התורה, פי עללקיים
 ההיא ההכרחי הדקדוק קיימו שלא הגם עדןבגן
 כרנע לפעמים יתגלגלו קט(, במעפ )רק התורה פיעל

 מצוה ולמעודת שבת לכבוד האוכל ויאכלנו דגבאיזה
 יושלמו כשלא האנשים ם תיקון, לו יהיהותיכף
 בצער, שונים לגלגולים יצפרכו התורה פי עלחוקם
 פי על להתקיים מוכרח אינו ההוא הדקדוק דברואם

 אפילו זה ידי על להתגלנל הצדיק יצטרך למההתורה
 המה הן התורה דברי הוא, הענין אבל לדגים, קלגלגול
 יש אבל קשייתם, דרכי המקובל כפי בפשופםהמצות
 מובנים חקר אין עד נעלמים מצות המצות באותןעוד

 בה יתבוננו )וביוהב ודור, דור בכל מדעלכהטכילי
 חכם תלמיד עת.( )ח"ב בזהר הנאמר כעניןלעתיד(,
ק )ותדח על עובר החול בימות ספתוהכהטפה  טז( 

 דעהך סלקא וכי תתבתן והנה תנלה, לא כלתךערות
 אבל דין, בית במיתת העובר את דין הביתשיענשו
 מובן מדע למשכילי אבל כפשותו, היא האזהרההענין
 הצדיק יצפרך בזה כיוצא על הפסוק, מן זהגם

להתברר.
והנה ס. סיסי לניל שייו*(



 קמםיששנר התורה מעלת ה, מאמי מיה, חישמשויבס

 הסעודה אכתת זה לפי תתבונן זה פי עיהמגה
 יהיה ולא העקם יתוקן שכבר לבא,לעתיד

 רק לכל, נמסר אשד ממשיי חפא שום בנמצאעוד
 מה נעלמים דברים עוד תורה דברי מן מובןיהיה
 לצער המנולגלין נשמות יצמרכו לא ובזה קיימו,שלא

 סגי להם יהיה אלף בהררי בהמות כן עלשחיפה,
 הבן תצא, מאת"י תורה חידוש שאמר וזהובאסיפה,

 הנה סו(, כ )שסות הקולות את רואים העם דקלים(
 חהצ ולא השמיעה חהצ שמרצ שייךבקול

 בשעת הדבר שהיה )סיעתא( חז"ל דרשו כן שהראיה,
 הנשסע, את רואים שהיו ולפלא לאות תורהמתן
 ידידי, והנה השמע, חהצ פעולת עשה הראיהשחהצ
 כל דהנה ככה, הש"י עשה מה על להתבונןמהראוי
 איזה לצורך היה פלאות הם8ליא שהפליאהנפלאות
 ועמידת סוף ים וקריעת מצרים ניסי כעניןישועה,
 לצורך שהיה תמצא הניסים בכל וכן ליהושע,השמש
 עשה למה הלזה בנם כן שאין מה והצלה,ישועה
 חוש פעולת יעשה הראות חוש אשר ככההש"י

 תורתינו מתן בשעתהשמע
 במקום באריכות כתבנו אשר את לך אבארוהגה

 אלה י"י עם ישראל בני שאנחנו והוא,אחר,
 ירושה היא אשר באמונה להתנהג מעשינו פרי כלזה
 התורה פי על דוקא ישראל בני לנו קיים ומבעלנו

 בדברי אפילו תראה דהנה בהקירורע לחקורוהלילה
 תראה הלא מופת, מבלי להאמין מחוייביםחכמים
 להביא הקב"ה עתיד ( ק )סנהדרין יוחנן ר' דרש אשראת

 שלשים על שלשים שהם ומרגליות פובותאבנים
 ירושלים, בשערי ומעמידן עקורים על עשר בהןוחוקק
 לימים וכו', כביעתא השתא תלמיד אותו עליולגלג

 וקא דיתבי השרת מלאכי חזא בים ספינתוהפליגה

 שעתיד לו אמרו לכחשן, הני להם אמר וכו',מנסרי
 דר' לקמיה אתא ירושלים, בשערי להעמידןהקב"ה
 כאשר לדרורו נאה ולך דרהצ רבי ליה אמריוחנן
 לא ראית לא אלמלא ריקא לו אמר ראיתי, כןאמרת
 עיניו בו נתן אתה הכמים דברי על מלגלגהאמנת
 ר' אשר רואה הנך כאן, עד עצמות, של נלונעשה
 הדרשה, בשעת היינו לגלוגו בעת ראה לאיוחנן
 כיון והנה לענשו, תיכף לו היה שמלנלג ראהדאילו

 נ. דרוש ג מטפר אדר ב, סלא לשיל שגזב(

 דברי על סלגלנ לו אמר איך בלנלוגו ראהשלא
 אשר יוחנן ר' בו שראה כיון החש אך אתה,חכמים

 חכמים דברי את בשמע"ו שלם בלב כך כל האמיןלא
 קראוהו אזי הראות בההם בראות"ו שנתפעלכמו

 רחשה הנך במיתה, אותו וענש חכמים דברי שמלגלג
 נונעים שאינם בדברים ואפילו חכמים בדבריאפילו
 דברים בדבריהם אומרים )ואפילו הדתלעיקרי
 תלמיד אותו שאמר כמו האניצי לשכלהמנגדים
 אנחנו מחויבים כן פי על אף וכו'( כביעתאהשתא
 שום בלי בראי"ה כמו בשמיע"ה כך כללהאמין
 בדברי חובתינו הוא כך אם והנה השמיעה,מן יורני בלב פעולה הראיה ותחקוק תפעל ולאחילוק,
 ובפרס בתורה, המבוארים בדברים שכן מכלחכמינו
 אחדותן הש"י, מציאת הדת, לעיקרי הנוגעיםבדברים
 בחקירות זה על לחקור וחלילה חלילה ועונש,שכר
 שכוונתו ויאמר שמים, לשם כדומה כוונתו אםאפילו
 ותתחזק השכליי במופת הענינים לו שיתאמתוכדי
 ח"ו מכריח איזה יכריחנו שאפילו עד אמונתובזה

 על יעלה לא זה מאומה, בו יפעול לא דת עללהעכיר
 להיפך'( ותהי נאמרו ולא הדברים נשתקעוהדעת

 הג"ה*(
 הלח המה החיים בארץ אשד הקדושים מן תשיבניאל

 והחסיד ודעות, אמונות בספר באוז סומריה ר,בספרתם,
 סוד בזה יש כי והרמב"ם, הלבבות, חובת בספרהקדוש
 שהיה החמישי באלף הדור את לקיים שהוצרכוכמוס
 אבסו אברהם כענין שעה, הוראת וזניתה חשךבבחינת
 שללם לבאי להראות בחקירות האמונה על לעמודשבהצרך
 הדור קוהיה כיון האנושי במחקר האמת עלולהעמידם
 א( ת )בראשית לו ואמד לחלקו הש"י בחרו והנהבדריכות,

 והבן חקירות, בלא תמי"ם והיה לפניהתהלך

 מה"ר הקדית החמיד רוח נאמן עד ליואעירה
 ונעיד ב(, פ"ב( החים אור )ספר יעב"ץיוסף

 אותן כל ופורמיגאל, בצרפת בגזירות היהכאוצר
 האמונח על ועמדו בפלסופיא חקרו אשרהחוקרים
 וקלי זעם, ביום כבודם את המירו השכלייבמופת
 קדשו בקבלה רק הוא אמונתם אשד ונשיםהדעת
 והנה בפהרה, דמם ינקום הש"י והנורא הנכבדשם

 שנתאמת הדבר דהרי לזה, מנגד השכללכאורה
 אשר לעין הנראה דבר כמו הוא השכל פי עלבמופת

 בהיפך שהוא לו לומר השכל את להמות אפשראי
 שנתאמת בדבר בדומה החש כן בעיניו, שראהסמה

לאדם



יששכר התורה מעלת ה, מאמר מיק, חדשמאמריבנבי
 ממשיית, בראיה )שהוא מופת ידי ש בשכללאדם
 השתכחנו וכן השכל, ראות או העין ראות לידמה
 שאמדו כעין ראיה בשם השכל הבנת על לומרחז"ל
 איך כן ואם אדמון(, דברי את אני רואה ( קח)כתובות
 היא הקבלה שמיע"ת מצד שהאמונה לומריצדק
 השכל ראיי"ת מצד הבאה מהאמונה יותרחזקה

 המופרעבחקירות

 האמונה דהנה לבבי, עם אשר את לך אומרהתגה
 המעמד עד השמעיית הקבלה מצד היאאשר

 באמרו האש מתוך ית"ש קולו שמענ"ו אשרהנכבד
 כיון ההוא האמונה הנה אלקיך, הוי"ה אנכי ב( כ)שמות
 מה סוף, זו לאמונה אין הנה ית"ש סוף אין מצדשהוא
 בשכלו האנושי מחקר מצד הבאה האמונה כןשאין
 היא הזו האמונה הנה סוף, יש האנוסיי לשכלחנה

 ולהמותו להכריחו מכריח איזה ח"ו כשיבואבסכנה
 הבן סוף, לו שיש דבר מצד שבאה כיון האמונהמן

 דנא מלתא ויציבא שכל, לבעלי הוא נחמד כיהדבר
 ט( ג )ב-ר לחז"ל המקובל במוד י"י בסודלהבאים
 הניין דין ואמר ומחריבן עולמות בונה היהשהקב"ה

 נורי ידי על מים יצק אשר ומי לי, הניין לא ודיןלי
 הקודות שער וע"ה מרומים בנכהי אשר יודעהאריז"ל

 בחינת שהוא עיני"ם בבחינת היה השבירה סודפ"א(
 התקון סוד הוא אז"ן בחינת כן שאין מהראיה,
 האמונה תתבונן, ומעתה מדע, למביני הוא נודעהנמור
 נקראת הנה האנושי המחקר חקירת מצד היאאשר
 לעיל(, שכתבתי )וכמו בעיני"ם ראיה כמוראיה,
 האמונה כן שאין מה שבירה בה ליפול יכול ח"ובניקל

 והוא התיקון מעולם הוא אז"ן בחינתהמקובלת
 )ישעי סוד והוא ישראל, לזרע לעולם לעדמקוימת

 רצו( רצה, ג ס" אגרד"פ )ע"ז נפשכם, ותחי שמע"נ 9גה

 את עמך נא אצינה הזה הדרוש לכלל שבאנווכנית
 בענין י( סימו ז פשי תשיי מאמרינו קדםאשר

 בין ברית בפרשת אברהם אצל בתורההנאמר
 ו( סו ולראשית התם נכתב הנה תוארה, וזההבתרים,
 להתבונן מהראוי והנה צדקה, לו ויחשבה בי"יוהאמן
 אינו ויחשבה 5' י', חסר נמסר והאמן א' לב,ולרטב
 לו תיבת ג' הצדקה, ומהו למי, צדקה חשב מימובן
 כן על לצדקה, ויחשבה למימר ליה הוה ביאור לואין

 י' אורו ק"ג.( )ח"ב אהגר הוא ידוע לדעותאחשבה

 החכמה השנת הזה בעולם נם כן על לחכמה,מרמזת
 מן למעלה היא ואמונה ביו"ד, נרמז שכל פיל

 מובן דאם בחכמה, מובן שאינו דבר היינוהחכמה
 שלא כמו אמונה, תקרא לא ושבל בחכמההענין
 כמו העין, בראיית בחוש הנראה לדבר אמונהתקרא
 השכל ראיית נקראת השכל "טינ אשר בדבר הואכן

 אמונה, נקרא לא וזה בנשמיי העין ראיית כמובמופת
 העין בראיית נראה שאינו דבר הוא אמונהרק

 מאמין הוא בן פי על ואף בחכמה השכלובראיית
 החכמה מן למעלה והוא אמונה נקרא זהבדבר,

 בעולמות כת"ר בחינת והוא ביו"ד()הנרמזת
 באברהם נאמר כן ועל יו"ד, של קוצו בחינתהעליונים
 החכמה, על המורה י' חסר והאמן נמסר בי"יוהאמן
 כאשר וחכמה בשכל הדבר השינ מבלי שהאמיןהיינו
 הש"י צדקה לו ויחשבה שאמר וזהו אי"ה,יתבאר
 צדקה, אברהם לו נתן כביכול כאילו לאברהםחשבה
 משלו דבר איזה האדם כשנותן נקרא צדקהדהנה

 שחבירו דבר לחבירו כשנותן כן שאין סהלחבירה
 הזה שהחפץ כיון צדקה נקרא לא זה אצלוהפקיד
 מאמין שאינו האדם והנה ומקדם, מאז חבירו שלהוא
 לצדקה, יחשב לא זה ומחייב משינ שהשכל בדבררק

 החונן הוא בחכמה האדם את יצר אשר הש"ידהנה
 דבר איזה בחכמה האדם בהשינ הנה דעתלאדם
 שאין מה פקדונו, ית"ש להבורא מחזיר הנההנאות

 התורה ובדברי הדת ובעיקרי ית"ש בו כשמאמיןכן
 השכל מן למעלה שהם יחכמה אפילו חז"לובדברי
 החורה פי על רק והחכמה השכל( אל מנגדים)אפילו
 להש"י כביכול נתן כאילו תחשב לצדקה הנהוהקבלה,
 *(. א( סימן י מאמר אדר ועין ו, חות ז מאמר תשרי )עחןצדקה

 חנ"ה8(
 ג( מא )ארב הנביא שחמר מה בכלל אינו כנ"ל אמונה5על

 במאמרים, אי"ה ישרש וכף ואשלם הקדימנימי
 שמקרבת צדקה גדולה ק( )ב"ב רז"ל שאמרו מה זה לפיותבין

 סו( אות ב מאמר לעיל )עין הגאולהאת

 יחיה, באמונתו וצדיק י( ב )הבקוק שנאמר מהתהו
 בחכמה שמשיג מה רק מאמין שאינו מידהנה

 והנה אתו, הפקד אשר הפקדון כמחזיר רק הואהנה
 ובהניע האדם אצל פקדת היא כולה הנשמהזאת
 כן שאין מה לבעליו, הפקדון להחזיר צריךעתה,

 נם הנה החכמה, מן למעלה התורה בדבריהמאמין
בהניע



יניששכר התורה טילת ה, טמר מה, חדשפטמיבני
 שהשתדל כית חיים לו מוםיפין פקדון חזרת עתבהניע

 מאד. הבן הפקדון, מן למעלה שהואבדבר
 בכחטפטי שהוא מה ודעת טעם טוב תמצאובנקוץ

 רק הש"י את לנמות שאמור ו( יסז 0" )יו"דהתורה
 הוא צדקה דהנה הוא, אך כזאת, ולמה וצדקה,במעשר
 לאחר כהטלו כבטנתן מחייב דהשכל השכל, מןלמעלה
 פי ועל בידו, נשאר לעצמו וכשמחזיק מתחמרהוא

 מן למעלה אמונה הצדקה מצות כן אם בהיפך,התורה
 אצלו יתאמת דאז בזה אותו לבחון הש"י הצוההשכל,
 ב( י )טשלי וזהו השכל, מן למעלה שהיא דברכשכל
 צדיק בענין לעיל שכתבתי כמו ממות תצילוצדקה

 צדקה נדולה ( י )ב"ג רז"ל שאמרו וזהו יחיה,כאמונתו
 )ישע" אמונה ידי על הגאולה כי הנאולח, אתשמקרבת

 בנאולת הנאמר וכענין או40 אמונה מרחוק עמות 1כה
 צדקה היא והאמונה העם, ויאמן לא( ד ללמותמצרים

 לעיל. שכתבתיכמו
 אוז ותשכיל תבין הנ"ל, כל תתבונן באורלמעתה

 )עפו תורתנו מפריטי כל עליו תמהואשר

 חמידא אבינו לאברהם היה זה מה א4 סוסן י מאסראדי
 ואשר הזרע על פעמים כמה הש"י שהבטיחוקדישא
 ג( סו )בראשית אמר היום והן הארץ, את ולזרעו לויתן
 עוד ואטר וכו', הולך ואנכי לי תתן מה אלקיםי"י
 אותי, יורש ביתי בן והנה זרע נתת לא לי הן ג()שם
 של מהירטטה עיקר לעוטות להצדיקים חלילהוגם
 שיירשנו, ביתו לבן יהיה שייכות איזה וגםממוץ
 יתנו בנים לו ואין ימות כי איש ס( כז )גסדברוהנה
 ומה אותו, ויירש ממשפחתו אליו לקרוב נחלתואת
 שם( )כראשית כך אחר הכתוב מאמר עוד לדקדקש"ט
 סתם ולא כזה בלשון אמר למה וכו', י"י דברוהנה
 זה יירשך לא ית"ש אומרו נם אליו, י"יויאמר
 אשר רק למימר ליה הוה לא מיותר, הואלכאורה
 יצא אשר בלשת אמר למה ונם וכו', ממעיךיצא

 לתמוה יש וביותר זרע, או בן בלשון ולא וכו'ממעיך
 אשר בדעתו שראה על התאונן דהנה אברהם,על

 דמש"ק בשם קראו נשבחה סיפר והנה יירשנואליעזר
 כה.( )גומא רז"ל שאמרו כמו וכו' ומשקה דולהאליעזר

 על פעם ככל הבטיחו הש"י דהנה אהובה, כןעל
 4( טו )ברבורת הש"י לו אמר היום והןהזרע,

 שפט אז הזרע, לו הזכיר %א וכו' שכרך לך מגןאנכי

 ההבטחה, למנוע חטא איזה גרם אפשראברהם
 אשר הקדיר ברוח ראה דהנה זאת במברתווהחזיק
 החש כי לכך ראוי שהחש ראה ונם אותו, יורשאליעזר
 עבד אליעזר כי אמת זאת וכל וכו', ומטקהדולה

 בידינו כמקובל יפונה בן בכלב נתנלנלאברהם
 הלך זה לבעבור אשר 4 לו שיה "י ~ק-המהאריז"ל

 ניצול שיהיה אדוניו קבר על להתפש לחברוןכלב
 לנחלה לו שיתן הכטיחו הש"י והנה מרנלים,כשצת
 לכלב ויתנו כ( א )שפייט היה וכן בה, דרך אשרהארץ
 אברהם של כבודו מקום נם ירש והנה חברון,את

 אשר הקודש ברוח אברהם צפה הנה המכפלה,סערת
 והחזיק שפט כן על מהו, ידע ולא אותו יורשאליעזר
 ועוד הזרע, ממנו למנוע גרם החטא אשרלסברא
 אותו לירוט הנת אליעזר אשר הקודש ברוחראה
 דהיינו לאחרים, רבו מתורת ומשקה דולה הואכי

 ויאמר כחטה אל העם את כלב ויחס ל( יג )מדברשראה
 אלה מכל (, לה )סוטה רז"ל שפירשו וכמו וכו' נעלהעלה
 אברהם אמר כן על הזרע, ממנו נמנע ח"ו אשרשפט
 דכהטק הוא ביתי כהטק וכו' הולך ואנכי לי תתןמה

 וכו' וכחטקה דולה שהוא צופה אני היינואליעזר,
 לא לי הן ואמר חזר חטוב לגדולה, הוא וראויכנ"ל
 כעת נם להזכיר לך היה כן )אם זרע )עדיין(נהעע

 אחרת( ועוד זאת כעת, לי הזכרת ולא םהכטחת
 הקודש ברוח צופה )אני אותי יורש ביתי בןוהנה
 הרטש המברות מכל כנ"ל(, הכל אותי יורש הואאשר
 לזה וכו', הולך ואנכי החפא נרם ח"ו אנטראני

 לאמר, אליו י"י דבר והנה ד( טו )בראשית הרהרהםיפרה
 יפה, ראה שלא לו לומר דבריו דחה לא הש"ירצ"ל
 יירשנו, הזה העבד איטר הקודש ברוח ראה אמתאכל
 הוא(, כמחטר )העבד זה יירוטך לא כן פי עלואף
 אלקינו ודבר יירשך, החש ממעיך יצא אשר אםכי

 יוצא יפונה בן בכלב העבד נתנלנל כי לעולם,יקום
 של כבודו מקום את ירש והוא אברהם, שלחלציו

 הדיבור אבל אמרך אלקינו דבר רואה הנךאכרהפ,
 לא אחד, בנבטא הפכיים שני היו לאברהם אזהזה
 אשר הקודש ברוח שצפה טה אכרהם דברידחה
 יירשך לא לו ואמר יפה, שראה והמכים יירשנוהעבד
 לא הפכיים וכ' וכו', ממעיך יצא אשר אם כיזה

 למעלה באמונתו רק שכלו וכה מחכמתו האדםיסבול
 ית"ש שהוא בי"י והאמן ו( ותם שאמר וזהו השכל,ק



הששכו התורה מעלת ה, מאמר סיון, חדשמאמניבני
 לאמת, יכול והחכמה השכל שאין מה לעשוני יכולכל
 ויחשבה לעיל, שכתבתי כמו י' חסר והאמן כןועל
 במה שעובדו לצדקה לאברהם חשבה הש"י צדקהלו

 לעיל שכתבתי כמו אצלו והפקיד נתןשלא

 לו צדקה, לו ויחשבה אומרו הדבר יומתקלמיותר
 שארי כי אדם, בני שאר כל מן ביותרדייקא

 דרכם הוא כן מנערותם, באמונה המתנהנים אדםבני
 פתי סו( יד )משלי שכתוב וכמו שכל, מבלילהאמין
 לו היה לא הנה אברהם כן שאין מה דבר, לכליאמין
 שעמד עד השכלו בחכמתו חקר רק ומורה רבשום

 ואחדותן, וגדולתו הש"י מציאת האמיתיית עלבשכלו
 כזה לאיש הנה לעובדו, לנבראים היאושבחובה
 תחשב לצדקה הנה בחכמה, הכל לחקורהמורגל

 הפכיים ב' וחכמה לשכל המנגד בדבר יאמיןאם
 והתבונן ביןוכו',

 איש עבודת כל פרי דזה ותדע תשכילומעתה
 על אבותינו ורגלי רגלינו שעמדוישראלי

 התורה דברי כל את אומן באמונת להאמין סיני,הר
 לומר ויש אבינו, מאברהם דעת ונלמד חקירהמבלי

 קלסתר הש"י צר תורה מתן בשעת זהדלבעבור
 רז"ל שאמרו כמו לאברהם דומה משה שלפניו

 זה הה"ר ההר מן י"י אליו ויקרא 8-ב( כח)שמ"ר
 יעקב לבית תאמר כה כך אחר לפרש וסטאברהם,

 המה יעקב בית הן אביהם, כאברהם יתנהנוכה
 שכל להם שאין ונשים הדעת קלי פשופיםאנשים
 השכליים בעלי ישראל בני והן בחכמה,לחקור

 תורה בדברי רק לחקור מעתה להם איןהגדולים,
 במצוה וההלכה הדין הוא איך והלכותיהוסודותיה

 יסודי על להמציא זמן לבלוים חלילה אבל בזו, אוזו
 תאמר כה תאמר, כה וזהו במופתים, חקירותהתורה
 ההר, שנקרא אבינו אברהם כעין כה שיתנהגולהם
 המחקר על לעמוד אפשר שאי דבר בי"יהאמין

 לעיל. וכנזכרבשכל
 בענין להאמין אנחנו מחוייבים הלזו אומןובאמדנת

 מיסודי הם שניהם הנה ובחירה,ידיעה
 עלינו חובה זה כל עם הפכיים, ב' והםהתורה
 בעל הוא וגאלון התורה פי על בשניהןלהאמין

 האיך יודע לבדו והוא הענינים, בהצדקתמלאכתינו
 גם יתפרש ובזה 8(, סיטן י ואטר אדר )ע1% הכלמקויים

 )שהוא לך מנן אנכי הש"י לו שאמר מה באברהםכן
 נקשרים כולם ותנועה תנועה בכל לו והעוזרהמגן
 כן( פי על ואף והיודע, המדע שהוא הבוראבחפץ
 ב' הם והנה בחירה( לך יש )כי מאד הרבהשכרך
 כנ"ל וכו' ויחשבה בי"י והאמן אמר זה ועלהפכיים,

 בנידון גם להאמין אנחנו מחוייבים הלזווב:אבןןנה
 שכפי הנם הזה, החל הנלותאריכות

 הנלות נגזרה דו"ה היו"ם כל הנבואה מדבריהנראה
 וכו', נהפך אשר חו"ד החמישי אלף סוף עדרק

 ונם נושענו, לא ואנחנו ועידנים עידן עברווכבר
 ובספרים הקדוש בזהר מבוארים קיצים וכסהכסה

 עברו, וכבר האמיתיים הקודדי רוח בעליקדמונים
 כן כי אמנם זאוע כל בראותו הרעיון יתבהלוהנה
 בהש"י להאמין והנבואה התורה פי על האמונהמחיוב
 יכול השכל שאין הפכיים בב' אפילו יכול כלשהוא
 כהטיחנו בביאת להאמין אנחנו מחוייבים כן עללחייב,
 בדברי להאמין אנחנו מחוייבים גם בימינו,במהרה
 קדשם ברוח קיצים כתבו אשר והחכמיםהנביאים

 אלא הללו, אמונות ב' יצדקו ואיך עברו, שכברהנם
 הבפחתו לקיים הש"י בחיקו באפשרי חטנו כרחךש

 חכמים דברי ונם משיח, יבא ובודאי בימינובמהרה
 שמבואר מה כנון בם, דבר י"י רוח אשריתקיימו
 המתים וכנחיית שהגאולה ( קלס )ז"יא הנעלםבמדרש
 הנם כן שיקוים להאמין אנחנו מחוייבים ת"חבשנת
 משכלינו הדבר רחוק הנה הזמן, ועבר חלףשכבר
 לבנו אל נשים זא"ת להתקיים, זה דבר יכולאיך

 האיך לנו יתגלה בימינו במהרה הגאולהכשתהיה
 הדבר הבן הקיצים, שאר בכל וכן הכל,יקויים

 לנבי עם אשר את בדבר אחד פרה לך אנידוהנה
 האמונה, ולחזק העגומים נפשות לנחםבכדי

 נאום באים ימים הנה כתיב ל"ז( ל"א )בירמיההנה
 הוא באי"ם תיבת והנה וכו', לי"י העיר ונבנתהי"י
 נברא הזמן דהנה לדעת, ואחשבה כתיב, ולאקרי
 הנה השנה ככלות אחרי למשל ז0ן, ובכל עתבכל
 העליון מעולם ונשפע לנרתיקה חוזרת ההואהשנה

 והנה אחרות שנה הזמן תחת אל הזמן מןמלמלה
 נכתב שלא באי"ם בתיבת הנביא בדברי לנונרמז
 הקץ בו אשר הזמן שאותו להורות האותיוועבגבול
 יבוא, כאשר רק השית, מעולם הזמן בגבול יבאלא

ממלא



 קמייששכר התורה לעלת ה, מאמר מיון, חדשמאמריבבבי
 קדשם ברוח חכמים דברו אשר דהשנים תביןממילא
 אשר עד מרומים בנכהי נשארה הזאת השנהעדיין
 באי"ם, ימים הנה ובגבה בכתב ויהיה הזמן,יבוא

 והחכמים הנביאים דברי שכל כל לעיןויתראה
 פרס ברמז לך כתבתי הנה הדבר, מאד הבןקיימים,
 היודע הוא הש"י אבל דעתי, לעניות הנראהאחד
 אומן אמונת להאמין בחובה ושינו הכל יקוייםהאיך

 והתבונן. בין לעולם, יקום אלקיםודבר
 חז"ל ובדברי קדש במקרא הביאור אל נבואלעה"ק

 וכל הלזה, בדרות מאמרינו ראש החשאנטר
 הנשמע, את רואים )המלהא( הקולות את רחשיםהעם
 פעולת עושה הראות חרט שיהיה הפלא היהולמה
 הודיע למען ככה הש"י עשה הנ"ל ולפי השמע,חרט
 מחוייבים התורה נתינת מעת והלאה שמהיוםלבניו
 ובה התורה ביסודי אומן באמונת להתנהגאנחנו
 אנושיית חקירות לחקור לנו וחלילה הילה, יומםנהגה
 והוא האניתי(, המחקר מן למעלה הוא תורתינו)כי
 משתמש אינו הראות שחרט הקדמותינו פיעל

 בצפיות אפילו או לעין הנראה הדבר כילאמונה,
 ( קח והתובות )כענין הראות חרט נקרא הוא שגםהשכל

 לשון תצדק לא בזה אדמון( דברי את אנירואה
 הוא השמע וחוש הוא, שכן וידיעה ראיה רקאמונה

 ולמען אליו, הנאמר ומאמין שומע לאמונההמשתמש
 הוא שזה התורה נתינת בעת ידידיו לבניו זההודיע
 הראות חרט שגם להם הראה הנה התורה,יסודי

 לתורה העיקר הוא זה כי השמע לחרטנשתמש
 למוש המעיין ואתה נפשכם, ותחי שמעו ג( וה)ישע"
 מפלאות ותתבונן אלה בדברי ותיאבונן שכלךעיני

 דעים.תמים

 בנתינת נעשה אשר להפליא מעם לך אומר רע1ף"
 והזא הנשמע, את רואים שהיוהתורה

 דברי לד( אומר יהנה ד"ה יט )סימו לעיל לך שרמזתיכענין
 שבירה היה עינים שבבחינת האריז"ל מרןקבלנו
 מתוקנים, חיים אזן בבחינת כן שאין מהומיתח,
 ממלאך חירות היא חיים עץ התורה בנתינת כןעל

 חיים, מצא מוצאי כי זה( " )שטיי התורה חימרההמות,
 שבירה בבחינתו היה אשר הראות חבט נם כן כיהנה

 השמע בחינת לעצמו קנה התורה בנתינתומיתה,
 ואתם ק 1 וזבדים נפשכם ותחי שמעו אזןבחינת

 הבן. היום, כשכם חיים אלקיכם בי"יהדבקים

 באריכות לך שבעבתי הנול הדברים פי עלכא(
 בגמרא התבוננות לך נא אדברהבסמוך

 חשמונאי בית מלכות כשצרו רבנן תנו )410מנחות
 מכיר שהיה אחד זקן שם והיה וכו', זה עלזה

 ונזדעזעה וכו', יונית בחכמת להם לעז יונית,בחכמת
 מהיכף ידעי הוו לא עומר ממא כי וכו', ישראלארץ
 )פירש"י חרשא ההוא אתא אכרזו, עומר,אייתו
 וכו', אאיגרא ידב חדא אותיב מדבר( ואינושומע
 אתש וכו' לחם שתי לאתויי בעו כי ואשכחיה,בדקו
 כאן, עד ואשכחוהו, בדקו וכו', חרשא גבראההוא
 דבר נפל במקרה לא דודאי להתבונן מהראויהנה
 הלחם סטתי עומר כאלה גדולות מצות ב' כזהגדול

 על ונעשות נקרבות שיהיו המקדש בביתהנקרבות
 זאת עלטתה י"י יד ובודאי מדבר, שאית חרשידי
 שעה צורך והיה להדת הנוגע דבר איזה להםלרמז

 בברייתא זה מדקבעו חז"ל וגם להם, ולרמזלהודיע
 לדורות דעת ללמד הנצרך דבר הוא כרחךעל

 ממלכי היו ואריסמובלום הורקנוס דהנה לבאר,1י,ט
 עליהם קמו כאשר אבותיהם והנה חשמונאי,בית
 ורצו המבעיית האנושיות החיצוניות בחכמתםהיונים

 התורה יסודי האמונת לעיקר התורה, חכמתיבמי
 בחקירה לא לך, שכתבתי כמו וקבלה בשמיעההיא

 העם וכל בענין לך שכתבתי כמו חיצוניותוחכמות
 חוש אשר הנשמע את רואים הקולות אתרואים
 החשמונאים והנה השמיעה, חרט פעולת עשההראיה
 השם( קדושת )על נפשם ומסרו מנגד נפשםהשליכו
 )אשר האנושי מחקר הוא חיצוניות חכמותלבמל
 ולהגביר לך(, שכתבתי כמו הראות לחרטיכונה
 אמונת בשמועה פעולתה כל אשר התורהחכמת
 האנדמית החקירות וכל נפשכם, ותחי שמעואומן

 הרהרה, של אומן אמונת אל במל האנדריבהשכלת
 היא בכסלו בניסים עמהם דהט"י התנוסס כןעל

 והאיר בא((, לק"ת האריז"ל מכתבי )כידוע אזןבחינת
 )עיין לתורה הרמוזה המנורה את בנס הש"ילהם
 הימים כן ועל הנוכה(, בדרושי באריכות שכתבתימה

 ומיעומן אזן( )בחינת בכסלו הם רובם להםשהתנוססו
 המורה הראיה חוש אשר להורות עין(, )בחינתכמבת
 וכמו וכו' אני רואה )כענין לעין הנראה המחקרעל

 שהוא השמע לחבט במיעופו כפל לעיל(שכתבתי
אמונת



יששכר התורה מעלת ה, מאמי סיח, חרשמאמריבני
 לך שכתבתי כענין התורה, פי על הקבלהאמונת
 בישל הראות חרט אשר הנשמע את רואיםבענין

 השמע, חווט סדי ולבש השמע חווט ננדממשלתו
 אבותיהם בדרכי הלכו לא הההטמונאים בני אלווהנה
 חכמות בתחבולות תנופה במלחמות זה עם זהונלחמו
 שוב נתפרץ הנראה וכפי ביוסיפון, כמבואראנרכיית
 המבואר )כענין יונית חיצוניות בחכמות ההואהדור

 שהיא יונית( בחכמת אחד להם לעז אשרבברייתא
 יכונה אשר האנושי מחקר חיצוניות וחכמותחקירות
 זמן בהניע הנה לך, שכתבתי כמו הראותלחוש
 למנולת נקרבות הם אשר הלחם, שתי וזמןהעומר
 הצור ועשה פעל הנה הזה, בזמן ההם בימיםהתורה
 שאינו חרש פעולת ידי על נקרבות היו אשרתם

 התורה מנולת שהוא השמיעה חוש לו היה רקמדבר
 את בעדותו הכריע הזה החרש והנה מחקר,בלי
 פירשו ההוא בעת הדור חכמי כן ועל ישראל, חכמיכל

 יונית חכמת שילמד מי על דרבנן לצותאמצודת
 כדברים בין הנעים ידיד המעיין ואתה (, סד)מגחות

 נפלא עניןותראה
 ומי מרדכי להו אמך שק )מגתת ברייתא זה לפיועובין

 כהטמיענו וכו', צריפין ננוח דשמה דוכתאאיכא
 כן נם להבין בה כלולים יונית חכמת דהנהזאת,
 כמו ותנועות וחידות רמזים אנומליית חכמה ידהעל

 אחריה האדם נתפתה זה ידי ועל )שם(, רש"ישפירש
 הנה הלשון, ומתק עינים בקריצת הזונה פיתוייכענין
 ממילא כלולים ההכמות כל אשר הקב"ה להםהראה
 הבין בתורה עוסק שהיה מרדכי דהנהבתורה,

 הבן. במחקר, חכמה מבליברמיזות
 שהתנוסס להפלא פעם לך לבאר עוד אשדבהכב(

 תורה מתן בשעת עמנו יתברךהשם
 *( שכתבתי מה פי על לדעתי והוא הנשמע, אתלראות

 היום מצוך אנכי אשר המצוה כל א( ח )דבתםבפסוק
 וכן ליה, מיבעי ציויתיך אשר הנה לעשות,תשמרון
 מצותי אל תשמעו שמוע אם והיה ים יא )שםבפסוק
 וכתבנו כנ"ל, לדקדק יש היום אתכם מצוה אנכיאשר
 אלקי, שכל אלקיח חכמה היא התורה דהנהבזה,
 הנאות באופן מצותיה כל לקיים אנחנו מחוייביםהנה

 ומצות שמעיית מצות בה "ט דהנה האלהיהןלתורה
 וחיה ובה' דודאים, ריח סרת ושייו ע"ב, כב דף ""ב *יין*(

 הרמב"ם. לשון ד"ה מ"ג פ"רברכה
 חכמה. תילית ד"ה חמישי ליום מעמדות יצטיץ סידור צפובי(

 (. גז דף חזהו )דפוס ד דרוש דבש יערות ע"ב. ח"ו גניםמעיו

 ואפילו אותם, מחייב כן גם הארושי שכל אשרשכליית
 נימוס פי על הדבר יה ש מענשים העתםאומות
 גניבה איסור כנון העולם, וחטוב המדינותותיקת
 היא שהתורה להיות והנה ורציחה, וניאוףוגזילה
 מפעם יקיימם לא השכליית מצות אפילו אלקי,שכל

 י*י צונו כאשר היינו דהטמעיית מצד רקהשכליית
 היום מצוך אנכי אשר המצוה כל וזהואלקינו,
 מפאת להנטותם תשמרון לומר רצונו לעשות,תשמרון

 תקיימם לא השכליית ואפילו מצוך, שאנכימה
 הוא שאנכי מה מצד רק מחייבן, שהשכל מהמצד

 שמוע אם והיה הפירסם הוא וכן הדבר, עלהמצוה
 הדבר, הבן וכו', מצוה אנכי אשר מצותי אלתשמעו
 להלכה הפוסקים רוב פי על הנפסקוהוא

 ס,( סימו )אף"

 צונו כאיטר המצוה לקיים לכוין כוונה צרימתמצות
 מפאת לא מחייבן, שהשכל מה מפאת לא אלקינו,י"י

 והמדינה, והמלך דין והבית הסנהדרין מעונשמורא
 שכתבתי כמו נפלאה סגולה בזה "ט הנה לזהוחוץ
 יסוד פי על הנקיטה דבר דכל הוא( אך ד"ה ב )רימזלך
 כיון לדבר וקץ סוף להיות יוכל הנה האנוסיי,שכל
 הוא והנה תכלירו לו שיש האנוכיי שכל מפאתשהוא
 את לעבור ח"ו יבא הזמנים מן זמן שבאיזהבסכנה

 החכם שהיה היוני אריספו שתראה כמו י"י,פי

 תחמודות כל שנינה מדותיו וסיפרו יטבאומורעהגדי
 כך ואחר הקיום, להכרח ומשקל במדה הכל רקתבל,
 סיבת היה וזה יפה אשה בתואר שנלכד עליוסיפרו
 לא דרכיו ותמימות מדותיו שכל לבעבור והוא נ*(,מותו
 אנופי שכל מפאת רק בתורה הש"י ציווי מצדהיו
 אוראל בני אנחנו כן שאין מה וסוף, תכלית לוש"ט
 ב"ה המצוה מצד הוא דרכינו תמימות חי, לאלבנים

 הדבר הבן סוף, אין הוא אלקיהאכל
 בתורת ההשכים דרך תמימי אשרי שפירשנותהו

 דרך תמימי "ט וכי דקשה אא קיש )תהליךי*י
 יונח, הנ"ל ולדרכינו י"י, בתורת הולכיםשאינם
 המעשה וכענין דהטכל פי על דרכיו במתמם ישדודאי

 )כמו חוזק לשת הוא אשרי והנה שכתבתי,דאריספו
 אשרי שאמר וזהו חמוץ(, אשרו "( א )ישע"שכתוב
 לתמימי יהיה מוסד ויסוד וחוזק )תוקף דרךתמימי
 החש תמימותם )אשר יעי ברברת ההולכיםדרך(
 מי כן שאץ מה בתורתו(, הש"י שצוה מהמפאת
 החוזק על בפוח אינו שכלו מצד מעשיושמתמם

ויסוד



 קמהיששכר התורה מעלת ה, האמר סיון, חרשכאמדיבני

 פי על טומד הדבר ששורש כיון לעתם, טומרויסוד
 האמשי.השכל

 הזאות התורה דברי כל את אלקינו י"י הראנואתרי
 כל את לקיים הישראלי האדם % זהוכי

 הטצוה מצד השכליית מצות אפילו החשרהדברי
 השכל מצד )לא האלה המצות כל אתשהשפיענו
 טסיני קבלה שהוא שפיעה נקרא זה והנההאששי(,

 התחייבות פי על הנעשה דבר כן שאין פה אלקי,שכל
 את אני רואה )כענין ראיה נקרא האנושיהשכל
 תורה טחן בשעת הנרצה ענין זהו הנה אדפון(,דברי
 חלץ הראות חוש אשר הנשמע, את רחשים העםוכל
 כפבואר, ובשכל בחהצ משתמשות שהוא בנדיואת
 דברי כל לעושות השמע חהש כבנדי עצטוולבש
 כאשר דייקא טמיני וקבלה שפיעה בבחינתהתורה

 הדברים. הבן אלקינו, י"יצונו
 י"י בקי תשמע כי ים( יג וגהה ראה בנטא*שוץכנ(

 וכו' מצותיו כל את לשפוראלקיך
 א( יד )שם ליה ופפיך אלקיך, י"י בעיני הישרלקיצות

 פעם לפרזם לי ונראה אלקיכם, לי"י אתםבנים
 טודים כו"ע תורה דבכהטנה י( ))ברכותהסטיכות
 חיד"א טו"ה הנדול הרב כתב דהנה ממוכים(,דדרהצינן
 רז"ל שאסרו 0ה י1( ממז ב נאמר יעי )9יזזלה"ה
 התורה לקבל רוצים והיו מקפרנים היו השרתשמלאכי

 אסטכוה רז"ל אשר טיצרא דבר דינא במענותבאו
 והפוב הישר יעשינו יח( 1 )דברים הפקרא על ( קח)נ"ך
 דלנבי )שם( טציעא טקובצת בשימה כתב אמנםוכו',
 בנים, הטה וישראל פיצרא דבר דינא שייך לאבן
 כי הנ"ל, הכתובים מסיכות יתפרש ובזה שם,עיין

 י"י בעיני הצמר לקישות וכו' אלקיך ה' בקיתשמע
 פמש מצוה שאינו הנם מצרנווג דיני )היינואלקיך
 יקשה ואם שבתורה, היהצר פסדת הוא זה כלעם
 דין להם שיש מענה המלאכים פעמת כן אם זה לפילך

 לה' אתם בנים דפפפיך( זהו התורה, בקבלתמצרנות
 פיצרא דבר דינא שייך לא בן %נביאלקיכם

 עפנו הש"י שהתנומם מה פעם עד יר אבארכד(
 הנשמע, את לראות תורה פתןבדמעת

 פסוק על ע( יו )מכיהא חז"ל בפדרש שנמצא מה פיעל
 קמך את השפיעני פראיך את הרציני קק ב)רה"ש

 )בתלמוד נאוה ופראך )בתפלה( וכו' ערב קלךכי
 לפוהק לי נראה והנה המדרש, דברי כאן עדתורה(,

 ניכרת מקובלת היא אם שהתפלה הפדרש,דברי
 %" )נימת שאפרו כסו הקע ידיש

 תפלתי שערה אם
 הפכוין כי בטראה, ניכרת חשרה והתלטוד וכו',בפי

 בכמה שכתבתי כפו ואפח מדת פעורר לאפתההלכה
 *4 תפוחין תרין פנים אור הארת הוא כביכולטקוטות

 חככנה ק ה )9שא הזה בעתם בתורה העומק נם כןש
 ניכרת התפלה נכומש הדבר, הבן פניו, תאיראדם
 ידי ש ניכרת תורה והתלפוד השמע חהצ ידיש
 לקריאת טפמיקין שנ( תבת ק קיימא והנה הראווהחוש
 מן נדולה תורה תלמוד כי לתפלה פפמיקין ואיןשמע

 ביותר נפש פעולת שהתפלה מה פפיאהתפלה,
 התורה טבעות הש"י שהראה וזהו התורה, ידיש

 הנה הנשמע, את רואים העם וכל תורה פתןבשעת
 בתפלה ערב קולך כי שאפרו כטו התפלה היאהנשמע
 ופראך שאפרו כמו תורה התלפוד הוא והנראהוכנ"ל,
 את ראו תורה טתן בשעת הנה חשרה, בתלפודנאוה

 השמע חהצ במקום הראות חהצ עמד הנההנשמע,
 הבן התפלה, בטקום פועלת שהתורהלהורות

 נסות לבעבור כי וכו' העם אל כהיה וי14כ1ךכה(
 יראתו תהיה ובעבור האלקים באאתכם

 טובן אינו הנה 41 כ )שסות תחפאו לבלתי פניכםעל
 אומרו גם הנסיון, פהו וכו' אתכם נמות למעןאופרו
 והנראה תחפאו, המא לפיפר ליה הוה תחפאולבלתי
 לירא שמים ירא בין חילק ג*( ז"ל הר"ן דהנהלפריס,
 כן פי על אף חפא *א פי ש אף חפא שהיראחפא,
 כ' לו ש"פ בזה ופרויח בתשובה, שב הוא פעםבכל

 )דפליני נפור צדיק ומלת ששה הבש מעלתמעלות
 לו יש חמא והירא פזה(, זה נדי פי %.( )בחנתבנטרא
 לו אין חופא שאינו שמים )והירא שתיהן,מעקת
 חיים עץ פרי שו"ת מפר בעל והרב צדיק(, מעלתרק

 ויקיא ה4 )נ רבה בראשית המדרש דברי בזהפפרש
 קרא ולחשך צדיקים של מעשיהם זה יום לאוראלקים
 פהן באיזה יודע ואיני רשעים, של מעשיהם זהלילה
 שתשובתן הרשעים במעשה אם )רצ"ל יותרחפץ

 מה לתשובה, צריכין שבאפת פפני נפורהתשובה
 לכאורה החש הנה בתשובה ששב בצדיק כןשאק

 ז חפץ חצדיקים במעשה או סנן, על דברנעימה נחש. עץ שא שהא יפזז 88ך0 ינכש :;2ן(



יששכר התורה מעלת ה, מאמר ס"ת, חדשמאמריבני
 כשהוא מספק(, תשובה שעושין הצדיקיםתשובת
 במעשה הוי טוב כי האור את אלקים ויראאומר

 הרב נמי פירש ובזה שם, עיין יותר, חפץהצדיקים
 ישרה דרך איזהו מ"4( פ"ב )אבות התנא דבריהנ"ל
 שם, עיין וכו' תפארת שהוא כל האדם לושיבור
 ר' דמך כד ג( סב ונ"ר המדרש דברי נמי פירשובזה
 ואני ד( מס )ישע" דאבהו אילין כל אמר וכו'אבהו
 שתשובתו סבור שהיה )היינו וכו' יגעתי לריקאמרתי

 הבן צריך(, שאין כיון לריקהיתה
 הנ"ל, קדש המקרא לך יפורדו האלה הדברים פיועל

 אתכם נמות לבעבור כי וכו' כהנהויאמר
 לנוים( נם ונשא בו( ה )ישעי )כענין אתכם להגביההיינו

 פניכם על יראתו תהיה ובעכור צדיקים,במדריגת
 יהיה שלא תחפאו לבלתי הגם רצ"ל תחטאו,לבלתי
 פניכם, על יראתו תהיה זה כל עם חפא, שוםלכם
 ידי יוצאים שאינכם בעצמיכם מוחזקיםותהיו

 עצמיכם ותחשבו ית"ש, גדולתו לגודלחובתכם
 ותהיו ית"ש, אליו פעם בכל ותשובולחוטאים
 תשובה, בעלי ובמדריגת גמורים צדיקיםבמדריגת

 לי נראההבן,
 יעשה אשר משפטי ואת חקותי את דעטכןרועמכו(

 הוי"ה אני בהם וחי האדםאותם
ק)וקת  , קלף )שבת חז"ל דרשו בהם וחי טן הנה הג 

 ולא בהם וחי הלאוין את דוחה נפש פקוח ( פהיונא
 הכוונה, נודע ולא י"י אני זה על מסיים והנהוכו',
 שו"ת בעל הרב שפירש מה פי על לפריט ליונראה
 אומר עזאי גון מ"ב( ל"ד )אנות במשנה חיים עץפרי
 גוררת שטצוה העבירה טן ובורח קלה למצוה רץהוי

 רז"ל שאמרו דרך על ופירש וכו', מצוה ששכרמצוה
 כמצוה לשמה עבירה גדולה אימא אלא .( כג)בנזיר
 לו טוב יותר בבחירתו האדם כן פי על ואףוכו',

 שאמרו )כמו לשמה שלא אפילו מצוה לעירותשיבחר
 ומצות בתורה אדם יעמוק לעולם ( ג )פסחיםרז"ל
 בעבירה משיעסוק וכו'( שמתוך לשמה שלאאפילו
 ויבא מצוה שגוררת המצוה שמגולת כהווםלשמה,
 עבירה לגרור עבירה ומגולת לשמה, רבות מצותלידי
 מובנים בזה והנה לשמה, שלא עבירות לידי ח"וויבוא
 )רנות רבי דברי נבזות[ )כזאת( מפרש וכן עזאי, בןדברי

 שהיא כל האדם לו שיבור ישרה דרך איזהו יב
 כן גם בזה יבואר האדם, מן וכו' לעתויהתפארת

 באיזה יודע האיני כה( )סימן לעיל הנזכר המדרשדברי
 וסייגי וכו', רביעים של במעשיהם אם יותר הפץמהן

 הנ"ל. פי על להבין הדברים קל כי להאריךצריך

 הירושלמי דברי להלכה לנו יונח זה פי על ליונרועץ
 בא אם דקאמר נפש, פקוח בעמק ה"ה( מ"חויוסט

 ולכאורה והנשאל, השואל דמגונה וכו' להמורהלשאול
 מה לישאל ובא הדין יודע אינו השואל אםיקשה,
 דוחה נפש פיקוח אם הדין יודע שאינו כיוןיעונה
 דפיקות מנלן לידע שאלו )שם( בגמרא גם והרישבת,
 קאמר דרכי זה, לבאר לי ונראה שבת, דוחהנפש

 דסלקא רק דוחה, נפש דפיקוח ודאי יודעדהשואל
 שלא כמצוה )והוא לשמה עבירה מסוג דזהדעתיה
 שעבירה מפני העבירה מן לברוח וירצהלשמה(,
 אין פנים כל דעל כיון לעשובן אסור זה וכו',גוררת
 בשהיית הוא נפש ופיקוח זו בעשיה עבירהכאן

 סוג תחת נכנס לא זה וגם לישאל, לו אמורהשאלה,
 השבת על שצוה ומי הוא, מצוה רק לשמהעבירה
 שמצוה וכשם נפש, בפיקוח לחללו צוה הואלקדשו
 ואין בשבת חובה הבאות צבור קרבנות להקריבהוא
 הפמוק יתבאר ובזה והבן, לשמה, עבירה מוג תחתזה

 האדם אתם יעשה אשר וכו' חקותי אתהטמרתם
 הנה וכו', דוחה נפש פיקוח מזה דרשו )הנה בהםוחי

 עבירה מוג בכלל זה אין כלומר י"י אנימסיים(
 כשארי זו מצוה על המצוה אני טצוה, הוא רקלשמה

 הבן.המצות,
 המצוה את הפכורת יא( ו )דברים ואתחנן בפריטתכז(

 אנכי אשר המשפפים ואת החקיםואת
 כב( היייכם חז"ל דרשו הנה לקקנותם, היוםמצוך
 לא זה לפי הנה שכרם, לקבל ולמחר לעשותםהיום
 לקשושם, היום מצוך אנכי אשר אוסרו כך כליתכן
 תמחר לעשותם היום מצוינו שהקב"ה מזהכנראה
 נאמן רק בנו, תלוי אין הזה הדבר והנה שכרםלקבל
 רצונו, לעושי שכר שישלם מלאכתינו בעלהוא

 חיד"א הגדול הרב שכתב מה פי על לפריטוהנראה
 כהאי מצות שכד ים.( )קדושיז לן דקיימא הא *(זלה"ה
 אבל גופה, המצוה שכר דוקא זהו ליכאעלסא

 מומיך שאדם דחמידי ומילי המצוה ודקדוקיהתוספת
 נהנה הדין, פי על נצמוה שלא מה גם מצוהבכל

 דברי לי יונח ובזה הזה, בעולם גם כהנכרםהאדם
המקרא ע"א קלע ע"א, ז דף לעיל עייז*(



יןיששכר התורה מעלת ה, מאמר סיח, חדשמאמריבנני
 אשר וכו' המצוה את ונטמרת הנ"ל, קדשהמקרא
 המצוה מצוך שאנכי מה דוקא )היינו מצוךאנכי

 )ולמחר לעיטורכם היום דוקא( הוא בזהכצורתה,
 ליכא, עלמא כהאי המצות שכר כי שכרם,לקבל
 נצמוית שלא מה גם מוסיף שאתה מה כן שאיןמה

 כתבנו, אחר ובמקום הזה(, בעולם גם שכרםתקבל
 ידובר ההלכה, הוא כך דרבנן במצות גם הנראהכפי

 חנוכה במאמריאי"ה
 אברהם אצל חז"ל מאמר פירוטנו זה פי יעלכח(

 במקנה מאד כבד ואברם כ( יג )כראשיתאבינו
 בחזרתו ג( מא )ב"ר חז"ל דרורו וכו', למסעיו וילךוכו'
 לשון אמרו למה בדבריהם להתבונן יש הקפותיו,פרע

 לפריט ונראה הלואותיו, או חובותיו ולאהקפותיו
 המצוה ידי שעל ג( פעמים כמה שכתבתי מה פיעל

 התורה שגבלה הגבי פי על כתיקונה עהטהשהאדם
 מתקנים זה ידי על המצוה, של וקצבותיהסדותיה
 הדברים ידי ועל הנשמה, של הפנימי אורומאירים
 עבטה שהאדם דחסידי ומיי המצות דקדוקיהנוספים

 מקיף האור מאירים זה ידי על גבול מבלי מצוהככל
 כמו ופנימי מקיף בה יש נשמה כל )כי הנשמהשל

 הנה הנ"ל הדברים לפי והנה פעמים(, כמהשכתבתי
 מקנה הזה עולם גדית לאברהם היה לא היוםעד
 הנה בעכבר במצרים שנתגדל היום והן ויהב,וכסף
 והמצות התורה פעולת שכל דורו בני יחשבולבל
 פרע בחזרתו הנה הזה, בעולם שכר לקבל רקהוא

 לו שיש המקיפים אורות כל לעין גילההקפותיו,
 ראש את ופרע יח( ה )כמדבר כמו גילוי לשון)פר"ע
 דברים בחומרות התורה מצות כל שעושה עלהאשה(
 בעולם גם שכר מקבל ממילא דחמידי, ובמילינוספים

הזה
 )וכרים יעקב קהלת מורטטה והטה לנו צוה ועדשתכס(

 הוא משה ציווי וכי לכאורה הנה דאלג
 הוא ומשה הש"י ציווי היא זאת הרי התורה,זאת
 למימר ליה הוה מורשה אומרו גם וסרסור,שליח

 גם לקהלת, למימר ליה הוה קהלת אומרו גםלמורטטה,
 למימר ליה הוה יעקב קהלת אמר למה להביןצריך

 דכלה אגרא ועתן באריכות, ז' סימן י' מאמר תשייעתןג(
 ע"ג א יונח כנפי ועין ע"ג, נהשלח

 ד סימן ט מאסר שבתותעשןד(

 פי על לפריט לי ונראה מקום, בכל כמו ישראללבני
 חבירו בן את המלטד כל ( צט )סנהדרין רז"ל שאמרומה

 אלה א( ג )כמיכר המקרא מן )לטדוהו ילדו, כאילותורה
 ללמדך אהרן, בני רק קההטיב ולא וכחטה אהרןתולדות

 חיד"א הגדול הרב בזה כתב הגה וכו'(, המלטדכל
 עומד המלטד הרב זכות אשר לב.( דוד )כסאזלה"ה

 אומרו לי יובן ובזה ע"ש, אביו היה כאילולהתלמיד
 לאהרן, משה להקיש ומשה, אהרן תולדות אלהבתורה
 יורשים יורשיו שהם כיון לבניו, קיימת זכותו אהרןמה

 תלמידיו שהם כיון להם עומד משה זכות כן ג"כ,זכותו
 אבינו יעקב ( ה )תענית רז"ל אמרו והנה כיורמיים,הוו
 וכו', ומפדו חנמיא חנפו בכדי וכי והקשו מת,לא
 עבדי תירא אל ק ל )ים" דורסט אני מקרא ליהאמר
 לזרעו הוא מק"ט שבים, מארץ זרעך ואת וכו'יעקב
 הקושיא והנה כאן, עד בחיים, הוא אף בחיים זרעומה

 דהנה ד( ופירוטנו וכו', חנמו בכדי וכי עומדתבמקומה
 של דורות אלפים ב' היינו לאלפים, חסד נוצרהש"י
 של גדול זכות לו יש הצדיק של הבן דהיינוהצדיק,
 הנה מהצדיק קצת רחוק הוא בנו בן ורטובהצדיק,
 כל על אכל והד', חג' בדור וכן מעם, הזכותנתמעמ
 פנים כל על אבל דורות, אלפיים עד קיים הזכותפנים
 וכן הבן, לזכות הבן בן זפת דומה שאינו ודאיהא

 גא0ר לא הנה אבינו ביעקב אבל הדורות,בשארי
 היינו מת לא אבינו שיעקב להורות מיתה,בתורה
 קחשבינן המא מת, לא אבינ"ו שהחי בחינהבאותה
 לדורות מישראל אחד לכל אב נקרא רק דורותביה
 עתם לדורות מישראל אחד לכל קיימת וזכותועולם,
 תורה שלמד רבינו כנטה והנה ממש, אב הואכאילו
 לבן, האב זכות כמו קיימת זכותו הנה ישראללכל
 צוה תורה הלזה קדש במקרא התורה אמרהוהנה
 המה יעקב קהלת כל יעקב, קהלת מורשה משהלנו

 דורות קחשבינן ולא ממש בניו ככן כנטה שליורשים
 אבינו שיעקב כמו יעקב, אצל קחשבינן דלאכמו

 משה כן כמו מוץ לא אבינו( שהוא בחינה)באותה
 גם כאב( ונחשב רבינו שהוא הבחינה )באותהרבינו
 הדברים וכאלה הבן, דורות, קחשבינן ולא מת לאכן

 ורהטה יעקב ש.( )ה" בזה שאמרו מה ברמז לךיהיה
 יעקב מלבר, ויעקב מלגו כנטה סלקי דרגאבחד

 הוא זו בבחינה הנוף עיקר סוד תפארתבבחינת
 רבינו. הוא הדעת בבחינת ומשהאבינו,

והיה



יששכר התורה מדות ה מאמר ס"ת, חדשמאמרי321י
 את לך אלקיך י"י הטמר וכו' תשמעון עקב יהיהל(

 לאבותיך נשבע אשר החסד ואתהברית
 ישראל אם דהנה מובן, אינו לכאורה יב(, ז)דברים
 בעבור עצמם זכות להם יש הנה התורה אתשומעין
 כאשר מבסחת התורה והנה ותורווה חוקיםשמירתם
 והבמחת זכות להם הש"י ישמור אזי התורהישמרו
 מו' הגדול הרב כתב דהנה לפרוט ונראההאבות,
 ששכר הגם ( ל"ב )דף דוד כסא בספרו זלה"החיד"א
 ליכא עלמא כהאימצות
 *(, הזה עולם לטובתנם

 לנו, יונח הנה זהולפי
 לעיל בפרשה סייםדהנה
 וכו' המצוה אתמטמרת
 היינו לעורותםהיום

 אז ומצותיו, ותורתו בל"י כי שכרם לקבלולמחר
 ברא. מזכה אבא עלטא בהאי מצותשכר

 מעונים ח"ו ישראל שיהיו אמינא דעתך ומלקאליכא,
 ושקים שישמרו הגם עוה"ז מטוב יהנו ולא הזהבעולם
 ושמרתם וכו' תשמעון עקב והיה שאמר וזהוותורות,
 אהגר החסד ואת הברית את לך אלקיך י"י ושמרוכו'
 בעולם גם תהנה אבות מזכות כי לאבותיך,נשבע
 לעולם במושלם לך שמור יהיה מצותיך ושכרהזה,
 תשמעון רבים בלשון התחיל למה כן נם ויצדקהבא,

 אלקיך י"י ושמר יחיד לשון וסיים ועשיתם,ושמרתם
 לעיל, שכתבתי מה פי על והוא לאבותיך, וכו'לך

 האבות אשר בדורו יחיד לכל זה מבטיח הש"ידהנה
 אבינו יעקב מן דורות קחשבינן דלא אבותיו,הם

 הבןואילך,

 מהני אבותם זכותאבל
 הג"ש*(

 גב על דאף זה, עלוכתג
 ברא, מזכי לאדאבא

 דלא למעלות זכה האבאם
 מי ק מא )איוב בהושייך

 כגון וכו' ואשלםהקדימני
 ודביקות וזריזות שמיםיראת

 ומאמר
 התורהמרות

 כסדרן, יבואו שלא הגם בהה נדרשת שהתורה מדות בי"ג ענינים כמה ידוברבו
 המאמר נקרא חוקה, ספר ועל אותם לוח על אכתבנה לידן דמטי קמאקמא
 שורין והם בתורה, הלכה קביעת בענין נאים ענינים כמה גם התורה,מדות

 וכתיב. קרי ענין המאמר בזה ידובר ועוד בהם, למתבונןלעינים
 זלה"ה חיד"א מו' הגדול להרב דוד כסא 12ספרא(

 מפני ( יג )עירובין רז"ל אמרו ע"נ(, ק"ב)דף
 ענוים, שהיו מפני כמותן הלכה לקבוע הלל בית זכומה

 בהם שיש מפני אצו הגמרא בכללי יוסף הביתוהקשה
 הנ"ל, הרב ותירץ האמת, על נשניח לא טובהמדה
 דבריוא(, כאן עד האמת, אל מכוונים הענוהבזכות
 האמוק אל יכוונו הענוה בזכות למה בעי טעטאוהנה
 שנים ב' בש'( )עי"ש רז"ל שאמרו מה עוד נדקדקואנב
 אומרים הללו הלל, ובית שמאי בית נחלקוומחצה
 אלו קול בת יצתה וכו', אומרים והללו כמוחינוהלכה
 זה על הנה הלל, כבית והלכה חיים אלקים דבריואלו
 בכל הלי ובית שמאי בית הנה משכיל, כליתפלא
 וכו' ואלו מפהרין אלו דינים, פרטי על שנחלקו*עם
 ש הנה וכו', ואלו מזכין אלו וכו' ואלו פוסליןאלו
 ע"ב נ"ו דה מחדש הנדפם דוד אהבת עייןא(
 לא.  שמוד ברכה והיה שייז*(

 בכל וכן כמוטע, שהלכה בדעתו מובר אחד כלכרחך
 זה הוא מה כן ואם והאמוראים, מהתנאיםהחולקים
 אומךים הללו עצמה בפני מחלוקת שוב שחלקוהענין
 אחד כל אמרו כרחך על וכו', והללו כמותינוהלכה
 הלכה מקום בכל לפסוק שמהראוי כוללת סבראאיזה

 פ"י(  *ל-מ  )ע"ח דידוע מה פי על לפרש ונראהכמותם,
 מה פי על רחל, מדת )ירא"ה לאה מדת היאענו"ה
 עטרה יראה שעשתה מה ס( א שהש"ר )ע" רז"לשאמרו
 אחרת גירסא ויש לסוליתא, עקב ענוה עשתהלראשה
 עיין וכו' חכמה שעשתה מה ה"נ( פ"א שבה)ייישלמי

 תראה והנה *(, אחד( מקום אל הולך הכלבמקובלים,
 תתן נ( ז )מיכה יעקב זה האמת אל וכוונה קדמהלאה
 היראה, מדת שהיא לרחל והקדימה ליעקב,אמת
 ובית שמאי בית שנחלקו מה תתבונן זה לפיוהנה
 דהנה מי, כדברי הלכה כללית פלונתא שובהלל
 ענו שהיה הלל רבם מדת כפי ענוים היו הללבית

כמעד



קמויששכר התורה טוות ו, מאמר מיון, הרשמאמריבנני

 שהיה וידוע לא.ג ושכח כגמרא שאמרו כמומאד
 ג4 יב )במרבד האדם מכל ענו שהיה משהמבחינת

 כיחד המה לל"ה מה"ש השמות ב' ע"כ כשמות כן)על
 את ירש כמטה והנה הל"ל(, כהט"ה אוכוון עב.()מ"ב

 הלכה להיות מהראוי הלל בית אמרו כן עלהתורה,
 כפי היראה כבחינת היו שמאי כית והנהכמותינו,
 והיראה, הגבורה מבהינת קפדן שהיה שמאי רבםמדת
 שהלכה שמאי כית מכרת והנה גבורה, שהואוצמצום גבי בחינת שהוא הבנין כאמת דחף שם( )שבת כןעל

 ר' מכריז )שם( והנה היראה, בבחינת שהםכמותם

 זה לפי והנה וכו', ותרעא דררנא ליה דלית חבלינאי
 מכחינת שהם שמאי כבית הלכה נותנת המבראהנה

 שמאי בית פעם בכל דאיפלגו מה והנה גכורה,היראה
 שכל חיים, אלקים דברי ואלו אלו הנה ה%ובית
 ה% בית מרומים, בגבהי מדתו בחינת כפי אמראחד

 רחל, יראה ככחינת שמאי ובית לאה, ענוהכבחינת
 כית מחדש, איפלנו הנה עולם הליכות הלכהולפסוק
 בבחינת מדברים שאנו כמותינו הלכה אומריםהלל
 כס, התורה קניית עולם להליכות הנצרכת והיאענוה

 כמותינו הלכה מברי שמאי ובית וכנ"ל, כרהטהשמצינו
 הנצרכת והיא יראה לבחינת מהנוגע דברינושכל

 דברי ואלו אלו קול בת יצתה וכנ"ל, התורהלקניית
 ורחל( לאה )בחינת ויראה ענוה חיים,אלקים

 הלל, כבית הלכה אכל צריכי, מיצרךתרווייהו

 ועיין האמת, אל והמקדמת הגורמת היאשהענוה
 לבא דלעתיד האידרא על בפירה18 ברמה קולבמפר
 מעלת דרך על והוא שמאי, ככית הלכה נפסוק כןנם

 שהקדימה כמו פנים כל על אכל ב(, הכסף עלהזהב
 לנו קדם כן לרחל, קודם יעקב( )הוא האמת אללאה

 הבן שמאי, לבית קודם הלל ככיתהלכה

 הביא י( אות ק )מערכת הנ"ל מהרב לפי דבש בססתןכ(
 ענין ג(, יד כתב האריז"ל גורי ליקומיבשם

 בב' נדרשת התורה כי הוא, המעם וכתיב,קרי
 העליונה כישיבה ותתאה, עילאה מתיבתארטיבות
 נכתב, שהוא כמו נקרא ק וידם רע פגע ואיי שטןאין
 לאהדורי בהם לשנות צריך אין התיבות שאריוכן
 ק"ג דף ברח" של אייז ש"א, נד ע"8, מח מוטה ויק"לוייןב(

 ע5"ש.ע"8
 ע5יש קלו, סימן ח"ב יונה כגטי עייןג(
 -השם". קוא התסח יוגה בכנפיד(
 י"8 סימן ב' מאמד אב תמת עייןה(

 השלום עליו מבא ייבא ר' שאמר כמו לנרתיקהמלה
 רזי למסור צריך מטה של כישיכה אמנם (, צש)ש"ב
 למישכל קרוב הדברים פשט הטיהא בלחישהתורה
 הנרמז הוא ולדעתי ח(, דבריו כאן עד לרכים,המסור
 בו דרכיו שלם, 4עקכ ויבא יח( לג )בראשיתבתורה
 היינו שלם יעק"ב כי כתורתו, שלם ( לג )שבתחז"ל

 קר"י בגיממריא כי"ת קו"ף עי"ן יו"ד כזהבמילואו
 ישובון י"י ופדויי י( לה )ישעי כימינו וכמהרהוכתי"כ,
 וכתי"כ קר"י היינו ראשם, על עולם ושמת"ת וכו'ובאו

 ממתיבתא גם התורה יעינו כי שמת"ת,בגימטריא
 ט( אות ה מאמד לע% )5יז הבן.עילאה,

 מקארעץ מהר"פ כישראל המפורמם הקדושהשרב
 בין ממוצע דבר הוא וכתיב קרי אמר,זצ"ל

 המדריגות בכל כידוע פה, שבעל לתורה שבכתםתורה
 בין לאי צומה בין לצומה דומם בין ממוצע דבריש
 וכו'(, בראן אחד אל האחדות להודיע )הכל למדברחי

 נתורה שבכתב תורה בין ממוצע דבר "ט בתורהכן
 כמאמר שכתבתי מה )עיין וכתיב קרי והוא פהשבעל
 שהוא לי ונראה א((, סימן יא מאמד )ניסו מועד שלחולו

 )כגימטריא כ"ל כ"י יא( כס )דנ"א צדיק, יסודבבחינת
 כשמיא דאחיד מתרגמינן ובארץ בפטמיםימו"ד(

 יכפר הטוב והשםוארעא,

 תורה לשון ( קזז )"%ין פעמים כמה רז"ל אמרךנ(
 להבין מהראוי לחוד, חכמים ולשוןלחוד

 אכל תורה, לשון לדבר החכמים ידקדקו לאלמה
 שככתב גזורה לגנון פ"ב( שכ"ח )פת"ח הדבר,תתבונן
 פה שבעל תורה הוא חכמים ולשון דכורא,בחינת
 וכר לשון בין חילוק ש"ט כמו תראה והנהטקבא,
 כמו מזה, זה כהגונה והקול הדבור וכן נקבה,ללשון
 לתורה שככתב תורה כין לשונות שינוי יש כהבדלכן

 יכפר הטוכ והשם פה,שכעל
 כרש"י עיין (, קלב )שבת מהלכה מומר י דנק איןי(

 שבעל תורה ניתנה דלא כוזב עצם( עקיב(וח"ה
 להיות תתכוני, הנה שם, עיין מדות, בי"ג לידרשפה

 זקן, לה אין ואשה נוקכא בחינת פה שכעלתורה
 חזקיה ר' כמאמר א.( )הקויה הזהר כהרטקלתועיין
 אית שהצנה מה וט' ההוהימ בין כשוטנה ב( ב)שה"ש
 בה אית ישראל כנסת אף וכו' עלין תלימרכה

 שהתורה מדות י"ג היינו דרחמי, מכילןתליסר
שככתב



יששמ הדברות עשרת ז, מאמר שתי חרשמאמריבנבי
 פה שבעל בתורה נמסר זה הנה בהן נדרשתשבכתב
 דבר שאין היינו רחמים, של מדות הי"ג ידן עללעורר
 צריכין כי היא וחומר בקל הנלמד דבר בתורה,מקריי
 דבר וכן רחמים, של מדות שבי"ג א"ל מדתלעורר
 רחום, מדת לעורר מפתח הוא שוה בגזירההנלמד

 שאמר מה לדוגמא לך ואבאר באינך, כיוצאוכן
 זצוק"ל ממעזריסהט בער דוב מוהר"ר הקדתיהרב

 הנה לה, נא רפא נא א"ל ינ( יב )במדת כהנהשביקש
 היינו וכו', ירק ירוק ואביה י( )שם הקב"ההשיב

 וש"ג(. נ סימן ד מאמד חדש יאש )ן5ז וחומר, קלשידרוש

 זמאמר
 הדברותעשרת

 לידה דמטי קמא קמא הדברות, בעשרת ענינים כמה ידוברבו
 הדברות. עשרת בשםנקרא

 במעמד נאמרו דברות עיטרה דוקא למה מועםא(
 קוא.( )זח"ב כי להודיע לי, נראההנכבד,

 כידוע י' באות רמיזת וחכמה נפקיח, מחכמהאורייתא
 אי"ה לך אבאך ועוז- עוטך, וממפרה י' ואוני (, ק"ג)שם

 אחרים.ענינים
 האלה וכו' אלקים וידבר ב( כח )שמי-י בבטררשב(

 מלכים של בפכסיסי א( כ )שמותלאסר
 מלבנת אתי ח( ד )שה"ש שנאמר ישראל עם הקב"הנהג
 עכ"ל, ונשמע, נעשה שאמרו בזכות כך, ולמהכלה,
 ידוע דהנה הדבר, לבאר לי ונראה פלאי,והוא

 היה העולמות לבריאת והתעוררות התגלותדראשית
 דהיינו מלכות, סדת התגלות בבחינת)כהשאלה(
 אורו בבחינת להיקרא בכדי היהשהתעוררות
 עם, בלא מלך אין כי מלך בתואר בעולמותהמתפשם

 כן אם מלך, להיקרא כדי היה הגילוי שראשיתוכיון
 המעשה סוף היא העולמות שבכל הגם המלכותמדת
 הוא כן ]הוה[ )הן( תחילה במחשבה היא זה כלעם
 נעשה העליון שבעולם המלכות מדת כי העולמותבכל
 העולם גם שוב שמשתלשל עד ממנו לתחתוןעתיק
 נר כמדליק והוא מלכות, בחינת מעשה למוץההוא
 החיים מעץ ופועמים למשכילים מובן והואמנר,
 כאשר שכלי, קפ כפי במקצת וארמוז פ"א(, שמ"ב)ע"ח

 )אם מלכות בחינת להתגלות הקדום הרצוןהתעורר
 מדרגא האור השתלשל מלכות( בחינת הוא בהרצוןכן
 בהעלם שהיה מלכות בחינת להתגלות לדרגאעד

 במחשבה עלה כך ואחר הרצון, מחשבתבראשית
 בגילוי יותר אחר לעולם זה מלכות בחינתלהתגלות

 מלכות מבחינת נשתלשל שוב הנה לנבראים,ומוזלג
 הגיע עד לדרגא ומדרגא אחר, עולם של לכתרזה

 מכל כן אם לעולם, מעולם וכן המלכות, התגלותלמוץ
 כמדליק בגילוי יותר מלכות מתהווה מלכותבחינת
 כל מלכות מלכותך יג( קמה )תהלים סוד והוא מנר,נר

עולמים.
 כל את אלקים וידבר לבאר בא הזה המדרשורונדו

 כל אמר למה דקשח לאמר, האלההדברים
 ענין לנו לבאר בא והנה הלאמר, מהו וגםהדברים,
 התורה דברי כללוון בקדישו דיבר הש"י הוא,הלאמר
 עולם, ימי כל ודור דור בכל שיתאמרו כולליםדברים
 ותיק שתלמיד מה כל כלול התורה נותן בדבריהיינו
 זה בישראל לב חכם כל ודור דור ובכל לחדדי,עתיד
 הכל אחר, חידודי דבר וזה זה דבר ומולידמחרש
 בכל וכו' דבר ומוליד מהדש זה חיים, אלקיםמדברי
 מנר, נר כמדליק ממושכל ומושכל מרוכל שכלפעם
 האלה הדברים כל את אלקים וידבר שאמרוזהו
 מדור עולם ימי כל כוללים הדברים כללות)היינו
 הדברים שיאמרו )כדי לאמר למושכל( ממושכללדור
 כת של ממפירין יגלה הבא וכל הדורותבכל

 דברי ופירשו הגדיה כנמת אנשי באוהקודמים(,
 אנשי דברי ופירשו התנאים באו הנביאים,קבלת
 התנאים, דברי ופירשו האמוראים באו הגדולה,כנמת
 באו האמוראים, דברי ופירשו מבוראי רבנןבאו

 מגלים האחרונים דור בכל וכן וכו', ופירשוהגאונים
 דברי מכללות הכל הראשונים, דברי ביותרומבארים
 בפכסיסי המדרוס שאמר וזהו ההערה, נותןאלקינו

של



 קמחיששכר הדברות עשרת ז, מאמר טית, חדשמאמריבנבי

 המלכיות השתלשלות ומנהג פכסים )היינו מלכיםשל
 עם הקב"ה נהג כנ"ל( מנר נר כמדליק העולמותשל

 אתי הנך כלה )חת כלה מלבנון אתי שנאמרישראל
 חכמה נתיבות ל"ב היינו מלבנו"ן, הקדומה(,במחשבה

 הרצון בחינת והנה לבנו"ן, סוד הוא בינה שערינו"ן
 גם בהעלם כולל הוא הנח הכתר, בחינתהוא

 מעשה סוף והנה לבנון, יחד בכללות נקראהמחשבה,
 יראתי כי יותר לבאר אפשר אי תחילה, במחשבההיא
 ישראל עם הקב"ה נהג וכך בעדינו, יכפר הפובוהשם
 דברים המה הן ית"ש דבורי הנה התורה,בנתינת
 מלך דבר ד( ה ))קהלת מלנות בחינת הוא דבורכוללים,
 בכל התגלות עולמים כל מלכות מלכותךשלמון(
 בכל ית"ש מאמריו מתגלים כן מנר, נר מדליקפעם
 צמצומים ידי על היינו התגלות ביתר ודורדור

 )עציבה רז"ל ואמרו והזמן, והמקום הדור לפיולבושים
 הזה השד מה לשדיים תורה דברי נמשלו למה (נד
 מעם בו מוצא בו ומהשמש יונק שהתינוק זמןכל

 בזכות לזה(, ישראל זכו למה )היינו כך ולמהוכו'(,
 המוסל כעת נעשה אמרו )הנה ונשמע, נעושהשאמרו
 מילא והש"י שפתיך, מוצא פעם בכל ונשמעעלינו
 אלקים מדברי חדש דבר שומעים פעם שבכלרצונם
 אלקים דברי המה והן הדור חכמי שמולידים מהחיים

 ע"ג( י"ר דף לעי )עצן הדבר הבןממש(,

 הוא הדא אלקיך י"י אנכי א( סט )שמו"ר במררשג(
 אלקים, קול עם השמע לג( ד נונהרךכתיב

 הרבה אלהות לו אמרו שמלאי ר' את שאלוהמינין
 כתיב שהרי לו אמרו למה, להם אמר בעולם,יש

 מדברים כתוב שמא להם אמר אלקים, קול עםהשמע
 בקנה דחית לאלו רבי, תלמידיו, לו אמרו מדבר,אלא
 אמר ופירושה, לוי ר' חזר משיב, אתה מה לנורצויי,
 כתוב היה אילו כיצד אלקים קול עם השמעלהם
 קול אלא לעמוד, יכול העולם היה לא בכחו י"יקול
 להם אמר וכו', ואחד אחד כל של בכח בכחי"י

 הרבה קולות ששמעתם בשביל לא לישראלהקב"ה
 אלא בשמים, יש הרבה אלהות שמא סבוריםתהיו
 י"י אנכי שנאמר אלקיך י"י הוא שאני יודעיםתהיו
 מדרגשיהם על לב לתת שמהראוי מה עכ"ל,אלקיך,
 הוא הדא וכו' אלקיך י"י אנכי התחיל א' הוא,הלזה
 פפוק להביא שהוצרך ליה קשיא מאי וכו',דכתיב

 שאלת ג' מקום, בכל המדרש כדרך הקושיאלהתיר
 דבריהם דייקו מהיכן וכו' אלהות ונמלאי לר'המינים
 היא הנה להמינים שמלאי ר' תשובת ג'הזרים,

 בקנה. דחית לאלו תלמידיו אמרו ולמהמדוייקת

 ית"ש הוא הוצרך למה לבאר בא דהמדר,ש לידטא84דץ
 הוי"ה אנכי לומר די היה הלא אלקיך,לומר

 הוא הדא הפסוק הביא כן על וכו', הוצאתיךאשר
 זה על המינים והואלת אלקים, קול עם השמעדכתיב
 יחרם לאלקים זובנו יק סב )שמות כתיב דהנה כך,היה
 קרבן רק לאלקים קרבן לומר ואמור לבדו לי"יבלתי
 ( קח )ז"-ב משפמים בפבא הענין באריכות ועייןלי"י,

 אלקים ( )שם לשונו וזה אציין, דבור איזה רק אאריךולא
 כמה ביה, איתחבר דאלמלא לקרבנא, איתחברלא

 והענין עכ"ל, תמן, לאיתחברא אודנין יפלקוןאלקים
 למלאכים כן גם שמהדאל שם הוא אלקים דהשםהוא,

 כי אחרים אלהים נקראים הקליפות ואפילוודיינים,
 אלקים צירופי ק"ך של התחתון הצירוף מןיונקים
 כי לאלקים קרבן לומר אין כן לול פ"י שביד)ימ"ח
 רק מקריבים כן על ליהנות, כן גם הקליפותירצו
 שנאמר כיון המינים, שאלת תבין ממילא הוי"ה,להשם
 דוקא לומר תורה הקפידה ולא אלקים קי עםהשמע
 אלקות המינים אמרו הנה הוי"ה, קול המיוחדשם

 לשון מדבר כתיב הרי להם השיב הנה וכו',הרבה
 על דאל כלל, בזה להם הונח לא תלמידיו והנהיחיד,
 הקפידה לא למה עומדת במקומה הקושיא כןפי

 שהקפידה כמו המיוחד השם דוקא לומרהתורה
 שהוא מורה אלקים שם ופירוש, לוי ר' ובאבקרבנות,
 בשלחן שכתוב וכמו כולם והכוחות היכולת בעלית"ש
 בכח י"י קול ד( כס )תהלים נאמך והנה ה(, סימן )או-הערוך
 כחו, לפי שמע אחד כל כן אם ואחד, אחד כל שלבכח
 לומר הוצרך לזה הנה קולורע כהרבה נראה היה כןאם
 ונאמר הכוחות, בעל מורה אלקי"ך אלקיך, הוי"האנכי
 אנכי ורמז ואחד, אחד כל של כחו לפי יחידבלשון
 אלקים ואין הוא אני אני לט( לב )דבריו אלקיך,הוי"ה
 וכו' אלקים קול עם השמע בפפוק שאמר וזהועמדי,
 לפי הש"י עמך דיבר כי ויחי, אתה שמעתכאשר
 בעל אלקים בשם אמר כן על ואחד אחד כל שלכח

 קצרתי. כי הדבר הבן כולם,הנוחות

מאמר



יששכר רות מגלת ח, מאמר סרתן חדהטמאמריבנבי
 חמאמר
 רותמגית

 המגלה את לקרוא נוהגים ישראל כל אשר רות ממגלת ענינים כמה ידוברנו
 ולמעלות להחג שייכים זה, על טעמים כמה ויבואר הזה, העצרת בחגהלזו

 הלזו. כמגלה וענינים פסוקים כמה אבאר ואגב רותו מעת המאמר ושםהתורה,

 יום העצרת בחנ רות מנלת קורין למה טעםא(
 שכתב זהו לך, אזמר והנה תורתינז,מתן

 הקדושים הניצוצים כל שלקחה רות בענין א(הרמ"ז
 האריז"ל(, תלמידי בדברי הוא )כן בערפה היהאשר
 אותה קורא טז( כא )ב, בשמואל דחנה ז"ל, הואוכתב
 ונחסר שמה ערפ"ה מקדם והנה הרפ"ה,הכתוב
 נחסר שבה דהקדושה לרמז אדנ"י, מנין ס"המשמה
 על לפרש ונראה דבריו, כאן עד לרות, והלכהמאתה
 כאשר אדני כח נא יגדל ועזנה יז( יד )במדבר הפסוקפי

 המילוי היינו אדני כח הוא רו"ח, בניממריאדבר"ת
 כזה העיקרים( באותיות בכח הם האותיות)שאותן
 והנה רו"ת, דבר"ת בניממריא הכל ו"ד ו"ן ל"תל"ק
 כנ"ר ערפ"ה מן )אדנ"י( ס"ה ממפר כשלקחהרות
 דמלכא, תרע"א וטובו במילואו אדנ"י שםנשלם
 ( יז )תק"ז דמלכותא דינ"א )אדנ"י( מלכות בהונשלם

 רז"ת כן על לה, קרינן פה שבעל ותורה פהמלכות
 מלך דבך ד( ח )קהלה 3פה(, )הדבור דבר"תבנימטריא
 לחבר בשבועות רות מגלת שאומרים וזהושלטון,

 פה שבעל תורה עם שבכתבתורה
 המנלה לקריאת בטעמא מילתא עיד לד אמעיםב(

 בספר עיין העצרת בחג רות מנלתהזאת
 )בכור שור תבואות בספר ועיין )לשיועות(, לויקדושת

 חגיגה להישלמי לן קיימא דהנה כתב, ( רכו י ב"בשור
 ( ע )י-ה לן וקיימא בעצרת, נפפר המלך דוד ה"נ(ס-ב

 יום, אל מיום צדיקים של שנותיהם ממלאדהקב"ה
 קורין כן על בעצרת, כן נם דוד נולד ודאי כןואם

 כאן עד הולדו, יום הוא בעצרת יחוסוהשתלשלות
 לזה לנו מה בעי מעמא כן פי על אף והנהדבריו,
 ביום הצדיקים כל תולדות קרינן וכי בעצרתשנולד
 )ח-ג הקדוש בזהר דאיתא לפרש ונראה אותם,הולדת

 פה, שבעל תורה דא תו"ר שבכתב, תורה דא תור"ה (ד

 כ סימן ר מערכת לפי דבש ספר שיזא(

 ועתה הכתוב בסוד אדנ"י מילוי רו"ת הואתו"ר
 היינו אדנ"י כח דבר"ת, כאשר אדני כח נאינדל

 היינו דבר"ת, כאשר באותיות, בכח שהואהמילוי
 תורה סוד רו"ת( תו"ר )מנין דבר"ת בגיממריאשהוא
 מלך דבר במלכות הוא והדבור בדבור, פהשבעל
 שבעל ותורה פה מלכות ( יז )ת"ז אמר ואליהושלמון,
 סוד הוא דוד בית מלכות סוד כן אם לה, קרינןפה

 אדנ"י מילוי תו"ר רו"ת, מן יצא פה שבעלתורה
 דוד נולד כן על רו"ת, דבר"ת סוד דטלכותאדינא
 תורה מתן ביום בשבועות פה שבעל תורהסוד

 פה שבעל תורה עם שבכתב תורה לקשרשבכתב,
 תורה תו"ר רו"ת מנלת קורין כן על שלים,יהודא
 )עסו הבן, שבכתב, תורה מתן תת ביום פהשבעל

 ( גד שלח דילהאגרא

 י"י מעם שלימה משכורתך יתהי פעלר י"י ישיםנ(
 משכורתך מאי קשה יב(, ב )נות עזראלאלהי

 שכר ח"ו מחסיר שהש"י דעתך מלקא וכישלימה
 שישלם עליה להתפלל בועז שהוצרך עדהבעכורת

 דברי פי על והנראה יוחמר, ולא המשכורת הש"ילה
 הא היינו אהדדי, שמעתתא דרמו הפוסקיםרבותינו
 ועבד נ' חלה עברי עבד ( יז וקדושיו להלכה לןדקיימא

 במקצת שנאנס ושכיר ובפועל להשלים, חייב אינונ'
 השכירות זמן כפי אלא שכרו נומל אינו השכירותזמן

 שקיבל עברי עבד דשאני מהר"מ ותירץ ועבד,שפעל
 אינה הפועל שכירות כן שאין מה מקודם,שכרו

 חיד"א מ' הנדול הרב כתב לבסוף, אלאמשתלמת
 פחדנים הם צדיקים זה דלפי )ב.( דוד כסא בס'זלה"ה

ושכירוקי
 לעשותם )היום לבסוף אלא כבנתלמת אינה

 כג( קד )הסים חז"ל שדרינו וכענין שכרם(, לקבלומחר

 שכרם לקבל הצדיקים יצאו וכו' לפעלו אדםיצא
 יכלו ולא שנאנסו הימים כל הדין כפי הנה)כפועל(,
 פי ש שכר להם מניע אינו עבודתם פעולתלפעול

הדין



 טםיששכר רות מגלת ח, מאמר מזת, חרשמאמריבנבי
 ברוב במילוי פעלם כהטלים ישראל אלקי וחש"יהדין,
 שאמרו )וכענין מכהם, בפיעל עבדו כאילו וחסדוטובו
 עשאה ולא ונאנס מצוה לעשות אדם חישב ( 1)ברפת
 הרב דברי כאן עד ללטאה( כאילו הכוזוב עליומעלה
 לך יתפרש ובזה שהוספנו, ביאור תוספת בקצתהנ"ל
 הוא שהאדם )הנם פעלך ה' פטלם לרות בועזברכת
 )נם שלימה כתזכורתך ותהי זה( כל עם כפוש,רק
 ישראל אלקי י"י מעם אונס( שהיית הימיםבעד

 א*( ודו"ק כנ"ל( ישראל עם כך נוהג ית"ש)שהוא

 )ההלים הפסוק לך יתפרש האלה הדברים פי רעלד(
 ליראיך צפנת אשר פובך רב מה כס(לא

 בני נגד אומרו הנה אדם, בני ננד בך לחומיםפשת
 אשר פובך רב מה יתפרש שדרכינו מובן, אינואדם
 אפילו שמו וחושבי י"י יראי )היינו ליראיךצפנת
 עליו מעלה עשאה המא ונאנם מצוה לעיטותחישב
 מדת מן רק הדין מצד אינו והוא ללטאה, כאילוהכתוב
 אנורי כי כפועל הוא הדין הלא הדין מצד כי פוב,רב

 שאמר( וזהו אונס, פענת שייך לא ובפועל אנןדימטא
 בך לחומים הפועל( שכר כהטלם אתה )היינופעלת
 נינוד שהוא )היינו אדם בני ננד הוא( הזה)והדין
 אדם בבני הנוהנ הדין כי אדם, בבני הנוהנלהדין
 ואין לבסוף אלא כשתלם אינו הפועל שכירותהנה
 במדת ישראל עם סתנהנ הש"י אבל אונם, מענתכאן
 א.( )כ"מ בנמרא שאמרו מה בזה והבן פוב(,רב

 הבית הבעל הכקל יין חבית ששיברובפושלים
 נלימייהו, להו הב ליה ואמר דרב לקמיה אתונלימייחו

 למען כ( ב )סבלי אין ליה אמר הכי, דינא ליהאמר
 אנרייהו, להו הב ליה אמר כך ואחר פובים, בדרךתלך
 ואורחות )שם( אין ליה אמר הכי, דינא ליהאמר

 הוה הכי דינא דשאל כיון דלכאורה תשמור,צדיקים
 פובים בדרך תלך למען הוא אבל לאו למימרליה

 דאמר יתכן הנ"ל ולפי אין, השיב והוא וכו',ואורחות
 הש"י אצל מרומים בגבהי כן הוא שהדין אין,ויה
 כה דברים שנצפוינו כיון כן אם מובך, רב מדתטצד

 כן, לעיטות כן גם להצדיק מהראוי בדרכיו והלכתט(
 מתנהג שהש"י כענין פובים בדרך תלך למעןוזהו

 ע-ד( סו תשא פ' דוד היש ס' הרע פוב, רבבמדת

 '"ד. סימן ה מאמר שבתות עבוא*(

 מלרגב ביה נימא הזה הפסוק לידית שבא נכיוןה(
 הרסב"ם פסק פי ש יתפרש והנהאחריתי,

 שאיש בדבר לחבירו עצמו את המחייב הח"ז( פיאט)שטרה
 המצות שכר והנה נשתעבד, לא מידו שקנו אע"פקצוב
 ת"ג )תשובה הרמב"ם שכ' וכמו קצוב, שאינו דברהוא

 אורח ו( ה )ושלי וכתיב דעוכת אל בכהטקל שהוא"4ב(
 לבנטוב יין זה ולפי וכו', מענלותיה נעו תפלם פןחיים
 שישתלם בפוח אינו הש"י שהבמיח שהשכרח"ו

 קצוב שאינו דבר הוא התורה דיני פי שעל כיוןבודאי,
 ללבב, שיראה מה כפי ואחד אחד לכל נותן הקב"הרק
 אף והנה וכו', הפסח את שאכלו וסטנים כג()נזיר
 עקב והיה יב( ז )תרם בתורתו הבפיח הש"י כן פיעל

 ואת הברית את לך אלקיך ה' ושמר וכו'תשטעח
 צפנת אשר פובך רב מה שאמר וזהו וכו',החסד
 חי, כל מעין ומכוסה הצפת דבר שהוא )הנםליראיך

 לחומים פעלת הנה( קצבה, לו ואין שיעורו נודעלא
 בבני הנהונ להדין נינוד שהוא היית אדם, בני ננדבך
 אינו קצוב שאינו שבדבר הרמב"ם דעת פי עלאדם

 הבן לשלם, מבפיח והש"ימתחייב,

 החסד י"י ולך ים סם )תחלים הפסוק כן גם יתפרשובזה

 הקושיא הנה כמעשתו, לאיין תשלם אתהכי
 )עה החסד, מהו כמעשהו רק שכהטלם כיוןמפורסמת

 י"י ולך יתפרש, הנ"י דברינו ולפי סוג סיפן במאטר
 ואחד( אחד לכל )היינו לאקט תשלם אתה כיהחסד

 חבירו לעשיית האטט זה עשיית דומה ואיןכמעשהו,
 קצוב דבר כאן אין כן ואם אחד, מפעל שהואהנם
 אבל התורה ודיני כחטפפי טצד תשלומין חיובואין
 והבן וכו' החסד י"י ולך אמר כן על החסד, מצדהוא

 וכו' כי החסד י"י ולך הפסוק לידן דאתי איידיו(
 האובה י"י כיד עוד אפשרנוכמעשהו,

 פסוק ש בנמרא שאמרו מה פי על אחר, בעניןעלינו
 אלו ( סב )כתובות שנא לידידו יחזן כן ב( קכז)תהלים

 מעיניהם שינה שמנדדות חכמים תלמידי שלנשותיהם
 הרב בזה ופירש הבא, לעולם ובאות הזהבעולם

 נזמלזת שהנשים חיים עץ פרי הנקרא בשו"תהמובהק
 כן פי על ואף חכמים לתלמידי המגיע שכרמחצית
 נומל הוא רק חכם, התלמיד שכר מגרע הקב"האין

 כהטלו, שכר מחצית הש"י נותן ולהנשים כהטלםשכרו
 הוא דהשכר כיון הוא, מוכרח דהדבר ליונראה

רזחניי



יששכר רות מגלת ה, מאמר מ"ת, חרשמאמריבנבי
 רק למקום ממקום נעתק אינו לן וקיימארוחניי
 חכם לתלמיד המתוקן השכר והנה כידוע,מתרבה
 מחציתו ליחן מחויב והנה לו, המיועד במקוםהוא

 והנה מעיניה, שינה המנדדת אליו הקרובהלשארו
 והראשון לנר מנר כמדליק והוא חמר ואינונותן
 וכיוצא ויששכר זבולון בנידון לי נראה וכן חסר,אינו
 נוטל מרשהו את לבצע חכם לתלמיד שהמסייעבהם,
 וזהו כלום חסר אינו חכם והתלמיד שכרומחצית
 לאי"ש תשלם אתה כי החסד י"י ולך לפריט,שיש

 היה )כאילו כמעשהו אשתו( בסיוע המצוה)העשיה
 סיוע ידי על שהיה הגם סייעתא, בלא מעשהוהכל
 כל עם שכרו, מחצית ונוטל המפרנסו אחר אואשתו
 מעשהו, במהילם היה כאילו הקב"ה לו כהטלםזה
 שאמר מה כן גם יתפרש ובזה הגמור(, החמדוהוא
 שלימה כתזכורתך ותהי פעלך י"י ישלם לרותבועז
 אשר לי הגד הגד יא( ב )רות בתחלה לה אמר כיוכו',
 חמותך במיוע שעשית היינו וכו' חמותך אתעשית
 הבן וכו', שלימה כתזכורתך תהא כן פי עלואף

 משכרתך ותהי פעלך י"י ישלם הפסוק יתפרשערךז(
 דברי פי על הוא וכו', באת אשר וכו'שלימה

 בעולם מעונים הגרים מה מפני ( )מח יבמותהגמרא
 שנאמר השכינה כנפי תחת לבוא שאיחרו עלהזה
 נ*( וכו' באת אשד וכו' כתזכורתך ותהי פעלך י"יישלם
 הקדש, בלשון מהירות לשון באת ותום' ברש"יעיין
 המדואט דברי נביןובזה

 י"י ישלם לשונו זה ד( ה )ראי
 אומר חמא ר' כו', מעם שלימה כהיכרתך ותהיפעלך
 מה לפלא והוא עכ"ל, כנפיו, תחת לחמות באתאשר
 הנ"ל וכפי בפסוק, בפירוט הנאמר דבר חמא ר'חידדו
 מהו לו הוקשה כן גם חמא ר' דהנה שפיר,יתכן

 משכורת לה ישלם שהשי"ת לרות בועז שבירךהברכה
 לו המגיע מהאדם יחסר שהש"י דעתך מלקא וכישלם,
 הגרים דהנה חמא ר' פירוט לזה הנה הכהטכורת,כפי
 מעונים הם אבל הבא בעולם כבזכורת להם שישהנם
 השכינה, כנפי תחת לבוא שאיחרו על הזהבעולם
 שלימה בהטכרתך ותהי לרות בועז שאמר זהווהנה
 לחמות באת אשר והמעם הבא, ובעולם הזהבעולם

 ט' סימן ב' ספסר שבתות עייזב'(
 ששית. סגולה תחלת פ"ז התשובה מצות הרדיםעייןב(
 לומדיה העלת אור, תורה פרק שבושות הסכת של"געייןג(

 . נז. בהג"ה,בסופו

 דברי הוא וזה וכו', לחמות לבוא שמיהרת היינווכו'
 מה מובן וכו' באת אשר התיבות שבאלו חמאר'

 והבן. שלימה משכרתך ותהישאמר
 הנ"ל, חסא ר' דברי פי על הפמוק לך אפרש עןךח(

 כי החמד י"י ולך הפמוק לפרש עודונקדים
 החמד, מהו כן אם וקשה כממקהו, לאטט תשלםאתה
 הוא הטוב שמעשה הגם דהנה ב( הקדמונימופירשו
 הוא למוב ההתעוררות זה כל עם מהאדםבבחירה
 בהר המכרזת קול מהבת ס"ס( פ"נ )חגות והיאמהש"י,
 אפילו כן ועל התעוררות, בא ומזה יום בכלחורב

 עליון, מהתעוררות והוא חרמות מלאיםהרוצעים
 בבחירה, להאדם נגמר המוב שמעשה הגם כןואם
 שההתחלה מפני לגמרי מעשהו נקרא לא זה כלעם
 לאדם כהטלם הש"י כן פי על ואף ית"ש, מאתוהוא

 ממנו, רק המעשה כל היה כאילו שלימהכתזכורת
 כמעשהו לאנט תשלם אתה כי החמד י"י ולךוזהו
 מעשהו המעשה כל היה כאילו ורצ"ל הדמיון,כ"ף
 איתערותא והנה דלעילא, איתערותא מבלימכ"ט

 לעוף ועטויים שהכנפים כמו כי כנפים, נקראדלעילא
 איתערותא כן כמו ולמוגשה, לתנועה הכנה והםבהם

 לעשות ירצה לא ואם המעשה לתנועת הכנהדלעילא
 לו ש"ט הגם ירצה לא אם כנף שבעל כמו יוגמר,לא

כנפילי
 לר' מדהוקשה והנה כדומם, חטב הארץ על

 תירץ כן על כנ"ל, שלימה כתזכורתך עניןחמא
 כנפיו, תחת לחמות באת אשר בפמוק מבוארשהענין
 שכבר כנפיו תחת רק לחמות באת לא אתרח"ל
 דלעילא, איתערותא והוא ית"ש מאתו כנפים לךהוכנו
 היית כאילו שלימה בהטכורתך תהיה כן פי עלאף

 הבן באיתערותא, המתחלת גםאת
 לבאר דבא הנ"ל, חמא ר' דיאטת לך אבאר עורמ(

 דעתך מלקא וכי כנ"ל שלימהכהזכרתך
 נודע דהנה בפמוק, מבואר שהענין מפריט כן עלוכו',
 לנפשות ישראל נפשות שבין החילוק רבים בתבשער
 כי השכינה כנפי על אחיזתם ישראל שנפשותגרים,
 תחת הם אחיזתם גרים ונפשות בטן, מני עמומיםהם
 היתה לא להתגייר כשבאת רות והנה ג(, השכינהכנפי

 הגרים, ככהטפפ השכינה כנפי תחת לחמות רקתקותה
 כישראל, נפלאה למעלה שתזכח בדעתה עלה לאכי

 מאד, נערב אור הוא שלה שהניצוץ להיותוהנה
 מהפכת לופ את להציל תם הצור במחשבת עלהומאז

מדום



קנ יששנר החדשים מהות א, מאמר אב, תמוז חדשי מאמריבנני

 דוד אדונינו של היקר הניצוץ את להוציא בכדימדום
 ידה מצאה כביר הנה הכהטיח, ומלך חלציוויוצאי
 בכירכרת שתתברך לה שאמר בועז בברכת רותשל

 כנפי על אחיזתה שיהיה גמור כישראלשלימה
 וכו' שלימה משכרתך ותהי שאמר וזהוהשכינה,
 מני עמומים הם כי עליהם, שמתייחם ישראלאלקי
 אשר שלימה הכבזכורת הוא וזה לאב, להם והואבפן
 לא את הנה כי ברעיונך, עלה יא כזאת חשבתלא

 שלם משכורת אינו וזה כנפיו תחת רק לחמותבאת
 משכרתך שתהיה עד עדי ברכתי זאת הנהכישראל,
 מהו חמא ר' שחידדו וזהו גמור, כישראלשלימה

 )רק( לחסות )את( באת אשר הוא שלםהכבזכורת
 שלמה כהזכרתך שתהיה מברכך ואני כנפיו,תחת
 והם לאב להם הוא אנטר ישראל אלקי י"ימעם

 השכינה, כנפי על שעשועים ילודי בפן מניעמומים
 ח(. סימן ח מאטר תשרי יד, סימן 1 מאמר שבתות )151הבן,

 אב תמוז חדשימאמרי
 אמאמר
 החרשיםמתת

 ומזליהם. החדשים שמות צירופי ינוארנו

 הדה"י, הוא תמוז בחדש השולפ הוי"ה צירוףא(
 איננו זה וכל יק ח )נסתר מפסוקיוצא

 חז"ט של הוי"ה וצירוף תיבות, הסופי מן לישוה
 נרמז א(, א"ב א, פ"א אב תמה )8שרח הע"ה הוא אבמנחם
 וכו' במקנך הדי"ה י"י יד הנה ג( ט )שמתבתורה

 י"י כיד שונים ענינים בזה ידובר ואי"ה 4 ט)ת"ז
 השם צירוף והנה בעזרנו, יהיה והש"י עלינוהשובה
 דין, על מורה והוא לגמרי למפרע הוא תמוז חדששל

 באומרו הרשע המן על הדין נתהווה השם זהומצירוף
 החדש בזה הדין שליפת כן על לי, שוה איננו זהוכל

 הילוך ימי הימים להיות בתמוז, י"ז קודםואפילו
 כל הרחמים בהתגברות הללו הימים איןהמרגלים

 למפרע הוא תחילתו אב חדש של השם וצירוףכך,
 ימים פ"ו על מורה כסדר, הוא י"ה השניוחציו
 הרחמים מתעוררים ואילך קנטר חכהטה מן י"ה(,)מנין

 י"ה, בינ"ה עילאה התעזבה התעוררותוהתחלת
 לינראה

 וקשר בראיה ח' אות המליך )8*ה יצירה בניסוטב(
 סרפן בהם וצר בזה, זה וצרפן כתרלו

 ואחר ונקבה, זכר כנפש יטין ויד  כצינה ותטוזכעתם

 וצרפן כתר לו וקשר בשמיעה פ' אות המליך )שם(כך
 וכוליא בשנה ואב בעתם אריה בהם וצר בזה,זה

 אותיות רואה הנך כאן, עד ונקבה, זכר בנפששמאלית
 הנרמז וזהו הללו, חדשים בב' השולפים המה פ'ח'
 הפורים בבעל עי' וכו', ירושלים חמאה ח"פא ח( אסיכה
 ביקש בניו אל יעקב ויקרא א( מט שימשית ויחיפריטת
 ח"ו שמא אמר ממנו, ונסרכם הקץ את להםלגלונו
 תמצא ולא בשמותינו תדקדק אמרו חפא, בכםיש
 )הנם גורמים, שהאותיות לך הרי פ', ח' אותיותבהם

 והמקום הזמן זה כל עם חפשיית הבחירהשבודאי
 אלו כן אם הבן(, ענין, לכל מסייעים לפעמיםוהנפש
 גרם, דייקא בהם פ' ח' אותיות שבהם חדשיםהב'

 ישראל היו ראויים ( ד )בטטת רז"ל שאמרוותמצא
 בימי להם שנעשה כדרך עזרא בימי נס להםלעשות
 שבא ח( ז )עזרא תמצא הנה החפא, שגרם אלאיהושע
 ההפא, שליפת שאז ההמחטי בהו"ט לירושליםעזרא
 לנדה כן על ירושלים חפאה חפא לפרש שישוזהו

 וקשה כוונג פירפנו חפא הלא קשה, ולכאורההיתה,

 ולפי כנדה, מרוחקת תהיה כן על ששגגה מפניוכי
 זמן גרם הזמן ירושלים, חפאה חטא לפרש ישהנ"ל

שליטת



 יששכר החדשים מהות ג מסטר אב, תמת הרהר האטףבני
 רק היתה כן על היתה לנדה כן ש ה"ט,שליטת
 לעולם, וסרוהקין שאסורין עריות שאר כמו לאכנדה,
 ררו( סימן אגד-פ )עתן זמן לאחר שמותרת נדה כמורק

 הראיה חוש הנ"ל, יצירה ספר פי על תתבונן הנהנ(
 וחוש בשנה, תמוז חדש נגד הואבנפש

 תמצא והנה בשנה, אב חדש נגד בנפשהשמיעה
 יששכר יהודה א4 לדגליהמ השבאים בסידור ב()במדבר
 סיון אייר פיסן 3גד ע-ב( ס"ה ה, שער אורה )שעףזבולון
 נגד ראובן הנה גד, שמעון ראובן ב' דגל א',דגל
 לאה אמרה כן על הראיה, הוש הדש שהואתמוז
 השמיעה, ההם נגד הוא אב הדש נגד הכמעוןבעניי, י"י ראה כי לב( כס )בראשית ראיה לשון ראובןבלידת
 כי לג( )שם שמיעה לשון בלידתו לאה אמרה כןעל

 בשם הראשון אות תמצא )והגה וכו' כי י"ישמע
 אות וכן ראיה, של הראשון אות כמו ר' אותראובן
 שמיעה(, של הראשון אות כמו ש' בשמעוןהראשון
 שהם השבטים ב' אלו של הנשיאים כי תמצאוהנה
 אירע במדבר ישראל שהיו בעוד ההדשים, ב'נגד
 הארץ את לוזור הלכו המרגלים דחנה שאירע, מהבהן
 הראיה, הדש בתמוז הלכו ממילא (, כס )תעיית סיוןבכ"פ
 ישראל בני לב את ויניאו הארץ את ויראו ס( לבממדבר
 וישובו כה( ע )שם והנה הראיה, חרט ונפגםוכו'
 חדש אב בחדש יום ארבעים מקץ הארץמתור

 כל ווזשא א( ע )שם הארץ, על דיבה והוציאוהשמיעה
 בחוש ונפגם לדבריהם שמעו כי קולם את ויתנוהעדה

 כי עד ההדשים ב' אלו על גזירה ונגזרההשמיעה,
 נשיאים דהב' תמצא לזה בימינו, במהרה הש"יירהמם
 תיכף פגם קבלו שמעון ראובן שכפים הב' אלושל

 וזמרי קרה, בעדת שדיאור בן אליצור במדברבהיותם
 (( פב )כמירין רו"ל שאמרו כמו שלומיאל )הוא סלואבן

 אלקי הטה יח( ס )ד)יאל מתפללים אנו כן עלבשיטים,
 ראיה שיתוקן כדי וגו' וראה עיניך פקח ושסעאזנך

 סיהרא קיימא שכבר באב בפ"ו כן עלהטמיעה,
 )תעיית הרצון שלימות הרחמים ומתעורריםבאשלמותא

 ואומרות בכרמים וחולות יוצאות ישראל בנות (בו
 רואים הבהורים הנה וראה, עיניך נא שאבחור

 לכנסת עליון לתיקון הכל אומרות הן מהושומעים
 שכר. וקבל ודרוש והתבונן ביןישראל,

 בסוט והרוחו אגרא ושהן חי. סימן א' מאמר אלול עמוא(

 ימטר המצוח( 515ף בא )י9"ת האריז"ל קבלת פי עלד(
 הראש, איברי בחינת הם *( ההדשיםכל

 )תמוז( ימין עין בחינת הם הללו ההדשים ב'והנה
 )איכה נאמר בעוה"ר וכעת )אב(, שמאל עיןובחינת

 הוא לי נראה שם, עיין מים יורדה עיני עיני טז(א
 ישראל( )כנסת כלה ( כד )תענית רז"ל בדבריהנרמז
 ח"ו ובהיפך בדיקה צריך גופה כל אין יפותשעיני"ה

 פינה"ם בבוא ויאירו יתוקנו הללו עינים והנהוכו',
 עי"ן, פעמים ב' בגימטריא בימינו במהרהאליה"ו
 הראשון בשליחות משה )שאמר המקונן יסד אשרהוא

 ס לטיב ונעות קאמר( ישראל את לגאול הש"יששלחו
 ומעין ישולח, גלעדי ואחרי תשלה כי בצע מה כ(אות
 יק ד )שמות בפסוק ליונתן המיוחם בתרגום הואזה

 עתיד דאנת אליהו פינהם ביד תשלה ביד נאשלח
 אבל בכתוב רמז מזה אין והנה יומייא, בסוףלמישלח
 בנימפריא מ"ר לראות סר כי י"י וירא ד( ג )שםנרמז
 לא ההדשים שהב' הסתכל משה עי"ן, פעמיםב'

 שיבוא האחרונה הגאולה עד לנמרי ויאירויתוקנו
 כן על עי"ן, פעמים ב' בגימפריא אליה"ופינה"ם
 והנה הנ"ל, המתרגם וכדברי וכו' נא שלה משהביקש
 הקדרון היכלות )פרקי הראשונים המקובלים מןמקובל
 נחמיה הם דוד ובן יוסף בן כהטיהין וזרין שכ!ויןש"ס(
 בסליחות הפייפן יחמ וכן עמיאל, בן מנחם הושיאלבן
 נחמי"ה והנה ונחמיה, מנהם וזשבי סו( סליחה ובש"ת)י
 בגימטריא אליה"ו עמיא"ל ב"ן מנח"ם הושיא"לב"ן

 בהתחלת נרמזים הללו גואלים הג' הנהבראשי"ת,
 לא( קד )תהלים אז הללו גואלים הג' בבוא לרמזהתורה
 סוף נעוץ והנה במעשיו, י"י שבי"ח( )אותיותישם"ה
 )בראשית ישראל כל לעיני יב( לד מבחם בתהילתההתורה

 ולהאיך לוזיקת רצ"ל אלקים, ברא בראשית א(א
 הנ"ל הדשים הב' )היינו ישראל כנסת שלהעינים
 הנ"ל( גואלים )הג' בראשי"ת הנה עיני"ם(,שנקראו
 גאולוז לנאלינו בימינו במהרה יבואו אלהים,ברא

 ינ4 אות ה שאטר שבחות )עטןע~ם,
 באומרו הדומים הב' באלו לכוין שיש לי נראהה(

 יעזור הש"י אשר דלים עוזר והרב( אמהנברכה
 כיצד, הא דלים, הנקראים הללו החדודים לשניבמהרה
 5"1( ששד %"" האריז"ל שכתב מה פי על כן גםהוא

 אשר קה(( אשל )ושהאץ עמוקות במנלה ידרושהו)ודרוגו
 רלט אות דפרקא אגרא עצו*( יו"ד נתן דל"ת אל"ף כזה במילואו ארנ"יהשם יא.טת



קנא יששכר החדשים מהות ג מאמר אנ, תסח י9 פפהבני
 והנה אחד, אות כמשיר חבט בכל אותיווע י"בהוא
 אות סיון ל', אות אייר א', אות ניסן החדשיםכסדר
 ר"ל, הרי ל' אות שאב ד' אות לתמוז מניע הנהף',
 הש"י אשר עד בעוה"ר דלים המה חדשים הב' אלוכי

 נקראים הם )וכן יבצעם, ומדלה בסהרהינביהם
 שמיעה ראיה ג'( )אות לעיל שכתבתי מה עייזרשי"ם,
 שכתבתי מה עיין ר"ש תיבות ראיני שמעת,ראובן
 בסליחות לומר נוהנין שאנחנו מה ה( )א אלולבדרסטי
 בקצרה ויבואר דלתיך, דפקנו וכרהטים כדליםאלול
 הש"י אשר דלים בעוזר לכוין יש והנה אי"ה(,להלן
 פירושים, ב' לו יש דל תיבת דהנה הללו, לחדליםיעזור
 )תהמם מנזירת נכהות לשון ב' ודלות, דלדול לשוןא'
 היום והן הנבהתני, היינו דליתני כי י"י ארוממך קל

 הרשמון כפירוש המה הללו שבחורטים ד"לאותיות
 במהרה להם יעזור דלים העוזר והש"י דלות,לשון
 ובלעם והתנשאות, נבהות לשון השני כפיריתויהיה
 בעוה"ר היום שעד מדליו, מים יזל ז( כד וכמדביאמר
 ואחר הנבורות, מן מלוחים מים מים, יורדה עיניעיני
 העליון החסד מימי המה מים יזל בימינו בטהרהכך

 יזל לשון אמר כן על לבנון, מן ונוזלים סו( דושה"ש
 י"מ( מטו דפהא ארז )ע5ו הבן. ונוזלים,מנזירת

 אפרשהו וכו' י"י ארוממך פסוק לידינו שבא דכיחו(
 אלול(, כמאמרי באריכות )ודברנובקצרה,

 כמ"ש תלן ,אותיות אליהם מגיע חורטים הב' דאלווהוא,
 כאיטר ממילא ת', אות מגיע אלול ולחדש ה(, )סיטולעיל
 נד שמעון ראובן אחד מדגל )שהם אלול אליהםיצורף
 דל"ת מתהווה ברנ"ש( נהלך אלקים בבית סו( נה)תהלים
 ה( כימן א )יאמד אלול במאמרי )הארכני לשבים,פתוחה
 והנה שם(, עיין דלתי"ך דפקנו וכאקי"םכדלי"ם
 בנורל נפל סיון אייר ניסן אשר ( עה )ה-ב בזהרמבואר
 היה זה והנה עשו, לחלק אלול אב ותמוז יעקב,לחלק

 יכולת יהיה ולא לחלקו אלול גם שנפל לקלטולשמחה
 הדין, יום השנה ראש קודם תשובה לעשותלישראל
 תקח החכמה בתחבולות מלחמות כמה יעקבועשה
 במגלה זה כל )עיין לתשובה לישראל והכינו מידואלול

 של הדינים מתמתקים זה ידי ועל קז((, )אפןעמוקות
 דל"ת ומתהווה ד"ל לאותיות הת' ויצורף ואבתמוז

 )שעשית דליתנ"י כי י"י ארוממך וזהו לשבים,פתוחה

 כץ. סכוי ב מאמר סבך סמר שייןג(
 ינ אוח בפאו ד8רקא אגרא עזיז'(

 אויבי שמחת ולא אלול( חדש ידי על דל"ת הצירוףלי
 כנ"ל לחלקו אלול שנפל על שמח שהיה עיטו )היינולי

 שלימה(. בתשובה קרנינו להרים יעקב חלק הואוכעת
 ( עם מסות דילה אגרא)עחן

 ראשי נראו אב לחורט באחד ה( ח ה)פס-ז לדעתי הנה העולם שנות במנין אליעזר ר' לדעתז(
 החרוב, לעולם התיקון והתחיל נ(, המבי בשנתההרים
 קדמאין במלכין השבירה פ"א( ר"ה )ר"ה ותדעתשכיל
 וחיות תיקון יש אזן ובבחינת עינים, בבחינתהיה
 כן על נפשכם, ותחי שמעו ק ן )ישעל הכתובבסוד
 שכתבתי כמו שמיעה בבחינת הוא אשר לחובטבאחד
 נראו בו כן על ראיה, בבחינת תיקון נתהווהלעיל

 *4 יבין הכהרכיל ההרים,ראשי
 הכהן אהרן 51על לה( לג )גמדבר אב לחוטט באהדח(

 )בגימטריא נרא"ו בו הנה ההר, הראל
 כס( כ )כמדבר ובכאן ההרים, ראשי הכולל(( נעםאהר"ן
 וייראו אלא ויראו תקרי אל ס.( )תעית העדה כלויראו

 מלך הכנעני 1"ןמע א( כא )שם כבוד, עננישנסתלקו
 לא"ה זה( לעומת )זה בנימפריא בקליפה ער"דערד,
 הכנעני וישמע לריקא הזה )ובחדש בקדישה,רח"ל
 י((, )ס" לעיל שכתבתי כמו בשמיעה שפנמו להיותוכו'

 שלימה היה לא ער"ד( )בניממריא ח"י אהר"ןובעוד
 )בגימפריא אהר"ן מ"ת כי כששמע אך ערד,למלך

 וכו', להלחם רשות ניתנה יריקא ( ס )תעמתתרצ"ו(
 ורפ"ה קש"ה דינים בתי ב' הם תרצ"ו ותדעתשכיל
 לעומת זה רח"ל לאייה השנה דראש ימים ב'סוד
 קטח( לה, משן עמוקות במגלה עיין הבן, ער"ד,זה

 כן על ח"ו, ישראל על הדין להחשיך רצהבלעם
 שונאי על )צרו"ת תרצ"ו בניממריא במילואובלע"ם
 י"י וברצו"ת ו( מז ))רשלי כנ"ל ורפ"ה קש"הישראל(
 התנכרות בזה יש כן על 1כ1'(, אויביו נם אישדרכי
 השנה ראש קודם ממתיקים ואנחנו ער"ד,מלך

 רצון ימי אלול שבחדש התשובה שעותבתרצ"ו
 דברים כי הדברים הבן וכו', א"ר דרכי י"יברצו"ת
 אמרן והנה יא4 סימן א מאטר "15ל )עסו לך רמזתיגדולים
 נאמר ובו עמלק, הוא ערד סלך כ( ים )גמדב*ררז"ל
 במילואם רי"ש קו"ף בדרך, קרך אשר יח( כהיבהם

 אותיות ותדע ותשכיל ורפ"ה, קש"ה תרצ"ובגיפפריא
 דקרים, אתווא הוא שבו ש' אות נ.( א"א )ע"שקר
 יוסר וכאשר לק"ר, המאיר דקיק הנהירו סודהוא

הנהירו



 ין72טכנר ההדשים מהות א, מאמר אב, תמוז חדשי מאמריבני
 בלי ישארו אתרא המפרא חיות שהוא דקיקהנהירו
 זכר את אמחה מחה סו( יז )שמות יקויים אזלחלוחיים,
 ותשכיל ברמיזה לך רמזתי הנה בימינו, במהרהעמלק

 לך וינעם ופורים זכור פרשת במאמריבדברינו

 וכו' ישראל בני וישאלו יהושע מות אחרי ריקניפ(
 יהודה ויאמר וכו' יעלה יהודה י"יויאמר

 אני גם והלכתי וכו' בגורלי אתי עלה אחיולשמעון
 כאן, עד א-ג( )שופטים-א שמעון אתו וילך בגורלךאתך

 שביקש להשמיענו הצורך מהו א' להתבונןמהראוי
 שמעון, עשה כן ואשר עמו שילך כשמעוןיהודה
 את ששאלו דכיון יהודה, שבם על מאד הדבר קשהט'
 הנה יעלה יהודה הש"י והשיב תחילה יעלה מיי"י

 משמעון לבקש לו היה למה בידו, הארץ אתנתתי
 אלקינו בדבר ח"ו מאמינים היו לא וכי עמו,שילך
 האניתי פבע פי על להלחם חיל להרבות שהוצרכועד

 חדשי במנין הדגלים מדר פי על דהנה לפרש,דנראה
 כמו ליהודה הוא נימן חדש הנההשנה

 לשמעון, הוא אב מנחם וחדדו ג(, )סימז לעילשכתבתי
 ולחירות לגאולה מאז מסוגל היה ניסן חדשוהנה
 לנו, נותן אלקינו י"י אשר הארץ את לרשתלבוא
 במהרה אשר )עד להיפך מוכן היה בעוה"ר אבוחדש
 הזה ההואט ועל ארצו ועל עמו על הש"י ירחםבימינו
 החדש את ויהפך השנה חדשי מכל מבוייש הואאשר
 בקדותה הארץ ירויית וינחילנו ולשמחה לששוןהזה

 בכדי אחרית מראשית המגיד הנה עולמיית(,ירותה
 עניים, בימי גם מנוחמים ויהיו עמו שבר אתלחבוש
 יעלה יהודה י"י ויאמר הארץ ירושת בהתחלתהנה

 הארץ את מאז נתתי הנה הארץ את לירשבתחלה
 צאתינו מעת לנטועה מוכן כן גם חדשו )כיבידו
 נתתי הנה אמר כן על הארץ את לירש מצריםמארץ
 בגורלי, אתי עלה אחיו לשמעון יהודה ויאמרכבר(
 יהודה צירפו הנה בעוה"ר, להיפך מוכן חדשולהיות
 אתך אני גם ואלך הקודש ברוח והבפיחולגורלו
 של חדש התנשאות זמן יגיע כאיטר היינובגורלך,

 אב מנחם היינושמעון
 ידים, ברחב לבבי עם אשר את הדבר לךהאברר

 שני בבית עזרא עליית ח-ט( 1 )עזרא לךידוע
 המעלה יסוד בניסן עלייתו התחלת היתה הניהמן

 לפריט, ונראה החמישי, חדש באב לירושלים ובאמבבל

 הגם הנה שלימה, גאולה היתה לא שני ביתדהנה
 צום יום שיהיה יט( )ח הנביא לזכריה הש"ישאמר
 שמחה היתה לא זה כל עם ולשמחה, לששוןהחמישי
 שעה, לפי רק לפובה לגמרי נהפך לא כישלימה
 שעה לפי שני בית של הגאולה על להש"יוכמיהודו
 אנשי שהזכירו וכענין מצרים, גאולת אליצורפוה
 אמרו כך ואחר טצרים יציאת בדבריהם הגדיהכנמת
 עיין אלקינו עזבנו לא ובעבדותינו אנחנו עבדיםהנה
 מצרים יציאת הזכרת והנה ה(, ונחמיה בעזראשם
 הניסים וכל הגאולות, לכל עיקרית עולם ימות כלהיא

 גם כן על מצרים, ליציאת ומחוברים פפליםוהגאולות
 זה כל עם לשמחה, כך אחר שנהפך הגם שניבבית
 זמן בניסן היה מבבל המעלה יסוד עזרא עלייתתמצא
 ובא וגורלו(, יהודה של )חדשו ממצריםצאתינו
 שמעון של חדשו אב )מנחם החמישי בחדשלירושלים
 המעלה, יסוד חיה שהוא לניסן פפל היה הנהוגורלו,
 כן שאין מה בגורלי(, אתי עלה יהודה שאמרהוא

 יציאת שתעקר לא ( יב )בינות בימינו במהרהלעתיד
 עיקר מלכיות שעבוד שתהיה אלא ממקומהמצרים
 שהוא יהודה של הגורל יהיה אז פפל, מצריםויציאת
 ומעתה אב, חדש שהוא שמעון לגורל פפלחונטו
 התחלת בראשית אחריות מראשית המגיד ברוךתבין
 אתי עלה אחיו לשמעון יהודה אמר הארץירוטת
 לא הזאת שהגאולה שני בית על לרמז )היינובגורלי
 הוא לישראל וסיפור הזכרה ועיקר עיקריתהיתה
 הרווחה שנה מאות כמה היה זה כל עם מצרים,יציאת
 וגורלו חדשו מנחם בחדש שמחה ומעפ ישראלם
 חדשו מצרים ליציאת פפל רק היה אבל שמעוןשל

 בגורלך אתך אני גם והלכתי יהודה(, שלוגורלו
 שתהיה להיפך ותהיה בימינו במהרה לעתיד)היינו
 לגמרי שיתהפך האחרונה הגאולה הנס הזכרתעיקר
 הניסים תוקף ויזכירו ולשמחה לששון שמעון שלחדשו
 הניסים לעקף לשמחה לנו המקווה בלילויספרו

 שאמרו כמו פפל תהיה מצרים ויציאתונפלאות,
 אחריות מראשית המגיד ברוךחז"ל(,
 )סוטה בסרטנה ז"ל דבריהם ותתבונן תשכילדלמערזזק

 מדבר שהיה מלחמה כהטוח הכהן בעניןסג.(
 על למלחמה היום קריבים אתם ק כ )דברים העםאל

 דברינו לפי וכו', שמעון על יהודה לא וכו'אויביכם
 הם הזעם בשעת אפילו שמעון עם דיהודה רוביןהנ"ל

מצורפיו



קנב יעטעטכ2ר החדשים מהות א, מאמר אב, תמוז חרשי מאמרי322י
 פי הועל מה כן נם ותבין זה, על זה ומרחמיןמצורפין
 הפסח דחנ א' יום שחל ביום תבה( )טואו"ח שלנוקביעות

 ישראל ומנהג באב, פ' של הקביעות הוא ביוםבו
 שהם ביצים באכילת זכר להנשות התה( ב תעו או"חתו"ע

 והתבונן בין אבלים,מאכל
 מארץ צאתינו כימי בימינו במהרה לעתידרמנה

 יהיה שמעון של והחדש נפלאות, יראנומצרים
 לישראל, שלימה ולשמחה לששון יהודה שלכחדשו
 )פתיחתא עולם לאור לנו יהיה בעוה"ר החשוךוהיום
 מפומייהו עליה )דאתמר דוד בן לידת יום יא( רבתיאסתר
 זה אור יהי אלקים ויאמד ק א )בראשית בפסוקדרבנן
 הבהטיח מלך שלאורו

 ג"
 בקדושה לידתו מיהודה, הבא

 ביום שמעון של בחורטו ולשפחה לששון המקווהביום
 כבוד ויתנלה הארץ כל על למלך י"י יהיהההוא
 שמעו"ן יהודייה תמצא כן על במהרה, עלינוטלכותו
 ג(. דרוש ב טאמר אדר )עטו שלימה, שמים מלכו"תבנימפ'
 במנה התגלות בהתחלת בחטה אצל כן גם לרמזויש

 כי י"י וירא ד( ג )שמות נאמר הראשונהבנאולה
 המה הן ארי"ה פלייה בנימפריא ס"ר לראותןמ"ר

 ביד נא שלח יג( ד )שם אמר כן ועל ואב, דניסןהמזלות
 פינחס ביד ליונתן, המיוחס בתרנום ומתרנמינןתשלח
 פינח"ס יומייא, בסוף למישתלח עתיד ראתאליהו
 הנ"ל, המזלות ב' מנין ס"ר בנימפריא כן נםאליה"ו
 ארי"ה א"ב מז"ל פל"ה ניס"ן מז"ל עוד,ותתבונן
 והבן הללוי"ה, שמח"ה הבני"ם א"םבנימפריא

 ב( אות א מאמר אלול )עמו הללו,הרמיזות

 המנהנ היא, תורה אבותינו מנהנ תתבונןרזינה
 זה עם זה לדבר כשרוצים בישראלהמורגל

 אומרים כסדרו להזכירו אסור הנה הנכבד שםמענין
 בחרו ולמה אב, חדש של צירוף הוא הנה הוי"ההשם

 *(, צירופים הי"ב מן אחר צירוף %א דייקא הזההצירוף
 כימי לעגלותו הקב"ה עתיד החיבט זה צירוףלהיות
 הוא השם בו אשר ניסן בחדש שצרים מארץצאתינו
 השם מן לדבר כמירוצים ישראל מנהנ כן עלכסדרו,
 של שהצירוף הוי"ה, צירוף אומרים כסדרוהנכבד
 שיהיה בימית במהרה לנו המקווה הוא הזהחדש

 של בצירופו כמו שלימה ולנאולה ולנחמהלישועה
 הבן. השתה כמדרו, שההד ניסןחדש

 ב. א בראשית בחי רביע ערןג(
 תבא. פרשת תחלת גדול למשה"ח ישראל השארת עייז'(

 בשם הביא ח( בו או"ח הדוס )עקרי דינים עיקרי בספרי(
 בעה"ק וז"ל, ה( )טיחו אליהו קולספר

 חודש מראש בשר לאכ% שלא נהגו תוב"בירושלים
 לצורך שקנה סמה בשר לו נשאר ואם התענית, עדאב
 שאומרים שמע לשבת, או חדש לרירם נפשאוכל
 רשם בשיורי אוכל שהיה יצחק מהר"א הרבבשם
 המחבר הרב והביא אחריו, נהגו ושכן ושבוןחדש
 דאיבעיא ע"א( י"ז )דף דח%ין קמא מפרק לזהראיה
 לארץ בכניסתם לישראל להם שהיה נחירה בשרלהו
 מינה דנפקא כתב ז"ל והרא"ש בתיקו, ונשארוכו'
 כרחך על הוה, דהוה מאי קשה נופא האיבעיא)רעל
 שאפר למי לי( נראה לדינא, מינה דנפקא לומרצריך
 וקודם פלוני, זמן בהניע מהמינים אחד מין עצמועל

 כיון לאכול לו מותר אם המין מאותו לו היה הזמןאותו
 כיון דידן ובנידון שם, עיין ההיתר בזמן בידושהיה
 *( לקולא אזלינן בתיקו הדבר ונשאר מנהנ אלאשאינו

 חנ"ה*(
 שבת משיורי שנשאר מה דוקא למה אדע לא שיטתולפי

 קודם החול פרפך שנשאר מה אפילו הלא חדש,וראש
 התיתר: בזבו בידו היה הנה חדשראש

 אי"ה, אבאר כאשר נקבל קבלה דברי דבריווהנה
 לראיה, דומה הנידון דאין תשובה יש לדיןאבל

 מצות דהנה נחירה, בשר דאיברי האיבעיאדשאני
 על ונצפוינו תרי"ג, ממנין עשה מצות הואשחיפה
 לאכול לע נאמר אז לארץ בכניסה הזאתהמצוה
 כתיקונה, המצוה בה יקויים עד ועוף חיהבהמה
 המצוה, זאת לקיים צריכין היו לא במדבר כן שאיןמה
 האיברים מן בידם ונשאר במדבר בהמה נחרו אםוהנה

 המצוה קיום שייך לא באיברים הנה לארץ,בכניסתם
 הם שכבר כיון האיברים אותן להתיר מקום יששפיר
 הסימנים לשחות למצוה בהם שייכות ואיןאיברים
 איברי בנמרא אומרם בדקדוק בזה )ויתכןוכיוצא,
 כבר שהם הואיל הוא הספק מקום רצ"ל נחירה,בשר

 בנידון כן שאין מה ופירומן ירקות כמו והויאיברים(,
 מחמת אכילה איסור רק מצוה שייכות כאן שאיןדידן
 בידו הבשר שהיה מחמת להתיר ראיה איןהחבל,
 הרא"ש מרן שהמציא הנידון ונם האבל, לזמןקודם
 על ואף בנמרא, לבעיין דומה אינו דעתי קפ לפיז"ל,
 מצות כן נם בו יש דהרא"ש בנידון ליישב, יש כןפי

 )בטומר וכו', תשמור שפתיך מוצא כה בג יבהםעשה
ככל



 לששם המצרים ב"ו ב, מאמר אב, תסח חדשי מאמריבנני
 דירן, בנידה כן שאין מה יעשה, מפיו היוצא ככל סי

 באפשר, הוא ההיתר מקום לענ"ד הנראהאבל
 אחר הבשר שירי לאכול רשאי יהיה שלא נאמרראם

 רק לשבת יקנה ולא ומימנע השירים יתקלקלוהשבת,
 שבת, לעוננ מניעה יהיה זה ידי ועל ובצמצוםבדוחק

 מקומות בכמה אשכחן נוונאוכהאי
 הייתי חורפי בימי הוינא כד דכירנא לך, אומרוערר

 מפורסם שהיה אחד לצדיק לפרקיםמשמש
 והצדיק מפשעווארסק, זצוק"ל סופר מהר"מבדורינו
 והיה הקדש, ורוח מדרינה לבעל מפורסם היהההוא
 מתוקנים היו אשר מאכלים שיורי מצניע שהיהמנהנו
 איש אליו ובבוא והדובשנין, הרקיקין כנוןלשבת
 ואמר הללו, בשירים מכבדו היה החול בימינכבד

 מנחות שירי כעין מיקרישזה
 מי אשר *(, אחד נדול בשם מצאתי הימיםוברבות

 לשתות ושלא בשר לאכול שלאשרוצה
 הדבר יכבד וכאשר פרישות, מחמת או החול בימייין
 שבת, לכבוד ה' ביום או ד' ביום בשר יקנה הנהעליו
 ונם החול, בימי נם הבשר מאותו לאכול לוומותר
 החול, בימי לאוכלן יוכל השבת אחר לו שישתיירמה

 כל דירן, בנידון להתיר וחומר קל שהדבר אניורואה
 הוא כדאי כי למעשה ולא להלכה לא כותב הנניזה

 וכו' אלקינובית
 בכסף נחפה ספר בשם המחבר הרב שם עודוכרקב

 לשבת, חדש ראש בין לחלק שיש ג(, טימןואו"ח

 מותרים, חודש ראש הכיורי אסורים שבתשמיורי
 חוכא כי דמחזי אליהו קול בעל הרב זה עלותמה

 ראיותינו דעיקר כיון המחבר הרב לו ופתחואימלולא,
 ולא היום עד מותרים שהיו נחירה בשרמאיברי

 בנידון חדש ראש הוא בדומה והנה מעיםנאסרו
 בבוא הבשר נאסר כבר הנה שבת כן שאין מהדירן,
 השבת דאחר לומר יש הנה הותר שבת ובבואהחדש
 כן אם זה לפי אומר הקפן ואני איסורו, וניעורחוזר
 הבשר, עדיין נאסר לא מנחם ב' ביום שחל בשבתנם
 מעולם נאסר לא נחירה בשר בשלמא מתמיה, אניועוד
 דידן בנידון כן שאין מה לארץ, ישראל ביאתעד
 בשנה נאסר דהרי לאסור, יש חדש ראש בשיורינם

 בביאת השוב התענית, אחר הותרה כך ואחרהעברה
 על וניעור, חוזר לשמחה( להתהפך )המקוויםהימים
 השמא מבוררת, ראיה הללו לדברים אין לדעתיכן
 שייכות לו אין העברה בשנה שנאסר דמה לומריש

 מחכים שנה דבכל כיון הזאת, השנה עםבצירוף
 היא אומרת שנה בכל איומתי המקווה, ליוםומצפים

 תשמעו בקבו אם היום הזאת,השנה
 ממז )""ב יעקב שבות בשם הנ"ל בספר שם עודיא(

 למי המצרים בין נשואין לעימות שהתירלק
 כיון המחבר סיים כך ואהר ורביה, פריה קייםשלא
 שם, עיין מזה ירחק נפשו שומר מילתא מסמנאדלא

 זה כל עם כך, הוא שהאמת הנם הנה אומרואני
 אל ד( כ )אמת לומר בזה שייך הנה להשיב ישלדין

 הוא ורביה דפריה כיון וכו' אשנה לכשאפנהתאמר
 לדחות, יש כן פי על אף אבל דאורייתא, עשהמצות
 דין המקדש בית כהיחרב ( ס )נ"ב בנמרא אמרודהנה
 שם עיין וכו' נשים לישא שלא עצמנו על שננזורהוא

 ימי עיקר שהם האלה בימים פנים כל על הנהבגמרא,
 הוא דין ודאי ולצומחה( לששון הש"י )יהפכםוכו'

 קיים לא אפילו נשים לישא שלא עצמנו עלשננזור
 לי נראה ורביה,פריה

 1. נהר ה מעין לאברהם חסד עשן*(

 במאמר
 המצריםבין

 באב, תשעה עד בתמוז חז מן היינו המצרים בין ימי מן ידוברבו
 המצרים. בין המאמרושם

 ולא בו.(, )תעמת הלוחות נשתברו בו בתמוז י"זא(
 והוא פו"ב, בנימפריא דייקא י"ז הואבמקרה

 פ' אין מה כ!פני ( נד )ב"ק רז"ל שאמרו מה פיעל

 ית"ש לפניו וידוע נלוי היה כי הראשונות,בדברות
 כן על הפוב, פסק ח"ו ויאמרו להשתברשעתידין

 אלה שכל לומר שניות בלוחות רק פ' בהםאין
הענינים



הצ יששכר המצרים בין ב, מאמר אב, תמוז חרש שמףבני
 ביום המעשה אירע כן על לגבראל, פו"בהענינים
 סח.( תשא תורה לקוטי האריז"ל שכתב וזהו בתמוז,מו"צ
 כן אמר ה( לב ושסות מחר לי"י חנ ויאמר אהרןויקרא
 מוב ויום חנ ההוא היום להיות שעתידבנבואה

 אי"ה עוד ויבוארלישראל,
 נפרדות ובלק חקת פשומה הש"א קביעות בשנוןב(

 ולמה ת"ח( )סואו"ח מחוברות וממעיוממות
 מה כל דמהדרינן כפטום לומר ונראה בהיפך,לא

 הארץ חלוקת בהם שמבואר הפרשיות לקרותלאפשר
 הדברים ממעי ממות פרשיות דהנה המצרים, ביןבימי
 תמיד הפרקטיות אלו קורין לזה הארץ, חלוקכן בהןיש
 לאלה לישראל, הבמחה להורות המצרים ביןבימי
 מבואר פנחס בפרשת נם והנה כן, נם הארץתחלק
 שיקראו דאפשר מה כל מהדרינן כן על הארץ,חלוקת
 פנחם בפריטת ונם האלה, בימים פנחם פרשתגם

 בהומיף ישראל יתנחמו הנה המועדים, כלנאמרים
 האלה הימים שעתידין בימינו במהרה מועדיםלהם
 ההן אסץ8 שחו פובים, ולמועדים ולשמחה לששתלהיות

 כווננן ( קיא שכ"י )פרע-ח האריז"ל בכוונת מבואר *(ג(
 מיום המצרים בין בימי אבותברכת

 בשם הוי"ה חילוף יכוונו י"י אתה ברוךהברכה
 הנה הוי"ה, לאותיות הקודמים אותיות היינופדה"ד,
 לתמוז המצרים בין לימי ירמוז בהתחלקו הזההשם
 תמוז ימי לי"נ רומזים י"נ, הם מ"ר אותיותואב,
 ט' הם ח"ד ואותיות החדש, מוף עד התעניתמן

 אשר התענית עד אב ר"ח מן אשר ימים למ'רומזים
 במהרה הש"י ירחם עד בהסתר הם כביכול הימיםאלו

 בהמתר הם כעת האלה הימים להיות והנהבימינו,
 הנכבד שם המתרת הכוונה הוא לזה בעוה"רפנים

 ברחמים לישראל הש"י יאיר אשר עד אתוון,בחילופי
 תמוז, של ימים הי"נ )ננד אריך תיקוני י"נרבים
 ומ' הלוחות(, שבירת אחר ההם בימים משההזמרן
 אמרן אב, של ימים מ' )ננד אנפין דזעירתיקונים
 בכו אשר המרנלים שליחות אחר ההם בימיםמשה
 והנה הדבר(, הבן חנם, של בכיה ההוא בלילההעם
 זא"ת כן על עליונים, האורות כל מקבלת ההראלכנמת
 )הנם אייר זעיר תיקתי תיבות ר"הטינקראת

 רלט-רמש, סימן דשרקא אנשא בטפר פובא " סימן שד סכמו*(
 מטוה ס' בהפחיז דבלה אוראובספר

 כב. אות בסהר דשרקא אירא עייז"(

 בפמוק לרמז ש"ט והוא אחרים(, מעמים עודש"ט
 היא )כנ"ל( וא"ת היתה י"י כחינן כק קיח)תהלים
 חדשים כב' )היינו בעיניים ונעלם( )מכומהנפלאת
 א' כטומר לעיל שכתבתי כמו עינים הנקראיםהללו
 קצתו ש קצחש בהכפלו מדה"ד השם והנה שם(,עיין
 במפר )עיין קי"ז בניממריא מ' פעמים י"נדהיינו
 חרוזו(( )פ"א משולשת קדהטה מאמר עולם כהרתברית

 הנ"ל השם דהנה בזה תתבונן הוי"ה, נא"םבניממריא
 בא בהן אנטר התורה אותיות ננד כ"כבניממריא
 נאלמתי בנלותינו ובעוה"ר לישראל, הש"ידיבור
 האלה בימים הכוונה הוא והנה נפרץ, חזון איןדומיה
 נ( קיט )תהלים בפמוק מרומז והוא עולם, כימילרחמה

 דהיינו ומרודי עניי בימי )נם בעניי נחמתיזא"ת
 הנה ענ"י, להיות עי"ן נתהפך שבעוה*ר הללזבימים
 להתנלות העתידים הנ"ל התיקונים רמזי נחמתיזא"ת

 חיכתי אמרתך כי ומיים( רבים, רחמיםבהתעוררות
 הנ"ל ך"ב להטם מעורר שאני ידי על שלי)החיות

 כנ"ל( והדבור האמירה רמוזשבו

 שם( )ולע"ח האריז"ל מרן כונת פי על לך אומר עודד(
 שמות נ' עיטרה דשמונה ראהטונותבנ'

 והנה מצפ"ץ, כוז"ו טדה"ד והם הנכבד השםלבושי
 מהם אשר השכמים מנין שמ"א, בניממריאהם

 אפרי"ם, יהודייה היינו משיחין תרין במהרהיתפלו
 ה( מ )שם מוריך עוד יכנף ולא כ( ל )ישע" אזויקויים

 א(. הדבר הבן לי, נראה הוי"ה, כבודוננלה

 הנ"ל, שמות בנ' הכוונה פי על עוד ושרענונןה(
 הוי"ה השם אשווע בברכתהנה

 מתלבש הוי"ה השם ובנבורווע מדה"ד, בשםמתלבש
 בשם מתלבש הוי"ה השם השכן ובקדהטת כוז"ו,בשם

 הלבהטים שמות נ' עם הוי"ה שמות הנ' הנהמצפ"ץ,
 הדינים( להמתיק יחד לכוללם הכולל )עםהנ"ל

 והוא ציון בת עונך זן"ם בג( ד )דכהבנימפריא
 הדבר נחמד ומה ורחמי"ם, די"ן חמ"דבניממריא

 יעקב ואלקי יצחק אלקי אברהם אלקי באבות זהלכוין
 לרחמנו למועד חזח ועוד והנורא, הנבור הנדתהאל

 עולם.כימי
 לכוין יש רחתתות בנ' הנה עוד, חשבונן יהנה0

 )עם שתן בנימפריא הנ"ל שמותהנ'
 חטם רצ"ה ההי"ן מילוי אלהי"ם אחרונות ובניהכולל(,

אדנ"י



 יששכר המצרים בין ב, מאמר אב, תסח חדשי מאטריבנני
 שלו"ם שי"ם בגיממריא שי"ן, בגיממריא כן גםאדנ"י

 היינו הנ"ל, שמות הו' )עם שי"ן שי"ןבגיממריא
 שם עיין שמות ו' הם הרי הנכבד השםבהצמרף
 התפשמות סוד )הוא תש"ך בגיממריא הם הנהותבין(,
 פעמים י' היינו עשרה, קומת לשיעור זההסד[קומת
 הודעת כזאת מבראשי"ת תש"ך(, בגיממריאע"ב

 תש"ך לה יש בראשי"ת בתורה הראשונההתיבה
 בתיבת יג( ס" ה מאטר וכבתות לך כתבתי וכבר א4צירופים
 חהטיא"ל ב"ן נחמי"ה גואלים הג' נרמזיםבראשית
 בראשי"ת, בגיממריא אליה"ו עמיא"ל ב"ןמנח"ם

 ד( סיטן א )מאטר לעיל שכתבתי מהעיין

 הימים, אלו של השעות בכוונת טדבר אני עודז(
 שעות שי"ב ישנם תמוז ימי בי"גהנה
 נתקיים בעוה"ר והנה הוי"ה, צירופי י"בבגיממריא

 ביה( איתנהו דכולהו ( ה ))ב"ב שב"י הלכו ה( א)אג4
 הוי"ה צירופי י"ב מן הרחמים ובהתעוררות צר,לפני
 אב דחדש ימים התשעה של והשעות וירחמנו,יש"ב
 אשר והוא )ארי"ה, ירא"ה גכור"ה, מנין רי"והם

 לי הוא אורב דוב ק ג ואיכה הפסוק ברמזאמרתי
 בלא ארי וקרינן אריה נכתב הנה במסתרים,ארי"ה

 ארי"ה, מנין הם ימים הס' מן השעות דהנהה',
 בן נולד ולמעלה המנחה מן באב תשעה ביוםאבל
 אחרונות שעות והחמשה די"ד(, פ"ב ברכות ~תשלטידוד
 רק אריה קרינן לא כן על הדינים, מתמתקיםכבר
 ג' ידי על מתמתקים והנה הבן(, ה', חסרארי

 מנין ארי"ה בגיממריא ע"נ פעמים ג' החמ"דשמות
 הם ימים הך"ב מן השעות כל סך הנ"ל,השעות
 רז"ל אמרו והנה הגאתה, מפת"ח מניןתקכ"ח

 )1יק"י
 )סוד הכשטניות בזכות אלא מתכנסות הגליות אין ג(ז

 פ"ה מלכות בגלות עמנו היא אשר פה שבעלתורה
 )תהלים בסוד כעת והוא לה קרינן פה שבעלותורה

 פינו במו ושונין וכשמדברין דומיה, נאלמתי ג(לט
 יושע שנאמר הסתום( נפתח אזי פה שבעלהתורה
 בגוים מתניתין( )לשון יזענו כי גם ( ה ב"ב ועיז י"

 פרקים תקכ"ח נחשניות יש כן על אקכצם,עתה

 במו"ס הרח"ו כללי ועיין ע"א ז' בראשית תורה לקוטיעייןא(
 קיט חייםעץ
 אופז ואתחט ועטן וביהו, איש ד"ה סוף ג שמות פרייתא*(

 עיטש בבלי תלמוד ת' אות ישרה ברגל ומובא בהג"הרל"ז
וצ"ע.

 הדברים. עפ"י והנה ד"ה א"א פ"א ברכה והיה ס'וייןב(

 עמד כבר והנה א*(, עמוקות במגלה עיין מפת"חמנין
 בהגהותיו ז"ל ברלין "טעי' מה"ר הנאק הרב זהעל
 אינם המנק על כשתעמוד דבכורים( )עפ"ד הש"סעל
 אל שמצורפך לדעתי הוא אבל פרקים, תקכ"גרק

 ואינם הכהינה בלשון שנויים תוספתות ה'הכהגנה
 קנין ופרק בכורים, דמסכת ד' פרק ב4 מכהיכהינה
 ( )פב ובקידושין ( )גו בפסחים 11ז1ספתא פ"ו4 )אבותתורה

 הימים דבאותן הנ"ל, לסוד כן גם והוא )סט.(,ובסומה
 "ט המצרים בין ימים הכ"ב היינו הפתוחשנסתם
 הן הנה אחרונות שעות הה' רק שעות, תקכ"חבהם
 כן פי על אף אבל הימים אותן בכללות כן גםהמה
 פרקי בסך הוא וכן דוד, בן בלידת מתמתקיםהמה

 שנויים אשר ותוספתות פרקים, תקכ"גהכהוניות
 הגאולה מפת"ח תקכ"ח הכל סך ה', המשנהבלשון

 אמן בימינובמהרה
 היינו כ"ב, הן הימים בסוד ג( )אות לך כתבתי להנהח(

 לך כתבנו הנה אב, ימי מ' תמוז ימיי"ג
 הזכירן ארי"ך תיקוני י"ג סוד בתורה רטנםאשר
 אחר היה זה )הנה 1-ז4 % )שטות תשא בפרשתכהיה
 שבירת ( כו )תעמת כנודע בתמוז שהיה העגלמעשה
 המה התמוז ימי כן על בתמוז, בי"ז היההלוחות
 יתמתקו בימינו במהרה הרחמים ובהתעוררותי"ג,

 בפרשת הנה אב ימי ומי ורחמים(, לחסדויתהפכו
 וזה אנפין זעיר תיקוני מ' כהיה הזכיר יה( יד )במדברשלח
 מרז"ל כנודע כאב במ' שהיה מרגלים מעשה אחרהיה
 הם א( שם )בטדבר ההוא בלילה העם ויבכו ( כס)תעמת
 ימים המי המתקת והנה וכו', חנם של בכיהבכו
 הנ"ל, תיקונים מ' הרחמים הכהסכת ידי עלהנ"ל
 ונקשטתי לב( נב )יקרא בימינו במהרה יקוייםהנה
 נעשה אשר הפגם לתקן דייקא תו"ך ישראל, בניבתוך
 השעות והנה תו"ך, בניממריא מרנלי"ם ענ"ל ידיעל

 ימים של שעות מהם בהסיר תקכ"ח הם האלהבימים
 ונם חדש וראש השבתות ימי ג' דהיינוהקדישים
 מנחה מזמן אחרונות שעות הששה באב תשעהמיום
 איתנהו והא הא שעות ה' כתבנו דלעיל )הגםכנ"ל,
 עיין ערב צללי ינטו מכי תיכף מתהלת מנחהדזמן
 הנה שעורג 1זו"ך נשארו ר"ג((, )ח"ה אברהםבמגן
 בתו"ך הללו בימים האבילות מהנהגת היסורין ידיעל

 בתו"ך )ונקדשתי מרגלי"ם עג"ל עון יתוקןשעות
 הדבר. הבן ישראל(,בני

והנה



קני יששכר המצרים בין ב, מאמר אב, תסח הרשי מאמריבנבי
 ש"ט )פעיח לכפא מעלות שש תיקונים עוד ישנםהענה

 מלכות כפא על הירטב דוד )הזכירםח"ז(,
 עיד ישנם באב ט"ו עד כן על )טו( פ"ובמזמור

 ישראל ובנות לישראל טוב יום והוא ( כו )תעמת ימיםו'
 הכל מך באשלמותא( פיהרא בהיות למחוליוצאות
 אדנ"י כ"ח נא ינדל ועתה יז( ע )במדגר ימיםכ"ח
 נחל"ת להם לתת רעמו הניד כלעשיו כ"ח ו( קיא)תהלים
 לגורל נפלו אשר אב תמוז חדשים הב' המה הןגוים,
 התיקונים התעוררות ידי על עמו י"י לחלק יוחזרועשו
 עונות בידם שהיה מדבר מתי נפסקו בו כן עלהנ"ל,
 מבראשית והנה בדוריהם, התיקון נמר אז והיההנ"ל
 דהיינו יבראשי"ת דעובדא אתוון כ"ח הודעתכזאת

 וכו' ברא בראשי"ת א( א )גראשית הראשוןבפסוק

 ואין ו"ה( )וחסר שלם השם אין בעוה"ר כעתיתנה
 מירושלי"ם י' וחמר א'( )וחמר שלםהכסא

 היינו אדנ"י כ"ח נא ינדל אשר )עד מאליה"ו ו'וחמר
 תוחור ובמהרה כ"ח( בנימפריא הנ"ל האותיותאלו

 המה החסרים האותיות אלו והנה ליושנה,העפרה
 הללו האותיות אחר כן על אהו"י אותיות בי"חבאל"ף

 חוזק על מורה הדנש כי דנהטים אותיות יבואולא
 ואחר ממותק, הוא רפה כן שאין מה ודין,ונבורה
 הדין חוזק עוד יהיה לא הנ"ל האותיותשיוחזרו
 הימים המה הן בעוה"ר החפרון בעת וכעתבעולם,
 )פרע"ח הדע"ת שם )והוא אהו"י מנין כ"בהאלה
 לכותבו הים לסער ממונל דגבורות, עיפרא פכ"ה(ש"ח
 בסופו שכ"ג )שם האריז"ל שכתב כמו המפינה תורןעל
 אבל הם, שנים החפרים ווי"ן באמת והנה ((,קיא

 אבל להו, חשבינן כחד בא"ב שוים האותיותלהיות
 באב מ"ו עד באשלמותא אינה הסיהרא כן פי עלאף

 מעשיו וכ"ח כן, נם החמרה דאליה"ו הו' ננדשהוא
 הבן לעמו,הגיד

 אמנך ( קיט הקדש )מחברת האריז"ל בכתבי מבךאףט(
 מיחודים נרים נשמות נולדים הללובימים

 לידת זמן באב תשעה הוא האחרון וביוםעליונים,
 לימות נרים מקבלים אין ( כו )יגעות בזה הרמזמשיח,
 הנרים, לידת זמן נפסק כבר טשיח שנולד כיוןהכהטיח,
 תשכחנה אלה נם טו( סט )ישע" בפסוק )הרמז לי,נראה
 גרים מקבלין אין תיבות ראשי אל"ה ג"ם וכו',חונכי

 קמא. נסע, וירקב ד"ה וישלח דכלח אגרת עייןג(

 עשרה שמונה בברכות תמצא וכן המשיח(,לימות
 ואחר הצדק נירי ועל הצדיקים על בברכתמתפללים

 שאמרו מה וזהו לדוד, קרן וצמיחת ירושלים בנין עלכך
 דכתיב כפפחת לישראל גרים קשים ( סו )יגעותרז"ל
 יעק"ב, בי"ת על ונפפח"ו אליהם הגר ונלוה א( יד)ישע"
 המבוארים השמות אלו כוונת הללו בימיםדחנה
 רצ"ה מצפ"ץ בוז"ו פדה"ד הוי"ה דהיינו 1( )סימןלעיל
 בעוה"ר כי אחד )חפר תשמ"ח בגימפריאאדנ"י

 עולם שמחת תהיה בימינו ובמהרה חפירה(,השמחה
 במילואו יעק"ב ישראל, ישמח יעקב יגל ראשינועל

 לכו יעק"ב בי"ת ה( ב )ישע" וזהו תשמ"ח,בנימפריא
 בהעשות יעקב של הבתים היינו יעקב בית וכו',ונלכה
 תיבות, היינו בתים אבנים, שנקראו מהאותיות סב.()ת"ז

 ס מאמר )תשף כתבנו אשר וזהו במילואו, יעק"בוהיינו
 )חג מבע"ה כמע ויעק"[2 יז( לג )בראשיה בפסוק ג( ד(סיטן

 בנימפריא אותיותיו מילוי )היינו בית לו ויבןהפוכות(
 תהיה ובמהרה בחנך, ושמח"ח יד( טז )דגתםתשמ"ח
 בפפר זה כל עיין דוד בן שנולד ביום נם החנשמחת
 נרמא הזמן שאין האלה בימים והנה ותבין(,הכוונות
 גרים, לנשמות רק ורמות נבוהות נשמותלהולדת

 יהיה זרז[ ופובו במילואו יעק"ב בי"ת שיהיהעד
 בימיט, במהרה דוד בן שיתגלה דהיינו שלימה,שמחה
 נרים שנולדים זמן כל לישראל גרים שקשיםוזהו
 הנר ונלוה שאמר וזהו יעקב, בית נשלם לאעדיין

 תבין. ואתה יעקב, בית על ונספחואליהם

 בין בימי יחידי לילך שלא כס( א )אע"ר יש במרטטי(
 ט' שעה עד ביום ד' שעה מןהמצרים

 ערוך בשלחן והובא בתנבורת( שהחמה בזמן)היינו
 ו( ה )שסטים בפפוק לרמזו יש ולדולתי יה(, תקש)אחח

 שמנ"ר בימי ארחות, חדלו וכו' ענת בן שמנ"רבימי
 כמו נרים נשמות נולדים שם אשר בימים נ"ר)ש"מ

 ענ"ת ב"ן לעיל(שכתבתי
 המלאך 3ט( )אשןעמוקות

 תע"נ שמו תמוז חדששל
 *(, ענת בן אותיותב"ן

 שיש )בזמן יע"לבימ"י
 היום, משווה לקועליה
 שאו הנ"ל השעותהיינו
 אז( בנבורתה,החמה

 במנלה הובא רזי)בפודי
 הס"ה*(

 הפלאך זה של תיבותראלף
 עמוקות במגלהעיין

 צריח נחש תיבות רוהטי)שם(
 ואנח תנין, עקלתוןנחוט
 בתמוז והנה כבניחא,עקב"ת בג" המלאך זה לך,אומר

 בין ימים הכ"במתחילין
 כעת בהם אשרהמצרים

לו



 יששכר המצרים בין ב, מאמר אב, תסח חרשי מאמריבנבי
 פנים, הסתר בחינת  בשה"ר רמז והוא ארחות,חדלו

 לי, סתר אתה '( יג )"היזםנכון
 כביכול הוי"ה שםהיינו

 שמך, נזכיר ב"ר לבד יג( כו )ישעה כנ"ל, הלבושיםבאסתר
 מנין כלניחא עקב"ת בגימטריא הוי"ה פעמים כ"כוהנה

 והתבונן. הנ"ל,המלאך
 והימים כ( יג יצטבר המרגלים בשליחות כמזיביא(

 הקדוש הרב כתב ענבים, בכוריימי
 שבסוף עוששם )לחוסי מור ז"ל מאוממירפאליעמהר"ש

 הם אשך ,טך;א11זיויז בפלקט;( איהל ד"" כא. קרזולספר
 ס"מ אותיות הם ענבים לאותיות וקודמיםבכורים
 הליכתם זמן רצ"ל דבריו, כאן עד שלימתו, אזכי
 הרב והקשה כידוע, המצרים בין ואב בתמוזהיה
 הרי שלח(, אנך חומת כא, ב לפי )דגש זלה"ה חיד"אהגדול
 גורי שכתבו מה פי על לפרש ונראה י', מלאענבי"ם
 בדבון )יב8 האריז"ל בשם יד כתב בליקוטיםהאריז"ל

 נדרשת התורה כי וכתיב, קרי של המעם ק קלפי
 בישיבה ותתאה, עילאה מתיבתא רטיבותבשתי
 כמו נקרא ג*( קטם רע, פגע ואין שפן איןהשיינה
 בהם לשנות צריך אין התיבות שאר וכן נכתב,שהוא

 סבא ייבא ר' שאמר כמו לנרתיקה מלהלאהדורי

 למסור צריך ממח של בישיבה אמנם השלום,שיי
 קרובים הדברים פשמ ושיהא בלחישה התורהרזי

 ב(, סימז 1 סחטי סיע )ענן דבריו כאן עד לרבים,למושכל

 דדרשו הענינים שארי כל הדין דהוא יביןהכהסכיל
 שלפנינו, במסורת שנמצא ממה שינוי בקצתחז"ל
 )במדב"ר חז"ל שדרשו משה כלו"ת א( ז )במדברכגון
 הם אבל מלא, שלפגינו ובמסורה כתיב כל"יז כח(יב

 ק, בזהר( הוא )כן חסר נכתב עילאה שבמתיבתאידעו

 עילאה במתיבתא כך, הוא כן גם שבכאן לומר ליואט
 חסר ענבם בכורי נכתב מהחיצונים פחד איןשם

 תתאה במתיבתא כן שאין מה הנ"ל, פי עלהכוונה
 והבן בפירוש, לרמזו יתכןלא

 )המבואר במתניו הסופר קסת אשר וכו' דץאי"טיב(
 ב' בגימפריא קם"ת ג((, )סביחזקאל

 במתני הוא ולכן כפולים( )ממנצפ"ך פ"רפעמים
 גבריאל כי רצ"ל ד([(, זלהרס"ז, הכינויים )ערכיגבריאל,
 והאיש סו( ם )דה"א דאמר ראת כמה אי"שנקרא
 עי"ש "והשם" הוא הנוסח קלס סימו ח"ב יונה בנפי עתוג*(

 קרניזכל
 ע"ג. קל ח"ב ועיין כ, סימן ק מערבת לפי דבשעייןד(
 ש"ב. קלס דף לעיל עיין*(
 ע"ב ה דף שמות פרשת עמוקות מגלה עטן**(

 אלה ה( פב )תהמם הנרמז הוא ולדעתי וגו',גבריא"ל
 בגימטריא ס"ך בם"ך, אעבור כי וכו' ואשפכהאזכרה

 בכ"ר דאי"ק רבתי בך'קם"ת

 ע4 קנ )טרש וכו' עת כי ציון תרחם תקום אתהיג(
 מתם למימר ליה הוה אתה מהו להבין"ט

 הקדיש שכרוב מה פי על לפרש ויש ציון, תרחםתקום
 ( כב קרוים ספר בסוף שושנים )לקומי מאוממירפאלעמהר"ש
 תק"ף והנה בגיהנם, חדרים תת"ן ש"ט הפליאה,בשם
 בנטה להמחבלים ויש כך כל חציפות שם איןחדרים
 מנין חדרים בשארי כן שאין מה חכם, תלמידבפני
 עדן לגן ההולך הצדיק והגה חציפות, יש שםר"ע
 מסוגל והוא את"ה, שם מצחו על חוקקין שםדרך

 נפלא, ענין שם ועיין יברחו, החצופיםשהמחבלים
 )"( סאסד השבתות במאמרי שבתבתי מה)ועיין
 על סג((, סימן ד סוטר טבת כהוו ועין יז, יממן שבתמנחת
 בפני להגן ממוגל את"ה שם מזה לך יוצא פניםכל

 את"ה( השם )רצ"ל את"ה לפרש ש"ט וזהוהחצופים,
 השם, זה דוקא למה המעם )ואמר ציון, תרחםתקום
 הוא )והנה מועד, בא כי לחנגה עת כי אמר(הנה
 כן על יסגי, חוצפא אשר משיחא עקבות ( טט)סוטה

 ויתבטלו שיברחו כדי את"ה השם שיקוםמהראוי
 הארץ כל את י"י כבוד וימלאהחצופים(

 מחבירו דבר איזה המבקש דהנה עוד, לפרש רישיד(
 בא המניעה מבוקשו חבירו ימלאכשלא

 ונקרא יב( סימן ח מאסר שבטת )עדו פנים משלשהבאחד
 מה שאלי"ן מה שממג"ו מה הפילסופים אצלהדבר
 מחמת המניעה היינו שממנ"ו, ממה והוא, **,שבי"ן
 המתבקש בעיני חן מצא לא או ראוי שאינוהמבקש
 מצד לפעמים המניעה היינו שאלי"ו, מהוכיוצא,
 שהוא או מבוקשו לעלאות בכחו שאיןהמתבקש
 היינו שבי"ן, מה וכיוצא, ליתן רוצה ואינואכזרי
 נורם הזמן שאין מחמת הוא שהמניעה ממוצעדבר
 בודאי אזי הללו דברים הג' מצד מגיעה וכשאיןלזה,

 הנ"ל הפסוק יתפרש ובזה המבקש, תפלתמקובל
 יכול כל ואתה וחנת הרחום המלך )הואאת"ה
 המתבקש( מצד מניעה אין כן ואם מבוקשינולמלאות
 תם הצור במחשבת עלתה )אשר צית תרחםתקום
 יסד שכהנם תבל כלפתיית והוא העולם בריאתקודם
 אם וכו' מראשית בה הש"י חקיני ערמו אתהקב"ה



קנה יששכר החמישי צום ג, מאמר אב, תמוז חרשי מאמריבנבי

 לאם וכו' לחננה עת כי הטבקש( מצד טניעה איןגן
 שהש"י מהראוי כן אם הזמן( מצד גם מניעה איןק

 ישראל הכנמת טענות הוא כן סבוקשנו,יסלא
 בסהרה לתפילתינו ישמע חיים והמחיההקדותה,

בימינו
 נבנה שלא מי כל ה( א יומא וירושלמי רז"ל "2מרלפו(

 ביסיו, נחרב כאילו בימיו המקדשבית
 ביום ס"ס( שמיני )תנח1מא רז"ל אמרו דהנה לפריטיש

 של נגדד[ איפופסון ישראל נפלו הסקדש ביתשחרב
 שפך והש"י עונותיהם להם שנמחל היינועונותיהם,

 ורם ישראל, שיתקיימו כדי ואבנים עצים עלחסתו
 הוה ביסיו, המקדש בית נבנה שלא סי כללפרש,
 הקב"ה לו שימחול ומהראוי ביסיו, נחרבכאילו

עונותיו
 יהודה על חזה אשר אמוץ בן ישעיהו תזתמז(

 חז"ה אש"ר תיבות א4 א וישע"וירושלים
 ש אסויג בן ישעיהו חזת למיסר ליה דהוהמיותרים
 1 מאמר וצבתות בזה לך כתבתי וכבר וירהטלים,יהודה

 לן קייטא דהנה וגהצה( א דרוש י מאפר אוד ",סימן
 אבל חפשית והבחירה מכרחת אינה ית"שדידיעתו
 אלשיך מהר"מ הטב שכתב כסו מכריח ית"שדיבורו
 יצא אשר דברי יהיה כן יא( יה ושע" בפמוקזלה"ה
 כסה בנבואה והנה וכו', ריקם אלי רטוב לאמפי
 דרגא אית לעניננו, הצורך רק לקצר ועת אינתדרגין

 אחד בזמן תראה והנה דחזיון, דרגא ואיתדנבואה
 חוזה ואחד הנביא( )נתן נביא אחד נביאים ב'היו
 שבין החילוק דעתי עניות לפי והנראה החוזה(,)גד

 ישע" טגזירת דבור לשת הוא נבואה לחזיון,נבואה

  דיבוך שומע היה  שהנביא  היינו שפתים, ניב יקגז
 שרואה הוא והחוזה יהיה, וכך כך שאוסך הש"ימאת
 בדבור, שומע אינו אבל יהיה וכך כך אותיותצירופי
 הוא נבואה טשכיל, כל לעיני הנראה לפיוהנה

 הדברים פי על והנה חזיון, מן יותר גדולהמדריגה
 )הנה אסוץ בן "טעיהו חזת שאמר וכזהו תביןהאלה
 שסו, מסוד כידוע גדיה מדרינתו היתה"טעיהו
 היתה לא ולמה מלוכה, מזרע אסוץ בן היהוגם
 כמתרץ( הכתוב בא והנה בחזיון, רק בנבואה לוזאת
 בחזיון הזאת הנבואה לו שבאת מה )רצ"ל חזהאשר
 פורעניות( סיפור הזה הדבר להיות הוא, בנבואה,ולא
 שוב בדיבור הדבר היה ובאם וירושלים, יהודהעל

 זה הש"י אסר לא כן על שתתקיים, הואבהכרח
 ישוב ישובו ובאם  הכרח, כאן ואין  בחזיון רקבדיבור

 לפובה. ויהפוך הרעה על וניחםי"י

 שדרגנו סח להתבונן לך יש האלה הדברים פיועל
 סו( כ שמות רשעי וקרל רצ"ב, יתרו )'יק1סחז"ל

 את רהאי"ם הקשות את רואים העם וכלבפסוק
 הפיעל הראה מאי לענין להתבונן דישהנשם"ע,
 כל דהנה תורה, מתן בשעת הזה הפלאנטועות
 היו כפבע הטלא המערכה בשידוד שנעשההנימים
 כזה נם כן שאין מה בועתה, קטועה איזהלצורך
 פי ועל תורה, סתן בנטעת לזה הצורך מן היהסה

 לבשר ישועות הפועל הראה הנה האלההדברים
 הראות חרט המצפרך לעת אשר התורהלמקבלי
 לפובתם הש"י יחפוץ כי השמע חרט במקוםישתטש

 הדבר. הבן לעיל, שנתבארוכסו

 גמאמר
 החממתיצום

 ולשמחה, לששון במהרה יהיה החמקמק צום מן ענינים כמה ידוברבו
 ורנן. ולגילה לנחמה תהפך במהרה במגילה, גרגריםוכמה

 זווג הנשסה זאת ללידת צריכין כן ואםוכילת, מנחם ר' הרב מורינו הקדהט הרב גשם שכטענניא(
 גשמיות אהבה בענין להתבונן נוכל והנה עליון, היותר רז"ל דאסרו הא על זצוק"ל,סקארעץ

 אשתו, עם וארם חברים אהבת כענין הזהבעתם הוא, המעם דוד, בן ניד באב ביז' יא( פ"רהתקיא
 כן שאין סה האהבה, כך כל תוכר לא ביחדבהיותם גבוה היותר נשסה היא דוד בן מהטיח נשמתלהיות

כשרוצים



 יששכר החמישי צום ג, מאמר אב, תמוז חרשי מאמריבני
 יתפעלו אז רב לזמן נדוד ולהרחיק להיפרדכשרוצים
 הגעגועים, מגודל עזה אהבה יתירה באהבההנפשות

 שיוצא בשעה וכו' לפקוד אדם חייב ( סב )יבמות כןועל
 אז הפירוד דבשעת זה לפי תתבונן כן ואםלדרך,
 היותר זווג ומקרי ביותר, יתירה באהבה הזווגהוא
 להיות כז על עליונה, היותר הנשמה מזה ונולדעליוז

 באב, בתשעה נעשה הדבקים בין הפירודבעוה"ר
 הזווג מזה נולד לדרך, יציאה יום בעוה"רמיקרי

 הבן וכוללת, עליונה היותר הנשמהכהטיח,
 תלמידי שהקשו ששמעתי מה תתבונן זה פירעל

 לרבם, זצוק"4 בער דוב מוה"ר הקדושהרב
 ביום האויבים שמצאו ( נד )יוסט רז"ל דאמרו האעל

 רז"ל אמרו הלא וכו', איש כמער הכרובים אתההוא
 רצונו עושין שישראל בזמן רק היה לא שזה ( צט)ב"ב
 זה פניהם הופכים הכרובים ח"ו ובהיפך מקוםשל
 וכו' לפקוד אדם חייב הנ"ל, הקדוש להם והשיבמזה,
 ( לא פקודי אה"ב )ע"ז הבן, ואתה וכו', לדרך שיוצאבשעה

 ד' החול ימי ח"י כ"ב, הם המצרים בין ימיוהנה
 הלא חדש, וראש שבתות ג' היינו קודש,ימי

 ח"י היסוד אליה ונובטך הוית ד' ה' א(, יח"דיצרפו
 ישראל יברך ב"ך יח"ד כאחד ונעשין)עלמין(
 אוב מה הנה א( קלג )תהלים במזמור ותתבונןורובין

 שבת( )מלשון אחים שב"ח נעיםומה
 הימים באותן אשר השב"ת אותו גם רצ"ל יח"ד,גם
 )שם( המזמור וסיום כ"ב, בגימטריא יח"ד גם ב(,כ"ב

 שהוא ק, העול"ם עד חיי"ם הברכה את י"י צוה שםכי
 הבן הד', אל נטשך ח"י ימים הכ"ב באלוהרמז
 המקובלים שמשתמשים יחו"ד תיבת זה לפיותתבונן

 הח"י מן נמשך הו' אות היינו מקום,בכל
 )יק הבז, בשלימות, יחו"ד תיבת ונתהווה הד'אל

 ו( סימןאגך"פ

 הוית, די ה' היחוד, על דומז מלכות, ר' עם יסוד, חרי ר"לא(
 אות דקרקא באגרא מובא ע"ב, קעת )תרומה בזהר הואכן
 חליה המשד ד', אות היא המלכות היחוד קודם פי'ד'(,
 הם ח"ד כנ"ל, ד' ח"י החת יחדד, כאהד ונעשין חריהיסוד
 )עתן כ"ב, גימסריא ד' פ"י היחוד, על שרומז ימיםכ"ב
 ו'( אות דפרקאאגרא

 ימים כ"ב "ם השכתות עםפ"ב(
 מלך מקדש ע"א, סוף רס"ב פנחס )זהר למלכות רומזעולםג(

 מלכות. הד', אל נפוטך יסוד, ח"י, ע"א(, רנ"חפשרי

 בשבת להיות שחל באב תשעה לעקור רני ביקשב(
 הודו לא וחכמים אידחי דאידחי כיתאמר

 דוקא הקדוש שרבינו מה לפרש 31ראה (, ה )מגעהלו
 דהנה בשבת, להיות שחל באב תשעה לעקורביקש
 הכהטפחה מבני אחד ז( ג מו"ק )יחשלמי בגמראאמרו
 המשפחה באותה זכר בן נולד המשפחה, כל תדאג1כ1'

 לאחר באב בתשעה והנה הכהטפחה, כלנתרפאה
 שחל באב בתשעה והנה דוד, בן לידת זמזחצות
 רבינך ( נו )שבת הנה בשבתלהיות

 דמדבית הקדורי
 ונתרפאה דוד בז נולד שכבר בשבת הרגיש קאתידוד
 אמר לגמרי התענית את לעקור וביקש הכהטפחה,כל

 החכמים שאר כן שאין מה אידחי, ואידחיהואיל
 אמש )פיז בזה, הרגישו לא המשפחה מאותהשאינם

 ט(. טימןבסופו

 רביע שנפמר יום ד( ט כלאש ,ירושלמי רז"ל אמרונ(
 עלמא כולי והתעמקו היה שבת ערבהקדוש

 זמז עוד והיה לביתם כולם באו כך ואחרבכבודה
 הנרות, את ולהדליק דג ולצלות חמין להחם אחדלכל
 שבת שנדחה וידעו הגבר קרא שכחטא ערבאוכד

 נמצא ולא הקדוש, דרבינו כבודו בעבורוהמתין
 שהוא להיות זה היה ולדעתי הצדיקים, בשאריכן

 קדקדת בעבור באב דתשעה אכילות דחהבסברתו
 בעבור שבת שנדחה שכרו זה והיה וכבודו,שבת

 ק. סימן בסופו אנד"פ )ע"זככודו,

 במהרה תהפך איטר במגזלה דברים איזהאציין
לנחמה.

 במדינות, שרתי בגוים רבתי א/ פסוק א' פרשהד(
 כפירש"י, נוספים יודי"ן שרת"י רבת"יהנה

 יו"ד דהנה הוא, הנרמז לדעתי אבל הוא, לחנםולא
 נדולרנם שכל קמהג )זח"ב כנודע חכמה עלמרמזת

 )תקומט וכן חכמתם, בשביל הוא ישראל שלומלהטלתם
 בר( )~ח"א להיות המחשבה על מרמזת היו"ד (מא

 בראשיות לא עד הקדומה במחשבה עלושישראל
 המלך עם נמעים יושבי היוצרים המה כג( ד)דה"א

 כחטם אשר הקודרו עיר ירושלים והנהבסלאכצעו,
 עבודתם מקום ישראל דירת עיקר והוא עולםהושתת
 העולם מכל יותר ירושלים חכמת היתה כן עלליוצרם,
 בגוים רבת"י אמר כן על י(, פ"א )הכ"י במדרשכמבואר
 רז"ל שאסרו וזחו החכמה, על טרה היו"דבהוספת

רבת"י



קנו יששכר החמיות צום ג, מאמר אב, תמוז חדשי מאמריבנני

 חסר ירמ1לי"ם למה תבין ובזה בדעו"ת, רבת"י)שק
 חורבות למלאות הש"י ירחם עד הנלוח בעתי'

 בימינו. במהרהירושלים
 מצאה לא בנוים ישבה היא וכו' נלתה ג', בפסוקה(

 בדרך לרמז יש וכו', רודפיה כלמתח
 לראש צריה היו ( גו )גיסיו רז"ל דרשו הנהצחות,
 "ט הנה ראש, נעשה לישראל המיצר כל ה( אוניכה
 זח יודעים הנוים כל כמעם דהנה צחות, דרךלפרש
 כן על המאמר מזה ידע שלא ביניהם הארץ עםואין
 ישבה היא שאמר וזהו להם, להצר משתדליםהם

 ( מא )ברבות שאמרו דרך )על מנוח מצאה לאבנוים

 שיהיה מהנוים מי מצאה לא היה( הארץ עםמנוח
 המצרים בין וכו' רודפיה כל כן על בדבר, הארץעם

 להם מצירים להיות יכולין שהיובמקומות
 היינו כ"ח רודף, לפני כח בלא וילכו ר, בפשוקו(

 ו"ה בעוה"ר בנלות החסריםאותיות
 אליה"ו מן ו' ירושלי"ם מן י' כס"א מן א'מהשם
 לעיל שכתבתי מה עיין כ"ח, בנימטריא הכלמך

 שנעשית מנחם מ"ו עד הד' צום מל ימים כ"חבענין
 כיח( והגה ד-ה ח ס" ב )מאמר שם, עיין באהטלמותא,מיהרא

 אשר מחמדיה כל וכו' ירהטלים זכיה וי, בפח"קז(
 לשון זכר"ה לפריט יש קדם, מימיהיו

 לימי משפעת והיינו המשפיע, הוא הזכר כיהשפעה
 קדם, מימי היו אשר מחמדיה כל את ומרודיהעניה
 הרב מחותני כבוד מאת שמעתי אשר פי עלוהוא

 דר' בברייתא זצוק"ל מהרצ"ה המפורסםהקדוש
 התנא אמר הי"נ במדה נהגים( תורת )דישישמעאל
 וכאן תיבת וכו', המכחישים כתיבים שני וכאןבסוף
 למימר צריכנא הפשט לפי ודאי )הא ביאור, לואין

 אמר לא ולמה הוא ריק דבר %א וכ"ן, כמושהוא
 ואמר כך(, כל מתיישב אינו וכ"ן ונם וכ"ן,התנא
 פעמים(, כמה כן נם )אני שכתבתי מה פי על ז"ל,הוא
 מכוונים המה הן בהן נדרשת שהתורה מדותדהי"נ
 והנה פ"ח(, שי"ג )ולע"ח רחמים של מדות הי"נננד
 ינקה, לא ונקה הוא רחמים של המדות מן הי"נמדה
 ונאמר ונקה נאמר קראי רמינן ( פו )יימס בנמראוהנה
 מנקה ואינו לשבים הוא מנקה ומרוצצו ינקה,לא

 מדות דהי"נ ( קלא )ישג כן נם וידוע שבים,לשאינן

 ושעז ג'. סטן ז' ומשמר "', סימן ב' מאמר תשרי עייןד(

 מכוונים המה וכו' כמוך אי מי י"( )ז מיכהשאמר
 קד"ם מימ"י מדת כן אם שבתורה, להמרות כןנם
 נרמז קד"ם מימיי במדת והנה ינק"ה, לא ונק"הננד

 לעולם שקדמו הדברים מן קדם, מימי שהיאתשובה
 בברייתא התנא שרמז יהו ז!ץ ולפי ד(, א )ב"רכידוע
 ננד מכוונים )שהמה מדות הי"נ בסוף ישמעאלדר'
 הי"נ(, במדה )רצ"ל וכאן רחמים(, של מדותהי"נ
 ונקה נאמר )כי זה את זה המכחישים כתוביםשני

 ויכריע השלישי הכתוב שבא עד ינקה(, לאונאמר
 מיכה שאמר הי"נ מדה היינו הנ' הכתובביניהם,
 הכתוב הנה כנ"ל, התשובה על מורה קדם מימישהוא
 ואינו לשבים הוא מנקה להורות מכריע הואההוא
 חן חכם פי ודברי דבריו כאן עד שבים, לשאינםמנקה
 זכרה לפרש יש זה ולפי ח(, סימן ב מאסר אלול)עין

 ומרודיה עניה ימי את( ירושלים )כהטבעתירושלים
 קדם מימי היו אשר מחמדיה כל להם()כתופעת
 מנקה הש"י ואז לתשובה, המרמזת המדה)מאותה
 להם עוזר ואין צר ביד עמה בנפול היום( והןאותם,
 דעתם ליישב רוחם השיב די אותם מניחים אין)כי

 המה משבתיה, על שחקו צרים ראוהלתשובה(,
 לצרים נלוי כי שבתותיה, שביתת על ולחיניםשוחקים

 שומרים אלמלי ( קים )שבה ישראל ביד קבלה שהואמה
 שביתת על שוחקים המה הנה ננאלין, ואינםשובתין אחראי רואים המה והנה ננאלין, מיד שבתותב'

 עולם גאולת וינאלינו וישפוט י"י יראשבתותיה,
 בימינובמהרה

 לנידה כן על ירה1לים תפאה חפא ה/ בפטךקח(
 כן ואם שוננ הוא חפא הנההיתה,

 שהיה כיון היתה לנידה כן על שאומר זהמח
 הנביאים וכל בשוננ שהיה לומר יתכן איך וגםבשוננ,
 הנדול הרב כתב דהנה ונראה, במזיד, שהעווצווחו
 % ח חג'( הפצה ד"ה שי"א ישח% )מח אריה נורבעל
 מחשבה דב"1ראל ( לס )קידושין חז"ל וקבלו דקיימוהא
 מחשבה ובנוים לכמושה מצרף הקב"ה איןרעה
 וקשה בהיפך, הוא ובזכיות למעשה מצטרפתרעה
 דהגה ז"ל, הוא וכרוב בדבר, "ט פנים משאוכי

 עמומים כביכול הם )כי פוב הוא שלהם עצםישראל
 העתם ואומות הקדושה(, המרכבה משורש בטןמני

 השבאה(, )ממרכבה רעה הוא ועצמיותםשרשם
 נמרו %א פוב דבר איזה ישראל כשמחשב כןעל

בטעמה וסו ושהאגדיש



 יששנר החטוטי צום ג, מאמר אב, תמת חדשי מאמריבנבי
 מחמת הוא נמר שלא מה מהדי אנן בפק"לבמעשה
 בגוב, חפץ פוב הוא שהעצם דכיון מניעה,איזה

 זה דבר הנה ח"ו רע דבר איזה "1ר14לוכשמקוטג
 אינו המקרה כי שוננ כעין במקרה רק בעצם לואין
 מעשהו ינמור כי עד לעון לו יוחשב לא כן עלעצם,
 רק שוננ, כעין במקרה רק בעצם לו אין זה ונםח"ו,
 )ובאומות עונשו, יקבל מעשהו שנמר כית כן פי עלאף

 העריות כל והנה ההיפך(, להתבונן תוכלהעקם
 הנדה אבל עצמיי, אימור עקם אימור אימורןשבתורה
 לה, שאירע הנוף מקרה ידי על שעה לפיאימורה
 ואחר ימים ז' לה ומפרה כח( סו )וקת המקרהובעבור
 חפא בכאן, לפריט ש"1 וזהו לבעלה, ומותרתתפהר
 כיון שוגנ כחפא רק אינם עונותיה )כל ירושליםחפאה
 )רק( כן על במקרה( רק בעצם אצלה הרעשאין
 עתם אימור שאימורן עריות כשאר )לא היתהלנידה
 לבעלה(, תפהר המקרה עבור שלאחר כנידהרק

הבן
 עונותיה )כל ירושלים חפאה חפא הנ"ל, ומעיןט(

 בעצם שאינן מפני שוננ כחרא רקאינם
 שנאמר העריות כל דהנה היתה, לנידה כן עלכנ"ל(
 כן שאין מה עמהם, נאמר הייחוד נם החיבורעמהם
 מותר זה כל עם החיבור, עמה שנאמר הנםנדה

 אינם עונותיה שכל כיון שאמר וזהו עמה,להתייחד
 הפרישה בעת נם כן על בעצם, שאינן מפני כשוננרק

 עם מתייחד ית"ש כבודו כביכול זה כל עםבעוה"ר
 לא ובעבדותינו אויבינו בארצות נם ישראלכנמת

 אלקינועזבוני
 לפריט יש וכו', גשמיה פומאתה מי/ צנפטןקי(

 מנצפ"ך אותיות מ"ג( ריש שתוופרחח
 על מורים הטה במופם היינו התיבות בשוליהבאים
 גא הנבורות שמרי מן והנה צמצום, שהואהדין
 החיצונים, מהם יונקים כי לאלקאה רצועהבמופם

 הה' ידי על אזי מקום של רצונו עונייןוכשישראל
 מנצפ"ך, נבורות הה' מתמתקים דכורא( )בחינתחמדים
 הקליפה מתעוררת ח"ו אזי ח"ו המתקה כשאיןאבל
 שונאי על ושולפות הגבורות שמרי מן הפומאהסוד

 )הפומאה בשוליה פומאתה לפריט ש"1 וזהוישראל,
 מנצפ"ך גבורות ה' היינו בשיים מתאחזיםח"ו

 )לא אחריתה זכרה לא התיבה( בשוליהבאים
 חמדים הה' היינו הדכורא מוד להאחריתהשתתפה

 ומיים וכו', פלאים ותרד כן( על נבורווג הה'להמתיק
 הויו"ת ה' מוד הוא חמדים הה' כי עניי, את י"יראה

 עי"ן מתהפך הזעם בעת ובעוה"ר עי"ן,בנימפריא
 ויתהפך עני"י את י"י ראה שמתפלל וזהולענ"י,
 ולרחמים לפובה עלינו להשניח הרואה, לעי"ןענ"י

 ולשלום.ולחיים
 הימים בדברי אמרו וכי, שעריה בארץ כט12ע1יא(

 החיד"א הנדול הרע )הביאו משהשל
 ותפשם, קרח של לידו נפלו השערים כהטנפבעוזלה"ה(
 הוא דהטערים את שיעלה מי קרח בני שאמרווזהו
 בספר )ועיין ל( )תדביר רז"ל שאמרו כמו אבא אתקלה
 כטבעו לרכם, ונראה הנ"ל(, מהרב כח( )ק לפידבש
 תיבות ראשי ובריחיה, ושבר 14בד לפעריה12ארץ

 שהניעו טה לי נראה והנה קר"ח, ז"הבניממריא
 עבודת עבודתו רזה להורות קרח, של לידוהשערים
 כ( קיח )תהלים כתיב והנה השערים, על ממוניםהלוים

 ק כו )ישען כתיב וכן בו, יבואו צדיקים לי"י נצטערזה

 )תהמם נם כן על וכו', צדיק נוי ויבוא שעריםפתחו
 כמו קר"ח תיבות מופי יפרח כחמר צדיק יקצב

 כר אחר ביה כיריב צב( תהלום הק"ת האריז"לשכתב
 ב, סיטן א פסטר "שיז )5יז וכו' י"י בבית שתולים)שם(

 א(. סיטן א גחמה ה טסטרהקמן

 מבין ואינו לימוד איזה האדם כשילמוד לי, נרקעהיב(
 הגלות על ויתמרמר בתשובהיהרהר

 להתבונן דעתו תתעורר זה ידי על הגאולה, עלויתפלל
 בתקוני דאיתא הדא מן לה אמיגא ומנא ידע, שלאמה
 דא ח4 כז )משלי קנה מן נודדת כצפור א.( )הקדמהזהר

 ממקומו, נודד א"1 כן וכו', צפור דאיתקריאתשכינתא
 והנה אבתרייהו, רוחיה דאתתרך וכו' משהדא

 בתורה המתבונן הישראלי א"1 שבכל הדעתתתבונן,
 כהיה קא.( )שבת רז"ל שאמרו כמו סשה ניצוץהוא
 דעת איזה מבין אינו האדם וכאשר קאמריםשפיר
 כהגה בחינת דול הנלוח מנודל הוא הנהבתורה
 הנאולח על מתפלל כאשר ממילא בתוכו,אשר

 נאולה בחינת מתעורר הנה נאולה בחינתכשמעורר
 להתבונן האדם וחטוב וכו' רוחיה דאהע~רך לניצוץנם

בתורה.
 יונא )ירושלטי רז"ל שאמרו מה ותדע תשכיליהנה

 בימיו המקדש בית נבנה שלא מי בל היא(8"א
 שלמים וכן רבים הלא לעיין ומהראוי וכו',כאילו

יפח"



שי יששכר במחול בתולה ד, מאמר אנ, תטה י9 מטריבני
 המקדש בית נבנה ולא למנוחות הלכו עקםיסוים

 בונים זמן בכל הצדיקים הוא, באמת אבלבימיהם,
 חשייך חלקו אחד כל חמקדש מבית חלקבימיהם
 בימיו המקדש בית נבנח שאינו מי וכללנשמרת,
 בדעתו מבין אינו האדם כחטר ק ש וכו',כאילו
 בית חלק כי מפני הוא תורגע בלימוד עניןאיזה

 הנה חפאו, מגהרל בימיו נבנה לא עדיין שלוהמקדש
 ותתחזק הנאולח על ויתפלל עונותיו על י"י אלטוב
 והוא עתה, עד ידע שלא מה פלאות ויראהדערע
 וכו' ממך יפלא כי יח( יז )דגהמ הפסוק סודלדעתי
 אשר המקום אל חולית שלך( קומה )בשיעורוקכעע

 יכ4 סיטן אע"פ )יין הבן, ואתה י"י,יבחר

 דמאמר
 במחולבתולה

 וכף, יוצאות ישראל בנות ובו לישראל, טוב יום שהוא באב טץ מעניןידובר
 במחול. בתולה המאמרונקרא

 לישראל מוכים ימים היו לא ( ם )עצת רז"ל אמרוא(
 שבהן הכפורים וכיום באב עיטרכחמשה

 לומר בואי מרם וכו', יוצאות ריויעיטן )ישראל(בנות
 ישראל קדהט קדט אמרי אכחיד לא באב מ"ומענין
 העשיל יהושע אברהם מו"ה הקדשי הרבאדויים
 רז"ל דברי ברמז אמר זצוק"ל, במעזיבוז כבודומנוחת
 דהנה באב, כפ"ו לישראל צובים ימים היו לאהנ"ל
 מחול לעשות הקב"ה עתיד ( לא )שם רז"לאמרו

 הולך במחול ההיך הוא, המחי ענין וכו',לצדיקים
 וסוף, ראש וסמה סעץה שם ואין בהיקף סביבסביב
 זה לומר הטנאה קנאה לעתיד לצדיקים יהיה לאכן

 עולה אחד שכל המזלות )וכענין מזה, למומהגבוה
 שלסמה חבירו אחורי נגד ופניו אחוריו דרךלמעלה
 נ"ל(, ראשונה, עולה שהוא אחד לכל ונדמהממנו

 קנאה ביניהם כשאין לישראל מוב יום הואוהוא
 מובים ימים היו לא הרמז וזהו ורטהרות,הטנאה
 בי"ח באל"ף הם"ו אות כי רמז בא"ב, כם"ולישראל

 וסוף, ראש בו ואין סביב ענול שהוא ס' אותהוא
 לישראל, הגדול מוב היום והוא המחי, בחינתוהוא
 ישראל אוהב )1%1 למזכרות ורשמתי סתם שמעתי כךהנה

 שהק. סימן אורד-8 ועין , קיגופיקוסים

 שנאמרו הפעמים לכל הנה ההוא, מוב היום עניןב(
 יוצאות אז דייקא למה לנו יקשה )שקבגמרא

 נא שא בחור ואומרות בכרמים לחול ישראלבנות
 ויקופה לשם, נפנה אשה לו שאין מי תנא וכו',עיניך
 בחיתונים ולהשתדל להתעסק הלזה ביום תקנו למהלנו
 '(. לשמחה ברברה המבוארים ורגלים במועדיםולא

והנה
 חג"ח'(

 כשקב"ה קידושין הם הלוחות רהבה ל.ג )תעמת האחרונות לוחות בו שניתנו יום שהוא לחשר יש הספורים יוםפשלות
 נידונין שיו שלא בכדי הראשיתית הלוחות את סהטא ששיבר א( 58 ושבחל רז"ל שנאמרו וכמו ישראללכנסת
 שב-ה4 אלופה דרך דהוים, פרשת פחז ששברת כחך יישר %.( ושבת לו ואשר הקב"ה והפכים כפנאט רקכארוסה

 וזר ואכלנו בחם אפי ויחר לי הליחה ועתה ק לב נשמות הזעם בוצית הש"י לו רמז אשר שהוא אמדתי זה פיחל
 בספרנו כתבנו כבר דהנה אמת, ודבריו אמת אלקים הוא אבל לבטלה ח"ו יהיה אלקעו דבר אשר לחפראפשר

 ה( לג )שפורו במדרש זה על נדרש וכו', ידבנו אשר איש כל מאת תרומה לי ויקחו ב( כה ושמות בסטוק כ4( )חסומה רכלהאגרא

 מה פי על הצא  לענינם, הצורך רק באתי לקצר וכא א*( שט שכתבתי מה שם עייז ח( כג )8ש4 וכד רב סעהטד שםנבחר
 הנישואין טץ אפל מקקו אגד הכלה אל החתן פתן הקידושין ידי על ע"ב( ס' הפא 8' המצות מפער האריסם סרןשכתב
 לשארי מקהתם שהם הקצוות אובעת דוגה שנקתם, גם נרמזים ישרא"ל בשם והנה פנעו, אור לה טחן וחיבורביחוד

 בסגלה )עיין לי, מקודשת את הרי לוותר יקידושי ידים הדץ פי על בקידושין שמר המשגים הם ל"ק אותיות הםהאותיות
שספקות

 רלב. ס" ד8רטא ובצערא , יח יתרו , כד ווט דכלה ובאגרא ג', דרוש גף מחמר חדר עייןא*(



 יששכר במחול בתולה ד, מאמר אב, תמוז חדשי מאמריבנני
 שהותרו יום )שם( בגמרא שהוזכרו הפעמים לפייהנה

 שבט שהותר ויום בזה, זה לבואהשבטים
 ההוא מהיום זה דלבעבור לומר יש הנהבנימין,
 אבל הזה, ביום בחיתונים להתעמק לדורותהוקבע
 הזה ביום דוקא למה לב לתת מהראוי זה עלגם

 בנימין והותר השכמים שהותרו הללו המעשיםאירעו
 דוקא הזה הדבר נפל במקרה לא ובודאילהתחתן,

 באב מ"ו הזהביום

 )וק"ג דחנה דעתי, לעניות הנראה את ידושמר

 העולם, בריאת התחלת באלול בכ"ה א(פכ"ס
 מלכות תואר בבחינת היה העולם בריאתוהתחלת
 טלכות והנה עם, בלא מלך אין כי מלך להקראבכדי
 במחשבה עלו וישראל תחלה, במחשבה מעשהמוך

 ישראל כשביל א( א בכושית )ש"י )בראשיתתהלה,
 יתחתנו והמה ימליכוהו המה אשר ראשית(שנקראו
 שנקראת )שם( התורה ידי )על הכבוד למלךויתחברו
 קודם יום ארבעים ( ב )סוטה רז"ל אמרו והנהראשית(,
 לפלוני פלוני בת ברקיע מכריזין הוולדיצירת

 זמן הוא אלול ה"ה קודם יום ארבעים הלזווכדוגמא

 להתחתן במחשבה עלו ישראל באב ט"ושלפנינו
 כן על '(, הכבודבמלך
 שבטים שהותרויום

 יום וגם בזה זהלהתחתן
 בנימין שבםשהותר
 ביום דוקא היהלהתחתן

 גורם הזמן )כיהזה
 כן וכמו הבן(,מבראשית,

 כצוחקים במחול יוצאות ישראל בנות שנה בכלתקנו
 לעורר החיתון ונתהווה לשם, יפנה אשה לו שאיןומי

 ידי ועל במחשבה, עלו ישראל אשר הקדושהיחוד
 ויהי עולם, בריאת נתהווה כביכול מחשבתםעליית

 כרצונו שלא דבר פינו יאמר שלארצון

 בשבט בט"ו הענין הוא רכןג(
 שעושיי

 יום אותו
 )הגה (, ב )רוה לאילנות השנה ראש והואטוב

 )דברים נרמז אדר(, כ"ה קודם יום ארבעים כן גםהוא
 ר' פלוגתת ידעת וכבר השדה, עץ האדם כי ים(נ

 ליה מבירא אליעזר ר' (, י )רוה יהושע ור'אליעזר
 בנימן, ליה מבירא יההצע ור' העמם נבראבתשרי

 הג'נה*(
 בראש אדם בריאתהצה

 תשפב( ח"א )ע"שהשנה

 היה קודם ימים מ"ההרי
 המחשבה, ?לייתכביכול
 והנה אד"ם, בגימטריאמ"ה
 במחשבה, עלו ישראלרק
 אתם ( 0א )יבמות שאמרוזהו

 וכו' ואין אדםקרויים

ותרווייהו
 גבוה ?ל מרמז האותיות מכל גבוה ל' אות ישראל, וכנסת קוב"ה ליחוד מרמזין ל"י אותיות ( לב בלק )פרשת?מוקות
 אותיות והנה וכו'(, המעט אתם כי 1( 1 )רבדים ישראל כנסת על מרמזת האותיות מכל קטנה י' ואות ישראל, שומר גבוהמאל
 באמצע אכי"ר ואותיות הקידושין, ידי על להכלה החתן מן הניתן מקיף לאור רמז רמז ישרא"ל, בתיבת מקיפים המהל"י
 איברין רמ"ח באדם המלך יסד כן הנה כביכול, ונוקבא דבר שלים יתודא נישואין בשעת החיבור אל רמן ישרא"ל,תיבת

 המלכות אם כן ?ל איברין, רנ"ג הם ( )מה בבכורות עקיבא ר' שאמר המפת"ח ובהוספת דנוקבא איברין ורנ"בדדכורא
 הוא אש"ר, בגימטריא בחיבור רנ"ג רמ"ח והנה בגר"ן, נבנה המזבח וכן דוד, בית מלכות להצמיד הגר"ן אל בועז אלבאת
 אתווז ישרא"ל בתיבת המה אהודר תיבת )והנה לראש"י, תחת שמאלו ו( ב )שה-ש נאמר ביאה בחיבת הנישואיןסוד

 הנישואיו )דעיקר וקידושין אירוסין רק שהיה תורה מתן בשתת והנה פנימי(, אור להכלה החתן נותן דאזפנימיים
 ממלכת ל"י תהיו ואתם ו( ים )שמות נאמר הנה וכו'( עושיך בועליך כי ה( גד )ישע" נאמר דבליה בימינו במהרה לעתידיהיה
 בבחינת )לעתיד תדבר אש"ר הדברים אלה שבישראל, מקיפים אותיות שהוא לי בחינת קידושין היינו קדו"ש, וגויכהנים
 שסיים( וזהו פנימי, לאור רמז שבישרא"ל, פנימיים אהוון הם פנימי, אור אש"ר בתיבת הרמוז בחיבור ממש נישואיןאשר,
 ם אל דבר כביכול, חתנות בית בנין המשכן בנדבת כן גם המתפרש וזהו אש"ר, ל"י השם בזה יש אשר ישרא"ל בניאל

 הוא הדבר, הבן דייקא(, )אש"ר וכר לבו ידבנו אש"ר איש כל מאת דייקא( )ל"י תרומה ל"י ויקחו )דייקא("צרא"ל
 פנימי ונשואין אירוסין השם בזה רמוז ישרא"ל שם ונפים טוב מה הישו רב, מעושר שם טוב במדרים, זה עלהנדרש
 כחך יישר לו ואמר הקידושין שהם הלוחות בשבירת סשה את הש"י ששיבח הוא )פנימי(, אש"ר )מקיף( ל"יומקיף

 הלוחות המה הקידושין היינו הל"י את מידך תניח רצ"ל ל"י, הניחה ועתה הזעם בשעת ית"ש בדבריו נרמז כן כיששברת,
 הלוחות יוכלו לא וממילא למקומן( פורחות אותיות )שיהיו ואכלם הקידושין( שהם בלוחות )היינו בה"מ אפיויחר

 הדבר. והבןלהתקיים,
 הוא כי לשם, יפנה אשה לו שאין ומי הכפורים ביום במחול לצאת ישראל בנות דנהגו הא שמעתתא לן רווחאוכבפלא

 האחרונים, יום ארבעים היינו ל"י, בבחינת לדודה ישראל כנסת שוב לקדש האחרונות לוחות בו שניתנויום
 וניתנו בשמחה לישראל הש"י נתרצה הכפורים וביום הכצרים, יום עד השנה מראש ימים ועשרה אלול של ימיםשלשים

 אבל הדבר, הבן ישראל, בנות הבנות לשדך לחיתונים היום אותו הוקבע כן על ?ולם, ימי כל לקידושין אחרונות לוחותבו
 וטעם. ישוב צריך באב בט"ו כן שנהגומה
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 פ-ו( שכ"ד )פרענה האריז"ל מרן לדברי קשוט)ותרווייהו

 בר' פסקינן אנן והנה במחשבה(, וזה במעשהזה
 בראש אומרים ואנחנו העולם, שנות במניןאליעזר
 ולכאורה מעשיך, תחלת היום זה מוסף( )אלתהשנה
 שטויל לרן התלמוד )תטש בידינו הממור הכלל מן נצאלמה
 ובפרם יהושע, כר' הלכה יהושע ור' אליעזר ר'הנמד(
 יןנוץ, ילדרכינך (, קל )שנת הוא שמותי אליעזרדר'
 שהותרו יום נתהווה השמים שמן ראו אבותינודהנה

 שבם שהותר יום וכן בזה, זה להתחתןהשבטים
 בשבם, בט"ו ולא באב בם"ו ואירע נתהוה הכלבנימין
 לפמוק מסכימים השמים דמן הוכחה להם היהמזה
 וכמו קשופ דתרוייהו )הגם אליעזר כר' הלכהבזה

 )שעולה בשכם בם"ו נם כן פי על ואף לעיל,שכתבתי
 מוב יום שמחת לקצת קבעוהו באילנות(השרף

 יהושע ר' דברי דגם כיון לאילנות השנה ראשוקבעוהו
 הבן.אמיתיים(,

 יוצאות שהיו ישראל בנות אותן על רז"ל אמרדד(
 ככלי יוצאות שהיו ( בו )תענית בכרמיםלחול

 שם, עיין לו, שאין מי את לבייש שלא שאוליןלבן
 אבל דייקא, בשאולין שיצאו מה על נכון טעמםהנה
 מעם, בנותן אינו דייקא לבן בכלי שיצאו מהעל

 ( קט )פסחים דוקא היא אשה בגדי שתכשימיובפרם

 המלבישכם כד( א )שט-ב שנאמר וכמו צבעוניןבגדי
 להשמיענו הצורך מהו קשה ועוד עדנים, עםשני
 שפירשנו מה פי על לי ונראה למחול, יוצאות היובמה
 יהיו אם י"י יאמר ונוכחה נא לכו יה( א וישע"בפסוק
 ( ט )כנכות דקשה וכו', ילבינו כשלג כשניםחטאיכם

 דרך הש"י מבקש למה בקשה לשון אלא נאאין
 התובע קשה, ועוד בטשפם, לויכוח עמנו לבאבקשה
 שהתובע מפני הוא לדין עמו לירד מהנתבע יבקשאם
 כשהתובע אבל בדין, עמו יזכה שבודאי בדעתוסובר
 להנתבע למחול בדעתו שגמר או בדין יזכה שלאיודע
 אומר בכאן והנה לדין, עמו שירד ממנו יבקשלמה
 והנה ילבינו כשלג כשנים חטאיכם יהיו אםהש"י
 )בבקשה( נא לכו יאמר למה כן אם הכל, לוותררוצה

 הקדוש הרב דברי פי על הדבר ויתפרשושכחה,
 פיט( ס"א וין היקוד מאטרות )עשיה זצוק"ל מפאנוהרמ"ע
 הקב"ה האומר כל נ( )ב"ק לן קיימא הלאשהקשה

 הזה. כשילם פייחןא(

 איום לאל הקדודו בכהטפפ לן וקיימא וכו', הואוותרן
 צדיק נקרא עושת ומיעופ זכיות שרובו מי ( ת)ר-ה
 נושא כובש הש"י מחצה על מחצה בדימוס,ויצא
 במיעוט אפילו הלא וקשה ראשון, ראשוןמעביר
 שבידו, עונות לו שמוותרין כיון ויתור נקראעונות
 רק ויתור נקרא שאינו הנ"ל, הקדוש הרבותירץ

 שנמצא מה אבל התורה, כמשפטי שלאכשמוותרין
 והנה ויתור, נקרא לא הזה בעולם התורה בפטפטיכך

 להטות, רבים אחרי ב( גג )שמות התורה במשפטינמצא
 זכיות כשהרוב הקדוש במשפם למעלה גם כןאם

 ספק נקרא מחצה על במחצה )וכן אחריהן,הולכין
 כן אם להקל, נפשות ספק ( קנט לגת ופסקינן קבכאן
 ולא לפטור( טצדקי עושין מעלה של דין בביתגם

 ריש ג כאטר תשרי י4 סיטן ב כאטר אליי לועט ויתורמיקרי
 ר( סימו בדרוש

 מלאי אנו יו"כ( )תפלת אומרים שאנו במה קשהאבל
 רחמים, מלא אתה כן( פי על ואף )לגמריעון

 על כן גם הדבר יצדק אבל ויתור, בודאי זה כןואם
 הש"י דקאמר הא שפירמט הנ"ל, הקדוש הרב דבריפי
 מה דרך על היא וכו', כשנים חפאיכם יהיואם

 אומרים לדין באים ועשיר עני ( לא )שבועות לןדקיימא
 אנחנו והנה כמותך, הלאיזשהו או כמוהו לבושלעשיר
 כשנים אדומים לבושים מלובשים אנו העונות ידיעל

 הוא כל והיוצר כידוע(, הדין על )מורהוכתולע
 כתלג לבושיה ט( ז )דניאל ביה נאמר כביכולאלקינו
 נעמדה וכו' ונוכחה נא לכו הש"י אומר כן עלילאי,

 כשלג כשנים חטאיכם יהיו אם ואז בדין,להתוכח
 לבוש לדבה"י ח"ו לומר אפשר אי כי וכו'ילבינו
 כטותך הלבישהו הוא התורה פי על כן עלכמוהו,
 פי על עונות שהם שנים הלבושי מאתנו יוסרוואז

 יונח זה ולפי דבריו, כאן עד ויתור, כאן ואיןהתורה
 על המרחם חסד החפץ דהנה בקשה, לשון נאתיבת
 מלאי הם ח"ו אפילו להצדיקם וחפץ דין ביוםעמו
 כתורה שלא שהוא בדבר לוותר אפשר אי אכלעון,
 עושה מה ד(, כס )ישי ארץ יעמיד במשפם מלךכי

 ותרופה עזר להם להמציא ברצותו הבהטפפהמלך
 הנה ויתור, נקרא לא שזה התורה משפטי פיעל

 מכם )בבקשה נא לט באומרו בבקשה מהםמבקש
 דין לבעל רק לדיין לכם אהיה לא )היינו ונוכחהבני(

 דיז הכית לפני לכופפם יחד כביכול ונעמדהעמכם,



 וששכור במחול בתולה ד, מאמר אב, תמוז חרשי מאמרי321י
 פי על לכם לעזור באפשר לי יהיה אז מעלה,של

 יאדימו ואם וכו' חמאיכם יהיו אם התורה(כשפמי
 אני כביכול התורה כפטפטי פי על )כי וכו',כתולע
 לבושי אשר כמוני לבנים במלבושים להלבישכםמחויב
 ואלביש עונותיכם כל טעליכם ויוסרו חיורכתלג

 מחלצות(אתכם
 )ישע" עקב פרשת דנחמה בהפמרה שפירשנודזהך

 מ* יחד נעמדה אתי יריב מי מצדיקי קרוב ח(נ
 אשר אמר דמתהלה דקשה אלי, יגש כהצפטיבעל

 לריב איש שום יבא לא ושוב לי קרוב הואמצדיקי
 אלי יגש כפטפטי בעל מי אמר שוב כך ואחראתי,
 אומרת יונח, הנ"ל פי ועל כבטפט, בעל שוב "צהרי
 אותי( המצדיק )היינו מצדיקי קרוב ישראלכנסת
 העמוסים בניו אנחנו כי לי קרוב הוא הש"יהיינו
 מהמסטינים )הוא מי קרובי שהוא וכיון בטן,מני
 ית"ש הוא שיהיה הש"י )לפני אתי יריב יבא(אשר
 פי על מהראוי ואינו קרוב ית"ש הוא הריהדיין,
 הוא יעשה זאת אבל לקרובו, דיין להיותהתורה
 לעמוד תובע ית"ש הוא )ויהיה יחד נעמדה לנו(ית"ש
 )היינו אלי יגש כפטפטי בעל מי ממילא( לדין,עמנו
 לי כדומה אלי יגש כבנפטי בעל שהוא ית"שהוא

 חיור, כתלג לבנים במלבושים כמוהו שוהויעשינו
 והוא ים, במצולות חטאתינו כל ממילא יושלךואז

 הדבר הבן ויתור(, כאז ואין התורה פיש
 ברחמיך ואתה דחנוכה ההודאה בנופח שביארנוךמהך

 מהו דלכאורה צרתם, בעת להם עמדתהרבים
 לא ההוא הדור להיות יונח, ולדרכינו עמדת,לשון
 בידם והיו כך, כל טובים ומעשים מצות בידםהיו

 פי על להם להושיע באפשרי היה ולא רביםעונות
 מלהיות כביכול עמד הש"י, עשה מה התורה,כהכפפי
 דין הבעל וכהצפת בישיבה הדיינים כפטפט כידיין

 להם עמדת וכו', להם עמדת שאמר וזהובעמידה,
 *(. מחלצות אותם והלבשת בדומה אליהםבשיווי

 פרשת דנחמה בהפטרה כן גם לפרוס שישךזהל
 חמוץ מאדום בא זה מי א( סג )ישע"נצבים,

 בצדקה מדבר אני וכו' בלבושו הדור זה מבצרהבגדים
 דרכתי פורה וכו' ללבושיך אדום מדוע להושיע,רב
 כנסת אם דקשה וכו', בגדי על נצחם ויז וכו'לבדי
 זה מי שאלה זו מה להושיע הרב את יכירוישראל

 מדוע שאלה זה מה מכירים אינם ואם מאדום,בא
 הלא ועוד היום, כל דרכו זה אפשר ללבושךאדום
 אדומים, היינו בגדים חמוץ אמר סותרים, דבריםהם

 יתכן, הנ"ל ולדברינו כלבהטו, הדור זה אמרותיכף
 רבונם את יודעים בטן מני העמוסים הבניםדהנה
 חיוור, כתלג לבושיה להיות היום כל דרכו זהאשר
 בהעביר קרובו לעם ישועה תמיד נצמח זה ידיוש
 הכרצפט, בזמן שני כתולעת אדומים הלביוציםמהם
 הגאולה נזמן אז בראותם קרובו עם ישראלוהנה
 חמוץ ית"ש הוא אשר כביכול במראה אובחזיון
 תגאלו שאול לבנים, מלבושיו ואין )אדומים(בגדים
 הדור זה בגדים חמוץ והוא מאדום הבא זה הואמי

 להיות היום כל דרכו זה אשר הוא זה הלאבלבוננו,
 לבניו, ישועה יצמח ידו שעל בכדי בלבושוהדור
 בצדקה המדבר הוא אני ית"ש הוא להם ישיבוהנה
 במעט או ברב להפציע מרבה שאני להפציע,רב

 כשאני בלבושי, הדור שאני מה ידי על )כיזכיונם
 להלבישכם התורה פי על עושה אני עמכם למשפפבא

 השואלים שבים והנה עונותיכם(, וסרו כמונילבנים
 ללבושיך אדום מדוע כן אם ולנואלים קרובו עםישראל
 אחר, מטעם כעת הוא זה הש"י להם וכהטיבוכו',
 בעצם אבל וכו' בנדי על נצחם ויז וכו' דרכתיפורה
 לומר בנומח הנרצה והוא חיוור, כתלג הואלבוזרי
 הדוך נא הנטיעה צדקות דובך )והקפות( תורהבשמחת
 קראנו, ביום עננו וחסיד ותיק נא הצליחהבלבוינו
 בלכודנו הדור בצדקה, מדבר אני שם על צדקותדובר
 בלבושו הדור שהוא ידי על הוא להושיע ם שםעל

 שיטת פירש"י ותיק וחפיד, ותיק והוא חיוור,כתלג
 הוא וחסיד כתורה, לעשותו במצות המדקדקט(

 הוא הנה (, ת ר"ה רפ"י )עה הדין כנצורת לפניםהעושה
 כנצורת לפנים החסד במדת עמנו להתנהג חסידית"ש
 כשתדל כבישך והוא כנ"ל, לוותר אפשר אי אבלהדין,
 ותיק הוא הנה וכמצותיה, כתורה לעשותבחמדו

 הדבר הבןוחסיד,
 נפש כעל אם לפניך אשר את תבין בקךמערעה

 מן הארה התחלת הוא באב ט"ו יוםאתה,
 העתם בריאת בעת שגה בכל הווים אשר המשפטימי
 ת"ו יום והנה הכפורים, יום עד השנה מראשהיינו
 במחשכה שעלו ישראל מן המחשכה התחלת הואבאב

 ימים ארבעים הנועד יום שהוא הכבוד, סמלךלהתחתן
קודם סח ד טבת כסלו עיין*(
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 שמכריזיו ב( )סי6ז לך שכתבתי כמו הוולד יצירתקודם
 אשר התחלה הוא ההוא יום והנה לפלוני, פלוניבת

 יצרתי זו עמ כא( 6ג )ישע" להצדיק וחפץ רוצההש"י
 להיות אפשר ואי ח"ו זכות בידם אין ואפילולי,

 המשפח יעשה עשה הנה המשפט, מלך נקרא כיויתור
 יחוייב וכביכול דין, לבעל עמהם יעמוד התורה פיעל
 )שהם שני תשעת הלבהטי מהם להסיר התורה פיעל

 במלבושים אותם וילביש העונות( מן נעשואדומים
 הנה חיור, כתלג הם אשר כמלבישיו כביכוללבנים
 יוצאות ישראל בנות באב ט"ו זה ביום בהתחלהתיכף
 ככלי מחילה( לשון הוא כן וגם כפשוטו, )והואלמחול
 לו, שאין מי את לבי"ח שלא והטעם שאולים,לבן
 להורות שאולים, ועל לבן כלי על הוא הזה הטעםהנה
 בידיהם אין אפילו המשפט בימי ישראל כנסתעל

 יוצאים מהמצות, הנעשים לבן בגדי להם ואיןזכות
 בבגדי ממבישם שהש"י שאולים לבן בכליבדימוס
 כדת הקדשי במשפט כמותו להלבישם משלולבן

 תורהשל
 תרומה פרשת הזהר בדכרי עינינו יאירוופועתה

 וזאת ג( כה )שמות בפסוק ע"א( קל"ה)דף
 דראש דיומא ברזא זהב מאתם תקחו איטרהתרומה
 ( כ ))זח"ג וכו' דדינא יומא דזהב יומא הכיהוהשנה

 הכפורים יום דא וכסף הדין(, מדת סומקאזהב
 לבן )כסף וכו', כתלגא דישראל חוביהוןדמתלבנן
 )ז"ש לובן גוון החמד מדת ש מורהכשלג

 נ8."
 ונדהית

 איקרץ ואינון דעמין רתיכי דאינון דחג דקרבניןיומט
 דרזא שלטנא פסח דא ותכנת וכו', נחשת דהרירזא

 דא וארגמן וכו', תיכלא דגוונא רזאדמהימנותא
 ותולעת וכו', שבכתב דתורה דארגוונא רזאשבעות
 בטאני נפקו הוי ישראל דבנות באב ט"ו איהו דאשני
 תולע עלי האמונים ה( ד )יכה אמר דאת כמהמילת
 שנקרא טעם אבל בזהר, מובן טעמם בכולם הנהעכ"ל,
 בזהר שאמרו ומה מובן, אינו שני תולעת באבט"ו
 היו הנה מילת, בכלי נפקו ישראל דבנותמשום
 להיום יקרא ולמה בגמרא, כטבואר לבן בכלייוצאים
 יובן הנ"ל לדרכינו אדום, צבע הוא שני תולעתההוא
 על שני תולעת 1*קדא( )להיות( יכונה טעם, בפובהדבר
 אוטר להורות לבן, בבלי הונאות ישראל שבנותשם
 חטאיכם יהיו אם המשפט ביום עמנו מתחסדהש"י
 יהיו, כצמר כתולע יאדימו ואם ילבינו כשלגכשנים

 בהש"י ובוטחין במחי יוצאין הזה ביום הנרצהוהוא
 לבן בגדי וצטר שלג עטני תשעת מן יעשהאשר
 זה יום נקרא כן על ישראל, לכנסת ולתפארתלכבוד
 דבר מתוך דבר למבין הערה בזה ודי שני,ושלעת

 נא ירא בחור אוסרות היו ומה (, ל ותעמת שםה(
 ~נו למה להתנונן כן נם מהראוי וכו',עיניך

 אמרו למה וגם במחול, הנשים אומרות מהלידע
 לשם יפנה אשה לו שאין מי כל הלא וכו' שאבחור
 עיניך, נא שא אומרם וגם בחור, היה לאואפילו
 בדרושי ב( )נאמד לעיל שכתבתי מה פי על לבארונראה
 המצרים בין ימים הכ"ב שאלו ח( ג )סיען המצריםבין
 המעשה היה בתמוז כי אב, מן וט' תמוז מן י"גהם

 רחמים, של מדות י"ג להזכיר משה הוצרך ואזדלוחות
 הזכיר אז דמרגלים הרע דלשון המעשה היה באבובמ'
 הכ"ב היום ועד יח(, יד )במדבר שלח בפ' מדות הס'משה
 בכ"ב נעלמים שהם רק ישראל על מגינים הללומדות
 רמז דברנו ושם מכוסים, חסדים בבחינת הללוימים
 )ראשי זא"ת היתה י"י מאת בג( קיח )תהליםהפסוק
 בעינינ"ו, נפלאת היא אריך( זעיר תיקוניתיבות
 תמוז חדשים הב' באלו ומופלאים מכוסים המהרצ"ל
 שמאל, עין אב ימין עין תמוז עינים, הנקראיםאב

 סו( א )איכה חדשים הב' אלו על נאמר בעוה"רוכעת

 דכ13,1ת ע"ג( לח פ"ה ש"ג ))מרו"ח מים יורדה עיניעיני
 בהפטרת נאמר ולעתיד הדין(, על הרומזיםהמלוחים
 עיניך סביב שאי יח( סח )ישעי תבוא בפרשתהנחמה
 את שתשא ישראל לכנסת חסדו יצו הש"י איטרוכו',

 מרוב הנה בעינים שהדמעות זמן כל כי סביב,העינים
 כדוחק רק סביב לראות אפשר אי בעיניםהדמעות
 ומאירים יפים כשהעינים כן שאין מה המעמד,במקום
 הש"י בשם הנביא שאמר וזהו סביב, סביב רואיםהנה
 שהם אב תמוז חדשים הב' היינו עיניך, סביבשאי
 יפות שעיניה כלה ( כר )תענית רז"ל שאמרו )וזהועינים,
 פ-ס( ש"ב )תרויח ידעת וכבר בדיקה(, צריך נופה כלאין

 והפ' זקן בחינת הם דאריך דיקנא תיקונישהי"ג
 בבחינת והנה בחור, בחינת הם דזעירתיקנים
 תיקונים י"ג להיות )בחור( זעיר בחינת יתעלההתיקף
 בתול"ה תשמח אז יב( לא )ידם" מוך )וזהו אריך,כתיקוני
 לששון אבלם והפכתי יחדיו וזקני"ם בחורי"םבמחו"ל
 בט"ו למחול היוצאות הבתולות שאומרות וזהווכו'(,

באב



 י~טשכר במחול בתולה ד, מאמר אב, תסח חרשי מאמריבני
 כי וקצרתי וכו', עיניך נא שא דייקא בחורבאב,
 יכפר המוב והשם למשכילים, ורמזתי לדבריראתי
 כרצונו שלא דבר פינו יאמר שלא רצון ויהיבעדינו,

 סימנס נ"ל בסימן הוה היגניז לנו נזדמן קדמאה)בהיבורא
 וכר(. ועביטה עינ"י נ"ל יח( קיט )ההליםמילתא

 בכה ע"א(, ק"ד דף ))זח"ג( כשפמים לנסבא1(
 דילמא דעלמא מארי ואמרכמלקדמין

 עכ"ל, כינוקא, ובכי סבא דאנא עילאין כבחרייןיימרון

 משריין כך שיאמרו ההשש מהו להתבונןמהראוי
 התינוק בכיות ענין דהנה לפריט, והנראהעילאין,
 שהוא פ-ה( הגחינה )שעי הלבבות בחובת החסידכתב
 התינוק שבמוח החזקות הרעות הליחות להתךמעיל

 ואית שם, עיין הדמעות הורדת ידי עלומתבמלים
 ובשורה שמחה לאדם בבוא רבה השפעה מחמתבכיה
 )שה"ש בבחינת והוא עיניו לתוך דמעות ירדוטובה

 רבה, כי המוחין הארת מן לבנו"ן, מן ונוזלים סו(ד
 שערי נו"ן חכמה נתיבות ל"ב יג( אופן מתחזן))מ"ע
 )ההלים הם הדמעות ואותן נו"ן(, ל"ב תרווייהובינה

 של מדות )י"נ הזקן על היורד המוב כשתן ג(קלג
 באת הרחמים מדות מן השפע הארת ומןרחמים(,
 הסבא שאמר כן נם הוא )וזה שמחה, שלהבכיה
 כמה דקנך על במעין שפיראן כמה ע"ב( ק"א דף)שם
 דיקנא על נחית הוה כד מבא משתא שפירדהוה
 שאמר מה לדעתי הוא וזה עכ"ל(, דאהרן הבאדסבא
 סבא, דאנא עילאין כבפריין יימרון דילמאהסבא
 הזקן על יורד בבחינת להיות מהראוי שליוהבכיה

 הבוכה כינוקא ובכי רחמים, של מדות י"נהתעוררות
 המים בהורדת החזקים הדינים לבמל הליחותלהתך

מלוחים.

 ב( א )(ויכה המצרים בין בימי בגלותינו היוםודץ

 הדמעות לחיה, על ודמעתה בלילה תבכהבכה
 התינוק בכיות כענין למתקם החזקים הדינים מןהן

 המצרים בין ימי עבור ואחר החזקות, הליחותלהתך
 של מדות הי"נ ומתגלים הרצון ימי מתעורריםהנה

 ההעוררות הנה עלינו, לרחם אלול( )בימירחמים
 י"נ הרחמים מהתעוררות היא ההם בימיםהבכיה
 במחול בתולה תשמח אז יג( לא )ירט" וזהומדות,
 הבתולה יוצאת אשר בעת יחדיו, וזקניםבחורים
 יחדיו, וזקנים בחורים אז באב במ"ו היינובמחול

 הדינים, להמתיק רק ינוקא בבחינת רק הבכיה איןכי
 ובפרס והרצון, הרחמים להתעוררות כן נם הואאבל

 תשמח אז בתולה גוזלו פ"ה( יצירה )ספר אלולבחדש
 ישראל, של עונותיהם השי"ת כשימחול במחולבתולה
 מלהעגנך "5"ד נר מדבר קדוש אחד בשם כןכיזבנו

 ה(. סימן א )נאמד אלול במאמרז"1[
 בן שמעון ר' אמר פיסקא, ( )ל תענית סוף נוקראז(

 כמ"ו לישראל מובים ימים היו לאנמליאל
 משום הכפורים יום בשלמא הכפורים, וכיוםבאב
 לוחות בו שניתנו יום ומחילה סליחה ביהדאית

 יהודה ר' אמר היא, מאי באב ט"ו אלאהאחרונות,
 )וכתבו בזה, זה לבא שבמים שהותרו יום שמואלאמר
 עכ"ל(, מוב יום דהיינו פירוט שהותרו( יום י-ההתוס'
 יום נחמן רב אמר יוסף רב אמר וכו', דרושמאי

 בר רבה אמר וכו', בקהל לבוא בנימין שבםשהותר
 מדבר, מתי בו שכלו יום יוחנן ר' אמר חנהבר

 עם דבור היה לא מדבר מתי כלו שלא עד מרדאמר
 מוב יום לפיכך וכו' מר דאמר בד"ה )רש"י וכו'כהגה
 אלה בן הושע שביטל יום אמר עולא עכ"ל(,הוא

 יום אסר מתנה ר' וכו', ירבעם שהושיבפרוסדיות
 אותו מתנה ר' ואסר לקבורה, ביתר הרונישניתנו
 המוב ביבנה תקנו לקבורה ביתר הרוני שניתנוהיום

 יום תרווייהו דאמרי יוסף ורב רבה וכו',והממיב
 הנדול אליעזר ר' תניא למערכה, עצים מלכרותשפסקו
 היו ולא חמה של כחה תשש ואילך באב מט"ואומר
 מנל, תבר יום ליה וקרו מנשיא רב אמר וכו',כורתין
 כדאמר וכו' שמונעין פירוש מנל, תבר יום בד"ה)תוס'
 העצים מנקרים הם מומין בעלי שהכהניםבמדות
 לעסוק הימים על )לילודו דמוסיף ואילך מכאןוכו'(,

 כאן עד רש"י( חייו, על )חיים יוסיף רש"י(בתורה,
 הלזו בשימה לדקדק שיש מה הנה הנמרא,דברי
 למה הוא מאי באב ט"ו ששאל המקשה א'הוא,
 שהוא כיון וכו', הכפורים יום בשלמא לומרהוצרך
 הוא, מאי באב מ"ו רק למימר ליה הוה לא ידועדבר

 סליחה ביה דאית משום הכפורים יום אומרוב'
 הוצרך למה שנה, בכל הנהונ דבר זהו והנהומהילה
 שהוא האחרונות לוחות בו שניתנו יום למימרשוב
 וכו' שהותרו יום התוס' שכתבו מאי ג' דהוה,מאי

 צווחו וכבר ביאור, לזה אין פוב יום דהיינופירוש
 סג"מ(, ההיירא למרן שיל ה5ם שס"ה ))5ן דקמאי קמאיבזה



י יששכר במחול בתולה ד, מאמר אב, תמוז חדשי מאמריבנבי
 לא אמוראי דהנך הנראה דכפי להבין, מהראויד'

 ביום היו מעלייתא מילי הנך דכל מודו וכולהופליני
 היה שהשמחה אומר אחד שכל הענין ומהוהזה,

 בר בר רבה אומרו ח' זה, בשביל אומר וזה זהבשביל
 מר דאמר מדבר מתי בו שכלו יום יוחנן ר' אמרחנה
 הנה וכו', דבור היה לא מדבר מתי כלו שלאעד

 זה בלא הרי וכו', מר דאמר לומר הוצרך למהקשה
 בו שכלו על מוב ליום הזה היום שעיטו לומר"ט
 מה ו' ישראל, לארץ לבוא ישראל הוכשרו מדברמתי

 לפלא. הוא הוא מוב יום לפיכךשפירש"*

 התנא שאמר מה על המקשה דקהטיית1דןנר7%4
 באב כח"ו לישראל מוכים ימים היולא

 יום הימים לאלו התנא קרא הנה הכפורים,וכיום
 במגלת הכתובים היסים בכל כן נטצא שלא מהמוב

 ודלא למספד דלא רק מוב( יום קראום )דלאתענית
 במגילת שם אמרו חנוכה ימי בח' רקלאיתענאה,
 הוסיפו הנה מובילן ימים ועשאום קבעוםתענית
 שקראום מה להורות והודאה בהלל תיבותבש"מ
 הלל לענין רק טלאכה איסור לענין לא מזביםימים

 )שם לי"י להודות מוב ב( צב )ת"*ט דכתיבוהודאה

 שמונה בברכת קבעו וכן מוב, כי לי"י הודו א(קלו
 לבעבור הנה להודורע נאה ולך שמך המובעשרה
 נקרא למה באב מ"ו אבל שובים, ימים קראוםזה
 הלל בו ואין מלאכה איסור בו אין הרי מוביום

 שנאסר דהגם קשה, הכפורים יום על וגםוהודאה,
 מוב, כי מנוחה וירא סו( סט )יחפנית וכתיבבמלאכה

 מה מובים ימים משארי אולמיה מאי זה כלעם
 כח"ז לישראל מזבים ימים היו לא בלשונםשאמרו
 מיבותא צד בהם ש"ט דפהטמע הכפורים וכיוםבאב
 יום בשלמני בלשונם, שהקשו וזהו שאוףביתר

 מוב יום בפרסות שקראוהו לחורץ עכלהכפורים
 יתירתא פיבותא ביה דאית כבטום המועדים, מכליותר
 אתה כי 4( טז )טרש )וכתיב ומחילה סליחה ביהדאית

 נכון זה אין אבל לכאורה, נראה כן ומלח, מובי"י
 אבאר כאשר והנכון הש"י, על נאמר מוב דהמי כך,%
 אברים ביה דכתיב האחרונות לוחות בו שניתנו יוםלך(,
 אחד, דבר הם הטעמים ב' כן )אם לך ייפב למען טז(ה

 סליחה ליום הוקבע האחרונות לוחות בו דניתנוהואיל

 בפרמיות הכפורים יום נקרא כן על שפירש"י(,כמו
 רב אמר מוב, יום נקרא למה באב מ"ו אלא מוב,יום

 נשים ליקח שבמים שהותרו יום שמואל אמריהודה
 לבדו( האדם היות מוב לא יח( ב )בראשית )וכתיב מזהזה

 נקרא כן על מוב מצא אשה מצא נב( י" )מוליוכתיב
 מוב, יום דהיינו פירשן התוס' שכתבו וזהו מוב,יום
 בנימין שבם שהותר יום יוסף רב של הפעם הואוכן

 כנ"ל כן גםוכו'

 שכלו יום יוחנן ר' אמר חנה בר בר רבהאמר
 למה נדע לא עדיין )והנה מדבר, מתיבו

 דאמר לראיה( הביא כן על מוב, יום זה בשבילנקרא
 כנטה, עם הדיבור היה לא מדבר מתי כלו שלא עדמר
 הוא מוב כי אותו וכזרא כ( א )שטפר רז"ל אמרווהנה

 דיבור כן אם לנביאותו הגון שהוא ראתה ס בחט"
 דיבור ששב מוב יום נקרא ט ש מוב, נקראהנבואיי
 יום לפיכך וכו' מר דאמר שפירש"י וזהוהנבואיי,

 הבן הוא,מוב

 פרוסדיות אלה בן ההטע שבימל יום אמרעולא
 )כלמם-א ירבעם בן באביה כתיב והנהוכו',

 בו נייצא י"מ ישר14ל קהל כל אותו שהספידו יקי
 שבימל ( כח )טרק פירש"י( )וכן חז"ל ודרשו מוב,דבר

 מוב, הזה הדבר נקרא הנה לרגל, ועלהכשמרתו
 יום אמר מתנה רב מוב, יום ההוא היום נקרא כןש

 שתקנו מתנה רב ואמר וכו', ביתר הרוגישניתנו
 מוב, יום ההוא היום נקרא כן על והממיב, המובאז
 למערכה עצים מלכרות שפסקו יום וכו' יוסף ורברבה
 מגל, תבר יום ליה וקרו וכו' חמה של כחה תששוכו'

 במדות כדאמר וכו' שמונעין פירדה התוס'זכתבז
 העצים מנקרין הם מומין בעלי שהכהנים מ"4()פ"ב
 תסריט כתיב במום דהנה דבריהם, לפריט )נראהוכו',
 מומין הבעלי שפוסקין ביום והנה רע, מום כל כא(סו

 שסמך לי נראה יותר אבל מוב, יום נקראמלאכתם
 על )לילודו דמומיך ואילך מכאן שאמר( להלן,ש

 כי ב( ד "שלי בתורה וכתיב בתורה, לעסוקהימים
 על חיים יוסיף וכו'( תורתי לכם נתתי מובלקח
 לך ייסב לטען ז( טכ )תרים החיים אצל וכתיבחייו,

 כי הבן מוב, יום ההוא יום כן על ימים,והארכת
 חמודיםהדברים

מחמר
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 המאמר
 נצמתותד

 אנחמה

 נחמ"ו נחמ"ו א(, מ רשן" וכו' עמי נחמו נהמוא(
 רז"ל שאמרו למה רמוז יצח"ק,בגממריא

 ידי על הגאולה תהיה בימינו במהרה אשר ( פטתבת
 כי מז( סג ושעף בפסוק שדרשוהו כמו יצחקמליצת
 הדינים שכל להיות יבין והכהשכיל וכו', אבינואתה
 הגאולה ובעת יצחק, פחד מסוד באו הנלזתבעת

 העליון ביובל בשורשם הדינים ימתקו בימינובמהרה
 לדעת )ובפרם עילאה, תיתובה ידי על החירותסוד

 שמיפה להיות א( השמימות חכמי הראשוניםהמקובלים
 להיות הגאולה מוכרחת הפחד, שמיטת לדעתםזו
 מן חשוב הזהב זו בשמימה כן על יצחק, פחד ידיעל

 לוי שהיה קרח מחלוקת ענין בזה וידועהכסף(,
 אהרן מן במעלה להיות ורצה יצחק, נכורהבבחינת
 הגבורות טעלת יהיה כן הנה לבא ולעתיד החסד,איש
 לעתיד קרח יתעלה כן על הכמף, על הזהב כמעלתוכו'
 )תהמם יפרה כתמר צדיק ( קוב תגויס לקית שכתבוכמו

 ב(, פנה( אכלה שבזמנו )אלא קר"ח תיבות סופי יג(צב

 הדינים קבלנו מרפא, בה מכה, שהקב"ה במהוהנה
 נחמו, נחמו יצחק מן יתהווה הנה יצחק, פחדמסוד

 )והוא יצחק, פחד אלקי"ם דייקא, אלקיכם יאמרתהו
 אראנו מצרים מארץ צאתך כימי ש( ו )שנההנרמז

 ד' תורה, דברה בנים ד' נגד כן גם שם כינפלאות(,
 הרושע הבן שאפילו יצח"ק, בגיממריא ב"ןפעמים
 הנרטז וזהו ג(, בקדושה להכלל ועתיד בקודששורשו
 מועפ ברמז רמזתי קדק"ד, אף זרוע יפרף כא( לגמגוים

 יאמר עמי נחמו נחמו לך אדרבא זאת עדךב(
 כפלים י"י מיד לקחה כי וכו'אלקיכם

 לק"ת פג, סיפן להרמסן עמה שגעי , 8 שת ח שעריע"8(
 1"א, קלה מש, אדרת על רששי מאמרי ש1ר קדושים,פ'
 ס' על משרישא ורטשת חורה, ומ סערות ישרה ר%ועי'
 כנ בראשית נכלה אגרא קיט סימן טוב וערוה מרעסור

 ג מאסר לשיל וומ' סל"ד, ח"ג חי כל אם מאמרות עשרהעי'ב(
 ב. סימן א מאמר אשוו גסתם, ה וישמר תשרי יא,משן

 יי.,
 י"-
 י אייי י

 כפקה, - נחש לישראל הבמחתו ענין להתבונןוכו',
 מיד לקחה אמר ובעונש אלסיכם הזכיר בנחמהנם

 דעתך מלקא וכי מובן אינו כפלים ונם רחמים,הוי"ה
 בעונש דהנה לפרוש ונראה ידוע, המפרשים ודבריוכו',

 ונקרא הדין למדת הסכים הרחמים מדת גםבעוה"ר
 בימינו בפהרח בנחפה כן על כפ%, עונש זה ידיעל
 הרחמים, למדת יסכים הדין סדת שנם בהיפךיהיה
 כי מדה, כנגד מדה והוא כפקה נחמה נקראלזה
 הרחמים מדת שנם הוי"ה מיד לקחה העששבעת
 בעת כן על כפלים, נקרא ולזה הדין למדתהסכים
 אלקיכם, יאמר עמי נחמו נחמו בכפלים ינוחמוהנחמה
 אמן בימינו במהרה לחסד יסכים הדק מדתשגם

הגטה
 לד תפלתי ואם יו( סט )ההלים בפסוק פירשנו זה פיועל

 אדם בבני רואה דיגך וכף, רכוז עתדלי"ת
 הגה לנעבה, והת לאשת מטה 788 כשחזיז 38מן8ט3שת
 לחבידו, מסכים אחד ומתן ומשא הטענות ידי על כדאחר
 זה לפי תבין כן ואם דצתו, וגעורה גובר הבירו רצון כןהשם
 העונות גרמו הזעם בעת  הרבים  בעוגותינו דודן  בנידוןגם
 הזמן נקרא כן אם הדין, למדת הסכים הרחמים מדתשגם
 הישועה ובעת רצונו, שגעשה הדין מדת של רצון עתההוא
 נקרא הנה לחסד יסכים היין מדת גם הנה בימינובמהדס
 ישראל כנסת שאומרת וזהו דומה, של רצון עת ההואלזמן
 במהרה( )שתהיה תפלתי זאת( הנה ישראל, )כנסתואני
 הבן ט( סימן ח ואמר שבהות )ע"ז רצון עת הף"הלד

 על תנחומין איתנביאו נבייא א( ט )9ר בתרגוםג(
 גם שבא לי נראה אלקכת, אמרעמי

 הוה אלקיכם יאפר ונם בכפל, נחמו נחמו לפרושכן
 ונראה נחמו, נחמו אלקיכם אמר בהיפך למיסרליה

 תמס שעי וילעט במדרגם רז"ל שאמרו מה פי עללפרש
 לעתיד אשר והוא מנחמכם, הוא אנכי אנכיבפסוק
 לכנסת תנחומיו ושידברו נביאים לכמה הקב"היאמר
 מה נפי המחומותיו וידבר אחד כל וילךישראל,
 תנחומין מהן לקבל כנס"י תרצה %א בימיו,שחחגבא
 ומרודיה עניה ימי כן גם עליה שהתנבאולהיות
 ישראל כנסת אשר לאח"י ויאמרו הנביאים כלורטובו
 אנכי אנכי הקב"ה יאמר ואז תנחומין לקבל רוצהאינה

החש
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 להתבונן, יש והנה ג*(, בילקוט שם עיין מנחמכם,הוא
 תרצה לא ישראל כנמת איטר הקב"ה לפני שנלויכיון
 נביאיו את "טלח זה למה הנביאים מיד תנחומיןלקבל
 לקבל תרצה לא באמת למה להתבונן, "ט וגם מגן,על

 כן גם עליה שהתנבאו מפני הנביאים מןתנחומין
 זה גם ועוד חפץ, לכל ועת זמן "ם לכל הלאההיפוך,
 לקבל ירצו שלא זה מהו ועוד הם, הנביאיםדברי

 נם הלא בעצמו, הש"י אותם שינחם עדתנחומין
 פי על שהוא והנראה הש"י, דברי הם הנביאיםדברי
 )זו"" בזהר שהקשומה

 רפאני יק יו )ירט" בפסוק ( סו בלק
 דהנה ותירץ, וארפא, למימר ליה למה וארפאי"י

 הממונה והמלאך שלוחו ידי על רפואה שיחכשהש"י
 במוחה הזאת הרפואה אין וחיילותיו, רפאלדהיינו
 את לעבוד תשוקתו הוא שליח )דהרי עד,לעולמי
 רוצה והנה עליו, שנתמנה בדבר זמן בכלהש"י

 הרפואה כן שאין מה נ"ל(, לרפאווק שובשנשתלח
 לעולמי בפוחה רפואה היא בעצמו הש"י מאתשהיא
 הוא וכן עכ"ד, וארפא י"י רפאני שאמר וזהועד,

 שגשת )9ע החילוק, הוא כן נטועות עניני בכלבודאי
 ב מאמר טבת כסלו בדרוש, ז דרוש ד טאטר ניסן יב, פיטן 1טפסר

 ל(סיטן

הג"ש
 קריעת בפרשת יא.( בשלח דולה )אגרא שירשנו זה 8יושל

 ע( י )שפות לישראל משח שאמר סוףים
 כי היום לכם יעשה אשר י"י ישועת את וראורמיצתו
 והנה עולם, שד צוד לראותם תוסיפו לא וכו' ראיתםאשר
 כנותן נראה וכר ראיתם אשר כי המפרשתן כל דקדקוכבר
 כי העט מובך הנ"ל פי ועל מוט, ואינו הקודם, אלטים
 ובעצמו בכבודו "'י ישועת את וראו התיצבו להם אמדמוטה
 זה תתבוננו ופתיכן שליח, שי על ולא מלאד חץ על%א
 עילם עד עוד לראותם תוסיפו לא וכר ראיתם אשר כיהוא
 נעשית שהישנצה תדעו הנה טלפריוג ישועה היאהנה

 בעצכם. הש"י ידיעל
 דהט"י ומאמר הנחמות שכל נכון על תביןובקוץ

 הש"י דברי הם הנה גבראל כנמת שלנביאיו
 כנמת זאת שתבין ובכדי כמוחוור נחמות והםבעצמו
 ולא נביאיו את מקודם הש"י אפלח הנהישראל,
 שהתנחומין בית באמרה תנחומין, מיזרנם לקבלהדצה

 מבדף ז' סי ל' פרש" ג08יקתא תן שם יומצא תליטג.(
 תסע עמס נחמך נחמן אפסוק ילואת

 ע"ג ס"ס שיף 8, שטוסות סגלה עחץדש(

 ח"ג לעתם במוחה נחמח אינה שליח ידי עלבאים
 היינו מנחמכם הוא אנכי אנכי הש"י לה יאמרואז
 הוא אנכי הנביאים ידי על שדברתי הנחמותכל

 לפרש ש"ט וזהו מפי, שיצאו דברי הם שהריהמנחם
 זה דבעבור לבאר בא המתרגנה כוונת כן גםבכאן
 לנביאיו מקודם יצוה כי בכפל נחמו נחמו הש"יאמר
 והתרגום הנחמווק אותן אלקיכם יאמר כך ואחרלפחם,
 ית"ש, הוא אמרם כבר היינו אלקיכון אמרמבאר
 לעולמי ויתקיימו דבריו הם הנה לנביאיו שאמרדמה
 לעולם לעד סטינו הטמחה הכשון ואנחה ינק ונמועד,

 אלקכון אמר תירגם התרנום, בדברי לך אומר עודד(
 לטרש נראה אלקיכם, יאמר ובמקרא אמר,כבר

 הקב"ה טמן שלא לד( תשא )חנה1סא רז"ל שאמרו מה פיעל
 ממנה ידעו שלא כדי בכתב כן גם פה שבעלתורה

 רק והיא הקב"ה של מממירין המגלה הוא כיהאומות,
 קפח.( )ת"ב רז"ל אמרו ועוד ישראל, בני וביןבינו

 היו לא לנביאיו הקב"ה שממר הנחמותשאלמלא
 שנבוחנו כיון אבל הגלוחן עול למבול ישראליטלין

 לבתי ישראל באים הנה הנביאים ידי עלהנחמות
 הם הנביאים דברי ורואים מדרשות ובתיכנסיות

 י"י בדברי מאמינים קודש זרע ישראל כימתנחמים,
 )ח"ג בזהר ואמרו דוג יעשה %א אמר ההוא ים( כגשהוגר
 הריו את ואשים שנאתי עשו ואת ג( א )טלאנו בפמוקלב.(

 בהשקת יקוטב קלטו בעוה"ר הלא שם, הקשושממה,
 דמלכא באחמתא כן כתיב שכבר כית ותירץ,ונדולה,
 ייעטה, ולא אמר ההוא כי כן, נקלטה כבר כאילוהוה

 בחינת נכתב הוא בפמוק הנבואה דברי תבין,ומער"ה
 והנה פה, שבש תורה הוא והתרגום שבכתב,תורה
 לעיני רק הוא פה שבעל תורה לך שכתבתי מהלפי
 אמר יתורנם פה שבעל בושרה הנה ישראל,כל

 שבכתב בתורה כן שאין מה אמר, כבראלקיכון
 לעתיד אלקיכם יאמר נכתב בה האוסרת, גםשרואין

 בימינו.במהרה
 לב על דברו וכף עמי נחמו נחמו עוד ויתפרשה(

 וכו', צבאה מלאה כי וכו'ירושלים
 וגם אלקיכם, יאמר מהו ונם כפולה, הנחמהלהבין
 יתפרשו והנה לבה, על שמדברים הדבריםמהו

 להחכמים הרפואה בחכמת דידוע מה פי עלהדברים
 כאלה(, עניתם וראיתי שמעתי )ובימי בדברהבקיאים

ט
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 מצורפים חולאים או חולי איזה ח"ו לו שאירעמי

 סמים ידי על הבקיאים הרופאים משתדליםוהנה
 בהתגברות והנה החולאים, את ממנו לגרשמיוחדים

 מתייאשים אז הסמים, מזגי על החולאת קדחתח"ו
 זוודתא, ליה צוויתו ואומרים מרפואתוהרופאים
 שיוכל דבר שום הרוכלים בקופת עוד שאיןביודעם
 לפעמים יארע והנה הכל, ניסו כבר כי החולאיםלגרש
 ח"ו, הגסיסה אחר ואפילו היאוש אחר אלקיעזר
 המתים, תחיית כעין מכ"ט והוא כמבע שלאוהוא
 הנקודה עד מות שערי עד החולה שמגיעוהיינו

 שהגיע וכיון דחיותא, קיסמא רק שבחיותוהאחרונה
 הבורא וברצון החולאים וכן החולי ממנו הלך כךלידי
 כיון חולאת שום אצלו נשאר לא הנה החייהו,ית"ש
 באיבריו חלש שהוא רק מות לשערי הגיעשכבר
 שהוא בראותו בקי, שאינו הרופא והנה שנולד,כקמן
 יועיל, ולא חריפים סמים שוב לו נותן מאדחלוש

 הדפק בהנטשו הבקי, המומחה והרופא וכו',ואדרבה
 והנה חולאת, ושום קדחת שום כאן שאין יראהראה
 הדבר הוא מבין אזי כהוד, חלוים שהוא יראהבעיניו

 מות, של דכדוכה עד מות שערי עד באשהחולה
 והנה החולאים, מיניה אזדו זו מדה לידי שבאוכיון
 שנולד כקמן הוא הנה החיות אליו שב אלקיבעזר
 הרופא הנה יומו, בן כתינוק מאד חלש הוא כןעל

 הוא שכבר ולהחולה העומדים לכל יאמר ההואהבקי
 למנוע ויצו חולי, שום כאן ואין איבריו בכלבריא
 מעם מעם פעם בכל יתנו אך החריפים הסמיםכל

 על ויעמוד מעם מעם מתוק ויין עריכיםמאכלים
 שהוא באמרו הרופא את בשמעו החולה והנהבוריו,
 חלוש בראותו להאמין קשה בעניו הוא לנטרי,בריא
 להיות והרופא האיברים, כל ועל החייטים עלמאד
 איך ההוא הענין להחולה מסביר מומחה רופאשהוא
 שוב זה ולבעבור מות, ובן הסכנה בתכלית היהשכבר
 כבריה נעבטה הש"י ובחסדי ממנו לגמרי החולינסתלק
 חלופיים, וכחותיו איבריו כן על יומו בן וכקמןחדשה
 נפשו להשיב רק סמים לשום צריך אין שובאבל
 חטן יין ידי ועל המוכים מרקחת ידי על מעםטעם

 '(וכיוצא

 הג"ח8(
 ו( ג )מכה שאמר המקונן בדברי פירשתי האלהכדברים

 לגדר שבאתי )וכיון שלם כמתי הושיבניבמחשכים

 כו', אצא ולא בעדי גדר כי רק( חולאת, כאן אין שובכזה
הבן

 עמי נחמו נחמו בנחמתו הנביא שאמר זהו זהולפי
 תעלה סמים לשום הצורך מן אין)שוב

 בכדי זאת אחר זאת תכופות לנחמות רקורפואות,
 אלקיכם, יאמר שאמר( וזהו העייפה, נפשלהשיב
 אין אשר היודע הוא הנאמן, המומחה הרופא)הוא
 רוצה אינו החלש החיה והנה חולאת, שוםכאן

 איבריו, בכל חלוש עצמו את בראותו זאתלהאמין
 גם שאמר וזהו כנ"ל, הענין לו להסביר צריכיןאזי

 וכו', צבאה מלאה כי וכו' ירושלים לב על דברובכאן(
 הצורך מן ואין חולאת אין שוב כזה לגדר שבאתוכיון

 ותהיה הנפש להשיב להשתדל רק בסמים,להשתדל
 חדשה.כבריה

 כבר הדקדוקים וכו', נחמו נחמו עוד רתפרזטו(
 שכתב כ!ה פי[ נעל לפרש והנראהנתבארו,

 *( ש"ז( "*א דע )"-וי מאמרות בעשרה בספרהרמ"ע
 מצות על אדם עבר ( פו )יומא כפרה חלוקי ד'בענין
 לא על עבר לו, שמוחלין עד משם זז לא ושבעשה
 הנה מכפר, הכפורים ויום תולה תשובה ושבתעשה
 דחנה הכפורים, ויום לתשובה מצמרך תיעטה לאעל

 מצות על כן גם עבר הנה תיעטה לא על האדםבעבור
 האדם של התנועות כל כי נמצא, ריקות אין כיעיטה
 תנועה לך ואין ואזהרה, ציווי תחת נכנסין הזהבעולם
 )כאשר עבירה או מצוה שהוא או רק רשותבעולם
  )עבודת הלבכות בחובת החסיד הרב כן גם זהחקר

 דבר האדם בעשות כן אם התבאר((, וכבר ד-ה פ"רנסלקים
 מצות כן גם בימל הנה התורה פי על יעשה לאאשר
 היה לא אם העבירה שפעל זמן באותו כיעשה,
 נמצא, ריקות אין כי מצוה עבטה היה העבירהעולטה
 )לבימות תשובה צריכין תעשה לא בעבירת כןעל

 תעשה(, לא עבירת )על הכפורים ויום עשה(מצות
 )השע התשובה בפסוקי שפירשנו וזהו דבריו, כאןעד

 דהנה רצ"ל אלקיך, הוי"ה עד ישראל שובה ג(ע
 ובעבירת הוי"ה, בשם פוגמין עוטה מצותבבימול

 הוי"ה עד ישראל שובה ואמר אלקיך, בשם תיעטהלא
 אלקיך הוי"ה עד מוכרחת תשובתך )רצ"לאלקיך
 המעם( ואמר אלקי"ם, הוי"ה השמות בשנישפגמת

 עבירת מכהן בעת נכשלת היינו בעוניך, כשלתכי
 עשה מצות כיפול עת זה לפי בידך ופט תיעטהלא

ועביית ז"כ"ג. מכ"א גדגושד ש"-ש'(



 טביששכר א נחסה ה, מאמר אב, תמת חדשימאמריבנני
 לתקן תשובה תצטרך כן על כנ"ל, תעשה לאועבירת

 קהו כך אחר שאמר וזהו אלקי"ך, הוי"ה השמותב'
 מטובו דברים, בוידוי התשובה היינו דברים,עמכם
 ד סימר תשרי )ע5ן ארוכים והדברים וכו', הוי"האל

 על דן( זטר אפופסין כשקבלו ישראל והנה כ(,סירן
 %ל עשה מצות ביטול על נענשו הנהע1נ1תיה"ם
 עונשם כשקיבלו כך אהד הנה תעשה, לאעבירת
 נחמו שאמר וזהו בכפלים, דהט"י ינחמם הנהבכפלים
 רק היה שעבירתכם הנם אלקיכם, יאמר עמינחמו
 כן פי על אף אלקים, בשם פנם תישטה לאעבירת
 לב על דברו כפולה, נחמה לכם מניע הנחמהבעת

 בכל כפלים הוי"ה מיד לקחה כי וכו'ירויטלים
 כי הוי"ה, מיד נם לקחה חטאה כאיטרחפשותיה,
 עשה, מצות נם אז ביטלה תעשה לא עלבעברה
 לה שהניע ונמצא הוי"ה מיד גם עונש לקחההנה
 נחמו הנחמה בעת כן על חטאתיה, בכל כפליםעונש
 כפולה, נחמה לה יניע אלקיכם, יאמר עמינחמו

 באמריםוקצרתי

 מחו להבין ב(, מ )ישע" ירויטלים לב על רבעכןז(
 ירויטלים לך, אומר הנה הלב, עלהדיבור

 פיה(, של-ב )ע-ח כנודע הקדותיה השכינה עלהכונה

 בעוה"ר בנלותא והנה )שם(, רחל נקראת השכינהוהנה
 )תהדם בסוד נאלמה, גוזזיה לפני כרחל ז( ע )ישע"היא

 לבניה נפרץ חזון אין כן על דומיה, נאלמתי ג(לס
 דב"ר בנימטריא רח"ל והנה נבואה, ואיןהנעימים

 נאלמתי בבחינת כשהיא בעוה"ר בנלות והנהל"ב,
 בסוד הל"ב, מן הדב"ר ונתרחק נפרד הנהדומיה
 גליתי, לא לפומי נליוזי ללבי צם.( )סנהדרין שאמרומה

 הפה אל הלב פנימיות יתנלה בימינו במהרהולעתיד
 ונבאו א( ג )יואל בימינו במהרה כן %ל דבור,שהוא
 שיתוסף ירושלים, ל"ב על דבר"ו וזהו ובנותיכם,בניכם
 דב"ר יחד בחיבור ויהיו הדיבור, נילוי הלב נילויעל
 ל"ב דב"ר היינו רח"ל קומת שיעור ונשתלםל"ב,

 ק. סימן א מאמר גיסן )ע5ו רח"לבנימטריא

 )ש4ו*י בשלח במדרש רז"ל דברי פירוטנו יקץ 6ילעל
 )שמות ויסעו ישראל בני אל דבר ה(כא

 דברינו פי ועל פלאי, והוא מלבן, דבר יסיעו סו(י
 בחינת השכינה שהיתה במצרים הנם תבין,הנ"ל
 נאלמתי בסוד כן נם היה בנלות אבותינו עםרחל

 הדיבור, אל הלב מן להוציא באפשרי היה ולאדומיה
 ויאנחו כ" ב גשפוה ישראל בבני כן נם כתיב כןועל
 קול בלב הוא זעקה ויזעקו, העבודה מן ישראלבני
 גם הנה דבור, בחינת להם היה שלא דבורבלא
 עד נפטרו לא עדיין ממצרים שיצאו הנם סוף יםאצל

 ההוא ביום י"י וימנע ל( ע )שם כדכתיב סוף יםקריעת
 ק )שם כן גם טביב כן על מצרים מיד ישראלאת

 כי דבור, בלא צעקה עדיין י"י אל גבראל בניויצעקו
 תהלים )שו"ת לקטרנ מצרים של לשר כח חיהעדיין
 להוציא עדיין יכלו ולא וכו', והללו וכו' הללו ח(סו

 בהעלם, הדיבור היה עדיין כי ונכון כראויהדיבור
 תהיה למה אלי, תצעק מה משה אל י"י ויאמר סו()שם
 ישראל בני אל דבר דבור, בלא צעקה כזאתעוד

 שאמרו וזהו הל"ב, מן הדב"ר להם יומשך חיינוויסעו,
 קוטת שיעור ויהלם מלב"ן דב"ר יסיעובמדרש
 ירושלים ל"ב על דב"רו בנימטריא רח"ל,השכינה,

 רגבין ואתהוכנ"ל,

 הקריאה, מהו נודע לא ב4 ס )שע" ייחח
 מפרש הנה עלה, ואתנבו יונתן תירנםוהנה

 חבה לשון קריאה יג( א )ויק-י רז"ל שאמרו מה פיעל
 לירושלים הדיבור שיבוא כיון הנה ישראל, לנביאיהוא
 לא שוב לטובה יתנבא אשר הנביא הנה נבואה,דרך
 כאשר הנביא, הבחנת זהו דחנה ריקם, נבואתותשוב
 הדבר הוא יבא ולא הדבר יהיה ולא לטובהיתנבא
 ריקם תשוב לא לטובה יחנ דבר כי י"י, דברו לאאשר

 מ"ג(. פ-ה גרבה והיה קלע שופסים דכלח ארס)ן5ן

 נתמלא כי לפרש נראה שם4 )ישן" צבאה מלחהכגי
 היתה הנה שעד אותיותיה, היינו שלההצבא
 והן בצבאותיה, חסרה והיתה יו"ד בלאירושלים
 אל כד( כח )שסות בתורה ונרמז ביו"ד, תתמלאהיום
 בנימטריא ביו"ד במילואה ירהטלי"ם החשן,קצות
 להרחיב יראתי טשי"ח, בנימטריא חש"ןקצו"ת,

הדבור

 נעשה עוונה מן כי היינו שם(, )ישע" עונה נרצחכי
 נעשית ( ט ופט מיראה תשובה מן כירצון,
 זדונות נעשים מאהבה תשובה ומן כשננווטזדונות
 רצוץ שהם מצות הללו העונות מן ונעשהכזכיות
 ( מא )ת-ז ירושלים, תתמלא זה ידי על והנהית"ש,

 ורצת מחשבה על מורהיו"ד
הנה



יששכר א נחמה ה, מאמר אב, תמוז חדשימשריבני
 הנה לו מהטלה וזרועו יבוא בחזק אלקים י"י הנהח(

 מן אין י(, מ )"טן" לפניו ופעולתו אתושכרו
 מובנים אינם הדברים כי בדקדוקים להאריךהצורך
 דוד כסא בספר ראיתי מצאתי והנה פשומו,לפי
 בשם הפסוק מפרש %.( זלה"ה חיד"א הנדוללחרב
 לשפומ היינו יבוא, בחזק אלקים י"י הנה ז"ל,אביו
 יד היינו בחזק לי )נראה הדין במדת כצדקתבל

 זרועו לו, מוופלה וזרועו אבל, הדין( מדתהחזקה
 שאמרו מה פי על זרועו הצדיק )נקרא הצדיקהיינו
 בא כאילו צבור צרכי המבקש כל סו( כא )בחי"ררז"ל

 בזרוע, ומחזיק בא כאילו לדעתו היינובזרועו,
 )ישע" כדכתיב זרוע נקרא שמאל הדין מדתהיינו
 מדת ימין עוזו, ובזרוע בימינו י"י נשבע ח(סב

 הצדיק כן אם שמאל, הדין מדת עוזו וזרועהחסד,
 וזרועו כן אם נ"ל(, זרועו, נקרא הדין מדתהממתיק
 מהטל צדיק ג( כג )ש"ג כי לו, מהטלה הצדיקהיית
 הצדיק(, )של שכרו, הנה הדין, ומבמל אלקיםביראת
 על לפניו, ופעולתו ישראל, את שמציל עלאתו,
 והרב ורחמים, בחסד והמתיקם הדיניםשבימל
 שכרו אתו, שכרו הנה מסיים, עצמו בשםהחיד"א

 וכאשר הדינים, שמבמל ההוא בזמן אתו הצדיקשל
 בוטן כי לפניו, ופעולתו קראל, ש רחמיםהתעורר
 והצלה, בריות הצדיק ידי על הנס שנעשה ההואוביום
 שערי מתעוררים ההוא בזמן ונטנה שנה בכל הואכן

 לפניו הצדיק של פעיתו הנה הנס, ביום כמורחמים
 הרב לשון כאן עד ונטנה, שנה בכל שדינן לקמיההוא,

 מדעתי שכתבתי ביאור תוספת בקצתהנ"ל

 הלזו. בנחמה לבשרנו לנו הנרצה הוא זהולפי
 בין ימי לנטועה המקווים הימיםדהנה

 הם כעת הנה דוד, בן שנולד יום ובפרםהמצרים,

 כל ג( א )איש ישראל שונאי על הדינים התנכרותימי
 תפלתם ידי על הצדיקים והנה וכו', השינוהרודפיה
 בחסד הדינים וממתקים מבמלים הש"י לפניובכייתם
 ויהיה בימינו במהרה לנמרי יתמתקו וכאשרורחמים,

 יהיו הנאקה שבשעת די לא חנה הנאולה,התעוררות
 שנה בכל אפילו אלא שאמהה, לששון הימיםאלו
 בוטן ההם בימים הרחמים שערי נפתחים יהיוונטנה
 ולשמחה לששון ישראל לבית האלה הימים ויהיוהזה,

 אונם שכרם ישראל בית כל הנה מוכים,ולמועדים
 ופעולתם בימינו במהרה הגאתה שנת המקווהבזמן

 ונטנה שנה בכל כך אחר העתידים בזמניםלפניהם
 ישינו. הימחהששון

 בחזק אלקים י"י הנה עוד, לפרש ש ולרעתימ(
 החזק"ה י"ר הדין במדת )היינויבוא

 )כביכול לו מושלה וזרועו אבל( לך, שכתבתיוכמו
 באדרעיה כתיבי כולהו התפילין פרשיות ( 1)בריות
 קרובים אלקים לו אשר נדול נוי מי כי ז( דודברם
 פוטריך גט( לג )ש0 וכו', נדול נוי ומי ח( ד )שםאליו,
 לישראל שנותן )השכר אתו שכרו הנה ואינך(,גבראל
 נדול נוי ומי בתפילין מבואר בזרועו הוא ארע כןנם

 קרשינו בכל אלקינו כי"י אליו קרובים אלקים לואשר
 עקתיה( בעידן צלותיה לקבלא מתרנמינן הנהאליו

 הוא שיעשה יהמעשה הפושל )ונם לפניוופעיתו
 ישראל אשריך בתפילין מבואר כן נם הואית"ש
 וכו' נאותך חרב ואשר עזרך מגן בי"י ננוטע עםוכו'
 הש"י פעולת הוא הנה תדרוך, במותימו עלואתה
 שח"ו חגם זה לפי הנה נאותינו(, וחרב עזרינומנן

 תפילין היינו בזרועו הש"י כשנזכר הדיניםמתעוררים
 ואפילו וחסד, לרחמים הכל מתהפך עלמני,דמארי
 נוקבין מיין לנרום לגבראל כך כל זכות איןח"ו

 על דלעילא אתערותא "ט הנה דלתתא,באתערותא
 ואין ואביפ ה( )0ג קטעיה שאמר וזהו התפילין,ידי
 שמבואר התפילין היינו זרועי, לי ותושע וכו'עוזר

 שבשמים לאביהם ישראל חביבותשם
 א( תקנה מע-" הוא תורה אבותינו מנהנ תתבונןווניה

שאין
 מניחיי

 בשחרית באב במ' תפילין
 בחזק ימניח י"י הנה אלה, דברינו על להורותבמנחה, ומניחיי

 מהטלה התפילין( )היינו וזרועו ואח"כ( )בתחלה,יבא
 יום בכל שהוא במנחה התפילין מניחין כן שיו,
 כא )זה"ב יצחק דפחד צלותא הדין זמן החולמימי

 ולנחמה לישועה מצפין שאנו הזה ביום הנהסח:(,
 ובזה לו, מוופלה וזרועו על לרמז תפילין מניחיןהנה
 הנאתה שבשעת ( פט )שגת רז"ל שאמרו מה כן נםרובין

 והמליץ הסניגור יהיה הוא אבינו יצחק בימינובמהרה
 בשמאל הנכורה במדת אחוז הוא גי קראל, שהמוב
 וזרועו עליהן דפתרי התפילין הם סטםכביכול,

 לו.ככשלה

ותאמר



קכיששכר ב נחנה ה טומר אב, תטה חשושטרבמ

 בנחמה

 )"ח5 שכחני ואדני הוי"ה עזבני צית ותאמרא(

 ואדנ"י הוי"ה הכפל להבין הנה ע(,5ם
 הנה שכהה, ובאדנ"י עזיבה לשון בהוי"ח אומרונם
 ואינו הנכתב שם הוא הוי"ה נ( )פסדים לפרוט,יש
 סו( ג )שטות הנקרא שם הוא ואדנ"י במקדים, רקנזכר

 עזבני ציון ותאמר לפרש, יש הנה זכרי, וזה שמיזה
 בגלות, כלל אותו מזכיר אני אין כי ח"ו, לגמריהוי"ה
 שכחני. הוא הנה מזכירו, שאני אדנ"י ישםאבל

 ציו"ן י"ג( שכ"ד )פרע"ח למאכילים, עוד ויתפרמטב(
 ישראל כנסת דמלכו"ת, ליפו"דרמז

 ואדנ"י כמה, זה היחוד בהעדר הוי"ה עזבניאומרת
 בעוה"ר כי שכחני, המלכות קופת שיעור כלהוא
 בנקודת לה שהיה היחוד תענונ ממנה נשכחכבר

 בהפלגה דיברה תמרורים ובהפלגת יסודה, הואצית
 מלהנשא שנים כמה זה שמתייאשת אלמנהכאשה
 לאשה ש"ט התענוג לבה על סטית ואינהלבעל,

 הדברים להרחיב אפשר חשי הבעל, עמהבהתחבר

 על לפרש יוד יז(, מס 9שע5 חקותיך כפים על דעג(
 חמשה פמ"ח( )פרדר"א במדרש רז"ל דאמרו מהפי
 הכפי"ן כפולות הגאיות, רמוזות דמנצפ"ךכפיות
 לו נאמר כשדים מאור אבינו אברהם ננאלבהם

 הממי"ן וכפית וכו', מארצך ל"ך ל"ד א( יב)בראשית
 מעמנו לך יז( כן )שם שנאמר כמו מפלשתים יצחקנגאל

 יעקב נגאל הנוני"ן וכפולת מא"ד, ממנ"ו עצמתכי
 וכפולת וכו', מיד נ"א הצילנ"י יב( לב ישם שבןמעשו
 פק"ד מז( ג ושסות ממצרים גבראל ננאלוהפאי"ן

 לגאולה נשמר הצדי"ן וכפולת אתכם,פקדת"י
 צדי"ק, צמ"ח ה( בג )ירטי בימינו במהרההאחרונה

 הכפי"ן גאולת דאברהם הראשונה בגאולה תיכףוהנה
 לך לך הש"י לו שאמר ישראל, בשבי החקיקההיתה
 ( טז רוה עפ"י א יב בראשית )רה"י גדול לגוי ואעשךוכו'

 לומר אפשר אי והנה וכו', לבנים זוכה אתה איכאן
 יב( נא ובחושית נאמר דהרי "טמעאל על הבפחהעיקר

 עשו על לומר אפשר ואי זרע, לך יקרא ביצחקכי
 גדול לגוי ואעשך ב( יב )בראשית כתיב דהנה יצחקזרע

 וכו', בגוים נתתיך קפן הנה סו( 5ם ל1ט5 כמזיבובקלטו

 שם ישע" להאריחה חזרה לקיטי עכזדא(

 תאמר ואיך בלבד, ישראל על הכהה כרחך על כןואם
 על ה"ן הנרעב, פירותי זהו זה ולפי הנכחני, עזבניציון

 לאח"ת קורין לא.( )שבת יוני )בלשת חקותיךכפי"ם
 הקדמי במספר היו"ד בסוד עתיקין והדבריםה"ן,

 הקדופה המחשבה חקיקת סוד הוא ה"ן,בגימפריא
 בלבד אותך ה"ן, ואמר והבן(, ( טא )הזז היו"דבסוד

 הכפי"ן בנאית עוד היינו חקותיך, כפי"ם עלביחידי,
 הנכחני עזבני ציון תאמר ואיךחקותיך,
ט לשן5 תמיד ננדרהימלרן4ך  לראיה עוד אטר "(, 

 תיבות רוב דהנה שכחה, איןשבודאי
 כן שאין מה ו', חסירים הם במקרא חומ"תחומ"ה
 בגימטריא חומ"ת בא ולרכת ו', מלא ירושליםהומ"ת
 ירושלים, חום"ת פסקו לא מעים כי להורותתמי"ד,
 מן נגנזו באמת אבל שמהרמים להם נדמהוהגוים
 כאשר היום גם הן אשר ( דם )0"כ נזהר ואמרוהעין,
 בך' פותך אצלינו נכתב )פו"ך בפוך עיניו האדםימלא
 היינו פו"ך ומילוי י' בלא ירהטל"ם מניןדאי"ק

 שאמר וזהו ירושלים, חומת כל יראה ביו"ד(ירהטלי"ם
 הם דייקא חומותי"ך הנה כי שכחתי, שלאלראיה

 במקרא אחרים חומת כן שאין מה תמי"ד,לננדי

 5ט )חטע5 אל"ה את לי ילד ט"י ביבבך ואמרתד(

 עתם נקרא מ"י טה.( )ת"ז ידעת כברמ4
 התשובה עתם מ"י קצווי הו' הם אל"ההתשובה,
 תתבונן וככה 1**4 הקצוות היינו אל"ה את מיילדבינה
 המדות בו נידים התשובה ידי שעל הגשמייבאדם
 שכולה ואני עוד ואמר וענפיהן, ואהבה יראההיינו

 סוד גד"ל מ"י ואל"ה ח"ו, המוחין בהעדרוגלמודה,
 מסוד ם מ"י ידי על הנשפעין דנדלותמוחין
 יתבונן הכהפכיי הללו הבחינות וכל ב', ועיבורהיניקה

 הבן להש"י, האדםבתשובת

 ותקשרם וכו' אני ח"י וכו' עיני"ך סביב שאיה(
 ח"י "ט הזה בפסוק יה4 טס יישעןככל"ה

 התבונן י"י, נאום אני ח"י שאמר זהותיבות,
 מנגדי עיני"ך הסבי ה( 1 )שג"ש להכלה ההתןמאמר
 הכריתוקק החתן דמיון ורצ"ל וכו', הרהיבונישהם
 שעדיין המבוקש למלאות לו אפשר ואי הכלה אלמאד
 הסבי ממנה מבקש הנה והיחוד, החיבור זמן הגיעלא

 עיניה, ביופי בפניו תתראה ולא וא', מננדיעיני"ך
 להיות המבוקש למלאות לי אפשר ואי הרהיבוני,שהם

יתודא



יששנר ב נחמה ה, מאמר אב, תמוז חדשימאמריבנבי
 הנביא, ואמר האחרונה, הגאולה זמן עד שליםיתודא
 עיני"ך סביב שאי מאמרו כה הגאולה בזמן היוםהן
 רב סוד הוא ח"י, בסוד אני כבר וכו' אני ח"יוכו'
 הוא שנתגדל היינו ר"ב הוא כשהמו"ב הגנוז,חו"ב
 תיבת הפסוק סוף עד ח"י תיבת מן והנה ח"י,סוד

 בתנ"ך, כלייה פעמים י' הנה תיבונך עשרה הםככל"ה
 החמה, כאור הלבנה אור קומתה שיעורהשלמת

 ועתה יו( יד )במובר עתם יסוד בצדיק ח"י סוד הואאז
 בעשר קומתה בהשלמת דהיינו אדני, כ"ח נאיגדל

 כ"ח, נא יגדל כ"ח הרי אליה ח"י וחיבור)ספירות[
 רבתי ביו"ד יגדלוהבן

 הניצוצין ד( לפרש, יש ת(, מט )ישע" וכו' בניך בידורךו(
 הם אשר קדמאין מלכין מז' עודהמפוזרים

מסוד
 ב"י

 ובשביל וההריסה החורבן עולם מסוד והם
 מן להעלותם הארץ, כנפות בר' מפוזרים ישראלזה

 מה"רו וזהו החדש, מ"ה מסוד עליהם להאירהחורבן
 נשמתך לשורש השייך שלך הב"ן רצ"לבני"ך,

 ובהעמיק מ"ה, מסוד ומתן מה"ר להם תתןלהעלות,
 ומסיים מהר"ו רבים בלשון התחיל תדקדק כאשרעוד,
 עדיין בהיותו דב"ן המשוקע הניצוץ אך בני"ך,ביחיד
 כלי, להיות הציור בסוד אינה בחורבה הקליפותבתוך
 המחשבה בסוד יעלה דמ"ה התיקון סוד יושפעוכאשר
 )עיי;  הכלי ציור דמיון הוא י' אות סוד הואבציור
 הכתוב סוד והבן ר'( אות האוהיות )שער עדן גן שעריבספר
 דבר פינו יאמר שלא רצון ויהי ר"ש, עלה כא( א)ובהם
 הב"ן רצ"ל בני"ך, מהר"ו שאמר וזהו כרצונו(,שלא
 מ"ה בסוד להעלותם מעשיך ידי על להם השפיעשלך

 ר', מ"ה יתהוו מהר"ו וזהו ר', אות סוד לציורויתהוו
 ( קיב )זח-ב הילוכו בעת שלמה שקרא מה תביןובזה

 בל ידך רמ"ה י"י יא( בו )ישע" חשך דהרי החורבןלמקום
 מישראל נשמה שכל הגם זה לפי להתבונן וישיחזיון,
 זה כל עם מיוחדים, לניצוצין מיוחדת סגולה לה"ט

 כל בשם המצות ועלטה באחדות הם ישראלכאשר
 לשורש השייכים הניצוצין גם להעלות יוכלישראל
 הדבר מוסל כי על רבים לשון מהר"ו וזהונשמתם,
 ליחיד המיוחדין ניצהצין אפילו בני"ך להעלותלמהר
 מהרסיך יז( מט )ום אזי כזאת, כשתעשהפרסיי

 וההריסה החורבן יתבמל כי יצאו, ממךומחריביך
 במעשיו. י"יואצמח

 א פרק י שער חטט עץ עייזד(

 וא' יחד נעמדה אתי יריב מי מצדיקי קרובז(
 הפסוק פירוש שפירשתי מה עיין ח(, נ)ישע"

 שנורשע(( וזהו )1"ה ד' )אות במחול בתולה )ד(במאמר

 לכפול הצורך מןאין
 אשר אמכם כריתות ספר זה אי י"י אמר כדץח(

 וכו' מכרתי אשר מנושי מי אושלחתיה
 הזאת הנבואה דברי הנה להתבונן, מהראוי א(, ג)ישע"
 לבם על יעלה שלא ישראל כנסת לב על לדברבאו

 מאישה גרושה אשה כדרך דודם, לב מן נשכחושכבר
 וכדרך אישה, בבית ונחלה חלק לה אין שובאשר
 שייכות שוב לו אין אשר לאחרים רבו שמכרוהעבד
 כנסת לב על לדבר הנבואה באת הנה ראשון,לרבו
 זה ולפי מכירה, כאן ואין גירושין כאן שאיןישראל
 שלחתיה, אם אמכם כריתות ספר איזה למימר ליההוה
 כריתוקק הספר איה ששלחתיה כסברתכם אםהיינו
 כהטמע שלחתיה, אשר באומרו כעת כן שאיןמה

 הש"י ששואל רק וגירושין שילוחין היהדבאמת
 הדין דלענין שאלה אינו וזה כריתותו ספראיזה
 הגם ונאבד נשרף אפילו נימה שקיבלה כיוןהאשה
 או דקרא בסיפא קשה וכן מגורשת, היא כךאחר
 אם למימר ליה הוה וכו' מכרתי אשר מנושימי

 הנבואה דברי דהנה לפרש ונראה הבן, וכו',מכרתי
 אמכם כריתות מפר איזה נאמר דבכאן אהדדי,קיניין
 א( )ג ובירמיה גירושין, היה שלא כהטמע הנהוכו'

 לאיש והיתה והלכה אשתו את איש ישלח הןנאמר
 ושוב רבים רעים זנית ואת עוד אליה הישובאחר

 דרשו וכן גירושין, באמת שהיה משמע ד', נאוםאלי
 תעשה לא שדוחה תשובה גדולה ( סו וזוטאחז"ל

 במדרש רז"ל אמרו וכן וכו', ישלח הן שנאמרשבתורה
 לכנסת פמורין גס הקב"ה השליך המקדש ביתכשחרב
 בספרי מצאתיו אבל הזה המדרש ראיתי )לאישראל

המחברים(.
 שהקשו מה פי על הזה הענין כל לפרשרש

 האיך ו( יא )ב"ר חז"ל נשאלו דהריהראשונים,
 לרשות, מרשות ומוציא בשבת גשמים מורידהש"י
 והוה הקב"ה של רשותו העולם כל חז"לותירצו
 המחברים הקשו והנה למקום, ממקום בחצירוכממלמל

 )שאמרו הגם השלכת מהני איך זה לפיהראשונים,
 בחצרו לאשה גם כשהטליך הוה הלא הנ"ל(במדרש
 הש"י להם דהקנה לומר דצריך ותירצו גם, הוהדלא

מקום



 קםיששכר ב נחמה ה, מאמר אב, תמוז חדשימאמריבני

 פלפול, דרך רק והוא כן לומר דוחק והוא בחצרו,מקוס
 קניה יש וכי כן לומר אפשר אי הדין פי שוגם
 כזאבן קניה להו ניחא לא בודאי הלא כרחךבעל
 אהדדי קשיין קראי זה דבלא הוא, לי שנראהומה
 כריתות, ספר איזה אמר ישעיה דהרי לך שכתבתיכמו

 לומר צריך כרחך על אלא וכו', "טלח הן אמרוירמיה
 שיהיו בכדי לפנים אלא היה לא כביכולדהגירושין
 כיון גירושין כאן אין ובאמת הדין, ממדתמתייראים

 כביכול בחצרו הגט את דהשליך מביתו, שלחםדלא
 וננהם כתיב דהרי הגפ, את ישראל כנסת קנתהולא

 זה אי ישעיה שאמר וזהו דייקא, מביתו ודולחה א(ט
 העולם דכל מביתי, שלחתיה אשר אמכם כריתותספר
 לא ומעולם מביתי שילוחין כאן ואין וחצרי,כיתי

 במאמרי שכתבתי מה )עיין בחצרי, מקום להםהקניתי
 רבו כ!ה כך( קד )כקליפ בפסוק ה( סיסי 1 )טפרהשבתות

 ותבין( קניניך הארץ מלאה וכו' ד'מעשיך

 מכרתי אשר מנושי מי או שם( )ישע" הנביא עודואמר
 הנה לעיל שדקדקנו מה זולת הנה לו,אתכם

 לטיטר ליה הוה לסכירה, נושה שייכות טה יקשהעוד
 לי ונראה וכו', מכרתי אשר מקונים או מלוקחיםמי

 )מטיו ערוכה במשנה רז"ל שאמרו מה פי עללדרורו
 לחירורן יצא לארץ לחוץ או לגוים עבדו המוכר (סג

 והנה לעיל, וכתבתי וכמו תזרתז מקיים הש"יוהנה
 לפדות מחויב כביכול בודאי לארץ ולחויו לגויםמכרנו
 בברייתא דמתני כענין זכות, בידינו אין אפילואותנו
 בדמיו, מאה עד אפילו בדמיו עשרה עד אפילו)שט
 אמת ותורתו אמת אלקים בד' אנחנו בטוחיםהנה

 בקנה דוקא הוא הזה הדין אבל בודאי, אותנושיפדה
 הרב מחויב אינו בחובו חוב הבעל גבאו אבלומכר,

 נביאיו ידי על הש"י שאמר זהו זה לפי והנהלפדותו,
 מחויב כביכול כי תרהו, ואל תפחדו אל ח( מד)"4ע"
 אתכם מכרתי כי אתכם לפדות התווה פי שאני
 אתכם גבה אפשר וכאמרו ויטכוס לארץ, ולחוץלגוים
 מנהגי מי או הש"י שאמר זהו בחובו, חובהבעל
 אתכם שיגבה חייב הייתי למי לו, אתכם מכרתיאשר
 כן על פשוטה מכירה רק כאן אין כן ואםבחובו,
 בימינו, במהרה אתכם לגאול אני מחויבכביכול

 הש"י, מפי הנביא מאמר זה הנ"ל כל לפי כןואם
 אין ואשהד, איש כדרך שילוחין ענין שחשבתםמה
 חצרי, העולם כל כי גם אינו שהגט שילוחיןכאן
 לעבדו, האדון כדרך מכירה ענין שחשבתם מההנוב

 יעשה כן אתכם, לפדות אני מחויב כביכולאדרבא
 אמן. בימינו במהרההש"י

ט )יש5' בחצן בניך להביאךט(  )רשע בו פירשו כנ4 

 ולכל הבגד, כנף או זךטישתות(
 חצן, לשון אמר למה להתבונן מהראויהפירושים
 שי"ג )ולע"ח האריז"ל שכתב מה לרמז דהואונראה
 הגאולה הארת היתה הקודמות הגאולות כלסופ"ד(
 סיבת היה הגאולות כל כן על חו"ד, מדת ידיעל

 בהו"ד(, ואיתי בנצ"ח איהו )כי אשה ידי עלהגאולה
 בתיה ידי על להגואל הראשונה הסיבה מצרים,גאולת
 לבלטשצר דניאל פתר אשר בעת )בבל, פרעה,בת

 הנה המלאך, של הכתב לו וקרא מלכותושיופסק
 מלכא מילי לקבל מלכתא י( ה גינטי שםכתיב

 ואמרת מלכתא ענת עללתן כהטתיא לביתורברכנוהי
 דניאל כען יב( )שם וכו', במלכותך גבר איתיוכו'

 אשה ידי על הסיבה היתה הנה יהחוה, ופשרהיתקרי
 בבל, מלכות ונפסק בלמשצר קטיל בליליא וביה ")שם
 מבני יהודית ידי על יו4 אסרור, ידי על מדי,נ"ל(,

 )תהיה בימינו במהרה לבא ולעתידהחשמונאים,
 הארת תהית בימינו( במהרה נצחיי"תהגאולה
 בבחינת הגאתה )ותהיה נצ"ח מדת ידי עלהגאולה
 ולעתיד נקבה בלשון היו השירות כל כן עלדכורא,
 לשון הז"ה שחי"ר יהדר ההוא ביום א( בו )ישו"לבא
 זה בימינה במהרה נצחיית גאולה ותהיה נ"ל(זכר,
 שכתבתי ביאור תוספת בקצת האריז"ל דבריתוכן
 )זכרים( בני"ך והביאו חנבואה נאמרה זה לרמזלה

 כתף על ובנותיך אבל נצ"ח(, על )לרמזבחציין
 התחלת יהיה לא הרוב הזכרים אל מצורפיםתנשאנה,
 יהיו הנקבות רק ומקדם, כמאז נוקבא ידי עלהגאולה
 תמצא זה לרמז ישראל, הכמחת לגאולהמצורפים
 כל מן הם בצבור לקרותם נוהגים שאנוההפטרה
 הפמרה, בהם אין חגי צפניה נחום רק הנבואה,מפרי
 לעתיד השמור נצ"ח הנ"ל נביאים הג' תיבותראשי

 אמן. בימינו במהרה הנצחיית הגאולהלצורך

עניה



יששו ג נחמה ה, מאטר אב, תסח חפשימאמריבני
 גנחמה

 ניחמו דהנה ש4 מ לין" נוחמה לא סוערה עניהא(
 זה כל על כי טס יי וקייב לאיוב איובתבירי

 עניות קשה קטז.( )ב"ב רז"ל )חימרו מעוני,בחרת
 שאמר מכות מחריטים יותר אדם של ביתובתוך
 כמה ס( כג )שסףד בי, נגעה אלקי יד סב( ים )חיובאיוב
 מה מעתה אמור מכות, עיטר )במצרים( באצבעלקו

 זה כל ועם מכווץ נ' היה וכו' אלקי יד איובשאמר
 הנביא, אמר והנה טעוני(, בחרת זה כל לואמרו
 היא הנה עניה, בגלותא ישראל שכנסת כיוןעניה,
 יסורי לנחם באפשרי שהיה כמו נוחמה, לאסוערה
 אנכי )לזאת( הנה שם( )ישע" מנחם, לה אין וזאתאיוב,
 תגדל כך כל בספירים, ויסדתיך אבניך בפוךמרביץ
 אבנים להיות שדרכן ביתך בנין שיסודי עדקנטרך
 יקרים נזר אבני ומפירים פוך של יהיו הנהפשופים
 פעמים( ב' היינו )וספירי"ם פו"ך רמז, לי ישהנה

 התיבות מנין תת"ו, בנימפריא ספי"רספי"ר
 של ותפילין יד של תפילין התפילין בתי בשנישסטנן

ראש.
 למודי בניך וכל וכו' שכהיותיך כדכד 1,טבפרזיב(

 בבתרא רז"ל אמרו יב(, נד )ישע" וכו'י"י
 בארעא אמוראי תרין בה פליגי "( כדכ"ד( )מהו ()עה

 וגבריאל, מיכאל ברקיע מלאכי ותרין וחזקיה,יהודה
 ליהוי הקב"ה אמר ישפ"ה, אמר וחד שה"ם אמרחד
 פירוט כן וכדין כדין כדכ"ד לשון )החש וכדין,כדין

 המראה, על משתומם כהרכיל כל הנההמעב"ם(,
 )בשערי כדכ"ד ישים אשר לישעיה אמר הש"ידחנה

 מהו אחרונים בדורות פליגי והאמוראיםירושלים(,
 כדכ"ד שמה זה דלבעבור נאמר איך הנהכדכ"ד,
 שניהם, לדברי הש"י יסכים כי וכדין כדיןלשון
 איפלנו אמוראי הנה וגם להלום, אפשר אי הזההדבר
 אחד לכל היה כרחך על וכדין כדין הש"י שאמרקודם
 לך ואומר מברתם, ומהו לדבריו סברא איזהואחד
 ברכות בנמרא תשוסה( )סבי כתבתי אשר פיעל
 אין המקדש בית שהרב מיום חז"ל מאמר על)"(
 בלבד, הלכה וטל אמות ד' אלא בעולמו להקנ"הלו

 בעולמו להקב"ה לו אין באומרו הברצה מהודקשה

 קמא סי' אגד"פ שי' ד, ס" ה מאמר טבת כסלו עי'"(
 טפחים כ"ד על טפחים כ"ד הם אשת ד' על אמות ד'ה*(

 הנרצה מהו ונם שלו, וסלואה העולם כל הריוכו'
 בלב"ד.אומרו

 לגרום הזה בעולם מעשינו פרי דכל "[ ידוע לך,הניבצר
 ידי על האצילות בעולם העליתהיחוד

 מלכות עם( )צדיק יסוד יחוד הוא ועבודתינו,תורתינו
 מ"ח התורה, על בריתות תקע"ו נכרתו כן ועלכידוע,
 )כמבואר מואב בערבות מ"ח מועד באהל מ"חבסיני
 ללמוד וכולן קד"ם, הכל סך " )5ז סופהבמסכת
 תקע"ו קד"ם פעמים ד' הרי ולקקטוס לשמורוללמד
 עוסק שהאדם אמות ד' והנה מלכו"רע יסו"דמנין
 לענין *( בית נקרא לא אמות מד' )דפחות בתורהבהן
 על ד' הנה המלחמה( ועורכי חומה ערי ובתימזוזה
 פפחים, תקע"ו כ"ד פעמים כ"ד "*(, פפחים זכ"ד[ הםד'

 העבודה וגם התורה, ידי על הנקלטים הנ"ל היהודלרמז
 והרחיבו ודרשו אשכחו קרא שני בבית סב.( )זב"שהנה
 אמות כ"ד המערכה מקום שנעשה עד המזבחשיעור
 הנ"ל היחוד מנין אמות, תקע"ו הכל סך אמות כ"דעל

 המקדש בית שחרב ומיום העבודה, ידי עלהנעשה
 הגחות )עי )כי העבודה במקום נם עומדת התורההנה

 לזה ומהראוי וכו'( כאילו עולה בתורת העוסק כלק.(
 אומרים אנו כן על הקרבנות, הלכות להלכהשילמוד
 ט"ו"ח )ענן חולק בו ומאין ס"ה( )זבחים מקומן איזהופרק

 שהרב מיום שאמרו וזהו הרז-ה(, וכתב ד"ה כב"י נ'סיפן
 אמות ד' אלא בעולמו להקב"ה לו אין המקדשבית

 דייקא בלבד הלכהשל

 ישראל את הש"י שבחטר הבשורה זהו לומר ישזץנדז
 לא שבגלות הגם כדכ"ד, פטמתי הנביא יבחעל

 עבודת ידי על העליון היחוד לגרום ישראל יכוליםהיו
 כ"ד, פעמים כ"ד היינו כדכ"ד ברמז שהיאהמזבח
 )על אמות ד' היחוד לגרום להם ונועיל כן פי עלאף
 שיקבעו יזכו זה בזכות בלבד, הלכה של אמות(ד'

 אשר שמם וזה גדולות פובות אבנים ירושליםנשערי
 העליון היחוד לרמז כדכ"ד, אז הש"י להםיקרא
 בימי גם הלכה של אמות ד' ידי על ישראלשנרמו
 במציאות הפוב להסבן יש כרחך על והנה בנלווהענים
 ט( א %%5ת כי קדש בכתבי שם באיזה ונקראבעקם

 שמו ישתנה לעתיד רק השרהט, תחת חדלם כלאין
 לרכת הנ"ל ממעם כדכ"ד בשם הש"י אותויקרא
 איזה אמוראי פליגי והנה כ"ד, פעמים כ"דהיחוד

חחי ע"א ג דף סוגה*(  ( סו )דף תקעו ד"ה לר"ת עסוקות סגלה עייןהן



יששכר ג נחמה ה, מאמר אב, תמוז חדשימאמריבנבי
 ירהטלים בשערי אז יעמידוהו אשר שוב חרובןההא

 ידעת כבר לך, אקדים והנה כדכד, שמוויקראו
 יסוד למדת מרכבה הוא צדיק נקרא יוסף ( *גמ"89
 )היינו צדיק כן נם נקרא ובנימין עפם, יסודצדיק
 מלכות דנוקבא נוקבין מיין תחתון( צדיקבחינת
 יוסף של האבן הוא שה"ם פוב האבן והנהכידוע,
 ליסוד הרמוז הוא יוסף והנה בחושן( קבוע)שהיה
 הפוב האבן הוא וישפ"ה דדכורא, דכורין מייןעולם
 ידוע והנה דנוקבא, נוקבין מיין הצדיק בנימיןשל

 מעוררים המוכים ומעשיהם תורתם ידי עלישראל
 המיין בא זה ידי ועל מלכות, דנוקבא נוקביןהמיין
 המטון, תכלית הוא אשר צדיק יסוד דדכוראדכורין

הבן.
 קרא שהש"י כיון אמוראי, תרי הנהו איפלנוןבדט4

 ירושלים בשערי שיקבע הפוב האבןשם
 חד הנה ישראל, שנרמו היחוד מפעם הואכדכ"ד,
 יקראוהו )לזה שה"ם אוב האבן זה יהיה מסתמאאמר

 של האבן שזה ירהטלים(, בשערי ויעמידוהוכדכ"ד
 שזה צדיק, יסוד דדכורא דכורין למיין הרמוזיומף
 השפעות ישראל ידי על שננרם המכוון תכליתהוא

 נקרא אמר וחד מאד, הבן העולמות, לכלפובות
 דנוקבא נוקבין למיין הרמוז בנימין של אבן"טפ"ה
 מקיטיהם, ידי על ישראל שמעלים הוא שזהמלכות,
 ממילא כך אחר בא דדכורא דכורין מיין כן שאיןמה

 תרווייהו וכדין כדין ליהוי הקב"ה אמר והבן,מיעילא,
 כך אחר כתיב דהנה הזאת הדרשה להם יצאקשופ,
 חז"ל ודרשו בניך, שלום ורב י"י למודי בניךוכל

 בעולם שלום מרבים חכמים תלמידי סד.( )נדכותמזאת
 בניך תיקרי אל בניך שלום ורב וכו' בניך וכלדכתיב
 להם יצא מהיכן כן נם להתבונן יש והנה בוניך,אלא

 עולם אהבת בספר ראיתי והנה תיקרי, אללדרתי
 להם שיצא שכתב *(, זלה"ה האלנזי הנדולמהרב

 שלמעלה לפסוק וכו' בניך וכל הפסוק זהמסמיכות
 וכדין כדין ליהוי הקב"ה ואמר וכו', כדכ"דאטמתי
 המניד שאמר הנה ירהטלים(, בשערי שתיהן)ויבנה

 בניך וגל ישעיה ידי ש לישראל אחריתמראשית
 הש"י ויאמר הש"י את ילמדו )כביכול י"ילמודי
 בניך, שלום ורב לי( נראה הבן וכדין, כדיןליהוי
 שהמה בוניך, הרמז הוא אבל מיותר, השני בניךהנח
 הנוזרים *היו חכמים התלמידי היינו הבונים,יהיו

 וימלא ירהטלים בשערי יבנו האבנים מן איזובחכמתם
 שם עיין ובדין, כדין ליהוי הש"י באמור בעלמאשלמא

 הנ"ל. הרב בדבריעוד
 חכמים תלמידי ז"ל דרשתם היפב תתבונןולדרכינו

 ( קטו 1יח*ג דידוע בעולם, שלוםמרבים

 שלום כמטים קמע( )שבת שלום נקרא צדיק היסודמדת
 שלום, נקרא דנוקבא בין דדכורא יסוד ביןבבית(
 דרנא שה"ם אי איפלנו חכמים התלמידי אותןוהנה
 שלמא דבנימין דרנא "טפ"ה או עלאה, שלוםדיוסף
 תרין ננד וכדין כדין ליהוי הקב"ה אמרהעזתה,
 בעולם, שלום מרבים חכמים התלמידי הנהשלומין,
 וכל מדכתיב מדבש, מתוקה וראייתם הדבר,הבן
 יש שייכות מה וקשה בניך שלום ורב י"י למודיבניך
 וכו', שכהיותיך כדכד פטמתי הפסוק אחר הפסוקלזה
 ונם ליה, מיבעי י"י תורת לומדי י"י למודי מהוונם
 כנ"ל, מיותר השני בניך הנה בניך שלום ורב הואמה
 לבניך, שלום ורב למימר ליה הוה פנים כל עלונם
 כדין כן נם פירהטו כדכד שם הכונה כרחך עלאלא
 שמו יהיה הפוב האבן אשר היות עם היינווכדין,
 היחוד מנין כ"ד פעמים כ"ד הנ"ל ממעםכדכד

 ישעיה עוד ההרבא הנה בתורתם, ישראלשנורמים
 יפלנו הפעם זה לפי אשר אחרון, בדור שיהיהמה

 בפעמא, מלתא יאמר אחד וכל הזה בדבראמוראים

 גם הנרמז והוא וכדין, כדין יהיה הקב"ה יאמראזי
 י"י, למודי בניך וכל שהסמיך וזהו כדכ"ד, בתיבתכן

 כדין ליהוי עמהם שיסכים הש"י את ילמדוכביכול
 השלום מדת מתרבה ידם שעל בניך, שלום ורבוכדין,
 הבן שלומין, תרין וישפ"ה בשה"ם הבונים יהיום

 לנפשך. מעדנים ותתןהדבר
 את אכחיד לא הנ"ל הדברים לכלל ןכ,2באנךנ(

 ש בחידתיים מאמרינו קדםאשר
 לק )ברכות שאמרו מה בענין ט"ו( ברכה )והיההכקטניות

 ומתפללים אחת שעה שוהים היו הראשוניםחסידים
 רבינו תלמידי וכתבו למקום, לבם את שיכוונוכדי
 והנה בנמרא(, מוברחים )ודבריהם דוקא שעהישה

 וגם לתפלה, הכנה דוקא שעה למה להביןמהראוי
 דברינו פי חול למקו"ם, לשון החרא אמר למהנדייק
 ולתפלה לתורה הקביעות המקום דהנה נבין,הנ"ל
 בגימטריא כ"ד פעמים כ"ד היינו כדכ"ד, בחינתהוא

 לתפלה הכנה והנה כנ"ל, היחוד סוד הואתקע"ו
בזמן יח דף ג דרתן חגרה שמדר'(



יששנר ג נחמה ה, מאמר אב, תמס חדשימאמניבני
 אמרו דהנה כנ"ל, המקום כונת כמו כן נם האבזמן

 כ"ד יש בשעה *(, ובתוספתא א( א )באתבירושלמי
 כ"ד בשעה יש נמצא עתים, כ"ד עונה ובכלעונות,
 כדכ"ד המקום כמו כן גם הוא עתים, כ"דפעמים
 שהיא המקום כמו כנ"ל היחוד אל הכונהתקע"ו,
 היו הראשונים חסידים שאמרו וזהו הנ"ל,לכונה
 למקו"ם לבם את שיכוונו כדי )דייקא( שע"השוהים
 ד' העברת אימור בענין דברים הרהורי אתנוויש
 ואלכמונן, הן דהיינו בשבת, הרבים ברשותאמות
 מקומו כאן ואין לה, נמירי והלכתא ד', על ד'דהיינו

 ו( סיטן ה מאמר טסת כסלו )עמו הענין,להאריך

 כ"ד שמשותיך, כדכ"ד ורימתי לך, אומר עדי*ד(
 רפ"ח פעמים ב' בגימפריא כ"דפעמים

 יבין והמשכיל חמ"ד, פעמים ח' גםניצוצין,
 פעמים ד' ך' פעמים ך' היינו כדכ"ד, הרמתי עודה(

 )שבת שהוא יצח"ק, פעמים ב' בגיממריאד'

 שמא"י ובגימפריא ישראל, על לעתיד המליץ יהיה (פט
 דעלמא, אכהן ( ע1 ה"1 הזהר קראן וגבורה חמדהל"ל

 למשכיליםרמזתי

 יוזפרש י1(, גו )חטעמ בניך שלום ורב וכו' בניך ומלו(
 מלשון מדה לשון הוא וכ"ל נכון,ברמז

 )שבת הש"ס בלשון הוא וכן בשליש, וכל יב( מ)שם

 ט( כ" )דבורי כתיב והנה וכו', עלה תיכול לכיו(

 אתה אף רחום הוא כ!ה ( קלג )שבת בדרכיווהלכת
 הדות הי"נ בכל הוא וכן וכו', חנון הוא מהרחום
 לך ואקדים ז"ל(, להרמ"ק דבורה בתומר)עיין
 שלום של והסוד רב, שלום ואית שלום איתעוד,
 רבתי מ' היינו רבתי, שלווט של מ' לחשוב הוארב

 תיבת ממפר יעלה אז הנה ת"ר, בגימפריאדאי"ק
 השפעת היינו הם"ד, פעמים י"נ מנין תתקל"ו,שלו"ם
 דיקנא תיקוני י"ג רחמים של מדות י"ג מןחסדים
 1((, מקץ פרשת עמוקות במגלה זאת כל )עייןדאריך

 מדותינו לכוין בדרכיו הולכים אנחנו כאשרוהנה
 הי"נ לנו מהצפע אזי כביכול, הבורא של המדותכעין
 שלו"ם ר"ב סוד ו"0דן פעמים י"נ דיקנא דתיקונימדות
 המדות )היינו בניך וכ"ל הפסוק יתפרמו ובזהכנ"ל,
 מה הש"י מן מלומדים )כשהם י"י לימודי בניך(של

 ושהחנן ע"ד, מה פנחס ע"ד, % וישב שם ועיין מצאם,לאו(
 קעב.אופו

 אלול א' ר"ל חדש, דרגשש ג' סיוםהיינוז(

 רב להם יושפע בניך, שלום ורב אזי( וכו', רחוםהוא
 פעמים י"ג מנין רכתי במ"מ שלו"ם היינושלום,
 שלום רב ישפיעו כולם דיקנא, תיקוני י"ג מןחמ"ד
 תלמידי חז"ל דברי רמז כן גם וזהו ישראל,לבית
 העולם אל משפיעים היינו בעולם, שלום מרביםחכמים

 הבן שלו"ם, מרבי"ם שאמר יזהו רב,שלום

 עיקרה וכו', שלום ורב וכו' בניך וכל עוד ךירכ2וזז(
 )אחר לשמה תורה לימוד היא תשובהשל

 כה )"קוי רז"ל שאמרו כמו העונות(, על והוידויהחרמה

 שהתשובה הגם והנה וכו', אחד דף לקרות רגיל היהא(
 הם הממוגלים ימים זה כל עם עת, בכלמועלת
 הכפורים, יום עד ז( אלול חדש כ!ראש רג( אופן)מנ"ע
 במ"ם היינו ר"ב שלו"ם מנין שעות תתקל"ווהם
 הללו בימים לשמה תורה כשלומד והנה כנ"ל,רבתי
 מרבי"ם חכמים תלמידי )וזהו לגאולה, התעוררותהוא

 למודי בניך וכל שאמר וזהו והבן(, בעולם,שלו"ם
 בניך יגלום ורב לשמה, תורה ש~ומדין דהיינוד'

 כנ"ל, רצון בימי היינו שלו"ם ר"ב בשעתכשעומקין
 קעב( אופן עממית )מולה שם כאמור לנאולה מעותדיםהנה

 תשוקה לשון וכ"ל וכו', בניך ו% עוד רירמרזח(
 והנה נפשי, כלתה ח פד )תהליםמלשון

 לעילא, עובדא איתער דלתתא באיתערותא ( רלה)וח"א
 התורה מקיימים ומטרוניתא דמלכא בנהאכשישראל
 ביחודא התשוקה נורמים אזי נכבדת בתשוקהומצות
 ק"פופין יהיו מעשיהם כי עליונים, באורותשלים

 לפני המלך לפני ובאה מתקשמת שבהםלשכינה
 דייקא, לקמך אתינא ברא במאי חזי ( י1 )ז""1דייקא
 בניך וכ"ל יתפרש ובזה שלים, יתודא שיהיהפירוש
 כביכול )ר"ל י"י לימודי בניך( של התשוקה)רצ"ל
 תשוקת  שיהיה ית"ש הוי"ה השם את מלמדיםהם

 למעלה והן ונוקביה,  ועיר  הם ( כי )ת"א לח"אהוא"ו
 הם )שם( לה"א יו"ד מן הפובה ברבות היחודנתרבה
 מדת שיהיה )וגורמים בניך שלום ורב ואמא(,אבא

 פי' תבין כאשר פוב"ך(, ר"ב במור צדיק יסודהשלום
 יהיה שלא לכל,  ולחזק לגדל יבידך יגס ש )1"-אהפסוק
 והשם דבר, הפתר אלקים וכבוד  והבן, קפליא,שלום

 יכפר.הטוב
 ידעת כבר רב, שלום שיהיה זה לדרר יתפרש כןוגם

 על אות בכפל אדנ"י על הוי"ה אותיותיחוד
 יג. א, שם*(



קםיששכר ד נחמה ה, מאמר אב, תמוז חדשימאמריבנבי

 עמר"זז ח(( ( )א קרנים )במפר מוכ"ה בחינתאות
 ד' עם שלו"ם מנין ש"פ מנין היחוד יעלהתפאר"ת,
 בענין ( עא החס )אגד"כ מאמרינו שקדם וזהואותיות,
 שלים יתודא ויהיה ליו"ד הו' יוחשב קמיעאשלום
 ש"פ מנין להיות פעלך י"י ישל"ם יב( ב )רותבסוד
 בעת בניך, שלום ורב שאמר וזהו הנ"ל,היחוד

 בחשבון, וגדול רב שלום יהיה אזי היהודשנורמים
 הבן ש"פ, מנין כהולים להיותו מהוא"ו יו"דלהתהוות

 המקובלים בדברי עיין וכו', בניך וכל עוד וירמיזמ(
 המבוארים בנים ד' מוך ( לג וירא)לק"ת

 והנה יצח"ק, בגיממריא ב"ן פעמים ד' דפסתבהגדה
 הרשע הבן גם יוכלל בימינו במהרה לבואלעתיד

 הקדישה, מן קדדם ניצוץ בתוכו להיותבקדישה,
 יצחק דייקא כל על תתבמל, לפרי הסובבתוהקליפה

 הבורא עם חשבון ויחשוב בעדינו מ31 ימליץ ( פס)שבת
 שלום רוב על שיתענגו ישראל את לזכותית"ש
 )ע4" ליצחק, שייך )השבון מלכיות, השעבודויתבמל
 וזהו הגבורה(, ממדת הוא וצמצום גבול ס"ה(שי-ח
 דהיינו בני"ם הד' כל כולל שהוא מי בני"ך,וכ"ל

 בחושבו להש"י כביכול ילמד ההש י"י, לימודייצח"ק,

 ויתבשל בניך, שלום לרב יזכה זה ידי ועל חשבון,עמו
 אמן בימינו במהרה מלכיותהשעבוד

 הנערים הם בניך, וכו', בניך וכל עוד 1ירמדזי(
 מהצדיקים שלומדים י"י, לימודיוהבחורים,

 השם בדרכי לילך היום כל עבודתם אשרהגדולים
 גרונם מתוך מדברת השכינה אמת בפיהם י"יודבר
 ובתמים, באמת י"י דרכי הבחורים להתלמידיםללמד
 אמר לזה י"י, לימודי נקראים הללו תלמידים כןאם

 שאין מה בניך, שלום ורב אזי י"י לימודי בניךכשכל
 העדר הוא צרכם, כל כשכהנים אינם כשהתלמידיםכן

 )סוסה רז"ל שאמרו כמו מחלוקת, מתהווה כיהשלום

 הש"י צרכן, כל שמשו שלא והלל שמאי בתלמידי (סו
 עלינו שלוםיעשה

 דנחמה
 וראו הגוים כל לעיני קדשו זרוע את י"י הקטףא(

 )ישעי אלהינו ישועת את ארץ אפסיכל

 מעז, ובדן יד, יג תאמר שם ועייז שם, ידיו ובדן במאמרח(

 ד. סימן ב דרתי ה מאמר חצירי ט. סימז ה מאסר ניסזועייז

 קדינו, זרוע הגילוי מהו א' לב, לתת מהראוי י(,1ב
 בישועה כך ואחר הנכבד שם כתיב הזרוע בנילוימ'

 כל לעיני הזרוע גילוי אמר למה ג' אלקינו,ישועת
 כמה שכתבתי מה פי על הדבר ויתפרש דייקא,הגוים
 ד( האזינו )תתגמא בספרי רז"ל דברי מן )והואפעמים

 והמבי"ם פרא( ח"ב דיו )חיקור הרמ"ע הגדוליםופסקוהו
 רק מהני לא דהוזשובה ע((, פרג התשובה שער אלקים)בית

 בכה2פמיו כעול ח"ו נראה והנה לגוים, ולאלישראל
 דהוא ע"1( קוה לעד )ערו הקדמונים כתבו אבלית"ש,
 פי על דהנה אמת, בדין התורה כבשפמי פיעל
 מלך ( יז )כתובות לן דקיימא תשובה מהני לאהדין
 ישראל להיות אבל מחול, כבודו אין כבודו עלשמחל
 כדכתיב בנים ונקראים במן מני עמוסים כביכולהם

 אב למו והקב"ה אלקיכם לי"י אתם בנים א( י)ירים
 כבודו כבודו על שמחל אב ( לב )קדישיו לןוקיימא
 באמת הכל כן אם תשובה, מהני לישראל כן עלמחול
 למה הגוים כל יתמהו לבא לעתיד והנה בדין,והכל
 אשר ויחשבו מהני ולישראל לחו תשובה מהנילא
 את י"י חשף הש"י, יעשה מה הדין, עיוות ח"והוא
 התפילין הם קדשו, זרוע הנוים, כל לעיני קדשוזרוע
 )וכן באדרעיה כתובין דכולהו כביכול עלמאדמארי
 תורה, זו בימינו י"י נשבע ( 1 )ברכות רז"לדרשו

 ו( ד )דברים בהו כתיב ומה התפילין(, אלו עוזוובזרוע

 כד' אליו קרובים אלקים לו אשר נדול נוי מיכי
 צלותיה לקבלא )ותרגומו אליו קראנו בכלאלקינו
 קרוביו הם יב להיות זה לפי והכוונה עקתא(,בעידן
 כתיב לא כן על מכהי בנים כביכול במן מניעמוסים
 תשובותיהם נתקבל כן על אליו, קרובים רקקרובים

 מה מחול, כבודו כבודו על שמחל אב כיותפלותיהם
 ס( סו )תהמם כדכתיב ההש מלך העולם לאומות כןשאין

 על שמחל מלך הדין פי ועל גוים, על אלקיםמלך
 את י"י שיגלה כיון ממילא מחול, כבודו איןכבודו
 עלמא דבררי בתפילין ארץ אפסי כל יראו קדשוזרע
 הדין פי ועל הי, לאל בנים קרובים הם ישראלאשר
 שאמר וזהו מתקבלת, תשובתם כי הישועה להםמגיע
 דין על מורה אלקינ"ו ישועת את ארץ אפסי כלראו

 אלקים י"י התורה, פי על ובדין באמת הכלוכהכפם,
 אמת. ומשפמיו אמת ותורתואמת

 דנמסר הא לתרץ הנ"ל, פי על עוד לך האלילךב(
 'ןלא בזק"ף קמ"ץ שרץ אפסי כלוראו

בכפכפם



 יששכר ז ה ה, נחמה ה, מאמר אב, תמוז חרשי מאמריבני
 על ויתבאר במנול, ליה דהוה הדקדוק כלליבכשפה

 )טשי ההודאה בנוסח חנוכה בדרושי שכתבנו מהפי
 כשעמדה אומרים מתחלה דחנה פז(, סיטן ד פסטרטנת

 כך ואחר וכו', ישראל עמך על הרשעה יוןמלכות
 הנה וכו', בניך באו כך ואחר אומרים הישועהבעת

 והוא בניך, כך ואחר ישראל עמך קאמרינןמתחלה
 עמלק ויבא בפסוק ב( ט )שמרר חז"ל שדרשו מה פיש

 י"י את נסותם על ז( ושם למעלה כתיב מה ח( תדומות
 לתינוק במשל ואמרו אין, אם בקרבנו ד' הישלאמר
 ונתן תפוח ראה אביו, של כתפיו על מורכבשהיה
 לו שאל אחד אדם התינוק ראה וכו', אנוז ראהלו,
 השליכו אני, היכן יודע אינך האב אמר אבא,היכן
 אבא, אבא צועק התחיל ונשכו, הכלב ובא כתיפומעל
 יון מלכות כשעמדה ההודאה בנוסח שתיקנוזהו

 ובאו וכו', תורתיך להשכיחם ישראל עמך עלהרשעה
 פילסופיורע חקירות חיצוניות חכמות עליהםלהנביר
 ידעו בניך, באו כך ואחר אמר הישועה בשעתוהנה
 נמשכין בפבע והם במן מני העמוסים בניםשהם
 באמונה רק לחקירה צריך ואין אביו, אחר כבןאחריך
 למעלה היא אמונה ( טה )זח"ג ידעת וכבר אצלו,בפבע
 נקודת ( קיט )ת"ז והנה כתר, בבחינת והוא החכמהמן
 כל וראו בכאן שאמר וזהו הכתר, על מורהקמץ
 כיון אמת בדין הכל אשר יבינו בקם"ץ, ארץאפסי

 הנה קמץ(, )כתר באמונה אחריו נמשכיןשאנחנו
 בנים שאנהנו וכיון ית"ש, לו בנים שאנחנו יורהזה
 כבודו עי שמחל ואב אב, עלינו נקרא הש"יהנה

 הדברים הבן מחול,כבודו
 לא כי וכו' בגדי לבשי צית עזך לבשי עורי עדריג(

 א(, זב משע" ומכחש ערל עוד בך לבואיוסיף
 תפארת בנדי ללבישת פעם בנותן זה מהלהבין
 ישראל דכנסת הוא, אבל וכו', לבוא יומין שלאמפני

 איחו ומרודיה עניה ימי כל הקודש עירוירושלים
 בעיניו תיפב שלא בכדי שבאי לגבי נפשהמנוול
 שאמך תהו (, יב וקדושין בשבויה בנמרא שאמרוכמו

 תפארה בנדי תלבש שמעתה קדשו, ברוחהנביא
 חשש ואין נעוריה, לבעל יופיה ויתראה כלהתכשיפי

 לבוא יוסיף לא כי בה להתגרות זרים יבואו פןעוד
 ופמא. ערלעוד

 ע"ב נג ואתחנן פ' עמוקות מגלה ועיין הרב, סיורר עייןט(

 הנחמה
 אקבצך נדולים וברחמים עזבתיך קפן ברגעא(

 דבר זה דאין קשה לכאורה ז(, נד)ישע"
 של הזמן נתארך שלא לומר בזמן, דהתחילוהיפוכו,
 הקיבוץ של הזמן אבל לסיים ליה הוההעזיבה,
 למימר ליה הוה או ימים, לאורך תהיהוהישועה
 וברחמים עזבתיך קצף במעפ דסיפא דומיאברישא
 ז.( )גרשת בנמרא שאמרו מה פי על לומר ונראהוכו',
 לח.( )1ה העיבור סוד הוא הרגע וענין רנע, זעמווכמה
 ימי ג' עם ימים רע"ג בנשמיית הזה בעולםשהוא

 היינו גדולים הרחמי"ם נעשה בלידה להתנלותהיד זמן שהניע וכיח בהתגלותן הולד אין שאזהקליפה
 כל צרים שהיו עליה( פרוזדור )חדר הרחם חדרינ'
 כדי גדולים ונעשים מתרחבים עתה העיבור,ימי
 העזיבה עזבתיך, קמן בדנע תבין, ומעתה הולהשיצא

 הבן. כלידה, והקיבוץ העיבור, כעניןהיה

 דנחמה
 טחבי פי )על טו4 ס )ישע" עולם לגאון ושמתיךא(

 נקראו נאון ג( ג אור )סדוריהאריז"ל
 יסתלקו לא לעולם עולם, לגאון ושמתיך וזהוהמוחין,
 משהר ותרדמה(, שינה עוד יהיה ולא דגדלותהמוחין
 לדור פ"ו( שס"ה )פע"ח בכוונת )עיין שם(, )ישע" ודורדור
 שיהיה דכיון ורחל, לאה ודור דור לאל( המליכוודור
 כי התולדות באים המוחין ידי ועל דגדלותמוחין
 הם הטוחין כן על הבן, מוליד, אינו ק15ן ( סח)סנהדרין

 יכפר הפוב והשם כנ"ל, ודור דורמשוש

 זנחבטה
 כתיב קצי(, )לו ט( סג  ם צר לא צרתם בכלא(

 אדנ"י ואל אקרא הוי"ה אליך ט( ל)תהלים
 שניהם נדפסו ט( בדפוס מקראות שככסה )הנםאתחנן,
 ועיין אדנ"י, הב' שם הוא המדוייקת הנוסחאהוי"ה,
 באינרת )ארח( מגדים בפרי ועיין באבודרהם,הפירוש

 הפנם דהנה שטיק, 0" )אי"ה פירושו וכתבתיהפתיחה(,
 )תורה חוי"ה לשם חנה הרבים, בעונותינושנעשה
 כן שאין מה הפנם, מגיע אין נכתב( אנישבכתב
 )תורה שכינה בחינת אדנ"י ,טם רעב.( )ז""בכביכול

שבעל



יששכר ההדש מהות ג אמר אל%, הדשמ8הבני
 בנלותינו עמת שוכנת כביכול נקרא( אני פהשבעל
 חכם בן ק י )י** שלמה שאמר מה )הבןכידוע,
 רווחא וממילא הבן(, אמו, תונת כסיל ובן אב"טמח
 שבכתב( תורה בחינת )היינו הכתיב שמעתתא,לן

 )זת"א שם ברוד תהוה הודא ישתק, שמש י"משחשי(
 תרומה הזהר דברי בביאור רג סימן דפרקא אסלא ועיין (יב
 1"ב. סו דף לך פרשת עמוקות מגלה ע"אקיד

 לשם, מניע אינו הפנם כי צר, לא באל"ף, ל4*נכתב
 פה( שבעל תורה )בחינת בפה בקריאה כן ענשיןמה
 שמחה, הבנים אם תהיה ובמהרה בוא"ו, צר לךקריין

 תתאה יחודא של אתוון בחצופי קפ במעפותתבונן
 כן אם עילאה, יחודא של חתך אתוון בחילופידעך
 יחודא של א' אות תמורת תתאה יחודא של ו'אות

 והבןק והכתיב, הקרי כענין הואעילאח

 אלול חדשמאמרי י*
 אמאמר
 החודשמתת

 הוכן אשר החדש הוא ואיך ומזלו, החדש של השם צירוף ידוברבו
 ]הזמה על המרמזים התורה מפסוקי רמזים וכמהלתשובה,
 אהה. יתבאר כאשר המתגלה הרצון זמן והואההוא,

 י2מך'", היא אלול החדש של הוי"ה שם צירותא(
 וצדקה כה( ו )תהם תיבות סופי מןיוצא

 חוץ התיבות אלו והנה א(, א אווי )משמח כי לנךתהיה
 ך' ל"נ תה"י וצד"ק היינו השם שלהאותיות
 שהצירוף הזה שהחדש רמז בהשוב"ה,בנימטריא

 ראשי בתשובה, להתעסק מסוגל הוא בו שולפהנ"ל
 בגימפריא ותל"ך, הם תיבות הארבעה שלתיבות
 נמתקים אב תמוז של שהדינים רמז א"ב,תמו"ז
 )ר"" הראשונים וכתבובאלול,

 א*( סוע"ב( קעי פו"ב שעריק

 דיבורו לשנות שלא מאד נזהר יהיה תשובהשהבעל
 הי"ן הנ"ל התיבות אמצעי כן על אמת, דוברויהיה
 שלך הין שיהיה ( מט ש"מ רז"ל שאמרו דרך עלצד"ק,
 התיבות אלו של תיבות ראשי נרמז עוד וכו',צדק

 אהבה הנה הן ( שב )1""ג יצח"ק אברה"םבגימפריא
 ליעקב. אמת מדת באמצע צדק היןיראה,

 ב מחמר העיקרים געל גוים צב. סנהדרין חדר"ג מהרמ"אא*(
 איומה ספר בשם י הפלד דרך יששכר גינת ועיע ל,פרק

 תוסז סימן חסרים ספר שטח. גז שמעון כשטכנדגלות
 כד פרק אעמחףםחי

 )תהלים בגימטריא ח"ה( )עיךה בת~"ה איו"ל ללז"?כ(
 כבר הללוי"ה, שמח"ה הבני"ם א"ם ט(קיג

 עילאה, אימא בינה בחינת היא תשובה ( עט )ז"אידעת
 לתשובה, המסוגל הזה לחדתם הרמז נכבד כןעל

 אי"ה. עודויתבאר
 כנ(, ש )משלי מי"י רצת ויפק מוב מצא אשה מצאג(

 מידי יוצא מקרא שאין 0נ( ושבת היותעם
 חדש על לפרש לי נראה רמז בדרך זה כל עםפשופו,
 וכו'(, רצון ויפק שפיר לנו יונח זה ידי )ועלאלול

 פשו( )פרד"א רצון, ימי המה הן אלול ימי דחנהונאמר,

 ונתרצה אחרונות לוחות לקבל להר משה שעלההימים
 והלאה מאז להם, ומחל בשמחה לישראלהקב"ה
 ישראל נפשות לעורר רצון ימי הם האלההימים

 שבים, לקבל פשומה ית"ש ימינו וכביכולבתשובה,
 הדעת עין אחר ונכריך הראשון אדם שאמא מיוםוהנה
 פי וקל ורע, מוב מציאת אדם בכל יש הנה ורעטוב
 השוב, הוא שזה בדעתו לאדם ונדמה מתגבר הרעהרוב
 נפשות לעורר העליון הרצון וכמתעורר בעתאבל

 הפוב, את בדעתו האדם מוצא הנה ליישובה,ישראל
ומתהרמ



** ייר
 הרע, על ושבומתחרם
 הרצון אליוומכהניך
 בתשובה ויקובלהעליון
 הנרמז, וזהו '(,שלימה
 )כשזוכה אשהמצא
 אלול לימי לבואהאדם
 היינו אשהשמזלו
 טוב, מצא אזיבתולה(,

 מוב בין ויבחין ידעאז
 מי"י, רצון ויפק אזיוכו',
 העליון הרצוןהיינו

 ההם בימיםהמתכלה
 שלימה. בתשובהלקבלינו

 מזב, מצא )כנ"ל(, אשה מצא הנ"ל, פי על לךהעדכנך
 אין מה מפני ( גו ב"ק )ענן רז"ל אמרודחנה

 ישראל יאמרו שלא ראשונות, בדברות מ'אות
 בלוחות כן על סובה, פסקה ח"ו הלוחות()בשבירת
 ונתרצה אלול, בימי לקבלם כהנה שעלהאחרונות
 למען סו( ה הבריס בלוחות ונכתב לישראלהקב"ה
 המוב, למצוא מסוגלים האלה הימים הנה לך,ייסב
 לך בצר ל( ד )שם בתורה כן גם שנרמז וזהו הדבר,הבן
 מוב בין להבחין תדע ולא צר לך כשיהיה)היינו
 הימים, באחרית האלה הדברים כל זסצאזך אזי(וכו',
 אתערותא לך יבא אז שנה, אחרית אלול ימיהיינו
 לא אשר את עיניך ויאירו העליון הרצון מןדלעילא
 וכו'. פטומה ימינו כי וכו', עד ושבת עשית,מוב

 ימי שהם האלה לחימים טעם לך כתבתי דלנהד(
 לקבל כהיה עליית היתה שבהם עלרצון,

 אומר והנה לישראל, הקב"ה ונתרצה אחרונותלוחות
 מעת העליון לרצון בסגולה הם האלה דהימיםלך

 העולם נברא בתשרי ( י )ר"ה דהנה העולם,בריאת
 )מסף שאומרים כמו כוותיה( דסוגיין אליעזר ר')לדעת

 העולם בריאת והנה מעשיך, תחלת היום זהלס"ה(
 פעולתו שפועל כאומן ח"ו זה אין כי ברצון,היה

 כתכלית נטלם ית"'ם הוא כי חסרונו,להשלים
 לברואיו, להימיב ברצון עולמו שברא רקהשלימות,

 %"" מקומות בכמה בלשונם המקובלים שכתבווזהו
 העולם, לברוא ית"ש ברצונו כשעלה הכללים( שערתחלת
 בריאת )היינו בתשרי היתה הבריאה שהתחלת כןואם

יוטשכר ההדש מהות א, מאמר אלול, חדשמאמרי
 א((, כס )ויקמו אלול בכ"ה העולם התחלת אבלהאדם,

 והלאה מאז באלול, כביכול הרצון עליית היתהאימתי
 בכל ונעשים נזכרים האלה הימים לדורותהוקבע
 לקבל להר כהנה עליית כן על רצץ, ימי ושנהשנה
 היה לישראל הקב"ה שיתרצה ברצון אחרונותלוחות
 יא( )ימו לקמן שכתבתי מה )ועיין ההם, בימים כןגם

 ח מז )משלי תרצ"1, בחדש שישנם השעותבמנין
 וכו'( איש דרכי י"יברצו"ת

 ית"ש ברצונו שעלה הזה ברצון הנה עוד, לךואדמך
 במחשבה, עלו ישראל הנה העולםלבריאת

 שנקראו ישראל בשביל בראשית וברפ"י( א א)בחושית
 שיברא ברצונו עלה ית"ש כל הבורא דהנהראשית,
 על נעבטים והמעשים הפעולות כל שיהיו כזהעולם
 בהכרח היה כביכול כן אם דלתתא, אתערותאידי

 אתערותא, ענין איזה הקדומה המחשבהבראשית
 ידי על העולמות כל הנהגת כן כך אחר שיהיהכדי

 שהוא היסוד אחר הולך הכל כי דלתתא,אתערותא
 להיות באפשר היה אתערותא איזה והנה הכל,שורש
 אשר ישראל של מחשבתן הספיק כביכול והנהאז,
 טובים ומעשים מצות שיפעלו לפניו במחשבהעלו
 חז"ל שרמזו זהו לאתערותא, מספיק היהזה

 1( ח )ב"י

 היוצרים המה בג( ו )דה"א צדיקים של בנשמותיהםנמלך
 שלא הגם והנה במלאכתו, המלך עם נסעיםיושבי
 מצות עדיין פיגלו ולא במציאות עדיין ישראלהיו

 מחשבתן לאתערותא הספיק זה כל עם מזבים,ומעשים
 הזה הכח נשאר הנה כך, אחר שיעשו מה ישראלשל
 בשעת הזה הרצון היה שאז באלול הללו רצוןבימי

 אפילו לדורות, הוקבע והלאה מאז העולם,בריאת
 עצמם על מקבלים רק ישראל ביד זכות איןח"ו

 הש"י הנה ומרודם, ועניים מצרתם כשיושעולעשות
 יחפש לחלקו המה במבעם ישראל אשר ועדהיודע

 והצרות חגלות תוקף רק לבדו, לעבוד אותוובוחרים
 כעת גם מספיק הנה אותם, מונע והשעבודוהעוני
 העולם בריאת בשעת כמו כך אחר שיסגלו מההסיגול
 במחשבתו היינו ית"ש ברצונו רק הדברשהיה

 והשובה תשובה הבעל על הרמב"ם שכתג וזהווידיעתו,
 שאנחנו וזהו וכו', תעלומות היודע עליו ויעיד ת"ב(פ*ב

 כא( ה )אוכה הללו הרצץ בימי תפלתינו בנוסחאומרים

 ויספיק כך, אחר ונשובה )מקודם( אליך י"יהשיבע
 רק כשורה, תשובה עדיין עיטינו שלא הגם זהכל

 הע"ה*(
 )ויקרא במדרש תתבונןפזה

 רבי אמר ג( ג,פרשה
 אדם כיצד אביא ברביבי
 יום ערב להתוודותצריך

 מודה לומר צריךהכפורים,
 לפניך, שעשיתי רע כלאני

 וכל עומד הייתי רעבדרך
 אעובה לא עוד שעשיתימה

 ה' מלפניך רצון יפיכמוהו,
 כל על לי שתמחולאלקי
 כל על לי ותסלחעונותי
 סם, עיין וכו' ותכפרפשעי
 זה על שכתבתי מהועיין

 )תשף הכפורים יוםבמאמרי
 ב( סימן זמאמר

כשתעזור



 קמחיששנר ההדש מהות א, טסטר אלול, חישמאמניבני
 וזהו אליך, נשובה אז אליך ותשיבנו לנוכשתעזור

 קדם ימי קדמוניות(, כימים )היינו כקדם ימינוחדש
 ומעשים מצות עדיין אז מנלנו שלא בראשית ימיהיינו
 זה כל עם היינו, לא עדיין במציאות אפילו וגםשובים
 מה ידי על והעולם הזמן לחידוש מחשבתינוהספיק
 עמנו עשה עתה נם כן אם כך, אחר ונסנלשנעשה
 הקבלה עבור ולנטועה לטובה הזמן חידות שמךלמען
 בתשובה אליך לשוב עצמנו על מקבלין שאנחנומה

 הבן הישועה,אחר
 שמעתי יב(, לא )י"מ" וכו' במחול בתולה תשמח אזה(

 מוהר"ר הקדוש החסיד הרב בשרי שארמאת
 תשמח אז בליזענסקא(, כבודו מנוחת זצ"לאלעזר
 בתולה, מזלו אשר אלול לחדש רמז )היינובתולה
 של עונותיהם הש"י )כשימחול במחול תשמח(הנה

 ו(, סימן ו מאמר אב תמת )ע=1 דבריו כאן עדישראל(

 בהורים שם( )יימ" זה, לפי הפסוק פירוש סיימתיוהנה
 מעיקרא, צדיקים שהיו אותן היינו זקנים, יחדיו,וזקנים
 חדשה כבריה דהוו תשובות הבעלי היינובחורים,
 הבעלי שנם יחדיו, יהיו כולם מחדש, נולדוכאילו
 טעמו שלא הצדיקים כמדריגת מדריגתן יהיהתשובה
 רז"ל שאמרו כמו מעלתן תנדל )ולפעמים חטא,טעם

 ((. לד)ברכות
 היו השואבה בית בשמחת אחר, באופן הנ"לךבפעין

 ( ע וסננה ואומרים כנטבחים גמוריםהצדיקים

 והיו זקנותינו את ביחטה שלא עדותינ"ואשרי
 אומרים היו תשובה והבעלי הבחרונך ימימשבחים
 היו הנה ילדותינו, על שכיפרה זקנותינ"ואשרי

 הן יחדיו, וזקנים בחורים וזהו הזקנה, ימיכנטבחים
 שמשבחין אותם הן הבחרות ימי שמשבחיםאותם
 ולשלום, לחיים י"י לפני יחדיו יעמדו כולם הזקנה,ימי

 נחמדוזה
 י' אות המליר ח( טשנה ה טיק יצירה בנספרו(

 זה וצרפן כתר לו וקשרבטעשה
 שמאל ויד בשנה ואלול בעולם בתול"ה בהם וצרבזה

 וצר בטעשה י' אות המליך הנה ונקבה, זכרבנפש,
 אסרו והנה לתשובה, המיוחד הזמן הוא אלולנו

 אותם ועשיתם מצותי ושמרתם ז( לה )יק"יבמדרש
 למיסר ליה דהיה לו דהוקשה )נראה *4 טפקת
 ה סימן שלם סכת סימר תשרי יששסר שער שייןא(

 דרשו( את"ם ומדקאמר טצותי, ועשיתםהטמרתם
 אמרו וכן עצטיכם, את שהיוזם כאילו עליכם אנימעלה
 עצמו את עוטה כאילו הקב"ה עליו מעלה תשובהבבעלי
 לתשובה, מיוחד הוא אלול חדש והנה ק, ל )מק"ימחדש
 עיטו וכאילו חדשות כבריות ונשובה הבעליונקוטים

 וצר וכו' מעשה לאלול שייכות יש כן על עצמם,את
 )דייקא( י' אות המליך והנה בשנה, ואלול וכו'בו

 המעשה, ראשית נלם נקודה היא י' אות דהנהבמעשה,
 ברית בספר )עיין הצורות, כל מקבלת גל"םדהנקודה
 הלוחות על ויככוב סי-ב( יציק של אילו )מאטר עולםכהונת
 היינו ד(, 1 )רכתם הדברים קנטרת את הרשמוןכמכתב
 נכתב הוא י' ואות י', מספר שהוא דייקא עשרמספר

 ההתחלה הנה אות איזה לכותב כשרוציןהראשון,
 בתולה בו צר כן ועל י'(, נקודת הוא הראשוןוהמכתב
 שלפ שלא לבתולה תמיד דומין ישראל כנמתבעולם,
 בכל דודה על חביבה וכביכול איש, שום עדייןבה
 המיוחד הזה החדש והנה ראשונה, כשעהפעם

 כבריה נעשים התשובה ידי דעל בתולה, מזלולתשובה
 הרע. היצר עליהם שלט לא וכאילוחדשה

 ידי ועל לתפילין, מיוחדין שמאל יד בנפש, שמאלפיך
 עלמא דבררי תפילין טעוררים אנו התפיליןמצות

 שפירשנו מה פי על הדבר ונכון כביכול, בשמאלשהם
 )סי% ד' נחמה בנחמתות ה( טמר אב )תמור)במאמרים

 וא' קדשו זרוע את י"י חשף י( ננ )ישע" בפסוקא(
 באתי(, לקצר וכאן באריכות שם )עיין אלקיטישועת
 האזיע )בשומא הספרי פי על לן דקייטא מה פי עלוהוא
 ולא לישראל אם כי מהני לא דזזשובה ד( פסוקסוף

 ח"ו שנראה מתמיהים יהיו הגוים והנהלאומות,
 הראשונים בו פירשו אבל וכו', שוין אפין כליהיו מהני התשובה אם נפשך דממה ודינו, במפטפטוחסרון
 התורה כהטפתי פי על דהנה הוא, וכלהטפתדכדין
 טחך ( יז )כתונות לן דקיים14 מהני, לא דתשובהנראה
 הנה כישראל אבל מחול, כבודו אין כבודו עלשמחל
 אנחנו הנה אלקיכם, לי"י אתם בנים א( י ז'נריםכתיב
 עמוסים אנחנו כי אב עלינו נקרא והקב"הבנים
 קיימא והנה הקודש, אצילות עצם מן כביכול בטןמני
 כן ש מחול, כבודו כבודו על שמחל אב ( לב )קיטעיולן
 כן רואין מה לישראל, מהני דתשובה הוא הדין פיעל

 טים, על אלקים מלך ט( ט ההאס העולםבאומות
ויד



יששכ ההדש מהות א, מאמר אלול, הששמאמריבני
 )ברטח והנה מחול, כבודו אין כבודו על שמחלומלך

 ז( ד ודברים בהו כתיב מה עלמא דפתרי בתפילין (1

 )אליו אליו קרובים אלקים לו אנטר גדול גוי מיכי
 בפן(, מני עמוסים בקרבות מכהם קרוביםדייקא,

 לקבלא )ומרנרגמינן אליו קראינו בכל אלקינוכי"י
 שכביכול דמפני הך, היינו עקתיה, בעידןצלותיה
 והנה אב, לנו והש"י אנחנו ובנים לנו, קרובהש"י
 כבודו כבודו על שמחל ואב בעצם, הקרבותהוא
 שאין מה ותשובתינו, תפלתינו מקבל כן עלמחי,
 אמת בכהטפפ הוא הכל כן ואם העולם(, אומותכן

 )תהלים לעתיד בנחמה הנביא שאמר וזהו בדין,והכל

 אלה עם לנעטית י"י הגדיל בגוים יאמר1 אז ב(קבו
 למה לנו מהני לא ותפלח דתשובה דכיון כדין,שלא

 ק גב )ישעי אז בדבר, יש פנים כהנא וכי להןמהני

 אשר הגוים, כל לעיני קדודו זרוע את י"יהשף
 רז"ל שדרומו )כמו עלמא דרשתי תפילין הואבזרוע
 ובזרוע בימינו י"י נשבע ח( סב )ישע" בפסוק ( 1שיטת
 כתיב מה עלמא דמארי בתפילין יראו והנהעוזו(,
 כנ"ל, אליו קרובים אלקים לו אנטר גדי גוי ומיבהו

 ( סד )זח"א אלקינו, קטועת את ארץ אפסי כל וראואזי

 בדין הוא שהכל יראו היינו וכהטפפ, דין הואאלקים
 זה, לפי כן ואם '(, עיי"ש התורה כהכפפי פי ילאמת
 גם נברא שמאל ידהנה
 חדש עם כאחד ביחדכן

 הזמן שהוא כיוןאלול,
 לתשובה, מיוהדאשר

 מפני לנו מהניותשובה
 אליו קרוביםשאנחנו
 מני עמוסים בעצםכביכול
 אב, לנו כביכול והואבמן
 בשמאל, עלמא דמארי בתפילין המבחגר הדברוזהו
 מעוררים אנחנו התפילין מצות ידי על אנחנווהנה
 קדשו זרוע את י"י וחשף שמא, דמאריתפילין

 ותפילתינו תשובותינוומתקבלת
 בגימפריא אלו"ל לפניך, אשר את תבין ביןדמעתה

 ומה התשובה, עולם הוא ( עט ~"*אבינ"ה
 מישך במעשה י' אות מבראשית כל היוצרשהמליך

 עמעמת מגלה ועייז יח, סי' יש פרשה "קת במדג"רע"זג(
 קזאופן

 דברים פ'בסוףג(

 חדשה בריח תשובה הבעל דנעשה לתשובה,שייך
 בשנה ואלול בעולם בתאה צר והנה לך, שכתבתיכמו
 מקום אל הולך הכל ונקבה, זכר בנפש שמאלויד

 תבין ואתה התשובה, קופב ש הולך סובבאחד
 סוד הוא ( קסג )""ג בינ"ה בגימפריא אלו"לז(

 דממנה ( טה )שם וידוע עילאה,תשובה
 אלא הדינים המתקת ואין ש""( )סיע*" מתערין,דינין

 הנה בתשובה שב תשובה הבעל וכאשרבשרשן,
 מילוי כן על בשורשן, הדינים ויתמתקו לבינהיתעלה
 העיקרים אותיות ד' כללות עם מ"ד ו' מ"ר ל"ףאלו"ל

 דפחד הדינים המתקת להורות ומח"ק, ר"ח,בגימפריא
 התשובה ידי ש בבינה בשורשןיצחק

 בעת י"י אל ואתחנן כג( ג יבהם לפרש ישובזה
 בעת מהו המפרשים דקדקו הנה לאמר,ההוא

 המקובל כפי ידוע הנה הנ"ל ולפי הלאמר, ומהוההוא
 ואתחנן הנרצה וזהו ב(, באלול היה ועוג סיחוןמלחמת

 ועוג סיחון מלחמת אחר )דייקא, ההוא בעת י"יאל
 הזמן ובאותו באלול, היתה שהמלחמה ג(, לעילשנכתב

 לתפלה, מסוגל הזמן שאותו לדורות לאמד,התחננתי(
 אלקי"ם בניקוד הוי"ה בתפלתו לשם הזכירוהנה
 ועשובה כנ"ל( אלו"ל )בגימפריא לבינ"ה הרומז ( י)זח"ג

 גם ותדע עילאה, לתשובה מסוגל בפרק שבועילאה,
 עעאה תשובה תיבות ראשי ע"ת ההוא בעתכן

 לא )בסליחות( בתפלתינו אומרים אנו באלולח(
 כדלים לפניך באנו במעשים ולאבחסד

 תמוז הקודמים חדשים דהנה דלתיך, דפקנווכרשים
 במהרה(, הש"י ירחמם כי )עד ורשים דלים נקראאב

 פיד( שכ"ד )ע"ח האריז"ל בכתבי מבואה דהנהכיצד,

 דל"ת אל"ף כזה אתוון י"ב ישנו במילואו אדנ"ישם
 מאיד השנה חדושי י"ב מן חדהט בכל הנה יו"ד,נו"ן
 ף', ולסיון לי, ולאייר א', לניסן דהיינו, אחד,אות

 אלו הנה פנים כל ש אינך, וכן ל', ולאב ד',ולתמוז
 כונתינו )וזה ד"ל אתוץ בהם ואב תמוז חדשיםהבי

 דלים, עוזר באומרינו הללו בימים ויציב אמתכברכת
 יב( לח )ישע" הללו הדלים את יעזור הש"י במהרהאיטר
 תצפרף הנה אלול חדש בהניע והנה יבצעני(,ומדלה
 כן על לשבים, פתוחה דל"ת ומתהוה הד"ל, אלהח'
 בפסוק אצלינו ומפורש דלותינו, בימי גם רצון ימיהוא

 אויבי שמחת ולא דליתנ"י כי י"י ארוממך ב( ל)תהלים

 כן גם פירשתי זה פיי הג"ה*(
 זרוע לד יד( פט)ההלים

 מתעוררים כשח"ו גבורה,עם
 הוא אשר והדיניםהגבורות
 הנה השמאל, מצדכביכול
 התפילין בזרוע הואשם

 בהו כתיב ומה עלמא,דמארי
 הדינים, מתמתקים ומידוכו',

 אחר. במקום אשהיפורש



 קסםיששכר החדש מהות א, מאטר אלול, חדשמשריבני
 א )מאמר ואב תמוז במאמרי שכתבתי מה )עייןלי,
 יעקב ולקח עשו לחלק אלול ואב תמוז שנפלו מה ו(פגע
 ביפו שפא )ייץ *(, שם( עיין 4 עת )יהוב אלולמידו

 בו(.סימן
 הג"ח4(

 אור גמאורי )עיין דטקבא יסוד על מורה הח' טת1שה
 והוא היחוד להתהוות שקבין מיין המעלה חוב א((,)ת

 ותשא המלך אל באה הנערה בזה כי הסוביט מעשינו ידיעל
 )מה סומקא ואזיל לובן גתן חמ"ד מן( )יחיא לפניו, וחסדחן

 בחשת תיורא חשתם בדד( ישבה בדינים מלובשתונהיתה
 לב( לא )חיוב הכתוב שאמר מה תתבונן הנה לובן, טוןהחסדים
 הגורמים אנחנו והנה הדבר, הבן אפתח, לצורחדלת"י
 הדלת, לפצוח עושים שאנחנו והחסד הצדקה ידי עלהיחוד

הבן.
 רשי"ם, כזאת( )לעת נקראים ואב תמוז זאת, עודהמגדן

 תמוז במאמרי לעיל )שכתבתי יצירה בספרדחנה
 לאב שמיעה חוש לתמוז ראיה חיט ב(( סיטן א )טימרואב
 י' אות המליך י( )סיטז לעיל שטובתי )כמו לאלולקיריה
 ראיה הנה בשנה(, אלול וכו' בו וצר וכו'במעשה
 אתוון תיבותיה ראשי ואב לתמוז המתייחסיםשמיעה
 נקראים כן על '(,ר"ש
 )כעת חדשים הב'אלו

 עוד אקי"ם,בעוה"ר(
 גם הענין לךיתוודע
 )שערי העבשיםבבחינת

 הדגלים סדר לפי ב"ה(אורה
 לחדש מתייחס אחדכל

 למיון, זבועון לאייר, יששכר לניסן, יהודהמיוחד,
 לאב, שמעון לתמוז, ראובן ב', דגל אחד, דגלהרי

 )בראשית שמיעה ראיה חיטי כן גם בהם בתורהומבואר
 והנה 1כ1', י"י שמע כי כעניי י"י ראה כי לג( לבכס,

 '(, ד( ר"ש כן גם הוא שמעון ראובן תיבותראשי
 כך אחר בהניעוהנה
 עשיה בחינת אלולחדש

 יצירה בספרכמבואר
 אמרו דשם )הגםהנ"ל

 נקרא החושמעש"ה,
 הע' יצורף הנהעשי"ה(,

 עץטי"ה תיבות ראשיישל
 הנ"ל ר"שלתיבת

 ג סיט א מאסר אב המח עייןד(

 בבחינת וכן בתשובה, לדופקי שע"רומתהווה
 ידוע הנה נך, לשבפ יתייחם אלול הנההשבפים
 ג' דעוני, דרגא ד' דעויטר דרגא ג' ( ג )ז""אענינו
 גמול ד' נ' קד.( ושבת רז"ל שאמרו כענין לד'אשפיע
 פעמים י' יתרבה הנה י', בחינת היא וההשפעהדלים,
 סול לשת חטו ג"ד ט ש ע', הוא ד' פעמים י'ג'

 ל', הוא הג' של והריבוי ז', בגיממריא גדהיינו,
 שטובו מה )ועיין מזל, הרי מ', הוא הד' שלוהריבוי

 כזרע והמן ק יא )בנדבר בפסוק הליקוצים( )ספרהמקובלים
 באלול יתוסף זו בבחינה גם הנה ותבין(, הואגד
 שאנחש וזהו שע"ר, ומתהווה ר"ש לאותיות ע'אות

 באנו במעשים ולא בחסד לא באלול במליחותאומרים
 מומכים אע אין היינו וכו', וכרננים כדליםלפניך,
 להתהוות גורמים אשר שלנו החסד על אלול בחדשגם

 המעשים על סומכים אנו אין כן וגם ד"ל, מןדל"ת
 וכרשי"ם כדלי"ם רק ר"ש, מן שע"ר שיתהוהשלנו

 היפב הדבר הבן דלתיך,דפקנו
 י"י אל ואתחנן כן גם יתפרש האלה הדברימ פיעל

 ומהו דייקא, ההוא בעת לאמר, ההואבעת
 אחר אדלעיל, כן גם דקאי יונח הנ"ל ולפיהלאמר,
 רצון עת הוא והנה באלול שהיה ועוג מיחוןמלחמות
 נתוסף הזה בזמן ההם בימים כי התפלות,לקבלת
 ונתוסף שע"ר, ומתהווה ר"ש אותיות אל הע'אות
 בכהוב )נרמז דל"ת, ומתהוה ד"ל אותיות על ת'אות

 דל"ת( שע"ר בגיטפריא ד' )טלף וא"ד ו( בשתשית
 טתוספין הזה בחדש הנה וכו'(, והשקה הארץ מןיעלה
 י"י אל ואתחנן וזהו רצון, עת ונקרא ע"תאהוון
 דלתי על לדפוק לדורות לאמר )דייקא(, ההואבעת

 והבן. ההו14, בעתהרחמים
 הנ"ל, הדברים כל פי על נחמד דבר לך אומר עזךפ(

 ה( ג ויבהם תורה בכהונה משה אמרדהנה
 האמורי, מלכי שני מיד הארץ את ההוא בעתונקח
 בידינו המקובל כפי דהנה הוא, להשבונן שיש מההנה
 ומשה באלול, היה ועוג סיחון מלחמת ז( מטו)ע1ו

 ינמש כשכפ בא' תורה משבה לישראל לומרהתחיל
 על לומר שייך וכו' ההוא בעת ונקח והנה 41א

 אינו הזוכר כח אשר שנים, כמה זה הנקלעההדבר
 הנה הזה, הדבר נתהוה אימתי היפב לזכוריכול

 כן שאין מה ההוא, בעת היה המעשה אומרהמזכיר
 שייך לא כזה נדול דבר ובפרפ בקרוב, שנתהוההדבר

 ח"ה*(
 כח עיקר כיידעתכבר

 הראשון בשתהתיבה
 )בראשית בעירא בראבחינת

 על אוני,  וראשית כחי ג(סט
 רמזים המקובלים פירשוכן

 ארוד  והשין תיבות,בראשי
 למשכילים.ידוע

 הגייה'(
 בהיות עוד, תראהוהנה

במדבראבוחעו
 הב' של הגשומיםנתפגמו
 רשי )ע11 הללו,שבטים
 בן אליצור א( סובמדבר
 )במובר קרח, בעדתשדיאור

 וטשו סלוא בן זכורי יד(כה
 שטים במעשהשלומיאל
 הב4 ואתה פב.(,ומהדרין

לופר



יששכר החדש מהות א, מאמר אלול, חדשמאמריבנבי
 כרחך על נעשה, אימתי כמזכיר ההוא בעתלומר
 הדבר ותבין במגולה, דוקא ההוא שהעת לומרבא
 ניתומף ע' שהיא אלול היא ע"ת הנ"ל, דברינו פיעל
 ופרוצה מי בתשובה, לדופקי שע"ר ומתהוה ר"שעל

 לי"י, השער דרך ויכנס יבא פנימה הקודש אלליכנם
 לשבים פתוחה דל"ת ומתהוה לד"ל ניתוסף הח'וכן

 הוא אלול זה לפי והנה יפות, פנים במברלקבלם
 מצות ופעם ( רפו )זח"ג במזוזה, החייבים ושע"רדל"ת
 שום תוכל לבל בפתחיהם לשמירה היא לישראלמזוזה
 המגלה כתב והנה פנימה, בתיהם אל לבואקליפה
 יג"ר, בגימטריא עו"ג מיחו"ן מא( לה, תופןעמוקות
 דהיינו לשמירה המזוזה על הנכתבים השמותמנין
 ס" )אגרד-פ אחר במקום וכתבנו כוז"ו, במוכם"זכוז"ו
 והיו גדולות קליפות ב' היו עוג סיחון דהנה הפעם,זלה(

 יוכלו לבל לשמור ישראל ארץ של המפך עליתבכין
 ישראל, ארץ של פתחה אל לבוא בקדושתםישראל
 ויגר ג( כב )כמדבי נאמר ועוג מיתון כיבית אחר כןעל

 ועוג סיחון אמרו ב( כ )בס-י דייקא( )יג"ר וכו'מואב
 בקדושה כמו תתבונן מזה כו', אותנו שומריןשהיו
 שבנום לבל לשמירה יג"ר הקודש השמותכותבין
 סיחון קליפת בקליפה, זה( לעומת )זה כן כמוהקליפה,

 הקליפה מצד מזוזה כעין להבדיל היה יג"רועוג
 מקודם בהכרח היה ע"כ הקדושה, תכנוס לבללשמירה
 כנ"ל, יג"ר עוג סיחון היינו שבקליפה המזוזהלסלק
 ניתנה כן על ודלתן בשער לכנוס הקדודיה תוכלואז

 ידעת כבר הממה, וחצי המטות לשני לנחלהארצם
 ב' כן אם מיוחדת, הוי"ה צירוף לו יש שבפ כלכי

 הוי"ה וחצי הויו"ת כי נהין )הנה( המפה וחציהמפות
 מזוזה שסילקו לאחר היינו מזוז"ה, מנין ס"ה מניןהוא

 זה ידי ועל בקדושה מזוזה תיכף קבעושבקליפה
 אשר שהודעתיך וכיון ודל"ת, כשע"ר הקדושהתכנם
 כן אם במזוזה, החייבים ודלת שער הוא אלולחדש
 שער מן למלק לזה מסוגל היה דייקא הזההחדש
 על בקדהטה, מזוזה ולקבוע שבקליפה מזוזהוהדלת

 הארק את )דייקא( ההוא בעת ונקח כגטה אמרכן
 )דייקא( ההוא בעת ירשנו הזאת הארץ ואתוכו'
 המנשה, שבם לחצי וכו' ולגדי לראובני נתתיוכו'
 כנ"ל, ודלת שער שהוא דייקא ההוא בעתהיינו
 בקדודיה מזוזה וקבענו שבקליפה המזוזה אתסילקנו

כנ"ל

 אל ואתחנן כק ג ודברים לפריט ש"ט מה כן גםהוי
 קיבע מניעת דהנה לאמר, ההוא בע"תי"י
 תפלה, מעבור לך בענן מכתה מח ג )איכה כתיבהתפלה
 שערי פתח המכסים מהקליפות הממכים הםעננים
 והנה לכנום, התפלה תוכל לבל העונות ידי עלשמים
 התפלות לקבלת שמים שערי פתיחת זמן אלולבחורט

 ידי על עולם ימות לכל משה פעל וזהוהתשובות,
 פתח מן הקליפה מזוזת שמילק ועוג, מיחוןמלחמת
 בזה קדושים ויבואו הקדישה, שערי ונפתחוהקדישה
 נפתחים שמים הפערי ותשובתם, בתפלתם לי"יהשער
 בעת בתפלה אז התאמץ הוא גם והנה ברצון,לקבלם
 פתוחים ההוא שבעת לדורות לאמר דייקא,ההוא
 בזה ודי ברחמים, ישראל תפלות לקבל שמיםשערי

 י"( סו מבריס מדר תמיד קורין אלי בהתחלתי(
 שזהו וכו', לך תתן סטופריםשופפים

 מחויב תשובה הבעל אשר ועיקרה התשובההתחלת
 כל דהיינו שעריו, כל אצל ולטופר שופפלהרטיב
 הבורא שפתחם באדם שערים המה אשרהחושים
 וחופ"ם ואזני"ם עיני"ם כגון עמהם, להשתכחיית"ש
 הדע"ת להרטיב האדם מהויכ הגוי"ה, ורא"שופייה

 ישתמט אשר את בצדק "טפופ שע"ר כל אצללשופ"פ
 יעניש אשר הוא ושופ"ר יניח, אשר ואתבחווטים

 אשר את שופר האדם יושיב כן כמו העובר,את
 בדבר בעיניו יסתכל אשר יזדמן אם היינויעניש,
 יקבל לי"י, ירצה לא אשר את בפיו ידבר אוהאסור
 בסיגוף בגוף והן לצדקה בממון הן עונש עצמועל

 ז"ל(, הרמ"ק תלמידי שנהגו )וכמו וכיוצאותענית
 דכלה אגרא במפרי הארכתי לתשובה, גדול עיקרוזהו

 שופסיס( פרשת)תחלת

 ולזמן רצון לימי אלול חדש הש"י לנו הקריםיא(
 ראש הנה השנה, ראש קודםהתשובה

 קשה דינין בתי שני הזה(, )כזמן ימים ב' הואהשנה
 יום פ-א(, שכ"ד )פת"ח האריז"ל מכתבי כנודעורפה
 מוד רפיא דינא ב' יום לא"ה, סוד קשיא דינאא'

 אלול חדש כל ותרופה מזור דהט"י לנו הקדיםרח"ל,
 ברצו"ת ז( א )נשלי ורפ"ה, קש"ה מנין שעותתרצ"ו
 לפני המקפריגים )היינו אויביו גם אטט דרכיי"י

 וכו' להתייצב האלקים בני יבואו אשר דיניםהבתי
 אבל וכו', כהאנטילים ואלו לזכות מיימיניםאלו

 תברצו"



קעיש~טכ2ר* החדש מהות א, מאמר אלול, חדשמאמריב32י
 התרצ"ו באלו ותפלתינו בתשובה אותט י"יברצו"ת
 ויתמתקו אתו, נטלים אויביו( נם ר"ה, קודםשעות
 יתהפכו והצרו"ת ורפ"ה, קש"ה דינים בתיהבי

 לישראל הש"י ויתרצה וכו' י"י ברצו"ת היינולרצו"ן,
 רצו"ת כן על בעושיו, ישראל וישמחבשמחה

 הבן שמ"ח, פעמים ב'בנימטריא

 נחפשה מ( ג )איכה באלול הסליחות בנוסח א1מרימיב(
 ימינך כי אליך ונשובה ונחקורהדרכינו

 ית"ש הוי"ה ימי"ן פשיטת ענין שבים, לקבלפשוטה
 והנה במילוי, שמתפשטים האותיות פשיטת לפרשיש

 כזה ימין( שהוא כיון חמ"ד )ביודי"ן הוי"ה ימי"ןמילוי
 בנימטריא ה"י וי"ו ה"י יו"ד נו"ן יו"ד מ"מיו"ד

 שאנו וזהו החמ"ד, התפשטות סוד הוארחמי"ם,
 בזה ודי ברחמים, עלינו ותמלאאומרים

 מהו וכו', פשומה ימינך כי לפרש עד אשונהינ(
 פשיטת לך, ואומר הימין,פשיטת

 נו"ן, יו"ד מ"ם יו"ד כנ"ל ימין מילוי כן נם הואהימין
 הוא הנה ת"ש מספר דאי"ק פשוטה הן'בהחשב

 הנה החפץ, על תתמה )ואל תתע"ו,בנימטריא
 ת"ר, סתומה הם' גם לחשוב לן הוה הזהבחשבון

 נכתב פרוצה ירושלי"מ חומת בעוה"ר כעתדהרי
 כאשר הוא תתע"ו וענין תיבה(, בסוף פתוחהמ'

 לעורר התפלה סדר לוהטה הש"י למד הנה לך,אומר
 דיקנא תיקוני י"ג רחמים של מדות י"ג ידי עלרחמים
 בכל ישראל מנהנ הוא וכן רחמים, טלא זקןקדישא
 בימים רחמים של מדות הי"נ לומר הנולהתפוצות
 הקדמונים המקובלים כתבו והנה הזה, בזמןההם
 דן בעל בו שפירש מה וכפי ז( )מאמך הקרנים)בעל
 זצוק"ל מאוסטרפאליע שכהטון מוה"ר הקדושידין

 אחר א מערכת ישרה רגל ועי' ו, סי' ה מאמר טבת כסלו סי'ה(

 10תהי"ד
 יב"

 "ט קדישא בדיקנא שביכול חמלך ה(
 לעתו"ת משנב י( ס )ההלים סוד הוא נימין,תתע"ו
 שלמה, להמרכבה והחסדים הרחמים ונכהטכיםבצרה,

 המרכבה רנלי ד' רח"ל יעק"ב יצח"קאברה"ם
 פשופה ימין נימא, בכאן כן אם '(, תתע"ובנימטריא

 יהיה אזי ת"ש פשוטה ן' בהחשב במילויהיינו
 מדות י"נ קדישא הדיקנא סוד תתע"ו,בנימטריא

 לעתו"ת ומשנב ריקם, חוזרים שאינם רחמיםשל
 בדברים והתבונן בין רצו"ן, ע"ת ונעשה ונתהפךבצרה
 מדות י"נ מעניני נדבר ואי"ה יכפר, הפוב והשםהללו

 ב( )מאמר עצמו בפניבמאמר

 י"ג(. סימן מלתא)סים2א

 84ני ר"ה( תפלת )אבושש, רשומות דורשי אמרויד(
 ראשי 2( 1 האיריס )שיר לי ודודילדודי

 בתשובה, לקבלינו יד פותח הש"י שאז אלו"ל,תיבות
 כל והנה י"י, אחרי וינהו לו עורנות ישראלונפשות
 שהיא במילואו א"י שם בנימטריא תיבותהארבעה
 להעלות מקטרנ מכל ומצילם שומרם הש"י אשרהק"ף,
 רצון עת כי מונע שום בלי השמים לשערתפלתם

 הבן ברצון, טעם אין החכם ואמרהוא,

 יודי"ן, ד' המה הללו תיבות ד' של תיבות םדספיסו(
 יום לארבעים מרמזין ארבעים,בניממריא

 ריהט מל האחרונות לוחות לקבל בהר משהשהיה
 ימי היום עד והמה הכפורים, יום עד אלולחדרם

 ר"ה(. מסכת שיעה שם. )אכירהםרצון

 עקיבא ר' אמר מ"ח(, פוח יומט הכהבנה לך אפרמטהעגב
 מי מטהרין אתם מי לפני ישראלאשריכם

 כה( לז )חזקאל שנאמר שבשמים אביכם אתכםמטהר

 רדם" ואוסר וטהרתם, טהורים מים עליכםוזרקתי
 הטמאים את מטהר מקוה סח י"י ישראל מקוה קיז

אף

 צומחים שהם דו"ד של המילוי אותיות היינו דו"ד מז הצמיחה כי תצמיח, מהרה עבדך דו"ד צמה את פיראטאשרואב
 העליוגש הרחמים כשמתעוררים כי תתע"ו, בגימטריא ל"ש י"ו ל"ת כזה השורש, מן הענף כעין דו"ד, אותיותמן

 תתע"ו, בגימטריא מילואו היינו צמיחתו כן על מלכות, דוד סוד שמים במלכות ומצמיח בא הכל אזי קדישא הדיקנאמן
 סנדלר זכרים בנים ליה הויין ים צפון בין מטתו הנותז כל )שם( בגמרא כן גם ( ה נינות תעלומה )ממי שרשנו אשדואו

 כי צתן, על לכוין הכונה דעיקר משמע צפון, רק בפסוק נאמר לא הנה בנים, ישבעו בטנם תמלא וצפונך יד( יו)תהלים
 סוד והוא בזכרים, אלא שייכת לא ודיקנא קדישא, הדיקנא סוד תתע"ו בגימטריא יהיה אזי ת"ש פשוטה ף בהירטבצפו"ן
 בעדינו, יכפר הטב והשם להאריך, מקומו כאן אין הדבר הבן תתע"ו, גימטריא המילוי כן גם במילואו בט"ז כי בטנם,תמלא

 כרצונו שלא דבר פיט יאמר שלא רצוןויהי



י~טשכר החרש מהות א, מאמר אלול, חדשמאמריבנני
 עקבותיו הנה כאן, עד ישראל, את מטהר הקב"האף
 דהנה לפרש, ונראה הזה, המופלא במאמר נודעולא
 ובו לונין, תתק"ס במקוה רמ"1( אופן מנ"ע רמז,)~ש
 )תרומות הירושלמי פי על והוא עצמו, את האדםיטהר

 נראה והמעם 1(, בתתק"ס במילה דבריה שפסק ה4"(8"י
 "ם בריה כל והנה מ', פעמים י"ו הוא תתק"ס כילי,
 יסודות, י"ו הרי מכולם, כלול יסוד וכל יסודות, ד'בה
 האדם נם להיות והנה מ', פעמים י"ו ביטול צריך כןעל

 אחר יסודותיו הטה הטומאה אחר נמשךכאשר
 את לבטל מחויב הקודש, מן עצמו את והפרידהטומאה
 )ת"ז כן על חדשה, כבריה ולהוולד הקדושה אלעצמו

 הוא האם לבטן רמז מרובעת בם צורת המקוה (לט
 מ. לתוך בהכנסו בתתק"ס נתבטל והנה י(,התשובה
 ומתייהד האם בבמן תלת נו תלת ומתקפלהמקוה
 ב-כח( לט, )ביאשיה בתורה ורמז חדשה, כבריה כךאחר

 והנה ס', פעמים י"ו תיבות ראשי יום"ף את ד'ויחי
 וכו' יעקב אהליך טובו מה ( טז שיכות רו"לאמרו

 האדם את מעלים נחלים מה ה( כד )במדבר נטיוכנחלים
 מדרשות ובתי כנסיות בתי כך לטהרה,ממומאה
 היה ג, א מרלה )יי1שימי זה לרמז כן על וכו',טעלין

 סך מדרשות בתי ת"פ כנמיות בתי ת"פבירושלים
 מתבמלין זה ידי ועל טהרה, מקוה שיעור תתק"םהכל

 )שניהם זעירתא ויייי"ת רבתא לילי"תהקליפות
 תתק"ם(בניממריא

 ופעויתה ישראל, טהרת היא במקוה הטהרהלהנה
 המקום לפני עצמם את מטהריןשישראל

 במקוה עצמם את לטבול המקוה פעולתבעשייתם
 עילאה, תשובה לרמיזת מרובעת ם כצורתהעשויה

 כמו לשאלה דקיימא כנודע מ"י נקראת הבניםאם
 ודאי מ"י יג( ב )ניגה לך ירפא מ"י ( א )ח-א בזהרשאמרו
 הניתנים התשובה ימי הרצון ימי והנה לך,ירפא

 לטהרם קרובו, עם לישראל הש"י מןבמתנה
 חדשה, כבריה ויתהוו מהרה מקוה כמומעונותיהם

 הכפורים, יום עד אלול חודש מראש יום מ' המההן
 לבימול טהרה מקוה כן נם הם שעות תתק"ם הםהנה

 ולהתהוות כנ"ל בסי אהד כל היסודות י"והבריה

 ובדרישה ק סימן יו"ד ועיין 1 דרוש ג מאמר אדרעייןי(
 בס"ק

 לעיל השין , צב הי"א, האהבה שער חכמה ראשיתעייןז(
 בסימן

 ב. אות ג מאמר ג, אות ח מאמר תשרי עיין*(

 הוא הנועד בזמן הרצת וזה חדשה, כבריה כךאחר
 מ' יום מ' והם התשובה מעים הש"י מאתהמהצפע
 כנ"ל, מ"י הנקרא הבנים אם התשובה עולםמרובעת

 מ"י לפני ישראל אשריכם עקיבא ר' שאמרוזהו
 שזהו מ', צורת במקוה מטהרין אתם התשובה()עולם

 מ' בסוד עצמכם את למהר ופעולתכםמעשיכם
 יסודותיכם ולבמל מ"י הנקרא התשובה עילםמרובעת
 מטהר מ"י וכן ס', פעמים י"ו מקוה לוניבתתק"ס
 בזמן הרצון מתעורר בעצמו, התשובה עולםאתכם,
 התשובה עולם ס' אתכם לטהר יום בארבעיםןהגועד[
 להתהוות שבהם שעות בתתק"ס להתבטל מ"י,הנקרא
 מקוה מה י"י ישראל מקוה שאמר וזהו חדשה,כבריה
 ישראל, את מטהר הקב"ה אף הטמאים אתמטהר
 לוניל(, )בתתק"ם הממאים את ממהר מקוה מהרצ"ל
 שעות בתתק"ם ישראל את ממהר הקב"האף

 בזה*(. ודי רצון, ימי יוםשבארבעים

 והאלקים ( ל הפסוקים )שער רשומות דורשי אבזרךמז(
 )שמות וכו' מקים לך ךשמוזי לידךאנה

 אפילו הזה, ברמז הכוונה אלו"ל, תיבות ראשי יקכא
 באלול לידו מזדמן האלהים הנה מכוין, אינוהאדם
 המעוררים תשובה הרהורי היית שמה, ינוס אשרמקום
 תיבות הארבעה אלו תיבות מוסי השמים, מןאותו

 עילאה אימא התשובה מקום רמז, א"ם,בניממריא
 ינוס אשר המקום והוא הזה, בחודש להשיגמסוגל
 בתורתו הגיד אחרית, מראשית המניד ברוךהאדם,
 ם באחרית והניד תיבות, בראשי הניסהזמן

 אתכם(. ולקחתי עה"פ וארא אגריכ )עין הניסה,מקום

 ואתה יז( בג )שמיא לדוד אסר שאול בן יוניהןטו"ב(
 לך אהיה לאנכי ישראל עלתמלוך

 אשר את לך אבאר הנה אלו"ל, תיבות ראשילמשנה
 המקווים הם משיחיו תריו ( ירח )א"נ ידוע לבבי,עם
 אפרים, מן יוסף בן כלטיח יהודה, מן דוד בן משיחלנו,
 ותשרי ניסן נגד הם שבטים הבי אותן להיות לינרתח
 פעמים, כמה לך שכתבתי כמו הדנלים סדר פיעל

 הדשים הבי ובאותן תשרי, ננד אפרים נימן, ננדיהודה
 אליעזר ר' כפלונתת העולם בריאת התחדשותהוא
 פ"ד( שכ"ד מרע"ה האריז"ל מרן ואסברא יהושע,ור'

 ניסן במחשבה תשרי חיים, אלקים דברי ואלואלו
במעשה.

אסברא



 קפאיקטשכר החדש מהות א, מאמר אלול, חדשמאמריבנבי

הג"ח
 הקודש, בלשון לישועה עזרה שבין החילוק לדאפייס

 אחר להנושע מושיע המושיע כאשר שטכתישועה
 ובא להוושע ומבקש דחקות לידי בא שכבר ממס,סמבקש
 צעקת כק כב ינהם שנאמר כענין לו, ומושיעהמנטיע
 אחר שהישועה הרי לה, מושיע ואוז המאורשההנערה
 מבלי להנעזר עוזר העוזר כאשר שטך עזרה ולשוןהצעקה,
 ב מאמר סבת כסלו )עט חצלינו חרוכים והדבריםמנוקש,
 מדבוביי דבר על נושל עזרה כן אם ה(, סימן ד וסימר כס,סימן
 שמו חליעזר, ר' כן על המשהטה, על  וישועה מעקוה,מבלי
 יהושע, ור' בתשרי, שלם בריאת מטחשבת מדבר עזרה,לשון
 בניסן, במעשה העולם מבריאת מדבר ישועה, לשוןשמו
 ד סימר ניסן )עחן בחריכות עוד חי"ה ויבואר הדברים,הבן

 שו( טיסן דפרקא אגרא ועיין גדש"וע הדרוש ע"ד יגדרוש

 להתחדשות המה חדשים הבי אלו פנים כלעל
 אשר הבריאה כוונת עיקר גם כן עלהבריאה,

 משי"ח(, )"טמ"ח במעשיו י"י "טמח אשר בעתהוא
 הנה בימינו, במהרה משיח יתגלה אשר בזמןהיינו
 הקבועים שבפים הב' מאותן כן גם הם המשיתיןתרין
 כלטיח ( קז תזת )זז"ח והנה ותשרי, ניסן הנ"ל חדשיםבב'
 והנה תשרי, חדש הוא וחדשו תחילה, יתנלה אפריםבן

 אלא תלוי הדבר ואין הקיצין כל כלו צז()מהדחן
 אפרים, של חדשו )שהוא תשרי קודם כן עלבתשובה,

 המחשבה כענין דוד בן למשיח קודם יתגלה משיחואוטר
 חדש לתשרי קודם הש"י קבע הנה לטעשה(,ומקודמת
 שאול בן יונתן כן על לתשובה, ממונל רצח ימיאלול
 אמר ח(, אפרים בן משיח נשמת כן גם היה בואהגר
 אהיה לאנכי דוד, בן משיח חומר ממנו אשרלדוד
 החדש סגולת כי אלו"ל, תיבות ראשי למהונהלך
 כהטיח התגלות ולהחנט למחר התשובה ידי עלאלול
 במהרה דוד בן למשיח למשנה להיות אפרים,כן

 הנ"ל תיבות ארבעה תיבות סופי אמן,בימינו
 רצון ימי מ' טהרה מקוה מרובעת מ'בגימטריא

כנ"ל.
 שכין חילוק מענין לדבר דברינו שהניעו כיתח"י(

 חילוקים עוד לזה סמכנו לישזעה,עזרה
 לשון במשפט ריק דבר שאין ולהגלות)לההלודע

 אגרא ועחו , ג אות וכהערת י סימי א מאמר תיוועייזח(
 ב סימן בסהרדפרקא

 נלסטם דברים ופדויי ד"ה כב סוסן י ספסר האטיעיןט(
 לו ס"אבטא

 כב סיסן משלי הליקוטים ספר , קיט ת"זי(

 שסות שהם המדקדקים שאומרים כמו לאהקודש,
 )ואתחנן עמוקות המנלה מדברי הבנתי ט(,נרדפים
 ישועה בעשיה, םנד"ל בבחינת היא עזרה כ"ז(אופן

 להבנת מעולה הקדמה )והיא ביצירה, מס"טבבחינת
 פי על זה לפי ותתבונן הקדש(, בכתבי עניניםכמה
 ומהטי"ע עוז"ר מלך אבות בברכת דחקנו מהפשוטו
 וכו', ועזרתינ"ו ישועתינ"ו האל בהיפך ובהודאהוכו'
 המסדר כעבד הוא ראשונות דבג' לד.( )ברכות הואאך

 המלך, אל הגיעו עד לחדר מחדר והולך מלך שלשבחו
 בבחינת עתר סלך למעלה, ממפה מתחיל הנה כןעל

 כן שאין מה וכו', ומגן יצירה בבחינת ומהסיעעשיה
 ויוצא מרבו פרם הגומל כעבד הוא אחרונות בנימטס
 לטפה, מלמעלה מסדר הוא לחדר, מחדר לווהולך
 בבחינת ועזרתינ"ו יצירה בבחינת "טועתינ"והאל
 )שם בגמרא שאמרו מה זה ולפי לי, נראהעשיה,

 עזר"א בימי נם להם ליעשות ישראל היו ראוייםד.(
 הפירמט וכו', יההט"ע בימי להם שנעשהכדרך
 את שכיבשו הדור ראשי הב' אלו דהנה כך,הוא

 )לשון יהושע נקרא ראשון כיבבת הכובש הנההארץ,
 נימים לו נעשו כי הקךטיה(, מן למעלה שהוארטטה
 נקרא ב' כיבמם והכובש העשיה, טבע כדרךשלא
 היה כיבוינו כי בעשיה(, שהנא עזרה )לשוןעזר"א
 היו ראויים זה לפי רז"ל וכוונת העשיה, טבעבדרך
 אילו רצ"ל וכו', עזר"א בימי נס להם לעשותישראל
 בלשון הדור ראש שם היה בודאי לזה ראוייםהיו

 העיטיה, בטבע שלא ניסים להם נעשים והיו"טוע"ה
 בלשון הדור ראש שם נקרא זכו, שלא להיותאבל
 כסלו )ע"ז הקמטיה, בטבע רק נם להם נעשת ולאעז"ר
  ו(. ס" בסופו אבדשפ ועשן ו, אות ה מאמר אדר כס, אות ב מאמרסבת

 שמע אומרים אנו גםליחות האלה בימיםוהנה
 פרע-ח , קסז )ז""א דהנה אלקינ"ו, הוי"הקולנ"ו

 ישראל, תפלות את מעלין המה הן וםנד"ל כט"מ (ג
 והם אליה"ו, חנו"ך האנושיים שמותיהן ק ידעתוכבר

 יעקב, קול את מעליל המה שהן קו"ל,בגיממריא
 וישוע"ה עזר"ה לישראל בא התפלותוכשנתקבלין

 אלקי"ם הוי"ה בחינת שהם ונסתרים נגליםנימים
 אלקינו. הוי"ה קולינו שמע אומרים אנו כן עלכידוע,

 מלובש עזר"ה הנה הנ"ל, פי על עוד ר4*למךיט(
 שלא וישוע"ה הערריה, במבעהנם

כשבע



יששמ החדש מהות א, מאמר אלול, חרשמאמריבנבי
 חייטה כג( לח )תהלים הפסוק זה לפי יתפרשכשבע,
 ב' בכיבית רואה דהנך תשועת"י, אדנילעזרת"י
 שלא נס להם לעשות ישראל היו ראויים עזרא,בימי
 להאריך באפשרי היה ולא החמא, שגרם אלאכפבע
 ויהיו בשלימות י"י אל ישובו עד הגלות ימיעוד

 )1ימ" לנביא נאמר כבר כי נגלים, לנימיםראויים
 אתכם, אפקוד שנה שבעים לבבל מלאת לפי י(כס

 תלוי הדבר ואין הקץ זמן נעלם הזה החל בגלותוהנה
 ונפלאות בנסים לרוממנו חפץ הש"י כי בתשובה,אלא
 הגלות בראותו דוד והנה מצרים, מארך צאתינוכימי
 )חושה לעזרת"י חשיה מהש"י ביקש הארוך, הזההחל
 שהוא בעזר"ה לי לעזור עזרת"י, ותהיה י"יומהר

 במהרה(, הגאולה שתהיה ובלבד ט(, הטבעבהלבשת
 כי הקץ מאחר שאתה אדני )אתה ת1טוושת"יאדני

 ננלים בנסים לי להושיע ישועת"י, להיותתחפוץ
 שנשוב עד הקץ מאחר אתה כן עלומפורסמים
 הנה נגלים, לנסים ראויים ונהיה שלימה,בתשובה

 אפילו לעזר"ה לי להיות עזרת"י שתהיה חפץאני
 ביקש כזה לעזרני, שתמהר ובלבד המבע,בהלבשת

 שיהיה והעונה העת הגיע כבר הנה כעת אבלדוד,
 הו,ןיע"ה ט( כח )תהלים נגלים(, בנסים ישועתינ"וי"י

 ח( סימן בסופו אגד"ט שם, סבת כסלו )עין וכו', עמךאת

 וכו' אטמך וכו' ושסרתם וכו' תשמעון עקב ויה רןכ(
 מהו פירשו הגבורים שליוי כל יב(, זגוברים

 דהנה לרמז, ויש שמח"ה, לשון והיה גם עק"ב,לשון
 וכף המצוה את ושמרת יא( )שם כתיב מיניהלעיל
 לדחות ולא ויום, יום בכל היום היינו לעיפותם,היום

 והי"ה כן פי על ואף יום, אל מיום והמשפמיםהמצוה
 את תשמעון עק"ב ית"ש( לפניו תהיה)שמחה

 בחצות, תתרשלו ח"ו אם )היינו האלה,המשפטים
 אלול שהוא השנה בסוף היינו בעק"ב פנים כלועל

 )דברים בפסוק ג( )סימן שכתבתי דרך על וכו',תשמעון
 באחרית האלה הדברים כל ומצאוך לך בצר ל(ד

 אין כי אותם, ועשיתם ושמרתם אלול( היינוהימים
 בהרהורי אותו סעוררין יהיו שלא מישראל אדםלך

 בדבר להתאמץ מחויב האדם רק האלה, בימיםתשובה

 יז כד ביק ט' הק' או1"ח אייןיא(

 באותו יחזיק השמים מן אותו שמעורריןכשרואה
 תשמעון בעק"ב רק אפילו אז יתרפה, ולאהתעוררות

 וכו' לך אלקיך י"י הטמרוכו'

 בגימטריא לם"ד ואייו לם"ד אל"ף במילואו אלולכא(
 י"י חסד יז( קג )תהלים סוד ירא"ה,אים"ה

 )שטת מפסוקי היוצא ע"ב שם מן המושפע יראיועל
 אותיות רי"ו בהם יש אשר וי"מ ויב"א ויס"ע יוסק(י,
 לפנינו מסודרין שהן מה כפי והתיבות ירא"ה,מנין

 בזה אשר הש"י מן נדול חסד והוא אים"ה, מניןבתורה
 שדרשו כמו ויראה, באימה עמו את מעוררהחדש
 לא מי שאג אריה ר"ה( סי' תחלת )של"ה רשומותדורשי
 ראש אלול ארי"ה תיבות בראשי דרשו ח( ג )עמוסיירא
 ברכה )והי אחר ובמקום הושענא, הכפורים יוםהשנה
 חז"ל כינו מה מפני ככזבנו ועוד( ד"ה מ"ג פ"הגרכות

 פי על הוא התיבה, לפני עביר לב.( )ברכות צבורלהשליח
 מה כופני ז( כב פסק"ר ח, צא תהלים )מדרש רז"ל שאמרומה

 יודעים שאינם מפני נענים ואינם מתפלליםישראל
 ידע כי אשגבהו יד( ?א )תהלים שנאמר בשם,להתפלל
 אים"ה היינו השם סוד לפרוס יש ואענהו, יקראנישמי

 בעת סוף ים בקריעת הנזכר ע"ב שם הואירא"ה,
 לשליח קראו כן על י"י, אל ישראל בני צעקואשר
 ארוך והענין ירא"ה, אים"ה בגימטריא עב"רצבור
 הפליח ויבא יג( יד )בראשית בפסוק דילה( )אגראאצלנו
 עברי"ם לישראל שקורין ומה העברי, לאברםוינד
 זמן הזה החדש להיות והנה ד(, סיטן ו מאמד שבתות)151
 אימה בגימטריא במילואו אלול כן על תפלות,קיבול
 הבן ואענהו, יקראני שמי ידע כי אשגבהויראה,

 תחנה בו אומרים שאין יום שום ימד במדלדלכב(
 סך כן ואם ושבתות, חודש ראשרק

 תקע"ו הם הזה בחדש תחנה בו שאומריםהשעות
 תתבונן, כן וגם השנה, דראש לתקיעות הכנהשעות,
 ייי1לן , ולז סוטה בגמרא עיין נכרתו בריתותתקע"ו

 הוא טלכו"ת יסו"ד בגיממריא תקע"1 ה"ד(, פיזשם
 יחודים לעשות מסוגל הזה שהחדש כידוע, היחודסוד
 מה עיין קצת באריכות תקע"ו וענין הדודים,ליחד

 ורימתי יב( גד )ישע" בפסוק הנחמה בהפטרתשכתבתי
 ג4 סיטן ג גהנה ה טאטר אט )תטוו שמשותיך,כדכד

כאמר



 קעביששכר כרותה ברית ב, מאמר אלול, חדששייבמ

 במאמר
 כרותהברית

 בימים בהם להתפלל נוהגים ישראל אשר מדות הי"ג מן יקרים ענינים ידוברנו
 4 ת )י*" רז"ל שאמרו כמו ריקם חוזרות שאינם כרותה ברית כי רצון, ימיההם

 כרותה, ברית המאמר שםונקרא

 הם להלן( אי"ה יתבאר כאשר ונקהעד א"י ו( לד )שמות מן )היינו רחמים של מדות י"גא(
 ט'( )אות א' במאמר )עיין ר"י, אלפים נ'בנימטריא
 בנימטריא לשמירה במזוזה חנכתבות השמותבענין
 האלפים בהחזרת הנ"ל מדות י"ג ממפר הםיג"ר,

 ועיין שלף, אחד ירדוף איכה ל( לב )דגדוגלאלפי"ן
 ברית בספר יכתב כ((, ימו ב )שמך חנוכהבמאמרי
 )גראשית עקדה בפרוטכן פ"ז( שלם סכת )מאטר עולםכהונת

 מן וכו', איל יהנה וירא עיניו את אברהם וישא יקבג
 כנ"ל בנימטריא כן נם הפסוק מוץ עד עיניותיבת
 העקידה מעשה ידי שעל פשוטו, לפי והכונה שם,עיין

 של מדות י"ג ונתעוררו יצחק דפהד הדיניםנמתקו
 הענין. חבן העקידה, בזכרון הוא כןרחמים,

 י"י, י"י (, )יז השנה ראש במסכת חז"לדרשךב(
 ואני שיחמא, קודם )ברחמים( הואאני

 תשובה, ויעשה אדם שחמא לאחר )ברחמים(הוא
 ב' שנכתב הנם מזה, בכתוב רמז שום נודע לאהנה

 החמא קודם על דקאי רמו כאן אין הוי"הפעמים
 י"י אני הרבותא מהו להתבונן, יש ונם החטא,ואחר

 הוא החידוש עיקר הלא האדם, שיחטא קודםברחמים
 הש"י מתנהג תשובה כשיעוטה האדם כשיחטאאפילו
 י"נ ( קלא )זחי ידוע דהנה והנראה, ברחמים,עמו
 תיקוני י"נ כביכול נקראים הם רחמים שלכידוין
 )זח-8 הזקן, לנלח שלא נצטוינו ולזה קד"טא,דיקנא

 לעילא, עובדא איתער דלתתא באתערותאיג(
 במצותיו דיקנא תיקוני י"ג גופינו על נבטאיםכשאנחנו
 רחמים של מדות י"נ מעוררים אנחנו אזיית"ש,
 מדות לי"נ בתורה הקודמים הוי"ה שמות והב'לעילא.(,

 שנצטוינו הראש פאות למצות כבידלל מרמזיםהם
 מחכמי בידינו מקובל הוא זה כל והנה ..(, להקיףשלא

 שלז סימן דשרקא מרא עלז*(
 ע"8 ת דף ב, אררט 8"8 דבש יערום עשןא(

 הגבורה, מפי משה מפי עד פ"ט-פ"א( שאג )ע"חהאמת
 שמצות ככה, הש"י עקצה מה מפני לחקור "טוהנה
 כשעדיין הקטנות בימי נם שייכי מישך הראשפאות
 הראש, פאות צומחים לקטן נם כי מצוה, בןאינו
 הנדול ( גז )נדר זה כל עם מצוה, בר אינו שקטן)הנם
 המצוה שייכא מישך כן אם להקיפו, שלא עליומצווה
 שייכא לא הזקן פאות כן שאין מה הקטנות(, בימינם
 אין כי מצוה בן לכלל האדם כשמניע גדלות בימירק
 רז"ל שדרשו דזהו לומר, ונראה קטנות, בימי זקןלו
 קיום הנה הראשו, פאות למצות מרמזין הנה י"י,י"י

 דנם לנו להורות הקטנותן בימי נם היא הזאתהמצוה
 אמינא דעתך מלקא בקמנות עלטה שהאדםהמצות
 י"י אני לן כהטמע קא בעלמא, קוף כמעשהדהוה

 לו מחשב אני היינו האדם, שיחטא קודםברחמים
 לכלל עדיין הגיע שלא בקטנות, נם שקלטהמצותיו
 תחשבנה שקלשה מצותיו זה כל עם הוא, קמן כיאמא
 זה ודרשו והרחמים, החמד ממדת יהוא בחשבת,לו

 גם שייכים הראש פאות דמצות מדחזינןחז"ל,
 הדברים להרחיב אפשר אי כי ותתבונן ביןבקמנות,

 48 סימן בסומו ופרקט 8גי8)עהן

 ישראל תשובה, ימי רצון ימי האלה בימים וץנדץנ(
 בכל בהזכירם בתפלותיהם חילמתאזרים

 שאינם בידיהם כמקובל רחמים, של מדות י"נפעם
 לעורר פרטים איזה בהם נדבר כן על ריקם,חוזרות
 פי. אמרי לרצון יהיו עליון, במקום שרשןאת
 על י"י ויעבר )תן השנה בראש הגמרא לשתזה

 יוחנן ר' אטר 41 לד )שסות ויקראפניו
 שנתעמק מלמד לאומרך אפשר אי כתוב מקראאלמלא
 תפלה, מדר ם לו והראה ציבור כשליחהקב"ה
 כסדר לפני יעשו חוטאין שישראל זמן כל לואמר
 ויעבר, לשת לו הוקשה )הנה להם, מוחל ואניהזה
 לפני העובר ציבור כשליח כביכול שהוא דרגש כןעל

התיבה



יששכר כרותה ברית ב, מאמר אלול, חרשמאמריבנבי
 כ"א(, אות א' במאמר שכתבתי מה עייןהתיבה,
 שיחטא קודם הוא אני הוי"ה( שמות )כפל י"יי"י

 יהודה רב אמר וחנון, רחום א"ל וכו', הוא ואניהאדם
 שנאמר ריקם, חוזרות שאינן מדות לי"נ כרותהברית
 ברית )פירש"י, ברית, כורת אנכי הנה י( לד)שמות
 בתפלת ישראל יזכירום שאם הללו מדות לי"גכרותה
 בתוס' עיין עכ"ל(, ריקם חוזרות אינןתעניתם

 )ד""
 התחלת מהיכן י"י יראי נדברו שם וברא"ש,שלש(
 השני, מן או הראשון הוי"ה חשם מן אם מדות,י"ג
 מרן נכתבי קיא.( )""ג הקדוש הזהר פי עלוהגה

 הי"נ ממנין אינם השמות ב' פ"א( שי"ג )ע"חהאריז"ל
 והנה א"ל, שם מן מתחילין מדות הי"נ רקמדות,
 לציון דורש במפר ז"ל לאנדא מהרי"ח הנאוןהרב
 הזהך כדברי מהנמרא הוכיח ויען( ד"ה ד דרוש ציון)אהבת
 מדות לי"נ כרותה ברית אמרו דהרי האריז"ל,ומרן
 אפילו זמן ובכל מקום בכל כהגמע הזה הלשוןוכו',
 דהי"נ נאמר אם והנה קיים, המקדש בית שאיןבזמן
 את להזכיר אפשר איך הוי"ה שם מן מתחיליןמדות
 כרחך על אלא למקדש, חוץ ככתבו הנכבדהשם

 דבריו כאן עד א"ל, שם מןהתחלתן

 אמירת בשעת לומר )הנהוג הפיוט נוסח פירשתירעני
 קישרה, שלש לומר לנו הורית א"ל מדות(,הי"נ

 והוריה קושרה שלש בפה לומר לנו מדהוריתרצ"ל
 מן דמתחילין מוכח כרחך על הזה, בזמן אפילולנו
 יתפרש ועוד לאומרן, אפשר אי הוי"ה דהשמותא"י,

 הזה.הנוסח

 מדייק ז"ל דוהצ"י נשמע שבפירכם אופרואני
 א"ל שם מן מדות הי"נ דהתחלתמהנמרא

 ז"ל רש"י לשון זה דהנה ז"ל, ומרן הזהרוכדברי
 הללו מדות לי"ג כרותה ברית בד"ה לעיל()שהבאתי

 ונראה כוונתו, נודע לא לכאורה הללו תיבתוכו',
 מציין דבתחילה הגמרא, דברי לתרץ בא ז"לדרש"י
 ויעבר, מהו לו והוקשה וכו', על י"י ויעברהמסדר
 וכנ"ל, וכו' שנתעטף מלמד יוחנן ר' אמר זהועל
 הן(, מה השמות )כפל הוי"ה הוי"ה ציין כךואחר

 ציין כך ואחר וכו', החטא קודם הוא אניומפרש,
 והגלל ד"ה ואמונע פ"א הענוה ששר חגמח ראשית עחןא*(

 ועתה יאמר או ד"ה יז יד גמדבר אלשי"ד ועי ע"א,רי"ד
 ע"ג מו פקודים דרך יששכר בינת הספיר, לגנת ספרגשם

 לי"נ כרותה ברית יהודה רב אמר וחנון רחוםא"ל
 שום לפרזם אינו יהודה רב מימרת והנה וכו',מדות
 ענין סיפור הוא רק וחנון, רחום א"ל בפסוקפירכם
 ואם ברית, כורת אנכי הנה מפסוק קבלתו כפיאחר
 א"ל תיבות ג' הנך בכאן הש"ס המסדר ציין למהכן

 מדות לי"נ הצח בלשונו ר,ם"י ביאר לזה וחנון,רחום
 מדות דהי"נ הוא הש"ס כוונת להורות, וכו',הללו

 הוא נחמד כי הבן וחנון, רחום א"ל מןמתחיין

 שלם יעקב ויבא כ( יח לג, )בראשית וישלח בפרשתד(
 אלהי אל לו ויקרא מזבח שם ויצבוכו'

 ישראל, אלהי קרוי שהמזבח לא ופיר,ם"י,"פראל,
 שם קרא והצילו עמו הקב"ה שהיה שם עלאלא

 שהקב"ה דרשו ורבותינו וכו', הנס שם שהמזבח
 וכו' סלע יפוצץ כפטרה תורה ודברי אל, ליעקבקראו
 כאשר עכ"ל, באתי מקרא של פשוטו ליישבונשני

 שלא אחר דרך בכאן ז"ל ר,ם"י דרך הנההרעבונן,
 חפשם מביא הרוב פי חשל בפירחחיו, מקום בכלכדרכו
 מפרש הנה ובכאן בהיפך, ולפעמים המדרש כךואחר
 זה שאין ואמר המדרש, מביא כך ואחר הפשטכפי
 איזה בו ויש וכו', כפטרם מדרש והוא הפשט אלנוגע
 ומהראוי כן, אינו והפשט במדרשיהם כדרכםסוד

 והנה ז"ל, מדרימיהם כך כל דחה למהלהתבונן
 ר' שדרש מה דהנה לבבי, עם אשר את לךאגיד
 הקב"ה שנתעטף מלמד וכו' י"י ויעבר בפסוקיוחנן
 הזה כסדר לפני בני יקישו אם ואמר ציבורכשליח
 )אלומד מהקדמונים הרבה הנה וכו', להם מוחלאני
 יעורו היינו יקךם"ו בתיבת דקדקו א*( דח( פסוק ק"גתהלים
 וכו' רקם הוא כ!ה ( קלג )שכת ית"ש כמדותיומטש
 והלכת ק כ5 )ננהם מצדת יהוא יכר חנת הואמה

 היינו יעשו להו מבירא מהקדמונים והרבהבדרכיו,
 רחמים של מדות י"נ בעטיפה פיהם במויקראו

 טופל.והקב"ה

 יפות )פנים הפלאה ספר בעל הנאון הקדרם הרבתהנה
 הפיוט נומח כן נם בזה פירש בח"ה( שם ד"התשא
 עישרה, שלש לומר לנו הורית א"ל לעילשנתבנו
 להוראה להכריע הי הקדמונים פלונתת דהנהוהוא,

 היינו וכו' לפני בני יעשו אם כפשוט, היאדהכוונה
 יעשו לומר אפשר דאי בעטיפה, פיהם במו יקראורק
 אם וכו', רחום הוא מה הללו כמדותיו יתנהנוהיינו

כן



קעניששנר כרותה ברית ב, מאמר אלול, חדשמאמריבנבי

 הוא מה למימר לך אית מאי הראשונה במדהק
 כרחך על וא', אל איש לא יט( כג )נטובר ובוזא"ל
 כפשופו היא דהכוונה להוראה נשמע א"ל מדתק

 לנו הורית א"ל שאומרים וזהו סגי, בעלמאבאמירה
 הוראה יוצאת א"ל מדת מן רא"ל עשרה, שלשלומר
 בעלזת* ובאמירה קלטרה, שלש לומר ישראללכל

 תוספת בקצת דבריו כאן עד עונותיהם, מוחלהקב"ה
 שמס( אגד"פ ועזיז תשכיל, אבל ד"ה ו דרוש ב מאטר אדר)ועחן

 להלכה אצלינו המסופק דהדבר ( גס )נ"ט *( ידעתנכבר
 פסקינן ולא היא בשמים לא ההורה פיעל

 של דין הבית יפסקו כאשר רק בשמיםהלכה
 בשימי סו וכמגה א4 ראיה לך ואביא יקום, כןמפה
 ליה אמר לאליהו שילא בר רבה אשכהיהישע(
 מפומיה שמעתתיה אופר ליה אמר קזב"ה, קעבידמה

 אטר לא מאיר דר' וטפוסיה ואמוראי תנאיכולהו
 נפקא ומזני ליה אמר אחר, אלישע פן תורה שלמדעל

 זרק, קליפתו אכל תוכו מצא רמון מאיר ר'מינה,
 הוא כך בני מאיר קובייה קאמר השתא ליהאמר
 ח"ו השתא עד וכי להתבונן, יש דהנה ב4 וכו'אומר
 מצא רמון מאיר ר' אשר תעלומות היודע ידעלא
 הרב אם ( ה )מו*ק היא רווחת הלכה להיות אכלוכו',
 לאו ואם מפיהו תורה יבקשו צבאות ה' לטלאךדומה
 איפסק שלא זמן כו והנה מפיהו, תורה יבקשואל

 הוא כי מאיר ר' דשאני מפה של דין בביתהלכתא
 טשמא שמעתתא הש"י אמר לא הנה וכו', מצארמת
 מצא, רמון מאיר ר' אשר ידע דהש"י הגם מאיר,דר'
 התורה, מהלכות להלכה הנונע דבר שהוא להיותאבל

 שיופמק עד הש"י המתין הנה היא, בשמים לאכבידלל
 ההוא החכם שאמר וכיון מפה, של דין בביתהדבר
 אמר אז וא', מצא רמון מנזיר ר' להלכה הואשכן

 דבר הוא כי חבן מאיר, דר' מפומיה שמועההקב"ה
 של דין בבית בהלכה שנסתפקו וכענין מאד,המצפרך
 ואמר לבהרת, קדמה לבן שער אם מפק ( יו )גנטמעלה

 כידוע. נחמני, בר רבה מוכח מאןהקב"ה,

 . יד. לד, וחגיא ד"" א סיסז ה מחטר שבועת ע"זא(
 טח יב רטטו( )ט' דברים הקדוש החייט אורשזיזב(
 אדר ושעז הליסוד, טטלית ד"ה טווה נר שבחטתטטפתג(

 מהרמ"א אגדות ושיו מוזרותי, ושתה ד"ה ז דרוש בלאטר
 מד.חוליז

 יא. כ"ג דנים מפיז עיז'(

 שטמא(, )פויה הראשונים הגדיים בדבריריעמצא

 הסתכל ט-ח( י"ג )אנות הטשנה בדברידקדקו
 וחשבון דין ליחן עתיד אתה מי ולפני וכו' דבריםבנ'
 נותן אינו האדם הלא ודחטבון, דין מהו דקדקווכו',
 הנידון להאדם ששואלין ופירשו, חשבון, רק הדיןאת

 יעשה אם הבא, לעולם מעלה של הדין בשעתבעצמו
 וההלכה הדין פוסק והוא דינו, מה וכך כךהאדם
 כל על וכטבון נותן כך ואחר שלמד, הרהרה פיעל

 פמק כי והדירבון, הדין נותן האדם ממילארוגשיו,
 התורה ניתנה לנו התורה, במקבלי תלוי וההלכההדין

במתנה.
 דאמרו הא טעם בפוב פירגנתי הנדולים דברי פילעל

 מירא יותר מיניעו הנהנה גדול ".( )ברכיתרז"ל
 אשריך תאכל כי כפיך יגיע ב( קכ" )האיים דכתיבשמים
 וקצרתי עכ"ד, הבא( )לעולם לך ופוב הזה()בעולם
 קשה הזה דהמאטר וידוע שם, עיין הגמראלשת
 דו,טל"ה בעל הקדוש הרב בו ופירית משופו, לפילהלוט

 ופוייט דבר, בכל שמים ירא שהה* מי "ט דהכוונח,גג
 האימור בקצה לננוע יבוא א בחוששו ספק דברמכל
 עצמו את שמיינע מי 5ש והנה ק, סימן י מאמר תשרי)עין

 שנראה בדבר התורה פי על היתרים וממציאבתורה
 אוכל הוא הנה ותטבעו ענוים יאכלו הנה איסור,כספק
 מירא נדול הוא כזה מיגיעו נהנה הנה מיגיעו,ונהנה
 ובבא, בזה לו אוב כזה מיגיעו דנהנה המחמיר,שמים
 שהירא דעתך מלקא וכי זה לפי קשה אבל ע"ש,עכ"ד
 הבא, בעתם ולא הזה בעולם רק שכר לו יה" לאשמים
 לאדם שואלין הבא לעולם דהנה יתכן, הנ"ל לפיאבל
 לייגע הזה בעתם היה שדרכו מי וההלכה, הדיןעצמו
 אז התורה, פי ש קולות להמציא בתורה עצמואת
 פי על לקולא הדין שיפמוק הבא לעולם נם לופוב

 בתורה יניעה בלי שמים הירא כן שאין מההתורה,
 הדבר. הבןיחמיר,

 לומר לנו הורית א"ל הראשונות, על נחזוררעועה
 שהוא מדות חי"נ התחלת מן עשרה,שלש

 דמוכח עשרה, שלש לומר לנו הורית מזה א"ל,שם
 הה* מה לומר אפשר דאי סני, בעלמנו דבאמירהמזה
 נמורה הוכחה זהו והנה א"ל, אנט לא כי יכו'א"י
 כפשפ חח* וכו' א*ל לו ויקרא ביעקב נפרש אםדוקא
 נפרש אם אבל הנגע שם על המזבח שקרא רהטנידברי
 לו אמר א"ל, ליעקב קראו שהקב"ה הטדרשכדברי

אני



וששם כרותה ברית ב, מאמר אלול, חדשמאמריבנני
 חוזר הנה בתחתונים, א"ל ואתה בעליונים א"לאני

 אם לפרש ונוכל לקדמותו הנ"ל ההלכה שלהספק
 וכו', א"ל הוא מה ממש יעשו וכו' לפני בנייקנטו
 והנה א"ל, להיקרא האדם שיוכל מציאות ד"צכיון
 בני יעשו אם הקב"ה אמר במאמרו יוחנן ר'דברי
 מפיני, מקובלת הלכה הוא הנה וכו' כסדרלפני
 שאינו זמן כל והנה כנ"ל, פירומנים ב' סובלוהנה
 הלכה פומקים אינם מפה של דין בבית ההלכהנפסק
 שכתבתי כמו הוא בשמים לא כי מעלה של דיןבבית
 דברי אשר להלכה פסק בדורו ז"ל רש"י לזהלעיל,
 ליעקב קראו שהקב"ה א"ל לו ויקרא בפסוקרז"ל
 המקרא כוונת דוקא זה שיהיה כוונתם איןא"ל,
 שתקנו )וכמו א"ל, להיות לאדם אפשר דאיכהוום
 א"ל(, אתה העקם חלד העתם מן הגדיה כנמתאנשי

 כי כנודע, בסוד רמז איזה בהפמון הוא ז"לודבריהם
 המאמר פירכם כרחך על זה ולפי וכו', כפפישהתורה
 באמירה הכוונה וכו' בני יעשו אם מסיניהמקובל
 ויקיימו ישראל, של לעונותיהם מוחל הקב"הבעלכחש
 ממה, של דין בבית להלכה שנתקבל מהלמעלה
 אב רחמים, של מדות הי"ג בעלמא באמירהדאפילו
 וחמאינו לעונותינו ויכפר ויסלח ימחולהרחמים
 *(, אמן הרהמים למדת הדין מדת לנו ויהפוךופשעינו

 ו( דרוש ב מאמד )אדר הפורים במאמרי שכתבתי מה)עיין

 עד רופפת זו הלכה היתה ואסתר מרדכי בימידגם
 הישועה ובזמן מרדכי, של דינו בבית להלכהשפפקו
 ל( ט הסתר שם הנאמר והוא לישראל, זאת הלכהכתבו

 תתמה ואל שכתבתי, מה שם עיין ואמת שלוםדברי
 יהיה איך מרדכי בימי הדבר שנפסק כיון החפץ,על
 כיוצא על כי אחרונים, לדורות בספק הדברשוב
 )ע5ן הבן(, ויסדום, וחזרו שכחום ( " )מגעה אמרובזה

 שמס( סימן דפרקאאגרא

 הורית א"ל הפייפ בדברי פירחי לך אבאר ר84גבנה(
 )ברנות רז"ל דאמרו עשרה, שלש לומרלנו

 אזכרות ח"י נגד בתפלה ברכות ח"י דחקנו (כ"
 כני לי"י הבו כס( )תהלים שבמזמור הוי"ה()שמות
 בהם שמבקשים י"ב הם האמצעיות )נמצאאלים,
 א"ל שם נגד הוסיפו המינים וברכת מהמלך(,פרם

 היינו )כולן, וכו', הרעים הכבוד א"ל הנ"לשבמזמור
 שזכרה צבאו"ת בניממריא א"ל, הרם הויו"תח"י
 גברוותא הלכתא ממנה ונלמד ג(, א )שמ"א בתפלתהחנה

 ונוצא ((, לא )בגגות בגמרא כמבואר תפלהבהלכות
 הורית א"ל שאומרים וזהו ברכות, י"ג הםהאמצעיות

 לנו הורית א"ל שם ידי על עשרה, שלש לומרלנו
 של מדות י"ג מנין בקשה, של ברכות י"גלומר

רחמים.
 ולא בחמד לא בסליחות בתפלתינו אומריםו(

 וחנון רחום דלתיך דפקנו וכו'במעשים
 מדות הב' לעיקר תופסין למה להבין מהראויוכו',
 יט( לג ושטות חז"ל שדרסנו להיות ונראה דייקא,הללו
 הגון שאינו פי על אף ( ז )ברכות אחון אשר אתוחנותי
 כדאי, שאינו פי על אף ארחם אשר אתורחמתי

 וכו' במעשים ולא בחסד לא אומרים כשאנחנו כןעל
 הב' אלו מזכירים אנחנו הנה וכו', וכרשיםכדלים
 ומרחם חונן אתה מדות הב' טובאלו וחנון, רחוםמדות
 וחנותי אמר דאת כמה כדאי, ואינו הגת שאינולמי

 וכו', ורחמתי אחון אשראת
 את וחנותי הלזה, בכתוב להתעורר באתי ך84גב1ז(

 ורחמתי וחנון( מדת הוא )הנה אחתאשר
 רחום מדות הי"ג בסדר הלא רחום(, מדת )הואוכו'

 בגמרא שם אמרו דהנה והנראה, לחנון,מוקדם
 וקובר חמדים ובגמילות בתורה העומק כל ( )הברכות
 וכויאת

 מוחליי
 שם ואמרינן עונותיו, כל על לו

בשלמא
 הג"ח*(

 )נראה אביכם ישראל אל ושמעו ב( סט )בראיית יעקב שאמר מה ויחי בפרשת חז"ל שדרשו מה לנו מובן הנ"ל הדברים פיעל
 דלכאורה כאן, עד אביכם, ישראל הוא יל ג( צח הר"ר דרשו וכו'( לישראל ושמעו לומר ליה דהוה להולקשיא

 לא אמת דדי יתכן, הנ"ל ולפי לשנואה, זה ש5ך מה וגם ""ל, שהוא בניו אל בעצמו מתפאר דהיה האי מאייקש",
 סם[ ןאו לענין לדינא מינה נ8קא דהרי תדרוש, והדרשה כפשוטו אלא כמדרגיו, וכו' א"ל לו ויקרא הפסוק לפרש לןמבעיא

 הש"י בעבודת סעד שישתדלו רצה הנה לבניו, מצוה כשהיה בעצמו יעקב אבל ממש, יעשו דוקא או מדות, הי"גאמירת
 לפני בני יעשו אם כן אם ק"ל, להיקרא אדם לבן אפשר כן אם אביכם, באראל הוא ק"ל להם אמד הנה בדרכיו,ולכו

 ושטעום ד"ה ויחי רכלה אגרא )ע5ן הבן במדותיו, לילך דוקא לפרש נוכל הזה,כסדר



 כרותה ברית ב, מאמר אלול, חרשמאמרי322י
 קעריששכ2רט

 )טפלי דכתיב חסדים ונמילות תורה בשלמא)ע"ב(
 חסדים, נמילות זו חסד עון, יכופר ואמת בחסד 1(טז

 אלא קנה, אמת בג( גג )שם דכתיב תורה זוהאמת
 כהוום סבא ההוא ליה תנא מנלן, וכו' בניו אתקובר
 בחסד הכא כתיב עון, עון אתיא יוחאי בן שמעוןר'

 וכו', אבות עון ומשלם התם וכתיב עון, יכופרמומת
 בחורתינו, הוא במקרה לא כי היום כל דרכינו זהוהנה
 בנזירה ואחת וחומר בקל נלמדת אחת ההלכהאשר
 נפלאה, בחכמה הכל היא אבל מהמדוות וכיוצאשוה
 תורה הם הלא בהם נדרשת שהתורה המדותדהנה
 מדות להי"נ מכוונים והמה מסיני, נמסרו פהשבעל
 כשילמוד דהיינו שבכתב, בתורה הנכתבים רחמיםשל

 )ועיין א"ל, מדת מעורר וחומר קל מדתהאדם
 הנה אמר, ד(, זצלה"ה בער דוב מוה"ר הקדישבכתבי
 רפא נא א"ל ירהב יב )בטיבר אחותו על שהתפללמשה
 הקב"ה לו השיב א"ל, מדת לעורר רצה הנה לה,נא

 מדת ויתעורר וחומר קל למוד היינו וכו', ירקהאביה
 רחום, מדת מעורר שוה גזירה אדם וכשילמודא"ל,
 כנ"ל, וננזר עונות ח"ו לאדם כשיש והנה באינך,וכן
 ומדת רחום, מדת מעורר שוה נזירה בלמדוהנה

 עון יכפר רחום והוא לח( עת )תהלים מנולתה זהרחו"ם
 שונאי על השחתה ח"ו כשננזר אפילו ישחית,ולא

 זה ולפי ישחיתו ולא עון יכפר רחו"ם במדתישראל,
 הדבר נלמד זה דלבעבור בכאן, כן נם תביןהנה

 הזאת שוה הנזירה האדם כשילמוד הנה שוה,בנזירה
 ולא עון יכפר רחו"ם מדת יעורר הנה עון, עוןאתיא
 בסגיה הם הבנים תולדות והנה הדבר, הבןישחית,
 "( לג ולראשית יעקב שאמר כמו וחנו"ן, מדתבהתעורר
 במדות כן על עבדך, את אלקים חנ"ן אשרהילדים
 כי א"ב, בני"ן מדת היא בהן נדרכותשהתורה
 שהן לבנים שמסונלת וחנו"ן מדת לעוררסגולתה
 מסונל וחנון מדת תבין, זה לפי כן אם הבן, א"ב,בני"ן
 שיהיו הבנים להחיות מסונל רחום ומדת בנים,להוליד
 וחנותי הזה, כסדר בפסוק נאמר כן על וקיימים,חיים

 חיים הבנים )שיהיו ורחמתי בנים( להוליד)מקודם
 בענינים הארכתי אחר ובמקום הדבר, הבןוקיימים(,

 טבת כסלו ועין תשוטה, טגיד ספר סוף )עהן ידים, ברחבהללו
 כג(. מיטל דטומר

 ג סימן ד מאמר ר"ח עייז קטז, סיטן ליעקב דבריומגידד(
 קמו. אות מהרמ"א הוספות וש"נ. ב' אותגהערה

 מדות הי"ג מענין לדבר זה לכלל שבאתיוכיחח(
 מכוונות מפתחות שהם נדרשת,שהתורה

 כמו רחמים של מדות הי"ג ולעורר ידיהן עללפתוח
 דברי קדהט אמרי אכחיד לא הנה לעיל,שכתבתי
 אמר אשר זצוק"ל, מהרצ"ה הקדיש הרב כבודמחותני
 בסוף אמר, כהנים(, תורה )ריש ישמעאל דרביבברייתא
 הכותב ובא וכו' כתובים שני וכאיין מדותהי"ג

 תיבת כתבו המפרשים הנה ביניהם, ויכריעהשלישי
 ביאור, לו אין וכ"ן תיבת נם אבל וכן, כמו הואוכאן
 זללה"ה, הוא ואמר וכאן, רק וכן אמר לא למהוגם

 והנה ינקה, לא ונקה הוא בתורה הי"נ מדהדהנה
 ינקה, לא ונאמר ונקה נאמר ( 5ז )י1סא רמינןכנמרא
 שבים, לשאינם ינקה ולא לשבים הוא מנקה כיצד,הא

 מיכה שאמר מדות הי"נ מן הדבר שלמדוונראה
 קדם, מימי עד וכו' כמוך אל מי בפסוקי יח( ז)טינה
 )כידוע שבתורה מדות הי"נ אל מכוונותשהן

 מכוון )שהוא קד"ם מים"י והנה ((, קוא )זח"גלמשכילים
 שקדמה התשובה אל רמז הוא ינקה( לא ונקהנגד

 בתורה שכתוב דמה המכריע, והוא ד(, א )נ"רלעולם
 דהכל כהרום הוא, אהדדי, דסתרן ינקה לאונקה

 הי"נ מדה בסוף התנא שאמר וזהו בתשובה,תלוי
 וכאן אמר ינקה, לא ונקה למדת והמפתח מכווןשהוא
 זה המכחישים כתובים שני הזאת(, במדה)היינו
 שיבא עד ינקה, לא ונאמר ונקה נאמר היינו זה,את

 הרומז קד"ם, מים"י והיינו מיכה, )של השלטטיהכתוב
 ביניהם ומכריע לעולם(, קדם שנבראת התשובהעל

 לשבים הוא מנקה בתשובה(, תלוי שהכל לך)לומר
 פי ודברי דבריו כאן עד שבים, לשאינם מנקהואינו
 ואי"ה דובבות, שפתותיו שיהיו רעוא יהא חן,חכם

 בזה אמייל ז( רימז ג כאמי אב תטיז )עשו אחרבמקום
 עלינו המוכה י"י כיד וקצרותארוכות

 לך יניח )לא ירפך לא אלקיך י"י רחו"ם א"ל כיט(
 לא(, ד יביים טבחיתך ולא כח(, ורפיוןלחלישות

 לידי ישראל שתאי שיבואו העונות יגרמו ח"וובאם
 רפואה וישלח טבחיתך, ולא  פגים כל עלימורין,
 למה להתבונן, יש הפשט, לומר צריך כןותעלה,
 מהראוי וגם רחו"ם, א"ל מדות הב' אלו דוקאהזכיר

 ירפך לא טל שמות הבי לאלו שייכות מהלהתבונן
 ברכות בנמרא דאמרינן לפריט לי ונראה נפחיתך,ולא

משמיה



יששכר כרותה ברית ב, מאמר אלול, חרשמאמריבנבי
 איטרי יב( צד )תהלים הפסוק על יוחנן דר' משמיה)ה.(

 תקרי אל תלמדנו, ומתורתך וכו' תימרנו אשרהנבר
 תלמדינו, מתורתך זה דבר תלמדינו, אלאתלמדנו

 של מאבריו אחד ועין שן מה ועין כהרן וחומרקל
 כל שממרקין ימורין לחירות, בהן יוצא עבדאדם
 נלמד הוא הנה וכמה, כמה אחת על אדם שלנופז
 דריש והיינו )שם( כך אחר בנמרא ואמרינן וחומר,מקל
 ונאמר במלח ברית נאמר לקיש ריש דאמרלקיש,
 ימורין אף הבשר את ממתקת מלח מה בימוריןברית

 בנזירה הדבר נלמד )הנה אדם, של נופו כלממרקין
 שוה, ונזירה וחומר בקל לימוד לפניך הרישוה(,
 א"ל מדת ננד מפתח מכוון וחומד קל לך, ידועוכבר
 הנותן הוא א"ל מדת והנה רחו"ם, מדת שוהונזירה
 לקח, הארץ אילי ואת סו( כד )מג"ב מלשון ותוקף,כח

 יכפך רחום והוא לח( עח )תרצים בו נאמר רחו"םומדת
 היסורין כל אחר תתבונן, זה לפי והנה ישחית, ולאעון

 אלקיך י"י רחום א"ל כי נאמר בתוכחותהמבוארין
 קל מדות מן נלמדים והמה היסורים, קבלתהיינו
 אדם, של עונותיו כל שממרקין שוה ונזירהוחומר
 א"ל מדת מעוררים שוה ונזירה וחומר הקל ידיועל

 א"ל מדת התעוררות ידי על ירפד, לא כן עלרחו"ם,
 התעוררות ידי על ישחיתך, ולא ותוקף, כח נותןשהוא
 )עחן ישחית, ולא עון יכפר רחום והוא רחו"ם,מדת

 שם( ברכות תעלומהמגיד

 ירפך לא אלקיך י"י רחום אל כי לך אבאר עדתי(
 וכל הימורין כל ס"ה( שצח )ע"ח ידוע כברוכו',
 סוד שהם והנבורות, הדינים מן באים ח"והחולאים
 פ"ר, בנימטריא והם מישרי"מה(, הנקראמנצפ"ך
 ממפר המה שוה, במספר אותיות הה' אתוכשתחלק

 צא( )תדמים פנעים של בשיר הוא וזה אחד, לכלנ"ו

 התיבות, תיבות בסופי נ"ו פעמים ה' הדיניםלהמתקת
 ה' והנה ידינ"ו, עלינ"ו ידינ"ו עלינ"ו אלקינ"והיינו
 אחד לגל % ובהוספת פ"ר, בנימפריא נ"ופעמים
 ז"ן, אחד כל יעלה עולם( של אלופ"ו מן)רחמים

 מוד וזהו הוי"ה, א"ל רחמים של שמותבנימפריא
 ועיין כ"ו, פרק החותיות ש1ר פרדס , פא שה"ש הזהיזהרה(

 ע"א קמג וישלח דגלהאגרא
 ב, סימן ג תאמר תשרי ד, סימן ד מאמר אב תמוזשייןו(

 סח. ד סטר טבתסמלו
ח ד1שק א 1 טש ש" ס ף   9 מ ח   

 )גץ4 שה" היד" וכף למז האר הף"ה א"ל מ( י"ףה

 יי הי פר"ה פ"ר ק יתהוה בהמתקה ק ואםהב4
 מתעותים פר"ה כממפריא הם אמר רחו"ם א"למדות

 כי כן נם תהו פ"ר ןל הדגנים ומתמתקיםהרחמים
 בך יפעלו לא ירפ"ך לא כן על אלקיך, י"י רחו"םא"ל
 סנה שיו )עיר ברחמים, הדינים ויתמתקו דיניםהפ"ר

 שב?( סימן סוף אנרדאפ קו, סימן דמאמד

 נושא כמוך אל מי "( )1 מיכה שאמר מדות בי"גיא(
 לבאר נחלתו, לשארית פשע על ועוברעון

 על עוב"ר שהש"י שאומר הענין מהו פשופו פיעל
 נחלתו, לשארי"ת מהו ונם עובר, לשון סחוהפשע,

 מה פי על לפרש ונראה ידוע(, ( י, )ר"ה חז"ל)ודברי
 הרמ"ק בשם *( זלה"ה חיד"א מ' הנדול הרבשכתב
 לסטארית גחלתו(, לשארית הד בד-ה פ"א דבורה )תומרז"ל

 )קרוביו שהם לפי ישראל על מרחם דהש"ינחלתו,
 עיין כביכול( במן מני )העמומים גשר שארכביכול(

 ז"ל הרמ"ע דהקשה מה בזה לפרש יש זה ולפישם,
 ( ג )ב"ק לן קיימא הלא ס"ס( ח"א דין חקור מאמרות)עשרה

 רוב דאם נאמר ואיך וכו', וותרן הקב"ה האומרכל
 מחצה על מחצה ואפילו צדקו, כנונה יצאזכיות
 אומרים אנחנו אחרת, ועוד זאת מעביר, נושאכובש

 רחמים, מלא ואתה עון מלאי אנו יו"כ( )תפלתבתפלתינו
 מיקרי דלא ותירץ, ויתור, דרך זה כל יהיהוהנה
 כן שאין מה התורה, דרכי פי על כשאינו רקויתור
 ויתור, זה אין התורה דרכי פי על דרך איזהכשיש
 ממציא הש"י איך 1( רבים במקומות מזהוכתבתי
 והנה עלינו, לרחם בכדי התורה משפפי פי עלעילה
 נמור חמד הוא )א"ל כמוך, א"ל מי לפרש, שישזהו
 הוא מי ואמר, היום, כל א"ל חסד אמר דאתכמה

 על ועובר עון נושא כמוך(, חנם בחסדהמתחמד
 כמו והכשפת הדין שורת על עוב"ר )כביכולפשע

 )שמות מצרים בארץ ועברתי ( לו )ח"ב בזהרשפירש

 ויתור הלא תקשה ואם דינא(, שורי על אעבר יג(יב
 אמר, לזה ד4 כס )משלי ארץ יעמיד במשפם ומלךהוא,

 עם לישראל הוא זה הנה רצ"ל נחלתו,לשארית
 )ישעי בתורה כתוב והנה בשר, שאר כביכולקרוב"ו

 דרכי פי על שהיא וכיון תתעלם, לא ומבשרך ו(ג"
 ז"ל הרמ"ע וכדברי ויתור מיקרי לאהתורה

 עולם. בורא לאל שבח ונשלםתם


