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^ הסכמות .^ ן ףן ךן הכהן שלמה "י” גוצינאקדישאססידאופרישאה^ליתהאלקיגש״ה הרגהמ.אה^׳ג מאה ן

צאק•53ינ'הר9 ה׳א%רוס העיר <י  ממאלקי קדשים קודש י3כם אם הדפים ש3מנ על העלוחו3חשוקוםיגו צע3גושה־ג״'י:ל י־מ-̂׳
ה עד היו אשר וז3ומעזי אפטא ד״ק3הא זללה״ה ה"גמוהרא״י״ה•3האמחירשכ  סותס. פתוסי 3מכח3 עליזן סחר3 וגנוזים צפונים נ

ה זל״ל 3מוהרי״ אדומו״ר האלקי ח׳י  לייוםג3ס״סל חיקף3 עדו3 לגדור נהיים הנני ע״נ • וראדשץ ארז37פרשע ״ק73הא ה״
 ההדפסה ש־וגמר מעם היינו דלמטה מיומא שנים לנשרה משך מםכונהו3 ושלא מםכונםו3 איש יעשה לי3ל חרם3 גוזר והנני ח״ו ולו3נ

ה ר37 והירא הי י ם3 ישנו! והשומע ונו־ לה דלים מלטוםא נזהר ה' ה רך3טסוי מנ פי ד י7לי3 7ע רנה3 1מנ  א' יום עה*ח3ה הני
לא שנם נסליו 1ט״ א ו שי כן «רב י לה ו ס עו לפ״ק בכי

 ראדמ״ם אבד״ק שלמה^הכהן ה״ק
הדפוס יבית המביא הקדמת

ל  • מפיקים נוגה לו מידו קרנים • העציני עדני • סמנמוני ם3ש3 3יוש • ענקים3 גדול אדם נרם ועל רםי3ע הרומום איש שדה ע
 נ״י הנהן שלמה מ׳ 3הר אדומו״ר אלקים איש הצדיקהאמםי • ההילולים מר3מו 73מנו ה׳ קדוש • פעלים 3ר סי איש הראש נה!

 צלם3ס • זרוס ורוע אלקיםאור סראוס ואראה השמים והנהנפםסו • עילי ה׳׳קנשאסי ספריו גנזי י7מסמ3 • מס״7*קרא73הא
 • ישמס ום33ול שוקקה נפש יע3מש • ריס ים! שמיו3יזל המור צרור • והירס לאעממוהוהשמש עםיס3ש אור • ופורס צז השרו!
 על לשסקים ירקיע • נונים יעשה השמים מלאנם3ו • שושנים שפסי מור נטפו • הנאמנים מים סיים מקור • עדנים גרש ממגד
 ויקריים מפו מסולאים • נמנים עם7 מנמה סעלומום לגלום • פנים יאיר וקיץ קיז כל על 7םו ימסיק * והאופנים הסיום ראשי

ה מפנינים• שפםאמם33ר ממלל מפום יצאו אשר • וספונים ים3סשו קודש י3נם ה״  • המאירה אספקלריא הגאון האלקי הקדוש ן
 ישראל 3רנ רשמ״הג • כפים ינסה. אורו3 אשר • ננפים על3 הגדול הנשר הנוסרם גולם • הטהורה מנורה קדישא וציניא3

 מעל ן3הא גללאם אשר הוא ויאס ודואפטא3מעוי ״ק73הא זלה״ה יהושיעהעשיל רהם3א מ׳ נקש״ם נא3ור מרנא ופרשיו
 רנה3ה שפעם • ירים3א למס ויאנילם • נערים עם זקנים • העדרים השקה עדניו ומנמל מיליו עליהם ויט!* "י3 ום33ל

 לוקח אחרי והנה • עוםעולם5ג עדסאום קרנם למרום לשום סנופה אוסם ויניף • והשלום החיים 3הטו מעל ממגד.שמיס
 הניס אשר אמרותיו צוף נופם ש״יאסרי ינהו 1א • כחיים צרור3 אלקים גן3 להאיר • השמים זסערה3 ויעל אלקיס ארון

 אמנם • לגרגרת וענקים ■ • עטרם לראשו לשימם זלפז״ה 5הר מדרושי אחו נמצא אשר איש ולקטו העם שטו • למשמרם רנה3
 • ר3המםג מעין • ר3מד קדוש מפה יצאו נאשר • העומר נהויסןמלא ריס3ד 3לנםו • מאומר וסצנו נפו'מקוצר מלא לא

עני הלא • 3ונכו יוניס פן ולהעדיף לססר המלך אסרי א3י ןה ומי • ר3ומש סלע היונפטישיפוצן אשר ל ט  • ונעזג ר3יד י
 • ינו33סמדםל ומרפא צדקה שמש • דורינו מופת ירים3הא יר3א ה״ה • לפנינו ה• שלסו למסי' ה׳ לנו הותיר אשר אחת י1לו3

קי הקדוש • אורה עוטה • ורה3ס3ש ארי ל מ3פרשעד ד"ק3הא זלה״ה 3מהרי" 3הר אדומו״ר ^  מים יצק אשר הוא וראדשין א
מס3הר ע״י  ויתמוך • יריו3אולמיווד • יאוסדריו3ה • ופענסרויו סודיו• 3אליו,גלהרו הק3םלמודומו והיה רזצ"ל3ה
 קחו אשר • והתורום הסוקים 3לנתו אליו טוחום3 שת אשר הוא • הורהו חיים אורח דרסמנא שי3נ י7ה3ו • ויצוהו עליו ידין

 ויכם ,וההדר ההוד • והפדר הראש וגנוו ספון • ר7ס3 מדר שם 3נת אשר וכל זלהיה 3הר ו3ר מאת • ידיו והסויקו • אוניו
 הוא נם אשר אסרי אולם הקצה• אל מקצה עליהם רוח3ל • עצה הפליא עמדו כמוס מטעם • הסוצה יראו ולא השגסםו3 עלימו
ד נוססהרוס • סרשישים ואילי הקודש סיום עין הקדשים• גקודש דרכו הליכות • פעמיו לדרך ושם עמיו• אל נאסף פו עלנ  ה׳

 אשר אס והשיג • עמו אלקיו ה׳ ויהי האלו הקודש י3נת והשיג השלל אל ויעט לפעמו,• ויסיל נ*י הנהן מהר״ש כרע אדומו״ר
 אותם וישים • אוס לטועה • הנאות נסדר ל^יגם עלימו ויפקח • לפקודיהם עמספרס הקונטרסין אלו • ומהמהם מהם ידו מצא
 המתאוים מי יראי לעוס למלהיע • לעיניים להיות ההנה קודש דערי למפין נפשו אוותה ומאוד • שפר אמרו למונרס • ספר נדי
 לסנול שנמי להטות היום שקמתי עד • ומקומו הזמן מחמת תשוקתו להשלים • זממו לעצע חפצו יד השיגה לא אולם • חיים תיו

ר ולגעת העמודים להקים • עעודסי  • מעעדיו לנל הדפוס מנגש עקעיעס • ולאולמיו העיסננוןלסאיו את • שיתי למען טינו
ר  על תחום אל ואתסעיניכם • מוקה עספר שומה האלקי הקדוש • לצדקה לכם זרע אשר זרע לכס הא עתה • מסמיו לנל הוא מ

 ולמרים • נרנם להאיר • לנם יעמוד ממחנר הרע וונוס וערוכה• עכל שמורה • ערכה לעיתכם והעיאו זהע גם כסף עוזו • נספכם
 ח ח ס״י יש ני עפרט געולי להסיג ח״ו ידו את איש ירום לא שעודאי מועטחנו והנה יורינו• ומדרכיו • גואלינו עיאת עד • י^־נינם

ה יודפס לגלי נ״י הנהן אדומו״רמהר״ש מהרע  עצדקתקם ממניעטוסאני והרמנא רשותי לסי3 עמתכונתו ושלא עמתנונסו מ״סהז
תי התנו שלא לעענם ויושר אתינון • ושאנן טס3 ישמן והשומע ס״ופרןנגדרו :עדגי
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אאמתבראשית פרשתתורת
ח ־ ס פ  אנו דהנה • ארץ ליבשה אלקים ויקרא ב
 בתמידות אדם אצל שרגיל• בדבר רואים י

 יבולים אדם בשבני • האים תענוג ועיקר תענוג אינו
 בל הבורא ב״ב • ממני וליהנות תענוג הימנו לקבל

 הדברים ובל תבלית ואין םוף אץ דהיא העולמים
 בלל מזה נהנה ואינו גבול בבלתי הוא ממנו הנאצלים

 מה השי״ת של תענוגו הוא זאת אבל לו ערב ואינו
 בדי הקו.ין לתוך ההתפשטות מן בהו שמצמצם

 עבור אשך שפעו ולקבל ממנו לתנות הנבראים שייבלו
 וז״ש • העולמות בל לברוא ברצונו עלה התענוג זה

 שנתהווה הדבר זה ר״ל ארץ ליבשה אלקים זיקרא
 • ארץ נקרא זה עליו שהולבין ממנה נהנץ שב״א יבשה

 קרא המים ולמקיה ית׳ הבורא נהנה ארץהחפץמיה ר׳׳ל
 הבינה של הבחינה לאיתה דיל המים למקיה ר״ל ימים
 הנבראים שיובלו בדי הקווין לתוך נבנם החםר עיי אשר

 ל' קדא וזיש י״ת■ להבורא תעניג מגיע מזה שפעו לקבל
 ר״ל ימים קרא וזי׳ש ־ התיבה על מורה הוא קריאה

 בבל ית״ש רצונו של הביללת דהיא עילאי ים
: והבן הקווין על הנרשם הצמצום זהי הנבראים

 ■ ובו' פרי עץ • בו׳ הארץ תדשא אלקים ויאמר
. ובו׳ פרי עשה עץ ט׳ הארץ ותוצא

 והוא • הפרי בטעם העץ טעם שיהי׳ פרי עץ פירש״י
 ולא ־פרי עושה עץ בו׳ ותוצא אדא בך עשתה לא
 גם נפקדה עונו על האדם בשנתקלל לפיבך פרי עץ

ל חטאה על היא ט  דהאילפיבך צוחיקסא• ובכר ■ ע
 שקודם מה אל בלל שייבות לו אין רשיי שהביא

 ונראה האדם לחטא הארץ חטא יש שייבות מה וגם
 יתבארו ובזה • טעם בטוב ז״ל רש״י דברי ליישיב
 בא מאין מאוד יפלא לכאורה דהנה • כתובים הרבה

 בשר באדם דבשלמא • קונה נגד חטאה שהיא זה
 ומטהו בקרט אשר הרע יצרו מהמת חטא שייך ודם

 חפשיות בחירה לארם נתן י*ת והוא הישר מדרך
• לטוב הן שיבחר דרך באיזה ט'  • הנמצאים שארי אבל ו

 הם טלם והנעש-ם והיצירייז והנבראים הנאצלים דבל
 יצר שים להם ואין קונם רצוי לעשות ושמחים ששים

 מעלתה שפגמה וביותר החטא להם בא ומאין הרע
 תוציא אשר העץ שגם לטובה עליה פקד שהקטה

 ובשים לפגם טעם ונתנה קלקלה והיא למאכל טוב יהי'
 עשתה ואדרבה בלל חטאה לא דהארץ לומר יש לב

 קלקולה על חשה שלא נפש ומםירת גתל עבדות
 האר״ן דהנה ■ לשמה עבירה גדולה חז״ל שאמרו ובמו

 בי בראשית מעשה ארקים בריאת וראתה הסתבלר,
 מכל הנקודה מראשית פלאים מיני בל הוא נורא

 במה אשר • ארעא תהום עד העולמות השתלשלות
והבמות ועשבים וצומחים מדוממים נמצאים מינים

 הוא בולם ועל י*ת הטרא וחכמת נפלאות והם אלקות
 הוא וגשמתו האדמה מן עפר נלקח גופו אשר האדם
 והבל ית׳ש כבודו כסא מתחת החצובה הנשמות מאוצר

 אם האדם יטלתכידי יש כי במעשיו ותלוים אדם כידי
 ולבל העולמית לבל עלי׳ יהי׳ אזי והטוב הישר בדרך ילך

 יפלו מעשיו ע״י אז מעשיו יקלקל ח״ו ואם הנמצאים
 והגשמיים הרוחניים הנבראים בל למטה וירדו הבל

 ביץ ח״ו בלבה הארץ אמרה ואז התחתונה בבחינה
 ח״ו ואם הרע יצרו מחמת לחטוא קרוב שהאדם

 שום לו יועיל ולא נשמתו בשורש גדול פגם יבא יפגום
 ושינתה האדמה התחכמה זה על ותשובה תמהון
 אמתלא לאדם שיהא בדי הבורא צווי את תחילה

 אשר האדמה מן הוא מפו ששורש מחמת חטאו על
 במקולקל הקלקלה ותילין רצץהטרא תחירה שינתה

 הארץ וחםה רוחניות בנשמה והסרחון החסרון יתלו ולא
 מחמת החטא מאתו להקל האדם ועל שמים כבוד על

 מעשיו את הרע ממנו נלקח אשר האדם של דהשורש
 עבדות הארץ עשתה א״ב ו • בך בל להאשימו אין ואז

 תיבף הארץ נענשה לא ולבן שמיסנתטנה ולשם גדולה
 • יוצרה לבטד כוונתה היתה אשר גליא שמיא קמי' ט
 על היא גם נפקדה עינו על ונפקר האדם כשחטא אך

א הפועל• אל הארץמבח רצון להוציא כרי עיונה אסל  ד
 והי׳ בלל שחטא׳ ן!דבר נתגלה לא הש״יעינש לה נתן

 אשר הארץ רצון נשלמה הי׳ ולא קשה אדם ש-ל ההטא
 בשנתקלל לפיכך רש״י שכתב וזה • זה עבור חטאה
 הארץ רצין להיציא בדי הארץ גס נפקדה עינו על האים

 מן שנלקח מאחר עונשו מאדם ולהקל הפועל אל טבח
 בטבע האדם ונמשך • בתהלה חטאה אשר האדמה
 זיל רש״י ודברי ממנה לוקח אשר האדמה אחר החומר
 ב; שאמר עיה המלך ׳שלמה דברי תבין ובזה • נבונים

 אין לכאורה אשר אמו תוגת כסיל ובן אב ישמח חכם
 החכם מבן שמגיע והשמחה שהטוב השכל מצר זה

 ■ האם על יהי' הכסיל מבן והתוגה וצער להאב יתי-חס
 כשאדם רואות עינינו רהרי שדברנו הדבר היא אך

 בל אז ואדם אלק־ם בעיני והישר הטוב בדרך הילך
 אותו של הקדושה נשמתי גדילה כמה יאמרו רואיו
 הולךח״ו וכשאדם • הנשמה אל הטוב ומייהסין איש

 עבור הומרו במה ראנשי בפימא מרגלא אזי רע בדרך
 פעלה וזה • מאדמה המגושם בחומר הקלקלה ותולין

 האדם שיעשה הרעות פעולת שבל במעשיה האדמה
 אבל החומר לגוף והשורש האם דהיא • בה יתלו

 הנשמה של השורש דהוא לאב יתייחס הטוב מעשה
ש • חבמהעילאה  הוא בשכן אב ישמח חכם בן חי

 הנשמה היא אב ישמח אזי טיב בדרך יהילך חכם
 כן אבל • אב בשם המבינה עליונה מהבמה הבאה
אמו תוגת זהו מעשיו מקלקל אשר הולך בחושך כסיל

דהוא



אמתבראשות רשת5תלרת
 ר,אדםר. והיא הגיף את הולידה אשר השורש דהיא
 ועל ■ בניל בה הקלקלה ותולק להגיף «ם היא אשר

 ובו׳ יעקב בריתי את וזברתי הבתוב דברי תבין זה פי
 דבזבות ניחא האבות זבירת דבשלמא • אזבור והארץ

 זבירת אהנילן- מה אבל עלינו יגן הטובים מעשיהם
 הארץ את שאזבור דריל ניחא לדברינו אך • הארץ
 ד,ארץ חטא וא׳׳ב האדם נלקח וממנה חטאה אשר
 אבל הרע הומרו אחר וילך מעשיו לקלקל לאדם טרם
 בנ״ל בלל חטא באדם הי׳ לא הקדושה נשמתו מצד

 ובי קדושים בפי הבאוב פירש ייל וביה • באדיבות
ץ • מאבל עץ בל ונטעתם הארץ אל תביאו אבלע ה  ד

 דביקשהארץנתבונה מובןוניתא• ולדברינו • מובן אינו
 עצו טעם להיות שלא א*ע וקלקלר, ולקלקולה לטובתינו

 עונש וקבלה פרי עץ ולא פרי עושה רק שווין ופריו
 ובגמול פגמה את לתקן עלינו ומוטל ראוי לבן עכורינו

 לתקן אנו מחוייבים הארץ אל נביא ובי לה נשיב ידה
 עץ שבל ר׳׳ל מאבל עץ בל ונטעתם וז״ש • האדמה את
 עצו טעם יהי׳ אלא לבד הפרי ולא למאבל ראוי יהי

 זיל האר״י בבתבי יעיין והטשביל • והבן שוין ופריו
:אלה מדברינו קצת יביצא המטה על קיש כשער בפע״ח

א ר ק י  אם היתה היא ?י חוה אשתו שם האדם ו
 נופל רשון שהוא שפירש רש״י עיין חי בל י

 הו׳׳ל כוא״ו שמההוה עללשוןולבאורהקשהלמתקרא
 חיו' יש בעולם יש חיות מעי דכמה להחי׳ונרא׳ לקרוא

 דהנה • ה׳ בתורת ההילבים הצדיקים מעלות במו טיב
 רעיי העולמות לבל וחיות שורש הוא הקדושה התורה
 אינם הצדיקים ואם • העולמית מציאת נבראו התורה
 הקדושה והתורה והמצות התורה מגדר חוץ חולבים

 בל והוא־ סובב זה על אשיר האמצעי הרכז אצלם היא
 והליבה והראי' והשמיעה הדיבור במו • עשיותם מיני
 העולמים בה'׳י דבוקים הם ואז • התורה עיי היא הבל
 ר״ל האות באנזצע היא שהנקודה מליפיים בחינת וזהו

 נקודה היא אשר התורה שהיא האמצעי בסרבז שהם
 אשר אדם בני נמצאים אבל :העולמות וחיות הפנימיות

 עפר עד וח״י למטה העולמית מן זו חיית מורידים הם
והמצות התירה מגדר יוצאים שהם מהמת ישפילנה

 עזרם יבוא מאין וא״ב • התורה משורש נפסקו והם
וזו העולמות תחת החיית הורידו שהם מחמת וחיותם
 רובב יהאות האית תחת היא שהנקודה חיריק בחינת

 • האות של החיות היא הנקודה דבאמת הנקודה על
 בל של החיית משפיל יבשאדם המנהיג דהנקודההיא

 האות תחת הנלץרה משפיל הוא אז הקדושים סירות
 בשישים ביא לשרשם לחזיר אלו לאנשים תקנה ואין
 החיות משורש נפםק הוא האיך ובתמים באמת לבו אל
הנמצאי׳שבעולם מבל למטה והאיךהוא העולמי׳ בל של

 ,יין חסדיו ריב ועל רחמיו על ביא לר,שען מי על לו ואין .
 שאמרו כמו עולם לבריאת קדמה אשר המחשבוז מרצון
 התורה אמרה העולם את לברא הקב״ה דבשרצה הזיל
 ביה השי״ת לה והשיב • לפניך לחטוא עתיד הלא לפניי
 התשובה הלא אפים ארך אתקרינא למגנא ובי וביש

 ציפה היה י״ת היא דהנה ארץ•1 השמים לבריאת קדמה
 כל סוף עד העולם לברוא ברצונו כשעלה מיד ומביט

 בעולם נמצא שיהי׳ ̂יךiה השגיח שבתו וטמבון הדורות
 מגרר העילמי׳ויצאו מחיית נפסקים שיתי׳ ניביא מי במה

 כשיחזרו למכתם ורפואה צרי הש״י להם והקרים התורה
 הש״י יקבלם אז לשרשם וישיבו לפניו שלימה בתשובה

 מציאות לו יש שם התשיצר, עולם של זו כמחשבה וא״ב
 צריך פגם אשר את ולתקן לשוב ריצה בשהארם וא״ב

 ואין העולמות חיות מכר מרוחק היא איך בשכלו להבין
 אשד הקחמה במחשבה שם ב״א במציאות תקנה שום לו

 כל חיות של השורש והוא העולמות לבל קדמה
 הוא וא״ב מציאות לו ושמיש האותיות וכל העולמות

 בל של והשורש האם רהיא עליונה בבחינה דבוק
 חול״ם נקודת וזהו עילאי התשובה דהיא החיות

 שהי׳ מה ונמצא האות מן למעלה היא שהנקודה
 והאותיות העולמת מן למטה התחתונה בכהונה מקורס
 הנקודה למעללהיות נתעלה עכשיו חורי״ק בחינת שהוא
 |חול׳'םוזהנתד,פך בחינת וזהו הואיו בראש ויושב עולה

;חטאיו בל על מחילה ממשיך ומשם מוחל ונעש׳

הו ז  צדיקים אין עומדין שבע״ת מקום רז״ל כוונת ו
 בתשובה השב מעלת בי לעמוד יבולין גמורים

 הצדיק יובל איך בי הצדיקים ממעלות ונשא רם הוא
 טעמאדאיסורא טעם שלא מחמת זו בחינה על לעמוד

 תמיד הוא ואז והמצות התורה מגדר חוץ יצא ולא
 הוא שם אשר והמידות העילמות בחיות וקשור דביק
 בחיו׳ מקים לו שאין מחטאיו השב משא״ב התורה חיות

 ורצון במעלה נפשו ולרבק א׳׳ע לחזק וצריך העולמות
 המחשב׳ בעולם שם שהוא-רבוק אף מב״ם אבל הקדום

 להמשיך צריך המציאות בעולם למטה שהוא ביין
 לתוך שים ,השר ושורש החיים ממקור חיות לעצמו

 המשכת על המורה ■'ו היא קו בחינת וזהו העולמית
 חיות הוא״ו קו ררך נמשך עליון מרצון היו״ד מנקידת

 הפלונתאבש״ס פירוש בזה לבוץ ויש העילמות: לתיך
 אחד רבר והוא נושא ות״א כובש אמר הר ר״ה מסב'
 השב מבוזינת מדבר רזה פליט ולא חדא אמר דמר
 בחי׳ וזהו המחשבה אל דביקות לידי בא שהוא האיך
 הגיע אשר והמעשה בבה מסתכל וב*ש הקב״ה נושא
 מעלה לידי בא זה עיי ושב שחטא שע״י הענין מזה

 שהוא התשובה בשורש עליון בעולם ונתדבק הגדולה
עון נושא של הפירש וזהו העולמית מחיות למעלה



אמתנח פרשתתורת
 שנרבק להאדם העליי! בעילם התנשאות בא העין שעיי
 אמר וחד ,״אד תשוב תשובה בחינת עילאי א כה״

 בך אחר למטה המשבתה מבחינת טרבר זח בובש
 השפע מוריד העולמית מציאת לתוך העליין מדביקות

 בובשי וזהי מש־פיע שהקב״ה עליון תענוג וזהי למטה
ל עונותינו יכבוש ע״ד  בבישת בא העבירה שע״י ר'

 והחטיאה חוה שחטאה קורם והנה :והבן למטה השפע
 במרבז העולמים בח״י דבוקים הי׳ אז האדם את

 ועשו שקטאו לאחר משא״ב התורה באותיות האמצעי
 והיא הקורם ברצון עליון בעולם נדבקו ואז תשיבה
 ויקרא שאמר וזהו העולמת בל של והחיות השורש
 שהמשיך ע׳י וא״ו מיו׳׳ד שנעשה חוח אשתו שם האדם
 עולם לתוך קרומה מחשבה הוא המחשבה מעולם

 שר׳׳ל חי בל אם היתה היא בי חיה לבךקראה התחתון
 נרב-קהבאם עי״ז שעשיתהיהיצרבהלשוב החטא שיע״י

:והבן חי בל של והשורש

נח פרשת
ה ל בדורותיו הי׳ תמים צריק אישי נח נח תולרית א

 לשבח אותי ז׳לישמרביתינורורשיין ופירש-׳י
 רלמה יפלא ולבאירה ובו׳ לגנאי א-יתו דורשין ויש
 לאיש לשבח לדרשו שיש מאחר לגנאי לרחש לנו

 וב׳׳א אמת רשניהם לומר יש אך בוה• תמים צריק
 נה ראש וררשא הצריק נח של וטובו שבחז רורש ו״א
 צריק היה אברהם של ברירו היה אלי בפשטה הוא

 אשר השבח שעיקר היינו לגנאי דורשין ויש שאת כיתד
 ובל ם לבל נחשב היה ש־לא זה היא עליו התורה העידה

 בי בעיניו נחשב הי׳ לא עשה אשר וצרקתי עבודתו
 הקב׳יה בי דורי בני נגר צדיק אני זה בדור בלבו אמר
 אלו אבל צריק בעיניו אני ולבך הרעים מעשיהם רואה
 נגר לבלום נחשב חיתי לא אברהם של בדורו חיתי

 התוד' עליו שהעידה השבח עיקר וזהו וצרקותיו מעשיו
 בעיניו וקטן שפל שהיה על בדורותיו הי' תמים צדיק
:אמת ושניהם בשבחו דורשין פירושים שני נמצא מאיר

ז״ל) מיכל יחיאל מוהרר הקדוש הרב (גשם

ל  ׳המבול מי מפני נח ויבוא פםוק על שפירשיי מה ע
 מאמין ואינו מאמין היה אמנה מקטני נח אף

 לפרש דחקלרש-׳י מי פלא והוא המים שדחקוהו עד
 דהנה הרב ואמר ח״ו אמנה מקטני שהיה לנח ולחשוד

 האמנת בפשוטי אחר פירושים שני לו יש אמונה תיבת
 לשון אמונה לפרש יש ועוד בך יהי׳ שבוודאי הדבר

 כי וגידול המשכה לשון והוא הדסה את אומן ויהי
כ״ה בהשי״ת ובטחון אמינה שע׳׳י זה בה לה יש אמונה

 ובא נמשך דבר שום על תמים ובלב באמת וב״ש
 מאמין הי׳ בוראי הצריק נח והנח כשלימות הדבר זה

 בבל ב״ה השי״ת אליו דיבר אשר בבל שלימה באמינה
 להאמין הי׳מתירא כבאן אך בתמימות נפשו ובבל לבבו

 המבול להביא הגורם הוא יהיה אולי בי שלימה באמונה
 היה ולא המבול מזה ימשוך כשלימות אמונתו וע״י
 שפירש וזהו לעשות ומה* איך בנפשו עצווש ליתן יורע
 שהי׳ היינו מאמין ואיני מאמין היה אמנה מקטני רשי״י

 הטבול שיבוא כשלימות להאמין מתיירא והי׳ מאמין
 :המי' שרחקיהו ער המבול שיבוא ח״ו הגורם יהיה אולי

ק ו ס פ  מאוד יפלא לבאודה הנה בו' היא נם י,ילר ולשם ב
 שם שיל תולדות ח״ו באילו הוא גם הלשין

 והם ויפת חם ש־ל לתולדותיהם טפילים הם הצריק
 רק היה העולמות בריאת עיקר שבל ידוע הלא העיקר
 במיהווגם צדיקים בו וביוצא ותולדותיו צדיק בשביל

או אשר הקרושה השתלשלות  וזדעו אבדהם ממני ע
 ואיך עליהם אשר ובל העולמות כל קיום שהם הקרושה

 לב בהעיר אבן ! הוא גם הלשון עליהם לומר יתכן
 הגשמיים הולדת אחד תולדות מיני יש דהנה לומד יש

 הצדיקים אשד הרוחנים הולדת שני ועור החומר מעשי
 והשפעו׳ וקישור יחור הקדושים בעולמות מולידים

 בעת מחשבתם וקדושת טהרת עיי היא זה ובל רב שפע
 רבה שפע הולדת שהוא נסתר בחינת זו והולדה הזיוג
 והנה ,ההיא בעת קחשתם ע״י בולם העולמת לבל
 ,חומדוגנית מעשי לבד גשמיי' תולדות הולידו ויפת חם

 עלמא הנסתר עולם נקרא הוא גם יולד ולשם אבל
 ע״י והיינו דבילא סתימא קדישא רעתיקא םתימאה
 רבת והשפעה וקישור יחוד ג״ב הוליד וטהרתו קדושתו

 אותו הוא ש& של תולדתו עיקד והנה העילמת לבל
 שם והוא וזרעו אברהם של השתלשלותו ממנו שיצא
 שהוליד והיינו בשד אפר אותיות ארפבשר את הוליד

 אברהם שהוא בשדים מאפר ניצול אשר קרישא הולרה
 ורוממותו שמו יתברך נתפרסמאלהותו ידו ועל ע״ה אבינו

ת תי לפרש לפרש יש ועור ,עולם באי לבל וגדולתו  ב
 בסוףהואה' ו״ר בראש ו״א ש״ך תמן פ״ר ארפבשדתמן

 הבינת עולם הנקרא עילאה קדישא עלמא אות דהיא
 מעלמא רבה שפע להמשיך והיינו רחמים בולו והוא

 הדינים גם התחתונימאך העולמית לבל עילאהסתימאה
 שערי׳ ה׳ מ״נצפ׳׳ךדהן אותיות ה׳ יש ושם מינה עדין מת

 כביבול צמצום יש שערים תמן דאית ומאחר בוללים
 פ״ר מספרם מ״נצפ״ך איתיות וה׳ מינה מתערין ודינין

 שעד לכל עולם של אלופו להמשיך ע׳׳י הוא והמתקתן
 , דינין הפר נמתקו וע׳י פרה ואיהו ה׳ ונעשה .ושער

 חקוק ובו׳ נתיבית ושתים בשלשים יצירה בםפר ואיתא
 הכתובים אלקים הל״ב 6ה ובו׳הן ויצר וברא

הוא בשםנתיבות שנקראו זה ומסתמא בראשית במעשי
ג״ב



תלך פרשתתורת מ א
 נמצא מעשר בלול וב׳׳א צמצום כבחינת כביבול ג״ב

ה״ה ג״ב הוא והמתקתם ש״ב מספרם  המתק׳ והוא ע״י
 ע״י היינו ארפבשר את הוליד שם וזהו בשרשם הרעים

 הפ*ר להמתיק בדי קדוש׳ הולד׳ היליד וטהרתו קדושתו
 את הוליד־ וארפבשד ובו' ארפבשד וזהו בה׳ והשיך

 שיובל בדי הילדה קוליד הצדיק שארפכשד היינו שלח
 לשון ד,וא שלח בי הגשמיות התפשטות לירי לבוא

 שיובל בדי הולרר, היינו עבר את היליד ושלח הפשטה
 צור ד׳ ביה בי הבא עולם והוא השני לעבר לבוא

 והמשכיל הזה וב״העולם הבא עילם ביויד עולמים
:יבין

ר ב ע ל  ויקטן יקטן אחיו ושם בי׳ בנים שיני יולד ו
 הר ספרה ביאבה בו' מושבם ויהי' ובו׳ ילר

 בי סוד ע*פ הנ״ל ע״ד נ״ב לפרש יש הנה הקרם
 והוא קדושה נעזמה הוליד קדושתו ע״י הצדיק עכר
 בכתיבתו בתמידות קטן הוא שיור הגם קטן יוד יקטן

 דהיינו מאיד קטן ייר הוא בכאן אבן קטנה נקודה ר,וא בי
 ע»י ן־ל רש״י שפירש ובמו מאיר ער עצמו שהקטין

 הללו המשפחית לבל עצמו,זבה ומקטין עניו שהי׳
 שיהי׳ והיינו משפחות י*נ והם וכי׳ ילד יקטן ע״ב

 דרחמי מבילין עשר תלת עי׳י העולמות התנהגות
 רינ״ן פ״ר מספר ממישאובו׳ממישאהוא מושבם ויהי׳
 ע׳׳י אז הדינין שנמתק והיינו שילחם המתקה הוא ויא

 יצירה בספר איתא • אמיתי יחוד ונעשה הטילואי
 השלשה בחינת והם אשי מים אויר אמ״ש־ הן אמות שלש
־הק אברהם של מדות  ההסד מדת הוא אברהם יעקב ̂י
 האמצעי קו הוא יעקב אש בחינת הפחד מדת הוא יצחק
 בסוד צחפים כמה וישי האויר סור יהוא רחמים מדת

 הרחמים של הצרוף עיקר וסוד ולנוקבא לדבורא אמיש
 ובהינת בתחילה מים בחינות מישיא הוא הרינין והמתקות

 כבדי באמצע אשי ובחונת בסיף הרחמים קו אויר
 יצירה בספר איתא ועוד רחמים כולו שייהי' להמתיקו
 בו׳ וברא חקק החכמה פליאות נתיבית ושתים בשלשים

 הי׳׳ג שהי׳ ר״ל מושבם ויהיו וזהו וסיפר וסופר בספר
 הרחמים בסוד בנ״ל ממישיא והנהגתם ררחמים מבלין

 הר ספר' בחינת ער היינו ספרה בואכה הרינין והמתקות
 ספר לבחינת להמש־יך והיינו אבות אלא הרים אין הקדם

 קדם ימי מבחינת הוא האביתהקדם שהוא הר מבחינת
ביקצרתי: יבין המשכיל'

לך פרשת
ר מ א י  ולטובתך להנאתך ברשיי עיין ־ ךן׳ ו

 זוכה אתה אי באן גדול לגוי ואעשך
שאודיע שמך ואגדלה י כממון ואברכך ובו׳ לכנים

 ותברך בידך מסורים הברכות כרבה והי' כעולם טבעך
 שיאומרים זה גחל לגוי ואעשך דיא שתרצה מי לבל

 יצחק אלקי שאומרים זר, ואברכך אברהם אלקי
 • עיי״ש בו' יעקב אלקי שאומרים זה שמך ואגדלה

 ראם למותר הוא זי׳ל רש״י שמביא ר״א האי והנה
 המדרש שמביא הפירושיים כל להביא ירצה זיל רש"י
 רק מביא אינו זיל רשיי ובוודאי מהביל היריעה תקצר

 דבוונת ונראה : מבונו על הפסוק ליישב שצריך מת
 כמדרעז ראית׳ להבין יש דהנהלבאורה • רש״יבךהוא

 לך בלך האחרון ונסיון ובו׳ לך בלך הראשון נסיון
 להביז יש לב ובשום הטורי׳ ארץ אל לך לך דהיינו

 אליי דיבר באשר אברהם שהלך מה נסיון זה מה
 באשר שהלך זה להשמיעני הקרא צורך ומה השם
 לא בעולם ו ח״ ברי' שאיזה לב על יעלה ובי דיבר
 מאברהם ערך פחות גם השםובוודאי-אפי׳ לדבר יציית

 וביש ב״ה משמו דיבר ש״ם לשמוע זוכה הי אם
 אשיר יסור פתי מי סופו וער העולם מסוף לילך אפילו

 זה ומה י״ת לקולו ויקשיב יאזין ולא ישמע לא
 חנסיון הוא מה תמי׳ ויותר • אע׳׳ה אברהם שיל הייחום

 בל ירויה זו הליבה שיעיי הבטיחו, הקב״ה הלא
 זה בעבור ובי אחריי ילזרעו הברכיתלו ■יכל הטובות

 דבוראי הוא בך הדבר שורש אבל י יחשב לנסיון
 אחר הולך והכל טובה המחשיבה הוא העיגדא עיקר

 גודל היה הנסיון ועיקר הלב כוונת ואחר המחשבה
 אשיר • הזבה ומחשבתי אבינו אברהם שיל התמימית

 רצון לקיים רק להנאתי דבר לשום במציתיי ביון לא
 שיום זה מן לו שייצמיח למה בלל השגיח ולא השים
 אברהם שיל בשבחו הכתוב שסיפר יזה ׳ טובה
 השי״י אמירת של נבואה דברי כל ביוראי דהנה

 שכתוב במו הענין סידר הי׳ בוודאי אבינו לאברהם
 אותיות צירופי ע״י הקודש בלשון ה-זחשה בתורתינו

 לו נתבארו התשובות ומתוך לו נתגלו אשר ותיבות
 אלקים דיכיר בל והנה י השי״י ירצון הענין ביונת
 בפי בו לפרש׳ הארס יכיל • פירושים במה סובל
 הנבואה זה לו בשינאמרה והנה בכיחשבתו הענין נטיית

 עמר מיד אז בתורה הכתוב בפי מארצך לך לך שיל
 הישר מדרך להטותו, מחשבתו ופתה היצר לנגדו

 שיזה הלזו הנבואה ענין של הרבדים פירש לו והסדיר
 ולטובתך להנאתך הבל פירש הוא לך לך של הדיבר

 טובתו מרומז הוא היכן תיבה בל על פירש לו ונתן
 לנוי ואעשך השיי לו שאמר מה לי וז״ש תיבה בבל
 שם אבל לבנים זיבה אתה אי בכאן כוונתי גד;ל
 מארצך • זי הליכה שתקיים ראוי ובוודאי בן לך יהי׳

 טובות שאר חוץ שמה לך שיגיע בנים טובת עביר
שייצא שמך ואגדלה בממון ואברכך יחיא לך שיצמיח

טבעך



תורת
 ברבון והי' טוב בשם מפירםים ותהי' בעולם טבעך

 טובת במחשבתו מבנים והי' שתרצה למי שתברך
 חומד אדם של נפשו אשר הליבה מזח לו שיגיע עוה״ז

 ונקיות צדקתו בגודל אבינו אברהם אבל להם ומתאוה
 פקודת לקיים עבורה מעיקר לא שזה הבין מחשבתו

 זה ,הדבר מזה לו שיצמיח הטובות שפע עבור המלך
 הפך מיד טובתו ועבור עצמו את רק השם עובד הוי לא

 לעבוד' אהר לדבר הדברים פירושי במחשבתו אברהם
 במצו׳ ביוון רק ליצר הפן ולא ב״הולבבודהשם הבורא
מה הילובו להיות אחרת מונה על זו הליבה שה,  בקדו
 אברה׳ואגדל' אלקי שאומרים הקב׳׳הואברבךזו שאמר

 ותתפדפם שתתגלה יצחק אלקי שאומרים זו שמך
תו בעולם אלקותו מי  ובן אברהם של החסד מידת ע׳׳י

 אלקו׳ פרסום ויהי' בעולם ויעקב יצחק מידת שתתגלה
 אברהם הי'יבול שבאמת בשבחו שסיפר וזה בעולם,

 א-ז׳ במחשבתו הי' אם אף זי הליבה מצות לקיים
 מחמת רק זה עשה לא ואעפי״ב לטובתו אהדת בוונ׳
 לשום גלוי הי׳ לא וזה לבד דבורו לקיים השם בבור

 בל נגלו לפניו אשר • לבד י״ת לפניו רק אדם בן
 אשד הטהור לב האמת יורע י*ת הוא לב תעלומות

 הגדול שמו למען זולת עצמו הנאת לשום עשה לא
 וזהו : והבן לפניך נאמן לבבו את ומצאת וז׳׳ש י*ת

 אליו דיבר באשר אברהם וילך עליו מעיד שהכתוב
 ב״ה השי׳׳ת של ומוני הבחינ׳ בזו שהלך ד״ל ד׳

 מן לפתותו בלבבו היצר הבנים באשר ולא וב״ש
 נסיון באמת וזו נבוני מחשב׳ ומן ואמת הישר הדרך
עמד׳ גדול  פניה שום בלי בה1 עמד■ להיות גדול׳ ו
 לפרסם דיבורו לקיים דק אהדת ביונה אל ונטי'

ת אלקותו  מעיבדי להיות יזבינו ית׳ והוא • בעולם ״
: רצון יהי בן אמן ובתמים באמת שמו

דרא פרשת
א ר י י ו שמעתי בו׳ ממרא באלוני ד' אליו ! מ'  הרב מ

 החסיד המנוח היה אומרו בשם שהגיד נ*י
 טפשעוואדסק משה ס״׳׳ה אלקים איש הטפורפם

 במחשבתו נדא׳ בך אליו וירא • הפירוש בך זלהיה
 זה ר-׳ל ממדא באלוני הוא ש״ה אבינו אברהם של

 השראת אצלו יש ושם השם עובד היא ממדא הצדיק
 פתח יהואיושב וזי׳ש • בחוץ אבלהואעדיין השכינ׳
 השם שעובדים אף הצדיקים דרך שבן ר׳׳ל האהל

 התחילו שלא במחשבתם להם נדמה אעפ״ב ימיהם בל
 האוהל פתה הם ועדיין השם את לעמד בלום עדיין

: ודפחיח הקדוש׳ של

בי בו׳ מאברהם אני המכסה אמר וד׳ בפסוק

גאמתררא לך פרשת
 אחריו ביתו ואת בניו את יצו׳ אשר למען ידעתיו
 הביא למען ומשפט צדק׳ לעשות ה' דרך ושמרו

 מובן אינו למען תרתי הני בו׳ אברהם על השם
 : להאריך ואין בפסוק דקהקים הרב׳ יש ועוד
 הוא בך הדבר ישורש בך הענין פ־חש ונראה

דהנ׳ אברהם של צדקתו מספר דהבתיב
 בשכל ד׳ את ועבד שעש׳ אברהם של העובדות בל

 נחשבים ובלא בעיניו מעט הי' הבל רבה ונאהב׳ גדול
 בעיניו די הי׳ לא ילבך שעוש׳לו והניסים השם טובות נגד

 עשיות מיני בבל א״ע אתקן אם שאף בלבו ואמר
 !ה שאין א״ע התיישב בן גלל • אני מה ועבדות
 רק גדול בשכל מצותיו מקיים לבדי שאני מה מספיק
 המצות בקיים במחשבתו אחרת כוונה עוד הבנים

 הי׳ ישראל בל דהנה • ישראל בל בשם לעשותם
 היא הבן בי אבדוזם של ובמוחו כמחשבתו בלולם

 בשם כשעשה וא״ב משיחא• עקמת עד האב בכה גנוז
 ועם שלו הבוהות כל עם עשה מצוה איזה ישראל בל
 שתי מזה הגיע א׳׳ב ממנו להתפשט העתידים הענפים בל

 ובל המצות בל קיים דהוא ביון אחד לבניו טובות
 בשעש׳ ואיב עי׳ת ואפי׳ מצות ודיקדוקי דרבנן מצות
 בנ׳׳יוזרע נשמות לכל והכלל השורש ׳ ה יחיא ■'י ב בשם

א ודור בלדור אחרי! הבאים אברהם ח שי מ ת מ  עדעק
א א״ב דרבים הי'עבירה  תרי״ג כל קיים מישראל ב'

 שעשה להעברות • טובה מזה נצמח ועוד • בבה מצות
 המצות שכליות להשיג שיובלו אהדיו לזרעו סלולה דרך

 בבה אחת פעם אותם קיימי שבבר מחמת אותם ולקיים
 מישראל ב״א בקל א״ב • אבינו אברהם עם בצוותא האב
 ממש בפועל המצוה ולקיים הפועל אל מכה להוציא יבול
 פירש י״ל ובזה אע״ה אברהם מימי נפתח שהשער ביון

 אברהם למעש׳ מעשי יגיעו מתי לומר אדם חייב הש׳׳ם
 אדם בל יוכל האיך תמי׳ הוא דלבאור׳ ויעקב יצחק
 לימין מרבבה שהוא אברהם של והשגה למדרגה לבא
 עצמו אברהם למעש׳ להגיע המונה אין באמת אבל

 של בשורש בשהי׳ בעצמו אדם אותו של למעשיו רק
 של בכחו המצות בל בבר עשה אדם דבל ביון אברהם
 של ולכוחו לשורשו לשוב רק צריך ואי׳כאינו אברהם
 להשיג יבול ואז הפועל אל מכה הדבר ולהוציא אברהם

 וזיש אברהם של נכחו בשהי׳ העשי׳ של הבחינ׳ זה
 של נכחו העשי׳ כשהי׳ במש״ל ר״ל אברהם מעש׳

 אני בי ובו' אני המבם׳ הבתוב שאמר וזה ■ אברהם
 לספר והתחיל אותו אוהב אהב׳ר״לאני מלשון ידעתיו
 ר״ל למען וז״ש מצותי בקיום אברהם ומעלות בשבח
 לחבר ממין אשר וחיבור צותא מלשון יצו׳ אשר עבור

 בניו את רק לבדו אותה ע-ש׳ אינ< מצו׳ איזה בעשותו
 הבאים וזרעו בי״ח עם עושה שהוא ר״ל אחריו ביתו ואת

באלו שנחשב ר״ל עבר לשון ד׳ דרך ושמרו וז*ש אחריו
בבר



̂צזתתורת אמתררא פד
 המצות בל בכה קיימו שכבר ביון ד׳ דרך שמרו כבר
 לעשות בך אהר קל להם שיר,י׳ לבניו דרך עשה וגם

 על ר׳ הביא למען בוונתו ועור • ומשפט צרקה
 על ולהשפיע ביה הבורא את להנהיג שכיון אברהם

 וב׳׳ש ב*ר, הבורא שיתנהג אברהם מרת הווית שרשו
 ברבה שפע להמשיך מתנהג הוא באשר בחסר

 רצון יהי בן אמן לעולם טובים והסרים ורהמים
: והבן

 האהל פתה יושב והוא ממרא באלוני הי אליו וירא
 בבאן נאמר לא הנה ובי' וירא עיניו וישא היום בחם
 הז״ל וררשות ר' אליו בהתגלות וריבור אמירה שום
 בתיב למעלה הנה וי״ל • מילין ישלאלקי אבן • ירוע

 מהמילה העברתו עיי והנה עיה אבינו אברהם מילות
 בי לצריקים הצפון טוב הרב נתגלה הערלה כשד

 המבדילין המסבים בל מעבירין הערלה כהעברת
 ולכך לישראל טוב אך ונעשה ההיצונים והקליפות

 זה עיי בי טיב בי לה׳ הודו המילה כשעת אומרים אנו
 דמלכא נשפנקא כביבול ואיהו הצפון הטוב נתגלה

 את תיבות בראשי הרמוז וארעא שמיא התום דכה
 שע״י ובו׳ טיב מספר שהיא ■ הארץ ואת השמים
 המילה וע״י • הטוב אליו נתגלה הערלה העברת

 ומתנהגים העולמות בבל הרינין המתקת נעשה
 ר״ת ה׳ אליו וירא לפרש יש ועריז טובים ברחמים

 הטוב• אליו נגלה הערלה העברת ׳י שע וכנ-׳ל טיב מםפר
א מספר הוא מסרא באלגי  הקרוש הייחור סור צ'

 היום בחם האהל פתח ישב והוא • ארנ״י הוי• של
 סתימא קרישא עתיקא הנסתר עולם נקרא והוא•

 פתה הוא כי פתה בהינת ג״ב כביכול ונקרא דבולהי
 עיר בו' יושב והוא וזה • העולמות בל של ומפתה
 והיינו רנורא שביבין וכפיא יתיב יומין ועתיק ראיתא
 וזה • רתמים להעשות ולהמתיקן הרינין את לבפיא

 היינו היום כתום בו' בתם האהל פתה יושב והיא
 לבפיא יתיב יומין עתיק אזי הגיל הרינין נהתתממות

 יהג' וירא עיניו וישא המיל' ע״י געשי זה ובל • להו
 ובינ׳ הבט׳ קדישין מוחין תלת אינון אנשים שלש'
 האהל מפתח לקראתם וירץ וירא עליו נצבים ורעת

 לקראתם וירץ זאת כשהבין והיינו • ארצ׳ וישתחו
 זו השהחוי׳ או־צ׳ וישתחו האהל מפתח * להמשיבן

 בהמלוב׳ כביבול ולייחרן להמשיבן והיינו המשב׳
 עברך מעל תעבור נא אל בו׳ ארני ויאמר • עליונ'

 ובו׳ והעליונים הקרושים העולמות מייחר שאני הנם
 הקרוש׳ העליוג׳ והמלוב' הירא׳ מאת כקש ז עב*

 ולפי • עלמין ולעלמי לעלם מיני תערי שלא
והתענוג השעשועים מבטל הדבר והתמדת שהרגילות

 ולהסיר לרחוץ היינו ורחצו תור׳ היינו מים מעט נא
 עץ הוא העץ תחת והשענו ואז הרגילות היינו רגליכם

: זה כל יבין והמשכיל החיים

בפסוק

 איתא הקדוש׳ ובתור' • תענוג אינו תמירי תענוג כי
יקה אמר לבך • בחרשים בעיניך יהי ויום יום בבל

ד׳ ויעש אמר כאשר שרה את פקר ור'
 ההיר במררש ריבר באשר לשרה

 שאמרתי רכרים אלו בשמים נצב רברך ר׳ לעולם
 יקשה לכאורה דהנה ונראה ובו׳ בשמים לאברהם

 הקב״ה תוראי שרת מפקירת להשמיענו בא רמה
 ולא ריבר ההוא יעשה ולא אמר וההוא ריבורו מקיים

 הזיל אמרו והלא ויתנחם הוא ארם בן ובי יקיימנה
 תנאי על אפי׳ לטובה הקב״ה מפי שיצא ריכור בל

 I לשון בין חילק ריש הוא כך הענין אבל חוזר אינו
 לנוקבא הוא רפקירא בזהר איתא רהנה לזכירה פקירה
 שקיבל רבר פקיראהואעל לרמרארלשון הוא וזכירה
 הוא בך הרבר ושורש לו הקורם בחינה מאיזה
 אגו לישראל הקכ״ה שהבטיח הבטחות בל רוראי

 ולהשפיע הבטחתו הש״י לנו יקיים שמוראי בטוחים
 מבטיח בשהקב״ה אך • והברבית. הטובות בל לנו

 קשורה ההיא כשהטובה כוודאי טובה איזה לעשות
 בפני אך ורוח לעתיר עבד בין חילוק אין בבה אצלו

 צריכים אז ההיא הרבר לקבל שצריכים המקבלים
 שיהי׳ התגלות אל אותו להביא הפועל אל מכה להוציא
 הוא במחשבה נעלם עריין כשהוא בי • במהרה
 שעתיר׳ העתיר בעולם דאתא בעלמא והיא אתכסיא

 הרבר והמשכת בהעלם הרכר עריץ אבל להתגלות
 שהצריק כיון ר״ל באמונה הוא ההוה אל העתיר מן

 הש*י יקיים ובווראי יהי' שבוודאי כדבר מאמין
 שיתקיים ומתלהב שעה כבל ומחכה ומצפה הבטחתו

 של וצפוי והתלהבית התשוקה א־תו • ההוא הדבר
 המחשבה מחבר הדבר אותו האמונה הבאע״י הצדיק

 וזהפידש • להאמונה וממשיכו ההבטחה של העליונה
 שהדיבור ר״ל בשמים נצב דברך ד' לעולם הפסיק

 באתכסיא היא ברוחניות כשהוא הטובה הבטחת של
 אמונתך ורור רור של בזה אבל • בשמים ועומר

ת האמונה עיי ריל  כדי עשית ריל ושמים ארץ מננ
 באברהם מציגו זה והנה הדבר להתגלות לנוקבא
 שהיא זמן בל בחשאי הוא אמירה ור־מר אמירה
 רש״י ח״ל באתגליא הוא וריכור אתבסיא ברמות
 אצל שהי׳ ר׳ל בהריון אביר באשר לשינו בצחות

 כמחשבה עריץ שהי׳הרבר ר״ל הריון ברברי שרה
 גיב שהוא הריון בחי' רק המשיך ולא באתבסיא
 לשרה ה׳ ויעש אבל אמירה בחינת וזהו באתכסיא

 אל לבא הרבד לקבל בלי ועשאה תקנה ריל
יהבן הלירה בא ומזה ריבור בחינת וזהו התגלות

כפסוק



האמתתולדות פרשתתורת
 של וחשך החימר כעפריות סתים שהמעיין אך

 וצריו בי הנביע את ומעכב המעיין -הסותס גשמיות
 חמבריל חמםך ולהסיר ההוא נביע לחפור הארס

 ר.קכ*ה אשר צדיק ויש הנ״ל הנביע את המעכב
 ומרריך החיים מים הסגולים חסרים ב&ירת עמו מתנהג

 מסבים אשר ארם בני יש אבל ב״ה להבירא עצמו
 מאור יסתים חימרי וארציות וארמת להם יש גרלים
 ע״י אליו ולגלגל אליו לסבב הקב״ה וצריך המעיין

 אליו נתגלה ואז החשך מנעו ולהסיר הגבורה מיי־ת
 ר״ל חיים מים ממנו ויצאו הנבוע אליי ונפתח המעיין

 וזה והמצות התורה ע״י לעילא מתתא נוקבין מיין
 זו מירה של השליחות הם יצחק עברי נקרא הבחינה

 התן שלוחי ע״י מררותעלהארם מגלגל אשרהקביה
 בל מהארם נםתלק אזי המעיין כשיפתח כך ואחר

 ויבואו וז׳ש נמתקים הגבורות ובל והרינין המררות
 ופותחין פעולתם שעושים הרין שלוחי יצחק עברי

 הגבורות ונמתקים הרינים מהאדם נסתלקו אזי המעיין
 ויגידו חכתוב וז״ש ולפרקל־טין לסניגורים ומתהפבין

 על וז*ש ,ע״י שנמתקין שמש תבואת ממגר ע׳׳ד לו
 אשר הבאר שפתחו ד״ל חפרו אשר הבאר אודות

 מים מצאנו לו ויאמרו החומר מחשכת סתימה היא
 ואז נשמתו אור כשיפתח האדם מכל יגצא־ם אשר

 ואור החכמה אור להתנוצץ ומתחיל הדינים גמתקים
 העולמות לבל נוקבין מיין ונמשכין והמצות התורה

 אמן גדולים וחסדים לרחמים מתהפבים הדינים ובל
:רצון יהי כן

ה ך ס פ  ההוא בשנה וימצא חהוא בארץ יצחק ויזרע ב
 ז׳׳ל רש״י הנה , ה' ויברכהו שעדים מאה י

 בא דרשיי ונראה ; הי' למעשרות זה שאומד פירש
 שורה הברכה אין חז״ל אמרו באמת דהנה לתרץ
 נשתלחה וחאיך וגבול מירח שהי' ובאן הנמדד בדבר

 דהנה , למעשרות זה דאומד פירש״י ולבך ד,ברבה בה
 משום הוא הנמדד בדבר שורה הברכה שאין טעם

 ונבול מידה בו ונותן למנותו מקפיד דאדם דביוון
 שזח למעשרות זה דאומד ולכךפירשיי להתברך א״א

 מעשר כקדושת שבקדושה לדבר צדיך היה ד,מנין
 של הרוחניות חיות התבואח על שהשרה וכיוון

 שיעור אין עד להתפשט טבעה רוחני ודבר הקדושה
ה' ויברבהו לכך

 ומגביל מקמץ המקים בגשמיות דהנד, לומד יש או
 מן יותר נתיבו ליבנם וא'>^ ההוא הדבר אל

 ברוחניות אבל , פו המל המקים אי הבל• של החלל
 שיעור אין עד מתפשט והוא להקיפו שיוכל מקום אין

 נבדאו בינה שעדי חמשים חז׳׳ל אמדו והנה , ועדך
 שנא' השיג שלא חיץמאחד וכילןהיוידועיןלמשה בעולם

הם בינה שערי הנוין ואלו מעטמאלק־ם ותחסדיהו

 כנוס אחד בבל בצומחים אפי׳ הבריאה חלקי בבל הם
 יש ולבך שערים החמישים מן רוחני חלק ושבל בח

 תרי גדולה תרומזז שיעוד זה דעבור רמז דרך לומר
 בינה שערי דבחמישים דכמו מחמישים אחד ממאה

 אדם לבני מתגלה שאינו אחד שעד יש ''הרוחניים
 בבל כיב ; הנביאים כל של רבן למשה ואפילו

 שערים החמשים מכל כחית בהם כמים אשר הדברים
 אהד חלק להפריש תורה אמרה לכך התבואה כמו

 שעד דוגמת להשם קודש והי' לו הלקים מחמישים
 אדם מבני ונעלם וטמיד קדשים קודש שהיא ׳החמישים

 בינה שערי טנו״ן אחד שהוא גדולה תרומה נקרא וזה
 שהוא חסד ניציר בתיבת הכתובה גדולה ני״ן נגד

 בכל וא״כ > בנודע רברבין אתוון ישם רכינה מסטדא
 למעלה הקדושה דוגמת הוא לניטה עושה שהצדיק דבר
 הצדיק עובדות ע״י ונמצא בפולים הם כאילו נחשב ולבן
 הרוחני עם הגשמי שמקשר ביון שערים מאה הם

 הרומז למעלת שורשו ימעורר למטה עובדא ועושה
 ממילא הקדוש׳ואז רוחניות עשי׳זו על ושור' זה דבר נגד
 יצחקבא־ץ ויזרע וז״ש השם ברבת ההוא תדבר על חל

 והיה זו שנה וגם הזו ארץ מוגבל מקום שהיה ההוא
 שעדים מאה שהמציא ע*י אך ,ובמקום כזמן מוגבל

 העליונים בינה שערי להחמשים במעשיו שהתעורר
 הרוחניות בקדושה ־לכללם למטה במעשיו אותם וקשר
 , זו הזריעה על ברבה השרה ועי״ז שערים מאה ונעשו

, והבן ויברכר,ו שאמר וזה

ויצא פרשת
א צ י  אמרתי ; חרנה וילך שבע מבאר יעקב י

 אדומיו מכבוד ששמעתי מה בכאן לרשום
 שייך והוא נבון על לכוון יודע שאיני אעפ״י נ״י הרב

 הדבר שמחנבין חינוך לשון דחנובה אמד וכך לחניכה
 בם למלא שנאמד בהונה בנדי גבי דמצינו כבזו ההוא

 ונתיחד נעשה אשד רבד בל דהנה בו׳, לכהן ידם את
 בלי לעשות מקודם צדיבה עליונה קדושה להשדאת

 אח״כ הבאה לקדושה מקום שיהיה קיבול ובית והבנה
 הנעד שמחנבין בפו חינוך נקדא וזה ההוא בדבר לשדות
 קדושה והשדאו' טהרה לקבל מוכשר בלי שיהי׳ כמצות

 עליון ביחוד הסתבל אבינו יעקה והנ' שיתגדל בעת אחיב
 בנ׳׳י הם העולמות שיסוד וראה המחשבה בראשית

 תהילה במחשבה עלה ישראל חז׳׳ל שאמדו כמו
 ישראל בשביל השמים את אלק־ם ברא בראשית
 הושתת שממנה הראש׳ אבן והסנקדאו ראשית שנקראו
 ותחתונים עליינים העולמות בל יסיר הם בי העולם

 הדבר בראש שם בי יחיד אבןבלשון נקראו שם ובמחשב׳
,העליון במזל האבזיתי באחדות ישראל בללות נתאחדו

והנח



אמתויצא פרשתתורת
 זה על מוחי והנירז ופומזבתו שכלו נתן אכינו יעקב והנה

 מבח הדבר להוציא יעקב שהשתוקק מה הענין
 • ישראל אבן רועה שם אשר משורש הפועל אל
 בבל אתבנסתישראלכניןשלם לנטוע ההתפשטות אל

 י״ב נגר המבוונים ייה שבטי עשר בשנים ענינים
 בשישים שלימה המרכבה ולהיות אלכסק גבולי
 שורה השכינה אין חז״ל שאמרו במו ישראל רבוא

 איברים מכמה שרימה קומה ולהיות רבוא מס׳ פחות על
 העליונים העולמות נגד מבוון הבל ולהיות ופרקים
 אל הכלל מן האבן זה ולהוציא הקרושים ואורות
 וזהו ומחשבתו ראשו יעקב הניח זה על הפרט

 כנוי זה אבן על ראש הניח שיעקב סכנה שהכתוב
 ושכלו מחשבתו שהניח ור*ל בעלמא ודוגמא

 . הגיל הראשה אבן על עליונה קדושה גיביקות
 שכב שמוראי פשוטו מירי יוצא מקרא שאין אף

 שמבואר כמו ראשו על שמן ויצוק ממש אכן על יעקב
 בבל וב־וון במחשבתו יעקב שרמז רק • בפסוק
 היא הרוחני האבן אל אחר רבר אל ירו מעשה

 העולמות בל יסור פינת הוא המחשבה ראשית
 התחתונה בחינה אל עליון הראשית מקושר להיות

 הבנין להיות פרטיו ובבל. ענפיו בבל המעשה הוא
 שונים מזו זו ומאררין ומחדרים טפלטרין מפואר
 אינו אחר כל אשר צדיקים מיני במה בעולם להיות
 זה , אחר רבר על ממונה אחר ובל להכירו חמה

 וזה לעולם חיות בעולם חכמה למשוך ממונה הצריק
 וזה לעול' גבות' למשוך וזה לעולם וטיבו׳ הסדים למשוך

 סירה מכל והשפעות המשבית מיני בל לעולם ניצוח
 להתעורר למטה שעשה יעקב של עוברא היה זה ומידה
 1ישרנ כנסת של באחרות והמתבל בנגרו הרוחני שירש

ת כל סוף ער  ראה ואח״ב , משיחא ביאת ער החרו
 ראיתא במו כנ׳י של וחרבן היחס קרשי ברוח יעקב

 ביהמ׳ק pהחור שראה המקום מאבני ויקדו פסוק על
 ישראל על יעברו אשר חלילה ורינין אף חרון וגורל
 מאותו שיצא ר׳׳ל שבע מבאר יעקב ויצא וז״ש

 לבל שפע נובע משם אשר עליון היחור של הסתבלות
 והמתבל חרגה וילך שבע בשם בונה6ה מרות השבע
 כנ״י על חיו יהי' אשר החרון של הבחינה באותי

 הצרות גורל בהרגישו מאור מזה גרול צער לו והי'
 ויפגע חיו-וזיש ירירה להם ותהי' בגלות זרעו יסבלו אעור

 לזרעו שיהי' שהרגיש הצער מזה לבר ר״ל כמקום
 מקומו כביבול מקום של בצערו והדגיש פגע מיר אך
 מאור יעקב והשש צר לו צרתם בבל אשר עולם של
 השמש בא כי שם וילן וז״ש כביכול השכינה צער על
 צער מחמת שם האור לו שנחשך ד׳׳ל לינה לו קי׳
 ויקה מדביקות נפסק ועי׳׳ז השכינה וגלות ישראל של

זה על מחשבתו הניח מראשותיו וישם המקום מאבני

 על קאי זה כי רבים לשון מאבני כתיב ולבך הרבר
 חיעק לעזון ר״ל ויחלום וזיש ,שנפרדו בנ״י הר,ירום

 ריר ההירוס דבר על במהשגתו מאור •עקב שהתגבר
חל הוא הרבד שזה מחמת  הבשר שלעיני אף בבמות ג
 והנה וז״ש בארציית למטה אלא אינו שהגלות נרמה
 באמת אבל השמיטה מגיע וראשו ארצה מוצב סולם

ם ער נוגע הגלות שירש  בעת כי העליונים השמים ח
 השפע חלילה ונפגם למעלה כח תשות יש הגלות

 באמת ריל בו ויורדים עולים אלקים מלאכי עליונה-והנה
 (הנקראי' קחשות ניצוצות לכמה עליה יש הגלות עיי

 ולא רתהומא מעומקא עולים הם אשר אלקים) מלאכי
 'כמו גרים עריהם שיתוספו ברי אלא ישראל גלו

 לכמה ירירה ח״ו יש ישראל ע״י גם אבל הזיל שאמרו
 יעקב אך ! אלקים מלאכי הנקראים קדושות ניצוצות

 מקום ל3שב שביוון עליו נצב ה׳ והנה א״ע הזכיר
 וא״כ ,בצרה אנכי ועמו עםר,ם שכינה ישראל שגלו
 אין וא״ב בבעלים שמירה הוי עמנו ית' שהוא ביון

 ראה ית׳ הוא ותנה , ב״ה המקום של צעדו אלא לו
 וזרע השכינה צער מחמת מחשכתו הפסיק שיעקב
 אביך אברהם אלקי אני השם לו הבטיח ואז ישראל

 שאתה מה ד״ל עלי' שובב' אתה אשר הארץ , וכי'
 עמך אנכי והנה ולזרעך לך אתננה מוראי עליו חאג

 עמהים אהי' אנכי בגלות שהם אף ר״ל , ושמרתיך
 שגלו אף ר״ל הארמה אל והשיבותיך אותם ואשמור

 השמים מקצה נרחם ואקבץאת שבותם את אשיב אני
 יעקב ויקץ לך רברתי אשר את עשיתי אם ער

 המוחין בהסתלקות שהי׳ שינה מבחי' ר״ל משנתו
 ויאמר • ישראל של וצערן גלות של חשכת מחמת

 שאנכי ידעת• לא ואנכי הזה במקום ר' יש אבן
 בהסתר ור,ם עזבם הקב״ת בגלות כשהם ח״ו בי רמיתי

ה אני אבל עליהם משגיח ואין פגים  שהשם חא
 ואין בגלותם עמם היא עוזינו ששכינת היה במקום

א שער וזה אלקים בית אם כי זה הו א״בבמדאי  כו׳
 את ויקה ראשונה למחשבתו יעקב חזר ואז לטובתם

 הגיח אעיר היסוד זה ריל מראשותיו שם אשר האבן
 שפעל ר״ל מצבה אותו וישם עליו ומחשבתו ראשו

 ר״ל ראשו על שמן ויצוק שלימה קומה אותה והעמיר
 לחכמה בינוי היא שמן זו ופעולה למעשה שהמשיך

 ויחור וקחשה וחיות שיפע משך ומשם עליונה
 אבן הוא אשר לבנ״י עילאי חכמה הוא המחשבה

 ופרקים איכרים בכל שלם בנין ממנה ונעשה היסוד ־
חר ובנה המפו^יים והדדי׳  למקום ויחור לשכינה מ

 ושכינתי׳ ־הוא כריך קורשא כמ׳י להתיחד ביה
 בית שהוא אל בית המקום שם ויקרא שאמר וזהו

 לוז ואולם וזשיה ! אל הנקרא השכינה של ומרור
ר לראשונה העיר שם שעשה קורם שגם רבאמת ר׳

יעקב



ת1ת ̂גזתר ואמתדרא פר
 היא כי עליון ויוד כנח הדברים כל היו ג*נ זה יעקב
 דור בניי כללות של ושורש המחשבה ראשות היתה
 כי לוז כבחינת שהיתה רק משיחא עיקכות ער ודור
 מזה אשר נסכי נקרא והוא לוז ששמו כאדם אחד אבר

 רמ״ח כל קטן לם ע שהוא האדם כנין נתהווה האבר
 כי האבר מזה הנוף כל יכנה התח״ לעת וגם איכריו

 ממנוע-׳ב נכנה הנוף שכל א"כ נרקב אינו האבר זה
 איכרים רמ״ח כל של הרוחני וחיות כח הזה באבר יש

 אכן הוא בן הצורות מכל הכלול היולי כמו והוא
 ומקפת הכולל המחשכה ראשית שהיתה הראשה

 פעל שיעקב רק להיות שעתיד ומה שהיה מה הכל
 נתחדש לא אכל הפועל אל מכה הדכד להוציא זאת
 אכל לוז ככחינת ית׳ ככחו אז הי׳ הכל כי דכר שום

 ויותר דשכינתא ביתא אל בית שמו וקרא כנאו יעקב
- להאריך אין

 חז׳׳ל אמת דהנח ריל המקום מאכני ויקח י-׳ל אן
 וכ׳׳א , לצדיקים מחול לעשות הקכ״ה דעתיד

 הענין זה להכינך וכו׳כדי אלקינו זה הנה באצבעו מראה
 דכ״אנכוה חזיל אפרו דהנה נראה הזה המחול של

 כזה ותענונ גמול עניןשל זה לבאור׳מה הכירו של כגחלתו
 שאין עולם שהוא ואף תכירו כמחיצת לכנוס דא״א כיון
 שלימות זה אין מ״ם אכל ,תחרות ולא קנאה לא כו

 חכירו שלימות חסר אהד דלכל כיון האמיתי
 נכר תסובב נקבה עוגל היא דמחול ידוע אך

 שחשוב א׳ חלק ואין שוה החלקים כל דכעינול וירוע
 כאמת כי הקדוש׳ התור׳ כאותיות כמוכן מוזכירו יותר
 קודמת האל״ף ראי כו כית האלף כסדר היושר כקו

 אז כעגולה תסדרם אם אכל , דרגין ככ״כ לתייו
 עומדים הם כי התי״ו עם האל״ף שוים שניהם תמצא

 לתי״ו סמוכה שאל׳׳ף כיש אית כחי׳ זה אצל זה
 לדעתי ר״ל לצדיקים מחיל יעשה שהקכ״ה וזה

 שום יהיה ולא המידות וכל העולמות כל דיתנשאו
 ולא החמה כאוד הלכנה אור ויהיה רבד כשום מיעוט
 וכהיר צח אוו־ ישפיע ית' הוא כי , קנאה שים יהיה
 וכל כשוד, העולמות לכל יתנוצץאוו־ מכהירתו אשר

 יתיחדו לעתיד כי כשוה התענוג כזה ירגישו הצריקים
 דרניז סוף עם האל״ף דהוא רדגין הדיש האותיות

 מכל אותו ומקיף זורח האוד יהי׳ ואז , התי״ו דהוא
 הי׳ יעקב כאמת והנה ; מחול בחינת וזהו כשוה צד

 אין עד כמחשבתו והלך ! גדול כדכיקית השם עובר
 הם ואשר העליונים העולמות לרום שהגיע עד קץ

 ופגע הנמצאים מכל למעלה אתווין ך*כ מן גבוהים
 נאמר שם על אשד עולם של במקומו עליון כיחוד

 יעקב ויצא וז״ש • כז־ תדרוש לא ממך במופלא
 מדות השבע של הבחינה מזה שיצא ר*ל שכע מבאר

 היחור אל נדבק שם רחירות עלמא אל חרנה וילך
כביכול עולם של כמקומו ופגע כמקום ויפנע . העליון

 ריל השמש בא כי שם וילן וז״ש • האחדות באוד
 ואז ארס של עיניו אור המכהה הגדול אור מחמת

 הכ״באתווין לכחי׳ המידות לתוך למדריגתו יעקב חזר
 דרך החוזר אוד בכחי׳ השם את לעכור והתחיל

 ממנהילמעל׳• לילך היאהתיי׳ו ררנין מסוף כ׳׳ש א״ת
 ריל רעות החיות p לשמרו כימרזב עשאו רז״ל וזי׳ש

 מראשותיו וישם וז״ש רע הוא אשר ודביקות מחיות
 וז״שויקת התי״ו מן כראש שהתחיל תי׳ו ראש ׳ל ר

 אבנים הנקראים התורה אותיות ר״למן המקום מאבני
 וישכב בתים כ׳ כונה א׳ אכן יצירה כספר שמצינו כמו

 ר*ל כ׳'כ ויש הקדוש כזוהר שכתב ע״ר ההוא כמקום
 הדברים וכל מחכירו כלול אחד כל אות שכל כיון

 כתור׳ ■ומאוחד מוקרם אין א׳׳ב ך*כאתווין מן כלולים
 אין א״כ וין אתו ך״כ כללות יש הזה דכמקום כיון

 :והכן א■ מקום והבלהולךאל למפרע כיןכסדרןאו הירוק
א ר  איתא • בו' רחמה את ויפתח לאה שנואה כי ד׳ וי

 מעשה שנואה לאה שנואה בי ז״ל וכר״ח כמדרש
 הי׳ לא יעקב דכוודאי פשוטו עפ״י י״ל • כעיני׳ עשו

 כני יאה עתה כי שאמרה כקרא משמע וכן אותה שונא
 רק אותוז שונא הי׳ לא דמעיקדא דמשמע אישי

 ביניהם אהבה נולר תבן וע״י אחכה נעדרת שהיתה
 עשו מעשי דשנואה משום שנואה לה רקרא הא רק

 שונא הי' יעקב שגם זו במרה ליעקב שוה והיתה כעיני׳
 • להוליד זכתה לכך זו ב^זדה שהי׳ ומחמת מאוד לעשו

 כעיני׳ ר״ל כעיני׳ עשו מעשי שנואה רמז כדרך וי׳׳ל
 חז״ל שדרשו כמו עשו מעשי שינאת שהיא לאה שלה
 עשו של כגורלו לעלות סבורה שהיתר, רכות לאה ועיני
 ללבן כנות ושתי לרבקה כנים שני אומרים הכל שהיו

 כוכתעיי״ש ולכךהיתה • לקטן והקטנה לגדול הגדולה
 בת הוא שרחל כנבואה דאה יעקב דכאמת י׳׳ל והנה

 על אכל חיכה לה והראה רחל את ראה לכך זוגו
 שתפול וטעהג״ב זוגו כת שהיא כרעתו עלה לא לאה

 הי' לא לכך אומדים העולם שהי׳ כמו עשו של כחלקו
 לה אין אשר נכרית אשה יאהכ איך כי אותה אוהכ

 לא כי אותה שונא הי׳ לא ח״ו אכל עמו שייכות
 את שפתח הש״י עשה לזה דע דבר שום ממנ׳ דאה

 הכין וכזה לרחל קורם כנים תחל׳ ממנו והולידה רחמה
 ר״ר ראום שמו ותקרא וזהו • זוגו כת היא שגם
 ועי״ז ז-נו כת שאני מוכח ע-׳י כן ראו ע׳׳י כן ראו

 כתזל ויאהכאותי כעלי שהוא שיכין אשי יאהכני
: וקיל

ר  יש הסידדה שמזו איך נ״י הו־כ אדמ״ו אטד עו
 הכלי מן מזיזשכתו ולפנות לעצמו מיסו־ ליקרו

 לעברו הכורא כאהכת א־׳ע ולדכק המדומה הזמן
 ככל ועיקר זכה ועכורה אמת כשכל וכתפל׳ כתור׳

שמיעהזאו הילוך אי דיכיר הן עושה שאדם המעשים
ראי׳



אמתוישלח ויצא פרשתתורת
 אמת שבל מעוטף! יהי׳ דבר בבל שביבהוקימה ראיה

 נעש׳ הקדושים מאבותינו ולמד וצא הבורא לעבודת
 מספר הקדוש׳ התור׳ ואיך וקדוש גדול ושבל תור׳
 והדברים ישן והאיר שבע מבאר הלך יעקב א-ך לנו

 שהי׳ ־האיך לרחל שנשק והאיך זוגו בת עם שדיבר
 תבין מזה • במקלות שעש׳ ומה לבן צאן רועה
 בהשכיל הי׳ קטן ועד מגדול מעשיהם בל האיך

 עליונים לדברים רמזו והאיך אלקית ובחבמות
 להתלבש לו ראוי זה על מסתכל ובשאדם ונוראים

 דעת מבל נבער היא היאך גדולה וענוה וכלימה בושה
 ותמימות שבל בלא הוא מתפלל או לומד אם ואף

 לנו שחלם והלואי חולם כאיש רק ותשוקה וקדושה
 בשבלינו מתדמה ולהיות יעקב של חלומית כמו בהקיץ

 בתוך ארצה מוצב סולם שהאדם איך ובמהשבתיד
 • שמימה מגיע זה • ראשו אבל • וגשמיות ארצות

 מלאכי והנה בשמים למעלה דבוק נשמתו ושורש שבלו
 לכו מגביר בשארם רי׳ל בו ויורדים עולים אלקים

 השמים לרום המלאכים בל מעלה אזי השם לעכורת
 בו ויורדים ח״ו לא ובאם חיותו בהם ונותז העליונים

י ירידה לתם יש  מעלה של בח מתיסין במשחז״ל ע'
 איך תמיד במחשבתו להיות האדם צריך וגם • ח״ו

 להעלות הן האדם במעשי תלוים עליונים בחות שבל
 האדם שצריך עליו נצב ה׳ והנה • ח״ו להוריד או

 במעשיו ורואה עליו עיטר י׳׳ת שהוא איך לחשוב
 של כחולמים שהיינו והלואי גדולה ליראה יבואו ומזה
 ולהיות איבריו לקדש האדם שצריך ועיקר , יעקב

 לשכינה מרבבה ורגליו יריי ופניו ראשו איבריו בל
 ממש כן להיות שצריך רק באמירה תלוי אינו וזת

 קרוש רק פגם שום בלי אבר בל באמת בפועל
 ומחשבתו וידיעתו דעתו ולשעבד , עליונה בקדושה

 בשמו ונשמתו הו ור נפשו ולהתייהר עליון לדעת
 להמשיך יובל ואז האמת ביהוד ב״ה הוי״ת הקדוש

 לתורה וב״ש ב״ה הבורא לעבודת אמת שבל
: ודפח״ח בזה האריך ועוד ,ולתפלה

וישלה פרשת
ח ל ש '  בו׳ אחיו עשו אל לפניו מלאכים יעקב !

'בו הרגישו ובבר מובן אינו לפניו האי
 אבינו יעקב בו-ראי דהנה ונראה , התורה מפרשי

 הדורות ישראלוכללותשלכל בנםת של שורש דהוא
 אשר יעקב של ועובדותיו המעשים ובל אחריו הבאים
 אשתו עם דיבר אשר הדברים בל בתורה נכתבו
 והשלוחים נגדו יעקב שעשה והכנעה וריצוי פייס ודברי

 השלוחים בפי יעקב שם אשר הדברים וסדר ששלח
ולצורך לצורבו א״ע יעקב שתיקן בלבר זו לו ביוראי

 בל לתקן יעקב דביון אלא י״ה שבטי י״ב בציו
 טשיחא עץבות ועד זרעו זרע על יעברו אשר הענינים
 והאיך רעשו שלוחים ששלח מה הענין זה למשל

 הענץ זה , במנחה פניו ביפר והאיך אותו פייס
 ומצירם עלינו האומות כשעומדים דורות לרירי מועיל

 שהם יעקב ששלח המלאבים מתעוררים אז לנו
 לילך בשלוחותם תמיד נאמנים יהם ממש מלאכים

 אותו ולהשתיק עשו את ולפיים יעקב בצווי תמיד
 יעקב וישלוז וזש״ה , מעלינו המקטריגים בל להשבית

 זה להם שמסר ר״ל לפניו מלאבים יעקב וישלח
 להיצר כשירצו עשו אל תמיר שילבו השליחות
 נמשכת בנ״י ובל נבחו בלולים שהם כיון לישראל

 הפיעל אל יצאו לא שעדיין אף יעקב של מזרעו
 יעקב להם זכה מ״מ לעולם בא שלא דבר והוא
 ההוא הדבר לפני ר״ל לפניו וז׳ש בפניהם שלא

 יעקב הקדים בעולם הבנ*י הי׳ לא שעדיין
 ח*■ עומרים אשר המקטריגים בל להשבית רפואה
 אל וזש״ה • נצחית נכתבה ורכך זה בשליהות לבוא
 סימן נותן הבתיב הי׳ תזה שבזמן דיל אחיו עשו
 זאת פעל לנו גם אבל ליעקב- את שהוא עשו איזה

 שעיר ארצה לעשו זו בשליחות הולכים הם ועדיין
 ומקטריגים דינים נמשכים משם אשר ארוס שרה

ואדום: שעיר בשם המבונים

ק ו ס פ  בו׳ נשיו שתי את ויקה ההוא בלילה ויקם ב
 לביו יעקב ויותר בי' יבוק מעבר את ויעבר’

̂  תמוה והוא • קטנים פחים שבח ז״ל פירש׳׳י בו'
 ■ באמת רהנה הרמז ע״ד ונראה • לחזיל זה דמנ״ל

 יזיק שלא א' דברים שני מעשו מתיירא הי׳ יעקב
 עצם הוא רעשו ביוון שנית וב״ב בניו או בגיפו לו

 ממני ילמדו בזרעו.ולא ה״ו יתדבק שלא ירא הרע
 את ויקה ויקם ובנפשו בגיפו עצית יעקב שם ע״ב ׳'ו ח

 העולמית בל של שירש הוא רבאמת ביין ר״ל נשיו שתי
 בי • הקצת אל הקצה מן המבריח התיבון כריח יהיא

 ובחותם הקב׳ה של חותמו והוא אמת מרת מדתו
 ברא בראשית • צבאם וכל וארץ שמים נטבע זה

 העולמות כללות דהוא כיון א«ב אמת ■'ת ם אלקים
 שבוודא' יעקב חשב וע״ב ־ שלימה מרבבה וה־א

 שליטה שם יש אשר תעשי' עולם התחתון בעולם
 הרוחנים בעוללות אבל ממנו לירא יש לעשו

 ושליטה אחוזה שם אץ והגבוהים (הרוחנים) העליונים
 מחשבתי יעקב העתיק ע״ב הלל 'השרים לההיצונים

 וצייר העולמות לבל מרבבה א״ע ועשה גביה למקום
 ובניו נשיו לו אשר בל את ושיעבור במחשבתו
 אחד בל על והמשיך עליונה לקדושה ושפחותיו

למידת מרכבה א׳׳ע ועש־ה עליון מעולם רוחניות
האמת



אמתרשלח פרשתתורת
 בבסא חקוקה אעזר צורתו למקום א*ע לדבק האמת
 שהמה ולאה רחל ה״ה נשיו ואת ■ ית״ל בבורו

 עשר שנים בניו ובן עליונים עולמות לשני מרמזים
 והמשיך • אלבסק־ נכילי י׳׳ב נגר המכוונים י*ה •שבטי

 אשר ועולם עולם מכל הקרושה רוחניות באו״א על
 מעולם לו אשר בל את ויעבר להם מכוונים הם

 בטוח הי׳ ושם עליונה וקדושה גבוה למקום התחתון
 וזש״ה • לו אשר בבל ולא בו ליגע עשו יובל שלא

 שיב״ק ■ ליי׳ח בנורע יבק מעבר את ויעבירם ויקחם
 היי״ה אהי״ה שמות ג' מספר העולה חקדוש שם הוא

 טבל הנעלם המחשבה לעולם מרמז אהי״ה ארנ״י
 יעקב של טירתו האמת לעולם מרמז הוי״ה

 ארנ׳׳י לשם המחשבה עולם בין כתווך עומר היא
 יעקב שם וקישר המעשה עולם התחתון עולם שהוא

 העולמות השתלשלות ררך המחשבה בראשית א״ע
 ויקחם הבתוב וז״ש הטירות םוף עד

 אשר את ויעבר עליון נחל אל הנחל את ויעב־רם
 ממקום אותם העביר חתחתונים הבחות בל ושיעבד לו

 ידוע והנה : עליונה קרושה רוחניות אל התחתון
 ■ וישראל יעקב ביתות שתי נחלקה דבנ״י דבמו
 המכונים הערה וחבטי יעקב בשם הטבונים עם הטון
 בהונות שתי יש גופא כהצריק בן במו ישראל בשם
 עליונה לקדושה במחשבתו • דבוק בשהיא הנ״ל

 מבונה אז עליונים בעולמות דבוקים שלו ומוחין
 ממחשבתו נופל וכשהצדיק ראש ל״י ר״ל • ישראל בשם
 והנה יעקב בשם מכונה אז התחתונים כעולמות יהוא
 להעולטות למקום מחשבתי מרבק יעקב שהי׳ עי׳י

 כלי נשארים הקטנים עולמות אז הגדולים הרמים
 שלו ומוחין מחשבתו יעקב סילק בי שפע המשבת

 ואזהוצ-ך • החיצונים שליטת יראת מחמת מהם
 וממקום ממחשבתו יעקב שיפיל סיבית לסבב הקב״ה
 בהם להשפיע התחתונים לעולמות בא וא! חגביה

 ר*ל ■ לבדו יעקב ויותר וז*ש יעקב כבחי׳ שפע
 דבוק שהי׳ ישראל בשם מבינה ה״ שמתחילה

 לבדו יעקב נשאר ׳זיו ועב הגדולים עליונים במוחין
 הנפילה סיבת חזי׳ל דרשי לזה • לכדו יעקב בבחי׳

 ר׳^ קטנים פכים יעקב ששבח בשביל היתה ,ו
 • קטנים בלים בשם המבינים ינים התחת עולמית

 לזה מהם ודביקותו השגהתו מסלק יעקב שהי׳
 ■ יעקב כשם המבינה התחתונה למדריגה ליפול חיצרך

 מיד אז • העשי׳ לעילם מחשבתו שנדבק ביין זך
 עמו איש ויאבק • שאמר וזה עשו ביחית :תעורר

 ■ לו יובל לא בי וירא אבל • עשו של שרו היא
 מחמת רע דבר שים ליעקב לעשות יבול שלא *■־•ל
 ותקע עמו בהאכקו פעל זאת אך • קדושתו עצם

שורש כי שהי׳ יעקב באמת דהנה בו׳ יעקב ירך בף

 שורש בו הי׳ והוא והקדושה העולמות ובללית
 • הנמצאים בל בח נעלם הי׳ ובו הנמצאים לבל והיעת

 במוס הי' הרע שורש מן המציאות של בח גבן וא״ב
 מבל איברים ברמ״ח שלימה קומה הי׳ דהיא כיון בו

 אך הטוב עצם שהוא אף שבעולם מציאות עניני
 הבל יתפשט משם אשר כח בו למצוא צריך מ׳׳ם
 נבלל שהי׳ אך עשו של שרו כגון הרע ואפי׳

 זה והנה • יעקב בקדושת דבוק שהי׳ ב״ז בקדושה
 בשחי׳ אבל • מקומו שם בי תנשה גיד בשם מבונה
 עצמות יעקב בעצמות דבקותו מחמת כיעקב נבלל

 • איברים רמ״ח בבל וטהור בשר הי׳ א? הקרושה
 ביון אבל • יעקב ער הנשה גיר נאסר לא ולבך

 שליטה יש ושם התחתונה למדריגה שהגיע
 בנגרו עשו של שרו התעורר ותיבף • לוקחיצונים

 לו לעשות יבול לא בי וירא • עמו לאבוק והתחיל
 מדביקות עצמו שהפסיק פיעל זאת אך • מאומה

 • הפרט אל הבלל מן ויצא • הקרושה מחיבור יעקב
 נשלט ואז • בקדושיה חיבורו ממקום שנפסק וביון

 וז״ש • אותו לאכול תירה אסרה ותיבף הרע מ
 טמקובז ונפסק שנעתק ר׳׳ל יעקב ירך בף ותקע
 יעקב אבל ■ עמו בהאבקו הקרושה ממקום יעקב

: והבן • כקרושתו נשאר

ש ל ל מ  צדקי אלקי ענני בקראי • פסוק יעל ב
 ראוי בו׳ דור אמר בך יהודא ר׳ בו'אמר

 ה׳ ובתובשמע יהוירא■ משבט שאני הואיל לצרקינו לך
 שאמר כוש ולא הורה יהורא דהנה ונראה יהודא כקול

 נתקש׳ נשימ׳יבי דיבורו שיהי׳ לעצמו פעל ויעייז צרק׳ממני
 לו יש אז מעשיו בש׳ארםמקלקל באמת געולסהריבור-בי

 ומקדים מודה כשאדם אבל תפילתו שומע ואינו קיטרוג
 שום לומר למקטרג אין שעשה החטא לפרש א״ע
 שהורה ויהורא • סניגור ונעשה נמתק וממילא דבר

 אך הדיבור בעולם יתרבק עי״ז ממני צדקה ואמר
 השם שישמע די לא ואמר עליו להתפלל הוסיף משה

 בי ־ השם ויאוין יקשיב לבר לקולו אף אלא לדיבורו
 וצריך הדיבור ע׳׳י לפרוט א״א אשר ענינים כמה יש

 והדיבורי׳ האותיו׳ טבל בלול הוא שהקול בקול• לבללבז
 פעל שיבבר ר*ל ויאמר ליהודה וזאת שאמר וזה

 ע״י הדבר התגלות הוא הדיבור בחינת לעצמו יהודא
 התפלל זאת על אך • זאת בתיבת המכונה אותיות

 לכר בקולו אפילו יהודא בקול ד׳ שמע ואמר משה
 שיהי' בשרשו קשור שיחי׳ תביאנו עמו ואל • תשמע
 הבוחות שיהא לו רב ידיו . במחשבה קשור הקול
 מה בל בנ״י על שפע למשוך בידו שיהא • רב שלו

 אינו והשאר טובות השפעות מיני בל שירצה
: זוכר
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מקץ פרשת

אמתמקץ פרשת

ר מ א י י  זאת איפה א״ב אביהם ישראלי ליהם ויאמר ו
 ותרגום • כו' בכליכם הארץ מזמרת קחו עשו

 הארץ מכנף כתיב רהנה רמז דרך י״ל .ובו׳ אונקלום
 שירות נותנות הארץ רגם • יריק5ל יני5 שמענו ת זמיר

 שיתן מבקשת שהיא שלה והשבח להשי״ת ותשבחות
 ותענוג שעשועים לו ויהי' שיתפאר תפארה צבי

 רכל האמת יורעת רהארץ . עולם של מצרקו
 ע״י בא הכל השמים מן לה משפיעים אשר השפעית

 העולמות לכל שפע ממשיך שהצריק הצדיק מזנשה
 מקבלים כלם והצומחים הדוממים ולכל הברואים וכלי

 לעילא א מתת מעורר אשר הצדיק מעשה ע״י חיות
 הארם ע״י והכל ונשים מטר כשם המכונה השפע וכא

 ואיב • המטיר לא כי וכו' את לעבוד אין ואדם כמ״ש
 לכך צדיק ע״י כא שפעה שהמשיכת מכינה שהארץ

 ויעקכ , לצדיק צבי שיהי' הוא שלה ושכח השיר
ח בו נצנצח  יםורים מגלגל שהקכ״ה מה והכין הקודש ת

 של כבכור שזלזלו כשכיל כא הכל השבטים על
 פגמוכו יהם עולם של יסורו הי' שהוא הצריק יוסף
 ומחשכת׳ לכם שישימו זו עצה יעקב להם נתן ולכך
 הארץ מזמרת קחו להם שרמז וזה . זו מרח לתקן

 להקכ״ה ומשכחת מזמרת שיהארץ מה ר׳׳ל בכליכם
 להם שרמז וזה בעולם הצריק שיתרומם שלה והשבח
 כמחש־כת' ר*ל כבליהם זאת ויקחו שפגמו מה שיתקנו

 הוזכר צרי מעט מנחה לאיש והורירו כנכליהם• כמו
 להם רמז • הזה לאיש מהנות של מינים ששה ככתוב
 שה-א- הצריק במרת התלויים מדות הששה לתקן

 • רחמים לכם יתן שרי ואל וזש״ה ואיו בחינת
 בחינת שהוא די לעולמו שאמר על שדי שם הזכיר

 רחמים לכם יתן השם זה הצדיק מידת הםתפקות
:אכייר

ש ר ד מ  אתה יוםף אל פרעה ויאמר . פסוק על ב
 רק עמי כל ישק פיך ועל ביתי על תהיי

 כתורה• משה כתב פרשיות שני ־ ממך אגדל הכסא
 אתהתהי׳ רנזע אותו של מפרשה פירושן למד ואתה

 ובן • ממך אגדל הכסא רק כמוני'תיל יכול ביתי על
 קדוש כי ת״ל כמוני יכול תהי׳ קדושים אובר הוא
 • תמוה והוא כו׳ מקדושתכם למעלה קרושתי • אני

 אליו להדמות יכול האיש מה וכי • כמוני יכול ומה
 אך • וכו׳ תרמיוני מי אל כתיב הלא כקרושה כיה
 הארם רכיקות אל מורה הוא קרושה דהנה לומר יש

 ומרכק לאבריו גרר יעושה כרע שמואס • כהשי״ת
 עליו ממשיך הוא ועיי׳ז • האמיתי טוב אל עצמו

 דהקכיה חזיל מאמר ירוע והנה מלמעלה הקרושה
ישראל • כעמך ומי • כהו כתיב ומאי תפילין מניח

 שמופשטמכל השי״ת על לומר שייך אין רווראי כו׳
 משל ררך שהוא רק • תפילין שמניח ודמות צורה
 שלו ומוחין שמחשבתו ככנ״י הש״י דכיקת על ומרמז

 • עליהם ולהשגיח • להם להיטיב ישראל זרע על
 הבחינה זהו וחםרים טובות מיני כל להם ולהשפיע

 כוונת עיקר כי תפילין בשם נקרא הש׳י דכיקית של
 לייחד רמז כן גם הוא מניחים שאנו תפילין מצות

ש לבינו ותאות מחשבותינו  ואנומשעכרים לעמרתויתי
 תחת הכל לשעבר לזכרון והיר והלב שלנו המוח

 ריל קרושה תשמישי נקראת ולכך . העליונים :1כחו
 קרושים וז״ש • השם רכיקות על ירמוז רקרושה

 לייחד י״ת כשמו הרכיקות למרות שתגיעו ל ר" תהיו
 שדכיקו' ר״ל -כמוני יכול וזיש ־ ית' אליו האיכרים כל
 הש״י של הדביקות כמו כ״ב יהי' ישראל זרע של
 קדושתי אני קריש כי ת״ל המררש קאמר לזה • לני

 נברא שום אין כווראי זה ר״ל מקרושתכם למעלה
 של טוב רצון דביקות כמו ית' אליו להתרכק יכול
 למדריגה לבא לנברא וא״א הברואים על ית׳ שמו

: וק׳׳ל כזו
ק ו ס  נקבה כארץ• חרשה ברא ד' הנה בי כירמי׳ פ

 קורם בעולם דבר כל דהנה • גבר תסובב
 לא עריין אז • המציאות וביטול' השכירה כסוד שבא
 להשכר יום ככל עומדת כי - הרכר שלימות נגמר
 השכירה לירי כשבא אכל • וכליי! הפסר לירי ולבא

 בא ומזה מה כבחינת הרכר נכנם אזי והביטול
 אותה שמקיים וזהו . ההוא לכלי והארה התחרשות

 א״א אז בארץ שלימה שהיא כ״ז התבואה כמו
 מצמיח אז ואין אפם לירי ובא כשנרקב רק שתצמיח
 וגבורה רין הוא השכירה שזה אף והנה והכן הישועה
 השכירה שע״י גדולים רחמים כתוכו מעוטף אעפ״ב

 • רחמים שהוא רכר בחינת והוא התיקון כא והביטול
 בחינת לבלי שנותן כארץ חרשה ברא ר׳ וזשיה
 ריל . נכר תםוכב נקבה וז״ש ־ מה מבחינת חרשה
 לירי שכא שאעפ׳י ר״ל • הגבורות מסבב שהבלי
 ורחמים זכר לשון גבר בחינת הוא מימ אכל ביטול

.למבין \רי גרולים

ויחי פרשת
אותי־ הרועה אלקים ויאמר יוסף את ויברךכפסוק

 הגואל המלאך כו' הזה היום עד מעורי
 לך לומר פרנסה לגאולה סמוך כילקוט איתא כי'
 גאולה ומה • יום ככל גאולה אף יום ככל פרנסה מה
 נחמני כר שמואל ר' . פלא הוא פרנסה אף פלא היא
 גאולה גבי ראלו • הגאולה מן גרולה פרנסה אמר
את פתח כתיב פרנסה גבי יארו וכי׳ המלאך כתיב

יריך



חאמתדחי פרשתתורת
 רק בולו סיים ולא יוסף בברכת דוזתחיל הכוונה ידיך
 ברבת דזהו הוא יהאמת אך . כניו את שברך מה

 • ומשפיע המשביר בחינת יוסף כשם המכינה הצדיק
 טובה פרנסה שפע לישראל שיושפע רואה הצריק בי

 תהו • הצדיק נהנה ומזה הצטדבותם ובל וישועה
^ ברכתו כי  לבנ״י שודש הם אשד לבניו יעקב ש

 כמה אותם שרמז וזהו דברים שני עליהם והתפלל
 כבל פרנקה מה לך לומר לפרנסה זו גאולה שסמך

 שכניי רואים שאני ר׳׳ל יום כבל גאולה אף יום
 בל ומפרנס זן והקב׳׳ה יום ככל השפעות צריכים

 מאתנו השפעתו יסתום ולולי • ראמים מקרני הבדואים
 צריך בן בעולם לנכדאים קיום הי׳ לא א׳ רגע אפי׳

 שהגאולה אף • יום כבל הגאולה את לקרב האדם
 הרע ־יצר ומשעבוד מגלות יום כבל לצאת האדם ' צריך אעפ״ב מאתיו מכוסה נעלום הוא עדיין האמיות .

 נפשו אח ולקשר • הרע חלקי כל מעליו ולהמשיך
 האמת בשורש ולהדביק הטוב חלקי כבל ולהשלימה

 אל לקרב שצריך גאלה נפשי אל קרבה שאמד כמו
כ״ה אליו ולהתקרב הגאולה נפשו ת׳  ובתפלה כתורה י

 להעלותם שנפלו הקדושות ניצוצות בל להעלות ומעיט
 דומה א׳ יום עליות ואין כיומו יום מידי הקדושה אל

 חלקו יתקן שב״א עד יום כבל הגאולה וזהו לחכירו
 שאמה גאולה יהי׳ ואז אחד אל אחד יתקרבו ואז

 להםככחי׳ ובירך יעקב התפלל עוד בימינו: במהרה
 פלא הוא גאולה מה לומר לפרנסה גאולה וסמך שנית
 רחמיו מעורר בשהקכ׳׳ה מורה גאולה רתיכת ר״ל

 ומעשינו נפשינו מצד ראוין שאין אף אותנו וגואל עלינו
 עשרה כשמונה בנה׳׳ג אנשי לנו שסדרו במו הטובים

 אף ר׳׳ל • כאהבה שמו למען בניהם לבני גואל ומביא
 מעולמות אלינו רחמיו מעורר הקב׳׳ה מזכיותינו שאין

 ן עליי פלא והנפלאים הגנוזים והעולמות • העליונים
 וקטרוג דין רמז שום ואין מכל החירות שם אשר
 יוחד על לרחם ראוי אם צרק במאזני לשקול כלל

 ורחמים החסד מצד רק בולו זה בלל על או זה
 והנאה טעם שום כלי להטיב טבעם אשר הפשוטים
 • גאולה שייך לא מעשינו מצד ראוים כשאנו דכוודאי

 הנסה או דבתיב מצרים יציאת כשעת שהיה במו דק
 שהי׳ אף ר״ל • גוי מקרב גוי לו לקחת לבוא אלקים
 אותם וניסה איתם גאל השתוות כבחינת אז ישראל

 שבנ״י הפרנסה שאף יעקב והתפלל נם הרימה לשון
 שלא עליון פלא ע״י להיות זה ע׳׳ד ג״ב יהיה צריכים

 שפע ולהשפיע מעשינו מצד אנו אסראוים עלינו להשגיח
 שהקכ׳׳ה הפשוטים רחמים ע״י כיי והצטרכות פרנסה
 ער ברבה לנו ולהריק הטיב אוצרו את לנו יפתח

 הגבוהים מעולמות הגדולים חסדיו עיי די כלי
על להשגיח ושלא קטרוג שום יהיה שלא והקדושים

 דהפרנסה והוא הוסיף נחמני בר שמואל ור׳ • מעשינו
 שליח עיי הגאולה בי הגאולה מן יותר צריבה,רחמים

ה לחתור בעצמו הקכיה צריך הפרנסה אבל ^  ה
 עליונים מעולמות לנו ולהשפיע כבודו כסא מתחת
 פרנסה של מפתח אשר • גדולים ורחמים הגנוזים

 פותח שנאמר במו כעצמו הקכ״ה של כידו אלא אינו
; רצון יהיה בן אמן . רצון חי לבל ומשביע ידיך את

ק סו פ  • הסנה מתוך אש כלכת ה׳ אליו וידא ב
 אני ער ולב• ישנון אני הה״ד במדרש

 כי' לי פתחי לעשותן ער ולכי המצית מ! ישינה
 ה׳ דבר אשר כל שאמרו בסיני עמי שנתממו יונתי

 גודל לשיער יובל דמי הדבר דשורש • בו׳ נעשה
 הואי כרוך להכורא יש אשר הנכבדת והתשוקה האהבה
 כשכילט• אשר ידידו אברהם זרע ישראל לכנסת
 והנבראים הנאצלים ובל העולמות בל נבראו

 ובעכורים ישראל למען ה׳ פעל הכר והנעשים והיצורים
 כי טובים חסדים מיני ובל טובית השפעות בל נבראו

 כרצוני בלולים והם הבריאה בל ושורש עיקר הם
 וראשון • הקדומים לבל הקדימה במחשבה הפשוט

 שבעולם והנמצאים הויות לבל ותחלה • הסיבות לבל
 להטיב הפשוט כרצונו שעלה זו מחשכה שבשביל
 ועבורם כראשית מעשי בל וסידר ברא לברואיו

 אל מבח המחשבה זו להוציא העולמות בל נאצלו
 פסוק על הקדוש זוהר בתיקוני וזהשמצינו • הפועל
 דר,נה . קדם כני חכמת מכל שלמה חכמת ותדב.
 והמצות התורה כקיום ישראל כני של עבודת עיקר
 רצון ומן טמירא הנקודא מן להוציא בדי להיות צדיך

 התגלות אל הדבר לבוא הפיעל אל מכח הקודם
 משם ולהמשיך העליונה הטובה של הדצון ולהתעורר

 עילאי החכמה ממקור רצון שפע העולמות בל דרך
 וכרב' שפע לנו בא ומשם תתיאי החכמה אל ולהשפיע

 חיים של ישיעות מיני ובל טובים חסדים מיני ובל
 בה להיות קדושים גבורות מיני וכל כעולם ושלום

 ולהכניע יצרו על להתגבר מישראל ואדם אדם בל כיד
 לזה זוכים וכשישראל הטוב תחת הרע חלקי בל

 ומושבי? הנקודה זאת לפתוח ידם והשיגה הכהינה
 תענוג יש ואז הגלוי אל מןסתום החכמה ראשית מן

 נתגדל ועי׳׳ז להשפיע שרוצה ב״ה להבורא גדול
 דבל להם להטיב היהודים על חשב אשד מחשכתו

 הוא אז במחשבה כמוסה בהעלם עדיין שהוא זמן
 עליון הרצון להשיג יבולים אנו שאין קטנות בחינת

 להשפיע שרוצה כ״ה הבורא של התענוג נשלם ולא
 כשישראל אכל • דלתתא אתעדותא שצריך מפני

 ועי״ז • העליונה הנבוע של המקור ופותחין עושין
 גדלות כשם מבונה ואז • והמחשבה ב*ה רצון נשלם

היינו המוחין



אמתדח' פרשתתלרת
 ונתגרלהוזהו נתרבה סתומה ומחשבה שחבטה היינו
 שלו שהשלום המלך של מחשבה שלמה חבמת יתרב

 קדם בני מחכמת וזהו שקייא• מההוא ונתרבה גתגדל
 במקום שמצינו מה תבין יבזה • הקדומה מהמחשבה

 לי פתחי • אחותי לי פתחי פסוק על בתקונים אחר
 מרמז רהוא בהיבלא נקודה ̂ב אות דהנה . ב׳ כאות

 אשר בראשית מעשי רבל לומר סתימח המחשבה על
 והבל זו עקודה המחשבה בשביל היא הבל נבראו

 הפנימו' הנקודה בתוך וטמיר וגנוז בראשית בלול הוא
 להוציא ׳'ב ה לפתוח תראה בנ״י את ור״ל הב׳ של
 ולהוציא שמה הגנוזים הטיבות בל הפנימית הנקודה מן

 אל עליון פלא מן טמירא הנקודה מן הכלל מן אותי
 תיבית בראשי שנרמז וזהי • היכר והתגלות המעשה

תי לי פתחי הפסיק של ל שמרמז אחו  והבן להנ׳
 ששת נגד איתיית ששה בו יש כראשית כתיבת והצת

 מבוין הוא ״ב ה שבתוך והנקודה ■ המעשה ימי
 ששת בל של ושירש הפנימיות שהיא השבת נגריום

 ימים ששה לכל ומיון חיית בא דמשבת המעשה ימי
 שמצינו וזהו • שביעאי כיומא בלולים ימים ששה ובל

 שראשי בו׳ קדמאה ביומא לי פתחי א׳ פעם בתיקונים
 אהד מקום אל הולך והבל שביעאי יומא זהו טל נמלא
 המחשבה לפתוח שצריך לעיל במיש א׳ וכוונה

 דרך מדות השבע לכל שפע משם ולהמשיך קרמאה
 שכתבתי במו המעשה סוף■ עד העולמות השתלשלות

 מלאך וירא הטררש שאמד וזהו מזה לעיל באריכות
 בבחינת הם וסיני הקכ׳׳ה בי אש בלבת אליו ה׳

 י«ה ושם אש שני שבהם ואשה באיש כביבול ודוגמא
 והוא מחבר והוא רבר הוא יו׳׳ר והנה • אותם מחבר

 שהוא הלב במו העולמות כל שורש שהוא לב הנקרא
 ומזו נקודה היא היוד בן במי האיברים לבל שורש

 תרצה שאתה אות בל ■ האיתיות בל נתהוו הנקודה
 הנקודה מן ולמשוך יוי׳ד בנקודת לצייר צריך לצייד
 לבל שורש הוא וא״ב • שירצה אית כל יו*ד שהיא

 מציני ולבך י הלב בבחינת ראשית והוא האותיות
 לך רור שאמר ע״ד לב בשם הקב״ה שמבונה בקרא
 משה אל א*ע הראה שהשי׳ וזהו • בו׳ לבי אמר

 המחשבה מן אש של לב מתוך היינו אש לבת מתוך
 • ישראל לזרע הטסה בא משם אשד סתימא ונקודא

 עליון מרצון הכהונה זה לפתוח משה צריך הי׳ וזה
שכל דל׳ אשר  גאל זה וע״י להם להטיב ישראל כ
 מנקודה רחמים שפע לחם שהמשיך ע״י משה אתם

 פסוק על שנתבאר במי עליון מפלא עליונה ומחשבה
 מן ושינה אני כמדרש שאמר וזה • עמך אחי׳ בי

 שינה בבחינת הם ישראל שבנסת אעפ״י המצות
 אבל • העליון השורש לעורר המצות עושים שאינם

חמדת שהיא וכ״ש הקכ״ה הוא ער ולכי מקום מכל

 שאראה השינה מן אותי מעורר לעשותו ער לבנו
 הנקודה את אפתח שאני מאוד ורצונו שחפצו לעשותן
 אל המחשבה ראשית מן ולהמשיך הלב ולפתוח
 ברברה׳ במיש בדיבור נברא וידועדהבל • ההעי״ח

 ׳׳ה הקב של דיבורו לקיים צריכים ואנו • נעשו שמים
 וכפרט • המעשה אל להביאו ; כביבול מפיו שיצא

: העליון הרצון ולעורר והמצות התורה לקיים

ח נ ה  ישראל בכללות קבלנו שאנו ירי על באמת ו
 אשר בל יחד והסכמנו הגבירה מפי התירה את

 השב דבר שנקיים עלינו ומה'שקיבלנו נעשה ה׳ דבר
 גדול תענוג הי׳ עי׳׳ז המעשה אל הדיכיד את ויבא

 שאמר וזח • ומחשבתו רצוני שנשלם ביה להבירא
׳׳ל ר בסיני עטי שנתטמו תמתי בי' לי פתחי במדרש
 I הרצון ונגטד נשלם סיני שבחד בלום׳ כסיני עמי שנשלמו

I של הדיבור להביא • שהבטיח במה כ״ה הטרא. של
 מעודר שלבי הנ״ל יכרעו וזה־ • המעשה אל השורש

 עלינו וקיבלנו קיימנו שאנו והואיל • לעשותן איתני
 לאמת לני יש ה׳ דברי בל לעשות בלל דדך ב

 התירה ולקיים הפרט אל הכלל מן ולהוציא דברינו
 י עליון מפלא גנוזות ישועות לני יפתחי ואז • והמצות
 בד דרך סתימא לקודא ממחשבה עלינו ייתמשך

 וחיים ישפע החסדים מיני יבל ההטבה כל העולמות
 בפרט ישראל זרע בל על ושלום וברבה וישועה

: ובבללאכ׳יה״י

} ל סו פ  אשר עניעמו את ראיתי ראה ה׳ ויאמרכ
 מפני שמעתי צעקתם ואת • במצרים

 מיר להצילו יארד מכאוביו את ידעתי בי נוגשיו
 חלב זבת אדץ־ אל ההוא הארץ מן ולהעלותם מצרים
 הריקדוקיםהמה • ובו׳ הכנעני מקום אל ורכש

 אשר עמו עני את וים • בפול ראיתי ראה • רבו
 שמעתי צעקתם את וגם • לי למה סימנא • במצרים

 בקדוקים להאריך רצוני ואין • מובן אינו נוגשיו מפני
 הענין תובן אבל התורה מפרשי עליהם עמרו כבר
 הי׳ כמצרים בשחי׳ ישראל זרע באמת דהנה הוא

 ולא תורה בני הי׳ לא בי מאוד התחתונה במדדיגה
 בהם שהי׳ ואף • עצמם להתקדש במה להם הי׳

 שהי׳ נשמותיחם מצד הי׳ זה וטובים צדיקים אנשים
 הקדושים אבות במו בשכלם עובדים והיו להם

 הלך קדושה נשמה לו שהי׳ ומי ויעקב יצחק אבדהם
 עצם מצר טובים שהיי לוי שבט־ כמו האבות בעקבות
 במה להם הי׳ לא עם המין שאד אבל קדושתם

 תורת להם היי שלא אף פלא הי׳ זה ובאמת לעבוד
ת במה בהם הי׳ מ״מ ומצות ח  פרושים שהי׳ טובות מ

היתה אחת חז״ל שאמרו במו מעחות וגדורים
ופרסמה



טאמתשמות פרשתתורת
 ולשונם שמם את שינו שלא וב! • הבתוג ופרסמה

 שאמר במי וממצות מתורה ערומים הי׳ זה לבל אבל
 רכינו משה המתבל ועיז וערי׳ ערום ואת הבתוב

 להם לעשות בראי שאינם ישראל של בשפלות
 ראיתי ראה השם לו אמר עיז אותם יולגאול נסים
 הבוונה ־ בתורת עני שנזבר מקום בל עמי עני את

 בתורה ברעת עני שהוא מי על ר,וא אמיתית
 ראה אתה השם לו שאמר וזה • ובמצות
 השגחת לא עריין אבל ישראל ובשפלות בחסרון
 של בעניות בפולה ראי׳ ראיתי ואני כשלימות עליהם

 להם בא זה בל עמי של העניות שזה וראיתי עמי
 מעורבים המת אשר להם נורם שזה .במצרים אשר

 ואין הרע שורש הם אשר הללו המצרית אומה בין
 נילולי בין שקועים להיותם חסרונם על חירוש זה

 נוגשיו• מפני שמעתי צעקתם ואת אבל • מצרים תועבות
 בי בנלותא עמם שהשבינה בביבול דייקא נוגשיו
 דיבר ולבך בצרה אנבי ועמו מבאוביו את ירעתי
 להצילו וארד ב;• גלל במררש במבואר הסנה מתוך

 ולהפרירם אותם ולהציל להם לירר אני וצריך מיר
 צדיקי׳ בישראל בתות ג' יש והנה • וגלות משיעמר

 בג' עליות ג' הבתוב מחשב וננרם • ורשעים ובינונים
 ונגר • להעלותם אמד החשובים הבת נגר . בחינות

 שהיאג״ב ודבש חלב זבת ארץ אל אמר השני הכת
 בשם הטבונים והשפעות טובות מלא הרוחניות ארץ
 שבהם הפחותים ונגר - עליונה ארץ לא אך ורבש חלב
 ישראל ארץ אל יעלו עבי׳פ הבנעניבנ״ל ארץ אל אמר

 הנה ר״ל ועתה • הכנעני מקום שם אשר התחתון
 משה עם הקב״ה ונתן נשא אשר הדברים כתוך
 במבואר ארי בא ישראל בני צעקת הנה הקב׳׳ת אמר

 בני שנאמר מקום בל ישראר בני שטית ואלה בזוהר
 מעלה של ופמליא קדישא רתיכא על מרומז ישראל
 מאוד קשה הי׳ להם וגם • למצרים יעקב עם שירדו
 מאותן אלי באה ישראל בני וז״שצעקת ־ מצרים גלות
 ראיתי וגם • בגלותא ישראל בני עם ><שד מרום צבא
 מלאבי׳ על קאי איתם לוחצים מצרים אשר הלחץ את

: שסה היו אשר קדושים

 פרעה אל ואשלחך לבה ועתה הש״י שאמר וזהו
 משה בי ושליחות הליבה ענינים שני הוזכר

 הנגלית גאולה א׳ דברים שני לפעול צריך היה רבינו
 וזהו קשה מעבודה הברזל מבור ישראל זרע להוציא
 הוצאה הוא הנסתר גאולה וגם • הנגלה הגלות שעמר
 כשיעבור ג״ב הי׳ אשר הקרושה חיילית להוציא השנית
ואשלח הנסתר גלות מצר לבה שאמר וזהו • הנעלם

 שאני ר׳׳ל ־ פרוע מלשון התגלות הוא פרעה אל
 להוציא עור בוונתי ובאמת הנינלית גלות אל משלחך

 את להוציא שתראה כנ״ל ממצרים ישראל בני את
 שני מסיבת מאוד משה שנתיירא וזהו : ג׳׳ב צבאותי
 ע*י היוצא הגבוהה הפעולה איבות מגודל א׳ דברים

 וגם מהגלות המלאבים להוציא שצריך זו שליחות
 שאמר וזה בזה לשליחות ערבו פחיתות על חשב

 אשד הגאולה אף' ר״ל פרעה אל אלך בי אנבי מי
 • ערבי פחיתת לפי עלי קשה היא בהתגלות היא
 לעשות מביש ממצרים ישראל בני את אוציא בי ואף

 וזהו • הגלות מתוקף הקרושה להוציא בזי שליחות
 הערך גדיל שליחות שהיא אף לו.הש"י שהשיב
 בביבול הגלות מן ואלהיו ■ גוי להוציא קשה ועבדות
 גדול בח לו יש גביה בחינה כי תירא אל אעפ״ב
 והוא עמך אהיה בי יז״ש לך המסייע והנסתר הנעלם

 אעשה עליון מפלא אהייה שם ריל כנודע נסתר שם
:והבן נפלאות להם

וארא פרשת

ה ו ס פ  ישראל בני נאקת את שמעתי אני וגם ב
 וגם האי • אותם מעבירים מצרים אשר י

 בבל לבדו ית׳ הוא אלא ישמע מי דווראי מובן אינו
 ויאנחו שמות כ״פ כתיב רהנה י״ל אך • אליו קראינו

 אל שועתם ותעל ויזעקו העבודה מן ישראל בני
 במדרגה במצרים הי׳ י ב" רהנה • העבודה מן אלקים
 צער מחמת חי׳ צעקתם תחילת ובאמת • פחיתה
 צעקתם בתוך אך ־ ובלבנים בחומר טפס ושעבוד
 עבורת על צעקתם זה למה בשכלם א״ע התישבו

 המה הנשמות גם וחלא • נופם של השעבוד וקושי
 השעבוד רוחניות על לצעוק יש ויותר גחל בשעבוד
 על כלבם לזעוק התחילו ואז • הקרושה של והגלות
 וז״ש • השם עבורת ביטול ועל הנשמות שעבור
 לקול עלי׳ שהי׳ ר״ל ה׳ אל שועתם ותעל ויזעקו

 והתחילו א*ע מתישבים שהי׳ עי׳׳ז וצעקתם שועתם
 ותעל וז׳ש • השם עבודת ורפיון ביטל על לצעוק

 והביט יותר התחבמו ושוב • העבודה מן שועתם
 של וגלות שעבוד שע*י י טוב לא זה שנם בשכלם

 נאה לא זה וגם בתשובה לשיוב עצמם יתעוררו פרעה
 הרשע ע״י יבא התשובה שהתעוררות ישראל לזרע
• שבשמים לאביהם לבס יקרב שהוא פרעה כמו

והתחילו



אמתוארא פרשתתורת
 ויה הקודמת הצעקה על ולהתחרט לצעוק • והתחילו

ת לפניו ב׳׳א הנשבר 'ולבם מחשכותם הי׳.גלוי לא  י׳
שגמאני • ארם מחשבות ויודע לבות בוחן שהוא  וי׳

 ביי אנקת גלוי יתיש לפניו ביי נאקת את שמעתי
 ריל אותם מעבירים מצרים אשר צועקים אשר

 ישראל את ולעורר לקרב גורמים יהי' שמצרים
עייז לעבודתו שו ת״  היצר מאוד ויה בתשובה יחירו י

 שאיבור להם ראוי ר׳ל כריתי את איבור לבן להם
 שהי׳ הגדולה הקדושה הדביקות הברית יברון את

 איבור אותויהברית הקדושים לאבותינו ית״ש בינו
:אותם ואגאל להת ואשפיע

 למתי עלי התפאר פרעה אל ביעוה ויאמר בפסוק
 התפלל פירשיי י למחר ויאמר לך אעתיר

 • יה לרש״י מנ*ל ולבאורה • בו׳ למחר שיברתו היום
 פרעה על קשה מב״מ יה על מורה הפסוק רלשון אף

 א׳ יום עור ב־סורין מעונה להיות א*ע שיקבל טפי׳
 בנבואת האמין לא פרעה באמת י״ל אך רבי לא על

 עצמו מפי שמשה ברעתו חושב והי׳ רבינו משה
 לו להראות משרי רצה לבך האלה הדברים בל אומר
 מקיים בן מפי׳ היוצא ובבל ביתו נאמן נביאו שהוא

 משה שאמר וזהו • משה של ורצונו בחפצו ית׳ הוא
ל • עלי התפאר לפרעה  והתפארות נסיון אייה לי תן ד׳

 וברר פרעה שהתחבם וזהי • דברי בנים אם שתבחון
 זהו ובאמת • מחר על שיסירו הזמן על לעצמו

 רהנה • למחר שיברתו היום שיתפלל גדול התפארות
 בשמתפלל ח״ו בצרה הוא אשר ישראל איש בל באמת

 ביון מצרה נחלץ תיבף אז רחמיו ומעורר ית״ש אליו
 נסתלק ממילא אז נמתקין יהדינין גוברין שהרחמים

 . משה לו שהראה וזהו יותר להתעכב וא״א הצער
 לא פרעה מעם הצפרדעים מבות את שימורה׳ שמה
 בתיב רבאמת פרעה על רחמים שנתמלא בשביל הוא

 חפצו עושה שהקגיה אלא רינה רשעים ובאבוד
 וןנפלתו יהי׳ שלא ברי עבורם שהתפלל משח של ורצונו
 שאתפלל כדבריך משה שאמר וזהו • ריקם ודבורו

 עושה שהקב״ה תראה ומזה מחד על זמן אקבע היום
 באשר עבורי מהר יום ער ישועתו ויכבוש רצוני
 באמת והוא • ביתו נאמן שאני תרע ומיה הזמן אקבע

 ועיין משה חשיבות נסיוןניבר שמתוך גרול התפארות
: מזה קצת שדיבר חחיים באור

ק ו ס פ  אלקים נתתיך ראה משה אל ה׳ “ויאטו ב
 א-תא ■ בו׳ נביאך יהי' אחיך ואהרן לפרעה

 ויבוא עולם פתחי ושאו ראשיבם שערים שאו במדרש
מכבודו שחלק הכבוד מלך שמו נקרא למה הכבוד מלך

 אבל • כשמי) נקראיבי אינם ודם בשר מלך ליראיו
 נתתיך ראה במ׳׳ש אלקים בשמו למשה] ל^יאו הקב׳ה
 של והפתחים רהשערים הדבר דשורש בו׳ אלקים
 משיגים אנו אין רבווראי שברור הצדיקים המה העולם

 וירו מגדולתו ולא מחסירתו לא • ב״ה ית׳ להבידא
 בנ״י צרכי ובל הקדושים וגמרתו והתקיפה הגדולה

ה הבורא גדולת ניכר ועייז  ושופבז משגיח יש אשר ג״
 שפע להריק עליונים השערים פותחים דהם בארץ
 י הגדולים הצדיקים נקרא ושערים לבניי וברבה

 כחו נתן והקביה • עולם פתחי נקראו והקטנים
 ה' הכבוד מלך זה מי • להם מכבודו וחלק לצדיקים

 נותן שהקב״ה אף ר״ל רילי׳ בצבא אות ריל צבאות
 לשמו הבח מתיחסים הם אעפ״ב וגרולה בה לצרקים

 וביש ב״ה השי)>ת של רק בחם זה שאי! ויודעים ית׳
 אז בבור איזה להם כשנותן העולם אומת אבל

 בצבא אבל מעלה של וגבירה בח מבחישין
 מלך שהוא אות הוא ישראל צבאות הוא רילי׳

 זוכר איני והשאר • מכבודו להם שחלק אף הכבוד
;מרעתו יבין והחכם בראוי

בשלח פרשת

ה ן ס פ  והבית • הצור על לפניך עומר הנני ב
• העם ושתה רבים מים ויצאו בצור• ׳

 לומר הקב׳׳ח אצל שייך רהאיך מפורסמת הקושי׳
 ולית בבורו הארץ בל מלא הלא • שם רעומר

 ־ הצור אצל שעומר לומד יתב! ואיך • מיני׳ פני׳ אתר
 אך • חלילה הזה במקום רק רהואעומר רמשמע
רבותינו דברי ידוע דהנה ■ בן הוא הדבר רשורש

 4 פנחם וייגמור שנאמר תפילה אלא עמידה שאין ז״ל
 I זה זולת מצינו לא רבי מובן אינו רלבאורה • ויפלל
■ ובוודאי • דווקא בתפלה ב״א בארם עמידה שום

 הענין פשטות בפי ולא ־ שבל דבר לאיזה ביועו
 מן ריברו לא דחז׳׳ל רבאמת הוא הרבר שורש אבל

 השלימים לבב אנשי מן רק • הערך פחותי האנשים
לא ראצלם חז׳׳ל אמרו ובאלו ובתורתו ה׳ ביראת

^ בעזכלם הולכים ̂ הם ימיהם רבל בלל עמידה שייך
 העליון לעולם ומעולם למדריגה ממדריגה ומחשבתם

 ולבוא העולמים בל הבורא לבקש רוצה כשהאדם בי
 ית*ש אליו ולהיות האמתיות ולעבדות (לעבודות)

 והמצות התורה עיי ולילה יומם לחפש האדם צריך
 וע״י הקדושים ושמותיו ותיבות אותיות צירופי וע״י

מידה ובבל ועולם עולם שבבל הקדושים מלאכיו
קרושה



אמתבשלח פרשתתורת
 ולזת • ■אחר כמעמד בלל להיות ואיא • קרושה

 • עמידה בלל יצוייר ולא מהלכים נקראים הצדיקים
 אל-הביראיתיש וחיבור הדביקות דהוא בתפילה זולת

 דרך הולך אז עמידה לתפלת שמניע עד דהאדם
 והתשבחות השירות ע*י העולמות השתלשלות

 ארם משיג פעם בכל אז שאומרים דזמרה ופסוקי
 לא עדיין אבל • הקדושים מידות דרך יותר שכל

 ממש אצלו דבוק להיות בעצמו המלך אל היניעלדבר
 קדושה של אפילו וחלל והפסק המבדיל מסך שום בלי

 לבד הפשוט סוף אין של ית״ש אורו זולת עליונה
 אצלו מלשון שהוא האצילות עולם נקרא ולכך

 בתפילת וזו • בבימל ממש ית׳׳ש אזנלו עומר שהאדם
 מסך שום ואין אצילת בעולם עומד האדם שאז שיע
 המקיף סוף אין איר רק לקונו האדם בין מפסיק וחלל

 ממש שיחו ישפוך ה׳ ולפני צדדיו מבר האדם את
 עם דבוק אינו ש׳יע לתפלת שהניע מקורם משאיב

 "מ0 • ועילם עולם בבל הוא רבחינתו אע"נ ־ המלך
 שבכל לבושים ע״י ית״שזולת עצמנתו מנלה אינו

 אז בקרבנות עשי' בפסוקי הוא כשהאדם למשל עולם
 היא דזמרא ■ בפסוקי ובן רעשי' באצילות דבוק הוא

 באצילות הוא ואז המלאכים עולם אל ייתר מתקרב
 השרפים בעולם הוא יוצר כברבת יכן • דיצירה

 לתפלת האדם מניע אשר עד • רבריאה באצילות
 אין־לילך ומשם • ראצילות באצילות דבוק שהוא י״ח

 להתצייר בשכלו) נולצייר האדם שצריך ביון בי יותר
 האטיתת בדביקות במחשבתו דבוק ילהיות בשכלו

 והוא א־תו ומעטף לבדו ית״ל לפני עומר ה-א האיך
 בקשתו ומסדר אביו לפני המתנענע כבן אליו מתחנן

 תפלת הש״ע נקרא ולכך * הליבה יצייר 'לא ישב
 בוודאי והנה • רבו לפני עומר ארם שם בי • העמידה

 במו למטה עצמינו את ומקדשים עושים שאינו מה בפי
 באים כשאנו וא״ב למעלה הרונמא את מעוררים אנו כן

ת״ל אז לבר הניל לפניו עמידה של במררינה  נסהואי
 לפניו עומרים שאנו במו ודיל לפנינו כביבול יתייצב

 אלקותיו שהוא אמצעי נקודה אל מחשבותינו ומדבקים
 המחי' פ:ימות הנקודה לן והוא הבל שורש ית״לשהוא

 על א*ע ומעומד א״ע מצמצם הקביה כך הכל את
 בשבילם אשר מחשבתו נקודת שהם ישראל נקודת

 בדי והבל העילמות בל את לברוא ברצונו עלה
 הראשה ואבן המחשבה עיקר והם ישראל לזרע להטיב

 העולמות בל יסור הם שבנ׳׳י ■ העולם הושתת שממנה
 ישראל לצרבי ויהיו לשמשם כרי הכל נברא ועבורם

 בהם לעשות תחתיהם הנבראים בל ומשועבדים
 צורה שהוא ישראל צור ר,וא נקרא ולבך ■ כרצונם

 הצורה עיקר הם כי אצלו בכסא החקוקה ישראל של
 שאומר מה תבין ובזה • בתחילה שלו ומחשבה

אני בשבילך ר״ל הצור על לפניך עומד הנני • הכתוב

 ודבוקה במחשבתך עומד שאתה במו ור״ל שם עומר
 של הציור ר״ל הצור על שם אני בך • ממש אצלי

 לישראל להיטיב המחשביז שהיא ור״ל ישראל
 ובל טובים הדברים ובל החסדים בל נבראו ועבורם

 ליתן 'צריבין העולמות ובל • טובים השפעות מיניי
 שתכה ריל בצור והבית וז״ש • ישראל לכנסת שפע
 ודביקות עליונה המחשבה זו שתעודד ריל הציר בזה

 בל תמשוך משם מים ויצאו ואז כבנ״י אלקות
והבן לישראל וחסדים השפעות

 לפני כולכם היום נצביפ אתם הכתוב יתפרש ובזה
 וראה בישראל הסתכל רבינו שמשה ר״ל אלקיבם ר׳

 על תתמה אל ואמר ■ עומרים נצבים בחינת שהם
 במדריגה שאתם מהמת הוא היום נצנים שאתה מה

 פני' עליון בדביקות קשורין שאתם ר׳אלקיבם לפני נרולה
 ביניכם ומבדיל מסך שום ואין ארקיבם ר׳ ער בפנים
 הליבה יצוייר לא ושם • המלך אל קרוב־ם ואתם

והבןמאור: בו' עמידה אלא
 ישראל בני אל דבר משה אל ר׳ וידבר בפסוק
 ר״ל • החירות פי רפני ויחנו וישובו י

 לבם וירדה הנבונה לדרך להשיב ישראל בני שיראו
 בעולם דבוק דיבורם שיהא ריל החירות פי לפד חני׳

 והוא לבנ״י החירות בל יוצאים משם אשר העליון
 רתפילה הים ובין מנריל בין רייבלא עלנזא נקרא
 ידוץ בו ה׳ שם עח מנרול הכתוב ע״ר מגדול נקרא
 שר ברומו העומרים רבריס הוא דתפלה ונשגב צדיק
 ור״ל • ים בשם המכונה התורה הוא הים ובין עולם

 בעלמא דבוקים יהיה בתפלה בין בתורה בין רריבורם
 והשורש,לבל הבעל היא ר׳׳ל צפון בעל לפני רחיתת

 דבוק הוא בשארם ועי״ז הים על תחנו נבחו הצפונות
 בה נבוך מארציותוהוא נפשט הוא אזי העליון בעולם

 ואמר וז״ש הנשמי העולם בזה בעלמא וכמתעסק
 אף ועי״ז בארץ הם נבובים היצהיר שהוא פרעה

 1כ ואכבדה אחריהם ורדף פרעה לב את שחזקתי
 אינו והשאר והתפלה בתורה יטבע בי ופרשיו חילו בבל

: בראוי זוכר
ק ו ס פ  ויראו בו׳ ב״י וישאו בו׳ הקריב ופרעה ב
 1אי המבלי משה אל ויאמרו כו' מאוד ׳

 לנו עשית זאת מה במדבר למות לקחתנו במצרים קברים
 ונעבד' ממנו חדל בו׳ הדבר זה הלא ממצרים להוציאנו

 שמבני וחלילה זרים דברים הם לכאורה בו' מצרים את
 ונראה . באלה ומנישמיט ז,-ים דברים יצאו ישראל
 במיצר שהם בעזראו ב״י רהנרז והוא אחר לדבר רבוונו

 • להם לעשות גדולים ונסים" לרחמים וצריבין גדול
 שהשם ונם בשלום הים בתוך וילבו שינצלו א׳

 שאינם בעצמם הבינו זה והנה • בשונאיהם נקמה יעשה
 השם את לעבוד כמה להם ואין באלה לניסים בראי

זוטרי ויראת אהבה כי ■ להם יעשה אשר הטיב כל על
היא



אמתבשלח פרשתתורת
 יצ.-ייר שלא בשכלם והשיגו הללו הטובות לגבי היא
 שמו עבודת עביר גפש מסירת זולת עבורה שים להם
 ואין • זו מדריגה להם אי: שעדיין בעצמם שערו וזה

 סברו בי מאוד ויראו ולבך נפש במסירת לעבוד בח בהם
 בסבנה והם תקותם אבדה בך ובין כך שחיובין בלבם
 מחמת . ממצרים פרידתם עליהם קשה הי' ולבך

 לפי בעבודה השם את ל<בוד להם קל הי' שבמצרים
 עשית זאת מה וז׳׳ש • גדולה עבורה ולא וערכם כחם
 לך דברנו אשר הדבר זה הלא ממצרים להוציאנו לנו

 את שנעבור ר״ל • מצרים את ונעבדה ממני חדל
 בי ׳ש וז לעבוד בקל היה שש בי • כמצרים השיי׳ת

 וקרה פשוטה עבודה במצרים• ה׳ את עבור לנו טוב
 מקים במדבר משנהי' במדבר ממותינו ■ ערכינו לפי

 וז״ש .נפש במסירת ולעבוד נפשינו להפקיר שצריבין
 אשר ־ד׳ ישועת את וראו התיצבו תיראו אל משה

 ר״ל תחרושין ואתם לבם ילחם ה׳ בו' היום לבם יעשה
 הש״י להם יעשה שבוודאי להם ורמז אותם שפיים
 במו נפש ,מסירת של זו למדריגה לבוא להם ויעזור
 עשו ומת • אחריהם מצרים שרדפי בסוף באמת שהי'
 והי' לקדשו יהודה והיתה תחילה הים לתיך נחשון קפץ

והבן; ניצלו ועי׳׳ז נפש מסירת להם

ק ו ס פ  לחם לכם ממטיר הנני משה אל ד' ויאמר ב
יוםביומו• דבר ולקטו העש ויצא השמים מן

 א׳ • השפעות מיני ג׳ דיש הקדוש מזוהר ידוע דהנה
 החיוני ובח האדם גוף ניזון ממנו אשיר הגשמי מזון
 התורה מחיית מזון־ דהוא השמים מן לחם יקרא וחב׳

 לתפארת מרמז רהוא השמים.־ מן היורד רוחניות דהוא
 שפע עוד ויש . איברים ב שנבלע אבירים לחם והוא

 שפע מקבל אדם אשר הדקה מן דקה שהיא עליונה
 סתימא■ מחשבה דהוא עילאי החבטה של המקור מן

 הלכות השונה בל אלי' דבי תנא בש׳׳ם א־תא והנה
 רליבו׳ שנאמר העגה״ב בן שהוא לו מובטח יום בכל

 דשירש - הלבות אלא הליבית תקרא אל לו עולם
 יום בכל להתנהג איך לידע רוצה בשארם הדבר
שהבל^ניני' והא־ך ידבר ור,איך טובה הנהגה איזה  יע
 יום בל בראשית ימי בששת בשמסתבר להבחין יבול
 דהא היום בזה ונמצא נבדא אשר ובל בו נעשה אשר
 ליום התנהגות זה אחר התנהגות שייך ויום יום לבל

 צפה דהקב״ה ידוע והנח ובדומה ב' ליום וזה ראשון
 יום בל וא״ב העולמות בל וברא בה והסתכל בתורה

 מן גם בוודאי וא*ב התורה בשבל יצירתו נגמר ויום
 האדם יבול בזה-התורה יום בבל לומד שאדם התורה

 בתורה להסתכל יבול בשבל ולומד בקונו דבק אשר
 יום ליאותו הצריך ההתנהגות בל היום בזח שלומד

בל של התנהגות מיני בל כתורה בלול דהבל ביוון

 מןהתור׳ ומבין היום בזת שלומד ע״י וא״ב ויום יום
 ירה על יום אותו של והתנהגות הלבות שלומד
 העליון ובעולם התורה של ברוחניות דביק הוא בוודאי
 ומזה • תורה תצא משם אשיר והדחניות הקדוש

 ביון וא״ב • הבא וכל עתידות דבר בל לידע יבול
 עולם כן שהוא לו מובטח העליון בעולם דבוק דהוא
 נכווראי ביום הלבות השונה בל בשים חפי׳ וזהו . הבא
 מן שיודע הבחינה בזאת ששונה ר״ל קשור) הוא

 בוודאי יזם בל של והתנהגית ההליכות בל התורה
 הוא וא״ב • התורה כעולם ברוחניות קשור הוא

 לו עולם הליבות שנאמר עוה׳׳ב בן שהוא מובטח
 אם העולמות התנהגות לידע אפשר אי בוודאי וזה
 התוד' ברוחניות נפשו שמקשר התורה •הלבות ע״י לא

 ממטיר הנני .הכתוב שאמר להתנהג-וזהו איך ידע ועי״ז
ל מןהשמים לחם לכם  רוחניות ושפע מזון לכם אשפיע די

 מן היורד ורוחנית התורה מחיות ניזון נפשיבם שיהיה
 ודבוקים קעוורים תהיו שאתם •'ז עי ואז בו׳ השיטים

 • כיומו ם י דבר ולקטו העם ויצא התורה ברוחניות
 ר״ל ביומו יום בל של התנהגות מזה ילקטו שהעם
 באשר יום בכל להתנהג האיך ידעו התורה שע׳׳י

;והבן בס׳׳ד לעיל הארכנו

ק ו ס פ  ויד• • ברפידים ישראל עם וילחם עמלק ויבא כ
 תחתיו וישימו אבן ויקחו בבידים משה

 אמרו לא אלו מאמרות עשרה בספר דהנהבתיב : בו'
 ואם בו' נמות פן ושמע אתה קרב משה אל ישראל
 הי׳ לא עצמו השם מפי דברות היו״ד ישראל שיסעו
 שהיה רק . אבנים לוחות הברית לוחות לשני צריבי;
 עד בך בל גדולה והשגה שבל להם משפיע ית׳ השם
 לוחו' בשני בעצמו ע׳׳ה רבינו משה של ידים שהיו
 מצד וחמשה ימין צד של חמשה שלו אצבעות ועשר

 לקבל יכולים היו ומשם לישראל מאירים הי׳ שמאל
 ורצו ימין יד שדחו מחמת אך . התורה בל ולהשיג
 והוצרכו מהם ההשגה נתמעט לבך סי־סור ע״י לשמוע
 דבל מבאן יליף הש״ס והנה • אבנים לוחות לשתי

 ־ בנחמתם ורואה זוכה ישראל של בצערן המשתתף
 אבן ויקחו בבידים ו<די;םשה דבתיב סבאן ראי׳ ומביא
 דלכאור' ישראל• של בצערן דהשתתף תחתיו וישימו

 שייכות לו שיש באדם אי עסקיני; במאי תמוה הוא
 עסקינן בשופטני אטו עמהם מצער ואיננו הצביר בצער

 לבו אל ישים ולא בצערו רואה אשר האדם הוא מי
 אשר באדם מיידי דהש״ם ואי . צבור עם ארי' ומאי
 ואעפי״ב הצבור בצער בלל שייכות לו ואין לבו לו טוב

 ראי' מאי קשה א״ב בצערן עמהם להשתתף צריך
 מלחמת באן הלא ישראל של בצערן שהשיתתף ממשה
הלחם צא במ׳׳ש במשה תלוי הי׳ הדבר עיקר עמלק

בעמלק



יאאמתבלשת פרשתתורת

 מרפירים ויטעו חז״ל אסרו רבאמת י״ל אך כעמלק
 בא עי*ז התורוז מן ידיהם שרפו ע׳׳י עמלק ויבוא
 מפי לשמוע יריהם רפו אשר ישראל והגה • עמלק
 בא לבך השגתם ונתמעט סרסור י ע" רק עצמו השם

 בלום ירר לא זה בשביל משה אבל • עליהם עמלק
 עבור הי' המלחמה עיקר וא״ב • זה עבור טמדריגתו

 הש״ם יליף ושפיר • בצערן מצער הי׳ ואפיה ישראל
 הבתוב פירוש י״ל ולפייז הציבור בצער לשתף דחייב

 ובברות משא ישראל שהבניסו ר״ל בברים משה וידי
 השית״ל מפי לשמוע רצו שילא עיי משה של כירים
 בדבר שמיאנו ביוון אף • להם מאירים הירים דהוו

 • אבנים לוחות לשני יהוצרכי בירים הבניסובובר אז
 • הידים במקום תחתיו וישימו אבן ווקחו שאמר וזהו
 הירים ררט ריל תירה מרברי ידיהם שרפו פירש וזהו

 יבולים שהיו עיה רבינו משה תורההידיםשל סרברי
 וחור אהרן אבל • שלו הירים מן תורה רברי להשיג

 לא הם בהד משה עם היי ואהרן זה אמרו לא שהם
 הירים להם והי'מאירים שלהם והשגה ממררינתם נפלו
 באמת שהם אחד מזה בידיו תמבו וז״ש • משה של
י ובל משה של הידים מן משיגים הי׳  להם הי' י

 ר״ל השמש בא ער אמונה יריו והיו • אחר כלוח
 הנמשל משה פטירת ער להם מאירין היו שיריו

: והבן לשמש

י ר מ א י  בעמלק ליה מלחמה יה בם על יר בי ו
 בשם ברבי' ד' בילקוט ואיתא תר מרוד

 בעולם עמלק של שזן;עו pז בל בהנא בר אבא ר׳
 עמלק של זרעו אבר הפנים את מבסה הבנף בביבול

 • מוריך עור ימף ולא שנאמר הפנים מן הבנף ניטל
 של שזרעו זמן בל חנינא בר חמא ד' בשם לוי ור׳

 • שלם השם ואין הבסא אין בביבול כעולם עמלק
 והבסא שלם השם העולם מן עמלק של זרעו אבר
 וערים לנצח חרבות תמי האויב שנאמר שלם

ישב לעולם וה' המה זכרם אבר נתשת
 עוטה בתיב הגה • הילקוט ר עב■׳ בסאו למשפט כונן
 להאציל והפשוט • הקדום ברצונו כשעלה כשלמה אור

 באי לבל וחסרו טובו ולהטיב העולמות את ולברוא
 ולמנרע שמו י״ת ויראתו חסדו גורל ושידעו עולם

 שום לנו להיות • כאפשד הי' והאיך ושיליט רב דאיהו
 והוא כלל תפיסאבו מחשבה אשרלית ית׳ בו השגה

 האציל וטובו חסדו מגודל לזה • מהשגה מושלל
 אור עוטה וזהו • לבושו מעטה מחור אור כביבול

 וגבורתיו נחלתו עולם באי בל יכירו עיי אשר בשלמה
 של פניו אור כביבול נקרא האור וזה • ית״ש ורומותו
 פניו ה' יאד • אומרים שאני וזה • שמו ית' חקכיה

הוא ורא • חטרו עוצם הוא שם כי ויחונך אליך

 ימינך • רציתם כי פניך ואור וזרועך ימינך בי שנאמר
ת הוא  • עיה אבינו אברהם של מידתו החסר מי

 פניך ואור • ע״ה אבינו יצחק של מירתו הוא וזרועך
 של הבחור חי׳ והוא ע״ה אביני יעקב הואמירתושל

 כני שיזונו רציתם בי פניך ואור עיקר הוא וזה האבית
 כביבול הקכ״הוב״ש של פניו מאור קרובו עם ישראל

 גורל עוצם הוא שם ב< ומכריל מסך שום בלי
 שלש של ממירה נמשך והוא הטוב והחסר הרחמים

 והוא א״ל שהוא קדישא עלאה ריקנא תיקוני עשרה
 תוקף נמשכו שמשם • וחוזק החסרים תוקף לשון

 העולמות ולבל המידות לבל עליונים והרדזמים החקרים
 אויר • הקרוש השם וזהו ■ לעד שמו ית' אורו וזה

 שהוא מלבוש מספר והוא אל פני אוד שהוא פניא״ל
 סוד והואג׳ב בשלמה אור עוטה וזהו שעי׳ח נימטרי׳

 בחושבנא ררין חושכנא לכולם אחד מספר בי החשמ״ל
 אליך פניו ה׳ יאד • בחנים כברכת הברבה וזהו • רדין

 יתיש פניי ואור חנוין למידות שיבוא היינו • ויחונך
 שם ויקרא ג״ב וזהו • ייה שהם ובונה חבמה הוא

 פנים אל פנים אלקים ראיתי בי פניאל ההוא המקום
 בשנאכק הרשע עשו של שרו רהנה • נפשי ותנצל

 קומה בחינה חיו להכחיש רצה ע״ה אבינו יעקב עם
 בכוחותיו !שיתלבש אע״ה יעקב של שלימהיהקרושה

 בל והעביר לו ויובל מלאך אל ישר ויעקב ח״ו
 פניו אור עצמו אל’ לו ■שהאיר ער המבדילים המסבים

 וכזה פניאל ההוא המקום שם וזהו • הקב״ה של
 בעולם עמלק של שזרעו זמן בל והנה • נפשי ותנצל

 מסבים הם'נעשים ■ ריל ורולות קליפות והס
 • כביבול הקביה של פניו לאור ישראל בין המבדילים

 את מבסה הבנף שבביבול ברבי' ד׳ שאמד וזהו
 פניו מאוד נזונין ישראל בני אנו שאין היינו • הפנים

 המסבים וע״י מתמצית רק כביבול הקביה של
 של בשיאברזרעו בימינו במהרה אבל • המבדילים

 ניזונים ונהיו הפנים את מבסה הכנף אין אז עמלק
 המבדיל מסך שום בלי ממש פניו מאור האל בעזרת

 אמן בימינו במהרה הקדושים וחסדים רחמים ויתגברו
 חנינא בר חמא ר' בשם לוי ור' • יבין המשכיל

 שלםואין השם אין כביבול בעולם עמלק של שזרעו ב*ז
 למשפט בונן ישב לעולם וה׳ ער ובו׳ שלם הבסא
 מתיחיידין ראינין בבגונא הקרוש כזהר איתא בסאו

ראחרובו'והכן: ברזא לעילא

יתרו פרשת
, ר ו ח ה  לאבוללחם ישראל זקני ובל אהרן ויבא ר
והקושי' • אלקים לפני משה חותן עם י

משה לפני והלא אבלו אלקים לפני ובי בחבזיל
אבלו



אמתיתרו פרשהתורת
 שת״חמסוביןושרוים מסעודה הנהנה מבאן אלא אבלו

 הרב פי את ושאלתי .השבינה מזיו נהגה באילו בתובה
 זה מה קאזניץ דק״ק משרים טניד המנוח הקדוש

 הלא • אלקיסאבלו לפני ובי להזיל בך בל שהוקשה
 אדם של ומעשיו תנועותיו ובל תמיד לנגדי ה׳ שויתי
 ואיב • בידוע המלך לפני עומד באלו להיות צריך
 לפני צדיקים של בדרבן לחם לאבול בתיב לבך

 אסור בנים דאיתא מה ע"פ לי והשיב • אלקים
 רבך מורא בי ע״ז והטעם • רבו אחורי להתפלל

 להיות א״א רבי מורא לו שיש ובשעה שמים במורא
 עליו שיש מחמת לתפלה הראוי שמים מורא עליו

 ובי לחבזיל קשה שהי' וזהו • אוזרת ואיטוז מורא
 והי' • אבלו משה לפני והלא ־ אבלו אלקים לפני

ק מורא עליהם  עליהם להיות באפשרי הי' והאיר ד
 מבאן אלא • אלקים לפני זאת • ומה שמים מורא
 ודא ודא שמים מורא בעצמו וזהו ובו׳ הנהנה שבל

: הוא אחת

 ביום ממצרים ב״י לצאת השלישי בחדש בפסוק
 רמז דרך י״ל • סיני מרבד באו הזה

 עיש • לוחז״לסיני קודאין היו יוסף דר׳ דהנהידוע
 ובל השמעתות בל בולל והי׳ • בהלבות בקי שהי'

 דתיבת חזינן הרי • סיני בשם אותו ובינו הממרות
 נבללו הזה שבהר לפי בללתהבל על מורה הוא סיני
 ג״ב הוא דקול ידוע והנה הדיבורים וכל התורה כל

 ורוח אש בחינת במה נבללו דבקול כוללת בחינה
 מה לשער אין אלקים של דיבור אפילו והנה • ומים

 קול כין חילוק אין ית״ש ואצלו • לבלול שיכול
 במ״ש הענינים בל בדיבור הבל לבלול יבול בי לריבוד
 מידה והוא שמים נעשו בדביר נעשו שמים ה׳ כרכר
 הגבורה מפי שתים סיני בהר ששמענו במו כללית

 מה והמצות התורה בל נכללו ובו לך יהי׳ ולא אנכי
 א״א הגשמי כדבור אכל ובי׳ לדבר יבול הפה שאין

 שבל מאמין כשאדם אמנם א׳ דביר זילת לבלול
 בו בלול הוא ריבור ובל מפי היוצאים ור-כורים ההבלים

 הדיבור בשמקשר ואז • בו דבר ה׳ ורוח המרא וזיות
 אלקות וחיות הרוחנית כשורש במחשבה וקיל כקול

 דיבורים במה לבלול יבול הדיבור שאין • אע״פ אז
 שכליים יבמה ענינים מבמה כלול הוא מ*מ אכל

 אלקים דיבור שהוא ביק חלקים לבמה מתפוצץ והדיבור
 של דיבור בל הקרושה כתורתינו רואים שאנו כמו

 מחמת פירושים במה וסוכל עניינים מבמה בלול משה
 הקרוש' ורוחנית יכשורש ברזיות נקשרים הדיבורים שהי׳
ז ירושלים כתיב והנה מ  סביב וד׳ לה סביב ה
 ששם כנ*י היא דירושלים עולם ועד מעתה לעמו
הרים ואין ההרים מן מסוככת והיא הדברים כל נכללו

 העליון העולם ברוחנית הקדושה ששורש אבות אלא
 לראות צריך אחד ובל בניי מסבכים הללו השרשים

 כלי לענף מאיר השורש ויהי׳ בשורש דבוק שיהי׳
 כאמת רהנה ח״ו רע תערובות שום ובלי מסך שום

 כעיקכות ולילך הקדושים במידותיו לדבק צריך האדם
 העליונים כעולמות הרוחניות ושורש הקדושים אבותינו

 הסד עושה להיות האדם וצריך לחסד• מרבבה להיות
 שיאירו טובים מוזםדים שיהי׳ העיקר אך • כעולם

 כשורש נקשרים ויהיו הסזוב מהשורש ושיהיו החסדים
 בי הרע חלק בו יהי׳ ולא עליו! החסד של הרוחניות

 רע בו שיש ביון מ״מ טוב הוא שהוזסד אעפיי
 בר אכזר על רחמן הנעשה כל חבזיל שאמרו כמו

 אומרים שאנו ומה • טוב כולו החסד להיות וצריך
 שהקב״ה הילד ויגמל מלשין ד״ל טובים חסדים גומל

 חסדים דק שיהיו הרע מחלקי הוזםדים וגומל מפריד
 להתנהג שיצטרך מה הגבורה במרת בן ובמו ■ טובים
 הרע חלקי בל ולהכניע יצרו על להתגבר זו כמידה

 במידות איע מדבק כשאדם ואז • הטיב תחת ולשעבד׳
 בשורש א״ע ומתדפק האטת עבדות לידי ובא האלו

 בבל לראות צריך ואדם • הגוונין בל בלול ששם האמת
 חבל שיחי׳ שלו ורחמנו׳ ובגבורה בחסד שנוהג מדות

 רק רע תערובות שום בלי ובהיר ונקי וזך אמיתות
 בי • גוונין ג׳ של הכוללת שהוא הפשיט כאמת
 בוג' אעזר שי׳׳ן בחינת וזי הבל בלול• אמת במרת

 שהוא אמת בחינת שהוא השלישי בחורש וזה • קוזין
הו ש״ןז  משלשה הבלול התחדשות השלישי חידוש ה

 לכהונת מגיע כשאדם ולבן • והתפארת וגבירה מחסד
ע חלקי מכל יוצא הוא אז האמת  המצירים ומכל הי

 מצרים ר׳׳ל מצרים מארץ כ*י לצאת וזיש • י אותו
 האמת בבחי׳ דבוק כשיהיה אבל מציריסלחקדוש' שהם

 תחת נכנעים ובולם הרע ענפי מכל יוצאים הם אזי
 ריל סיני מרבר באו הזה כיום וזש״ה והאמת הסזוב

 שהוא הזה השלישי התחדשות של ואור בבהירות
 לבוא יכולים ועייז סיני למדבר באו הקדושה עצם

 ובל הדיבורים בל הבולל הוא שלסיני הדיבור לבחינת
 הכוללת כמידה א״ע מדכק־ שאדם ובמו • הענינים
בן מו  ויכול ■וכולל-הכל סיני נעשה שלו הדיבור כ
ת השפעות מיני כל כדיבורו לפעול ס  מיני בל לבניי טו
 אכי״ר ונחמות ישועות ישראל“ לזרע טובים חסדים

 אתי תעשון לא פסוק על כזוהיק שכתב מה תבין וכזה
 גדול כתיב יצחק ר׳ אמר • אותי תעשון לא ר״ל

 * הזהב לי היינו שמך וגדול הכסף לי היינו אתה
 ישראל הה״ד כישראל אלא מתחזין לא גוונין וכולי
 וספירות רמירות אף באמת דהנה • אתפאר כך אשר

תת והם .מאור גבוהים הם הקדושים  ■רוחנ^ או
ת להם להתפלל אסור חיו אעפיב געלמים כ ולהחזיק ל

אותן



אמתיתרו פרשתחורת
 לא אם • כנטיעות מקצץ חיו כי דאלקות אותן

 השופע כיח סיף אי! ככח כשגרשו כולו שטדכק
 אנת וכר בתיקונים ראי׳ ובמו • אותם ומחי׳ לתוכם

 • נשמתא בלא בגופא בולהו אשתארו מנייהו תסתלק
 בחינת שהם יםומק חוור לגוון מרמזין וגבורות וחסרים

 • ה!הב ולי הכסף לי רבתיב אע״ג וזיש • tpוב והב
 מ׳'מ ממני הנאצלים הקרושים מירות לו שיש ריל
 המרות אתבללו ולא • השורש מן אותם תפרידו אל
 ובלול המירות נמזגין ששם ישראל של בשורש אם בי
 אשר ישראל במיש והתפארות והמירות הגווני! בל מן

: והבן אתפאר בך

ס םו פ  באור עיין ה אל העם רברי את משח וישב ב
 תשובה בררך דלא רח׳׳ו שפי׳ החיים י

 הוא בי בי׳ה לחשם ישראל רברי את משה החזיר
 מחשבת בל גלוי לפניו הלא לתשובתו צריך אין ית׳
 ברי השם לפני ישראל םיפררברי משת רק ■ ארם בני

 כהוגן שהשיבו מה רבריהם ומיפר המקים לפני לחבבן
ל וי לנשמע נעשה והקדימו  הפתבל דמשה עור ׳

 רבד וזה • לנשמע נעשה רהקדימו ישראל בתשובות
 במו אלהות כה זולת להשיגו יבול כ״א שאין פליאה
 שמלאכי מה לבני זה רז גילה מי כמדרש ראיתא
 עושי מלאכיו ר׳ ברנו רבתיב • בי משתמשין השרת
 כוונו והם לשמוע והדר עישי רברי בקול לשמוע דברו

 רבר זה שאין משה והבין אלו דיבורים נ״ב - למטה
 והופיע בם דיבר ר׳ רוח אלא בחורתם מצר עצמם

 הי'מדברת עצמה ושכינה מלמעלה קרושה רודן עליהם
 נעשה של זו תשובה ישראל איש בל של גרונם פתוך

ל ר׳ אל העם רברי את טשה וז״שוישב • ונשמע  ר'
 לא הלזה הדיבור שייחם בלומד • דיבורים שהחזיר
 ונתן בעצמו ד׳ תשובת שזו ׳'ל ר לחשם ב״א לישראל

: ורוק ונשמע נעשה של ריבוד בפיהם

ר ה ו  תגנוב לא גבי הדברות רכעשרת • הקרוש מ
 להורות בגווייהו טעמא אינךפיםקא גבי ובן

 • ממנו ללמור ברי דרבי׳ רעתייהו לגנוב דטותר
 ובמו • שוים שמעשיהם יש כאמת דהנה הכוונה
 פמח• לשם אכל זה הפםח שאכלו שנים בשים ראיתא

 י בם ילבו צדיקים נאמד ע«ז ־■ גסה אבילה לשם וזה
 בו׳ בם יבשלו ופושעים׳ נאמר וע׳ז
 חה זה האכילה במו שור, שניהם של המעשה א*ב

 אשר והטעם חביונה היא ביניהם הנפקותא אך • אבלו
 לו יש וזה וכוונה טיגם לו יש שזה ביניהם מפסיק

 לשבח טעם נותן וזה לפגם טעם נותן זה אחרת בוונה
 הבל אלא העיקר הוא המעשר. ולא ־ שמים לשם
הרכנ״י מארומיו שמעתי ובך • הלב בוונת אתר הולך

 דהוא בבזית אבילה שיעור חז״ל דאמרו הא על פירוש
 האבילר, דכחינת חבמים רשיערו רמז ע"פ

 כאמת רהנה • הזית בחינת ע״ד לר,יות צריך
 • מזה זה מהיפבים בחינת ב׳ כזית יש

 ■ לזכרון יפה זית של והשמן לשבחה קשה בעצמו דהזית
 בקליפתה מחיבר שהוא כ״ז בעצכזו רהפרי והוא

 היא אז גמתקה שלא בטרירתה עדייו היא ואז ועצמותה
 כתישה ע״י שטן שנעשה מכיוון אבל לשכחה קשה

 • שנמתקה ביון לזבדון יפה ממנה היוצא השמן אז וטחונה
 בבחינה אוכל כשאדם כאמת ■ האכילה בבחינת בן במו

 פעל שלא ביוון זו אכילה מועיל אין אזי ־ גשמיות
 בשארם רע רבד הוא באמת שהגשמיות ביון • בלום
 אובל בשארם אכל היצר והמרת תאוות מחמת אובל

 גשמ-ות על משגיח ואינו תאוותו ומשליך בקדושה
 הרוחניות חיות על ד' פי' מוצא על אלא המאכל
 המאכל שכתיך הקדושות ניציצות ומעלה כמאכל התוזוב

 הזאת אכילה אז מאכל גי״מ ארנ״י יחור(הקב׳׳ה)הוי׳ ע׳׳י
 למזבה דומה יהעזולחן ■ קרבן במקום לעכיחז נחשבת

 האובל לפי והבל בקדושה שאכילתו כיוון מכפר שהוא
 מפה שמעתי האכילה כוונת ובענין ■ הלב כוונת ולפי

 אומרים שאנו מה על פי׳ יי' נ הרב מ״י אדוני קדוש
 בדבר והותרנו שבענו בו׳ אכלנו משלו צוד של בזמר

 ויהי׳ הוה היה שהוא על ביה הוי״ה רהשם והיא • ה׳
 בהוהוגם ב׳׳א תירה דברה ולא עכר שייך לא ובאדם

 והנה ■ השם •רצה אם להיות יכיל עתיד
 אז בקדושה איבל בשארם האבילה בענין באמת

 ביוון רק עתיר בו שייך ולא העילם מן נעדר המאכל
 בבל א*ב צבאם כל פיו וברוח נעשו שמים ה׳ דבדבר

 בח כי כ׳׳ה הוי׳ שם של ובחינה בח יש הנמצאים
 ה׳ ובדביקות בקדושת אובל בשארם א׳׳ב בנפעל הפועל

 אינו ונמצא ההוא במאבל ב״ה הוי״ה כח נקשר אז
 וזהו יבלה לא ה׳ בה בי • והותר ישבע רק אופל

:והבן יז' כדבר

משפטיס פרשת
ה ו מ פ  לפניהם תשים אשר המשפטים ואלה ב
• תםררקדמיהון ריניאדי ואלין ותרגומו י

 עשרה שילש והם • דרחמי מבילין תליפר ראית ירוע
 והם ובו׳ וחנון רחום אל והם • עילאה ריקנא תיקוני
 מלשון הוא ואל • עליונים טובים וחסדים הרחמים עוצם
 תוקף שהם להורות הארץ אילי את במו • וחוזק תוקף

 טירות עשרה משלש והמשכם נשגבים וחסרים הרחמים
 בזוה״ק נקראים והם ובו׳ כמוך אל מי מפסוק היוצאים

 מימי עד רחמים הבל הוא ישם קרישא דעתיקא שכחא
וחסד הפשוט האחרות הקרוש ברצון שהיא קרם

עליון



אמתמשפטים פרשתתורת
 רעים יש א! המירות להתגלות בשבא אבן • עליון
 תצא לא □אתו בי המקבלים שנוי ע״י וחובה וזבות

 עיקר והנה • ובו׳ שינוי נעשה הבלים בבחינת רק ובו׳
 ושורשם למקורן הרינין להעלות הוא חי אל בני עבחת
 • וקרושים זבים עליונים בחסרים ולהמתיקן כקורש

 ואילין אונקלם שתרגם וזהו קרם בימי שהי׳ ובמו
 הרינין ותמתיק שתסרר ר״ל קרמיהין תמרר רי ריגיא
: יבין והמשביל הקרום וברצון קרם בימי שהם במו

ק ו ס פ  לחמך את ובירך אלקיבם ה' את ועברתם כ
 תפוה והוא □קרבך □חלה מימיךוהסירותי ואת

 לומר ונראה ■ יחיד בלשון וסיים רבים בלשון רפתה
 ■ וצרקותינו לעבורתינו צריך אינו ית״ש רהוא ירוע דהנה

 י״ת לו יתרון ומה לו נפעל מה צרקנו אם בי
 רבל ארם אצל שייך ושירות רעסרה • מעבורתינו

 בביתו עליו שמוטל מה מלאבתו לעשות צריך איש
 אך עבורה מיקרי שפיר אותו ושירת אחר איש ובא

 זה הוא השם עבודת אך • זה שייך אין אצלוית״ש
 להשפיע לברואיו להיטיב הוא ית״ש תענוגו עיקר דהנה
 הברואים ובל העולמת בל ברא זה ועבור צרבם בל להם
 לא אם א״א וזה • שפע ויקבלו רצונו שיעשו ברי
 השם בררבי הולך שארם מה רלתתא אתערותא ע״י

 □עוררין ואז ■ בו׳ רחום הוא מה ית׳ .במידותיו ומדבק
 בי לעולם חסר ומשפיע למעלה המירה

 כמעשה למעלה ההסרים מעורר אינו בשארם
 • מאתו חסרו זה עכור ימנע לא שהקב״ה אף התחתונים

 נשלם לא בזה אך החסר מידת מצר שפע לו ונותן
 לתחתונים להשפיע בביכול לפניו קשה זה בי התענוג

 קשיים הז״ל שאמרו במו התחתון התעוררות בלי נם ררך
 סוף ים רקריעת סוף ים בקריעת ארם של מזונותיו

 וערי' ערום הי׳ ישראל הבנסת בי • כלכר נם ררך הי׳
 אך מלמטה התעוררות הי׳ ולא ומצות תורת כלא

 והוצרך גדולים רחמים חסרו כרוב עליהם הטה הש״י
 לפניו קשה הי׳ ולבך • החפר מידת עליהם להגביר

 וינום ראה הים חז״ל במ״ש סוף *ם קר־עת יתיש
 לקרוע רוצח הי׳ לא הים רבאמת יוסף של ארוני
 הבורא בו שהטביע הטבע בפי י״ת רצונו עושה דהים

 לצאת להם יקרע ומה״ת גדותיו בל על מלא שילך י־׳ת
 יוסף של ארונו שראה כמה אך הטבע של מגרר
 רצה ולא טבעו ואת יציו את שבכש עולם של צדיקו

 • ׳'ת י שמו אהבת עבור פוטיפר אשת אל לשמוע
 ישראל כנסת את מנהיג שהקב״ה וינום הים נתיירא ומזה

 כאמת אבל ■ הטבע מן למעלה ולהגכיהם להם להטיב
 הרכר קשה הי׳ ולבך • בלל התעירתת שום הי׳ לא

הוא אם • ארם של מזונותיו בן במו • ית״ש לפניו

 ג״ב כביבור י״ת לפניו קשה למעלה מעורר אינו
 כמו • חסרו במרת ולהשתמש • מזין לו להשפיע
 וקפחתי מעשי .את שהרעיתי אלא ־ חבז״ל שאמרו

 אז השם את באמת עובר בשארם אבל פרנסתי את
 לו להשפיע צריך ואינו • הרין מצר י״ת שפעי לו מגיע
 שאינו השם עבודת וזהו הש׳י תעניג וזהו החסר מצר

 מידת ולהשפיע במידותיו להשתמש קונו את מטריח
 אמרו בן ובמו • בפו □יגיע ונהנה אובל אך • החסר
 שהי׳ ב׳׳ז החסר מירות ראמרה כמדרש חבז״ל

 למידת העולם צריך הי׳ לא כעולם קיים אברהם
 שערי פתח אשר במקומו הי׳ אבינו אברהם ור״ל החפר
 החסר צריך היה ולא • הטובים כמעשיו כעולם החסר
 התעוררות הי׳ כי לבד החסר □צר פעולתו לגלית

 לפי השם■ את עובר וצריק צריק בל והנה • התחתין
 יש נוטה שלבו מה לפי א׳ בל השגתו ולפי * שבלו
 אהבה □ירת ע״י בדביקות השם את שעובד צריק

 ויש • ע״ה אבינו אברהם במו לחסר מרבבה ונעשה
 יש ובן • יצחק במו גבורה של אחרת □ירה עיי

ת י השם שעובר  ויש • יעקב במו האמת מידת עיי ׳
 אינו הניל השינויים אלו ובל ■ מזו זו שונות כחונות

 באמת אכל השפע את המעוררים העוברים מצר אלא
 העוברות בל נאנטו שם אשר העליון כמקור כשורש שם

 נעשה ומכולם אחר מקום אל הורך הבל התחתונים
 כוונתם הצדיקים ובל • כ״ה המלך■ לראש עטרה
 נתרבה הטובים שממעשיהם השפע •סקור לפתוח
 לכל משפיע הקביה ואז • יית הבורא אצל התענוג

 השפע ברבת ואיב • שפעו מקבלים ובולם עולם כאי
 בבחינות נעשה העזפע התעוררות אבל • אחרות הוא

 מעשה אשיר הצדיק עוברות ע״י מזו זו שונות רכות
 ועכרתם הכתוב שאמר וזה - מזו זו שונים הם א ב׳׳
 לפי עוכר אוזר שבל רכים לשון נקט אלקיבם ה׳ את
 ‘וז״שה אלקותאצלו• יהברת השגתו ולפי ושבלו בחו

 קבלת גבי אכל ־ שלבם אלקות השגת לפי אלקיבם
 הם אשר • ישראל לכלל אחר ממקור הבא השפע

 ריל בו׳ לחמך את ובירך כתיב לבך כאחרות
 עושין אזי למעלה נוקבין מיין משפיעים כשהצדיקים

 בל לכנ״י להשפיע העליון מזל ממקור עליונה■ בריבה
 הקרוש־ים השפעות מיני ובל טובים חסרים □•ני

 שפע ישפיע שהקכ״ה וע-יז • ומים לחם כשם המכונים
 רעת ריש * מקרבך מחלה ורסרותי אז לבנ״י כרבה
 בספרו ע*ה המלך שלמה שחושב כמו ארם ככני חולה

 ישליטנו ולא בו׳ לבעליו שמור עושר ארם בני חולאת
 האדם יובל לא אשר הנפש חולאת רזהו בו׳ לאכול
 מירויית יהי׳ בשהשפעתו אכל מעושרו ליהנות

 מן החולאים בל יסורו אז • לעולם כרבה שפע
הארס כל רק העצבים לחם עור יאכלו ולא העולם

יאבל



יגאמתמשפטים פרשתתורת
 ברכת בפי מימיו את וישתזז לחמו את בשמחה יאכל

: אמן ת י" בירכי אשר השם

שקלים פרשת לשבת
ן ף ח  השקלים על משמיעין! בארר !באחר חז״ל א

 מכריזין ולא משמיעין לשון רנקט הא בי'
 עפ׳י הרכר הכנת על מורה הוא דשמיעה משום הוא

 ומבינים השקלים על לעולם ורי׳לרמשמיעין . השכל
 צותר. רלמד. ״ השקלים של היכר ושורש הטעם להם

 ישראל את למנות אסור רבאמת המספר על התורה
 אבל • נגף בהם יהי׳ שלא השקלים נצטרך ולמה

 במספר המוציא אומר דהנביא הוא כך הרנר שורש
 לא איש כח ואמיץ אונים מרוב יקרא כשם לבלם צבאם
 לכל כשמים אף צבאיו כל מונה דהקב״ה • נעדר
 אין הקב״ה רוודאי הוא ולמה ■ כהשם יקרא בוכב
 • שלהם העבדות את שיעשו בשם להם לקרוא צריך

 רצון לעשות ושמחים ששים השמים צבא דוודאי
 שנותנין מה שלהם התענוג וזהו נבראו לכך כי • קונם

 טונה דהקכי׳ה הא אך • ית' לה׳ ותשבחות שירות
 דע׳׳י משום לטובתם הוא בשם איתם וקורא אותם

 בא מזה • אהד כל בפרטות שמותם מזכיר שהקב״ה
 • ובו׳ פיו ובריח נעשו שמים ה׳ ברבר כי שלהם החיות

 כה ונמשך חיותם נתחדש והמספר הזכירה ומזה
 שהקכ״ה מצינו ישראל צבאית כמוכן • רהניותלהם

 ממדריגתם שנפלו בהם מרגיש כשהי׳ למנותם צות
 לצות הקכיה ך צר והי׳ העגל חטא אהר שהי׳ כמו

 כדיבור בדביקות אותם כשמנה כוודאי ומשה • למנותם
 שהי׳ וע״י משה של גריני מתיך מדברת הי׳ אשר אלקי

 א' לכל המשיך עי״ז משה של כריביר ישראל איש כל
 רול ביי ראש את תשא כי שאמד וזו.ו • מלעילא חיות

 ולהמשיך ישראל של ראשן ולזקוף לישא כשתצטרך
ה השם של רלעילא המספד ע״י היית עליהם  כ'

 איש לגל וחיות כח בא ועיי׳ז ישראל איש בל שמזכיר
 שום להם יהי׳ לא אדם שים ח״ו יעדר שלא ישראל
 שעיי השקלים על שמשמיעין וזהי והערר חסרון

 ע׳׳יהשקל ומשמיען לעולם הכנהיה־ות ניתן השקלים
 איש כל יזכור שהקכ׳׳ה שבשמים אבינ׳ לפני למעלה זה

 לחכם ותן דברים הרחבת עוד בכאן ויש ־ ישראל
 כטחצית משה שנתקשה מה להבינך ובדי • ויחכם
 לו שהראה מלמד יתנו זה חז״ל שדרשו ער השק־ל

 כזה ואמר הכבור כסא מתחת אש של מטבע הקב״ה
 התשובה ומהו משה של הקשוי זה מה • יתגו

 דמשה כך• הוא הדבר דשורש אך • השם שהשיבו
 על לכפר באי השקל מחצית רזה • הדבר בזה נתקשה

 מחילת זה כא מאין כזה והתקשה • העגל מעשי
רווקא היא דלשה וגם • שיתנו זו נזטכע ע׳׳י החטא

 .־ שלם דבר ולא רבר מהצית רהוא השקל מחצית
 מטבע י״ת הקב׳׳ה לו הראה לזר. מרמז הוא מה ועל
 כסדרא כתיב דהנה • כם״ר יתבאר כאשר אש של

 זרק הדם וחצי באגנות וישם הדם חצי משה ויקה זו
 ויאמר בו' ויזדזק הרם חצי משה ויקה • המזבח על

 - הדברים כל על עמכם ה׳ כרת אשר כרית דם הנה
 הדבר דשורש ישועה מצמיח בספרו האברכנאל ובתב

 כששני הוא שבעולם דבנוהג • הכרית כריתות של
 בל להיות ז ביניהם האהבה לתווך כרית כורתים מלכים

 כיא שותין אז הכירו של זסיוע חבירו כעזר אחד
 ומורוידין אצבעו נוקף אחר ובל יין בום

 המעורב בום שותה וב*א הכום כתוך דם של טפה
 שמעדבין מורה הדבר יזה • חבירו של דם בטפת

 הנפש הוא הדם כי שלהם החיות הוא דמם את
 מחויב וב״א • אחדות בהם ויהי׳ אחד לב להם להיות
ן  הבריתות זהו חבירו עכור נפשו ולמסור דמו לי̂!
 • דארעא מלכותא בעין ררקיע והנהמלכותא • ברית

 ישראל בין ברית לכרות רצה עיה רבינו שמשה
 כרית כריתת למעלה שייך דלא אף שבשמים לאביהם

 רמז כעין זו דוגמא עשה משר, אך • ח״ו דם עיי
 דהיא באגנות וישם השלמים מן הדם חצי שלקח כמה

 אגן שדרך כתיב דהנה • וחלקם ישראל נגד מרומז
 עד זרק הדם והצי • סנהדרין על קאי רזה הסהר

 דם הנה ויאמר • בביכו״ל מעלה של חלקו זהו המזבח
 בין אהבה שיחי׳ כרית עמכם ה' כרת אשר הברית

 אותנו יזכור י׳׳ת שהוא העולמים כל לבורא כנ׳׳י
 כח ולהוסיף בי דבוקים נהי׳ ואנחנו צרכינו לנו וישפיע
 פקר זו כוונה רעל לעיר יש וכזה מעלה של כגבורה
 המחצית לעורר השקל מחצית ישראל שיתנו השי׳׳ת

 ה׳ כרת אשר ׳'ה מרע של הברית כריתות של הדם
 • המטבע שבזה נתקשה שמשה ואף לנו להטיב עמנו

 הש׳י לו הראה לזה העגל חטא של עוונותם יכפרו
 • אש של הטבע לו שהראה ר״ל • אש של מטבע
 לאויר למעלת יעילה להיותמתלתב טבעו האש רהנה

 הצדיקים טבע כן במו למטת וקופצת חיזרת .׳אח׳׳ב
 ומקשה וצו׳ אלקיכם ב״ה הדבקים ואתם כתיב דהנה
 ה' כי כתיב והלא בשכינה לדבוק אפשר וכי השים
 כפשוטו הש״ם פירוש ואין • היא אוכלה אש אלקיך

 למדריגת שמגיעים צדיקים שיש ואפשר אפשר דכאמת
 מרמז רחשים אך • בשכינה דביק להיות תדביקית .

 במקום להיות איא תאש טבע כמו דוודאי • אחר לדבר
 קר ע באמת הצדיקים כן כמי ויורדת עילת אלא א'

 בלב הבוער הרוחני ואש תתלהכית היא תרביקית
 אך • בשרשו לדבק למעלה לעלות יתתשיקת האדם

 שא״א ושוב דצוא והחיות בדרך ביא בתמידות אי'א זה
 דלפעמים • עליון בדכיקית תמיד דביק לארם להיות

למעלת ומתלהב חוזר ואחיב ־ ממדריגתו האדם נופל
כטבע



אמתמשפטים פרשתתורת
 עמקשה יזה * מטי ילא מטו כחיגת האש]וזו כטכע
 תמיר דבוק להיות כשבינה לייבק אפשר יכי השים

 בי בתיב הלא ־ אדם של והחמים בהתלהבות למעלה
 האש הוא ילעילא ראבילה הוא אובלה אש ה'

 לבו וביער מתלהב אשר הארם של וההמום התלהבות
 הבורא של ואכילה התענע וזהו ב״ה הבורא לעבורת

 רק עולה תמיד להיות א״א האש וטבע כביבול כיה
 וזהו ■ ושוככנ׳׳ל רצוא כבחינת למטה ויוררת חוזרת

 רילהטכע • אש של מטבע הש״י לו שהראה
 למעלה תמיר להיות שא״א האש של והבחינה

 ומרכיקות ממדריגת,* ישראל שיפלו ואף • בתמירות
 רם מחצית השקל המחצית כזה כשיעוררו מים העליון

 הרכיקית יעוררו ובזה עמנו ברת אשר כרית וכריתות
 יוכלו לא רכים מים אשר לבנ״י הבורא ואהבת העליון
 שבית אעפ״י כן כמו יתכפרו וכזה אהבתה• לבכות

 קוראין כשאנו ■ הקודש שקל לנו ואין חרב המקרשי
 ואנו • שקלנו כאילו הכתוב עלינו מעלה שקלים ביפ

 שקלינומקרימיז להיות עליון ורכיקות הכרית מעוררין
 של הכסף בשקל מאזנים הכף ולהכריע המן לשקלי
 המשקלות את המכריע הלשון במו הצריק כלשון ישראל

 י״ת והוא צדיק לשון נכחד בסף כמש״ה מאזנים הכף של
: אכי״ר דצון שפע לנו להשפיע לטובה איתנו יזכוד

שקלים לפרשת עור
? י ר ח  כיא ייתש־תן הכידא שצוה העניןמה ל
I לא העשיר י תוקא השקל מחצית מישראל 

 ליר נפשם כיפר להם יהי' וכזה • ימעיט לא יהרל ירכה
 כמדרש־ ראיי מה יפלא וגס נפשיותם על לכפר

 כעד יתן לארם לו יש אשר בל הלא • משה שנתקשיה
 וא״ל הבכור כסא מתחת אש של מטבע לו והראה נפשו
 של קושיתי כזה נתיישב כמה להכין וצריך • יתנו כזה

 • גרולים טעמים זו מצות על נאמר בכר והנה • משרע״ה
 אמרתי אני וגם גדולים וסורות אמיתים ונפלאים

 החיים האור ררך לבאר עתה אכן • טעמים הרבה
 השקל מחצית רווקא ליתן הקכ״ה צויה רלבך הקרוש

 חי אל כני לישראל קורשי חיבת חיבתו יודל כזה להראות
 כא וכשח״ו י אינן חר וישראל קיכ״ה שכביכול

 ממקום ח״ו נפרד הוא אזי ועבירה חטא לירי ד,ארם
 פלג מחצית בבחינת כביכול ונשאר כקורש חיבירו

 מהם אחר כל שיתן כ״ה הש״י ציוה ולזה ■ גופא
 הנפרר המחצית אותו ליר שיירים היינו ליד תרומה

 וע׳ז • ראחר כרזא חרא ויחורא כחכורא שיהי׳ כבדי
 מחצית ששם מטבע ליתןרווקא השי׳ צווה הכוונה

 תובן ע״ב נפשו כופר יהי׳ולו במראי הכוונה וכזו עלי׳
 הרכרים ולהרחיב הרבדים לבאר ונכא • עיי״ש דכרון
וסודות נפלאים דברים כמה יתכאדו ובזה י קצת

 • אינון חד ןאורייתא וישראל קוכ״ה ואיך עליונות
 כזוה״ק ואיתא ״ לכך עלי כחותם שימני כתיב הנה

 על בחותם אותה לשום הקכ״ה לפני בנ״י שבקשת
 עב״ז החותם שנלקח הגם חותם מה כביכול לכו

 אצל בנ״י הם וכך והחקיקה הרשומה עדיין נשאר
 מה נקרים זאת ולהכין • כביכול וכ״ש כ״ה הבורא

 שואל אלקיר ה' מה ועתה י פסיק על בכר שאמרתי
 מתוארים אנו רהנה כו ולרבקה ובו־ ליראה ב׳׳א מעמך
 אדם של כתוארים והנורא הנככר וכ״ש כ״ה להשי'
 שאר וכן ה׳ ואזני ידיו ומעשי ה׳ עיני בנון כביבול
 לתאר יבולים אנו והאיך - ארם של ואיבריו תוארים

 רמיון שום לו אין והלא ורמית תואר כשום אותו
 אל תרמיון מי ואל • מהשגה מושלל והוא ותמונה

 לתארו כביבול שייך ואיך ל.י תערכו רמות ומה
 הנכון ררך —ייל לב יכהעיר • אים של כתוארים
ת הבורא אצל דהנה מצוחצחים עליונים כרכרים  עכר י׳

 הקרום כרצונו וכשעלה הם שמים ועתיר וד,וה
 העולמות בריאת ועיקר העולמות את לברוא והפשוט

 והכץ ובשהסתבל ראשית שנקרא ישראל כשביל הי׳
 כתורתו רכוקים שיהיו כעולם נהילים צדיקים שיהיו

 אשר יהשעש־ועים התענוג מגודל אזי ויראתו ואהבתו
 עולמות כשהאציל הקדום ברצון כביבול לפניו עלה

 וחיוהר אינון בהון חר וגרמוהו ראינון קרישין עליונים
 אלו ׳ הקוקו וחקק גלפוי גלף כביבול ואז כהון חר

 כעולם שיהיו הצדיקים אלו ויחדשו יעשו אשר הכהות
 ׳ז עב רלתתא אתערותא עדיין אז הי׳ שלא והגם

 לפניו כמחשבה עלה לכך הם שמין ועתיר שעבר כיון
 והשעשועים התענוגים והפשוט הקרום כרצין יתיש
 את ויצר כשברא יכן • לעתיר שיתי׳ כמו ממש

 שיחדשו ממש הבחות אילו גליפו גלף ג״ב העולמות
 וראה בשהםתבל והיינו • בעולם שיחי׳ הצדיקים

 ירו שעל י כעולם ע״ה אבינו אברהם שיהי׳ בכיבוד
 ויהי• כעולם הנדול וחסדו ואהבתו גדולתי יתפרסם

ת שמו כאהבת רכוק  התענוג מגורל אזי כיה ״
ת לפניו אשר והשעשעים  ראצילותא בעלמא האציל י׳

 ימין כיד כביבול ממש בזה כח גליפי וגליף • קדישא
 ה׳ אלקינו ה׳ הקדושים שמות של אתוון צירופי והם

 כעולם יצחק שיהי׳ כשראה י״ת ובן • אותיות י״ר ש־הם
 ופחד גרול כדביקות ויעביר ביראתו רכיק יהי׳ אשר
 העולמות ככל כביכול מזת ונברא לפניו התעניג עלה
 צירופי שהנז שמאל ייר וטירת בחינת שהם כזה כח

 במוכס׳' כוז׳׳ו הנקראים הקתשים שמות של אותיות
 הוא עיה אבינו יעקב וכן מרע למביני בירוע בוז׳ו

 ובן • ראטצעותא עמורא כביכול הנוף וטירת בחינת
 הוא והבל י העליון דעת וטירת בחינת הוא מרעיה

צדיקים כעולם־ סנהררין שיהיו כשהסתכל הנ״ל ררך
גדולים



אמתמשפטים פרשהתורת
 על ולפקח לעיין העדה עיני נקראים והם • גדולים

 ולהדריכם צריכים שהם מה עסקיהם
 התענוג מגורל א?י • י״ת לפניו ישרת בדרך

 וכרא האציל הקדום כרצונו מזה שקיכל והשעשועים
 רמלכא עיינין ומידית כחינת והם כעולמות כזה כהות

 ותוארים עליונית וכהות המרות כל וכן כביבול
 השעשועים גודל ע״י ונעשה ונמשך מתאר הבל כביבול

 שיהיו מהצדיקים הקדום ברצונו לפניו שעלה והתענוג
 וכן • הם שיין ועתיד עבר י׳׳ת ראצלו בגין כעולם

 שיהיו כעולם יאהדן משה שיהיו והבין כשהסתכל
 יהיו שלא עד ית״ש ויראתו כאהבתו דבוקים כ״ב

 מגודל אז מה ונחנו ואמרו • מאומה בעיניהם נחשבים
 וגליה האציל כביבול מזה יית לפניו אשר התענוג

 התענוג מזה ונאצל כביבול עילאי בטהירו גליפו
 והבן אלפי״ן כמילוי היי*ת שהוא מ׳׳ת הקרוש השם

 ה' מה ישראל ועתה • הפסוק לפרש ועפי׳׳זיש
 וב״ש כ״ה שהשי״ת מה היינו מעמך שואל אלקיך
 מה היינו ארם מספר הוא מ״ה וגם מ״ת בשם נקרא

 מעמך שואל הוא כביבול אדם של זו בבחותיו שמתאר
 ברצונו שעלה השעשועים מחמת מעמך מ־שיאל שם ר״ל

 וזהו ויראתו באהבתו הרביקים הצדיקי׳ ממעשה הקורם
 ועפ׳׳ז בו׳ מ ולרבקה אותו ולאהבה ליראה כיא

 בעל ובין ז׳׳ל הרמב״ם בין שיש הפלוגתא יתבאר
 המקובלים ושאר הקודש ושארם׳ ז״ל הקורש עבודת
 מתארין שאנו התוארים שאילו כתב הרמב״ם דהנה
 בעולם •אבל מאתנו מנשאל שים הוא בי כביבוי׳ל השיי

 מתארים (שאנו התוארים מאדו א' שום אין העליק
 המקיבלים עליו ותפסי • בלל והכהות כביבול) השיי

 והבחי' התוארים אלו ממש כביבול שיש באטרם ז׳׳ל
 אלקים רברי ואלו אלו הנ״ל ולררבינו העולמות כבל
 להאציל הקדום ברצונו כשראה בי אמת ושניהם חיים

 השעשועים מגורל אזי העליונים עולמית לברוא
 הצדיקים ממעשה לפניו שעלה והתענג

 במו ממש ותוארים כוחות חקיקו וחקק גליפו גלף
 רלתתא ערייןאתערותא הי׳ שלא הגם פעולתם שיחדשו

 היה ואז בו׳ הן שווין ועתיד עבר ית׳ שאצלז כיוון
 ז״ל הרמב״ם שכתב ובמו מאתנו השאלה בבחינת

 התוארים אלו ממש כביבול נשארונתאר באמת אבל
 ז*ל המקובלים ברברי • העליונים בעולמות והכהות

 דע אבות במס׳ דאיתא מה לפרש יש ועפיי׳ז :והבן
ו למעלה מה ט  מעשיך וכל שומעת ואוזן רואה עי\ נ

 וכהות והמרות התוארים בל היינו • נכתבים בספר
 הצריקי׳ ממעשה ממך רק הוא הבל עליונות נשגבות

 נכתבים בספר מעשיך ובל • שומעת ואוזן רואה עין
 קדישין עליונים כעולמות גליפו גלף כביבו״ל ז היינ
שימני הקב״וז לפני בנ׳י שביקשה מה גיב ויה ; ובו'

 שישאר היינו בזוהיק דאיתא וכמו לבך על בחותם
 מהם תענוג לקבל הצדיקים ממעשה והחקיקה הרשימה

 • כביבול חיתס בחינת ממש והוא • שנתבאר ובמו
 שאד׳ ע״י היינו בברכות חכמים שטבעו מטבע ג״ב וזהו

 אותה ועושה ד״א על ה; בתפלה הן ברבה עישר,
 גרול ובדביקות ית' שמו וביראת הלב בכוונת ברכה

 של אותיות הצרופי מאילו כביבול ונברא נעשה אזי
 הפירו׳ ג*כ וזהי • בנ״ל וגיליפין וחותם מטבע הברבה
 בבורו כסא מתחת הקב׳ייה שהראה אש של מטבע

 שנאצלו והבחות יהגילופין החקוקים הייני • ית׳
 ונאצל נתקן הצדיקים ממעשה והנה הצדיקים ממעשה
 בחי׳ הם צדיקים יש בי שלימה קימה בחי׳ בביבו״ל

 וצרה צער מכל ולשמרם להצילם • ישראל של מגינים
 גולגלתא בחי׳ והם טקיפין בחי נקראים והם ח׳׳ו

 ראינון כררא צדיקייא יאית • הסוה את מקיף שהיא
 ברבאן בל לישיראל משפיעים והם הדישין מוחין בסוד

 בעלי' את תחי׳ החכמה בי עילאין ונהירין טיבי יכל
 • האיברים בל נגד זבן רגלין ובסוד ירין דאינון ואי׳

 בחי׳ כביבול ונאצל נכנה הטיבים מעשיהם ומכללות
 ג״ב הוא י/־ראל מבני ב״א וכן לעילא שלימה קומה

 ובן ■ והאיברים הבחות בבל שלימה קימה בחינת
 עשה מצות רמ״ח כה יש בי ובפרט בכלל אורייתא

 לא מצות ושמיה • באדם שישנם איברים רמ״ה נגד
 • כוללת בחינת וזהי בארם שיש הגידין נגד תעשה

 • בולה התורה בל בנגד שקיל שבת כי בפרט ובן
 התרייג בל ובן שליטה קומה בחי׳ ג״ב בה יש ומסתמא

 מצות תרי״ג מכל כלולה היא ומציה מצוה כל מצות
 בל של,אדם אבר בבל שיש הניתוח הבט־ אמרו וכן

 שהוא בעין שאפילו ואמרו • האיבדים בל של הכהות
 מאוד דקים שהם אך גידים שס״ה בו יש קטן אבר
 ככוונה ק«ש קורא בשארם ובן אותם להביר וא׳א

 כביבול ג״ב מזה נעשה אזי גדול ודביקות שלימה
 ררזא ת־בון תריסר אית בי : שלימה קומה בחינת

 הוא שמע קריאת של ראשינה ופרשה קדישא ריחורא
 הוא ושמתם עד והיה ה׳׳ק מ״ב של שם נגר
 תיכון רמ״ח הוא הבל ובין הקדוש ע״ב של שם נגר

 ובמו • שלימה קומה ובל ורגלין ירין ראש בחי׳ והם
 היא והכל • זלה״ה הקרוש האריי בכתב־ שמבואר

 ואל בניו אל ית' וחסרו אהבתו גורל ולהוודע לירע
 מקבל ית׳ שהוא והשעשועים התענוגים וגודל • עמו

 ודוד דור שבבל • הצדיקים שעושים התורה ממצות
 בעולמו׳ הכהות אילו ממש כביבול ונברא שנאצלו ער

 כולחון וישראל וקוב״ח דאורייתא בגין וכולא עליונים
 התורה מצות שע״י שנתבאר ובמו והבן אינון הד

 כביבול ממש ומחוברים דבוקים ישראל נעשים
 שקל בחינת וזהו והנורא הנבבר וביש ב״ה להבורא

 הוי״ר, משם יו״ר יוריין תרין גרה עשרים שהוא שלם
הקדוש



אמתשפטים פרשתתורת
 מישראל הדורות כל והנה ■ ארנ״י משם ויו״ר הקרוש

 כאדה״ר-אך כלולים היו כולם להיות ועתיר והיה שהיו
 ויש אדה״ר של ככחינתראשו כלול שהיה דור יש

 ורגלים והכטן והגיף היד וכאצכעות כירי! ויש כעיינין
 כ״א וכן רמשיחא כעקכות שיהיה ריר ער ועקכיים
 ולפימדריגתו אכר כאותו כאדה״ר כלול היה מישראל

 כללות ׳ ח*י ופגם חטא לירי בא כשאדם והנה
 כקודש ושרשן חיכיר; ממקום ח*ו נפרדו ג״כ ישראל
 ככיבול ח״ו ונשאר מחציות שני בכחינת ח״ו ונעשו
 תשוכ׳ האדם שיעשה ע"! ן והתיק • גופא פלג ככחי׳

 לכללות עצמי וירכוק עוות אשר ויתקן כלכ שלימה
 וכזה * כקודש לשרשם יתחכרו והכוללות ישראל
 ולזה • ראחד וכרזא • אחר להיות האהל יתחכר

 ונעשה וכפרט ככלל העגל כמעשי ישראל כשחטאו
 ויתקרכו שיתחכדו ית׳ הכורא ורצה . מחצית כהינת
 מישראל כ״א שיתן ציוה לזה ראחר וכרזא אחר להיית

 נתחכד וכזה / כמקדש שיהיה להלשכח השקל מחצית
 מחצית ששם מטכע ורוקא ■ ישראל כללות עם ■'א כ

 דיחנחוח הקריכוקרכן הלשיכה ומתרומת וכו'• עלי׳
ד'  כקודש הרמה ושורשן למקורן נתחכרו וכזה • ל

 משה נתקשה וכתהלה אחר להיות האהל לחכר
 נפשותם על לכפר זה יועיל מה כזה ע״ה רכינו
 ככורו כסא מתהת אש של מטכע הקכיה הראהו ולזה
 עיי ונגלף נאצל אשר שלימה קומה הכחי׳ היינו ית׳

 • אינון חר וישראל ואורי־תא וקוכ״ה הצדיקים מעשה
א יבין והמשכיל קושייתו לו תירץ וכזה  ג״כ הוא וי
 פרצופין דו ככחינת הוא מקודם (כי הנסירה םוד

 ככיכול נםירה נעשה מזה הולדה להיות וכשצריך
 כאמרם רמזו הנ״ל ועפיז כפנים) פנים כסיר ונעשה

 המן שעתיד העולם :יה1ו שאמר מי לפני וידוע גלוי
 שקליהם הקרים לפיכך המלך רגנזי לשקל הרשע

 כביכול שקליהם ככיכול שהקרילז היינו ■ לשקליו
 כזמן והנה • והכן כמכואר הקדום כרצונו שקליהם

 שקלעו נוהנין אנו ואין עלמכוני- כיהמיק לנו שאין
 וכשאנו שפתינו פרים ונשלמה ע״כ נפשותינו על לכפר

 ית׳ שמו כיראת שקלים פ׳ כשכת זו פרשה קודאין
 ההוא הכוונה ונתקן נעשה גדול כדביקות י וכ״ש כיה

;אכי״ר
תי ע ט צ  חכז״ל ראמרו הא על הרכנ״י מאדומיו /

 פתחים שני שיעור אדם יכנס לעולם כשים
 כורהניה דלתותי על לשקוד פתחי מזוזות לשמור שנאמר

 הכורא של נככרת תשוקה א׳ כעולם תשוקות שני
 כו׳ אחותי לי פתחי שנאמר כמו לכניי העולמים כל

 מחטי של בחורו פתח ל־ פתחי חכזיל שאמרו וכמו
 ותשוק׳ כקשה יש ם ה גדילים שערים לכם אפתח ואני

המלך דור שאמר כמו כיה מהבורא מבקשת כנ׳׳י אשר

 דכנםת יה אודה כם אבוא צדק שערי לי פתחי עיה
 שתהא שערים להם שיפתח־ מהבורא מבקשת ישראל
 עיקר אך עולם- פתחי וזהו לו ולהורות אותו לעבוד יבולה
 כ' .פתחים שני לקרב האדם שצריך הוא הרכר

 כי כיה להכודא ישראל אהבת אחד אל אחד התשוקות
 ורצון התענוג נשלם לא זח אל זה קרב שלא ז ב*

 אזי כזה זה לידכק הפתחים כשבאו אכל • העליון
 לכנםת כ״ה הבורא משפיע וממילא .התעניג נשלם

 השפעות בזיני וכל טוב וכל רנפשאי רחימא ישראל
 הצדיק עיי הפתחים שני נתקרבו מי עיי והנה קדושות

 / כאהבה רודה עם דמטרוניתאלהתייחר שושכינא ש־הוא
 הםבכחי׳ מחוברים שאינם זמן כל הפתחיםהנ״ל והנה

 כזה זה השערים ודביקות קירוב לידי וכשבאים דלית
 וכשהצדיק ם סתום מים מהם ונעשה נתחברו אז

 נתרבה ואז הםתום פותחין • הפתחים שני מעורר
ך׳ תוך אל החיות קו ונמשך השפע  ונע&זהה׳וזהו ה
 פתחים שני שיעור ארם יכנום לעולם הש״ם פירוש

 הב' אל הטובים כמעשיו לקרב אדם בל שיראה ריל
 של פתח הטוכיםלהדדי אותםכמעשיו לקרב ר״ל פתחים

 לשמור הכתוב מן דאי׳ מביא וע״ז כ״ה להכורא כנ״י
 הצדיק שיהא ד״ל דלתותי על לשקוד פתחי מזוזות
 למשוך הי אותם לעשות הנ״ל רלתי״ן ה״כ על שוקר

:והכן הקרושה ושפע החיות קו כהן

תרומה פרשת
קכפפו ו  וזאת בו׳ איש כל מאת תרומה לי ויקחו פ

 כי ידוע רהנה הרמז ע״ד ייל בו׳ התרומה
 ה״כ נבראו אלו אותיות בשני כי העולמים ציד כייהה׳
 “ כיו״ר נברא ועוה״ב כ״ה נברא הזה עולם עולמות

 היפה חלק שמפדישין מה הוא התרומה דעיקר וידוע
 רהוא החלב הקרכנות שמקריכיןמבל כמו דבר כל מן

 יותר והחשוב המשובח דבר ובל לגבוה המשובח
 אנשים גבי ולכן • לשמים להקדישו צריך האדם אצל

 לכלום נחשבים אינם עוהיז עכקי כל צריק־ם
 השם עבודת הוא שבעיניהם ווזמוכהר ־ בעיניהם

 העליונים העולמות של ברוחנית דבוק להיות
 בתאוות המגושמי□ עם המון אצל גם • הקדושים

 זהכוכםףכל הממון חמרת בעיניהם הוא העוה״זויקר
 אצלו שחשוב מה וליתן לגבוה להפריש צריך אהד
 רוחנית כעבודה הצדיק דרכו לפי כ״א קעיניו ויקר

 כני אל דכד וז״ש • הגשמי, בתענוגי עם וההמון
 המון של בניי שימכוללת ר׳׳ל תרומה לי ויקחו ישראל

ה להלק והתרוממות נדכה ליקה תוכל מהם עם מ  הנ
״ תרום תרומה וז׳׳ש • עוה״ז לבחינת עלי׳ להיות  ה
• הגשמות נדכה ע׳י המעשה עולם נתרומם שע״י

אכל



טואמתתרומה רשת3תורת
 לב לו שיש מי ריל לכו ירכנו אשר איש מכל אכל
 תרומתי את תקחו מזה י*ת לשמו רמק שלכו מי טוכ
 התרוממות ליקח תוכל ה»יריק מ!ה יוד תרומת ריל

 אצלו הכתוכ יתן אחר וכל כיור הנכרא הכא לעולם
 שאצל ר׳׳ל וכסף !הכ מאתם תקחו אשר וזאת וז״ש
 את וכסף זהכ חשוכ הוא ואצלם המונים ישראל כלל

: גשמיות נרכה אצלם החשוכ

 בוי׳ וכסף זהכ מאתם תקחו שאתם שע״י י״ל או
 מהמון וכסף זהכ לוקחים שהצריקים כמה ר״ל

 שאין אף והתרוממות עלי' ג"כ להם יהי׳ עייז עם
 שהוא וכסף זהכ רק רוחנית נרבה לכ נרכת להם

 להם והי' עצמם את שיתקשרו כזה מ«ם נרכה גשמי
 גם ומזה מכספם שיחנו כמה הצריק עם קרכות

 אשר הצריקים כנרכת ויתעטפו יתקשרו הם
 כהשם הכנ״י כל מקושרים יהיו וכזה לבם מתנרכים

: עי״ז כ״ה

ש ר ד מ  טוב לקח כי הה״ר תרומה לי ויקחו ב
 תעזוכו אל תורתי לכם נתתי

 המוכר אין אכל כסף לו יש מקח לוקח ארם
 התור' את לכם מכרתי לישראל הקכ״ה אמר עמו נמכר

 ושורש כו' לי ויקחו הה״ר עמה נתמכרת־ ככיכול
 התור׳־ נתינת גכי כחינת שתי מזכיר רהכתוב הוא הרכר
 כו לכם ונתתי כו׳ לקח כי רכתיכ כמו מכירה לשון
 ישראל את לזכות רצה באמת אך מתנה לשון הוא
 ריש כח יפוי מיני ככל התורה את להם נתן לכך

 רכל הככירה^ריחע מן חשובה מתנה שמעלת רכרים
 וגם . במכר בן שאין כה נותן הוא יפה כעין הנותן

 בש״ע שנתבאר במו המתנה מ; יפה שמכר רכרים יש
 אופן ככל תורתו את לנו נתן והקב*ח / משפט חושן

 תורה הסתרי בל לנו ומסר חבז*ל לרכרי מועיל היותר
 רכל ירוע והנר, • אותנו לזכות ברי ראורייתא ורזין

 השיי של בחותיו ר״ל הקכ״ה של שמותיו זתורה1
 לארם א״א בי • להשי״ת ומבנים קוראים אנו אשר

 ופעולותיו בכוחותיו זולת כ׳׳ה השם את ולקרות לבנות
 ובחמה • לסלוח מרכה מתים מחי׳ חולים רופא כמו

 בל התורה בל ובן ית' אותו קוראים אנו הבנויים ואלו
 קוראין וכשאנו ית' שמו כח על מורה ותיכה תיכה

 ופועלין העליון הכח מעוררין אנו תיכף ■אז שמו את
 וישראל ראשית נקרא תרומה וירוע חפצים שאנו מה

 הכתוכ ע׳׳ר ראשית נקראת והתורה • ראשית נקראו
 להפריש צריך רהארם לעיל כתכנו וככר ררכו ראשית

 ליתן צריך רכר ראשית רהיא והמשובח המוכתר
 פליק אשר האחרות רהוא היפה אחר הלק לגבוה

הוא אז רכר מכל הראשית מפריש וכשהארם לגביה•

 ישראל ראשית מרים ראשית מיני בל במחשבתו מרים
 ראשית מיני בל בולל ראשית בי ; התורה וראשית

 כמחשבתו זה להכין שבל לר& שאין אם עם והמון
 כ״ר חז״ל אמרו בזה על מ״מ להשם אלה בל ולהרים

 מפרישין הם אשר שברור שתצריקים ור״ל עליהם מתנה
 אז הכלל אל החלק ומחברין האחרות וחלק הראשית

 ישראל בלל של העוברות בל להעלות מבוונין הם
 ומפרישין כ״י ירימו אשר והצרקות התנועות בל

 בלם בי השורש אל ומחכרין האחרות וחלק הראשית
 לבל רישא והוא רכר בל כוללת יהוא נעשו כחכמה
 ראשי׳ המחשבה ראשית רהיא סתומה ומחשבה ראשין
 התחתון ראשית מחבר בשהארם ואז ר׳ יראת חכמה

 הארס אז העליון ראש רהוא שורשו אל אותו ומעלה
 השפעה מיני בל החבמה ממקור משם למשוך יבול

 לבנ״י וישועות טובים חסרים מיני בל לבנ״י וטובה
 התרומ' בשתתן ר*ל בל מאת בו׳ תרומה לי ויקחו וז״ש

 והמשובה המיותר החלק הראשית להפריש ותכוונו
 הנ״ל כל של משורש מאת וזהו הבל אל ולחברם

 מן לפעול חפץ שלו שלבו מה בל לכו ירכנו אשר
 את תקתו טובות השפעות מיני כל כ״ה הבורא

וז״שהנ״ל התרומה עיי לימח תוכלו תרומתי
 שע״י ר״ל • ההורה עם נתמכרתי ככיכול המררש
 • לכם מסור ככיכול אני גם התורה לכם שנתתי

 שם אשד הקדושה כתורה ופסוקים מקומות שיש ריל
 תיכות עיי לפעול יט?י והצדיק השם כוחית גנוז

 לו יש אשר הכוחות וכל ישועות מיני בל התורה
 בלי היתה דהתורה חז״ל ראגירו במו ■ להשי׳׳ת

 העולמות בל וכרא כה שהסתבל הקב״ה של אומנתו
 השיית לנו כשנתן בן במו כראשית מעשי ובל

 יבול הצר־ק להיות כוחותיו כל עם לנו מסר התורה
 והוא • להשי״ת אשר הכוחות בל התורה עיי לפעול

 • לעולם ומזון פרנסה למשוך הצריק ביר יכולת שיש
 וחן שלום מיני בל רפואות מיני בל להמשיך ובן

 בל ולכטל • לעולם ורעת כינה חכמה כעולם וחסר
 וככיבל ■ מכטלו הצדיק הקכ״הגוזר אם אף גזירות
 לשון לי ויקחו וזש״ה • עמה נמכר באלו ב׳׳ה השיית
ה השם של הכה שבל ר״ל ומקחלילשמי מבירה  מ

 תורההניתנה שהוא התרומה ׳י ע לבם בב־כולמבורין
 המשכן כנדבת נאמר דברים וי״ג • והכן יום לארבע־ם

ל כהן נדרשת שהתורה מרות י״ג נגר מ  כשהוא ו
 בו׳ רחום הוא מה השם של במידותיו - א״ע מרבק
 במידת א״ע מרכק שהאדם י ע" התורה נדרשת וכזה
 עם המון אבל המרות לרוחנית מרבבה ונעשזז הללו
 המצות עשיות גשמיות ע״י לירכק בידם יכולת עב"פ

 והכין : בו' למשכן שיתנו נרכות עיי-י״ג
ת מ ש נובח ואתהמנור לפרוכת מחוץ השולחן את ו

השולחן



אמתתרומה פרשתחורת
 על תתן והשלחן • תימנה המשכן צלע על השולחן

 את ושמת יהל׳׳ל יתר שפת הוא ולכאורה : צפון צלע
 המנורה ואת צפון צלע על לפרכת מחוץ השולחן

 קודם השולחן סידור ציוה למה טעם צריך נם ובו'
 דהנה • בדוחק ליישב אפשר ל!את אך • המנורה

 פונה שאתה פינית ובר • במערב הי׳ דההיבל ידוע
 אוהל אל משה בסא כ וא״ ■ ימין דדך אלא יהי׳ לא

 ואך • השולחן מקום ימין לצד צפון הי׳ לסדר מיער
 והנה ־ פשוטו פי על לישב מקום אין דאשונה לתמי׳

 אודות העליונה המרכבה כנגד הם כליו וכל המשכן
 מכוון העילמות והשתלשלות • העליונות וספירות

 בחינה הוא קדשים והקדשי דלמטה ביהמ״ק כנגד
 לפני פנימית הקדושה המחשבה ראשית עליין בתר

 מבית בצאתם יאח״כ • מהשגה מושלל והוא • ולפנים
 עילאה חכמה והוא ■ קודש איקדו הקדשים קידש
 וטיבו יחודו עליונית השפעת כל יוצאין משם אשד

 המנורה והיא להתגלית בא ומשם הבינה עילם אל
 יררים;וטשם להחכים חריצה כשחזי׳ל בדרום הטהירה

 הדאוי ומן • להתגלות בא בכולי צפון להשלחן בא
 דדך *נפשר אך השתלשלותם דרך המנורה להקדים

 תורה ילמור ואח״ב פרנסתו אדם יסדר לעילם רמז
 לי ולמה תודה יאלמיד אלך יאמר שלא לחכמה ויבא

 וטפלא האוכל עת בכיא דאחיכ מזינתי על לחיש
 לו יסדר אלא תי׳ו הבריות את וםיךילסטם בי׳ תלוי׳
 א״ע שיסתפק יעבור ילא חק א״ע שישם הייני עניניי
 מלאבה לעשית בעיניי ישיה זה עביר ואף ימים בלחם

 לסבול שכסו יטה ואח״ב דבר כשום יביש ולא בזוי׳
 ואל ביטיל שים בלי מעלה מעלה ירך ואז • תודה עול

 לידי ייתר מביא זה בי מלבים של לשולחן יתאיה
 כי׳ ששלחנך כיי׳ תתאיה אל כג־חז״ל ביטול
 ׳ ועבודה תורה עיל לסביל שכמך הט אך כי' וכתדך

 טיבר מהרב כש־׳׳ה לצדיקים הצפין טיב רב לך ויגיע
 מחוץ השלחן את ושמת וזש״ה • לידאך צפנת אשר

 ולקבל הקדושיה תחת להבנים בבואך ר״ל לפרובת
 בנ״ל חשולהן את קודם תשים עילאה חבטה שפע

 אשר והשולח; • השולחן נוכה המגירה את יאח״ב
 צלע על תתן מהמלבים כאחד לך להיות מהראוי

: רמז כנ׳׳לדרך צפון
ר  תקנו כנה״ג ואנשי דחז״ל יחיא סיד דרך י״ר עו

ה׳ מיד הכל בוראינו את לרצות בתפלה לני
 צד את לו ירש אע״ה אברהם יהנה השכל עליהם

 דעת על יעלה וכי • החסד מדת בכסא אשר ימין
 וזחסד מדת רק חלילה יתפים שאברהם האנושי
 הוא שמו יתברך הבורא בי לעילא חיי פירידא ועביד
 השאר : ונאחדים נקשרים ובי ומייחד יחיד אחד

: נמחק

(? סו פ  התרומה וזאת ^ בו׳ תחמה לי ייקחו ב
 בגמרא איתא דרגה אפרישתא דא תרגומי

 ה*ז זוז מאתים לי שתתני ע״מ לי מקודשת את הרי
 שור, לאשה ליתן צריך שהבעל אך פיי מקודשת

 הוי מינה דמקבל הנאה בהאי מקים ימבל פדוטה
 פירש״י קידושין שם יעל פריטה שוה לה ניתן באילי
 ■ לו רק והפרישה העולם לכל שאסרה פרישה לשין

 נדבות לי שיתנו בזה ר׳׳ל תרומה לי ייקחו וזש״ה
 ומלואה תבל לי בי • מנהין שאקבל הנאה בהאי לבם

 העולם מכל מופרש לחיית לי יתקדשו ר״ל תרומת
:להבין יקל ית״ש לשמי ןודש ומ מיבדל

 את תקחי לבו ידבני אשר איש כל מאת בפסיק
 דלעילא דהמשבן ידוע דהנה • תרומתי

 משבן בנגד מבוון היא הקדישה העליונה המדבבה היא
 בתובם ישכנתי מקדש לי ועשי שאומד יהכתיב דלתתא

 כידוע ישראל מאת בא הכל כי נאמד מעלה אל גם
 כבר אלפים אלפי אפילו לתתא נדבתי איש נתן יאם
 רבנן רביא בה אשר העליונה המרכבה נגי זה מה זהב

 ובמאי לפניי חרדל בגרגר העילם כל הלא עלמי;
 היא שהתודה גם ומאי ■ דלעילא המשכן אז נעשה
 כליו בל עם המשכן בוני; ישראל וזמן עת ובכל נצחית
 קישית גם • להבין צריך זה כל יאת • ילתתא לעילא

 די הי' אם והותר דים היתה יהמלאכה בפפיק האיה״ח
ש תרע׳  לבותם יישר חי אל בגי דישראל ונראה ■ לאהי

 ישראל בעמך ימי הכתיב כמאמר חקר לאין והתנדביתם
 לדוב אזי רהם שיזדמן מציה בכל אשר בארץ אחד גיי

 ומאודם וגופם נפשם בבל לעש־ותה חפצים תשיקתם
 . הרצון אל מסבים להיות אפשר אי בפיעל העשי׳ אך
 עולה היא יהתשיקה יבילתם כפי כ*כ להם אין כי

 שלבו טה נתן באילי ינחשב בל אדי; לפני למעלה
 במה ינתעלי ית׳׳ש לפניי שעשועים נעשו ומזה ■ חפץ

 השי׳׳ת אמר לכך להתא תשיקתו גידל כפי עילמית
 למשכן נדבתם שיתנו ישראל לבני משה כשיביא
 אך לשער אין אשר להתניב ירצינם חפצם ביידאי
 משכן יעשה עשי' ומזה היכולת בפי יהי׳ בפיעל רעשי'

 הרצון ורציני זריזתו כפי ב״א לבבם ומיישר דלתתא
 ישלם’ ובזה דלעילא מקדש ייבנה לפני יעלה הזה
 ידבנולב׳ אשר כ״א מאת יזפ״ה הדאיי המקדש בנין

 האיך בעיניכם יקשה אל ר׳ל ■ תרומתי את תקהי
 ואחד א ב• של הלב תקחי • לעילא המקדש יכנה

 • לתתא ד׳ל המלאכה יכל דים הי׳ יהמלאכה זהי
 ' ולעילא לעילא לרצון הנותרות התשיקה ר״ל יהיתר

 לשמו מציר, בל בעשותינו יזמז עת בכל נוהג יזהי
 כל וזהו • מקדם ביהמיק לבנין דימה ממש יזה י״ת
A ע״ גשמיות המלאכה ינעשה יר״ל יביאה לבי נדיב

^ הגשמיות



טזאמתתרומה פרשתתורת
 שני בין כביבול א״ע ים5צימ ב״ה וו!ש״י הגשמיות

 באורות כביבול עצמו התפשט ומהתשוקה ארו.ן בדי
 אתחברא ובנ׳׳י ערך ואין שיעור אין אשר מקיפים
 רזא הוא ורא • המשכן מלאכת היא ויאת בבעלה

 עצמם המרבקים ת״ח הם בוניך אלא בניך דא״ת
 שיבא לבא לעתיד אבל והבן בו׳ התורה באור

 יחדיו בשר בל וראו בבורו ונגלה בימינו במהרה
: אמן

 ידבנו אשר איש בל מאת תרומה לי ויקחו יאמר אך
 מקרש לי ועשו ובו׳ תרומתי את תקתו לבו

 מצור, היא ביהמיק מצות הנה • בתוכם ושכנתי
 גם בי הגלות ב)מן עתה ואפילו • ונצחית תמודית

 ואל המנוחה אל עריין באו ולא במרבר ישראל שהיו
 ובן • משבן לעשות ב״ה הבורא אותם צוה הנחלה

 הוא ישראל מזרע אשר אחר כל על חל החיוב עתה
 לב*נ לעשות באפשרי הוא והאיך • משבן לעשות

 דירה לד, רעביד מאן זבאה - בזוה׳יק איתא רהנה
 ומבין מסתכל רבשאדם רילי׳ ובאברים בליבי׳ נאה

 ולית הבל שברא איך ב״ה הבורא ותממת בגדלות
 ותשוקה וחשק לאהבה עי׳׳ז ובא ■ מיני' פנוי אתר

 ליחד ואהבה ביראה י״ת הבורא את לעבור נתלה
 ועושה שעובר מה ובל העליונים העולמות את ולקשר

 • חובתו ידי עדיין יצא ולא לבלום בעיניו נחשב לא יותר
 ובל תמה בעבודה ועוד שאת ביתר ומתאמץ

 הוא יחבל • שפלות ויותר בעיניו בא יותר שעובר מה
 ומממתו נחלתו שיורע בלבו ■'ת י הבורא אהבת מחמת
 והוא'לבך תכלית ואין סיף אין הוא בי להשיגו ושאין

 אבר בבל אותו ולעבוד הבורא לאהבת מאוד משתוקק
 לשפלות בעיניו ובא האפשר• בבל עצמו ומתחזק ואבר
ח ושפל דבא ונעשה * גחל ס ונעשה • ח  בחינת ל

 לעבוד יבול שאינו והגם בו' אשכון ובה״א • משבן
 לבו רצון בעיניו וחשוב בעי ליבא רחמנא עב׳׳ז

 ממש בפיעל הבל ותיקן עשה באילו באמת המשתוקק
 אשר ב''א מנדבת הי׳ ביהט׳׳ק בנין שנדבת במו

 תקחו לבו ידבנו אשר איש בל מאת וזהו • לבו ידבגו
 בי וגדלות התרוממות לשון ד,וא תרומה תרומתי• את
ס אשר והתשוקה האהבה מזה  באמת וברצונו כל

 בי בליבי׳ כביבול נאה רירה מזה ונעשו! נתגדל
 והמלאכה הפסוק לפרש יש ועפי״ז • בעי ליבא רחמנא
 קשה לכאורה • והותר המלאכה לבל דים היתה
 האוה״ח שהקשה במו .והותר דיים לשון להבין

 לב נדיב בל דהנה יבואר עפי״ז אבן • הקרוש
 לבו אך • יכולתו כפי זהב או בסף למשכן כשהביא

 שיעור אין ער כפליים בפלי ליתן מאוד משתוקק ורצונו
 יית לפניו חשוב הי׳ הרצון וזה • כזו למצוהרבה

מלאכת היינו דיים היתד, והמלאכה וזהו • מאור

ש בפועל ההבאה מ ם מ דיי ה ת תר המלאכה לבל הי  והו
שאר שעור היינו ת לפניו ונחקק ונותר נ ת יי  הרצונו

ת שוקו ב הנריבי של והת  אין בחי׳ הי׳ הרצון שזהו ל
ת ואין שיעור ואין סיף ב פירשתי וער״ז • תכלי תו כ  ה

ח פתוח ת פ ת ת שה היינו ידיך א ח לו שתע ת  הרצון ע״י פ
שה יראיו רצון בי • שלך  בשעריך ואבלו ג״ב וזה • יע

שער ע*י •היינו ושבעו הבן שלך והפתח ה עדיז • ו  ו
ש יש ת ועבדתם הפסוק לפד  ובו׳ אלקיבם ה׳ א

שאדם • מקדבך מחלה והסירותי ת עובד דב ם א ש  ה
א וכתיב • בלבו שורה הקב*ה כביבול ואז • ב״ה  ל

 היסורים בל היינו מחלה והסירותי לזה • רע יגוךך
סמעמך החולאי ש דבקרבך משום היינו מקרבך ו  • קרו

שארם והנר, ת עובר ב ש״י א מייחד רבה באהבה ה  ו
ת ומזווג ומקשר למו  בעולם הבריאו! עולם העליונים העו
ת • ועולם עולם בבל שרוי עולם של ואלופו היצירה אנ  ו

א שרלון הו  עולם בבל מלגאיו ואיהו לון.• ומיהר רק
ת ציור יש עולם בבל א״ב  של אלופו שהוא א בחינ
א במילואו ואף עולם א מספר הו ש נימ׳ וד״פ קיי  מקד

ש לי ועשו וזהו  :והבן בתובם ושבנת׳ מקד
ש ר ד מ  אר״א • גוזונם ושכנתי מקדש לי ועשו הנעלם כ

 ונראה עיי״ש דתפילין רוא הוא א7 לחנרייא
 דהנה אך נתוט הול״ל דקאמר נתונם מאי עוד לדקדק ליש

 והוא עלמין נל ל3םו הוא והנורא ד3הנכ ״ש3ו ״ה3 ורא3ה7 ידוע
 להשראה ע3יק אשר המקדש ענין זה ומה עלמין כל ממלא

 והוא . עליונים עולמות דוגמח הוא הנעשה נל אולם שנינה
 להורות י׳׳ת לשמו ושעשועים לנחת העשוי כלי עילא׳ דיחודא רוא

 ת3יר עצמה אונים ולאין נח ליעף נותן והוא להו3 ואין שהוא
 להו ולית עולם של ואלופו עולם של יחודו הוא עלמין כולו3ו

 והנה י׳3 אלהא רוח די ין אלה קטנה או גדולה ד3למע רשו
 עולמוז ע3אר על להורות תמ״ד אלפין ד׳ הם מקדש מספר

 המייחד והוא עולם של ואליפו עולם של חסדו הוא נולם3ו י״ע3א
 אמון קשר3 עצמם מקשרים לתתא וכשישראל ־ אותם ומקשר

 עליהם נשפע אשר והמדריגות הנחות נל3אמת יחוד ומייחדים
 ומנירין עלי' לעם נשמה נותן שהוא עולם של אלופו מאת ממרום
 דיחודא רזא3 ונתעלו העולמות נל3 לתו3 ואין שהוא ויודעין
 חכמה עליונה משפע אזינשפעו אלפי״ן הד׳ מםפר3עילאה
 וזהו , עליונות ספירות העשר הסוג תחת ונכנסו קדישא עילאי
 וזה • 3מ״ דשם רזא מ׳ מספר וזהו לי״ח כידוע יודין ד׳ מספר

 אשר ראשית חי׳3ל ננכנסיז ישראל ת3מחש תעלומות יודע חי׳3
 חד לעילא עמהון למהוי אחד3 אחד למהוי לפניו ה3מחש3 עלה

 וזהו • תנואתו ראשית לד׳ ישראל קודש וזהו • חינתקדש3ל
 ות3ר משח ושפע חכמה והוא וראשית קדש חינת3 המ׳ פנימית
 ונל ו3וטו חידו ונל י׳׳ת לפניו שעשועין וזהו • קדישא עילאה
 לי׳ מספר וזהו • אימן חד וישראל «ה3וק • עילאין נהורין

 להיות י*ת שמוי עילאין רזין יודו״ן להד׳ נכנסין אשר מ׳ גימ׳
; ן3וה ישראל גתוך השנינה השראת וזהו אליו מקודש

יהגה



אמתתחמה פרשתתורת
ה נ ה  גכתרו אותנו הנתיר אשר עלמא מרי7 בתפילין ו

 כ״א הס הפרשיות בתוך כנפיו תחת לשכון הקדוש
 שם כנגד הס פרשיות והד׳ אהי״ה שם כנגד הזכרות
 התגלות הקדוש אדני כנגד בתים הקדוש הוי״ה
 הכל ולקשר לייחד השתלשלות דרך עילאה יחודא והס • העליון

 המחשבוס כל ומקדש מייחד אזי תפילין ובהנחת י״ת לשמו
 י״וז לשמו אליו מיוחדין להיגת קדישין דשמהן ברזא ורעיונות
 ואחדותו יחודו בהס שיש כנ*ל ומקשר מייחד אוי תפילין ובהנחת

 כלי להיות י״ת לשמו מיוחד השכליות הכפש ומטה בעולם ית״ש
 7 יח ומקשרין ומייחדין • הטהור רוח תוספות עליו לקבל מוכן
 ר גופ כל ונעשה והנפשיות הגופניות הכחות כל עס ורוח נפש

 ממעלאשי■ נשמתאלקי עליו לקבל לשנינה מרכבה ונחיו וחושיו
 פירוש וזה • באחד למהוואחד כביכול י״ס כבודו מכסא נאצל

 ויתקשרו שיתיחלו ע״י יודין הד' מספר ר״ל לי ועשו הנסוג
 הד' סחת ויכנסו העולמות בכל עולם של באולפו עצמם את

 וזהי ־ הנ*ל שם של מ' בבחינת ר«ל קדש מ' מספר וזהו יודי״ן
״ ישראל קדש בבחינת ד  המ' בפנימיות ר״ל מ' בתוך ושכנתי ל

 שכינה השראת וזהו • באחד אחד למיהוי ראשית בחינת וזהו
 למהוי עילאה יחודא ממש לתפילין רזא וזהו עילאה דיחודא רזא
 אליעזר רבי האלקי התנא כיוון יפה וא"כ לי״ס ידוע נ באחד אחד

 דבריו תוכן זהו דתפילין רזא שהוא שאומר גמה שמעון ברבי
: והגן פנימי יומר דרך למטה יתבאר ועוד לשונו במתק

ש ר ר ?  משל • בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו בנ
 מדכר וד.י' קטנה כת לו שהי׳ למלך

 עטה מדכר ר,י׳ כרחובות עמה מדכר והי׳ כשוק עמה
 כבודה אין המלך אמד סמנים לידי משהגיע במבואות

 חרר לי עשו אלא בפרהסיא עמה לדבר כתי של
 נער כי שנאמר ישראל כך ־ ארברעמה ושם מיותר

 כארץ ועברתי שנאמר עמם דיבר כמצרים ובו׳ ישראל
 • ישראל וירא שנאמר עמם דיבר הים על י מצרים

 כו' ה' דיבר בפנים פנים שנאמר עמם דיבר בסיני
 אומה ונעשו התורה את ישראל משקיבלו

 שאדבר כנ״י של כבודן אין הקב״ה אמר • שלימה
 בתוכם ושכנתי מקרש לי אלאועשו • עממבפההסיא

 הבנה משולל הוא לכאורה ■ דבריהמררש ע״כתיכן
 ומיוחדים בעל וקוכ׳׳ה • לאשה נמשלו כנ״י רהנה אך

ת והשי • גמור יחוד  בלתי אומה כל עם מיוחד אין ׳
 • קרוש וגוי כהנים לממלכת בהם בחר אשר ישראל

 המטות בחדר גמור ייחוד כביכול הוא מתייהר עמם
 • באהבים להתעלם קדשים קדשי בית הוא העליון

 • וכו' למהויאחד י״ת הגדול לשמו מקודשת והוא
 אומה ראשית שנקראת בשבילה הבל הנאצלים ובל

 בניי של ועוברות עשיות וכל • בעולם הסייחדת
 ־ עולם של באליפו והמידות העולמות כל לייחר
 שמקדשה רזאדקתשין היא ודא ראשית לו שאין ראשון

המתוח וחוט המקיף אור בסוד אצבעה על כטבעת

 אשר כנ״י נקודת בשביל הכל העולמות כל המקיף
 המקוף אור והוא הכל נברא ובשבילה קטנה נקודה הוא
 הנקודה ראשית היא ודא בהיכלא נקודא הוא ודא

 ודא ראשית• שנקרא ישראל כשביל וזהו ״ הפנימית
 סתימאה עילאה מחשבה ישראל מחשבת היא

 היא וזהי • והנורא הנכבד י״ת לשמו הכל שמייחדים
 לי ורודי לדודי אני כסוד לפניו במחשבה עלה אשר

 דקורש רזא היא ודא • עלאה ר"מ רזא היא ורא יכו׳
 לי ועשו וזהו • תבואתה ראשית ‘לר ישראל קדש

 רזאדלבושין וזהו ־ ן אלפי" ה׳׳ד מספר ומקדש • מקדש
 שעשועין עלה אשר עלמין בהם ברא אשר דמלכותא

מי לפניו תמי  בלבוש קוב״ה נתעלה ירה ועל ■ קדם י׳
 מספר ־ קד׳׳ש מספר וזהו • עלבזא למיברי מלכות
 עילאה דים רזא מ' לי וזהו קדישין נימין ת׳ גאו״ת
 עילאי הבמה היא ודא • רמרטתא לבושין קדישא
 קדשי מבית בצאתו קורש בחינת דאיהו קרישא

 ראשונה הכריכה ראשית היא ודא כגיל הקדשים
 בריכות העדרים כל ישקו מטנו אשר העליונה

 להשקות מעדן יוצא ונהר בסור • עליונות והשפעית
 כל׳׳ב ירה על הנשפעים הצינורות ע׳׳י הגן את

 התגלות הבינה לעולם עילאי ההכנזה פליאות נתיבות
 אזי הלן ובהתלהבות כרכיקוח הם ושכישראל • העליון
 רזאדשם ■ המפורש שם האמיתי עליון ביהוד נכנסין

 החכמה פליאות נתיבות והל״ב • עילאה מ' ע״י ע״ב
״ איהי ד*מ רזא איהו ורא ־ ע"כ מספר  שהיא פתיחא ס
 דשמאקדישא רזא הוא ודא • כ׳׳ו מספר האמיתית היי״ה

 כל להשקות דעלמא רוחין לארבע פתחיו וזהו ע*לאה
 הל״ב לעול׳הבינ׳ע׳׳י אלקות עליוניהכסת משפע הבריכו׳
 נסתמה אוי הכינה לעילם מגיע שהוא וכיון צנירות
 עצמו כשנרבק אח״ב • סתומה מ״ם ונעשה הבי״ם

 אילו לו בא מאין ומביט ומאזין מבין הרמה בשרשו
 אזי _• לך נתגו ומידך- • עילא׳ חכמה ושפע הכהות

 לעולם מעולם עליונה ושפע ברבה להריק ה"מ פותח
 רזא הוא ודא . גדול וברביקית ועוז תוקף כיותר

 קורץ מאינזתי פתוחה שמתחלתבמ״ם שבע*פ דתורה
 עילאי חכמה העליון יחוד שערי הכנסת יזהו ,כי'

 יברך ה' רהיינו סתימא כמ׳׳ם וסיומא • אלקות ושיפע
 וצריך . שינסתמה להורות בשלו'ם ישראל עמו את

 שאת ביתר • קדושתו בתוקף אחרת לפתיחא עתה
 סתימאעדיפתח מ׳ בתוך כתובים ושכנתי וזהו • ועוז
 הקודש חיבת ודא .עילאי משכנא ודא שנית פעם
 בהיות אלה כל כי • כתי שקראה עד מחבבה זז ילא

 אולם • אדמתן על שירויין וישראל יסורו על ההיבל
 וככל אותנו עזב לא אשר הוא כרוך המקים כריך
ו מקום  התחתונה בדיוטא בהיותם עמהם־ שכינה ^

ראז הוא ודא • קטנות ככחי׳ הקליפות בי; מפוזרים
דבת

I

A
A



אמת תצוה תרומה פרשתתורת
 ובו' ועברתי נאמר במצרים בהיותם • קטנה דבת

 דרך האומות כין ורחובות שווקים כסוד עמהם שהיה
 ישוב לכלל עדיין בא ולא במדבר ובהיותם ■. העברה

 בארצינו כבוד לשכון שבינתו למקום הקדוש ארץ
 והן ,עמנו לייחד ארון בדי שני בין כביבול אי׳ע צ־מצם
 שמו ית׳ יהוא • יבלבלוהו לא שמים ושמי שמים
 קדשים דקדשי ר!א המצות בחדר ׳ע א צמצם

 התירה את משקיבלו וזהו בבעלה בנ״י לאתחברא
 שיש מי ישראל איש בכל וזה שלימה• אומה וגעשו

 אנוכי גם אעשה מתי לאמור מתעורר ולכו דעת לו
 כאור א״ע וידבק ודעת במועצות אי׳ע יחזק לביתי

 בכל אותך ותלמוד אורחותיך יישר והתורה התורה
 ותתחזק ■ נפלאות ועצות חדשות יותר שכליות עת

 והתורה יותר עת ככל ותלך אימץ בתוספות
 לבטח תלך ואז אותך ותלמוד לפניך תלך

 אלקות שפע עילאי חכמה כשער בואך עד דרביך
 דסיטנין רזא הוא ורא העבודה וסדר עילאי יחודא

 לרכר שיבוא כבודם אין ואז :והכן התורה משקבלו
 ואז,אכוא לקביעות צריך אלא כמקדם בפרהסי׳ עמהם
 עצמך ותקשר תדבק כאשר ואז וכרכתיך אליך

 ואז לבד ית' לשמו רע־ונך ותטהר עולם של כיחודו
ש והש-׳י השכינה להשראת מיוחד חדר הוא  ב׳הוכי׳
 תעש־ אשר את ויורך ככיכו״ל כעצמו אליך יבוא

 ותתחזק העולמית כבל עולם של כאלופו א״ע ותייחד
 עליינים כעילות רגע ככל הכרתך ותיסיף שכליך
 אין וזהו . ממש המשכן דוגמת וזהו עילאה בזהירו
 גופך כל ותעשה מייחד חרר עשו אלא בו׳ כבודן

 ושכנתי מקדש לי יעשו וזהי והכן לשכינה מדככה
 למדדש קשה שהי׳ יזהו ■ התורה קבלת ע״י בתוכם
 היא ודא - 8דשמי. כסעייתא ניחא ועתה . הל״ל כתוכו

 בל יקשר עד סתומה ומ״ם כס פתיחא דמ״ם רזא
 ויפתח מיוחד• ולחדר עליונה לטרככה וכלגיפו הכהות
 ולהבין לעילא מתתא לעילם מעולם לעלית המ׳׳ם
 ורא . ביהמ״ק כנ-ן וי־הר לתתא מעילא אלקית שפע
 המשכן במלאכת הנאמרים דברים דייג רזא איהי

 רכית מיזזח שפע דכיי' אפדסמינא נחרי עשרה ותלת
• והבי לי ודודי לדודי אני כסיד קדישא עילאה

תצוה פרשת
ת ת א  זית שמן אליך ויקחו ישראל כני את תציה ו

 הנה • תמיד נר להעלות למאיר כתית זך
 וכמאמר הכנין ימי שכעת סיד הם ונתתי' המנורה ענין

 מדות השבע שאלו וע״י וכוי הגדולה ד׳ לך דהעי׳ה
 כי בעולם אלקיתו נתפרסם נתגלים נשגכית והנחית

 רק מהשגה מישלל והוא כלל כי' תפיסה מחשכה לית
חסדו ולהגדיל לברואיו להיטב הי' ית׳ שרצינו מחמת

 עולם■ כאי כל וידעי שיכירו ישליט רב דחוא ולמנדע כעול'
 מדו׳ השבע אלו האציל לכן וחסדו וטובי רממיתו גודל

 הן והם חסדו.כעולם ונתפרסם נגלה זה וע״י וכיתות
 א׳ ויום בהירות לשון הוא כי בראשית ימי שכעת
 ימין יד בחינת שהוא אברהם של מדתו היא כשבת

 מצומצמי׳ כלים בחינת הם מדו' תשבע יאלי כילם וכן
 השמן את לקבל מצומצם אשר הנר דוגמת והם

 קדישא עילאה חבמה מן מקבלים הם יכך והפתילה
 יתד נקרא והחכמה קדישא עילאה רכות משח שפע

 שנצטייר עד התגלות שום כלי וגניז טמיר היא ועדיין
 נתגלה אזי האותיות ע׳י יהיא הכינה כעולם

 משחת שמן שהיא קדישא־ עילאה השפע ונתפרסם
ת שיכע לכל קודש ח  מן ב היא ודא הקדושות מ

 היאוע״י כיו״ד בהיכלה נקודה שהיא ב כזה בראשית
 לכל ומשם הכינה עולם נתגלה הכית של ויו״ן תלת

 השטים את אלקים כרא כראשית וזה מידות השבע
 ימי שבעה בנגד תיבות שבעה בפסיק ויש הארץ ואת

 ונגד התורה אותיות ך״ב בנגד אותיות וב״ח בראשית
 קודש משחת והשמן ז״ך שהם מנצפ׳ך אותיות ה׳

 הקדוש העליון הכח וזהו ך״ח ונעשה אותם תמחי׳
 השמן והוא עשית כחבמה כילם ובדכתיב כביכול
 ומשם זך שהוא הב־נה לעולם כא ומשם קודש משחת

 בסוד והם ' ■ כראשית ימי שבעה תיבין לשכעה כא
 המקבלים מצומצמים הכלים שהם המנורה קני שבעת

 דעיקר ימלאו חדרים בדעת כתיב והנה השמן את
 דעת ע״י רק היא וכינת חכמה של והזיווג הקישור

ה משה של ■ומידות בחינת הוא והרעת עליון• ע׳  דבעו
 שמשה זלה״ה הקדוש האר-׳י ככתבי ובראיתא כידוע

 התגלו׳ כא ידו שעל שדי אל השמות שני מספר ׳א ה
 הוי״ה שהיא דע״ב רבוע מספר וגם הבריאה לעילם השפע

 יו׳׳דואלו פמלויי קדוש אהי־׳ה ומספר יודי״ן במילואי
 ג׳׳ב הם שמות השני ואלו ובינה חכמה הם שמות .השני

 כוזינתמשה שהוא הקדוש העליון והדעת משת טספר
 חסדו לגורל ית׳ הבורא יתנה אותם ונזקשר מיחר
 המשכן שיעשי וציה קרובו עם לישראל להיטיב רצת
 זה' שע״י כביכול העליונה כדוגמא הכל כליו וכל

 וצוה העולמת לכל הקדושה השפע ויתרבה יתגדל
 דוגמת נריתי׳ כשבעה הטהורה מנורה לעשות איתס

 זית שמן ריקח וציה העלייגה הקדושה המנודה קני
 ולזה משה בחינת שהוא העליון זך השמן דוגמת 7

 כ׳׳י את תצוה ואתה ע-׳ה רבינו למשה השי״ת ציה
 זית שמן אליך ויקחו !יהוד וחיבור צוותא מלשון הוא

 ותקשר תצוה ואתה זך שמן אליך יביאו שהם היינו זך
 תקשר וכזה ותטהוד הקרוש •העליון ה!ך ותיחדהשמן

 יהיה וכזה כביבול העליון דעת שהוא □דתך ע*י
עילאה ורכות משח והשפע האור להמשיך למאור

קדישא



אמתתצוה פרשהתורת
 בסודנרולהעלו׳ שהם המנורה קני השבעה אל קדישא

 מדות הקדושים ובניו אהרן ע״י יהיו ו!ה תמיד נר
 ונקיי׳ !בה כבוונה הטהורה המנורה ובשידליקו החסד

 ערי׳ ולהיות העולמות לבל וחסד■ שפע ימשך מר,
:והכן העולמות

זבור לפרשת
ר כו עין! ואתה כתיב ׳ עמלק לך עשת אשר את ז

 בלבר !י לא דהנה י׳׳ל אלקיס ירא ולא ויגע
 דהוא!רע עמרק מחיית על מצווים הם ישראל ד!רע
 הדע חלק למחות צריך ישראל איש דבל אלא . עשו

 שבל אדם של בקרבו טמון אשר עמלק כשם המכונה
 ג״ב דהאדם ביוון א! בעולם ש ים״ עמלק ד!רע זמן
ח אדם בכל בוודאי נמצא אז • קטן עולם הוא  ג

 את לחטוא פעם בבל מתעורר אשר הרע וחלק עמלק
 של כח והנה . בתודה הזכירה בא וע״ז • האדם

 בתורה יעקב קול דהקול בפה אלא אינו ישראל זרע
 לבו תמיד ובוער זה בה לו יש וכשאדם • ובתפלה
 אבל . בי לשליט יכול רע שום אין אז להשי״ת
 מן ידיהם שרפי מרפידים ויסעו • בחזה מניח כשאדם
 אך • עמו הדע שורה ותיבף עמלק ויבוא מיד התורה

 מלפניו ירא להיות יראה מידת עב״פ תופס כשאדם
 חטאוז״ש לידי בא אינו עב*פ עלמצותייאז לעבור ית׳

 מדברי ידיהם שרפי נחלש שבחך ויגע עיף יאתה
 ירא ולא וז״ש • ירא אינך ונם השם ועבדות תודה

מר וע׳׳ב אלקים•  בח יכשילך שלא מאוד תמיד תז
 מלבבך שתמחה עמלק זכר תמחה מחה וז׳׳ש עמלק
 והית וזשיה הטוב תחת אותו ולכפות הרע שורש
 כשהצדיק ידו ועוצם כחי •ריל ידו משה ירים Tראש
 הבח זה בשיגיח אבל ישראל וגבר הבח זה מרים

בתורה בבח להחזיק צריך וע״ב • בו׳ וגבר ח״ו אז
: הטוב תחת הרע להכניע ובתפלה

 כתיב • עמלק לך עשה אשר את זמר במדרש
 יבול בו׳ לקדשו השבת יום את זכור

 אין שהעיה אמר וע*ז • הם שווין הזכירות דשני
 • ולכבדו׳ לקדשו זכור זה אלא • הבסיל עם לחכם

 הוא בך הדבר דשורש • ולאבדו למחות זבדהו וזה
 תמיר שנזכיר זכירות ד׳ על אותנו הזהיר רהתירה

 אחד • והדת האמונה ושרשי עיקרי שהם דברים היד
 להיות יעיראלצריך האיש שכל סיגי הר מעמד לזמר
 את לקבל סיני בהר עומד הוא באילו בעיניו דומה

 בהקביהלא אבל • ועתיד עבר רבאמתיש . התורה
 ישראל לעמו תודת נותן יום בכל והוא • זה שייך
צריך ללמוד ורוצה ספר איזה פותח בשארם בן וע״י

 מקבל הוא ובאילו . סיגי הר מעמד לזכור
 במו ויראה אימה לידי בא אז • הגבורה מפי התורה
 בל ויחרד דבתיב • ובזיע ברתת התורה שניתנה

 חרדה לאדם שיהיה וצריך • במחנה אשר העם בל.
 במ׳׳ש שבעה מחנה הגקרא שלו איברים רמיח בבל
 עשה אשר זמר הוא השני׳ הזכירה קדוש מחניך והיה

 הצדקו׳ כמעשי מתבונן כשאדם ׳ל ר למרים אלקיך ד׳
 דלטורק להיר-שאמרה שנש לה בא אשר מרים של
 שיקטרג רוצה אינו הקב״ה כי ית׳ שמו לפני משה על
שמד צריך לפני'השמרק לרע• אדם שום על  פיו ל

 לעול׳ חסדים ולמשוך טוב רק בהם ידבר ושלא ולשונו
 בפה הטוב ולקבוע הגלוי אל הסתום מן הטוב ולהוציא
 • הטוב תחת הדע חלקי בל צדיק בלשון ולהכריע
 את לקדש צריך שאדם שבת זכירת היא הג׳ הזכירה

 יום את לזכור אדם צריך החול ימי ובל השבת יום
 חייב ששנינו ובמו • שבת קדושת על ולצפות השבת

 וצריך בשבת שני יום בשבת א׳ יום היום לומר אדם
 עמלק זביר׳ ואח׳׳ב יום בבל שבת קדושת לחבר אדם
 כאש בוער ולבו גדול בדביקות הוא שאדם אף ר*ל

 על ולהשגיח ליזהר מאור צריך אעפיב השם• לעבודת
 ניצוץ בי , שבו הרע לחלק מקום •תן שלא עצמו
 שהאדם ואף • האדם של ובלבו בקרבו טמין היצר
 תאות בו יתעורר פתאום • עליון בדבקות שהוא סובר

 אף • מלבו היצר זה ולמחות להשגיח וצריך היצה״ר
 ישראל בזרע דחזען במו שבת• בקרושת דבוק שהאדם

 גדולה במדריג׳ אז והיו דיעה דור שהיו המדבר דור
 הנבודה מפי התורה וקבלו הים על שפחה וראתה
 ית׳ שמו את י שניסו רק הנחש זוהמת מהם ונפסקה

 שום עשו ולא אין אם כקרבנו ה׳ היש שאמרו במה
 לדעת שרצו מה על במחשבתם שחטאו רק עבירה
 אם • ב״ה השם השפעת עליהם נמשך מקום מאיזה

 .המרות ע״י התחתונים עולמות עפ״י היא ההנהגה
 אין בשם המכונה • העליון מעולם נשפעים שהם או

 באן ואין הזה החטא בביאיר עמוק שבל בכאן ויש
 במדריגה אז שהיה אף מזה היוצא עב״פ אך • מקומו
 עמלק ויבא מיד המחשבה בהורהר שחטאו מיד גדילה

 עמלק זכר ולהכרית עצמו על להשגיח האדם צריך עיב
:Jוהב בקרבו היושב

זכור לפרשת דרוש עור
 זכור כוזיב הנרזומא ובמדרש לר״א בפרקי איתא

 אשר את זכור וכתיב ׳ לקדשו השגת יום את
 למה׳׳ר אלא ׳ זכור ולזה זכור לזה ׳ עמלק לך משה
התמחוי נכנם האורחים את וזימן סעודה שעשה למלך

לפניו



יחאמתתצוה פרשתתורת
 אס משקינח אוהבי פלוני פוכ^אמר כל מלא גפניו

 לזה אוהכיו לו נאמרו שונאי פלוני זכור אמר הסממוי
W סמסוי על זכרמי זה להם אמר ׳ ולזהזכרס זכרס 

• הש» כך ריקם סמחוי על ולזה ׳ 3עו כל מלא
 על ובעמלק כו' ולכבדו לקדשו השבס יום אס זכור

• השמים מהמה עמלק זכר אה הממה ריקם שולמן
 קומה הוא האדם להנה י״ל 3ל ובהעיר פלא והוא

במי׳ הוא עולם כל וכן ׳ קטן עולם והוא שלימה
 קומה ג״כ הס העולמות כוללת וגס קומה(שלימה)

 העליון עור הוא והמכמה הזכרון מוס והנה ׳ שלימה
 הדבר ויפה טוב שבת אצל והנה ׳ כידוע ונורא קדוש

 אבל , לקדשו בכדי והזכרון החכמה לעולם להעלות
 וזה הזכרון׳ לעולם להעלותו מ״ו הרשע עמלק אצל
 בשם דאיתא מה ע*פ ־ובן ע״ז והתירוץ ,להמדרש קשה הי׳

 על מעזריטש דק״ק מ׳׳ס בער דוב סוה׳ הגדול האשל
 ומילופיהן וכו׳ בחכם דברים שבעה אבות בפרקי המשנה
 גולסא בבמי׳ דאיקרי עלסא דאית הואז״ל וביאר ׳ בגולם
 נקודה רק היא יו״ד כי יו״ד שהיא המכמה עולם והוא
 המשנה כוונת וזהו שתרצה אות כל להצטייר ויוכל קטנה

 דברי׳סהדברי׳בגולם ומלופיהןהיינואסרוציסלהחלי^איזה ^
 גולמא דאיקרי עלמא להאי הדב< אותו דצריךלהעלא היינו
 קצת ולהרמיב לבאר ונבוא ׳ עכ״ל להמליפו יוכל ומשם

 סן ובצורה בתואר שהוא דבר כל דהנה הדבר ולהסביר
 לקלקל לכוצריו ׳ אחרת צורה לקבל לו אפשר אי הצורות

 יוכל ואז תואר שוס בלי גולם אותה ולעשות ההיא צורה
 שהוא זמן כל כס^ כלי ע״ד שירצה תואר איזה סמנה לעשות
 תואר סמנה להעשות לו אפשר אי ותוארו בצורתו אתואר
 יכול ואז גולם׳ מתיכת שצריולהתיכוולעשותו עד אמרת
 סוד ג׳״כ יבואר ועד״ז ׳ שירצה תואר איזה סמנו לעשות
 ועיוות קלקל אשר את זכרונו על מעלה דכשאדס הווידוי

 כינון עי״ז לו מתכפר אז ועוזב וסודה באמת זמתמיט
 צירופי ע״י ציור בבמי׳ נעשה שמטאח״ו ההוא המטא
 לסומ זכרונו על וכשסעלה ההוא המטא ענין לפי אותיות
 העלה בזה פלוני במטא אשמתי ואוסר והזכרון המכסה

 של אותיות אילו נמתקין ובזה ׳ גולסא לבמי' המטא את
 וצועק שלימה בתשובה ובשובו באמת כשסתמרט חטא
 עליו וכתוב כסו מרטה לשון וזהו שיכפר להש״י נפש במר

אותיו׳ הצירופי אילו ונקנח ונכפר שנחרט והיינו אמש במרט
דאיקרו לעלסא שהעלה; ממסת והוא ההוא המטא של

 ענין קצת נבאר ועד״ז ׳ והבן ׳ עוון נושא בחי׳ וזהו גולמא
 דלא עד בפורי' לבסוסי אינש מייב נגס׳ דאמרו מה פורים

 בכל סצינו לא והנה ׳ מרדכי לברוך המן ארור בין ידע
 סצינו ואדרבא טוב דבר יצא יין רוב משתיית כולה התורה
 משת׳ על הי׳ הנס כאן רק ׳ דברים כמה וכן יין אצל להיפך

 על ולא היין ע״ש הסעודה ע־קר כאן מכנה והכתוב היין
 המלכה _דהנה הוא כך הדברים ותוכן יסוד אכן ׳ הלמם
 ולהשפיל לבטל ההיא בעת צריכה היתה הצדיקת אסתר

 לזה המלך ונישאו גידלו אשר. הרשע המן של תקפו גודל
 המעלות ברום אותי ולרומם להגביה הצדיקה המכיסה

 לסלך שזה הו אי שעשתה עד הימנה למעלה אין אשר
 מוכרס־ שהי׳ זמן כל כי המשתה אל יבואהסלךוהסן באמרה
 לעשות יכולה היתה לא הסן ונשיאת גדלות סלך של בדעתו

 להגביה צריכה היתה ונזה ׳ מכרעת הדעת כי דבר שוס לו
 וממס׳ יין משת׳ להם ועשתה המלך עם אותו להשוות אותו
 היתה ואז הדעת מן למעלה המלך יצא יין שתיות ריבוי
 גולמ׳ עלסאדאיתקרי כי המן של תקפו ונשבר לבטל יכולה
 תמצא מאין והמכסה וכמ״ש אין סבמינת שבא דבר הוא
 מדבר לעשות אפשר לכן הס שוון והיפוכו דבר במי׳ ושם

 של שעירים של סוד ג״כ יזהו שנתבאר ע״ד ה-פוכווהנה
 כאמד וליקח ובקומה במראה שויס להיות שצריכים יוה׳׳כ
 בבחינה כשהיו ושם המעלות ביום הידוע את הגביהו ועי״ז

 עוו מטאו השם. אנא ואוסר ומתחרט מתוודה הכהן הי׳ זו
 כה ולשבר המטאי׳ מת ולהמריט לבטל והי׳יכול כנ״ל פשעו
̂זי דיברו אשר והטיבו לעיל נתבאר כאשר הרש׳  דורתינו מכ

 שבארנו וע׳׳ד ־ פורים כסו יום שהוא כפורים יום ז״ל
 הרע המן של תקפו והנה • והבן להם הוא אמח עבודה

 ודיר דור בכל ואך • הצדיקה אסתר ושוברה בטלה כבר
 שלו הסן כמושל ולשבר לבטל מישראל כ״א על חל החיוב

 וטמון מבוי אשר כמו לבטל בפרט והן ישראל בכללות הן
 המלכה אסתר שעשתה זו עבודה ג״כ אנו וצייכין ־ בקרבו

 עצמי את שיבסס היינו יכו׳ אינש חייב מכז״ל אסרו לזה
 יהי׳ ולא הדעת סן למעלה שיצא ידע דלא עד היין בשתית

 לבחינת ויבא ־ מרדכי וברוך ממן ארור בין מכרעת דעת לו
 אז • היפוכו מדבר לעשות עלמאדאיקריגולמאושסיכול

 למדריגה שבא כיון הרע כח לבטל יכול זו במינה על כשיהיה
 המדרש של התירוץ כוונת וזהו • ומבן ־ הדעת סן למעלה

 הקדוש לעולם הרשע עמלק עלקושיתולסהאנומגביהין
כמו לבטל צריכין שאנו כיון כי ־ והזכרון המכסה לסוס

ותקפו



אמתתצוה פרשתתורת
 למעלה אומו להגביה צריכין אנו לוה הרשע של והקפו

 ולשבר זכרו את למוזות ינוליס אנו ואז גולמא דאיתהרו
 שאנו היינו ריקם על־שולמן רומז וזהו • הרע הוקפו את

(יתבעל הרע ותקפו וזכרו שמו וימנז ויתקנח שיתרוק! צרינין
יבין והמשכיל

ר מ  דהנה ־ בשמנזה מרבין אדר משנכנס נזנז״צ 1א
 בשמות כתוב למה רבים בעיני פלא הוא

 להם קראו אפר הטעם והשבטים האבות שנקראו
 אבינו ■ציזק ואצל • האס או האב השם
 ותטעם וב״ש הקב״ה יצנזקנזשמענזאת שנוו ויקרא כתיב
 ושמנזה מעוז המהווה דבר דהנה ונראה צנזוק לשין ע״ז

 אם רואים שאנו כמו המתהפך מדיר רק בא אינו בעולם
 מביט ואין רואה אין אזי לו הראוים מלבושים אדם לבש

 אזי בנ׳תונה או בפורים אשה שמלת גבר ילבש ינאשר
 אדם שמשנה דבר וכל ־ כל בעיני והיתול צחוק נעשה

 סולם הוא העולסיוהנה בזה ימשב לשמה' זה הראוי ממנהגו
 לפני 'לעילא לעילא השמימש מגיע וראשו ארצה מוצב
 הי' יצחק עקדת אצלו דהנה ־ והנורא הנכבד ית״ש שמו
 וגבורה האש יסוד יצחיק בחינ' לבש שאברהם המתהפך דבר

 אברהם מדת לנש ויצחק ומדתו רצונו נגד רחמנו׳ בלתי והדין
 לכל חסד איש ונבזה שפל במי׳ לארץ שנשפך המים יסוד
 נעשה ומזה ׳ טיבו וכל חידו כל י״ת לפניו שמחה הי׳ וזה

 נמצא ולזה י יצחק שמו נקרא ולזה ־ כביכול לפניו צחוק
 אביו אברהם אל יצחק ויאמר זלה״ה תאר״י בכוונת
 יסוד חסד אנח מקודם כי אבי בחי׳ שאתת ר״ל אני־ ויאמר
 והנה ־ אניבבחינהך עתה י״ל בני הנני ויאמר ־ המים

 לברוא י״ת לפניו במחשבה וכשעלה לבש גאות סלך ה׳
 • גאות משפר קדישין נימין בת״י ית׳ א׳׳ע לבש אזי העולם
 להמצא וחלילה חלילה אבל העולמים לחי והגדולה יהגאוה

 והשמחה י״ת כבודי כסא מתחת הנחצליס בברואיו נאות
 ועילא מתתא בא העליון שהגאות המתהפך נדבר גפניו
 ב״ם א״ל ̂ושס ע״ב פס השמית אלו ששני מפני היינו

 המלכות של דמלכותאומתנזצציםגיןלבוש לבושי בין הפסיקו
 ■ לי״ח כידוע למטה ור״ה למעלה מת״י,מספרר״ה ונעשה
 סתתא והסקשרותס התדבקותס מגודל מי אל בני וישראל
 ומכניסים ־ הקדושים הללו והשמות בהאותיות לעילא
 הלבוש נגמר ואז לעילא הקדושים השמות עם מלבוש החצי

 אלקי אח ■ ומכת־רין ■ קדישין נימין ת״י ונעשה הגיאות
וזהו ־ במקומו ומדזה ועיז ־ לפניו והדר והוד ־ הצבאות

 התרוממותו בא לעילא ושרשו שמקורו בלבושו לפניו שממה
 למקורו ר״ה אדר מספר ר״ל אדר משנכנס וזהו ־ מתתא
 מתהא המתהפך מדבר וזהו הגאות לבוש ונשלם ושרשו
 פורים שממת הי'ג״כ וזה ד׳ל ■ בשמחה מיבין אזי לעילא

 יכול אעפ״ישהי׳ העולם ל בר אז הנעשה רבה השמחה
 רצונו הי׳ הנבזים והערלים י אחשורוש עניני בלא להעשות

 שמחה להעלות בנדי המתהפך מדבר דווקא לעשות ית״ש
 זהו ואיפשר ־ ודפח״ח דווקא עצבוה המרגין דברים ע״י

 עוד י בפורים בגדיהם שמשנים מה המנהג של הטעם
 מספר בשמחה ■ בשמחה מרבץ אדר משנכנס לומר ירצה
I ממשיך באדם אז המתעוררת שהשמחה שנ״ה אותיות שנה

: וק״ל השנה כל וחדוה שממה

תשא פ׳
 ביני היא וניאות תשמורו שבתותי את אך בפסוק

 הנה ־ מקדישכם ד' אני ני לדעת וביניכם
 העליות של והימוד והקישור וזמנים חגים של הקדושות כל

 עם ישראל ובני דלתהא איתערותא ע״י הוא העולמוח
 הקדושה נביניל בא הקודש בעבודת עבודתם ע״י י קיובו

מעצמו נעשה קודש שבת אבל ־ כולן העולמות ועליות
תלת וע״י תאילתן ע״י ־ העולמות והעליות היחוד

 tלישp עלינו מקבלין אז קדישא דמהימנותא סעידתא
 ולהבין לדעת ישראל מזרע נ״א צריך לדעת וזהו דלעילא
 אותנו מקדש הוא אשר חסד ושליט-ורב רב דאית ולמנוע

 . מקדישכס ד׳ אני וזהו'ני קודש שבת ביום
 אח כ״ו ב״י אל תדבר ואתה ־. משה אל ר' ויאמר בפסוק

 לדעת וביניכם ביני היא אות כי תשמורו שבתותי
 מה החיים אור בספר ע״י ־ סקדישנם ד׳ אני ני

 ז״ל רבותונו דהנה עוד לי ונראה ־ בזה שפירש
 הנותן רב אמר ־ קמא פרק שבת במ״ס מכאן למדו

 מתנה למשה הקב״ה אסר ־ להודיעו צריך לחבירו מתנה
 טובה המתנה ובוודאי כו׳ שמה ושבת גנזי כבית ל־ יש טובה

 מלמעלה יורה אשר עצומה והקדושה האור ר״ל שבת של
 ושכל קדושה רוח והנה !קודש השבת ביום ב״א לבות לתוך
 מעולם הבא רוחניות וחיות ׳ מחדש משיג האדם אשר קדוש
 הוא גנזי בית והוא ׳ תעניג וכולו שבת שכולו מעולם עליון
 עולם נפתח השבת ביום אשר מי אל הנקרא גבוה מדה

משכיל לכל ראוי באמת והנה חיים׳ גנזי שבו ערבות
לשום



יטאמתתשא פרשתתורת
 שכת משומרי להיות ימיהחול כל ולצפות ליו מל לשום

 יוס יגיע מתי מתלהכ ולהיות כמוואכיושמראתהלכר
 כיום הכאה זו גנ»ה למתגה ומיימל מאווה ולהיות השכת
 מלמעל׳ נשפע אשר הרומנית ומיות קלוש׳ השגת על ,׳השכ

 על המעשה ימי ששת כל שיעשה רכה הכנה כפי זכוולאי
 יביאו אשר את והכינו אמר והכתוב ׳ השגתו תהי׳ כן השבת
 ומי כשכת לו שיהיו במול עצמו את להטריח צריך שאדם
 שכת לקדושת א״ע מכין שהאלם אף ואעפ״כ כו״ שטרח

 וכלין שכת לקלושת ראוי הכנתו כיכפי כלכו אליאמר
 לו נתן אשר מתנה הוא זאת ללכל אינו שכרו'זהו שיטול
 מיני ככל א״ע יכין אס אף כי לאלם ומונן הש״י

 השי״ת לו שמשפיע ראוילקלושהזו אינו מ׳״מ שונים הכנות
 הכנה צריך מ״מ רק ־' ימשב מנם למתנת זולת ׳ השבת ביום
 השפע לקבל וכח קבול כית לו שהי׳ א״ע ולהכשיר ג״כ

 אה הש״י מתנת לאלם יוסיף ומה יהן מה כי ;זו ומתנה
 חסרון מצל זולת יכצר לא ית׳ ומצלו ׳ לקבל כלי לו יהיו לא

 המעשה ימי כששת א״ע להכין האדם צריך ולזה המקכל
 של גנזיו מבית הבא ומתנה קלושה לקכל מוכשר להיות
 שכת כשמירת כמינות שתי יש והנה כ״ה: המלך אוצר
 , לנוקכא הוא ושמירה • ללכורא הוא זכור ׳ ושמור זכור
 כמו הש״י הענוג כשביל השכת את שיככל אלס דיש ר״ל

 את מלבק הוא השבת יוס שע״י ה׳ על תתענג אז שנאמר
 כשכל ית׳ שמו את לעכול ויכול עליונה כקדושה נשמתו

 יב אכל זכור כחינת וזהו העולמות ככל ולהשפיע ׳ גלול
 מז״ל אמרו להנה טובתו כשגיל שכת ששומר אלם

 לו מומלין אנוש כלור עע״ז אפילו כהלכתו שנס השומר
 הוא עושה שאלם עכירה ילי לעל הוא והטעם
פגם ומביא המייס משורש נשמתו ומפריד מפסיק
 לאדם מאיר אזהקכ״ה שכת קמשת כשבא אכל כנשמתו
 ועי״ז האדם נשמת ומאיר הגנוזים מעולמות גדולה הארה
 • כזו טוכה מהנה לך ואין לשרשה־ למזור הנשמה יכולה
 עונותיו לכל וסליחה מחילה משיג אז כדינו שכת ששומר שע״י
 דרך זה לא אך טוב ג״כ שכת בשמירת כזה שמתכוון מי א׳׳כ

 טובת עכור אלקיו מצות כעשות האלם יכוון כיא הנכון
 הוא עכ«ז ־ רומני ושכר טובם מילה איזה אס לו שיגע עצמו

 האלם עכולת ועיקר :סהש״י לקכל שרוצה נוקנא במינת
 וזש״ה לאלקים עוז תנו וע״ל מעשיו ע״י משפיע להיות צריך
 וכא מועוטין ורקין לאכין יליע ולרזיל כו׳ שכתותי את אך

עכ״פ תהי׳ הפחותה והמלריגה דהמועוט לומר הכתוב

 שומר להיות שמור כבתי' להיות תשמורו שבתותי את שתראו
 כי זה כיום נתנו אשר טובות המתנות עכור כהלכתו שכת
 מקלישכם ל׳ אני כי לדעת רושם הוא לשכת הוא אות

 ומאיר הפגמים כל מכם מפריש אני שכת קדושת ר״ישע״י
 לכמי׳ לבוא שיוכל ומי לעוונותיכם ומוחל נשמתכם ומקדש

ומהנעים: טוב מה כוודאי זכור

 לכאמת והוא אמר ענין הכתוב לנו לרמז לומר יש אל
 טוב מה שכת שמירת לקיים יכולין ישראל כל אם
 כישראל מקיימין הרכה מלילה ש^אנמצא אךאעפ״י

 לנו והכטיח ׳ כגלות משומרין ישראל יהי׳ זכות ובאיזה
 שומרים הם אשר ודור דור שככל הצדיקים שפ״י הכתוב
 נקרא והצדיק כ״ה להכורא תענוג עושים להם כראוי השבת
 נלרך השנת מקיימי יהי׳ אס אף ר״ל • אך וז״ש כנודע שנת

 לכם יהי׳ ישראל זרע כל תשמורו שבתותי את אעפי״כ מועט
 גנון יהי׳ הצדיקים שמירת כזנות רע לכר מכל שמורה
 נקר׳ להצלי׳ כנ״ל כיני היא אות כי וז״ש והמליט פסוח והציל
 מקלישכס ל׳ אני כי לדעת כ״ה להנורא כנ״י כין ורושם אות
 המושך הוא והצדיק ית׳ קדושתו נתפרסם הצדיק לע״י ר״ל

 אות וע״י אלם לבני אלקים קדושת ומודיע לעולר לעת
 הש״י עליהם ומעלה רע דבר מכל ישראל כני ושמרו הצדיק

.כולם שמרו כאילו
 כעוה״ב ישראל את לזכות רצה י״ללהנההקכ״ה 1א

 רצה והנההקב״ה ומצות־ תורה להם נתן לכך
 נתן,להם ולכך הרומני עוה״ב שכר ישראל לזרע להטעים

 יוכל אלם כל ובשנת מעיןעוה״ב תענוג להוא השבת
 כיון אך לעוה״כ לצדיקים הצפון הרומני התענוג להכמין
 אותם יהנה והאיך • ליכא עלמא בהאי מצוה שכר דכאמת

 מתנה כתורת ולכךהתחכ׳הש״יונתןלהס שכת של בתענוגו
 יכול אכל עלמא בהאי ליכא ממש המצוה של גופא ושכר
 הזה השפל כעולם אף שירצה מי לכל נמתנה ליתן הש״י

 אך וז״ש ־ עוה״ב מעין מצוותיו ושומרי רצונו לעושי להמעי'
 תענוג תטעמו כזה שנת שתשמרו ע״י תשמורו שבתותי את

 ד׳ אני כי לדעת לעוה״ב לאות לכס יהי׳ וזה הרוחני
 שאני לידועה תכואו תדעו שכת שמירת ע׳׳י ר״ל מקלישכם

 וזה :שכת שכולו לעולס הנצחי כעולם ־אתכם מקדש ל׳
 אשר טונה המתנה זה לישראל להודיע למשה צוה שהש־׳י
 משה להם הודיע המצות כל להא המצוה ולא כשבת ישיגו
כל' מצוהזו עיי שישיגו היתרון להם הודיע בכאן ואך

שיכינו



אמתתשא פרשתתורת
 להודיע 6א״ ת3פ דבלא להם הצפון מוב השכר ו5י5שי

 דעגידא שנת 6וה גגמרא שם שאמרו וזה טלמא בהאי
 ודה3ע לא היינו לאגלויי ידא3לאע שכר מתן > לגלויי

 דאצלו פניו אור שירון3 משה שכר3 משא״כ עוה״ז3 לאגלויי
 3עוה״ מדריגת כל חייו3 דהשיג מצוה לשכר זה 3נתחש לא
 גופא ת3הש כי ת3ש שכר זה ואין מתנה3 ניתן לישראל ל3א

 של התענוג מצוה מצוה שכר כמשאמז״ל השכר הוא
 הודיע לא לאומות ל3א • השכר הוא גופא זהו ת3ש שמירת
 שלא ת3ש3 ישראל זרע משיגים אשר המתנה זה השי״ת

;ן3שמסתינווה3 זר 3יתער
 אומרים דאנו הא על הר!דוש 3הל שמעתי־מאדס״ו עור

 עוה״ז3 אלקינו ד׳ לך ערוך אין .ת3ש תפלת3
 גרועכ״כ שאיןזהqא פרס ל3לק ע״מ וד3לע וד׳זו3ע דהנה

 כה למימונים ימינס5 ימים אורך הכתוכ שאמר כמו
 שמאלית־אךאיןזה ר3ד הוא עכ״פ א״כ וככוד וכשמאל׳עושר

 האדם ירצה שלא להיות צריך העכדות ועיקר עכודה עיקר
 יהי׳ גופא וזה ית׳ שמו את רק יכקש ולא דכר שום העוכד

 אלקינו ד׳ לך ערוך אין וז״ש • השם את שעוכד מה- שכרו
 תאמר ואם• תענוגעות״ז שום רוצה אני שאין ר״ל כעוה״ז
 תענוג הכא עולם למיי שאזכה מנת על השם את אעכוד
 הנשמות כעולם שם גם כי לשמה עכודה אין זה גס ׳ רוחני

 אינם שס שגם צדיקים ויש רוחנים תענוגי שמכקשים יש
 חז״ל שאמרו אלקותכמו חכמת השגת מכקשיםזולת

 וז״ש ולאכעוה״כ כעוה״ז לא מנוחה להם אין צדיקים
 זולת רצוני אין שם אפילו עוה״כ לחיי מלכנו זולתך ואין

 ימות כשכיל השם את אעכוד תאמר ואם ־ אלקותך אמיתת
 השכל אור ויתרכה מאסנו החשכות יסור אשר המשיח
 מומר להם שיהי׳ גדולות מדריגות האדם כני וישיגו והשגה

 לימות גם העכודהזולת עיקרית אינה זה נם • וכהיר ןך
 לימות זו ולא אפם כלהיךהכל אפס מכוקשתינו אין המשיח
 לתחיית האדם כני נמםינו התענוג אפילו אלא • המשיח
 ונזעם אלהותיך ושוהלכקשת דומה אינו ג״כ המתים

 ותועלת קיווי שום כלי ית' לשמו נרצע עכד להיות עכודתיך
;עצמו

 דמשכיעין חזיל דאמרו הא פירוש מאדמ״ו שמעתי עוד
 תהי ואל צדיק הוי לעוה״ז כיאסן קודם אותו

 כעיניך הוי צדיק שאתה לך אומרים העולם כל ואפילו ישע
 עוד לכ3ש דכרים על שכועה אהני מאי קשה ולכאורה גרשע

 בעיניו יהי׳ צדיק יהי׳ אם שאפילו היאזה מעלה מה
דהנה כוונתם (נראה י הש׳ לעבודת מזה מהיתרון כרשע

 באת כי לך מה נתיב דצרפיא בסעשה הנביא אליהו גבי׳
 ואמרו יושכה׳ אנכי עמי במוך עווני את להזכיר אלי

 מתר והי׳מעשי עירי בני מעש׳ עם שוקליןסעשי כשהיו חכז״ל
 אס מחייב הוא צדיק הוא כשהאדם נמצא כו׳ מהם סזבים

 צדיק שיהי׳ דאס אותו לכךמשבינגק ־ בצדקתו העולם
 ועיקר ידו על חוב לעולם שבא עמר כרשע יהי'בע׳ניו

 עמר ולא ישראל עמרכל הש״י את לעבוד צריך שהאדם
 בכל כוונתו אם אבל בצדקתו לאחרים חב דאז • עצמו
 מלו העולם כל את מכריע אדרבא אז כנ״ל שעושה סצוה
 לכל מצדקתו שיהנה צדיק שי׳ אותו שמשביעין וזה זכות לכף

 על עונש חלילה שמגיע בצדקתו רשעות יעשה ואל העולם
• והבן העולם לכל ידו

 השבת את לעשות השבת את ישראל בני ושמרו בפסוק
 וז״ל ה״ה ז״ל הקדוש החיים האור טה וכתב

 בפקוח ישראל את לשמור לך אמרתי אימת עזיה ירצה או
 לאוס נפש פקוח לעשות דווקא שבת כבוד בערך אפילו נפש

 יגיע ולא יקיים לא שוודאי מי אבל לעשות עומד בגדר שישנו
 לא ולימים לשעות יועיל אלו שרפואת הגם • לשמרו לשבת
 שהוא בזה עליו תפסו וכבר ־ עכ״ל השבת את עליו יחלל
 נפשות ספק אפי׳ שאמרו והפוסקים השם סיגות נגד

 וכדי ־ עיי״ש שעה לחיי אפילו אלא נצרכא ולא שבת דוחה
 הש״ס דברי את כסותר הקדוש האוה״ח לדברי נשווה שלא
 דהיינו האוה״ח כוונת שזהו אפשר בדרך לומר נוכל ח״ו

 שיוכל ואמינמ ערב לעת בשבת לחולה הסכנה שבא בגוונא
 , וסממנים רפואות בישול ע״י אויומים לחיוסעודיום

 וא״ב :היום וימשך יערב ־ הסממנים ויבשלו שישחקו ובעוד
 בחול יום לחיות שיוכל רק מהני לא בישול של שכח של החילול

 הרפואות כי מהני לא אחת לשעה אפילו עצמה לשכת אכל
 האוה״ח מיירי האופן וכזה הערב עד יהי'מתוקנים לא

 יבא לא שכת חילול שע״י כיוון כזה שכת מחללין שאין אמר
 שאפי׳ שאמרו אמתוהפוסקיס שעה אפילו שכת שמירת לידי
 החיי שזה כאופן דמיירי אפ^ שבת מחללין שעה מי׳ על

■ ודוק שבת שמירת כגדר יהי׳ שעה

ק ו ס פ  ברט כי העם אוז ידעת אמה אהרן ויאמר ב
 יחל אל למשה יאמר שאהרן פלא והוא ־ הוא

 מרה בנפש הטס על• ידבר והוא ■ לאדוני
 רעח״ו שום ישראל לדברעל רצה לא אהרן אלא • מאוד

 כי אמר לא ולכך קאתו גבוה ממקום אשר ישראל נשמות על
מחמת כוא מ״ו אדם ה משא כ״א הוא• ברע כי אלא מוא

שלא
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 והוא הרע מן יין7ע רר15מ ואינו סממו עדיין דכךfנ שלא

 מונה וזהו מטא לידי בא ומזה הרע בגמ״י משוקעעדיין
 משוקעים עדיין הואהייגושהס ברע כי שאמר אהרן

:יק׳׳ל כלום עשו לא הם אבל ל^ באו ולזה ברע זמעולגין

ק ו ס פ  חטא אנא ויאמר ה׳ אל משה וישב ב
 ולבאגרה • בו• גדולה חטאה הזה העם ^

 על חיו יקטרג רעי׳מהימנא הוא רטשה להכין קשה
 באשר באמת אך • ה׳ בעיני החטא ויגדיל ישראל
 בעונש לך שאץ ויבין ישביל בלבו האדם יתבונן

 גופא העכירה מן יותר יית רצונו על העובר של גדול
 האדם בשמיישב ■ עבירה עבירה שבר חבז״ל במיש

 והאיר י״ת מאתו העבירה ע*י נתרחק האיך בדעתו
 העונשים בל בוודאי • החיים משורש נשמתו הפרור

 להשיית משה שפיים וזה • ממנה הם קלים החמורים
 • גדולה חטאה הזה העם חטא הלא להעניש' שרצה

 די בי עונש להם להמציא אין החטא גדלות ערך ולפי
:והכן : מזה יותר עינש לך ואין • מפא החטא זה להם

ר  דאיתא הא על שיי הרב מאדומ״ו שמעתי ש
 בת שיצתה דורשין אין פרק חגיגה במםכת

 ולכאורה • מאחר חוץ שובבים בנים שובו ואמרה קול
 ■ התשובה בפני שעומד דבר לך אין דהלא תמוה הוא

 שקיבל במו תשובה מועיל חמורה עבירה על ואפילו
 בוראו את שהבעים המלך מנשה תשובת השיית
 י״ל אך - תשובתו השם קיבל ואפ״ה • תועכית כבמה

 תשובתו מקבל הי׳ לא דהקב״ה הכוונה אין דבאמת
 דבאמת אך בן לומר דחלילה י״ת לפניו שב הי׳ אם

ח מםפיק־ן אין אשר דברים בבמה חטא אחר  כי
 בל על רבאטת ריל • הדין משורת תשובת לעשות
 על גדול רחמן הוא ׳׳ה הקב אז עוכר שאדם עבירה
 אדם של בלבו תשובה הרהורי לו ושילח • האדם

 במו לשרשו וישוב תשובה שיעשה לעוררו בדי
 להם יפותח יהקביה • אדם כני שובו ותאמר שכתוב

 במו החמורות העבירות באלו אבל תשובה שערי
 אז ובדומה בה ושנה עבירה עבר או • ואשוב אחטא

 ממנו ויבקש אחריו יחזור שהקב״ה חאדם ראוי אינו
 רק • מלמעלה אותו מעוריין ואין • בתשובה שיחזור
 לפניו ולהתוודות לבו אל להשים מעצמו צריך האדם

 אבל תשובתו את ומקכלין עליו מרחמין ואז י״ת
 • השמים מן סיוע שום בלי מעצמו להיות צריך
 ולאקאטר • תשובה לעשות בידו מספיקין אין וז״ש

 • הספקה לשון נקט רק תשובתו את מקכלין אין
 הכת כוונת הך י*ל וכזה • לו מסעיין לא סיוע יהיינו

דהנה • מאתר חוץ שוכבים כנים שובו שהבריז קול

 לבלתי מאוד ומתאווה רחמים בעל הוא הקב״ה כאמת
 גדול שהי׳ אחר בנשמת יקרר, נשמד, טמנו יודח

 לסייע שלא נותן דהדין כיון אך • ובחכמה בתורה
 בדי דרךאחרת וסיבב הקמח עשה ע״ז אותו לעורר ולא

 אך • להשיב שיתעורר חפץ שהקב״ה אחר שיבין
 הבורא שהכעיס מחמת כפירוש לו לומר יכיל שאינו

 לו להספיק נותן הדין ואין • במכוון העולמים בל
 בדרך שיבין מקום השי״ת לו נתן ע״ז ■ תשובה

 כדי מאהר חוץ ובי׳ בנים שובו של הכרוז שזה רמז
 במושמצינו ׳ תשובה לעשות הכרוז כזה שיתעורר

 לי הניחת ועתה למשה השי״ת שאמר העגל בענין
 החומש ז״לכפי׳ רש״י והביאו חכז״ל ודרשו ויחראפי

 והודיעו פתח השי״ת לו שפתח מלמד ואתחנן כ״פ
 את יבלה לא עליהם יתפלל שאם בו תלוי שהדבר

 הב״ק בזה השי*ת לו רמז בן במו • ישראל בני
 השי״ת כוונת יבין שבלבנו ברי מאחר חיץ שהבריז

 שים שאין תשיבה גדולה באמת אבל לו ורפא ושב
:והבן בתשובה נמתק והבל בפניו חוצץ דבר

 שנאמר מנשה גבי הנ״ל בערן הרב ממורי שמעסי עור
 תקיא אל רזנז״ל ודרשו ויספללאלד׳ויעסרלו

 נוסחה נזסירה הש״י לו שנזהר מלמד לו ויחסר אלא ויעהי
 שנעלו אליעזר דרב׳ בפרקי סשובסויוכ״ה לקבל כבודו כסא

 ־ שפסנזלוהשיי עד השובה שערי כל לפניו המלאכים
 • יה״ש כבוד כסא מהנזה החסירה זה מהו להבינך וכדי

 שיש דכסו • סוה שערי איובהנגלולך דהנהכסיבגבי
 בחי׳ למטה יש כן כמו • העליונים בעולמוה חיים שערי

 ■ יס״ש רצונו עוברי יכנסו ובו מוה שערי הנקראים חיצונים
 מצוה ומכל יס״ש כבודו כסא כס עליונים העוצמות והנה
 כפא מהעובדא נעשה שמיס כבוד עבור נעשה אשר ומ״ט

 מייס אלקים כח בס יש מוס השערי נם והנה ־ יה״ש לכבודו
 כי • מחי׳אסכולם כמ״שואסה ־ מוסס הוא ממנו אשר
 וכבול הקדושה כח לא אס חיצוניות לבח׳׳י קיום יהי׳ לא

 בהתגלות אינה אךשהוא בסוכה ונעלם נסתר אלקיס
 המייגע ואדם ־ לבושין בכמה מעוטף שהוא מחמת

 מן רחוק שהוא אך שסאלקנתויס״ש גס ימצא והמחפש
 כבודו כסא תמת נקראת וזאת יתברך כבודו של השורש
 החוטא סתס אדס כל וא״כ יס׳ מכבודו תחתון דבר שהוא

 באתגלייא תשובה בשערי נכנס א הו אז שלימה במשובה ושב
 והרהורי קדושה מחשבה לו ושולחין • השמים מן לו פותתץ כי

יס״ש לפניו והכעיס דמטא כמנשה משא״כמוטא תשובה
תשונתו



אמתתשא פרשתחורת
 המלאכים דלל למעלה רץטרוג יש עליו תפושתואשהכי

 ולחתור הוצרךלחפור תשוכ׳העליוני׳ולזה שערי לפניו נעלו
 י י״ת כבודו אל א״ע לקרב ומשם ־ התחתונות בבחינת

 הס אשר מות שערי ע״י לוכחו שמלה השת״י לו שחתר וזהו
 הוא כי עליו קיטרנו לא ומשם כבודו לתחת מכונים

 השזבתו קובל ומשם המלאכים מן ונעלס באתכסייא
_ : י״ת הבורא

ר ו  לכס זרעו ■ פסוק על ■ מאדומו״ר שמעתי ^
 דנמשל זריעה לצדקה קרא דהנביא ־ לצדקה

 לזרוע אדס בני דדרך רואים דכמודאנו ־ ממש לזריעה
 שנרקבה־ עד האדמה לתוך לטומניס התבואה ולקחום שדה

 גידולו שנגמר ואמר ־ למעלה וצומחים חוזרים ואח״כ
 בלבו יאמר פתי איש ולכאורה • וקוצרין חוזרין

 אצלי מונח אשר התבואה את ליקח הזאת ולצרה לו מה
 להיות האדמה לתוך ליתנס בידים לאובוד ולהשליכם בעין
 אמ״כ יצמח אס כנ״ל ממושכה בתועלת ־ מיחלות עיני

 וזה י אמנה ומחוסר תבונה חסר וודאי האיש זה לא או
 שלעיני שאף ■ בהשתי׳ ואמנה בטחון לו שאין מחמת לו בא

 בהשס לבטוח צריך אך א״ע ומחסר נחסר כאילו נראה בשר
 וכמו גרעוניס וכמה כמה ויצמח גרעוןיעלה מכל שבוודאי

 מתיירא האביון באחיו לבבו ירע אשר דאיש צדקה בדרך כן
 בממונו א״ע יחסר דהאיך צדקה יליתן ידו את לפתוח

 חסרונו ימלא מאמיןשהש״י להמנו׳ואינו יוכל לא בחסרוןאש-
 שפע חיים מוספת הצדקה אדרבה יעני ולא לו וישלים
 שאדם רק • חסר ממון אדסע״דמלח של בממונו ברכה
 וראה ובוא בזריעה כמו ובטחון לואמונה להיות צריך

 ובאמת ־ אותו ימעשרת לאדס שפע נותנת הארן דבזריעת
 בבחי' מקבלת היא גס אבל כולס מגרמה לה לית מארץ
 וניקבא דכר בבח׳׳ו הס וארץ דשמיס משמים צדקה

 משפיע האדם כן כסו י השמים מן מקבלת והארץ
 שוכח הוא אבל לו נותן הוא דסשלו וסובר לעניים ממונו מן

 מתת זה גס והעשירות השפע לו בא מאין הוא דגם
 כפי ולא צדקה בתורת ונכסים עושר לו נתן אשר הוא אלקיס
 במצות מתבונן כשאדם כן וכמו י משלו לו וחן מעשיו
 מי כל חכז״ל שאמרו ע״ד י זו כוונה על שהוא ג״כ רואה
 וממעט דמיס שופך כאלו בניס ומוליד אשה נושא שאינו

 וכחו חילו את בחנם אהן דלמה האדם יאמר שלא ־ הדמות
 יעש׳ אם ספק הנוקבא לתוך ואתן המוח מן הבא טפה ואת
נעשה אם ואף • בחנם כמי את אפסיד ולמה לא אס פרי

 במה לו אסיהי׳ יודע ומי אסיחי' יודע מי בניס ואיליד פירות
 לעשות צריך דהאדס אך ■ א״ע להפקיע לו ודי להתפרנס

 דרחמנא כבשי ובהדי בה' ולבטוח אשה וליקח שלו את
 ולכך פרנסתו׳ את השי״ת לו ן יזמי ומסתמא ׳ לך למה
 זרעך זרע בבוקר כד״א זריעה בלשון ג״כ הכתוב קראו

 אמונה דרך על ג״כ הוא אשר לזריעה דומה כו׳דהוא
 ׳ השי״ת לנו שנתן שבת במצות רואיס אנו כן וכמו ובטחון

 להרוימפרנסתס לראות עצמו את מייגע אדס הסול ימי וכל
 נותן השכלי הי' א״כ מלאכה מכל שובת הוא השבת ס וביו
 דהולך בשבת אבל שמרח מה לאכול ראוי החול ימי דכל
 ובאמת • משלו ולהפסיד יאכל למה מרויח ואינו בטל
 לשבת וקראת • עלינו פקד שהשי״ת להיפך דהיא חזינן
 אס ואף החול ימי מכל יותר זה ביוס להתענג עונג
 ביטח שהוא ואדם פורע ואני עלי לוו ע״ד לו אינו

 יחסר לא שבוודאי כיון לו כראוי השבת את מענג אז בהשס
 שבת עונג דע״י להאמין צריר והאדם ׳ שבת עונג ע״י לו

 ובוא / המעשה ימי ששת כל וברכה שפע לו בא מזה
 דכמו לד' הראשית להקדיש השי״ת צוה דבכולס וראה
 הבכורים כמו התבואה מן הראשית להפריש צריך בזריע

 במצות כן כמו ׳ ראשית הנקראים ומעשר וחלה והתרומה
 צריך ג״כ ובצדקה / הבכורה משפט לו אונו ראשית פ״ו

 שצריך בוראשית יש וגס ׳ והחוח הקין מן הראשית ליתן
 קודס ת״ח להקדים שצריך או קודמין עירך עניי להקדים

 דהיא המול ימי מכל ראשית דהוא השבת וגס ׳ לע״ה
 להקדישו צריך המול ימי כל את הממי' הפנימית הנקודה

 צריך החכמה מן אפילו אלא בלבד אלו ולא ׳ ולקדשו ולזכרו
 ראשית דכתיב כמו היראה דהיא ממנה הראשית להפריש

:והבן ד' יראת חכמה
 שלג הניתן פסוק על הקדוש הרב ממורי שמעתי עוד

בגימטרי׳ דשלגהוא ז״ל האר״י בכוונת עיין כצמר
 בעולם אלפי״ן דהנהישג׳ ׳ ע״ש אהיי׳ה מ״ג אלפי״ן ג׳

 כעמך ומי ׳ אחד ושמך ׳ אמד אתה דכתיב מד וכולהו
 בזה זה נכללו מלס אחדות השלשה וכל אמד גוי ישראל

 האדם-להסתכל שצריך ועיקר ׳ האמיתי גמור באחדות
 עפה דאףלעת הנ״ל׳ בג׳אלפי׳׳ן דבוק ולהיות ולהתאחד

 אך אתכסיא בבחי׳ והוא ,בכח באחדות הס בגלות שהס
 שנופל אלס ־ דיש ׳ כ״כ האחדות חזק אין דבאתגליי
 ׳ ישראל מאהבת או התורה מדביקות או הש״י מדביקות

של אלופו שיפריד ח׳יו אלו״ף מפריד נרגן לפעמים ויש
עולס



באאמתתשא פרשתתורת
 מד כולו שהוא ל'לע האדם צריך כמ2 באמה אבל ׳ נטלס

 מה ישראל לו יאמרו אס מרע״ה הש״יכששאל כוונה ווה
 דר״ת אשיאהי״ה את״׳ה ויאמר אליהס׳ אומר מה שמו

 עמהסבשיעבול אהי׳ בגלות qדא לרמז או5ה״גאלפי״ן
 השס כשיסלק לבוא לעתיד אגל / בפועל שאינו אך כאחדות

 כל יכירו ואז האמת באחרות ימאחדו אז המיציניה אה
 ׳ ע״ה המלך שלמה גס שכתוב וזהו אמד הכל כי העמיס

 האמדו' מן תמיד היו שדבורו ר״ל משל אלפים שלשת וידבר
 אלופים עלידלהיות למדת ואתה הנ״ל/וז״ש אלפי׳׳ן שלשה
 וראש עיתר להיות צריך האדם שבעיני ור״ל / לראש

 באשר הנ״ל אלפי״ן ה״ג להתאחד העניניס מכל החשיבות
;והבן אמן אחיו מעל איש יפחדו שלא ומזא pאמ

ס  לא ופני אמורי את וראית כפי את והסירותי בפסו
 נשפריר מסתתר "ה3 ית׳ הוא דהנה יראו

 שס מסתתר ית׳ הוא אשר ״ה3הק של סתר דמקוס , <ון3מ
 רואי׳ דאנו אלקי אמ!י שרי3מ והנה .א״סהפשוט אור הוא

 על או ראשו על כפיו פורש א״ע לכסוס דכשרוצה ודס שר33
 א״ס אור וגנוז נעלם ושס . הכתר הוא יכול3כ כמוכן פניו
 ״ש1ו • אי״ן וכקרא להשיגו יכול ״א5אין כתר מידת וגס

 משה את «ה3הק 3שאה ה3האה גודל מחמת למשה השי״ת
 כפי את והסירותי וקשו3מ כל ממנו מנע ולא ע״ה ינו3ר

 ואין / כו׳ אמורי' את וראית הגיל ה*ב את לך שאגלה
 עמוק סוד הוא ר_כי3ד הסהר אלקיס 7ו3וכ ■ יותר ר3לד

 קשר לו שהראה מלמד קצרות מלות3 הענינים כל רמזו זרז״ל
 תפילין הנקרא יקות3ד של קשר הש״י לו שגילה תפילי! של

:ודוק כנודע להמומין מרמז דהוא
ף י  0יו3 פסוק על הלצה דרך3 3הר ממורי שמעתי ע

 ולא יהודה מטאת זאת ואינינו ״י3 עון וקש3י ההוא
 עד כ״נ הוא 3טו ר3ד וני וקש3י למה דלכאורה ,תמצאנה

 כלום אינו גופא עון אמת37 אך וכמטמונים ככסף קשרו5שנ
 ואין , נו״ל הנקרא י העשרון האות כמו משל ע״ד הוא אך

 האות של המספר להגדיל הוא פעולתו רק מספר שוס ו3
 רק , לכלום 3נמש אינה גופא ירה3ע כמוכן , אמריו א3ה
 עומדי׳ ה3תשו שבעלי מקוס3ו , זכיות של המספר להגדיל א3

 יתגדל אז 03תשו שעשו וכיון לעמוד יכולין צדיקים אין
:ודפ«מ כזכיות העונות לו 3ונמש הצדיק מן יותר מעלתו

ד  ת3ש מסנת3 מנז״ל שאמח על ומו״רהרג מא״ד שמעתי ש
 כגיגת ההר עליהם שנפה מלמד ההר גתמתית ויתיצכו

 ה3ר מודעה מכאן א3ר אמר ,כו׳ 3מוט הבורה את לו3מק אם
 3דכתי , אמשורוש ימי3 לוהו3ק הדר ואעפ״נ • לאורייתא

ההד3ילה7רוכ3כ לו3שקי מס קיימו וקיכלן. קיימו ךז של ר3ינ

 ואמרו ענו אמד פה כילם שישראל וכפרט ,שהיה מה ההר כפיית
א, ר3הד שורש ,אך נעשה ד׳ דיכר אשר כל  קשה דכווזאי הי

 עול עליו יקכל אשר עכור מומר3 מגושם ס7א לכן מאוד סדכר
 עמ״ש עליהנז לקכל רלו לא האומות ונל ,והמצות סתורה לשמור

 ההר דכמו , אכות אלא הרים דאין מכז״ל דכרי ידוע הנה אך
 יש ומשם ועיקר מוזק היא שההר אדמה לארציות שורש הוא־
 כמו צד מכל המשפע ההר סכיכות אשר לאדמה והתפשטות מוזק

 הגכוהים הרים והם המייס נאר! שרשס הקדושים אכותינו הן כן
 כשהשי״ת והנס כולם ישראל כית נשענו כמס ועל עליהם אשר
 לשרשו הכני' כל את העלה , לישראל התורה ליתן רצה כ״ה

 להס ופתח אכותיהס לדרכי עליון לדכיקות וינשאס וינטלם
 כל מעליהם והעכיר ,קודש מרככות ואתא • השמים ארוכות

 נשמתם אור וסי׳ • הקדשים לקודש כינם המכדילין המסכים
 מכל עליהם מופף היה עליונה קדושה ואור , לשרשם מאיר

 משורש כהר אותם שהקיף כגינה הר עליהם שנפה וז״ש צד
 כיניה׳ ומכדיל מסך שוס הי' שלא כיון ואז • עליונה קדושתס

 קל היה כי והמצות התורה לקכל לכם משקה ית׳ קונם לכין
 הזאת כעת להם היה אשר הגכוה השכל כחינת לפי כעיניהם

 לקיים זרעם ועל עליהם וקיכלו לנשמע נעשה קדמו ולכך
 ולפי לאורייתא רכה מודע' מכאן רכא שאמר וזהו המלך פקודת
 כקכלת אז שהיו מאחר כי ליהודים אונס יש א*כ הנ״ל דכרינו
 מתקיים כן היה אם וכוודאי , גדולה כמדריגה הדכרות עשרת

 ושומרים '7 תורת שומרים היה כוודאי לדורות זו ככמינה
 הר מעמד אמר דמיד כיוון אך , עליהם קיכלו נאשר המצות

 א״א 3ושו מעליהם עדיים את והורידו ממדריגה נפלו סיני
 ׳3לכ3 א! היה כאשר ולשמרה כתורה דכוק להיות כואדס 3לשו
 קכלוהו הדר אעפ״כ היא רכה ומודעה קיכלוה זו כמינה על ולא

 מאתו גדול וכרימוק צרה כעת אז דהיה אמשורוש כימי עליהם
 להיות וו תחתונה סכחינה על אף נפשם על קכלו ואעפי״כ ית׳

 סתור׳ על טענ' שוס איןלהס 3ושו התור' כספר הכתוכ ככל עושים
ודוק : 3הטו נפשם כרצון שקיכלו אמר

 מאדומור״י ששמעתי מה 3אכתו פורים מל זו וכשכוע הואיל
:פורים כעניני

ש ר ד מ  וזה ערל זה הלא אתמהה למרדכי הדכר ויודע ב
וכו׳ אתכונן מזקנים זש*ה יהודא ר' אמר מהול

 דהרמכ״ן ונראה תמוה והוא פרעה את כירך אכינו 3יעק שהרי
 יעקב דידע משום פרעה את יעקב דבירך הא הדבר טעם כתב

 ע״י יכא ומיותס השפעתם וכל כמצרים כנלות יהיו דזרעו
 להנצל חלילה תקומה שום יהיה לא ח״ו ואז ומצרים פרעה
 כיון וא*כ אליו מנהו והשפיע . אותו יעקב כירך ולכך .מידם

 אח«נ יוכלו לזה 3יעק מכח כא פרעה של והשפעה דתיות
 שהכיא וזהו > יעקב שורש דהוי כיון זו מהשפעה לסנות זרעו

 ממות ארשורוש הציל דמרדכי כמגילה זמצינו ע*ז המדרש
הצלה כזו מרדכי כוונת היה דמה פלא הוא ולכאורה ,לחיים

של



אמתויההל פרשתתורת
 דגרגו אשר הדור הוא אך ונו׳ ערל ה1 הלא אסשורוש של

 אס"כ גדולה וצרה יהיה שישראל הקודש ורוס הסהנל למרדני
 יווא מאין ולוו ויאמר : ס״ו ולאוד להרוג נכמוים ויהיו
 ליהוד•' להטיו אח״נ אסשורוש לו שיתהפך ישראל לזרע הצלה

 אסשורוש וזיות שעיקר כיון וא"נ .ממיתה הצילו לכך ולההיותם
אסשורוש של לנו להפך אסינ קל היה ממילא יהודי איש י ע״ א5

:והנן ישראל את להציל

ך ן  שושנת הפייט דיסד הא על הרו מאדומויר שמעתי ע
 להודיע מרדני• הנלת יסד וראותס ושממה צהלה יעקו

 אין דואמת ור׳׳ל הנווד ולכסא ולרקיע לים דומה תכלת ונו׳
 ומעשיו פעולתיו עיי לא אם , העולמים נל הוורא להשיג

 הפעול' משיגים ואנו עת ונל ונקמה ניסים לכו העושה הנוראים
 ראי׳ ומזה • עשהעמנו אשר מעשיו ע״י זולת ,הפועל לא אול
 אול ! תמיד עלינו משגיס ית' הוא אשר הנעלם עצמותו על
 הוא דהפעולה והפועל הפעולה נתגלה פורים של הנס גוי

 ונהפך אותנו הציל אשר אלקינו ישועת את ארך דראוכלאפס
 דזה ההצלה היה מי ע״י התגלות עוד היה גם • לשממה מיגון

 שלו שהשלום המלך גדלו מרכיאשר גדולת ע״י לנו נא ההצלה
 ע״י,שהציל ■ טינות לסנו מרדכי הצדיק ע״י הדור גלגל

 הפעולה שנתגלה גדול יסוד וזהו אסשורוש המלך את מרדכי
 כידוע מרדכי הארת שנתגלה שממה ימי הוא ולכך והפועל

 נראותס ושמחה צהלה יעקו שושנת' הפייט שאמר וזהו לי״ח
 הפעולה ויסד וסינוס שתי שהשיגו וריל מרדני תכלת יסד יסד

 הפעולה שע״י נווד לכסא הדומה תכלת נקרא וזה הנס דהיא
 • ית' לכנודו כסא הפעולה ונעשה ,הנווד המלך מי ניכר
 מי שע׳׳י מרדני הארת של התגלות לנסינת וזכינו השגנו וגם

 השיגו שלא ימה מרדני ע״י הי׳ וזה ישראל לזרע והנס ואהצלה
 שהקו״ה ר״ל ,ינושו קוויךלא שכל להודיע וזהו נס נשום ישראל

ו הדווק הצדיק מעל' ולפרסם להראו' רצה  רצה ע״י אשר ית׳ ו
ד' לו חסיד ד' הפלה ני • ישראל לזרע והצלה רווח ושלח הקניה

:והנן אליו וקראו ישמע

ויקהל פרשת
D1DDD והנוז : כו׳ מלאבון תעשה ימים ששת 
 אזהרת התורה הקדימה ויקהל פ' בכאן ’

 הקדים ■תשא כי ובפרשת ■ המשק למלאכת שכת
 כדרך ויי׳ל • שכת שמידת ואתיכ המשכן מלאכת
 לבפר כא הי׳ דהמשכן חכייל אמרו דכאמת פשיטו

 הנאמרים הפסוקים מכל שנראה במו • העגל הטא על
 כמו שחטאו לשון כאותו לתקן המשכן מלאכת אצל

 נראה אבל עיי״ש התודה ובמפרשי כמדרש דאיתא
 • המשכן עישין הי׳ ישראל חטאו לא אם אף כאמת

 • בתוכם ושכנתי מקרש לי ועשו הכתוב שאמר כמו
• מעלה של המקדש מעין ודוגמא ככחינה כנוי דהטקרש

 למטת משבן לעשות ציוה גהקכיה • היכל מול היכל
 אחיב אך יש־ראל כתוך השכינה השראת להמשיך
 המשכן נדבת שיתנו כ״ה השי״ת ציוה העגל כשעשו
 להם ונתוסף העגל מעשי על כזה לכפר לכם ושיכוונו

 שמירת והנה • המשכן כמלאכת וכוונה טעם עוד
 שאמרו במו העגל חטא על תיקון כ ג״ תוא שכת

 כדוד עע״? אפי' כהלכתו שכת השומר כל חבזיל
 איש לבל פרטי תיקון הוא ושכת • לו מוחלין אנוש

 נדכת אכל • חטאו נמחל שכת ישמור אשד יעזראל
 דהיא ויקהל נ*פ לכך • בלל תיקון הוא המשכן
 שמירת להם הקדים העגל חטא אחר יה״ב למחרת

 קודם • הפרט תיקון ונקיט • המשכן למעשי שכת
 בי ב״פ משא״ב המשכן מלאכת דהוא הכלל תיקון
 מלאכת הקדים העגל חטא קורם הי׳ רעדיין תשא

 קודם השכינה להשראת מקום לעשות דהוא המשכן
: מזה שמדכרקצת החיים כאור ועי״י שכת שמירת

 אלהים ויאמר • ו׳׳י עדת כל אס משה ויקהלבפסוק
 הדור דשורש נו׳ תעשה ימים ששת נו׳ אלה

 נלאהד וראש הש׳׳י נתן לנשמע נעשה נשהקדימו סורו ןינהר
 ויתנצלו נמ״ש מהם זה נסתלק נעגל ונשהטאו • כתריס שני
״י  הקדושות האותת נל מהם שנאוד סורו מהר עדיים את ו
 מה הקדושות האורות נז! והנה • חורו מהר שקיולו מיה

 שהס והנתרים האורות נל • סורו מהר שקיולו
 משה נטלם נולם ומורו מהם ונשנטלו • ישראל של התנשיטין

 הקדושה שורה שאז • קודש ונשות נאמץ עוד משה אך • לעצמי
א הו אז ״י כנ ל  לפני מקול ונ״א לישראל מסויר-הנתרים ע

 ומתנת משה עלישמס ז*ל האריי מנוונת וע7שי נמו קדושתו
 וני עדת נל את משה ויקהל • שכתוו וזה עיי״ש• • סלקו

 נלומר התנשיטין הם ■ ,עדים ר׳ל עדת • ונו׳ ויאמר ישראל
 לישראל שהי׳ והקישוט והקדושה העדי נל את הקהיל שתשה

רו• הרחו  משה מתיירא והי׳ מהם• נסתלק וע״יסטאהעגל ו
ו ישלטו פן  הקהיל לזה • והקליפות החילונים הס חיו זרים ו

 אלה וו״ש • מהימנא רעי' והוא * לעצמו הניצוצות נל משה
 או • שות שישמרו עייז ריל • כו׳ יחיש ששת נו׳ הדורים

 שנחסרוממנו והנתוים האורות וליקח לחזור יונל מישראל נ״א
 דנל הנ׳׳ל חטא על. תיקון השנת ני ר״ל • העגל חטא עיי

 מחזיר משה ואז לו מוחלין • נו׳ עונד אפילו נו' שות השומר
: והגן הנ״ל קדושה מהארת חלקו מישראל ואסד ■ לנ״א

ק ו ס פ  אותה לעשות המלאנה לנל דיים היתה והמלאנה ב
 הוא והוסר דיים האי לנאורה והנה . והותר י

 ועיי • הותר לא די רק היתה דאם • אהדדי דסתרי תרתי
 • שדי אל נקרא ייס הוא הנה7 לי ונראה • החיים ואור

 מרמז שדי • הארן אילי ואת נמו וחוזק תוקף מלשון הוא אל
הקו״ה • שדיים ולשון המנונה השפעתו על שלי הואאל ו

שהוא



כבאמתפהודי פרשתהורת
 ומגנילו אוהו ומצמצם השפעתו עם ל3סתג כניכול י״ת שהוא
 הנא גר7 כל הנה7 ־ י7 לעולמו שאסר רו"ל רשו7ש וזהו
 להתרחג ההוא ר37ג יכולת יש אזי "ה3 א״ס מכת

 ליתז • י7 לומר הקנ״ה • והוצרך • גגול לי3 ולהתפשט
 השתלשלות ור7וסי • העולגוות ר7ס יהי׳ וכך כך ול3ג

 חכסתו3 י׳׳ת ין3שה מה לפי מנין3 סספר3 ת העולס
 ואו ריאה3ה ר7ס לפי הצריך וכסה ומה איך • העליונה

 לצמצם י״ת הוא שהוצרך וצמצום ורה3הג וזהו • י7 אסר
 שהם ור7ו ור7 כל3ש יקים7לצ הכת זה הש״י והותר ״ נחו

 איתא7 כמו ראשית3 מעשי על ויוסיפי ריאה3ה יגמרו
 שין7וסח תורה3 עוסקים יקיס7הנ7 סה37 וש7הק זוהר3

 וכסו שיס7ח וארך שמים וראים3 הם ■ אורייתא7 ושין7חי
 וכסו • ארן 7וליסו שמים לנטוע פיך3 רי37 ואשים שנאסר

 אם7 לכנ״י משפיע י״ת הוא אשר ים7והחס ות7הס כל3 נן
 שיעור לי3 ר37ה ה' שלו הערך לפי להשפיע רוצה הי'

 3רו ל3לק יכולין אינם ישראל ני ל3לק יכולין סי׳ ולא וערך
 לים3המק כס לפי השפעתו מצמנס י״ת הוא רק מ' ה3טו

 • 7חס3ש ורה3ג וזהו • הגמל 7החכו הוא גופא הצמצם וזה
 והי' וארז• שמיס רואת3 מעין שהי' המשכן מלאכת י3ג והנה

 שמות צירופי עפ״י ונעשה אלקות שכל ע»פ ר7וססו נוי3
 כמו וארן השמים הם3 ראו3נ אשר שיס17הק ואותיות

 אמת31ונ כו׳ אותיוח לצרף יאל1צ3 הי׳ ע7יו חכז״ל שאסרו
 כג3 שכיוונו מה הי' והמשכן יהמ-'ק3 נין3 של המלאכה עיקר
 כל על עליונים ושת7מק והמשיכו רוחני ר37ל כלי כל3ו מעשי

 כסו הש״י הס3 שהשפיע השכל עיי יעשו אשר מעשה ר37
 ־ עת73ו • ונה3ת3 הכסה3 אלקים רוח אותו ואמלא שנאמר

 חכמה3 ה' שנאמר כסו וארץ שמיס ראו3נ אלו ה״ג וע״י
 • קעו3נ תהומות עתו73 • ונה3ת3 שמים כונן • ארן 7יס

 ונירופי ים7יחי ולעשוי! ולהמשיך לכוון רוצים הי׳ אם והנה
 וערך שיעיר אין 7ע ר37ה הי' שם7ק ורוח שכלם לפי שמות

 אך סוף אין כס3 והותלנשו • •עליהם הופיע אלקיס רוח כי
 אשר וא3ל 7לעתי יקים7לנ והותירו • ר37ל ול3לתתג הוצרכו

 המשכן מלאכת מעשו הזאת ושה7הק התורה ספר3 ו7וילס ואו5י
 7יגי שכלו לפי ינה33 אלקים חלקו אשר יק7וצ יק7צ וכל

 וכוונת טעמים ויוסיפו • כלי כל3רו37 נל3חכסה תעלזסות
 כסו • עליונים רוחניס רים373 7מתייח הוא נליהאיך כל על

 יכול הי' אשר • וארן שמיס סעשי3 כחו צמצם שהשי״ת
 0יקי7לצ והשאיר וכהנה כהנה כחו ערך לפי עולמות להוסיף
 והם - זו ריאה33 ר37 ש7לח יוכלו הם שנם להם נתן ומכחו

 התנהג • אל צל3 הי' צלאל3ו • וארן שמים ויום יום כל3 ראו3י
 יקים7להצ משכלו שהשאיר המשכן סלאכת3 י״ת תו7ס3
 • המשכן מלאכת של ר37 כל3 וכוונה לקח יוסיפו שהם ור73ש

 ולתס לתקנו ר״ל אותה לעשות וז״ש והמלאכה 3הכתו וז״ש
 ין יכול היו אשר העליונה ושה7ק3 ו7ולייח כלי כל5 תיקון
שהותירו והותר אך • שכלם שיעור לפי ר37 נכל לנוון

 ר7ס ו7וילס ישמעו אשר ור7ו ור7 כל3ש והחכמים יקים7לצ
 שישיג מסה עתם7מ ויוסיפו נין3ה יגמרו והם • המשכן מלאכת

: ן3וה שכלם

פקודי פרשת
ה ל  על פיקד אשר העדות משכן המשכן פקודי א

 חכז״לדאין אמרו כאמת •נראהרהנה משה פי
 כמלאכי כאן והנה יהשקול הספור כרכר שורה הברכה
 מרה ועפ׳׳י . ההשכון פי על הבל דנעשה המשכן

 כתיב דהנה כה שורת הברכה היה ואעפ׳׳ב ניכה5הק
 עיןיהרע שורש דבאמת , כתשכו; כריכות עיניך
 היה עיניו שנתן מקום דככל הרשע בלעם במו הוא

 כמת רהרשע מהמת הרבר כאותו וקללה מארה שולט
 משורש אותו הפריד הרכה באותו מסתכל שהיה

 אתר להוט שהיה מהמת התיים מקור של העליון
 הסתכל לא אכל בעיניו נתשב הדבר והיה הרכר אותו
 כתיב ישראל זרע גבי אכל כתיבו אשר השי-׳ת ככח

 ובא תשכון כו שיש כדבר א!ז בתשכון כרכות עיניך
 הזה חסתבלית מזיק אינו אעפ*ב ומספר מנין לגדר

 רואה שהוא רבד ככל ישראל שאיש מהמת
 וביון כו נמצא אשר הבורא הכת אה ר. אז ומסתכל
 שפע ממשיך זו כראי׳ אז לשרשו ההוא דבר שמרבק
ש • ההוא הדבר על העליון ממקור וכדבר,  עיניך וז׳
 ומקורו׳ ברבות כמו נעשו שעיניך ר*ל כתשכון כרבות

 המשכן פקודי אלה וז״ש , חשבון כדבר אף השפעת
שק שנמנה  בחשבון ונעשר, פעמים במה בלדבר כמ
 • כה שורה והשכינה שורה הברכה היה ואעפיב

 נתוסף הזה וכמנין גבוה צורך המנין שהי' ואדרבא
 שיצא מחמת משה עפ״י פוקד אשר וז-׳ש הקדושה•

 • עליון וכרכיקות כקדושה שהיר, משה מפי המנין
 בתכנו בכר והנה : כרבה נתוסף המנין על ואדרבא

 וצירוף אלקות חכמת כת היה המשכן דמלאבת לעיל
 במו וארץ שמים כבריאת שהיה כמו ושמות אותיות
 והנה אותיות צירוף בצלאל היה יורע חבזי׳ל שאמרו
 במו אלקים ברא כראשית כתיב כראשית כמעשה
 העולם לברוא כמחשבת עלה מתחלה חבז׳׳ל שאמרו

 וארץ השכזים תולדות אלה כתיב בך ואחר בו'
 ארב"* שם על מרמז זהו זעירא כ״ה כתיב כהכראם

 הוא ושמים ארץ אלקים ר׳ עשות כיום כתיב ואח״ב
 הכל וייחד משה התבוין כן ובמו • אלקים הוי״ה יחוד

 וביון מנה ואשר פקד אשר כמספר המשכן כמלאכת
 ־ אלקים שם המשכן כמלאכת לייחד כתחלה משה

 שהוא א׳פ״ה המשב״ן פקודיי אל׳׳ה כר׳׳ת שנרמז וזח
ת וסופי • אלקים כגימטריא פ״ו מ שהיא היין תי

מימטריא



אמת ויקרא פקורי פרשתתורת
 ג״ה היייה גשם יחרי ואחיג ארנ״י ם*ה מימטריא

 ום*ת \ץערו*ת משבץ גר״ת הגרמז הקדוש מיה גשם
 וגתבוון מיה שם י"פ גנימטריא שהוא ת״ב בנימטריא

 גבראו בהם אשר הקדושים שמות ע״י הבל ליתר
 שהוא משה עפ״י פוקר אשר וז״ש • וארץ שמום

׳ והבן • אלה בבל התמץ

ק ו ס פ  בתוך לעשות פתילים וקיצץ זהב פתי וירקעו ב
 מלאכת דהנ׳ • חושב מעשה בו׳ התבלת

 רהיו ממשכן וילין! . בשבת התורה אסרה מחשבת
 המלאכה ועושי בצלאל עיי במחשבה עשיותיו כל

 ובתבונה בחכמה אלקים אותם מילא אשר אתו אשר
 רוגמא הי׳ דמלאבתם לעיל בתכנו בבר והנה ■ ובדעת
 דמתחלהעלה מאשרחבזיל ידוע ובבר בראשית מעשי

 שאינו ראה הרין במירת העולם את לברוא כמחשבה
 כראשית במעשי רגם , הרחמים מירת שיתף מתקיים

 להבריא׳ הנצרכים הרבדים כל עלמו צרכי השיית הכין
 ומתחלה וארגמן ותכלת וזהב הכסף בטו המרות בל
 אחיב • הזהב בטדת העילם להנהיג ברצונו הי׳

 שיתנהג עולמו לפני וראה ברצונו כביבול התיישב
 אתו אשר והאומנים בצלאל בן במו ■ בסף כטירת

 בלהרברי׳ מעלה של דוגמא מעין שהיא למשכן לקחו
 והמשיך ונחשת • וכסף זהכ בנ״י בלבם התנדבו אשר

 כמו והגה העליונים וזהכ מבסף קרושות הנרבות על
 כך • הרחמים טירת לשתף יהוצרך השי׳י שצירף

 פחי וירקעו וז״ש המשבן גבי טלאבה העושי התביננו
 המירה ר׳׳ל • מאור רק זהב של הפחים שעשו הזהב

 וקיצץ היטב דק לעשותו למאור המתיקו זהב של
 זהב של המרה להיות שלא קטנות לחתיכות פתילים

 הארגמן ובתוך התכלת בתוך לערבו רק כשלימות
 עפרות מעט בתוכו מעורב להיות העולם עניני בתוך

 לעולם צורך הןהב בחינת הגבורות גם כי ׳ זהב
 המחשוף הוא עיקר אבל הרע• חלקי להכניע לפעמים

 שבחי׳ ר״ל • חושב מעשה וז״ש הכסף גוון הלבן
 לברוא במחשבה עלה אשר חושב מקשי הוא זהב

 מידות בתוך מעורב קצת ג״כ יהיה זה • במריה
 מזעיר מעט הגבורות בחי׳ בזהב •ולהשתמש העולם
:והבן יבנה חסר עולם במ״ש כחםד להתנהג ועיקר

ויקרא
ק ו ס פ  פנחס פרשיז בילקוט &יהא כו' משה &ל ויקרא ב

קרבני את אליהם ואמרת בניי את צו בפסוק
איתא ■ במועדו לי להקריב תשמרו נמזולזי ריח לאנץ לחמי

הקביה זה • צדיק נפשו לשובע אוכל צדיק הה״ד בילקוט

 אתם אשר מכלהקרבנות נהנה אני גלום הקביה אסר
 ויקרא כתיב לומרדהנה ונראה • מקריבקאלאהדח

 ן6כ אמאינגרע להבין דיש התיבה בסוף באלין»זעירא
 על שמורה זעירא אלף גסוףהתיבה שנכתב משה מעלת
 ־ וחיבה קריאה לשון משמע ויקרא ואדרבה ההשגה קטנות

 מועד מאהל אליו ה׳ וידבר עצמו בפסוק הוא דהתירק אך
 מ״ופל יתמה שלא משה לפני יהשי״סהתנצל׳א״ע לאמור

 רק מחסרונו לא ח״ו קטנות בדרך אליו הי׳ שהקריאה מה
 בוודאי' דהנה ־ מועד מאוהל הי׳ הדיבור דבחינת ממסת

 להפסיק שלא בתמידות ה׳ את לעבוד תאדם יכול הי׳ אם
 הי׳הש״י אז • י״ת משמו מחשבתו מהדביקות אחת רגע

 שיעור בלי גדולה והארה בגילוי אליו מתגלה ג״כ בוודאי
 תמיד להיות-דבוק פגןאדם דא״א מחמת אבל יערך

 ממדדגמו ליפול לפעמיס וצריך גאלקותוי״ת במחשבתו
 להיות אבלא״א אלקות לדביקות ועולה אס״כ שמוזר אף

 והנס השי״ת מתגלה כך הדביקות שעת וכפי ־ בתמידות
 ולא עצום דביקות תמיד דבוק הי׳ רבינוע״ה משה בוודאי
 הי׳ דביקותו לפי ובוודאי ־ אלקות מממשבה רגע פסק

 רברבא באלף גדולה בבחינה אליו מתגלה תמיד י׳׳ת הבורא
 שע״ישקולקלו קטנות בבמי׳ אז היו אךמחמחשכנ״י

 לפעמים רק אלקוה וממחשבות ממדריגסן נפלו מעשיהן
 הוא אוהל מועד אוהל בחינת וזהו י בהשי״ת נתדבקו

 הוא שהדביקווז מועד אוהל וז״ש ראשו על נרו נהלו מלשון
 ה̂י כך כני׳ אז שהיו הבחינה וכפי זמן ועל מועד על רק

 לא משה עם הש״י שדיבר מה כל דבוודאי משה אל הקריאה
 והמצות התורה התנהגות עמו שדיבר רק לבדו אליו נוגע היו
 ר^א ששים של והכוללות הי'השורש שהוא כני'מחמת של

 אלא עמו דיבר לא בדביקות שלום שהי׳ אף לכך ישראל
 שהקג״ס אליו ה׳ וידבר וז׳׳ש כני׳ אז שהי׳ הבחינה כפי

 שיאמר ר״ל לאמור י מועד אוהל בבחי׳ משה עם דיבר
 מדריגסן לפי לכך מועד אוהל אזבבסי׳ היו והם לישראל
 כי אדם וז״ש זעירא באלף למרע״ס הקריא׳ הי׳ אזיכך
 הוא להשם הקרבן עיקר דהנה י לד קרבן מכם יקריב
 ארעב אם 'לקרבמתיוהלא צריך אין י״ת הוא דהלא מכם

 השרית של והתענוג האכילה עיקר רק י לך אומר לא
̂  לכל מאתוי״ת השפעות וממשיך מקריב כשאדם הוא

 מאה חכזיל תיקנו והנה י ותחתונים עליונים העולמות
ברכווז מאה יום בכל צריך שהכני׳ מה יום בכל ברכות

נגד



כגאמתוקרא פרשתחורת
 ימ«״ח3 פל היסוד נמקדשדהןא שהי׳ נגלמאהאדניס

qfi ־ עליוניס לדברים והי'מרמז הקרש אמות עשר שהי׳ 
 נגד סי׳ אשר אדנים מאה ר\׳ היסוד עיקר זאת לכל אך

 3ו1נ כל הברכה ממקור לכני׳ להשפיע שצריך ברכות מאה
 כי וז״שאדם ’ העולמות לכל עוביס וכלשפעתסדיס

 שיכול אדה בבחינת שהוא סי מאה גימט׳ מכ׳׳ס יקריב
 הוא ומזה הקרבןלהשס זה לכנ׳׳י ברכות המאה להקריב

 אח תקריבו כו׳ הבקר ומן הבהמה מן להבוראי״ת תענוג
 מקריבין ישראל דכללות רבים לשון כתיב ובזה • קרבנכס
 הגבוה מעלה האדם קרבן אבל הבהמה מן כפשוטו קרבנות

 וז״ש העולמות לכל שפע שממשיך הקרבןמה העיקר הוא
 הקרבן עיקר ר״ל קרבני אה אליהם ואמרת בנ״י את
 מי היינו לאישי למס שנותן מי ר״ל לאישי לחמי הוא ■ שלי

 לעולמות הצטרכותו לכל.העולסלכ״א ומזון פרנסה שנותן
 העשי' עולם התחתון ולעולם רומניות שפע העליונים

 שפע צריכין ישראל ונשמות גשמי מזון שפע ליתן 7צר
 ומי ■ שלו אישים נקראו וכולם בחינתו לפי כ׳׳א רומניות

 שני הקרבן זהו שפע להם וממשיך חיות להם שנותן
 י״תשכל שמו של רוח הנחת זהו י״ל ניחומי ריח וז״ש

 התענוג ומזה ברכה משפע טוב מלאים שלו הברואים
 כשהם הנולמות מכל היוצא שממה של והחדוהוהרומ

 שעשועים יש מזה פרנסתם שפע ומקבלים רצון מקבלים
 מבעי' ולא זההקרבן שמקרב ממי רוח להגוראונחת

 ביומו יום דבר בתמידות הקרבן זה המקריבין מאותם
 שאין מאותן אפילו אלא ־ י״ת אלקיתו תמיד שעובדן
 תעניג ג׳׳כ יש מזה ולזמן לסועד לפעמים .רק עובדין

 מאותן אפילו במועדו לי להקריב תשמרו וז״ש ■ להבורא
 המדרש וזהשסייס * לו להקריב תראה ג׳׳כ למועד רק שהן

 אוכל צדיקזההקב׳׳ה ד״ל נפשו לשובע אוכל צדיק הה״ד
 הם שלו שהנפשות מה נפשו לשובע דלעילאהוא אכילה ר״ל

 נהנה מזה שפע ומלאים שבעים הם שא והכוחות האורות
 הקרבנות מכל נהניתי כאס וז״שאמרהקב״ה הש״י
 השפע הצינורות כל מקרבין היו שע״יהקרבן הריח אלא

 העולמות לכל ברכס שפע ועי״זנמשך * עליון יחוד ונעשה
 מכל יוצא אשי ־ שממה של הרוח מזה ותחתונים עליונים

: והבן להבוראי״ת רוח נסת יש מזה העולמות

ה ת ^  בסעודה הרב מדומויר שאמר מה אכתוב ו
שלמה סוב שוחר במדרש איתא *• שאשית

 דעתי הסכימה ולא ׳ דעת ראשית ה׳ יראת אמר המלך
 ■ תמוה והוא ה' יראת מכמה ראשית שאמר אביו לדעת

 כתיב • הקדוש הזוהר קושיות לך אקדים זה לך לבאי ונדי
 כמה וכי הזוהר ומקשה לה׳ עולה תקריבו חדשיכס ובראשי
 ■ רבים לשון ובראשי כתיב אמאי לסיהרא לה אית ראשים
 אלקיס ברא בראשית תנחומא המדרש דברי ידוע והנה
 מהחודש אלא התורה להתחיל צריך הי׳ לא יצחק ר׳ אמר
 אלא מבראשית פתח ומ״ט ־ ראשונה מצוה שהוא לכס הזה

 וכדי ־ גויס נחלה להם לתת לעמו הגיד ומעשיו כח משום
 ■ מקשה יצחק ד״ר כך הוא יצחקותירוצו ר׳ קושיית להבינך

 כל התוהו מעולם הכל הוא לכס הזה החודש עד דהא
 חטא כמו והתעיבו השחיתו אשר ועברו חלפו אשר הדורות
 הנכתב המעשעת כל הפלגה ודור המבול ודור האדם
 העולם מא והעיקר הוה דהוה מה בזה צורך ומה במורה
 התורה וקיבלו סיני הר מעמד אל ישראל כשבאו ־ התיקון

 וקיבלו דעה דור שהיו נבואה רוח והשיגו הגבורה מפי
 צריך הי׳ ומכאן התיקונים לכלל באו שאז והמצית התורה
 דשורש אך ־ החרוב מעולם ולא התורה את להתחיל

 b נה שנכתב במה לנו מורה דהתורה כך הדבר
 לתקן רוצה האדם דאס בראשית מעשי הדורות-וכל סדר
 הנקודה ראשית עד התחתונה מבחינה ישראל כל ונפש נפשו
 ישראל נשמות ענפי כל מתפשטים שס אשר השרשים שורש
 סדר ביומו יום דבר בראשית במעשי האדם כשיסתכל אזי

 ויהי למאסר שיגי-ע עד ביומו יום דבר הבריאה השתלשות
 ■ במדרש כדאיתא הצדיקים מעשי על מרמז שזה אור

 כל והתעיבו השחיתו אשר מהקלקוליס שעברו מה ואחיכ
 נח ועד שמאדם דורות עשרה כל הפלגה ודור המבול דור

 אברהם ועד שמנח דורות והעשרה הבורא שהכעיסו
 עד בתורה נכתבו אשר האבות מעשי כל רואה וכשאדם
 ל^ל שבאו עד מעט מעט תיקון לכלל לבוא שהתחיל
 עד השגה וו לתכלית סיני הר למעמד והגיעו הזדככות

 האדם יכול מה מתבוק וכשאדם ־ דיעה דור נקראין שהיו
 וכשסתקן נפשו לתקןאת האיך ומוסר ושכל השגה איזה ליקח
 בטוב לדבק האדם ויכול ישראל כל נפש לתקן יכול א״ע

 דבוק כשאדם התיקון ועיקר הרע מלקו כל ולהכניע
 שלו והקטנות השפלות וידע יראה מעשיו בכל מה בבחינת

 מכמה באיזה מחשבה בבחינת דבוק הוא כשאדם מבעי׳ דלא
 מה בחינת הקטנות מידת להשיג בקל הוא בזה אלקית
ממילא ואז ים מני רחבה אלקית בחכמת שדבוק מאמת

נעשה



אטתויל.דא פרשתתורת
 גסכמה יפ37 כשהוא בפרט בעיניו קטן האדם נעשה
 יורה לזה האוהיוה נובל קטגס שהוא יו״ד בקינה להוא

 בההבוננות האדם כשמהבונן אף אלא • הקטנוה על
 עליונה ה' בבחינת דבוק היו דאז מעשיו להטיב יתירה

 הכל ולהדביק עליונה במחשבה הכל למלאות ג׳׳כ צריך אז
 הוא כשאדם עולםואף של אלופו דהוא הא׳ היינו השורש אל

 בחינת הדיבור בעולם דהואאז והנו״ק המדות בבחינת
 לחבר הכל ג״כ צריך ומידותיו מעשיו מטהר והוא הוא״ו
 המעשה בעולם דבוק כשהוא ואף האחדות דהוא להא׳
 השורש אל לחבר העשי׳ כל צריך תתאי ה' של בחינה להוא
 התיקון גא ועי״ז אחד להיות האהל את ולחבר תא׳ שהיא

 כאבן נעשה האדם אז הטוב במקור א״ע מדבק כשאדם
 א״ע כשמדבק האדם כן כמו דבר כל אצלו המושך השואבת

 מעשיות עובדא בכל ומיחד הטוב שורש האמיתי חיות אל
 צפונים הם אשר הטוב חלקי כל לעצמו ממשיך הוא אז

 החיצונים התפשטו' יש דמאין החיצונים בתוך בגלותא
 ומלכותו מחמת כיא זה אין חיותם הוא מאין גוים ונחלת

 ■ אותו המחי׳ הטוב ניציץ בתוכו ונעלם שגנוז משלה בכל
 נמשכין הטוב מלקי b אז השורש אל הטוב את וכשאד׳מדבק

 גוים נחלת אפילו ואז און פועלי כל יתפרדו וממיל' להשורש
 שנלקח כיון ממילא רק מתנה בתורת ישראל לזרע ניתן לא

 הדבר בא שלא זמן כל כי לשרשו הדבר יוחזר אז מהם החיות
 ■ בידם בהטובוגזולהוא זרים אזשולטיןידי תיקונו לידי
 מהחודש התורה התחילה דלא הא יצחק ר' שתירוץ וזהו
 ולמה תיקון לכלל הכני׳ האיךשבאו העיקר דהוא לכם הזה
 יסתכצ אשר לכ״א להראר שמתרןדרצה וזה בבראשית פתח

 על לתקן הכל האיךצריך ויבין ישכיל בראשית במעשי
 אל הטוב כל ולאסיף • האחדות בשורש ולהדביקו מקומו
 לעמו הגיד מעשיו כח וז״ש האמת־ האחדות אל השורש

 המעשים כל של הטוב והשורש הכה כל ממשיך כשאדם
 אל הטיב של ומקור השורש אלהעמודהוא והעובדות
 פועל עי״ז עליון פל׳׳א אל׳׳ף דהוא האמת האחדות

 הצפון מטוב חיות כל להם שנמשך גוים נחלת להם לתת
 הנחלה יוחזר ממילא ואז השורש אל ונאסף ־ גוים בנחלת

 המלות מן התחתונה הבחינה והנה • ישראל כנסת אל
 יש אז למטה שהיא ע״י כח ותשות נוקבא לשון בת נקראת

 לשמרה האדם וצריך המיצינים כחות פליטות מלילה ה3
 לראש ולהעלותה השורש אל מבת זאת ולחבר היטיב

דהוא שי״ת בר׳׳א בראשית של התיקון ע״י וזהו הוא״ו ע״י

 מדבק וכשאדם ■ ודביקות התחברות לשון שהוא הוא׳׳ו
 של הצירוף נעשה תתאהאלהוא׳׳ו החכמה דהיא הבת

 הבת לחבר שצריך בתיקונים כמבואר ראש״י ב״ת בראשית
 והן תתאי בחכמה הן ענינים בכל השורש אל מדופק להיות

 הא׳ האחד ולהיות הוא״ו אל לדבקה עליונה בחכמה
 (יוד מלמעלה יו״ד הא'שהוא צורת שמרמז בשלימותוזו

 טוב שוחר המדרש יתבאר ובזה ־ באמצע והוא״ו מלטה
 פי' השם יראת חכמה ראשית אמר ע״ה המלך דדוד הנ״ל
 הימה לא ועדיין התיקון העולם מן י״ד הדור הי׳ שהוא

 בעולם אומות כמה עדיין שהי׳ מחמת במילואה הסיהרא
 של העובדות וכל • שמים מלכות עול עליהם לקבל רצו שלא
 ופגעים מקרים מכל ולהצילה כני׳ את לשמור הי׳ הע״ה דוד

 ראשיה אמר לכך אמה ויחוד כשלימות הי׳הדבר לא ולכך
 תתאה החכמה של הראשית על מרמז דהוא ה׳ יראת מכמה

 רק יחוד עשה ולא היראה הוא תתאה החכמה דהחשובמן
 הי׳ המלךע״ה שלמה בימי אבל והוא״ו התחתונה היו״ד
 וכל בכיפה מולך והי' וטובה במילואה הסיהרא בימיו

 • ובתחתונים בעליונים ל״דומלך מנחה הביאו האומות
 קשר ותחתונה עליונה בחכמה הן דבר בכל גמור יסוד ועשה
 דהוא האל״ס אל הפרשים שורש אנ גמור ביחוד הכל

 דעת ראשית יראתה׳ שלמה אמר האמתילזה האחדות
 העליונים ובין התחתונים בין המכריע הואו״ו היא דדעת
 קוצה אל ויוד ראשים בשני האמת באחדות הכל חיבר והוא

 ין 3 ויושב עולה דבת ראש״י ב״ת וזה ־ והק עליונה יוד של
 ■ וזהו מוא״וכנ״ל ע״י א׳ ונעשה העליונים שני'הראשים

 ומביא הקודמין מעשיו את מחדש כשאדם חדשיכם ובראשי
 בפ׳ כנ״לוזש״ה הוא״ו אל יודין ה״ב לחבר ת־קון לידי הכל
 מצריס יציאת בעת דאז דר׳׳ל לזכרון לכם הזה היום והי׳ בא
 באו ישראל נשמות ד״סרבוא עליון ויחוד גדול התיקון הי׳

 ■ פסח קדושת האור להם מאיר והי׳ גמור הזדככות לידי
 בחינת דהוא נף׳ו יום עם שמורים ליל דהוא ט׳׳ו ליל וסנה
 יציאת בעת מאז הנעשה פסח קדושת של והארה ושמור זכור

 כנ״ל יום כשהגיע ודור דור בכל תמיד מתעורר זה מצרים
 : ישראל זרע לכל ותיקון הגאולה ועת האור מתעורר אז
 להשפיע דרר בחינת לזכרון לכם־ הזה היום והי' לשון וזה

 ר״לשתחוגו לד׳ חג אותו וחגותם רצון שפע תמיד לכם
 עיגול כל הכל יםובב אשר העגול של המחוגה כמו במחוגה

 הנעשה פסח של האור כן כמו האמצעי ומרכז נקודה על
לב״מ התיקון העיגולוהי׳ של המחוגה כסו הפסח בימי אז

ראש״י



כדאמתוימרא פרשתתורת
 יקיף פסח ל5 והקדושה האור זה ראש לכלל שנא ראש״י

 • ית׳ שמו3 דבוק והכל גמור אחדות לנסמנלצדשיהי'
 והמזלות הנוכביס אפילו ר״ל תמגוהו עולם חוקת וז״ש

 מקיף יהי׳ הכל עולס לחוק ממנו גטבעו אשר הגלגל ועולם
 שסיבב נמו שתרצו צד לכל אותם לסבב בידכם ויהי׳ אתכם

 ימנע שאל לדורותיכם יהי׳ כן מצרים יציאת בעת מרע׳׳ה
 תחת הרע חלקי כל ולהכניע רצונכם מלעשות נוזל שוס

 ברנה שפע הרצין ימי דנים! ביומי לנס ולהשפיע הטוב
 נימי בנו ולקיים הגאולה והתעוררות ודביקות וקדושה

אמן: בימינו במהרה נפלאות אראנו ממצרים צאתך

החורש לפ׳ דרוש
פ׳  בי ההי׳ד במררש ■ לנס הזה החודש בפסוק בא ב

 ר״ה הוא אמרוחכז״לדניסן דהנה ימלוכו מלכים
 לשערות חסדא רב אמר הלכתא למאי ופריך ■ למלכים

 : נשירין והמאוחרין פסילי! המוקדמין חובות שמרי דתגן
 בא אז ניסן ר״ח כשבא מנינן מניס! ישראל למלכי דבאמת

 ובאמת :העולם נברא היום וכאילו לעולם התחדשות
 לכל התחדשות נא ואז העולם נברא בנים! מ״ד אינא

 העולמות וההתנהגות יפלו הראשונים והימים הדברים
 נזה נרויח מה ר״ל ־ הלנתא למאי ופריך :מחדש מתחיל

 של דהמידה ר״ל חסדא רב אמר ■ נים! הוא שהתחלה
ג  המוקדמין חוב שערי ר״לדתנן • לשערות אומרת חסד י

 נחשב והכל העולמות לכל בא דהתחדשות כיון כלומר ננ׳׳ל
 על ח״ו שיש חובות השטרי יכל וא״נ • ניסן עד ותוהו כאין

 דבר איזה ונכתב נגזר ח״ו ואשר למטה והן למעלה הין ישראל
 אצל התחתון בעולם והן יחיד על או ישראל כלל על חוב

 נגד להרע בטבעתס ח״ו ונחתם נכתב אשר האומות מלכי
 מניסן להתחדש מתחיל דהעולס כיון בטל מכל ישראל זרע

 שהוא מה ישראל על חוב שהוא שטר איזה שיש וכלמה
 שיצא מה והמאוחרין ובטל פסול הכל הזמן מזה מוקדם
 גוברין ורחמים רצון עת הוא ניסן דבר׳׳ח כשירי! ניסן מר״ח
 על יצאו אשר השטרות וכל בכשרות יוצאים השטרות להיות

 להם להשפיע להם להיטיב נשרים להיות צריך ישראל זרע
 ישראל זרע שקלקל מה על ח״ו יעניש שלא ואצ״ל טוב כל
 כיוון לענוש א״א ובוודאי התוהו מעולם אז הי׳ ני ניסן עד

 לתקן נ״א צריך ובוודאי והתחדשות התיקון עולם לכלל שבא
שעבר ומה מעונש נפטרין אבל הנה עד וקלקל שפגם מה כל

 וימי הם רצון ימי גיסן שבימי הוא נהפוך ואדרבא ־ אין
 ישועות מיני כל ישראל לזרע משפיע ית׳ הוא אז גאולה

:רצון יהי כן אמן טובים ומסדיס

□ ש״  כו׳ בניסן בא׳ ומקשה לרגלים ר״ה בניסן בא׳ ב
 לרגלים ר״ה שבו רגל אלא • הוא בניסן בט״ו

 ־ ושמור זכור מבחי׳ בו שאין בעולם דבר לך אין הוא דהנלל
 ודנר ונוקבא דנר יש רגלים בשלש גס דהנה ונוקבא דנר

 דנתיב נמו הרגלים של הראש דהוא הפסח הוא המועדות
 זכר הם המועדים וכל ממצרים יצאתם אשר היום את זכור

 אהי׳ הוי׳ ימוד קס״א ע״ב בגימ' וזכור מצרים ליציאת
 כל של המוח הוא הפסח וזה רגל וגימ׳ ־ זכור גימטרי'

 ובזמן בעת תינף הראשון המועד דהוא מחמת המועדים
 כמה יש אחרים דמועדיס ואף מצרים יציאת עת הגאולה
 זה לעני! מ״מ פסח של מבחינה גבוהים הס אפר בחינות

 אמרים והמועדים הרגלים לשאר ומוח זכור בחי׳ פסח הוה
 מתחברין אזי רגל פ׳5 דנשתצטרף הפסח מוח את מקיפין

 נעשה האותיות שאר ומן תי״ו ונעשה רישי״ן ׳3
 נמונןשאר המוח את מקיף שהגולגלת נמו גלגל צרוף

 הראש במי׳ שהוא פסח של לרגל מקיפין נעשין המועדים
 של ראש שהוא ר״ל ר״ה שגו פסח שהוא רגל שאמר וזהו
 לניסן מכנה ז״ל האר״י לגנתגי תתמה ואל הרגלים שאר
 שמות לענין מיירי ז״ל דהארי׳ ראי׳ זה אין גולגלתא במי׳

 המועדים בחי' לעני! אבל גולגלתא ניסן הוא אז החדשים
 וכן :אותו מקיפים אמרים והרגלים המוח הוא פסח אז

 דלפעמיסהם האר״יז״ל בכתבי פעמים נמה תמצא
והמש״י: לסיפך ולפעמים הפנימי מאור משובים

ק ו ס פ  יש דהנה • אלקיס עיר ישמחו פלגיו נהר ב
 והוא מאתוית' הולכים הס אשר השפעות

 והנה ודין גבורה בחי' שהוא אלקיס המנונה צמצום בחי׳
 דאין ידוע אך יותר מיעוט נעשה אז הצמצום נשנחלק
 בחי' מחלקים דנשאנו ור״ל לרבות אלא מיעוט אחר מיעוט
 ונעשה מ״ג הוא וחציו פ״ו גגימטרי׳ שהוא ־ לשנים אלקיס

 דנשנחלק ור״ל פלגיו נהר וז״ש השפעה מיני כל לרבות ג״ס
 מתערין דינן דמיני׳ נהר מבמי׳ דהוא הצמצום של השפעה

 לילי ובא שנתרבה אלקי׳ר״ל עיר ישמח אז ונפלג נשנחלק אז
:רצון יהי כן אמן רחמים הכל ונעשה מיתוק

וידבר



 תורת
צו פ׳

אמתצו פרשת

ר ב ד  מורת זאת כו' אהרן את צו לאמור מפס אל ד׳ ר
 זירוז לשון אלא צו אץ ופירש׳׳י נו׳ העולה

 פמאוס לזרז ספתוב צריך ביותר ר״ש אמר ־ ולדורות מיל
 שפסולו כל לרבות בא העולה תורת זאת כיס ססרון שיש

 עכ״ל כו׳ בקודש פסולו שאין וכל ירדו לא אלו שאם בקודש
 ויקרא פ׳ לעיל הארכנו כבר דהנה רמז בדרך לפרש ונראה

 בחי׳ שהוא דמי די״ל לד׳ קרבן מכם יקריב כי אדם פסוק על
 ממש ומעצמיכם מכם הוא שלו קרבן ־ הגבוה מעלה אדם

 הכל ומדבק ונשמתו ורוחו נפשו מקריב כשאדם הוא והעיקר
 מן זהוקרבןל״ד־ הפנימית הנקודה ה״א עד השורש אל

 קאי זה רבים לשון כתיב קרבנכם את מקריבו כו׳ הבהמה
 נפש קרבן להקריב אדם בבחי׳ שאינם עם המון על

 מ; הבהמה מן כפשוטו קרבנות יקריבו והם י״ל הרוחנית
 קרבן להיות זו עלי' לידי האדם בא מה ועיי ־ כו׳ הבקר
 דכמיב כסו לשורשו תמיד מסתכל דכשאדס משום סכם ממש

 תמידלנכ״חהוא דכשאדםמסכל יביטו לנוכח־ עיניך
 ר״לדכל בגי״ממזלא־ זגם נ״שמתכ״לח״י־ הר״תשל

 לשורשו ומיד מסתכל וכשאדם עליון מזל אדםאימלי׳
 לידי הואבא אז העליונים בעולמות נגדו לנוכח העומד
 ■ השם א״עאל ולקרב לעלות יכול ועי״ז האמת דביקות

 דכשאדם ר״ל נכ״ח בחי׳ הוא דזאס העולה מורס זאת וז״ש
 זהו העליון בשורש מעלה נו:ח,של לבחי׳ ומביט מסתכל

 מכם הקרבןר״ל ולהקריב לעלות עי״ז,יכול העולה מורת
 להמשיך הוא דעיקר מאה גיס' דמכם לעיל הארכנו כאשר
 הבורא תענוג זהו יום בכל ישראל לכנסת ברכות מאה

 והנה שלו לכנ״י וחסדים השפעות ית׳ ממנו ממשיך כשאדם
 נודע דכבר הכיס מן פרוטה שיכלה עד בא דוד בן דאין ידוע

 בה׳ בהבראם ׳“ב נברא דהעוה״ז דבריחכז״ל
 וא״ו ע״י הוא הממוצע והדבר ביו״ד נברא בראסועוה״ב

 מן שפע הממשיך המשכה קו שהוא להיא היו״ד את המחבר
 יסוד שהוא צדיק בסי׳ והוא תתאה הה׳ אל עליונה היו״ד
 צדיק וכי׳׳סגי״מ ה״ה־ עם היו״ד ומדבק המחבר עולם

 לעולם שפע דהואהממשיך כייס בשם מכונה דצדיקהוא
 לכי״ם נמשל והוא כו׳ בני חנינא בשביל ניזון העולם וכל

 והצטרכופו ץמ3ה התנהגות וכל שפע נמשך שעיי
 העולם באי לכל ופרנסה מזון נמשך הצדיק עיי כך

בחי׳ דהוא, הצדיק אל עצמו את מחבר מישהוא איכ1

 וקיהבבין ימוד ונעשה הוא״ו עם היה מקשר ואז ואיו.
 מי סשאיכ ׳ לבדי שפע נמשך ועייז למחמון עליון עולם
 ׳ הוא״ו מן ההיא מפרד סוא אז להצדיק א״ע מחבר שאינו
 הצדיק שהוא סכים מן ה׳ פרם ר״ל הכיס מן פרוטה וזהו
 ואין הואיו p ההיא ומפריד פורד דכשאדם ור״ל ואיו בחי׳

 ׳ בהצדיק דבוקים ויהיו הזה ההסרוך שיכלה עד בא דוד בן
 בזמר שמזמרין וזה הא׳ אל סעולמו׳ כל הכל ימקש׳ עייז ואז

 קישו׳ בא להצדיק דהוא הוא״ו עיי ר״ל ׳ תתקטר מוין שבת
 וזהו ׳ להבורא ישראל הכנסה מקרב שהוא העולם לכל

 כיס מספר מקוים מן שכשנמסר זירוז אלא צו אין שפירש״י
 הזירוז על מור׳ התיבה וזה כלומר ׳ צו נשאר אז צדיק דהוא

 הצדיק חסרון לכשיש ר״ל וציומא המחברות לשון הוא דצו
 בעבודת איע לקשר האד׳ מזרז.את דזה כלומר צו נשאר אז
 א״ע מזיז דכשאדס ולדורות מיד וזיש ׳ הצדיק אנ ה'

 זרע ועל זרעו ועל עצמו על מקבל הוא אז השם בעבודת
 אומרים שאנו כמו ממנו היוצאים הדורות כל עם זרעו
 וירא פ׳ לעיל הארכנו וכבר ׳ כו׳ וצאצאינו אנחנו ונהי׳

 מיל וז״ש ׳ עיי״ש כו׳ בניו את יציה אשר למען פסוק על
 במקום לזרז הכתוב צריך ביותר אר״ש וז״ש ׳ כר׳ל ולדורות

 בחי׳ דהוא הצדיק חסרון שיש במקום ר״ל כיס חסרון בו שיש
 לההקש' לזה גדול זירוז וצריך לוא״ו ה׳ בין פירוד יש ואז ציס

 דאיכאריבוי•דכל זאאתורמהעולה בוכנ״לוזהשכ׳רב״י
 הוא שלו דכל'שהפסול ר״ל ירדו לא עלו אם בקודש שפסולו
 א?עאל ומקשר השם אל א״ע מדבק שאדם כלומר הקודש

 לפעמים דנופל פסול בו אירע אם אף עליונה הקדושה
 אינו אז ית׳ לשמו בקודש הי׳ שלו העובדא דהתמלת כיון

 ׳ יס' לפניו רצוין ומעשיו למדריגסו מוזר ומיד בנך נפסל
 ר״ל בקודש פסולו משא״כמישאץ ירדו׳ עלולא וז״שאס

̂׳ בקודש הי׳ לא והעובדאוהתחלה העיקר דכל  בזה לש״ש
:המזבח־והבן מן דירדו הכתוב מיעט

הגרול לשבת דרוש
ק מ פ  איש להם ויקחו ישראל בט עדת כל אל דברו ב

 רבה במדרש אימא ׳ לבית שה אבוס לבית שה
 בדרך ונראה ׳ ע״כ בני לעולה השה לו יראה אלקים הה״ד
 ואץ ׳ אחה דעושיסמצוה אדם בני כמה יש והנה פשוט
 המצו׳ דעיקר באחר כמו זה באדם מצוה של ומחשבה טעם
ובכל לבו בכל ורמימו בדחילו אומה עושה כשאדם היא

נפשו



כהאמתצו פרשתתורת
 ה׳ עגולת גלגו גוער יהי׳ כך עלי׳ נפשו נפשוזלמתור

 אס וכמ״ש כו' כנסן) תגקשנה אס כמ״ש השי״ת ואהגה
 מהונן ויהי׳ ׳ לו יגוזו גוז גאהגה הוןגיתו כל את איש יתן

 עושה ועי״ז ׳ רג ושלל הון מכל יותר המצוה עשוה בעיניו
 ואינו ׳ המלעיגיס על רושש ואינו הנפש גמסירת אותה

 להס ד שצוה פסח קרגן במצות כן כמו אלס משוס מתג״ש
 ולהיו׳ הממה בכרעי אותו ויקשרו טלה לחלש בעשור שיקקו
 כמו שהי׳גיניהס אנשיס כמה והנה י״ל גיוס לשחטו מוכן
 מתלוצצי׳ היו הגאולה גלגר אסונה להם הי' שלא רב ערב
 ויעק' יצחק אברהס כני הכשיריס ישראל בני אנשי אגל ע״ז

 הטלה וקשרו נפשם ומסרו גילס אגותיהס אמונת תפסו
 מצריס תועבת נזבח הן כמ״ש מצרים תועבת הי׳ להוא

 פהולת וקיימו ע׳׳ז חכו לא והס ׳ יסקלונו ולא לעיניהם
 ג״ה שהאמינו הגאולה אמונת מממש א׳ נפשם ומסרו המלך
 שצוה שמחמת וה״ג ׳ שגוולאייהי׳הגאולה עגלו ובמשה
 נפשס ומסרו יש׳ מצותיו ולקיים ית' פקולתו עשו הקב״ה

 ל'ולא לגר לקייס צווארו שפשט העקילה על יצחק כמו
 ועגלי מלוכה השרי כמו הליצנים ועל המלעיגים על משו

 כל אל דגרו וזש״ה ׳ עליהם וישחקו זאת יראו אשר פרעה
 גני שנזכר מקום לבכל הכשירים להס ישראל גני עלת

 געשורלמלשויקמולהס ׳ ממש ישראל גני על קאי ישראל
 שיהי' אבות לבית שה ! המצוה את יקיים איש שכל ר״ל איש

 הה״ל וז״ש אבוש של השה שהי׳' כמו זו גחינה על השה נלקח
:תשיט והוא גני לעולה השה לו יראה אלקיס

 לכנסת ידוע להנה אחר באופן הנ״ל הפסוק פי' י״ל 1א
 ישראל פזורה שה דכתיג כמו לשה נמשלו ישראל

 עשה גלול' צלקה ׳ בישראל פזרונו צדקת מכז״ל שאמרו וכמו
 כדי האומות גין אותם שפיזר ישראל כנסת עם הקג״ס

 שהוא אן> הגלות עיקר ור״ללבולאי גרים עליהם שיתוספו
 על מם וג״ש ג׳יה דהש״י לטוגת־נו הוא מ״מ עונש בשורש
 כנפו׳ בארבע מפוזרים אשר קדושות וניצוצות ישראל נשמות
 היו מקום של רצונו ועושים זוכים ישראל היו ואלו הארן
 וכל וגגטח גהשקט ישראל בארן בארצם להיות יכולים

 כנ״י אל מעליהם נמשכים היו שהיו מקום בכל הניצוצות
 אחר נמשך הענף הי׳ כי אמריהם לטרוח צריכים היו ולא

 חס אעפ״כ והקג״ה ׳ מעשיהם שקילקלו כיון אך השורש
 גין אותם לפזר והוצרך ׳ נלח ממנו יודח לא כי עליהם
 מפוזרי' הס אשר קדושות הניצוצות כל שילקטו כלי האומות

 שנודע כמו מצרים את וינצלו מצרים'כמ״ש בגלות כמו
ולילך ממקומו לגלות מוכרח שהשורש הגלות הוא וזה לי״ח

 וגזה השורש אל לאספם הקדושים ניציצות וללקט בגולה
 על עוני מלחם מעוני יהודה גלתה המדרש לכוון אפשר
 קדוש' הוא לפסח רק ממןממש שאכלו ממןגפם«,ולא שאכלו

 מעמקי י״ס מצ״ר ממצרים יוצא כשאדם ראשונה
 אל היצר הגלות מזה יוצא כשאדם והחיצונים הקליפות
 להוא פסח של ראשונה הקלושה אל נכנם הוא אז המירות׳

 כל משליך להאלם אמונה נקרא הבחינה וזה ׳ רוחני אור
 לו להיות קדושה אמונה מחת ונכנס וזרות רעות אמונות

 הנקראת מצה גמע׳ וזהו שמו למען זולת ונכונה ישרה ליעה
 סאול הבחינה זה לשמור צריך והאדם ׳ קדישא מהימנותא

 / מעכב חמן משהי אפי' כוזבת ודיעה רעה מחשבה מכל
 מכל נקי' אמונה להיות צריך רק ,הרע היצר הוא ושאור

 עי׳י לגאולה שזכו מצרים יציאת בעת הי׳ וזה חמן ומכל רע
 באהבת ודבקו העם ויאמן שנאמר כמו להם שהי' האמונה

 גודל מחמת שכמם על בשמלומס צמרות משאחמס ׳ השם
 הארץ מן אמונה ̂ כשאבדה ח״ו אגל ׳ והגטחון האמונה

 חימון הכניסו אז זרות ובאמונות כוזבות בליעות ונתערבה
 בסול הקלושה בשורש לגוקיס היו ולא ׳ הקדושה למוך

 ׳ היסוד אל ממנה נמשכין הענפים כל היו אשר האמונה
 הוכרחו עי״ז בהשורש נדבקו ולא האמונה שקילקלו מה וע״י

 ורפה ארץ שכן וזש״ה ׳ הענפ־ס אמר לחזור ממקומם לגלות
 ישראל ארן גארצך לשכון כנ״י אש דיכולה היינו אמונה

 קדושות/ ניצוצות אמר בגולה לחזור מצטרך ולא ׳ הקלושה
 גהשורש דבוק אמה שתהי׳ עיקר אך אליך יתאספו הס בי

 הקדוש' בהאמונה קשור שתהי׳ ר״ל אמונ׳ ורעה וז״ש ׳- ויסוד
 מפוזר להיות ר׳׳לשהוכרחו מעוני יהודה גלתה המדרש זז״ש

 גפם' חמן שאכלו מחמת מהעוני בא זה העמיס בין ומפורד
 זרות בליעות ונתגלגלו מהשורש ונפרדו האמונה שאגדו ר״ל

 גנ״י עדת כל אל דגרו וזש׳׳ה ׳ האדם של לבו את המחמיצים
 לעצמו יקח איש כל ר״ל ׳ איש להם ויקמו לחודש בעשור
 ישראל פזורה שה אבות לבית שיעשה ישרה דרך לו ויבחר
 ללקט ממקומו גולה והשורש האומית בין נתפזרו אשר

 ר״ל אבות לבית דבוק השה שיהי׳ ראוי ובאמת הענפים
 שהנה לבית שה ׳ אמונה להס ויהי' שרשם אל דבוקים שיהיו
 חון לצאת ולא הגיס למוך נאסף השה שיהי׳ העת הגיע

 מן להיות יזכנו והאל ׳ קדושות ניציצות אחר ולטרוח
 הנפזרים נדחינו ויקבן ממיס וגלג באמש גו המאמינים

 צאתך כימי בנו ויקוים השורש אל הארן כנפות מארבע
; אמן נפלאות אראנו מצרים מארן

בפסוק



אטתצו פרשתתורת
לפסח

ק ו ס פ  במועדס אומס הקיאו אשי ה' מועדי אלה ב
 והזמנים ישראל מקדש אומרים דהנהאנו

 הסבע מן למעל׳ דהוא ׳ זמן אצלו שייך אין יה׳ הוא מאמת
 ועבורם גהם בחר אשר ישראל מאהבת אך הזמנים׳ ומן

 והנה ׳ הזמן לחדש ג״כ הוכרס העולמות כל לברוא הוצרך
 התגלות ויש ׳ הזמן לתוך נמשך השי״ת אז רגלים בשלשה

 הזמן אל אותו משיבים ובמה ׳ ישראל כנסת לתוך ית׳ אורו
 עלה אשר המחשבה ראשית אל עצמינו את מדבקים כשאנו
 קדש הכתוב שאמר כמו ׳ הזמן ישראל בשביל לברוא ברצונו
 את ומזמינים ממשיכים אנו תבואתו ראשית לה׳ ישראל
 וזהו ! העולמות לתוך יורי להיות בארצינו לשכון הקודש
 לתוך אותו ממשיכין אנו ובזה ׳ הקודש מזמנין שאנו במועד

 למעלה גבוה בבחינה עצמינו את מדבקים שאנו ע״י הזמן
 מן להתגלות שהתחיל לאחר הואבהוי׳ הזמן כי מהזמן
 במחשבתו חקוקים אבלכנ׳׳יהיו אלהתנשמות׳ הנעלם
 וכשאנו קודש בחי׳ וזהו ׳ ההוי׳ ומן מהזמן למעלה הנעלם
 עלה אשר אהבה מעוררין אנו שם עצמינו את מדבקים
 נשנה פעמים שלש וזש״ה ׳ הזמן עבורינו לברוא ברצונו
 אנו רגלים שלש בכל ר׳׳ל ה׳ האדון פני את זכורך כל יראה

 ׳ להוי׳ קודמת היא אשר הגבוה בבחינה א״ע מדבקים
 הזמנים אלו ר״ל ה׳ מועדי אלה וז״ש ׳ ה׳ האיון פני וזהו
 ע״י הזמן בתוך יתגלה ה' אשר ה׳ של הוא

 הזמנה זה ר״ל קודש מקראי הכתוב שאמר והוא המועדים
 שאנו ר׳׳ל אתם ר״ל אותם תקראו אשר קודש מבחי׳ הוא

:והבן העולמות לתוך עילאה מלכא ומזמינים ממשיכין

 ובני כו׳ בים ופרשיו רכבו פרעה סוס בא כיבפסור!
 דהנה כו׳ הים בתוך גיבשה הלכו ישראל

 מה ים של שר של הקטרוג הי׳ סוף ים קדעת בשעת באמת
 להם פחח רחמיו ברוב שהקב״ה אך מאלו; אלו נשתנו

 לכנ׳׳י חסד יומשך ומשם הקדומה ממחשבה הגנוזים עולמות
 הענין כל באמת דהנה פרעה מרכבות על ודין וגבורה
 בהשורש ושם השורש להם שמראין שע׳׳י ר«ל בשרשן נסתקין

 ושם השורש לפניו כשסראק הרע הואהכלפובונמתקוכן
 למעלה עולה הטוב כל וממילא מציאות שום לו אין בהשורש

 בעת אז אן> !און פועלי כל ויתפרדו ומתבטל נופל ומרע
פרע׳ של ופרשיו המרכבה כל משי״ת הגביה סוף ים קריעת

 I מיני׳ אשר השורש דהוא דלעילא הים היינו העליון עולם אל
 -לאיגורך שם בהשורש כי ונפלו נמתקו ושם מתערין זינין
 דמירות ועלמא קטרוג מין ששם אף הי'נם זה אבל רע

 בבחי׳ אז שהיו אף ישראל וזרע ׳ ונתבטל נופל והרע
 במסד עמהם ומתנהג ניצלו אעפ׳׳כ המצרים עם השתוות

 כשראה תוךהים־ר״ל אל ופרשיו רכבו פרע׳ סוס בא כי וז״ש
 הים אל השי״ת שם הוליכם אשר השורש ופרשיו פרעה
 נתגל׳ אשר הטוב השורש ר׳׳ל הים מי את עליהם וישב עליון
 הלכו הטוב משורש שהם ישראל ובני אבל נטבעו בזה להם

 העליון העול׳ בתוך הליכה הי׳ להם ר״ל הים ביבשה־בתוך
והבן :החירות להם נמשך שמשם דלעילא ים היינו

פסח להנרהשל דרושים
ה ש ע  מםיבין שהיו בו׳ עזר׳ בן אליעזר ברבי מ

אותה בל מצרים מספדןבציאת והיו בו׳ ^ n&uu ■'*1■ w' { ■ v1i1v< /wi u׳
 I יחד נתאספו הללו שהצדיקים ר*ל • בו׳ עד הלילה

 שהיו עיי ובהירות ספיר לשון ריל מספרין והיו
 היו בזה מצרים יציאת של הנסים בסיפור עוסקים

 ללילה הדומה הגלות לתוך וקדושה הארה ממשיכין
 • שהשיגו עד מעשיהם בסיפור ומאירין והיומספיקין

ש הנעשה העליון יחוד וקרבו שאז שחרית של ע״יקי
I ;ושכינת׳ קוביה נתייחד

ל כו  בשעה אלא אמרתי לא זה בעבור בו׳ מר״ח י
 באמת דהנה • לפניך מונוזים ומרור מצה שיש

 יבול ג״ב השגה ימות בשאר שואל התינוק אם אף
 דהתורה אך * בתורה הבתוב בפי לו להשיב האב
 לפגי האב יאמר אס אף השנה ימות דבל לנו מורה

 מתיישבים הדברים יהיו לא מצרים יציאת סיפור הבן
 ולא באמונה תלוי זה בי באזניו יבנסו ולא הבן בלב

 בעבור התורה לנו שכתבה וזה • דא סביל מוחא כל
 מונחים ומרור • מצה שיש בשעה אלא אמרתי לא זה

 המוחין הארת מתגלה שאז פסח בליל ריל .לפניך
 אור מתגלה הלילה ובזו והמרור המצה מרמזין וע״ז

 זרע בל על הזו בליאז חופף והאמונה והאמת השכל
 הסיפור כל לפניו והגדת לבנו בשתשיב ואז • ישראל

 • ביצי״מ ויאמין האב,באזניו דברי יכנסו בודאי הלז
 בעולם גובר החשבות שאז השגה ימות בשייר אבל

: הבן יקבל לא להבן ויגיד האב ישיב אם ואף

ד  בעל דסידד הא על הרב מאדומו״ר שמעתי עו
 אומר&ויך הוא מה רשע פסח של בסדר הגדה

מן שהוציא ולפי ולאלו לכם לבס הזאת העבודה ע  אי
 • בו׳ שיניו את הקהה אתה ואף בעיקר בפר הכלל

מה ששאל דבשביל הבנה מחוסר הוא ולכאורה
העכורה



כואמתלפסח דרושיםתורת
הדבר שורש אך • רשע יקרא לכם הזאת העבודה

 ניזון העולם רכל חכז׳׳ל מאמר ידוע דהנה בד הוא
 מה לך אעתיק ה}נדיק מעלת לך להראות זבדי V כו׳ חתכין כקב לו די כני וחנינא כני חנינא בשכיל ^

 גדעון עק< כיאור תלפיות מדרש כ״ם שמצאתי
 תדאהמעלת מכאן אםרהבזאםף הדיכורוז״ל באמצע
 ושיעכד כדשותו העולם שמסר הקכ*ה לפני הצדיק

 שכיון והטעם כו' רצונו לעשות הכרואים כל לו
 לו לצוות נכראו וכולם הצדיק כשכיל נברא שהעולם

 כולו העולם כל הקכ״ה מסר לכן חכז*ל שאמת כמו
 היו ואלו • שינזוד מה כל לקיים תחתיו ושיעכדו בידו

 הצדיק את מעטרים היו בזה הארצות עמי יודעים
 כי צרבר כל לו מספיקים והיו לו זהכ עטרות יום בכל

 כמסים המלך את המשמשין כעבדים לו נתנו משלו
 דטאן נכסי דמאן עבדא נכסים שקנה דעכר וארגוניות

 נתן ולו נכרא וכשכילו צדיק משל היא דהכל ונמצא
 עמי ושותין שאוכלין מה וכל כמתנה הכל הקבית

 • כידם היא נזילה מהצדיק ופיסקין הארצותכמותרות
 מה צרכו ככל להצדיק לשמש בשכיל דכשלמא
 המשמשין כעכרים שהם לפי אצלם גזול אינו שאובלין

 דכסעכ׳׳להרי ברשות והוא ושותין שאיכלין הרב את
 בשכיל ה' עוכר שהוא בצדק מאמין האדם דאם לפניך

• הנצרכים ישראל זרע לכל נחלק וזכותו ישראל בל
 הוא אם אף בודאי אז כלכו כרוד זה דכד הי׳ אם א״כ

 מחמת ־ כראוי י*ת שמי את לעבוד יכול אינו בעצמו —
 הצריק א״עאל מחכר הי׳ עכ־׳פ הזמן הכלי טרדת

 דיש אךעינעורואות כיוןדהואניזקכזכותו מנכסיו ומהנהו
»ז  לנו כצע מה כלככם אמרו אשר כעולם רשעים ב

 לו ה' את עובד היא אם יכעבודתי הצדיק בצדקת
 דתחלת הבריאה בעיקר כופר כן ואם היתרון• לכדו

 וכל הצדיק עביר הכל הי׳ העילמות כל בריאת
 ולבושים ענפים הם יהכל לשמשו אלא נברא לא העולם

 הצדיק מן ע א" מרחיק ומשהוא ■ להצדיק־ הצריכים
ב  רשעתו ניכר זה יבדכר הבריאה בעיקר כיפר עי

 רשע וז״ש • *ת י אצלו שעיקר בדבר כיפר שיהוא
• שאומר דימרו עיי הרשע שניכר כו׳ טהואימר

 מה ששואל הרעה מחשבתי ניכר שאלתו ומתוך
 לכם הנדה מסדר בער וז׳׳ש • לכם הזאת העבודה

 לבדם להם היא צדיקים של דהעבודה דריל לו ולא
 הוא וגם הברואים לכל מועיל עבודתם שאין לו ולא

 ניבר עי״ז הכלל מן א״ע שהוציא ולפי וז״ש • בבלל
 נבראו שהכל הבריאה ושורש בעיקר כיפר שהיא

• שיניו את הקהה אתה ואף וז׳׳ש • הצדיק בשביל
 לאמור בעצמו להתפאר להצדיק אסור דבאמת ריל

 ושהוא העולם כל על ומצילים מגינים מעשי בלבי
המעשים בל ובאמת • הברואים לכל מזון עבורי מתן

 השם חסדי נגד בעיניו מועטים הם עושה שהצדיק
 לפי הרציעה היתרה זאת לכל אך • עמני עשה אשר

 אותו של שיניו להקהות הזאת לעת שעה הוראת
 להתפאר הזה לצדיק רשות התנא לי ונתן • רשע
 אף ד״ל שיניו את הקהה אתה ואף וז׳ש • כנגדו
 בעיניך עצמך את להחזיק לך ראוי שאין הצדיק אתה•
 ישראל לזרע זוכים שמעשיך כלכך ולומד הדיר לגדול

 בשבילך נכראאלא לא העולם וכל בזכותך ניזונים והם
 לו ולומר להתפאר אתה דשאי הזה הרשע נגד אכל

 הנסים שכל ממצדים בצאתי לי ה' עשה זה בעכור
 מת וכל בשבילי אלא הי' לא הכל מצרים של והגאולה

 הנסים יכל העולמות כל בכדיאת הש״י שטרח
 הכל השי״תעמני עשה אשר החזקה והיד והנאילית

 שם היית ואלו לך לא אכל • בשבילי אלא הי' לא
: והכןודפח״ח בזכותי ניצלת ואתה נגאול לאהיית

ה ל ח ת  קרבנו ועכשיו אכותעו היו ע*ז עוכרי מ
 בזה הכוונה דהנה ר״ל • לעבודתו המקום

ת לשמו ומשכחין אנומודין זו כלילה דבאמת הסיפור ״  י
 צדיק שהוא מי והנה ע*ז עובדי של הרע כל ומגנים

 ♦ איסור ושום לעולם חטא טעם טעם לא אשד מעיקרו
 על להעיד האדם יכול איך כי הרע לגנות יכול אינו זה

 שהוא מי אבל אותה טעם ולא כה עמד שלא דבר
 ובוחר ■כרע ומואס מחטאיו שב ואח״ב עכידה בעל

 ברע ולמאם • הטוב על להעיד יכול זה כטוב ומדבק
 כשכלו חאה ועכשיו התענגים כל ככר שטעם מחמת
 דלכן המפרשים שכתבו כמו והכל נמאס שהכל
 מחמת הכל הכל לומר יכול הי' ע״ה המלך שלמה
 תענוג כל לעצמו חסר ולא העולם כל על מלך שהוא

 מתחלה ורש הכל שהכל הזך בשכלו הבין ואעפיב
ל אבותינו ע״זהיו עובדי  טעם טעמו הכנ*י שגם ר׳
 כשבלם הבינו ואעפיב ע״ז עובדי היו ואבותינו איסור
 וזה לעבודתו המקום קרבנו ועכשיו • ברע ומאסו

 אכרה׳ וכתר הכנ״י ית׳צירףאת האיךהוא הכתוב שמספ'
 לזה סיגים• מעט עוד היו ואח*כ • יצחק ואח״כנולד

 לעשיו הקב״ה ונתן עשיו ואת יעקב את יצחק הוליד
 והוצרכו סיגים עוד עדיין הי׳ ואח״ב • שעיר הד את

• כסף בצרוף ונצרפי נתלבגוהכניי ושמה למצרים• לירד

ך ו ר  rf( 3מיש שהקג״ה לישראל הגמגזתו שומר ב
 עים אבינו לאברהם שאמר כמה לעשות הקץ

 • גדול ברכוש ואמ״כ'צאו נו׳ זרעך יהי׳ גר כי סלע ידוע
 כו׳ עמד בלבד אחד שלא זלנו לאבותינו שעמדה והוא
ישראל שהי׳ על סייב פרעה הי׳ מס מקשה הרמב״ם דפנה

אלל(



אמתנחמתם דרוש^סתורת
 ידוע הנסרים בין רימ53 מקה״ה מר כך מלא בגלוה אצלו
 סי׳ אס דבשלמא וסירן ־ ו'5 ורעך יהי׳ גר כי הדע

 בגלוס ישראל זרע יהי׳ זו אומה סרוס פרסי איש על הגזירה
 עונש שוס לו מגיע הי' ולא מעון ונתי צדיק פרעה הי׳ אז

 ולא נגלוס ישראל שיהיו סמס הי׳ שהגזירה כיון אבל ע״ז
 כל א״כ • ישראל במסס ישלטו אומה איזה השי״ס פירש
 ע״י שאפשר כיון ישראל עם לשעבד ולא להסנצל יכול אמד
 לכך עמהס ושיעבד מרצונו עשה הרשע ופרעה ־ אמר

 לגוים משגיא דהקב״ה כפשוטו והראב״דז״לה׳׳י ׳ נענשו
 סאסס שיהמלא עד האומה מן נפרע אינו שהקב״ה ויאבדם

 והנה ־ ונענשו סאסס נסמלא סמהס ישראל שהיו וגזה
 רדו רק במצרים ישראל היו דלא הא על סירצו המפרשים

 סי״ו שיומשךהגלוס היו הנסרים בין בבריס והגזירה שנה
 • שנה הי׳ הגלוס השלים דקושיהשיעבוד וההירוץ • שנה

 דבבן סירן והשל״ה יצחק משנולד המחילה זו דגזירה או
 ואין ואיננו בו עיניך הסעיך כי כלום אינו הדיבור אדם
 בהשי׳׳ת אבל • בפועל הדבר כשנעשה אלא גזירסו נגמר
 על ברצונו כשעלה ומיד • כמעשה חשוב דדיבורו וב״ש ב״ה
 ומה י״ס ו בכח שנעשה כיון כמעשה חשיב מיד אז דבר איזה
 ארבע זרעך יהי׳ גר של הגזירה י״ס לפניו ברצונו שעלה
 שנחסר מה מסמה אל לכך נעשה כאלו נחשב שנה מאות

 על רבה המדרש נסיישב ונזה ־ שנהמהגלוס מניןק״ן
 גר כי של גזירה על קאי זה יעשה ולא אמר ההוא פסוק

 qגז'רהזוא , שנה מאוס ארבע אותו ועינו נו׳ זרעך יהי׳
 ואח״כ שהבטיח מה אבל • נעשה לא אעפ״ה השי״ה שאמר

 ובודאי בסמי׳ יקימנה ולא דיבר ההוא גדול ברכוש יצאו
 מחוסר הוא ולכאורה הבטיח כאשר דברו השי״ס יקיים
 ומקצת נטל יהי׳ שמקצתו בדבר יש פנים משא וכי הבנה
 ד׳ של הגזירה דבשלמא הנ׳׳ל ועפ״י • קיים יהי׳ דברו
 מיד וכו׳ מדע ידוע לאברהם דאמרהשי׳׳ס כיוון שנה מאות

 ס׳ל יעשה ולא אמר ההוא וז״ש ׳ למעשה נחשבה האמירה
 לכך למעשה אמירה בין כלל הבדל אין הקב״ה אצל הלא
 הגלות הי׳ שכבר כיון• שנה ה״ת סן שנחסר ע״ז תתמה אל

 שלהשי׳׳תשהבטיח גסהדיבור• זה השי״סבכחועבור אצל
 וז׳׳ש • לכנ״י לקיים צריךג״כ גדול ברכוש יצאו זאח״כ
 שומר בחך • הגדה וז״שבעל בתמי׳ יקימנה ולא (דיבר

 לנוואח״כ משהבטיח הבטחתו שקיים כו׳ לישראל הבטחתו
 וע״ז • כשלימות נגמר לא שנה ת׳ של רה שהגז כו'אף יצאו
־ שנחסר ק׳׳ץ של מנין ר״ל הק״ץ את חישב שהקב״ה אמר

 השל׳׳ה וכדבר כמעשה המחשבה נשלם בזה לעשות חישב
 ר״ל אמד שלא כו׳ ולנו לאבותינו שעמדה והיא וז״ש • ז״ל

 לכך האומות כלל אלאסתסעל פרטי אדס על נגזר שלא
 פניתם שהעיזו על בהם נקמה ועשה מידם מציליני הקב׳׳ה

: כמ׳׳שהרמב״סז״לוהבן בנו לשעבד

השירים שיר רמזי
 בלוז מלבנון אתי כו' לשלמה אשר השיריםשיר

בי׳ אמנה מראש תשורי תבואי □לבנון אתי
 נס על שירה לומר צריקים עתידין במררש איתא

 רבוקה היא האיך בנ״י משבח רהנה ; לבוא העתיר
 • כלה בבחי' הן בחינות בשני עליון וזיווג ביחור בו
 באמת רהנה . והוי״ה התגלות אל הבנ״י כשבאה וכן

 בריאתן קוים ישראל כנשמת א״ע משתשע הקכ״ה
 העולמות לברוא כיה ברצונו שעלה במחשבה מיד

 נתייחדו כמחשב׳ ושם ראשית שנקראו ישראל כשביל
 בחי' שיר,יא בלה ככחי׳ היא עדיין ושם הכלול ברצון
 ושם עלאי במחשכה קורש ככחי קרשנו אשר אחסה

 על מורה שהוא ריל מלבנון אתי וז״ש • נתחיירו
 שהוא אדני' הוי״ה אהי״ה היי״ה גימטריא הלבנון יחוד
 בכחי׳ נעלם היה עדיין אשר המחשבה שם
 היחוד תהיה שם להתגלות העתיד ר״ל אהי״ה ה'

 הבר ובא הבריאה בשנגמד אח״ב וגם • כלה הנקראת
 מלבנון וזישאתי כהתגלות• יחוד אהייה הוי״ה אל

 שאנודבוקי׳ ע״י וא״ב • הכל שבא אחר ר״ל תבוא
 כמחשבה אלא הוי«ה אל שבא קודם אף ביהוד בו

 כהשיי לבטוח יכולין אנו הזו האמונה ע״י וא״ב לכד
אף נעים כקול ולשיר אות ולטובה נסים עמנו שיעשה

אשר ית׳ בו האמונה גורל מחמת הנם שנעשה קורם
 אתבנסת תשורי וז״ש • כמחשבתו חקוקים היינו אנו

 שנתגלה קודם מראש שירה אומרת תהייה ישראל
 לומר צדיקים עתידין המררש וזיש • האמונה ע״י הנם

 לאבא שעדיין ר״ל לבוא העתיד נם על הכאה שירה
 כשליה ועיין וכו׳ מקורם שירה יאמרו האמונה מחמת

מזה• קצת שדיבר

השבועות וחג חעומר ספירת רמזי
ש ר ר מ  קלה עוטר מצות תהי אל אמור כפ׳ ב

את לירש זבה לא אברהם שהדי בעיניך י
 זי תשמור כריתי את ואתה שנאמר בזכותה אלא הארץ
 עומר מצות יש שייכות רמה תמוה והוא עומר מצות

 לכאור׳ דהנ' פנימי דרך על לומר יש אך לכרית
 נוקבא לשון הוא ושמירה דבר הוא דהלא לדקדק יש

ידוערטיל׳ רכאמת אך תשמור כרית ואתה אמר והאיך
הוא

I
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כז אמתשמיד צו פרשתתורת
 חקתען יהארתהיייה החסדים התגלית על טירה היא
שמימה לני יעלה מי דגרמז כמו  מיל׳׳השעיי ר״ת ה'

 ומאירין הקח׳? החותם נתגל׳ ופריע׳ הערל׳ כריתת
 להיות איע להכין האדם צריך מקודם אך . החסדים

 כט*ש יהמד׳ הבלי הוא והעומר • החסדים לקבל בלי
 כספירת המוגה יא*כ • היא האיפ׳ עשירית והעומר
 שמטהרין רהיינו להכלי ליתןהאר׳ שצריך הוא העומד

 ומצמצ׳ וםחשבות¥ מדותיו מטהר שאדם שעיי הגבורות
 מה גבור׳ וזהי לעשות שלא ומה לעשות מה עצמו

 צריכין היו ממצרים כשיצאו וישראל הדבר עז׳מנכלין
 התור׳ לקבל מוכשרין כולם שיהי׳ בלי ולעשות לספור
 ימי עד הא׳׳ב הוא האיתיות לבחינת הגיעו לא דעדיין

ט' החט׳ מן הלחם שתי מקריכין דהי׳ השבועות חג ח  ד
 להקדי'העומד צריכים הי׳ ולבך אותיות ך*כ בגימטרי׳

 דב׳ מנצפיך מאותיות יניקה להם דהי' שעודה דהוא
 הגבורות על רומן דהוא שעור׳ה גימ׳ מנצפך פעמים

 • והאר׳ילהעומר ספירה וליתן להמתיקן ואנוצריכין
 להתגלות שזבה מילה מצות דקיים כאברהם בן ובמו

 צריך ה׳ בודאי זאת לכל אך הוי״ו של ולהאר׳ החסדים
 על שמרמיז נוקכא דהיא שמור כחי׳ להברית להקדים

 ואיבריו גופו את א״עוט־הר שהבין הצמצום ועל הדין
 מבונין שאנו במו הנ״ל האר׳ לקבל מוכשר בלי להיות

כחג ברית אח״ב לקבל הספירה ככוונת ר'  השכועו׳ התו
 כריתות י״ג נכרתו המילה דעל היא אחת ודא ודא

 ע״ב כגימ׳ נפה כי״ג מנופה להיות צריך היה והעומר
 בסוד להכאים בנודע אחד דבר מרמזיןעל הם כי ס״ג

:והכן ד'
ק ו ס פ  החפשגה וכ-מטמוניס ככסף. הכקשנה אם ב

 ׳ תמצא קדושים ודעת ד׳ יראת תכין אז
 אץ ותמיד כסף ישכע דכאמחאנוחאיןדאוהככסףלא

 ועושר הון לו יש דכאמת אף ע״ז זכות ללמד ויש להעשיר
 כ״ה המקום לפני רצוין מעשיו ואין זכה שלא כיון מ׳׳מ רכ
 ולכך ׳ לו אין כאלו ודומה ממנו מתעלם העשירות כל אזי

 א״ע לפרנס כמה לו שאין שסוכר להרויח א״ע מייגע הוא
 וזהכו כספו עישרו את רואה ואינו כעורון עיניו נונעז כי

 הצדיקים מעלת הוא זה שכסיננון רואה ע״ז וכשיתכונן
 מצות ועושים ימיהם כל השי״ת שעוכדין אף רואין שאנו

 לשמו עכדו ולא כלום עשו שלא צועקים הם ותמיד ומעש״ט
 אינש וידע שקר דכר לומר אסור דהא זר הוא ולכאורה ית'

 אך ׳ והמצות התורה קיים ואם הוא גמור צדיק אס כנפשו
 שעיש׳ ומעש״ט העוכדות כל דכאמת הנ״ל כמינה על דהוא

 להס יש אמ״כ אכל ׳ המצוה כשעת אלא אינם הצדק
 כפי העליונים כעולמות מתגנזים והם למעלה הסתלקות

 העליונים השמים לרום מגיעים הם אשר ידם מעשי ערך
ומתיירא יאמין לא כקדושיו שהוא מממת השם עשה זה וכל

 הראשונים מעשיו קיו ויפגום האדם ילזטא שלא ג״ה השם
 העליונים לעולמות המעלות לריס הקכ״המסלקם ולכך

 ומשמן וקיטרוג פגם שום להם מגיע אין שם אשר הרומנים
 עיניו נגד שאינם כיון כהם מרגיש אינו אח״כ הצדק ולכך
 המעשים וכל נשמתו לשורש גדולה הארה לו שנוהנין אף

 כשמש לו מאירין הם למעלה (מאירין) שהם אף שעשה
 המעשים זאת ולבל ׳ ושכלו נשמתו שורש להאיר כצהרים
 מכאב וצועק כלום יין עד עשה שלא לו ודומה ממנו נשכחים

 וז״שאם ׳ השם כמי'יראי וזהו כאמת לכו מקירות לכ
 מכקשי' אשר העשירים של ככמי׳ כשתסתכל ככסף תכקשנה

 תמצא קדושים ודעת ה׳ יראת תכין מזה ומטמונים כסף
 כדמיון לטוב הוא הנהגתם אשר הצדיקים מדת ותדע

:והבן כנ״ל בממונם העשירים

שמע' פרשת
ק ו ס פ  ויבוא והשלמים והעולה החטאה מעשו' וירד ב

 את ויברכו ויצאו מועד אהל אל ואהרן משה
 הצדיקים דרך לנו מורה דהתורה רמז ע״ד י״ל ׳ העם

 העולמות ברוחניות במחשבתם תמיד דבוקים הם דבודאי
 עליות מיני כל שמקרבין העולמות ומקריבין הפגמים לתקן

 אי דזה אך לכנ״י ב״ה הבורה בין שלוס שעושין והשלמים
 יורד וכשהצדיק ׳ למעלה בדביקות בתמידות להיוה אפשר

 באמת רק זמן באוחו עוסק ש^א ענין באיזה הזאת מבחינה
 הצטרכות על משגיח א^הוא הזמן לתוך נופל כשהצדיק

 טובה בעין אותם ולברך אדם לבני ולהשפיע התחתונים
 כל להם ולהשלים ומזוני חיי בני שפע להם להמשיך

 יורד כשהצדיק ר״ל הקטאת מעשוה וירד וז״ש ׳ החסרונות
 והשלמים והעולה החטאת של התיקון סן כלומר העשי' מן

 בא אז ר״ל מועד אהל אל ואהרן משה ויבא אז ׳ הנ״ל
 הסחתוןמה בעולם למטה הזמן/וכשהם תוך אל הצדיק

:והבן ׳ העם את ויברכו ויצאו וז״ש ׳ עושים הם
 למעלה יותר זה משוב הצדקיס דבאמתאצל י״ל או

 ישראל טובת עבור תמיד שממשבין מה בעיניהם
 יותר לעלי׳ להם נחשב זה להס להשפיע וגם אותם ולברך

 מעשוח וירד וז״ש העליונים בעולמות פשוטה מדביקות
 אל ובא העולמות תיקוני של הבחי׳ מזה כשירדו ר״ל החטאת

 של הבחינה מזה כשיצאו ר׳׳ל ויצאו אז וכנ״ל הזמן תוך
 העם הנקראים ישראל את לברך במחשבתם ולקחו הדביקו'

 זו בחינה להם וגבוה העם את לברך בעיניהם טוב שזה ר׳׳ל
ממדרינת



אמתשמיני פרשתתורת
 ר״לדהצליר! העולה את חש״הדארב הדניקות ממדריגת

 כל מקרב הוא ישראל עמדת את ד3העו מסל איש פא
 העלי׳ זה שעשה ר״ל כמשפט ויעשה וז״ש • ית׳ לשמו העליות

 להיות צריך העליות כל והליוכיאמר המשפט כך הי׳ כאלו
 לא ואצלו כר נותן הלין שורת כאלו זה עשה הוא אבל ירילה

 :כדל הכל העלה היושר מצל רק לעלי׳ זה הי'משוב
 רואים שאנו עלמה רמז הרב מאלומויר שמעתי

 ביל רק העם את מברכים צליקים מקצת
 העם אל ילו אה אהרן וישא לכתיב בתורה מרומז *הוא אמל

 הי׳רקילו לא באמת והכוונה וקרינןיליו ילו כתיב ויברכם
 דבאמת כיון אך העם אה בירך בזה הגלולה ימין יל הוא אמה

 נכלל השמאל לתמיל מסמת יליס בשתי אותם בירך במחשבתו
 מ«מ אמת יל רק לאהי׳ לבאתגלי׳ אף ואיכ בימין

־ וקיל יליו קרי׳ לכך ילים בשתי להם זכה באתכסי׳

ש ר ר מ  תאכלו אשר המי׳ זאת בפסוק הנחומא ד כ
 אלקי רצונך לעשות ע׳׳ה ל״ה שאמר זהו

 באמת להנה המלרש כוונת וי״ל מעי בהוך ותורתך חפצתי
 ברוחניות ית׳ לשמו גם שייכים הם ומציתי׳ כולה התורה כל

 מנין מכז׳׳ל שאמרו ע״ל והמצות המורה מקיים הוא דגם
 אך ית' אצלו אכילה ענין שייך והאיך תפילין מניח שהקב״ה

 אצלו גם שמכנה הקלוש זוהר בספר ובפרט לי״ח נולע באמת
 שתיתי לבש־ עם יערי אכלתי שלמה אמר וכן אכילה ענין ית׳
 להנההקב״ה לולים: ושכרו שתו רעים אכלו חלבי עם ייני

 ע׳׳ל י״צ פרנסתי במלרש ואיתא רעיתי אמותי אותנו קורא
 ע׳׳י והיינו שבשמים לאביהם מפרנסין ישראל מכז״ל שאמרו

 להבורא ושעשועים תענוג משפיעים הם הטובים מעשיהם
 תמעוז הכתוב ע״ל שלמעלה נגמרה ג׳*הזמוםיפןכמ

 לשמו תענוג עושים אנו ית׳ רצונו עושים שאא ומזה לאלקים
 ית׳ מלכותו עול עלינו מקבלים שאנו במה תענוג ומקבל ית׳
 את פותח כתיב ית׳ אצלו להנה ללעילא ואכילה שביעה וזהו
 הוא הטוב ברצונו ית' להוא ר״ל רצון חי *ל ומשביע ידיך

 וערך קיעור ואין סוף אין הוא ית׳ לרצונו מי לכל משביע
 להטיב כלי הי׳ העולמות בריאת כוונת לעיקר יצוצו להטבת

 נביאיו עם ללקלק ושלא מנם מתנת להם וליתן רואיו לב
 אבל :וערך גבול בלי ומסלים טובות מיני כל לכדי להשפיע

 במשפט להתנהג העולם שהוצרך ארן יעמיל במשפט מלך
 רצונו מצל אבל ולהנבראים־ לעולם קיום להיות כלי ובדן

מי לכל משביע א1ה הרצון ובזה להטיב רק מפצו הפשוט

 לגושים ומעשיט והמצות ע״יההורה הכדי גם והגה
 מסתצלין כשאט אך להבוראנ״ה• ונחת תענוג משפיעים
 הוא ימ< להבורא ממעשינו הבא התענוג b האיך במעשינו

 ית׳גכל־מיד אותו לעמל הראוי לפי המועט מן מועט
 והשגת כמיט מיעוט לפי בכח באפשרי שאין אך עבדות
 לאימר מאי בכל אותו לעמל מפןמאול ברצוננו אבל שכלינו

 מזה תענוג ומקבל הטוב הזה ית'הרצון לפניו חשוב אז
 וזיווג ימול ונעשה ית׳ הבורא ברצון הזה הרצון קשר כי הרצון

 לילי' ותענוג אכילה וזה! ■ ישראל מנסת עם ביה להבורא ־
 ממלה שמאוד הטוב ברצון כביכול אותו משביעין שאנו
 הרצון ונחשב לאפשר מאי בכל תענוג לו להשפיע לבינו
 יעשה יריאיו רצון לכתיב כמו ממש כמעשה ית' אצלו שלנו

 • המשנה פירש בזה למין יש ואפשר לעשיה נחשב להרצון
 אל אומר הי׳ הוא הצדק משמעון קיבל סוכו איש אנטיגנום

 עימלקבלפרסאלא אתהרב המשמשין כעבדים תהיו
 נוסמאוה יש כך פרם לקבל ע»מ שלא המשמשין כעבדים הוי

 אותנו לזרז בא הצדק לשמעון בזה המכוון וייל במשניות
 להשלים מפיצה בנפש בלבו שלם ־ כך כל יהי' האלם דעמלת
 ממש בפועל ולעמל לעשות יכול שלא מה אף ברצון עבודה
 ודהנה לאיפשר מאי כל לעשות לבו שחושק במה רצונו ישלים
 גמול משלום עבור ית במו את לעבוד לאלם אסור באמת
 אנו זאת ולכל בעוה״זאובעוהיב׳ טוב שכר פרם לקבל

 כל שכר מקפח אינו שהקביה בבירור זה ויולעין מאמינק
 צריכין ואני ית׳ רצונו לעושי חסל ועושה משלם והוא ברי'
 ממנו מבקשין ואנו עמנו גלהטיב ולחסלו לטובתו רגע בכל
 אך ית׳ עליו לא אם להשען לנו מי על כי הצטרכותינו כל

 אינו אז הטוב ורצונו לבו בכל ית' אותו עובד אם באמת
 דל באברהם כמ״ש כל במלת שלו ברצון ונקשר כלל לו מסר
 5כ בחינת הצדקים במלת שנתקשר בכל אברהם את בירך
 אם אבל כלל לו נמסר אינו ואז הסתפקות מלת הוא אשר

 שמקבל א^ תמה עבודה לב בכל אותוית־ עובד אינו האלם
 פרום יעיל חתיכה מלשון פרם בדרך הוא ית׳ ממנו שפע

 על כך כל להיות צריך .האלם עבודת אבל לממיך לרעב
 לקבל כו׳ כעבדים תהיו אל וז״ש ־ כל של במלה קשור שיהי'
 באע״י וזה הכל לקבל ע׳׳מ אלא דבר חצי להוא פרם

 הטובות כל הכוללת כל במלת נתקשר שהאדם שלימה עמלה
 שאנו מה הוא ללעילא לאכילה לענינינו ונחזור והברכות
 ע״י הבא ושננשועים בתענוג כביכול ים׳ אותו משביעין
כמה יש והנה הטוב מרצוננו למעלה העולה ומיום מעשינו

מיני



כתאמתששיני פרשתתורת
 משם עגולה ני האדם מעבודה העזלס הדושה היוה מיני

 עבדות ומין מין נמל העולה והחיות שונות במי׳ לכמה נמלה
 אוהו שעובד יש כי הכסא את מנושאוה הסחינשהתודש

 חיות והו ית׳ אליו בוער ולבו והתלהבות בחיות ית'
 מצות עיי העולה חיות ויש אש חיות הנקראים מקדש

 ע״י הנעשה חיות ויש • מים בשם מכונה זה מעשייות
 תה״ק לכל כעפר ונפשם מה מבמ״י הבא האלם עבודת

 הגא חיות ויש ואפר עפר ואנכי אע״ה אברהם שאמר עד
 את המעוררין קדשין רוחין במי׳ והוא עליון התעוררות עיי

 הכסא את נושאות המיות אלו והנה ־ יית לעבודתו האדם
 כסא הם איבריו ורמ״ס שנופו כסא יש באלם נינם

 הם אותו הנושאים חיות וד׳ • י״ת לכבודו ומרכבה
 ה״ד אלו לחזק האדם וצריו ■ א״ר״מ״ע יסודות היד

 אותו לעבוד כה שיהי׳־בהס כדי חיות בהם וליתז יסודות
 אוכל שאדם האכילה עיי חיות להם נותנים אנו ייתובמה

 וכ״א מדבר ׳ מי ־ צומח ־ דומם מינים כמה יש כי
 בזה אשר מאכלים מינים כמה יש כי מחבירו במזגו אשונה

 יסוד וגזה האויר יסוד וגזה ־ האש יסוד התגברות יש
 • והרופאים הסגע לחכמי כנודע העפר יסוד או המים
 קדושה וחיות כת נותנין אנו גזה בקדושה אוכלים שאנו ואיכ

 מיני איזה לנו ■ התורה שכתבה וזהו ־ להיסודותהנ״ל
 מיותעמאים ואמה ־ לאכילה וכשירים מהורים שהם חיות

 בשם מכונה וזה להאדם רע הם אשר חיות כמה יש כי
 העופות שאלו הגין י״ת והשם ־ רעות חיות שהם ברא חיות

 ע״י נפשותינו אח כיישקצו סוגים אינם סמאנת וחיות
 אכילת איסור על מעמיס האמח מחכמי דנודע אכילתם

 וסידרה ־ הסמאות וחיות הסמאות והבהמות העופות אלו
 אותם לאכול והתיר המהורות המיות לפנינו המורה
 לגבינווחיותינילעבודתוי״ת־ את לחזק ובכשחת בקדושה

 לעיקר ר״ל תאכלו אשר המ״י זאת פסוק על המדרש וז״ש
 ומעלים י״ת רצונו עושים באנו מה המיות הוא האכולה

 חפצתי אלקי רצונך לעשות דוד וז״ש ־ כנ״ל מוג ורצון חיות
 בתוך ותורתך ורצונן חפצך להשלים הוא העבדות דעיקר

 התורה ע״י שמותר מה למעיו מכניס ר״לדכשאדם מעי
 מקבלין שאנו י״ת רצונו משלימין ואנו בקדושה אותם ואוכל
 שבועה נותנין י״תעי״זאנו ומצותיו מלכותו עול עלינו

: למעלה יחוד ונעשה לעילא וחיות
 המ״י זאת לשין להמדרש קשה דהי׳ י״ל אל

מראה סי׳ משה וכי באצבעו כמראה

 מסר לא דהא סמא מין ואיזה כשר מין איזה ישראל לבני
 דרשו ז״ל רבותינו ובאמת וסומאה׳ סהרה סימני אלא להם

 י״ל הנ״ל דרכינו ע״פ מין־אך כל למשה הראה דהקב״ה
 לאכול וכשר סהור מין איזה לידע לאדם הימן הוא דזה

 תענוג ולהעלות יצונו למלאות אם כי מפצו ן אי אשר דאדם
 דגר כל כי איסור דבר אליו ליקרב יכול אינו אז למעלה
 שחושק תמיד מבעו אז בשרשו ונקשר חיות גו ויש הכשר

 וחיצוני׳ איסור דגר משא״כ בשרשו ולידמן להעלות ומתאוה
 עלי׳ לו להיות כלל רצון לו אין מהשורש נפסק הוא אשר

 מסמסמין הם אשר האסורים המאכלות וע״כ אפשר אי כי
 בודאי ואז ׳ הבורא מרצון האדם נפסק וע״י האדם של לגו
 איסור דגר לפניו וגא ית׳ רצונו להשלים שרצה האדם זה
 כי אותו שיאכל כלל רצון לו ואין אליו להתקרב יוכל לא אז
 ורצונו לפניו מזמין שהשם מה ובודאי ית׳ רצונו נגד זה

 שיהי׳ לפניו וכשר הדבר שסוב וידע יבטח שיאכל מסכים
 והקג״ם < ליו״ח כנודע הלזו האכילה ע״י מאכל לדבר עלי׳

 וא״כ - להעלותם הצריכין הדברים אותן לצדיקים מזמין
 להבין יבול שע״י האדם של מעיים הבני בתוך הוא התורה

 אותן ר״ל תאכלו אשר המי׳ זאת וז״ש • לאו או יאכל אם
 הוא בודאי זאת לאכול יהי׳ ורצונכם שמפצכם הדברים

 ובאופן המדרש וזיש :זו אכילה ע׳׳י נמשך חיות ויהי׳ כשר
 חפצתי אלקי רצונן לעשות ע״ה המלך דוד שאמר כמו

 אלאגאדם אינו שאמרנו זה ר״לדכל מעי גתון ותורתך
 תורתו אז ית׳ רצונו להשלי׳ אלא מינו וחפצו מגמתו כל אשר

 אשר לאכול יכשר איזה בדעתו להבחין ויכול ובתוכו בקרבו
 ורצונינו מעשינו כל להיות יזכינו ית׳ והוא בכך יצוןהגורא

:אמן שלם גלב ית׳ רצונו לעשות ותשוקתי׳
 חכז״ל דאמרו הא על הרג שמעתימאדומו״ר עור

 לעוה״ב מלק לו אין באותיותיו השם את ההוגה
 בבחי׳ רק הוי׳ בגחי׳ כתיבתו את להזכיר אסור דהנה
 דכעת מחמת ככתיבפ יקרא השם לעתיד זולת ׳ אדנ״י
 יה׳ הויתו אמיתות מציאת ואמת אלקותו ניכר אין בגלות

 אמיתתו כלל נרגש ואין נובר והשקר נעלם האמת בגלות כי
 שאנו מחמת שליטתו ע״י ית׳ מזכיריןאלקותו אנו ית׳אבל
 שעשה ונסיו וע״יפעולוחיו משלה׳ בכל שמלכותו רואים
 לעולם ימלוך ד׳ כתיב לכך ית׳ אלקותו ניכר עי״ז עמנו
 אבלגמקדשששס באתכסי׳ מלכות הוא עתה ׳דלעת ועד
 והכהניס האמיתית הקדושה והשראת ית׳ אזרו התגלו׳ הי׳
שהוא עוה״ב מעין ה׳ של ובמתיקות מרגישיןגלועס היו

עולם



אמתאחרי שמיני פרשתתורת
 הנהנים אפיי היו לכך האמה מקום הוא פס אשר עולם

 שם שהרגישו הנעימה כזה ר״ל כנעימה ה׳ את מבליעין
 הפשוע והאמת העליון הנזעם אור עליהם שהופיע כמקדש

 כעוה״ז הנועם זה מרגיש שלא מי אכל השם את הזכירו לכך
 ככודד׳וראוכלכשר נגלה שיהי׳ ולעתיד להזכירו אסור
 השם את שהוגה מי אכל ה׳ככתיכתו יקרא לכך ימדיו

 כנגד מדה לעוה״כ חלק לו אין מרגיש שאינו אף כאותיותיו
:והכן לעוה״כ שם אף מרגיש שאינו לו פורעין מדה

אחרי פרשת
ק ו ס פ  רכה כמדרש כו׳ הקדש אל אהרן יכוא כזאת ב

 ויקעי אורי ד' המע״ה דוד שאמר מה היא
 כראש אורי ד׳ הכי קרא להאי פתחהו רכנן אירא ממי

 וגם הכנה ממוסר הכפוריסוהוא כיום וישעי ■ השנה
 הפשוט עפ״י י״ל אך ־ ליוה״כ וישע לר״ה אור מכנה למה

 חכז״ל דאמרו כמו כעצמו ד׳ לישועת צריכים היו דכיוה״כ
 א׳ זקן שראה הקדשים קדשי לכית כשנכנס הצדיק שמעון על

 נכנס שיהי׳ שסייעו ממש הי׳ככודוית׳ אשרהלךעמווזה
 אשר הוידוי וגס ־ כשלום ויוצא כשלום־
 וכתיכ ישראל כני עוונות כל השעיר על הכהן התודה
 ד׳ לפני חי עמד כו׳ לד׳ הגורל עליו עלה אשר והשעיר

 צריכין היו כי ממש ד׳ לפני להיות צריך הי׳ וזה עליו לכפר
 דקראאורי הא וגם ־ כיוה״כ וישעי וז״ש לסייעתאדשמי׳־

 הוא ר״ה דהוא חגינו ליום ככסא דכתיכ משים הוא לי״ה
 יש נו המוחין על חשמהגדול ח״ו ויש דסיהרא אתכסי׳
 לנו נתן ע״ז ב׳׳ה להכורא כיןהכנ״י המכדילים מסכים
 כשופר תוקעין ואנו ר״ה לעשות נכונה עצה השי״ת

 השופר לתוך ארמ״ע היסודות וכל פיותינו ומעורריןאת
 ״ אמת של הכל השופר לתוך התוקע מן היוצא הפה כהכל

 אללכאיךשכל ונותנין מעשינו מזכין אנו כר״ה ואז
 מעוררין ואנו וריק כאין הוא הכל הרע וכל שקר של ההכלים

 ויחוד הלכ טהרת ועולה י״ת אותן ומייחדין אמת של ההכל
 רקיעים וכוקע השמים לחם למעלה השופר מן עליון

 ועי״ז הרוחני האמת והכל העליון השופר של הקולות ומעורר
 של ואור נתכטלו המסכים וכל להסתלק צריך הרע כל

 מתערככ והשטן ישראל נשמות על להאיר מתחיל השי״ת
 וכמו עלינו חופף חיים מלך פני אור כי קיטרוג שום ואין

• השנה כראש אורי וז״ש עולם לאור לך ד׳ והי׳ הנכיא שאמר

ל 1א ״  עשרוה׳ לארכעה אור איתאכשס׳ דהנה '
 יממא אור דאיכא נגה אור מאי מכז״ל ואמרו

 אך למשך אור הכתוכ שם איך יפלא ולכאורה לילא ואור
 אחד כל אשר מזו למעלה זו האור כחי׳ הרכה יש דכאמת

 חשוג הוא התחתון אור מעלות* עשר מחכירו יותר מאיר
 כשהם כנ״י כן כמו ממנו וגכוה הכהיר אור נגד לחשך

 המלד להם מאיר אז אמת כדכיקות ממש ית׳ אליו דגוקים
 מ״ו אכל חכמים עיני ומנהיר המבהיק הא״ס האור העליון
 ■ רח״ל העליון .אור נפסק אז מהדכיקותזו נופלים כשהם

 אכל להם מאיר ועדיין אצלו נשאר הרשימה זאת לכל אך
 אור כדכיקוה שהוא הכהיר אור נגד ת חשכו איקרי מ״מ

 והכזנה ישועה כתרו בשיר יסד הפייטן והנה :וזך עצום
 זרע עם עושה שהוא בהישועה עצמו את מכתיר ית' שהוא

 עושה שהוא בזה ית׳ שלוומעטירא״ע הכתר זהו ישראל
 עשרת יוה״כ עד מריה והנה ־ ישראל זרע את ומושיע צדקה

 ומהרת דביקות לידי באים ישראל זרע אשר התשובה ימי
 יום לעולהעד מעולם במעלות עולים ויום יום בכל הלב

 העליון פתר ונעלם הגבוה עולם להם מאיר שאז הכפורים
 אור מהחיל שאז בר״ה אירי וז״ש לישראל הישועה בא ואז

 עצמן את מטהרין שהם ע״י לישראל להאיר א״ס של העליון
 יומם האור להם מאיר ואז שבשמים לאביהם א״ע ומדבקים

 כתר במי־ הכפוריס יום עד יותר ויום יום בכל זכה הארה
 אל אהרן יכא בזאת וז״ש ביוה״כ וישעי וז״ש ישועה כתרו
 הנכה על מסומל כשאדם ר״ל לנכח שהוא בזאת הקדש

 יביטו לנפח עיניך דכתיב כמה כנגדו אשר שלמעלה והדוגמא
 והישע האור ע״ז מביט כשאדם אשתו לנכח יצחק ויעתר
 לידי הקדושה לתוך הקדש אל אהרן יבא בזה ית׳ שלשמו
 מביט כשאדם וישעי אורי ד׳ דוד וז״ש ית׳ בשמו אמת דביקות

 על ית׳ מאתו הבא וישע אור של הבחינות באלו ומסתכל
 ממדתמ״י אם כי דבר משום לירא לאדם שאין יראה אז כנ׳׳י
 כגדלות מסתכל כשאדם ר״ל אירא ממי זהו 1 אנכי• מ׳׳י ר״ל

 אור ובאורו עמנו עושה ית׳ הוא אשר החסד וגידל הבורא
 דבר משוס לירא לו ואין הרוממות יראת לידי בא אז לנו

 '7 שאנכי מי היא׳פו מילתא מדא י ואנכי־ומ אנכי ממ״י זולת
 בא אלקותשלאנפילזה אמונתי לו ויש בלבו אלקיךצפון

 לי נותן כשהש״י י״ל אפחד ממי חיי מעוז ה׳ מי יראת לידי
 אבל ממנוית' פחד לידי בא אז עליון וחיות ותעצומות עוז

 היינו התחתונית מיראה היינו ר״ל מרעים עלי בקרוב
ב׳ שיש ר״ל לי ואויבי צרי בשרי את ל1לאכ מרעים עלי בקרוב

מיני



כט אטתמדושים פרשתתורת
 לאדם הכואגים א׳ להאדם מצייים הס אפר שונאים מיני

 השונאים מס והב׳ • בפרי את לאכול וז״ש ־ גגופוובמנוונו
 דכתיב כמו ית׳ לשמו מובדלים פהס מחמה אחהצדקים

 וז״ש ׳ אפס מרה ע״ו לי להיות העמים מן אמכם זעלל
 הב'מיני מאלו דהמע״ה ע״זאמר לילייר,א ואויבי צלי

 אני בטוח כי ית׳ שמו פחד לי שיש כיון כלל אירא לא שונאים
 להזית בידם יכולת יהי׳ ולא תקומה בלי ונפלו כשלו שהמה

 במ(תימו על אתה בנו ויקוים ממועצותיהם יפלז ני
■ וק״ל תדרוך

קחשים פרשת
מ סו פ נ  • אלקיבם ד׳ אני קדוש גי, תהיו קדושים נ
 ציבאות ד׳ ויגבה תה״ד במדרש איתא י
 יוחאי בן •ריש בצדקה נקדש הקדוש והאל . במשפט

ה אימת מ ק  ברשעים ומשפט דין בשעושה מתרומם ה
ה ואימתי מ ק  ישראל על סנטרי׳ שמלמד כצדקה נקדש ה

ה השי״ת דהנה . ע״ב בו הג  דבאמת גבוהים בל על מ
 ערךלגדולוט שאין ואף כנ״י עם בעטה מתנהג השי״ת

 א׳עבביבול ומצמצם מקטין הוא זאת ולבל ולרוממותו
 להנבראים להטיב בדי ורחמים חסד של המדות לתור
 מי אבל שטו לאוהבי הוא זה ובל ישראל לזרע בפרט
ה שהוא מ  פניו נגד אלקים יראת משים ואין בדעתו ג

ה אז מ ק  ואז להעליונים השמים לרום א״ע מגביה ת
 גבוהים על גבוה שנעשה בזה ברשעים דין נעשה ממילא

 שהיא במשפט צבאות ד' ויגבה וזהו . גאים על וגאה
 והאל ובן • ברשעים משפט בשעושה מתרומם ית׳

 והבדלה הפרשה על מורה קדושה דעניין בצדקה נקדש
 הוא אז ישראל על וזבות צדקה מלמד דבשהקב״ה

 רעה תאור, איזה או עבירת עובר דבשאדם נתקדש
ה מ ק ת מלמד ה מ  ולא בדבר חייב איני שהאדם עליו ז

 בודאי בי אחר מצר אם מ ושבלו נשמתו מצד זה בא
 בא שזה רק כרע חפיצה ואינה קדושה היא הנשמה

 האב באדם שיש השותפין של יאם אב החלק מצד
 האר' בא ואם אב של החלקים מאלו אשר בו׳ מזריע

ת׳ שמו של החלק מצר אבל • עבירה לידי  היא י
 הוא מ חוטא האדם במהרה לא הקדושה הנשמה
 מזה ישראל על זבות שיש עי*ז ונמצא קדוש ממקום
 מן חלקו שהיא חנשמה כשמפריש ית׳ שמו נתס־ש

^  וזהו • ית׳ שמו קיתש וזהו בכשרות ומחזיקו־ ה
 חלק קדושה נשמה בכם יש בי תהיו קדושים שיאמר

 ראוי ישראל נשנזת ומצד אני קדוש כי ממעל אלקי
 ^תיראו ואביו אמו איש וז״ש . קדושים להיות להם
 שלא שבו ואם אב מחלק וירא יסתכל אדם שכל ר״ל

כקדושת תלוי זה בי חטא לידי החלקים אלו ע״י יבוא

ת שבתותו ואת ׳א ועז הזיווג בשעת ואם אב שמו  ת
ה שתוארו כדי שבת זיווג על שתמתינו ש ת ק  ולכך • ג

 האם התגברות יש בזכר בי לאב אם הקדים במודא
 אשה שאחבז״ל במו לזריעה שהקדימה מחמת לאב

:והבן .•זבד יולדת תחלה מזרעת

'npnn פרשת
ה ו ס פ  לחרב האי • לחרב לפניכם אויביבם ונפלו ב
 שייפלו אופן באיזה נפקותא דמה מוןתר הוא י

 נם מיקרי דלא הזא הנסים כל שורש דהנ' ונראה
 דמציגו מה תבין ויבזה הראשון בפעם אלא וחידוש

׳ בתכה שהתירה מה עקרות בפקודת י  את פקד ו
 שנפקדו עקדות כמה מציגו ואח״ב גדול פלא והי' שדה
 שדבקה אח״ב דמצינו נם לשום התורה חעזבש ולא

 רחלהיתד, ובן יצחק• ונפקדהע״יתפלת היתה׳עקרה
 אומרים שאנו סוף ים בקריעת p וכמו ונפקדה עקדה
 שהעביר ביהושיע מצינו ואח״מ כזה גדול נם על שירה

ק הירדן בתוך ישראל בל  גבי יאיר כן פנחס רבי ו
 נפתח שלא זמן דבל הוא הדבר דשורש אך גינאי נהר

 אן ופרוסה עקדות פקידת כמו הדבר זה של השער
 אברהם אך • השער זה לו שיפתחו זיבה אדם כל לאו

 לנס זכה השי״ת אהבת בגודל צדקתו לגודל אביני
 שפער וכיון אשתו ונפקדה השער הקביה לו ופתח

 בקל אזי הלזה וצינור השער פתיחת א׳ פעם אברהם
 באותו פעם עוד להתעורר אחריו הבאים הדורות ייכלו

 משה אך הטבע נגד שהוא סיף ים קריעת כן וכמו נם
 שיובל מה נם אין שוב הדבר זה פעלו ישראל ובל רכינו

 כשהצדיקים נמצא הנם אותה לפעול יהושיעאח״ב
 שתקב״ה שונאיו מפלת על במו פעולה איזה עושים
 שהפעול׳ די לא • בשונאיו הנקמה ועשה תפלתו שומע
 כחרב נעש' שהנפילה רק מעשה בשעת פועלת הזאת
 פועל ממילא ישינה הנפילה מעורר בשארם דודות לדורי
 הנפילה ■'כ יא גדולה נפילה להם מגיע עתה שגם הדבר

 ולאחר מעשה בשעת פעולות שתי פועלת הראשונה
 ר״ל בידם פיפיות וחרב ע״ה המלך דוד וז״ש • זמן

 ונפלו . פעמים שתי שהוצינת פיות שתי לחרב שיש
 השונא לכם ר׳׳לאותההנפילהגשיצד לפניכם אויכיבם

 הראשונה הנפיל' יהי׳ ואז הראשונה הנפילה תתעורח
• אותמוק״ל ויהרוג בחרב

נשא פרשת
ם  פדהצור בן גמיאל מנשה לבני נשיא השמיני ביז

ויקר». בתיב דהנה שמור מלך פי אני במדרש
 כל אח אלקים נשני בי מנשה הבבור בנו שם את יוסף

 אפרים קרא השני שם ואת אבי בית כל ואת • עמלי
צדיק הוא יוסף דהנד, , עניי בארץ אלקים הפרני כי

יסוד



אמתנשא פרשתתורת
 עיקר והב׳ עמו על נקראו הצריקים ובל עולם •יםור

 היוצאים תולרו׳ מיני ויש טעש״ט צרקים של תולדותיהם
 השליט הוא חצריק אשר היא אחת בחינה הצדיק מה

 פרנס׳ שפע הממשיך הוא הארץ עם לבל והמשביר
 בשם מבונה התולדה ןו ומזוני חיי בני העולם לבל ומזון

 הממשיך שהוא אלקים הפרני בי פרו'ירבו מלשון אפרים
 מן הנולד שני׳ תולרה ויש ושפע• מזו; לעולם פירות
 הי' דאם הצדיק ע״י התשובה עולם יש דהנה הצדיק
 אפי' נופל יהיה ולא ר׳ בעבודת תמיר דבוק הצדיק

ע  הי׳ ית' ואהבתו ד׳ דביקות מן במחשבתו אחד ת
 ית' הוא עשה ולזה זה מחמת ממציאות להתבטל יבול

 ממחשבתו לפעמים נופל שהצדיק מה ומגלגל סיבית
 א״ע מעורר כשהצדיק אחיב ואז כרגע ושוכח הקדושה
 להשיג התשובה שערי על ולדפוק ע״ז להשיב ומבחיל
אלקיך תשבח פן השמד על שעבר ע״ז מחילה  אתד׳
 כל מעלה תשובתו ע״י ואז מנפילתו א״ע ומעורר
 כאי ככל תשובה הרהורי ומכנים הרשעים קילקולי
 ע*י ואיב שאול בעמקי שהם באותן אפילו העולם
 וזה אדם לבני תשובה שערי נפתח צדיק של שכחה
 בא ועי״ז שכחה לשון • מנשה כשם מבונה הצדיק

 נשיא וז״ש • הצדיק ע״ישבחת העולם לכל התנשאות
 לצדיק התעוררות בא מאין כאמת אך • מנשה לבני

 מהדביקות ונפסק אלקיו ששבח כיון תשובה שיעשה
 הארץ בל שימלא לבו אל משים שהצדיק ביון אך

 וחיות בח יש שם גם הצדיק שם נופל אשר .רזתחתונה
 יודע כי השם מדביקות בלל נפסק לא וא״ב אלקות
 ומכין ■ פחותה בבחינה ואפילו מקום בבל עמו שהשם
 ליפול השמים מן סיכה אם כי היה לא שזה הצדיק

 להעלות בדי היא עלי' צורך זו וירידה עליון מדביקות
 הצדיק מעורר ועי״ז • תשובתו ע״י הכנ׳׳י בל אח״ב

 ע״י עמו הנשמות כל וממשיך לשרשו לשוב א״ע
 אשר הנשיאותי ר״ל מנשה לבני ונשיא וז״ש תשובתו

 הושב שהצדיק ע״י הוא הצדיק של הבחינה עיי בא
 האל. עם דבוק ר,וא התחתונה י כבתי שם שגם כלבו
 עמו הוא שם שגם איל ל״י ג״ם דיל גמליא״ל וז״ש
 לפדות ברי השמיבז מן הוא נפילתו שסיבת רק האל

 פדיה בו וז״ש אח״ב כעליתו קדושות הניצוצות כל
 בל לפדות רוצה ישראל צור שהוא שהקכ״ה ר״ל

 למטהוע״י האדם כני הורידו אשר קדושות הניצוצות
 בחזירתו אה״ב כמחשבתו תחלה נופל שהצדיק

 כנו שם יוסף שקרא וזה לשורשו הבל ומעלה מגביה
 מנשה הצדיק זה הי' יוסף שאצל ר״ל מנשה הבבור

 ונתן הקדים לזה התשובה עולם מעורר בשבתתו אשר
 ופרנסה שפע הממשיך הצדיק מן הבכורה משפט ליו

 בחינה על לרמז אפרים קרא השני שם ואת לעולם
אהי' אבינו יעקב אבל מ״ל שני׳ והאב השורש דהי

 ימינו וישת יעקב הקדים לזה זרעו על וחם בנ״י של
 אשר ןריק4ה זה חשוב הי׳ ואצלו אפרים ראש על

 הצדיק ובודאי לבניי והצטרכות ושפע פרנסה ממשי'
 אח!ו ואולם וז״ש יעקב בעיני חשוב ניב הי׳ מנשה
 העולם בל אשר גדול דבר הוא שזה ממנו יגדל הקטן
 הבכור הוא אצלו הצדיק אצלי!סף אכל כזמתו ניזונין
 כעולם התשובה שערי פותח שלו השכחה שע״י מנשה

 אמיץ כקשר תמיד שדבוק כהצדיק אלא אינו זה אך
 בזה אחד רנע אפי׳ מחשכתו פיסק ואינו ה׳ לעבודת

 הדביקות אחד רגע ממנו שנשכח אירע אם
 משמים היה כודאי זה אלקות מדביקות ונופל

 I כנ״לטשא״ב קדושות ניצוצות כל להעלות בדי
 י ואין פעולה עושה אינו השבחה כזה אלה ככל שאיני מי
 כקביעות לו יש השבחה כי מזה התנשאות לו בא

 ומוריד מעלה אינו זה הדביקות לו יש עראי ודרך
 את וישמור מעבדיו בכל אלקיו מצות שישמור רק לכנ״י

 וז״ש • חוץ מחשכת לחשוב שלא תמיד מחשכתו
 פי תמיר ששומר ריל שמור מלך פי אני המדרש

 אף הצדיק וזה ב״ה י״ת רצונו על עוכר ואינו המלך
 ושב מיד ועולה חוזר רגע איזה ממנו נשכח אם

.־ והבן בו׳ הבג״י כל את ומעלת לשורשו

מרח פרשת
ל א ס ז ח י  שב ולא רשע הזהרת ואתר. כפסוק ב

 בעוני הוא בו׳ הרעה ומדרכו מרשעי ׳
מאי תמוה הוא לכאורה הצלת נפשך את ואתה ימות

^ יט^י/ךק לא כודאי ^י^ת בעינו דהרשע בזה משמיענו W  ■ i l l  I ’W U / U --------- ן-

 ירויה מה המוכיחו לצדיק השכח זה מה ועוד • בעינו
 יש דהנה ונראה • בעינו ימות שהרשע טובה איזה כזר.
 הרע את שמרחה צדיק דיש בעילם צדיקים מיני ב׳

 הזדכבות להם שאין צדיקים ויש • ובל מכל מעליו
 אימת מחמת אך ■ אצלו להרע ומציאות בה ויש כ״ב

 הטוב ואהבת להשי״ת אהבתו וגורל שבשטים המלך
 תחת אותו ומכניע כרע ומואס כטוב בוחר הוא

 א״ע לדבק תמיד חושק דבר דבל ידוע והנה הקדושה
 התנשאות לו שיש וכמקום ושרשו מקורו אל

 וזר. הטיב רק אצלו חשיב כזה והצדיק • וחשיבות
 הרע ומציאות רגע כבל בז וכיחר בעיניו היקר הוא
 אכל בעיניו נמאס מאוד הוא מ״מ אצלו שנמצא אף

 ולטוב טוב לרע שאומר כהיפך הוא הרשע זעיל
 הדבר והוא ומגכיהיסיאותו כהרע תמיד שבוחרים רע

 שאף בעיניהם נמאס הוא שעושין והטוב בעיניו החשוק
 מחמת או הכרח מחמת הוא דבר איזה עושין אם

אלו כשמזדמנים גכמ״ש) והנה •־ רח״ל פנ*י איזר.
שני



סרח פרשתתורת
 ע״י נפגשו בזה יזה להדדי הרשע וזר. הצרימים שני

 .או,שמקבל לרשע מוכיח שהצריק התוכחות איזה
 בחות מתעוררין אז לו שמיצר מה הרשע ע״י יסורים

שע אצל לפייצחינתו וא׳ א׳ בל אצל הבמוסיז׳  הי
 הצדיק ואצל בעיניו נמאס הוא איך הטוב הרואה

 חושק הטוג אז בעיניו ויקר וגבוד, חשוב הטוב אשר
 בהצריק יש אשר השורש אל א״ע לדבק וכוסה

 ושואב השואבת באבן הצריק של הטוב ונעשה
 של הרע אבל • הרשע בתוך שנמצא הטוב אליו

 רוצה ואינו מוכיחו שהצדיק הרשע את בשרואר, הצדיל,
 שורעז שהוא הרשע אל נמשבת אז ■ ממנו הטוב לקבל
vnn • אצלו בזיקים אסור להיות להרע לו ולמה 

 שמשיג וביין רגע בבל אותו מבניע אשר הצריק
 מין ובל הרשע אחר נמשך הוא אז לפניו הטוב מקום
 של הטוב נמצא • זינא בתר זינא מינו אחר נמשך
 של הטוב בשורש ונשאר הצריק אצל נמשך הרשע
 ונתחבר הרשע אחד נמשך הצריק של והרע הצדיק

 שהיו המשתלח שעיר בווגח וזהו • הרע בשורש שם
 אל בהם שהי' והחלק העיונית כל הבניי שולחי!

 מקורו אל ונמשך הרע שורש אל המדיבדה
 גזירה ארץ אל רבא בתהומא רובתא שם לו וקובעי!

 ׳׳כ ב מקום לו ליתן צריך שנרחה אף הרע כי
 הרע מצא אז לו שומע ואינו לרשע מוכיח בשהצריק

 שם בי הרשע אצל מקומו את קובע והרע ללון מקום
 וחלק חלקו נוטל זבד, הש״ם בוונת תבין ובזה • מקומו
 בגהינם חבירו וחלק חלקו נוטל זבה לא בג״ע חבירו

 עוה״ב העליון בעולם שורש לו יש שלו שהטוב ביון
 גם .^ןילא ■להצדיק למטה נמשך בשהטוב א״ב

 אשר הרע וחלק אליו נמשך בעוד,״ב הטוב רוחנית
 ומענישין • להרשע נמשך גיהנם חלק עם הצדיק אצל
 אך בו שבחר ביון הצריק של הרע על גם אותו

 אינו שהצדיק טוב לא להצדיק עונש רגם דבאמת
 וזהו בכפלים גיהנם וירש ע־י הרשע שילקה רוצה

 שיובירז אותו שהזהיר לנביא השי״ת שהבטיח
 ויקבלו מזירין ויהיו לקבל ירצו לא ואולי להרשעים
 יקבל שהרשע שאף לוהשי״ת הבטיח ולזה עונשע׳׳י

 בעונו הרשע רק הצריק של עון עבור ימות לא עונש
 בשלו לו די יהי׳ בי ידיך על עונשו יהיו ולא ימית
 הרע חלק הפרשת ד״ל הצלת נפשך את ואתה

 שתדבק בג״ע חבירו לחלק תזכה ואתה הרשע של
 ויקחקורח ובמדרש • בג־ע חבירו חלק ונוטל בהטוב
 המחלוקת שע׳׳י ריל • לעצמו רע מקח שלקח
 ונפרש הרע כל לו נמשך עייז ואהרן משד, עם שעשה

 ואתפליג התרגום וז״ש בו שד.י׳ הטוב חלק ממני
:יהבן בו׳ רע בולו ונעשד. מהרע הטוב שנחלק ר׳ל קירח

אמת
חקת פרשת

ק ו ס פ  והקרול המטה,־ את קח משה אל ה׳ וירבר ב
 מטה הד,*ר איתא'בילקוט • הערה את ׳

 המקל■ וזהו אויביך בקיצ דרה מציון ה׳ ישלח עוזך
 את עבדתי במקלי בי שאמד במו יעקב ביר שהי׳

 יש דקדוקים דבמה ונראה י • תמוה והוא הזה חידדן
 התורה מפרשי האריכו שבבר מה א׳ • זו בפרשה

 מצינו אחת דפעם ואהרן למשה זה הי׳ מאי להבין
 א׳/אומר ובחוב • פי את מריתם אשר יען בקרא

 דהם לומר וחלילה להקרישני בי האמנתם לא אשר יען
 בל רברי לפי ובאמת ב״ה הבורא רצון את המרו

 וכוונתו ברבו* חייב הי׳ לא דבינו רמשה נראה המפרשים
ם • וטעות שגגד, לאיזה. שהי' אך לטובה הי׳  ממה ג

 דבוונת ג״ב נראה המטה את קח השי״ת לו שאמר
 ברי .עמו המטה את ליקח לו שצוה במה השי״ת
 מיעוט זד, ה׳ מה להבין צריך וגם הסלע את להבות

 מאם יותר הסלע את שהבה ע״י מים שיצא במה הנם
 • להכות פלא ששניהם הדיבור ע״י מוציא הסלע הי׳

 מחויב תשבל דלפי הוא נראהדנהפוך ויותר אולרבר
 מים להוציא בקל לפעול הצריק-יבול של רהריבור

 דאטר מאי גם • בעלמא הבאה מע״י יותר מאבן
 לומר םגי דהוי הבנת משולל הוא מימיו ונתן השיית

 האבן מן מים הוצאת הי׳ לא דבאמת רביון מים ונתן
 בי'באבן נם בדרך אם בי ותחבולתטבעית ררך בשום

ת ומה הוא ךיבש מים לחלוחית שום הי׳ לא  לשין ז
 הסלע מן מים להם יהוצאחם שאמר מה גם • מימיו

 גם מימיו ונתן אמר שבכד הרבדים וכפל מיותר הוא
 הסלע פני אל הקהל את ואהרן משה ויקהילו שאמר מת

 שר,חזיק המקומות מן א׳ זד, חרשו וחז״ל • מובן אינו
 לי אין אבל תררש הדרשה אך • המרובה את מיעוט
 איני הסלע פר לשון גנזי • הענין פשטות לפי ביאור
 הוא המורים נא שמעו משה שאמר מה גם • מובן

 ישראל בני בעכזעל איזה עכשיו לו נתחרש במד, תמוה
 שחשב מקום בשום מציגו לא הרי מורים בשם לבנותם
 פקרתשי״ת שהדי מים ששאלו זד, עבור לחטא השי׳׳ת

 בעת אז עליהם קצף לא משה להםמימוגגז שיתן ב״ה
 הנזלע את שהבה' קורם הזה בעס בא ומאין השאלה

 ומתוכן קצת להאריך אני צריך זה בל לך לבאר וברי
 הדבויתוא רשורש ודעת בטובטעם הפסוקים יתבארו

^ האשת את אוהב להיות לאדם רראוי תי  ל
 של דרבים ובל ומעשים העובדות

והאמת הישר מררך א»ע להטות שלא הארם
והאטת



אמתקת ח פרשתתורת
 שכל לנו אל נותן כשאדם מחסת הוא זה וכל והאמת

 העולמו׳ תיוס וזהו מציאותו אמיתות הם כעולם הנמצאים
 וא״כ • עליו שעומד העולם של העמוד והוא האמת ע״י
 השי״ת נו נפח אשר חיים רוח נשמת נו יש האדם דכל כיון
 כל להיות לאדם ראוי א״כ האמת ממקור הנא נים

 האמת נשורש נשמתו את להדכיר! עניניו ככל מגמותיו
 המקור כאמיתות להיות כדי מהשורש א״ע לפסוק שלא
 זה דכר, שנח״י אעפ״י אך אמת כולו הוא אשר א״ס של

 כמדהזואחד דניקות מינים שני מ״מיש הוא אמת מדות
 העולמות אשר אמת של כהנהגה דכוק להיות

 שכר ליתן היושר עפ״י מתנהג הכל להיות ע״י מתנהגים
 והמצות התורה ולמקיימי י״ת רצונו לעושי וכ1נ וגמול

 זרע מתנהגים אשר המדה כפי רצונו לעוכרי ולהעניש
 של התנהגות אנליש ח״ו רע או סוג הן למנוה ישראל

 מציאותו כאמיתות דנוק הוא האדם דניקותאמתאשר
 הסוג התפשנוות רק והוא העולמות מן למעלה שהוא
 נשפע משם אשר וגכול שיעוי שום כלי ורחנה כוונה
 מדה שום נלי ישראל זרע יצערכו אשר כל לכנ״י רנ שפע

 ממקור נא ההגונה רק האדם התנהגות כפי לא ושיעור
 מאד ונשא רם הוא הדניקות וזה הפשוט נתכלית האמת
 יעקנ של מדתו וזהו והעולמות האותיות מן למעלה שהוא
 נכל מאיר הי׳ מעשיו ונכל האמת נדרך מתנהג שהי׳

 ונזם י ־ האמת של נקו המתנהגת האמת היות העולמות
 נמלה נותניזלו השנת את הניןמהשאחכז״לכלהמענג

 יעקנאניךדהנהיעקנ נמלת והאכלתיך שנא׳ מצרים בלי
 משוס זה לו נא ומאין ומיצר גבול לו אין אשר לנחלה זכה

 נאמיתת העולמות לכל והתפארות תענוג הי'נותן ליעקב
 האמת קרן להאיר לב בתמימות דניקותו ע״י אשר מעשיו.

 של מגמותיו דכל אלא כלבד זו ולא העולמות בכל
 כדכיקות העולמות של אמת הנהגת חיות לדכק הי׳ יעקכ
 שם י״ת עצמותו מציאות ואמיתות הנהגה הוא אשר אמת

 ולא העולמות מגדר ויצא שכלו את יעקב דיכק למעלה
 יעקב נהליכת אדרבה אלא למטה העולמות את שהניח

 העולמות כל עמו משך הפשוט באמת למעלה בדביקותו
 וחיות בטעם דבוק העולמות של האמת הנהגת להיות

 תענוג עשה ובזה האמת ושורש במקור הפשוט עצמותו
 כשמרגישין שלהם שמחה הוא זה כי העולמות לתוך גדול

 האיס של ת האסיתו בעצמות דבוק מיותם האיך העולמות
האמת ממקור נשפעיס הם והאיך הפשוט

 של העובדות הי׳ וזה אשר וסא״ם
 בלי נמלה לנחול זה עבור זכה לכך תדיר אבינו יצנקב

 אותן והנה : ושיעור גבול שוס ג״כנלי שכרו להיות מצרים
 אשר הנהגה אותו הנ״ל הדביקות של בחינות השני

 נקודה בבח׳יי מכונה האמת עפ״גדרך מתנהגים העולמות
 אשר הנקודה כפי מתנהגים שהאותיות האות תחת שהוא

 הנהגת כן וכמו האות את מנהיג הנקודה כי תחתיו עושים
 זה ערך לפי התחתונים התנהגות לפי העולמות של אמת

 של הבחינה אותו אבל • מהעולמות השפע יונקים
 בח׳׳י י׳׳ת עצמותו אמיתת בהתפשטות הוא אשר העולמות
 והוא האותיות מן למעלה הוא אשר אותיות וכפרי טעמים
 כן כמו האות מן למעלה ,הנאמר הטעם עפ״י מתנהג

 מהתפשטות עליהם הנשפע חיות ע״י מתנהגים העולמות
 ואור תענוג והוא הדקה מן דקה הוא אשר והטוב האמת
 שום בלי תענוג הרוחנים לעולמות מאיר הוא אשר נעלם
־וכשאדם הפשוט ?רצון טוב רק אינו ושם ומדה שיעור
I דבוק להיות האמת במקור העליון בדביקות א״ע מדבק

 הבורא טובת של השגה לידי בא הוא אז העליון בטעם
 טעמו ע״ה המלך דוד שאמר וזהו ־ ומטיב טוב האיךשהוא

 יוצא להיות טעמים של ודביקות לבח״י ר״לכשתבואו וראו
 עצם י״תשמו הוא כי ה׳ טוב כי תראו אז העולמות מגדר
 גח״י הי׳ וזה גבול שוס בלי האמת הטוב התפשטות הטוב
 של האמת חיות והדביק העולמות מגדר יצא אשר יעקב

 אמת נועם בטעם מרגישין להיות העולמות התנהנות
 בבח״י דבוק הי׳ והוא צמצום שוס בלי הפשוט העליון
 מן המבריח התיכון הבריח הי' והוא ב״ה הוי״ה של הוא״ו
 האמת לשורש העולמות כל הדביק והוא הקצה אל הקצה

 התחברות על הוא״ו מורה וזה ־ שלא׳׳סכמיש-מז״ל
 דאמרי מכז״לוחידותם דברי להבין תוכל ועפי״ז ודביקות

 דהנה ׳ באלכסונא חומשי ותרי אמתא בריבוע אמתא כל
 ׳7 של בריבוע הנמצא קוהוא״ו במי׳ אמההואמדה

 דיו״ד אבי״ע עולמות הסמאירי׳בד' אשר ב״ה הוי״ה אותיות
 על׳ונה הה' נגד היא והבריאה אצילו׳ עולם על מרמז הוא

 ה״ה נגד היא הטשיס והעולם ־ הוא״ו, ועולסהיצירההיא
 עולם בכל א״כ כלולמחבירו ומדה ועולם עולם וכל אמיונה

 דהוא ויעקב השסהףיב״הוב״ש סארהשלד׳אותיות יש
 אמדוא״כ להות האהל את המחבר הממוצע הוא״ו

 עצמותי באמיתות דבוק עליון מקום אל א״ע דבק כשיעקב
למות העז מגדר לצאת א׳׳גג נוטה והי׳ האמה במקור ימ״ש

כל
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 הוא אשר אלכסון כמי׳ דהוא המעלות חס אל לצאאמון

 ורושם כיציאה יעקכ פעל ואו אלכסון דרך היושר מקו יוצא
 עולס עס שלמעלה עולס העולמות כל למכר הוא״ו ע״י ןו

ה׳ וסיכור דכיקות וזהו כהמלתו סופו נעוץ להיות ההמתון
 אם להיות והמקור השורש דהוא עליונה ה׳ אל אחרונה
 להיות פעל יעקכ דכיציאת הש״ס שאמר וזהו שממה הכנים
 הוא״ו ע״י נסמכרו אשר ההי״ן כ׳ ר״ל מומש וסרי אמתא

 מהתנהגות עצמו את יעקכ כשנטה ר״ל אלכסון כמי׳ וזהו
:הנועםוהטעם מרגישין להיות העולמות של והאמת היושר

W הו ז  נמל׳ לו נותנין השכת את המענג כל מכז״ל כוונת ו
 והוא העולמות הוא דהשכת ר״ל מצרים כלי

 הפנימית מיות על מרמז הוא המעשה ימי ששת של הנקודה
 זה מדכיק להיות החיות זה מנהיג וכשאדם העולמות של

 כמושהארכני מציאותו אמיתת של הרומני כטעם החיות
 הא״ס כחיות ונדכקין נשפעין הס האיך מרגישין והם כנ״ל

 ואדם שלהם תענוג וזהו לתוכם שופע אשר המקור של
 המכונה הנ׳׳ל המיות את ומענג התענוג זה המעורר

 כלי הוא אשר עצמותו אמיתת מזיו נהנין להיות שכת כשם
 כלא .שהוא יעקכ נמלת להנחיל רוצה זה עכור ואז גמל
 שכת מכז״לכמס׳ כמ״ש יעקכ מדת הי׳ זה כי וגמל מיצר

 ולרמכה לארכה כארץ התהלך קום כו שכתוכ כאכרהם לא
 כיעקכשכתוכ אלא אתן ולזרעך לך שכתוככו כיצחק ולא
 פעל דיעקכ הנ״ל כדכרינו והוא ׳ וקדמה ימה ופרצת כו

 לתענוג עולמות הד׳ כל שמיכר העולמות ככל תעמג
 כי יעקכ שאמר וזהו כליגכול הוא אשר הימנו שלמעלה

כמי׳ הוא יעס.כ ומטה מקל כי ר׳׳ל הירדן את עכרתי כמקלי
 של הנהגה האמת חיות שדיכק דכיקתו ע״י אשר הוא״ו ^

 הוא אשר מציאותו אמיתת עצמותו דכיקות אל העולמות
 כי גכולות ועונש שכר ככמי׳ אינו ושם הטוכ התפשטות רק
 ושם לכנ״י השפעות מיני כל ישאכון משם אשר המקור שם

 קיטרוג אין ושם המקור שם כי ועונש ככאי'שכר אינו
 היורדים הדינים כל יעקכ העכיר וכזה כנ״י על ומסטין
 הכאר המקור מן המשיך אשר הטוכ התפשטות ע״י למטה

 וז״שכי עליון כנועם שכלו כדכיקוה מפר אשר מייס מים
 א״עלדכיקות שנטה כמה כלומר הנ׳׳ל הטיה כמקליר״ל

 מכנ״י העכיר הירדן את עכרתי עי׳׳ז לעולמות חוץ עליון
 וזה די׳׳ן יר״ד ירדן כתיכת המרומז היורדיס הדיניס כל

להטו' ר׳׳ל מציון ד' ישלח עוזך ע״המטה המלך דוד ̂אמר

 ר״ל מציון ה׳ ישלח זה נמתקים להיות שלמעלה וגכורה עוז
 הצדיק דכיקות ע״י כלומר ציון בשם המכונה מהצדיק
 א̂ן יכפה זו כהטי׳ העליונה הרומנית אמת כדביקות
 מעליהם הדין כל ומכטל מכנ״י והגבורות העוז וממתיק
 שופך וכ״ש הקכ׳׳ה להיות אמר כמקום דוכתא להם וקוכע
 כקרב רדה וז״ש השי״ת שונאי שהם העכו״ם על חמתו
 שהם האומות כקרב והגבורות השכט שימשול ר״ל אויבך
 ממקור רצון שפע •נמשך כנ״י על אכל וישראל השס שונאי

 כ״ה דהשי״ת הנ״ל הפרשה לדברי נבוא ומעתה ׳ התענוג
 יעקכ כמי׳ כל ג׳׳כ הי׳ דהוא המטה את קח למשה אמר
 דמשה ר״ל מלגאו ומשה מלבר יעקב כזוה״ק דאמרו כמו
 את המחכר הדעת והוא העולמות כל של הפנימית הי' הוא

 של האמת חיות אל כשכלו תמיד דכק והי' למקום העולמות
 היא אשר הנהגה היא אשר ית׳ בעצמותו הפשוט הא״ס

 כדרך מתנהגים אשר ׳ האמת חיות של הנהגה מן למעלה
 זה ר״ל המטה את קח כ״ה השי״ת שאמר וזה העולמות

 חוץ לצאת ׳׳ע א להטות כדעתו מכריע הוא אשר הכרעה
 יכול והוא הגבולות הנהגה מן למעלה העולמות מגדר

 ולא ורצוגו מפצו כפי העליונים העולמות את להנהיג
 אלקים למטה משה זכה ולכך נהם הוטבע אשר הטכע כפי
 כל להטות יכול שהיה המפורש שם עליו חקוק היה אשר

 גימטרי׳ אלקי׳ כסי׳ אברהוא הטכע מדרך מוץ העולמות
 ולהקהיל זו מטה של כמינה שיקח לו צוה שהשי״ת וזה הטכע

ו אותם ולקרב העדה את  אשר עליונה השפע לקבל שי̂ו
 הנהגה -אל נדבקים ושיהיו העולמות מן למעלה הוא
 דבר כל להשתוות יכולת שם אשר הפשוט עצמותו של

 הצדקוז״ש רצון לעשות משועכדיס הדברים וכל טבעי
 העליון הסלע אל ר׳׳ל לעיניהס הסלע אל ודברתם הש׳׳י לו

 אשר סלע כאותיות הם הסלע של והמיות השורש דהנה
 הם אשר ספרים ׳ משלשה ספר כמי׳ וזהו הרומניות הם

 הקכ״ה ורצה לקמן שאכתוב כמו יצי'רה בספר מוזכרים
 משה משהאשריקכעו^ותן של של דיבור אשרעז׳י ית״ש
 אז מוצאות כ׳׳ה כפה הצ׳׳ל סלע של האותיות לבינו
 דיבורו כעת' לו יהיה אשר עליון דביקות להסע״י יגלה
 הנ׳׳ל ספרים מג׳ ספר כמי' דהוא האותיות של מקור

 הסלע כשיתמלא ואז סלע של כאותיות הנעלם והחיות
 מים תצא אז הטוב התפשטות הא״ס של המקור מחיות

 אורות עי״ן למ״ד סמ״ך ■ דהוא סלע תיבת של המילוי כי
מהשפע שנתמלא ממה בא המילוי וזה מים הם האמצעים
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 בלגיקוה הצדיק של הדיכור עיי העגיין מיוה של

 לומר רצה • מימיו וגהן שנהב «ה ׳ עליון
 סן להם והוצאתי שאמר וכמו בו הגנוזים השרשים מים

 שתראה כלומר מים תוציא הסלע של מפנימיות ריל הסלע
 אשר גופי' הסלע מן מים של הקדושה השפע מקור לפתוה
 אשר המקור התגלות עיי מים משרה רצון מלא בו נשפע

 האותמ׳ מן למעל׳ הוא אשר עליונה בהטבה התיבה נתמלא
 יוצא הי׳ השם צוה כאשר עושה הי׳ משה ואם והעולמות־

 פעולת גודל ישראל זרע כל מאין שהיו גדול השם קידוש
 סגלה הי׳ בקדושה דיבורו עיי אשר הקדוש ודיבורו הצדיק
 המקור את הצדיק מפי היוצא והתיבה הדיבור תוך

 נעלםבהוך הטוב מהתפשטות לתוכו משפיע והי׳ העליון
 בדילירו לפעול יכול ובזה והדיבורים האותיות של המיות

 הטבה מיני כל ישראל זרע לכל ולהשפיע האבע לשנות אף
 בנם אלא אינו שזה משב צדקתו בגודל רבינו משה אבל

 במקורו עליון במקום אותו לקשר הצדיק יכול שאן דימיד
 נס איזה לעשות אף השנויסשחצה כל פועל ושם ושרשו
 זהו בעולמות מתנהג אשר הטוב דרך שבא כימה גדול

 אשר הטוב של העצמיות ממקור שבא מה אבל הטבע בדרך
 למקום הרמה לשון נס מיקרי זה העולמות מגדר מון הוא
 אי כי מאוד קשה דרבים ואניסא נס הרימו עיד גבוה

 למעלת דבוקים כולם להיות רבים של לבב להטות אפשר
 הטבע ולשנות העולמות מגדר מון עמם ולצאת המקור אל

 רמוקים עדיין שהם וראה בכנ״י הסתכל ומשה עבורם
 שלא הסלע פני אל אותם ויקהל כתיב לכך זו מבמינה
 הסלע אותיו׳של דסוא התגלו׳ בחי׳ אל אותם לקרב הי׳רוצה

 ולשנו׳ העולמות מן מון אותה ולהוציא ולהתנהג הספר בחי׳
 והי׳ העליק ממקור הבא, השפע שנ המלואים עיי הטבע
 לכך מיו השי״ת מילול יהי׳ שלא מאוד למשה קשה הדבר
 הזה הסלע הסן המורים נא שמעו ואסר עליהם כעס
 של התגלות שמבחי׳ סבורים אמם וכי ריל מים לכם נוציא

 בבמי׳ זה סלע בבמי׳ דבוקים שאתם ואף • התמתון הסלע
 בלא אוכל וכי טבע בדרך הוא אשר העולמות התנהגות של

 מחלמיש מים ולהוציא עבורכם הטבע לשנות עליון דביקות
 משה וירם שאמר וזהו טעות־ לכלל צורומממתכעסבא

 שהיה המטה עיי ר״ל פעמים במטס אתהםלע ויך ידו את
 שהכ׳ פעמי׳ריל הסלע את הנה בזה שסהספור׳ עליו מקוק
 מים ונשאר סלע של האחרונים איתיות דהיינו צדדים הב'
השי״ת להם שמשב וזה רבים מים ממנו ויצאו וז״ש ׳ ננ״ל

 לעיני להקדישני גי האמנתם לא אשי יען ואמר
 להם יפעול שמשה רצה שהקב״ה ישראל בני

 בדביקותו הסלע אל ברrש ע״י לבד הדיבור ע״י להם
 ויתעל׳ ית״ש עצמותו מציאות אמיתת אל א״ע וידבק עצום
 ממיותמקור הנשפע סלע תיבת של המילוי להם ויגלה

 הקדוש דיבורו ע״י הטבע לשנות הצדיק יוכל אשר העליון
 פעולת של חשיבות רואים היו כי ית׳ שמו נתקדש הי׳ ואז

 יראוהכנ׳׳י ממנו ואז ה׳ בעיני יקר הוא אשר הצדיק דיבור
 איבריו וכל איע אדם לקדש איך לעצמם מוסר לוקחים ויהיו

 דבוק להיות טהורים הפה מוצאות ה' כל להיות ודיבוריו
 ישמור אם זו לבמינה לבוא לבוא יכול א׳ וכל מאמת במקור

 משא״כ האמת המקור אל א״ע וידבק אותם שפתיומלפנום
 הכאת ע״י ר״ל השמות פעולות ע״י זה משה כשעשה
 בלבם אמרו אז המפורש שם עליו חקוק הי׳ אשר המסה

 אבל שרוצה• מה לפשל יכול לכך הסטה דמשהזכהלזה
 יכולת להם יהא לא אלקים מטה ישיגו לא אשר אדם בני שאר

 ביי מקדושת האמונה נתמעט ועייז המבע ולשנות לפעול
 משה של הדיבור עולם עיי שמים שם נתקדש היה אשר
 הדיבור בעול׳ שפגמו ר״ל מריב׳ במי פי כו׳את אנא■ יען וז״ש
 להאריך אין ויותר ־ נתכוי? לשיש צדקתו בגודל משה אבל

ותןלמכם:
p1D£0 והב את ד׳ מלחמות בספר נאמר עיכ 

 ספר באיזה מוגן אינו ולכאורה בסופה
 דהנה׳ ונראה ד', מלחמות ספר לנו וכי;ש זה דגר נאמרה

 בספיר העולם נברא ספרים בשלשה יצירה בספר איי
 ציור של במי׳ דספרמרמזעל והכוונה וסיפויר וסופ״ר

 • וכדומה ה«א בממשבה האותיות נצטיירו אשר העולמות
 בספר ונתגלמו המגלות אל האותיות כשבאו מרמז וסופר

 משמן על מרמז הוא וסיפור / דיבור לכלל וגאו במכתב
 אלו במי' ג׳ ועיי שמות וצירף וגימטייאות אותיות וצירף

 בעול' דבר לך אין כי בעולם שיש מציאות מיני לכל שורש יש
 והנם הנ״ל* םפרים בג׳ רומני נעלם שורש לו אין אשר
 האיך כלומר השם מלממות בעולם שנמצא רומים אנו

 יפלא ולכאורה ניה השיית רוצים'ללמוס^עם שהרשעים
 מאומות עם לומם ביה דהשיית לומר שייך דזה זה בה מאין

 מה אבל בעמלק לד׳ מלחמה כמשאיה בשונאיו נקמה ויעשה
 גיג לו יש ועיכ • פלא הוא זה השם עם לוחמים שהרשעים

 בהן שנברא ספרים ג־ הנילמאותן בספר מציאות איזה
להבין ■וצדך עליון בספר שורש לו יש דבר כל כי מעוצם

מה



לב אמתפנחס פרשתתורת
 יאמר ע״כ לסבס ונוסןטעם מזהזשיה יצא הועלת מס
 של בשורש זה ממצא הדבר טעם ד׳ר״ל מלחמות ב׳׳ם

 דהנה בסול׳ וה״ב א׳׳ת שיהי׳ כדי עבור הוא הנ״ל הספר
 אלר,יךתירא ד׳ א*ת דכתיב כמו היראה על מרמז א״ת תיבת

 האדם בא הירא' דמתוך דר״ל עס כמו א״תדהוא ונקרא
 הוא והיב האהבה מדת את הגוררת מדה והיא ׳3אה לתוך

 ה״כ והנה וה״ב של ב״ו נכלל ה׳ עם ד״א ב*ה א״ה אותיות
 הוא בסופה וירא׳ אהבה דהוא וה״ב א״ת להוא מלות
 אלקי״ם סיה גימערי׳ אדנ״י שמות שני צייון>

 סופה תיבת של הצירוף והוא פ״ו גימתיי׳
 ששם דברו עושה סערה רוח ונס וסערה סופה מלשון שהוא
 פ׳1בם שגם האיך מתבונן וכשאדם ואדנותו כמו שליסת ניכר

 לידי בא ומתוכו אלקות כמומיות נמצא דין שהוא וסערה
 של יחוד ונעשה הנ״ל הצירוף להפוך יכול ואז ואהבה ילאה

 לימודים לשון לי נתן אלקיס כמש״ה לטובה הנ״ל התיבה
 שנמצא מה עי״ז וא״כ זכות לכף הדבר מוכרע צדיק שבלשון

 מחיות בו הנעלם בכח האדם מקוסכשמהבונן מכל מרע
 לידי האדם לבוא יכול אז בעולם ואלקותו אדנותו ושליטת
 הצירופי ולשנות לרחמי׳ הכל ולהפך ואהבה היראה דביקות
 לטוב כסא הרע עי״ז נעשה ואז לרצה צרה מתיבת אותיות

:אמן רממים כולן ונעשה נמתק והכל
ה  דהנהישבחי׳ ישראל משכנותיך יעקב אהליך טובו מ

 עובדא ׳ עושה אדם דלפעמיס דר״ל וישראל יעקב
 היו״ד בחי׳ זהו המעשה בסוף זולת אלקוה שס מוצא ואינו

 בעקב בא בירד המרומז אלקית של עק״בר׳׳לדהמכמה
 בתחלת ותיכף הישר בדביקות הולך כשהאדס אבל > לבסוף

 אז אלקות מיות מרגיש ית׳ שמו כבוד בשביל הוא העובדא
 דביקו' על מרמז שהוא א׳׳ל יש״ר ר״ל ישראל בשם «כונ׳ הוא

 דלפעמים רק בתמידות להיות צריך הדביקות וזה מישר
 חכמתו בסוף עכ״פ ע״י להשיג יעקב בחי׳ ר״ל עראי דרך

 הוא יעקב במדריגת < יעקב אוהליך טובו מה יס^׳וז״ש
 שאמר וזה # עראי הוא דאוהל אוהל בבחינת רק אצלך

 בשם המכינה כשהדביקות הדבר נעים ומה טוב מה הכתוב
 משכנותיך אבל < לפעמיס רק בבמי׳אוהל אצלך הוא יעקב

 משכן בבמי' יהי׳ ישראל בשם המכונה שהדביקות ישראל
דרךסבעוק״ל: בתמידות שימי׳

 דישבעשיתהמצוה הקדוש הרב מאדמדר שמעתי
ית׳ לפניו דחשוב בלבד זו דלא במי' כמה

איזה ממשב שאדס והסיבה ממצוה הכנת רק גופא המצוה

 יחשב ג״כ זה המצוה עשיית מזה שיגולגל ימצא וסיבה עולה
 רק גדול הנפש במסירת להיות צריך דהסצוה מצוה כעושה

 בתמידות מצוה איזה לעשי׳ ההכנה בזו תמיד לבוא א״א
 בהדרג׳ ̂שיות צריך הממוצע דרך לפי אבל !לפרקים זולת

 שהאופן הקדש אופני בחי׳ וזהו המצוה לעשות וסיבה הכנה
 שהאדם ההכנה וזהו הכלי יסובב עליו אשר הגלגל הוא

 לידי בא ומהסיבה הפועל אל מכח ממצוה יצא שעי״ז מסבב
 ואמ״כ מקדש חיות וזהו דביקו׳1במיות המצוה עשיות קירוב

 שרפי במי' זהו הנפש ובמסירת בהתלהבות אותה כשעושה
 המבי׳ קודמת סיבה להיות צריך להסיבה נם ובאמת ,קדש
 ונחשב ׳ האופן בתוך אופן במי׳ וזהו מצוה של הסיבה את
 הכנה שע״י למצוה כסא דנעשה כיון מצוה כעושה .הכל

 שנם באופנים המי׳ רוח כי וזהו > הסצוה חיות יושלס וסיבה
:והבן המצוה של המיות רומ יש באופנים

פנחס פרשת
שולו  איש בשר לכל הרוחות אלהי יפקוד משה ויאמר בפ

 ׳ כו׳ יבוא ואשר לפניהם יצא אשר העדה על
 כיצד משונות בריות הרואה במדלשתנמומאילמדינורבינו

 ברוך אומר משונות בריות הרואה רבותינו שנו כך ׳ מברך
 ברוך אומר הרבה אוכלסים ראה אם אבל ׳ הבריות משנה
 דהנה ונראה * תמוה והוא שוה דעתן שאין לפי ס הרזי מכס
 כל ישראל לזרע שנמשך כשרואה הוא הצדית חיות עיקר
 מן שלימות מיני בכל שלימים וכשהם טובים חסדים מיני

 דבל שום להם יחסר שלא עוה״ז בצרכי והן השם בעבדות
 מיו אבל ע׳׳ז וכוסף משתוקק הוא ותמיד הצדיק חיות זהו

 והנה נפשו לצדיק יערב לא אז האלו מטובות נעדרים כשהס
 שהוא שאף אמד !שני ישראל זרע בשביל עושה הצדיק
 בשכלו דר והוא שרשו לתקן עליון בנועם בשכלו דבק תמיד

 בהיכלו ולבקר ד' בנועם לחזות עליון ובדביקתובמקוס
 לפעמים א״ע מוליד הוא ישראל אהגח עבור אעפ״כ

 בעינאפקימא ישראל זרע צרכי על ומשגיח זו מדביקות
 טובות השפעות מיני כל להם ולהמשיך מסרונס להשלים

 מיני שני דיש משום עושה שהצדיק מה זה על עוד ונוסף
 הנהג׳ דיש גס״ד חוקת פ׳ בזה לעיל הארכנו כאשר הנהגו׳

 מטיבים אשר הבנין זכוה כפי ע״י מתנהגים העולמות אשר
 מהם ולמנוע רצונו לעוברי ולהעניש ולישרים לטובים

מ? למעלה הוא אשר אמרת הנהגה ויש / השפעתן
העולמות



אמתפנחס פרשתתורת
 הנהגה ע״י לפעמים מתנהגים העולמות אשר העולמות

 משורש אשר הא״ם של הפשוט עצמותו מכה הנא עליונה
 שום בלי והנבראים העולמות לכל שפע נמשך זו הנהגה

 מגדר יוצא ישראל אהבת עבור הצדית והנה וגבול מדה
 עליונה הנהגה אל עצמותו את ומדבק מהם למון העולמות

 להיות העולמות לתוך הנ״ל הנהגה השפעת את וממשיך
 מעצמותו הבא הפשוטה הנהגה ע״י מתנהגים העולמות

 מיני וכל ומזוני מיי בני שפע הצדית ממשיך ומשם ית׳
 ע״ה רבינו משה שביקש וזהו • ישראל לזרע טובות השפעות

 במינה על שיהי' ישראל זרע על כזה איש שיפקוד השי׳׳ת מאת
 מגדר מוץ לצאת יכול שיהי׳ ׳ לפניהם הנ״לאשריצא

 גהמשיך העולמות אל הנהגה-זו השפעת ולהביא העולמות
 הרואה המדרש שאמר וזהו ׳ וברכה שפע מיני כל לכנ״י משם

 עבור נפשו מוסר להצדיק ר״ל מברך כיצד משונות בריות
 להס ולהמשיך ולבוא חון לצאת א״ע ומטריח ישראל זרע
 בריות שיש רואה כשהצדיק אבל > טוב וכל ופרנס־ ומזון שפע

 בליענ ואנשי בעולם רשעים שנמצאו כלומר בעולם משונות
 להצדיקיס מצערים והס רעות ומיות כבהמות נמשלו אשר
 שנו כך אמר ע״ז ׳ וחיות שפע להס נותנין שהצדיקים א^

 שרוא' אן> דהצדיק כלומר הבריות משנה ברוך אומר רבותינו
 ובטחונו דביקותו מניח אינו זה עבור רעות בריות אלו

 בהצדיקיס דבוקים הס אשר הכללי ישראל ואהבת בהשס
 והמשכת טובים מסדיס מיני כל ישראל לזרע ממשיך והוא

 אס ד' יעזוב לא שבודאי ית׳ בשמו בטחונו ומשים השפע
 לטוב דעתם אה ומשנה > בשונאיו נקמה ויעשה חסידיו
 שעדיין אף נשתנו כבר כאלו לשעבר הודאה נותן וצדיק

 להנס בטמון על שבח הצדיק אומר מ״מ במרדם עומדים
 ישראל עתידין המדרש על הקדוש וכ״מבשל״ה במהרה שיהי׳
 גודלבטמון שמחמת כו׳ לבוא העתיד הנס על שירה לומר
 שוין והעתיד העבר אצלם יהי׳ ואז אמ״כ לצדיקים שיהי׳
 משס ברוך ושיר השבח זה על צדיק ואומר נשתנו כבר וכאלו

 אה ויפרע דעתם את השי״תישנהויהפך שבודאי הבריות
 אוכלסיסהרבה אבלאסרואה מחשבתם את ויקלקל עצתם

 מאספים אשר הכשרים ישראל זרע הרואה ר״ל אדס בני של
 שבח ליתן ראוי ע״ז בצדיקים וידבקו השי״ת את לעבוד א״ע
 את ועובד אמר שכל לו יש שכ״א שאף הרזים מכס ברוך
 ועליה' אמד ממקור בא אמד הכל מ״מ אמרת בבחינה השם

: סלה אמן טוב ברכת תבוא
ע״ד לומר אפשר כו׳ צלפמד בנות ותקרבנה בפסולן

 אשא ישועות כוס פסוק על בתיקונים שכתוב מה כפי רמז
 עילאין ישועות לה׳ מרמזים לכוס דסמרון אצבעות ממש

 כלילן טבע ר״ל החירות עולם עילאה עלמא מנו דנפקין
 הן והן קדושות מעשר כלול אמד שכל בינה שערי מנו״ן

 ותקרבנ׳ הכתוב פירוש וזה ופשוטו' כפולות מנצפ״ך אותיות
 י לה׳ עליון לשרשם עצמותם׳ מקריבין שהיו צלפמ״ד בנות

 מחמת לשכינתא דסמרין בנות בלשון הקרוין הנ׳׳ל ישועות
 מ״ד צל״ף של בנות ונקראין עליון ממקור שפע מקבלין שהס
 מתפרשין דלא רעין תרין בסוד פירוד ממן דלית מד אילן

 כפופים מנצפ״ך אותיות ה׳ כי אוצל״פח״דצ״לפח״ד
 שלא ישראל שונאי על פמד פמטייין קדושים לגבורות רמוזים
 שרים מפמה באר לשון מפ״ר ב; עליונה קדושה אל יתקרבו

 הוא ע״ד ג״ל לו קרא שיעקב ע״ד גלע״ד בן אמד שורש הכל
 של בחילוף ע״ד של שס הדינים מיתוק החירות עולם ג״כ

:אלקיס פס
 הרמוזים רבתי ודצ״ה ש״ע זה ע״ד גלעד בן יאמר אל

 עס שאנמנו מחמת ע״ד אותיות הס שמע בפסוק
 של יחודו על מעידים אנו ותתא לעילא ית' שמו מימדיס ב״י

 וזה א״ס דכרשהוא בבמי׳ א״ה ונתגלהלנושס ית״ש עולם
 לשון מנשה בן רבתי rע ע׳׳י א״מ שס לנו שנתגלה גלעד בן

 רע ביה דלית טוב כולו העולם שזה מחמה עמלי כל אה נשני
 המירות עולם של בהתגלותו הרעיסהעובריס ימי נשכחו כלל

 מיוחד שס לה יש כ״א הנ״ל ישועות בנותיו שמות ואלה
 ממ״ל לשון ממל״ה ראשון שם הטוב פעולתה מחמת בפ״ע

 לעתיד לצדיקים ממולי לשון או הסליחה מקור תסן כי לה׳
 נוע״ה־פי' ממלה רמוז שניהס הצירוף שניתעס לביא־

 מגל״ה הדינים מיתוק מחמת מישראל ממלה כל ואזינ שנע
 רביעית עציבוכלל תמן דלית תמן ומדוה שממה לה׳ מג לשון

 היא שכנ״י רמז הוא ותרצה קדישא מלכוהא התגלית מלכה
 העליון אור התגלות אחר וכרצונס כחפצם לעשות מרוצה

 הדיניס־וזהו מיתוק רצ״ה מצרה ונעשה • דמירות מעלמא
 משה לפני ישועות ה׳ ותעמודנה הפסוק פי׳ וזה ותרצה

 ב״י כל ולפני העליון גדול הכהן אלעזר ולפני דעת במי׳
 כמו(לא רצון לשון הוא אב אבינו אמי בתוך אחוזה לנו תנה
 וזה דכר בבמי׳א״ח אחיזה לנו שיהי׳ רצונינו כלומר אבו

 רבתי נו״ן משפט משפטן -את משה ויקרב ־ אבינו אמי בתוך
 אל ה׳ ויאמר דייקא ה׳ לפני בינה שערי נו״ן החירות עולם
 עטרין שבעין הוא כן דוג־רוחפי׳ צלפמד בנות כן משה

ה'בתוך נמ״ל נחלה נתןתתןלהס ־ עלאיןבגיניטר״יכן
אמי



לגאמתמטות פרשתתורת
מי'55 הנ״ל יפועוס ה׳ להם שיהא כרצונם כלומר אגיהם

יגימנורי׳ שהוא מפר ן3 יאמר או ־ לכנ״י משפיע דכר א״מ
 עולם הוא 3ע״ ששם ע״נדידוע פעמים ד' שהם רפ«מ

 ג״כ הוא אני״ע עולמוה מי׳ד ועולם הממשנהונכלעולם
 הוי׳׳ה עם מ״ר■ שם היצירה ונעולם הכולל עם ע׳׳ב- שם

v ג״כ הוי' שם רנוע העשיה וכעולם ע«כ שם נ״כ פשוטה 
 כממשעלי! לכדי הנ״לסוככי! ישועות ממש ע״בוהנה ^

 דלא כישין זינין מכל לשומרה לשושנה דסוכבין תקיפי;
 מעולם כרכה שפע לכדי למשוך ורצונם יתקרכוןלה

 ה״ה כוונת הוא כך אכי׳׳ע עולמות מכלה״ד הממשכה
 כמאמר עליון דעת סוד משה לפני כהתקרכם הדל ישועיס
 ככחינס ולכן כדל משה לפני צלפמ׳׳ד- כנות ותקרכנה הכתוכ

■ והכן ע״כ פעמים ד׳ כגימ׳ שהוא מפר כן ג״כ נקרא זו

מטות פרשת

 כנו משה ויאמר ראוכן לכני רכהי' ומקנה בפמור!
 והיוצא לצאנכם■ וגדרות לטפכם ערים לכם

 הפך דמשה כו׳ לימינו מכם לכ לכמדרשהה״ד מעשו מפיכם
 הקדימו הם למה להכינך וכדי להצא; הסה והקדים הדכר
 להם דאמר האי ועוד ־ הדכר הפך ומשה לספם הצאן

 כתנאי עמהם המנה דככר מיומר מעשו מפיכם והיוצא
 וכני גד כני על טעם צריך דודאי הוא הדכר שורש אך כפול

 חמדה כארץ מאסו מה מפני גמורים צדיקים דהיו ראוכן
דודאיהי׳ לארץ דוקאכמון מלקנמלמם ליסול והתאוו
 דשורש אך גשמית הנאה איזה כשכיל ולא שמיס לשם כונתם
 כספרים המוכא הקדוש דכריכעשיס ידוע דהנה היא הדכר

 חלקי ודאי הוא דזה ועכדיו כהמומיו כמו אדם של דרכושו
 כאים שלו הניצוצים אשר ורומו מנפשו המתנוצצים נשממו

 מזדמנם הם והנה אמרים ומלקם לדכרים ומפפשטים
 ומינו מאכ וראה וכוא ורכושו והונו משמשיו להיות לאדם

 שלהם ניצוצות לכרר עסקיהם הי' תמיד אשר הקדושים
 נשמתם מחלק שהם שידעו מחמת ממיד צאן רועי והיו

 את מנהיגים היו ולכך שלהם כמקנה נמפשס אשר ושרשם
 שהוא קדשם כרוח הכינו אשר למקום סוכ למרעה הצאן
 ומקנה וז״ש כע״ה כמקנה והם קדושות הניצוצות לכרר ראוי
 ונפשם ורומם נשמתם מלקי שהי׳ נד ולכני ראוכן לכני הי׳ דכ

 יש שם הירדן שכעכר והכינו המקנה כתוך הרכה נתפשט
לרעות יוכלו דשא כנאות שם אשל הצאן למרעה עיכ מקום

 כעיניהם מאוד יקר הי׳ וזה מהם הטוכ כל ולכרר צאנם את
 לצאנינו נכנה צאן גדרות ממלה והקדימו כפיהם תפסו לכך

 ואמר הדכר הכין רכינז משה אכל שמים לשם הי׳ וכוונתם
 למקן עצה להם ונסן לספכם ערים לכם כנו עשו כך להם
 שמירה צייכיז שהן הט^ והקדים אחר כאופן נשמתם מלקי
 סוכ עושים להיות שכל כהס כקטנומסואין כשהם יותר

 עושה כשאדם כך הוא קטנים ולהכניס qלהט והתיקון
 כורא האדם אזי הלכ וכטהרת וכממשכה כקדושה מעשיו
 האדם עכור להמליץ כשמים ויושכ עולה וזה הקדוש מלאך

 עירין ע׳׳ד עירין נקרא ומלאך ושפע חיות כח נומןלו הוא כי
 אמ שמעורר המעוררות מלשון עיר נקרא ולכך קדישין־

 חיות לו נותן שהוא להאדס ומועיל ית׳׳ש לעכודתו האדם
 אומו מעורר והמלאך שכל כהם שאין הקטנים וכנים להטף

 ערים לכם כנו שאמר וזה וכנין עוכדא צריך וזה שמו לעכודת
 הקדוש מלאך לעשות ככלהעוכדות לספכסדלשמראו

 כנין צריך אין לצאן אכל עיקר הוא שזה להס^ מיקון ויהי׳
 יתפשטו ולא ימפזרו שלא גדר עכורם לגדור צריך רק ועוכדא

 מלקי שהם העיקר הוא הטן> אכל גדר כשמירת להם ודי
 אכל שלם וכנין מעלי׳ שמירה הצריך משוכין היומר נר״ן
 נשימה מכל אדם של מהכל כאה דזה קל תיקון יש לצאן

 כקדושה שלא ממנו יוצא אם אדם של פיו מהכל היוצא ונשימ'
 תיקון צריך וזה חיצונים כחלקי הכח זה נתפשט מ׳׳ואזי
 נעשה וכזה לריק יצא שלא למקנו אדם של פיו הכל כשמירת

 היוצא ההכל כל ר״ל תעשו מפיכם והיוצא וז״ש • לצאן גדר
 הכל רק פיו כהכל שוכ תפגמו שלא תתקנו ר׳׳ל מעשו מפיכם

 ר״ל לימינו מכם וז״שלכ עליון כהכל כקדושה יהי׳דכוק
 הניצוצות qהט דהוא הדכר של ימין על הסתכל שמשה

 אמר לכך נר״ן מלקי של ועיקר שורש מתפשטים אשר קדושות
 לחלקי כיונו הם אכל ־ לספכם ערים לכם כנו להם

 אותם לרעות רוצים היו אשר כצאן הממפשט שלהם ניצוצות
והכן; ׳ השסעמהם הסכים לכך סוכשלאימפזרו כמרעה

ק ו ס פ  וסן מכס והרמומם המלקוח ראש את שא ב
 הא וכו׳ מאות מממש א׳ מקח מלממה צכא

 משום לומר יש כאן רק כזה מרומה מקום כשום מצינו דלת
 לנקום הצכאות מן הם אשר מלחמה אנשי מן רק הי' לא דזה

 ת״צ׳׳סלכךלקמומן כגיס׳ וצכאות הצכאות נקממאלקי
 מהם נפקד שלא וגם צכאות כמנין לסס ונשאר אחד ת״ק
שנה: מהלךת״ק הוא אשר כעץהחיי׳ כשרשן נאמזי' שהיו איש

שמעתי



אמתמסעי מטות פרשתתורת
י ת ע מ  ולמושני השם ליראי מכז״למאי מאמר על ש

 איזהו לעשוח מושב אדם שאם מלמד שמו
 • עשאה כאילו הכיזוג עליו מעלה עשאה ולא ונאנס סצוה
 סגי דהוי מונן אינו הכתו״נ עלי״ו מעל״ה לשון האי והנה
 ע״ז קרא צריך אין דלכאורה אך עשאה כאלו זה הרי לומר

 ונזושק כדעתו מושב שהוא דמי כך הדעהמחייכ דגודאי
 רונז ונחת תענוג וליהן השי״ת ורצון מצוה לעשות qוכום

 הדכר זה סלהכי׳ מנעי אשר ונאנס סיב' איזה שנא אך ליוצרו
 שכרוויחשכ הפסיד לא זה נשכיל דודאי הפועל אל מכח

 אחר לדכר כיוונו דנזכז״ל אך קרא צריך לא וע״ז כמעשה
 מעל גנוה מספר לאין עולמות כרא דקונ״ה נודע דכנר
 דנודע כמו אוזרת נננזינה ממניה משונה עולם וכל גנוה
 המעשה ועולם הדינור ועולם והציור המחשנה עולם ליש

 ככוונה עושה אשר הטונים מעשיו ע״י האדם כודאי והנה
 לכל חיות ומשפיע מאיר הוא הלב ובטהרה ונממשגה
 לעולם התרוממות ומביא מאיר הוא במחשבה מעולמות
 מאיר ונעובדא הדינור לעולם מאיר הוא ובדיבור ממוזשבה

 וקשר ימוד ונעשה הא״ס נכח הכל ומייחד קמעשה לעולם
 תיקון דפועל נהי לבד במחשבה השם עובד כשאדם אך גדול

 ונהי המעשה עולם שיעורר זה בא מאין המחשבה לעולם
 יתקשר במה מ״ס עבורו שכר ומקבל עשאה כאלו למשוב
 בעולם נס עובדא ולעשות דצריךלתקן המעשה עולם

 דהתורה מכז״ל אמרו ולזה המחשבה מועיל ומה המעשה
 למושבי אף לפניו זכרון בספר שיכתב להאדם הבטיחה

 והיה במחשבה אלא השם את עבד לא אם אף כלומר שמו
 שהמורה הכתוב הבטיח מעשה לידי הדבר להביא מניעה

 וקוב״ה וישראל דאורייתא כיון אדם של במקומו עומדת ומי׳
 ומושק אלהמצוס מחשבתו מקשר וכשאדם כולהוןמדי

 הזה הרצון נדבק אז בתורה הכתוב ככל לקיים מאוד
 אשר המעשה עולם בעוה״ז היא והתורם התורה באותיות

 מחשבת מקבלת והתורה התחתון ולבוש האותיות בתוך היא
 כל לקשר פועלת התורה ואז הרצון של והארה אדם

 • את והתעורר בפועל עשה כאלו כמעשה ולהחשב העולמות
 בעצמו הכתוב הכתוב עציו מעלה ודש המעשה עולם
 כאלו זו מחשבה מעלין שהם התורה אותיות על דרומז כלומר
 את לחבר אבי״ע העולמות כל להאיר בפועל האדם עשאה

אכי״ר :אחד להיות האהל

מסד פרשת

 אוזמסעיהם משה ויכתוב כו׳ ישראל בני מסעיאלה
 על ולא המסע שם על העובדא דמכנה הא • כו׳

 דעיקרמסעי ידוע באמת אך י בכלהמקומות• שהי׳ המגי׳
 גירושין גרם בחטאו הראשון אדם כי גדול דגר בהם הי׳ ב״י

 ונתמלא התמתוןוהארץומלואו עולם מן עוזינו לשכינת וסילק
 כל ונתפזרו וגילגולים במיצונים והארן השמים שבין האויר

 לטהר והוצרכו השמים רוחות ארבע בכל קדושות הניצוצות
 תוך אל קדושות הניצוצות כל ולאסוף הרע ולפנות הארן

 מעט נברפו ושם מצרים בגלות ה׳ נתנם ולזה הקדושה
 I תורה מתן ע״י למטה השכינה הוריד ע״ה רבינו משה ואח״כ

 י סיגים מכל נקי הי׳ אח״כלא שקילקלו מה עדיין אך
 ממקום ליסע ונד נע להיות ב״י הוצרכו ולזה וגילולים
 ׳ בקדס נסיעתם וע״י הקדושה לקבן רגליהם ולכתת למקים

 I ששים עם והצדיקים הדורות כל של השורש שהוא רבינו משה
 היו שנסע מקום בכל ואז שלו ענפים שהם מישראל רבוא

 הי׳ אשר הטוב וקולטים הרע ומדמים האויר מטהרים
 מקום בכל כי מפניהם נכנעים היו והחיצונים מקום באיזה

 הכנ״י מפני ונכנע ונוסע נופל הרע אז הקדושה הקמת שיש
 עבודה צריך אינו ש׳לזה להם הראוי במקום שלא מיבעי׳ לא

 רק למוד שלו במחשבה אפילו לדחות הצדיק יכול וזה גדולה
 הוא שם אשר מושבותיהם ומקומות להם הראוי במקום אף

 אפי׳ נחשים מקום הוא אשר המדבר כמו ממשלתם מקום
 הטוב תמת הרע ונכנע הקדושה מפני לדמות צריכין משם
 הנסיעה וזה במדבר שלהם מסעות של העובדות הי׳ וזה
 הנסיעה ודאי כי להודיע צריך אין החני׳ ולכך יקר דבר הוא

 ד׳ האדוזקומה בנסו׳ משה הנסיע׳וז״ש זעיק׳הוא מינ' טובה
 יפלו והשונאי׳ ולקדושמו הגדול לשמו ק!מ׳ אוביךדיהי׳ ויפוצו
 ולמשול להרע יוכלו שלא כדי ישראל זרע רגלי תמת ויפוצו

• אמן כנ״י על
ה נ ה  הג׳ לפרסם הי׳ שכוונתם מסעות מיב נסעו ו

 ביציאת כמו הגדולה יד יש כי יס׳ שמו של ידות
 המשיך אשר ימיו יד הגדול מסדו השי״ת שהראה מצרים
 ולהנצל לגאול אז ראוים הי' שלא אף ישראל זרע על חסדים

 של ימין יד נמפרטם ונזה ניסיס להם לעאות גם ממצרים
 יד יש וגס ־ הגדולה היד את ישראל וירא שאמר כמו השי״ת
 כי כל לעיני וגבורתו תקפו בה׳ הראההשי״ח אשר החזקה

ישראל בשונואי נקמה ועשה ופחד אימה האומות על נפל
ושלח



דברים פרשת תורת
 ועי״ן ארצו עס5ז ענדיו ונצל 0בפרע ומופתים ושלמזאומות

 מורה אשר כס שמא הרמה 7י יש וכן הגזזקה ילו נתפרסם
 רע5ל סיזורה נתינת ע׳׳י הנגלה אלקוהו לרוממות על

 תורה נתן אשר סאל דוממות ע״י הכנ״י קרן נסייס ישראל
 כל מי׳ וזה הנ״ל ידות מג' נתפרסמו ישראל זרע וע״י ומצות
 ולהודיע לפרסס ומסעם נואם מקום גכל ישראל זרע כוונת

 שם נגד מ״ב נגימ׳ י״ד פעמים וג׳ ידו עשתה אלה כל כי
 מסעי אלה הכתוב משנס לכך מסעות במ״ב כיוומ מ״נלזה
פירסוסאלקות• מזה שיצא כדי נסעו שלזה *י3

ד אמת י
ס ז״ל ״ס3מרמ שזכר כמו איש לפגי הישר  ע״ש ות3א גמ׳׳

 והם צידונים כקרא הרע לדדך עצמם שמנזין והרשעים
 ימין רם שמאל ר״ס שרי״ן היצה״ר שהוא לארמון קוראים

 כי 73ע ולהיות מיו הקדושה להכניע ^צונם ושלום חס כופל
 המיד שמשגחיז הצדיקים היינו והאמורי אגל • חיו ימלוך

 פי׳ שני״ר לו יקראו • האמרת ה" ואת מלשון להקגיה
ר״ת שהוא רם ימין נופל שמאל שיהי׳ תמיד שרצונם

: וק״ל שני״ר

ואתחנן פרשת
ו ר א מ א  אף דגאמת הכנ״י משגח דהכתוג י

 גדול גשיעגוד מצרים נגלות ישראל זרע שהיו
 זאת לכל וגלגגים גחומר קשה געגודה הגיף שיעגוד
 רק • קשה מעגודה לחירות שיצאו על כלל שמחו לא כשיצאו

 השכינה גם הי׳ מצרים נגלות אשר על הי' השמחה עיקר
 כמ״ש מעלה של ופמליא הקדושה המרכגה וכל עמהם

 את מצריימה הנאים ישראל נני עיי״ש שמות פ׳ נזוה״ק
 שמחים והיו ־ שמות פ׳ לעיל שהארכנו וכמו • 3יע<ן

 מן מעלה צנא וכל הקדושה הוצאת על מצרים ניציאת
 אלה וזש״ה • הקדושה קרן ונתרומם והשיענוד הגליות

״י מסע  המסע דעיקר לצנאותם מצרים מארן ינאו אשר נ
 מה אם כי • נעיניהם 3נחש הי׳ לא מאמ*צ יצאו אשר

 נהנו מזה עמהם יצאו אשר מעלה ומלאכי ה׳ שצנאוה
 מגלות שנפטרו גופם שיענוד על ולא מאוד 7ע ושמחו
 המסע זה חגיג הי׳ ומאוד • גדולה עונדא וזהו • הגשמי

 את משה ויכתונ וזהו • יצ״מ3 ישראל של טונה ומחשנה
עיני לחננם כדי מסעיהס  נסיעה שהוא מחמת המקום נ

 להנאת כיוונו שלא ולש״ש ממקום נעיני ויקרה נלונה
; והנן • עצמן

פרשתדבדם
ס ו מ פ  ו ל יקראו והאמורי שריון לחרמון יקראו צידונים ב
ה ולמה נזה מממשמיעגי ולכאורה • שניר * תנ  נ

 י«ל אך • ואומה אומה כל אצל נשם נקרא Tא התורה
 רצונם ודור דור שנכל הצדיקים הנה7 כך הוא להענין

 הגדול שמו ושיתקדש רוממה ה" ימין להיות תמיד ותשוקתם
 לארז עד ולהשפיל להפיל רצוכם וגם העולם נכל והקדוש

 יהי׳ ושלא דשמאלא שמאלסטרא נשם שנקראת הסטראאחרא
 היצהיד והנה המקונליס מספרי נידמג ימלוך כי ענד ס״ו

 האנשים את ומחריג מחרים שהוא ע״ש חרמון כקרא
 החיים כל על פרוסה מצודה שהוא על ונס למשמעתו הסריס

 הרשעים היינו צידונים הפסוק פי׳ וזה ■ ורשת חרם לשון
מדרך שהוא הממוצע נדרך הולכים ואיגס הצד מן שהולנין

ן נ ח ת א  תנחומא נמדרש • לאמור ההיא נעת ה״ אל ו
 רנינו משה זה רש ידנר נתסנונים 7הה״

 של עשירו זה עזות יענה ועשיר ■ חנם מתנת ל?קש שנא
 הזה נדנר •עוד אלי ר37 תוסף אל לך 3ר לו שהשיג עולם
 • נזה דרש המ נעי ומס להמדרש קשה הי׳ דמה תמוה והוא

 ממקום נשלח אשר אדם נריאת דעיקר ר37ה דשורש נראה אך
 הקדושה מקור י״ת כנודו נכסא חקוקה היתס להנשמה עליון

 והתחתון השפל עולם המעשה לעולם וגאתה האמיתי 3ותו
ה י״ת לשמו ונ״ר תענוג ליתן נדי ״  וזהו י ויתעלה נ

 לשמה ונמצות נתורה אותו ומשמש עונד כשהאדם התענוג
 ניתן אשר קטרין התלת ויקשר התורה נאור נשמתו ומאיראת

 אותם ומאיר נזה זה ומקשר נשמה • רוח • נאדסוהסנפש
 הוא שם אשר נהמקויר א״ע ומדנק והמצות התורה נאור

 ושואג • הטוג תחת ומשענדו הרע ומכניע והערכות הנעימות
 אל ומדנקס הארן כנפות נארנע ישנעולס אשר 3הטו כל

 ומאיר והמצות התורה נאור אותם ומאיר והמקור משורש
ה אי׳׳ס של הפשוט נאור עילאין המקזרין ״  תענוג נתרנה ונזה נ

 מרגיש להיות ימיו כל עונד כשאדם העולמות נכל זשפע
 כל ולקנל נרע ומואס 3טו3 נוחר ולהיות הצפון הטונ נעימות

 נשפלות והם זרים ידי נהם ושלטו נפוצים הם אשר 3הטי חלקי
 כאגן נעשה לשמה נתורה זנעסקו נענודתו הצדיק ומאדם

 הם אשר קדושות סגיציה הטוג־וכל חלקי כל אליו ושואג השואנה
 מנחינה הקדוש הניצוץ אומו נתרואם ואז נמזיצוניס מפוזרים

 *ו5הטונזהמייםהואניצאמש מקור אל איע וסתצשא סתאתונה
 ושפלות רע נמקום הנה עד אסורים היו אשר האאורים ומנית
 אל לעלות התשוקה נתגגר מאוד אז ־הטוג לחלק עלי׳ וכש־ש
 •של ומתיקות נעימות ולהדגיש ־הטע שאדש אל ולדנק המקור
 הקדוש לניצוץ העלי׳ !ה פעל וכשאדם • מאים הנאה האורה

 אז העליון ם ננוע ין מרגיש הקדושות נשהניצוצות ואז • הנ״ל
 העונהיוצאיסמן חלקי וכל לאלאלקיעולם והודי׳ שנח (ותנים

 • י׳׳ס שמו קדושת נמו מאס 3טו שאין ומשנאים מודים הרע
 כולם את ומח״י עלמין צל ממלא הוא אשר א״ם של והארה

 הטוב חלקי שמתעלה כשרואה • י*ת אצלו תממג נתרנה ועי״ו
 וסירתו ענודתו עיי הצדיק והאדם צר ניד שהיו הקדושה וחלקי
התענוג ה1 וענוד העוג לשרשם הני׳׳ק מחזירכל נשמתו זאור

שרצה



אמתואתחנן פרשתתורת
 ודמ3ע שע״י מהנגראיס שעשוע ל3ת עולם של מלכו שרצה

 וגרא האציל ה1 ועגור והמקור להשורש הכל יחוירו הננ״י
 ישראל 1או כומ1ל שרצה ומצות תורה לנו וימן העולמות כל ויצר

 לשמה גהתלהנות יעשו אשר והמצות התורה אור ע״י שיוכלו
 אור3גשרשן נשמתין יאירו ייתאועי•! ויראתו אהגתי מחמת

 עמיקתא מגירא הניה״ק וכל הקלושה ענפי כל ויתנשאו הקלושה
 וה מתענוג ר״ל כתר ממנו !לעשות אלקי גראש עולה להיות

 הניהיק להעלות הצליק פעולת וע״י ו1 על״י ע״י המתרגה
 הגאולה על ושגח הוליי ממני שגא געולס היו״ל ח«י3 נתרגה

 ונעשה שמו נתפאר ועי"! טוג כי להשס ויולו להם שהי׳
 לאותיות כתריס וקושר יושג שהקג״ה ווהו • ועטרה כתר ממנו

 גיל כגשוס הס אשר והטוג הקלושה מחלקי השי״ת עושה זה כל
 ומחזיר הכל מאיר תורתו ואור שלו ע״יעוגלות יק והצל צר

 והתשוקה ההתנשאות ומזה • למעלה 3הטו וחלקי הקלושה
 עטרה להיות ולעילא לעילא פורחים הס אז כלחלקיהטוג אשר

 אשר התורה מאותיות הוא זה וגס כתר נעשה שמזה הצליק לראש
 הרע מן היוצאים הטוג חלקי של העל״י ומזה העולמות חיות הס

 קוגמקור3ונל האותיות מן למעלה שהוא כתרים תמיל נעשה
 שהס האות לתייג שצריך התנין גח״י וזהו העליון הטעם
 משגר שהצליק כלומר ע״ז שטן נוטריקון שהוא גץ שעטנז
 ומחזירו ממנו החיות ושואג ולוקח הרע של והתוקף העוז

 מאותיות למעלה ותג כתר נעשה אז והקלושה הטוג מקום אל
: התורה

 הנוזנות מיני שני דיש פעמים כמה בתכני ככר יהנה
 ומח״י העולמות את המהוה הוי' הנהגת א׳

 שהיא העולמות מן למעלה אחרת הנהגה ויש אותם
 העולמות לפעמים אשר ההנהגה של ושורש מקור

 כא משם אשר הטוב מקור עליון נועם ע״י מתנהגים
 מחמת לא וגסל ושיעור מרה שום כלי לאדם שפע
 והטוב החסד מדרכי זולת שכר ותשלום גמול איזה

 המדה והיא י״ת מציאותו מאמיתת הכא הפשוט
 מקור משה והנה חנם מתנת כחי׳ שהוא חנון נקראת

 טוב כי אותו ותרא במ״ש והטוב הקדושה של וכולל
 ולא זוטרתי מילתא אצלו הי׳ ואהבה ויראה הוא

 לשמו האדם עבודת שכעכיר כלל רעתו על עלתה
 שכר לתשלום די הי' משה ולגבי שכד יקבל כה י״ת

 ויראתו אהבתו כי התורה ולימוד גופא המצוה עשיות
 גדול בתמימות וערך שיעור כלי הי׳ וכ״ח י״ת לשמו

 חנם מתנת כדרך דק הוא לאדם משפיע השיי׳ת ואם
 והרכה התפלל רכינו משה לכך עליונה מהנהגה הכא

 בתפלתו שגרם עד ואתחנ״ן כמנין בתפלות להפציר
 ואן! חנם מתנת שנקרא חנו״ן שד המרה אצלו לעורר

 משה ורצה כו׳ ואראה נא אעברה לבקש התחיל
 רש ידבר תחנונים המדרש שאמר וזהו • לא״י ליכנס

 הי' משה דכוונת ריל חנם כמתנת שכא משה זה
מתנת של עליונה הגהגה ע׳י תמיד העולמות שיתנהגו

 הי' או ישראל לארץ כא משה הי׳ אם דכאמת חנם
ל אליו ושואב מקכץ והי' העולם מן נתבטל הרע  ג
 מהשי״ת התענוג זה כטל והי׳ הנייק וכל הטוב חלקי
 הם אשר האדם כני עבודת י ע״ כא אשר כ״ה

 ע״י הארץ מאדכעכנפות נדחים לאסוף א״ע מטרקזים
כא ומזה והגלות יסורין ועיי והמצות התורה אוד  הי׳

 רוצה והי׳ הרע מאוד שונא רכינוהי׳ ומשה גדול תענוג
 שיתבטל עבודה כשביל ואי • העולם מ; להעבירו

 רצה לזה וחיות שפע יקבל מה ועכור אדם מכני
 ע״י יתנהג שהעולם חנם מתנת כחי׳ להתעורר משה
 מגודל בחנם שכר מתנת יקבלו ובאמת זו מדד,

; טובים רחמיו
 ידמה כן לא עשירושלעולס ״ה3 הנורא דעה אבל

 האדס כעבודה רוצה אדרבא כי ־ נזה מפץ שלא
 הגלוה וע״י ומצוה הורה ע״י אוהו ויעבדו צדיקים שיבואו

 ויעלו העולם רומוה ד' בכל האומוה אשריחפזרובין
 להקן ישלימו אשר עם והניה״ק הטוב חלקי כל וידביקו
 וישאבו ברע הצפון כלהטוב ויקמו הניה״ק כל ולברר

 יהברך להשס הענוג ויהיה המקורוה כל מן הכל
 עבודהם מל^ בדין שכרם יקבלו ואז

 שאול מעמקי הטוב להעלו' הטרימו אשר אגרא צער' ולפוס
 ית׳ ראשו על כתר ממנו ולעשוה העליונה הקדושה רום אל

 השטן ולהכניע ההורה אותיוה על וכהרים הגין ולהיוה
 לדבק רק והשקר המיצונים התגברוה וההוקף העוז ולבטל
 שאמר וזהו והנבראים העולמוה לכל הענוג וליהן נהטוב
 האדם צריך אשר בעולם עזוה בחי' ר״ל עזוה יענה ועשיר

 צריכיןלנטל שהם עזוהשבאומוהר״ל הם וישראל ׳ להכניע
 ע״י הנ״ק וכל המיות מהם ליקח האומוה של והעיז ההוקף
 אלי דבר הוסיף אל לך רב לו שהשיב וזהו האדם של מעש״ט

 בראש והסהכל הבט ר״ל • הפסגה ראש עלה הזה בדבר עוד
 ושא אותיוה האוחיותוכהרי בראשי ההבונן ר״ל הפסגה

 הקדושו׳ הניצוצוה בכל הסהכל ר״ל וקדמה וצפונ' ימה עיניך
 חלקי בכל נפזריס הס אשר והקדושה הטוב חלקי ובכל

 הכל צריו כי בעינך וראה השמים רוחוה ד' בכל העולם
 זאה יפעלו ענודהס ע״י אשר האדם בני מעשה ע״י לעלוה
 בודאי הזה הירדן אס העכור לא כי בעצמך סכין ועי״כ

 ביאהך ע״י כי ישראל לארץ ולבוא לעבור הרצה לא בעצמך
 הבריאה עיקר ויחבטל אדס מבני זו ענודה יהנטל שמה
 במילואו סמיד הוא אשר ר״ל אח וצו • זה הענוג הי׳ אשר

הסיקון יסנטל ובבואך ממה כפני ׳ משה פני כי וטובו
והירור



להאמתואתחנן פרשתתורת
 נמשללסיהרא א1ה כי שיע1תיה1ל 1אגלצ מהן והגירוי

 ופעמים נמילוי פעמים לננהוהלננה כפני יהושע כי
 אח״כ גדלה ההורדה ומן ועולה חוורה ואח־׳ר בחסרון
 העם את יעגיר שיהושע׳ ע״י לכן תענוג מזה ונצמח העלי׳
 יחסרו לפעמים כנ״י של השם לעגודס קיום יהיה אז לא״י
 הסעלד לרום יעלו סעס מעט עבודתם ע״י אח״כ אגל

 ההורה וע״י שלהם עבדות ע״י וישאגו הרע את וינניעו
 הארץ כנפות סד׳ שהן מקום גכל הסוג חלאי כל והמצות

 שפע הצדיקים יקבלו ועי״ז העולמות בכל העענוג יגדל ואז
 טרחתם שכר בזרוע נוטלין והם גצדקה ניזונין העולם וכל

 להם שהיה ע״י כחם בכל ב״ה השי״ת את עבדו אשר
 סציאו׳ כל ולהכניע לשבר מזולל יקר להוציא גדולה עבודה
 ושורש הטוב סקור אל הכל ולדבק הקדושה זליקח הרע

רצון: יהי כן אמן הקדושה
לן סו פ  אלקיך ד׳ ציוך כאשר לקדשו השבת יום את שמור ב

 נצטוו שם גמרה פי׳ רש״י דהנה ■ נמרה
 שמא שגת מהו הקדוש זוהר דברי דידוע שגת שמירת על

 צריך זה להבינך וכדי סטרוי מכל שלים דאיהו שמא דקוג״ה
 מצעלותיו(יסגור אחת ויקח כתיב דהנה קצת להאריך אני
 מבחר דאדה״רהי׳ אלהאדסדידוע ויביאה מחתנה בשר

 לכל כולל היה והוא הקג״ה של כפיו יציר הברואים
 הי׳נאחזיס דקדושה הסטרא וכל ישראל נשמות ולכל הקדושו׳
 פרצופין דו כי ונוקגא מדכר כלול היה ואדם גו וכוללים

 גהצדיק בפרק ונוקגא דכר יש שבעולם דבר נגראדגכל
 ושמור גחי׳זכור דהוא ונוקגא גסי׳דכר גו למצוא צריך
 הוא שלו דכר גחי׳ דהצדיק משל דרך ומקבל משפיע ר״ל
 וטהר' הדביקות וגודל קדושתו ע״י תמיד להשפיע שדרכו מה

 ומדו׳ ועולמות באורות רוחני תענוג משפיע הוא המחשב׳
 שפע וממשיך שמקבל נוקבא בחי׳ אצלו יש וגה עליוני׳

 כל הצטרכות׳ הכנ״י'•כל ולכל לתחתוניס עליונים מעילסות
 כל וכדומה ורפואה ;ומזוני מיי גני ■ סוגים חסדים סיני
 שפע שגירס מה הצדיק דכרשל אותוגחי׳ גס שפע מיני

 לנוקגא גחינה ונעשה לזרע נתהפך שפע אותו למעלה
 של עובדא בעולסדכל חסד מיןהמשכת אחרת פעס להוליד
 שפע ממנו ונולד פעולה אומו ונתעורר לדורות פועל הצדיק

 חד ר״ל מצלעותיו אמת ויקח וזהו • אמר בזמן אסר
 מהאדם לקח נוקבא של והצד הבחינה אותו ר״ל ססטרוהי

 גשמיות גחינה במקומה שנתן כלומר גשרתחתיגה ויסגור
יכולת יהיה הצדיק אשר נוקגא של והצד ינה הבח שבזה ר״ל

 אפי׳ טובו׳ סיני כל למט׳ מלמעלה ולמשוך שפע לקבל בידו
 סגחי׳ עשה שהקב״ה הצלע ויבןאת וזהו גשמים גדבריס
 נתן סלמדשהקג״ה חכז״ל שדרשו וזהו שלס בנין זו נוקגא
 של הבחינה דגזה ר״ל מבאיש יותר באשה יתירה גינה
 לעבוד יכול הצדיק שיהי׳ גדול שכל בתוכו הקג״ה השר׳ נוקב'

 הבריא' עיקר שלכאורה מקבל של הבחינה גזה אף השם את
 אמת הקדמ׳ אקדים זה להבינך וכדי • בכאן חסר הצדיק של

 באדה״ר כלולי' היו ישראל של הנשמות דכל נודע כבר דהנה
 וקשו׳ תלוי היה אחד ארץוכל ביוסדי הית איפה שאחז״ל כסו

 אותן מזו זו במעלה נשמות ידועת בחי׳ כמה ויש באדה״ר
 קדסאה האדם של ובמוחו בראשו אחוזים הי׳ אשר נשמות
 ברגליו ומהם בגופו ומהם מאוד נצוהיס הס בודאי
 כן כסו מאחיזה להנשמה שהי׳ האבר בחי׳ וכפי
 נשמות אותן גחי׳ דודאי להנשמה השכל בחי׳ מגדל
 במדריגו׳ שפלים אדה״רהיו של געקג כלולים היו אשר

 וכן • במוחו וסכ״ש בגופו נאחזים היו מערךהנשפותאשר
 • גלב ורוח במוח היא הנשמה משכן עיקר אדם בכל הוא
 יתמעט כן כסו למטה יותר שהגוף מה וכל גכגד ונפש
 גלב השחי שלאדם המיות דומה דאינו והחיות השכל בחי׳
 הגוף סוף שהוא הרגל געקג ויותר ברגליו הנמצא לחיו׳
 מעת שעברו דורות הנה עד כן מזי מועט החיות ששס

 היה אשר נשמותגבוהי' להם הי' עתה עד אדה״ר בריאת
 חיות להם והי׳ שלאדה״ר גבוהים גאיגריס אחיזה להס

 ומעתה כולם הנשמות תיקון נשלמו שכגר עתה אגל הרגה
 כסו עקביים בחינת שהוא מעקב הנשמות כ״א נמצא לא

 משיח ביאת קודם הגלות בסוף סשיחא געיקגות שאחכז״ל
 בירור שהוא עקג גחי' הס מלמעלה הנשפעיס הנשמות אז

 קומת משיעור נסשכין הס הללו והנשמות אחרון ותיקון
 מעקב נשמו׳ לנו אףגדור^הזהשיש ׳אךלכלזאת אדה׳׳ר

 עליון גאדס א״ע ומקשר השם געגדו׳ מתחזק כשאדם מ״ס
 שוזתעליס גדולה עלי׳ לידי באים הללו הנשמות גס אז

 שפל הוא בעקב הוא אשר שחיות אעפ״י האדם וכן לשרשם
 כשאדם ס״ס הראש מחיות ומכ״ש הגוף מחיות ונסוך
 עשה מצות לרמ״ח אבריו הרמ״ח כל ומשעבד א״ע מדבק

 האיגרי׳ כל ומשעבד תעשה לא מצות לשס״ה גידיו ושס״ה
 גופו כל ומקשר תהתהמוח הלב משעבד ואח״כ הלב תחת
 ובשורש הקדוש׳ במקור הכל ומיחד ומדבק נר״ן בחי׳ עם

 קומה שיעור עולם נעשה כי גופו לכל עלי׳ יש אז עליון
הרמ״ח כל יאירו ואז עליונה לקדושה מרכבה שלימה

איברים



פרשתתורת
 תיכוה הרמ״ח ע״י שמים מלכות עול סקנל כשאדם רים5אי

 ״העקכ גס וגעשה אחד להיות האהל את מחכר ואז דק׳׳ש
 עכדך גם שאמר וזה הקדושה כמקור הכל מאודשנדכק רג

 התור׳ על וגופי א״ע ומאיר מזהיר כשאני ר״ל בהם נזהר
 ואפי׳ הגופי׳ כל מגכי׳ שאני רכ עקכ כשמרם ואז והמצות

 שמחה שיש ר״ל והי׳ וזש״ה ׳ 3ר נעשה שלי עקכ כחי׳
 האלה המשפטים את תשמעי! ית׳עקכ לפניו ושעשועים

 תשמעי! ג״כ עקכיים עקכ מכסי׳ שהם הנשמות אות! אפי׳
 ר״ל אותם ועשיתם ושמרתם שמסיים וזה התורה כל את

 מעקכיים שהם הללו הנמוכים לנשמות הוא לעיקר כאופן
 שימור צריכי׳ אלהגכולהם וקרוכים קומה שיעור

 זרים ידי כהם ישצטו לגל לגכול חוץ ח״ו יכנס לכל גדול
 העקכיהיה שגם וגדר שמירה צריך רק חיצונים ויניקת

 ועשיתם זה מכח 3הטו אתכם שתשמרו ועי״ז כקדושה
 התיקו! כשישלמו ואז קומה השיעור כל שתתקנו אותסר״ל'
 ואת הכרית את לך ד׳ ישמר ואז העקכיים של מהנשמות

:החסד
ה ז מ  כ^ תדרוך אשר מקום הכתוכהנ״לכל יתכאר ו

 והילוך הדרכה יעשו אשר כמקום אפי' רגליכם
 הכאיס נשמות שהם רגליהם הסכסוך אשר הנשמות אותם

 יהי' ושלכם כקדושה נכנס יהי' הכל יהי' לכס ג״כ מעקכיים
 וידרכו השם את יעכדו אם עקכ של הנשמות אותן ואפי׳
 למשוך כידם ויהי׳יכולת כמקדושה נכלל יהי׳ ג״כ החיים כארץ

 יעוררו הנ״ל הנשמות אותן של הדיכור ע״י ר״ל המדכר מן
 כחינה אפילו אלא זו ולא ׳ הדיכור רחמיסמעולס של הנהגה
 החכמה נתיכות מל״כ שהוא לכנו! כשם מכונה שהוא הגכוה

 כיד יכולת יהי' הנהגסהגכוה מאותה גם כינה שערי ונו״ן
 העולמות שיתנהגו משם למשוך הנ״ל הנשמות

 כי כלל גוו! שם אי! אשר הפשוט ■כלכנונית
 דרך וקחשיכ פרת הנהר ומן הוא חיוור צכן כלו אם

 כידס יכולת שיהיה למטה מלמעלה העולמות השתלשלות
 נקרא אשר והתפשטות האור ר״למזה הנהר מ! להמשיך

 לצדיק זרוע אור הכתוכ ע״ד ורכין פרין שמימיו פרת נהר
 אז אורו וכשתגלה אצלו זרוע האור העליון שאצלהצדיק

 כלומר טוכה שפע מיני מכל וגדולה טוכה הולדה נצמח
 נמשך אז לכנ״י מסודו ומשפיע אורו זורע העליון כשהצדיק

 עולה א׳ שמגרעין מזריעה כמו חסד וכל 3טו מיני כל מזה
 סדכורא שפע להמשכת יחוד שיעשה והכוונה חטים לכמה
הכמינה דהוא האחרון ים ועל העולם יסוד הצדיק להוא

אמת ואתחנן
 וכולו גכולכם יהי׳ הכל תתאה ים שהוא המלכות מדת תתאה

 א^ הנ״ל הנשמות פעולות ע״י הקדושה כגכול נכלל יהי׳
 להס הכטיח ועי״ז הנ״ל עקכיים מכמי' רגל qמכ שהם

 שוס להם יהי׳ שלא כפניהם איש יתיצג השי״תג״הלא
 הארן פני בל על השם יתן ומורא פחד רק צד מכל התנגדות

:לבם דיכר באשר
 הטיג כאר הנ״ל הכתוכים לכאר מילין לאלקי עוד

 ובמה הכתו׳ יתכארו זה ומתיך למש דרך עפ״י
 שאמר זה דמה לדקדק יש דלכאורה והוא השכל כדרך ענינים

 לאכותיד נשכע אשר המסד ואת הכרית את אלקיך ד; ושמר
 והמצות התורה שומרים בנ״י שיהיו להם להזהיר כיון

 בראוי השם את עוכד כשהאדם א״כ והמשפטים והחוקים
 והכטחת ולטוכת לזכות הוצרכו ולמה שברו נוטל הוא כדין

 מתנהג ית״ש דהוא דידוע הוא הדכר דשורש נראה אך אכות
 מעורר שהאדם מה בפי מדה בנגד מדה א״עעסהאדס.

 והנה עמו מתנהג השי״ת בן כמו רחמנות מידת את למטה
 ושמור(בדי זכור כמי׳ כו נמצא שכעולם דכר זכבל נודע בכר

 חבז״ל אמרו דהנה והוא קצת להאריך אני צריך זה להכינך
 יהיב הכתוכ אמר וכן ריקם דכר על הל השם כרבת אין

 רכ שפע משפיע שהפכ״ה מבמהלחבימיןבלזההואדאת
 השי״ת השפעת לקכל מוכשר ובלי הבנה יעשההאדם לא אם
 אס רק זו ליהנות,מסשפעה האדם כיד יכולת יהי' לא אז
 לחכמתו ושומר וממכה מצפה האדם אם כגון בלי לו יש

 ית״ש חכמתו השפעת ובלילקכל הבנה ית׳ועי״זעושה
 הדכריס בל וכן מב&ה שפע לו משפיע הקכ׳׳ה כאמת ואז

 טעם עפר הוא תחלה אכלי להכין שצריך הדכר וטעם
 אלא כעולמו להקכ״ה לו אין שאמבז״ל מה תכין וכזה השכל
 אוצרו הוא ל׳ יראת הן שנאמר כלכד שמים יראת של אוצר

 אלא כעולמו דאיןלהקנ״ה לומר הכנה מחוסר הוא ולכאורה
 אלקיך לד' הן אומר הבתוכ הלא כלכל שמים יראת של אוצר

 שאינו העולמות לךדכרכבל יש וכי השמים ושמ־ השמים
 אמבז״ל וכן שמים יראת של אוצר לשון מהו וגם ית״ש ברשיתו

 כתורה עסקת שאלות כמה לאדם דשואלין המקומות ככלל
 ^יראת איןדבת״י שמים יראת איכא אי בולם ועל וכדומה

 שכאמתאין ויכין ישכיל האדם בשמתכונן היאכו׳אך ד׳
 ובל שכלהדכרים שמיסר״ל יראת של אוצר להש״יאלא

 מהם ליהנות אדם לכני אפשר אי ית׳ מאתו הכא השפעות
 ובדי הנ׳׳ל והאוצר הבלי להוא היראה להם שתקדים אלא

 רואים עינינו דהרי ע״דמשל הוא העני! לך להסביר
דההנואה



לואמתואתחנן פרשת חורת
 שזורעיןהמלה הארןאסלא מן צומחת אינה דהמגואה

 דיש דחזגנן כיון יפלא ולכאורה הקרקע לתוך מגואה שנומנין
 מאז מהגוראג״ה אשרמוטגעבה הצומח כח נאדמה
 לזרוע האלם צריך למה א״כ יגולה שתתן ומקדם

 המגדל כח גלא״ה גה דיש כיון הקרקע גתוך התגואה ולימן
 זו מגואה ״כ1נ הגריאה מעת גה׳ מהשי״ת גה הוטגע אשר
 מעלה ג״כ וכדומה המטה גרעין האדם יתן לא אם אף למה

 ית׳ הגורא גאמת דרימ אשר הדגר הוא אך ותצמח הארן
 השפע כי והשפעותו לכמז וסוף קן אין לגדולתו מקר אין

 גלי גדול והרחגות גהתפשטות הוא ית״ש ממנו הנוגע
 אך צמיחה <מ שיהי׳גה בארץ כח הטגיע והנה וערך שיעור

 איך גהמפשטות שהוא ודגר המפשטות גדרך הוח הלזו כח
 גגול הוא שזה שלמטיןוכדומ׳ גרעינן צמיחת לידי לגוא אפשר

 לעשות מיכרמיס אנו לכך הצמצום זה גה ואין מצומצם
 גאדמה המגואה שנומניס ע״י והיינו זה כח על המגולה
 ׳ שורשה שהוא הצומח כח אל ממדנק והיא גרעין וזורעין
 אך זה כמוגגרעין מצמצם הצומח ל-קמואזגםכח וממנה
 עד לקגל לה אפשר אי גמציאותו שלימה הגרעיןלמטה גהיות

 צמצום מדריגת אל גא ואח׳׳כ אין מדריגת אל שנרקכוגא
 אך גרעינין מכמה יוצא שניה׳ ואז רוחני כח גו יש ואעפ״כ

 גחינה דהיינו גילי שנצמצס מחמת גגגול הוא זאת לכל
 יפקוד אדם שאס תגואה של אוצר וכן הצומח לנח המגגיל
 לימן יכול אז העולם לאויר רק כלי המגואהגלא להכניס

 ולרחגהומתי לארכה לארץ הכל יתפשט כי חייו ימי־ כל
 שנומניס מה רל מקיף שזה ושית אוצר יכלהאךגהיותלו

 שמור ויהי׳ גתוכו ליתן האדם יכול ואז רוחות אארגע גתוכו
 השפעתו לקגל יכול כליואז לעשות• האדם צריך לכך לו

 א״ע האדם שמכין הכנה שכאגצמצוסלפי ית״שמממת
 אלישע ששאל כמו הזו השפעה לקגל וכלי שמירה ועושה
 שמן אסוך כ״א ותאמר גימ3 לך יש מה האשה אה הנשיא
 כך לה שהי׳ הכלים וכפי ולשרות למול להגרכה יכולה שיהי'

 הוא תיראה מדת כן וכמו מאמוימ״ש־ השפעות קישלה
 כמו אלקים דגר לכל השמירה כלי שהיא אוצר כשם מכונה

 מתקיימת חכמתו לחכמתו קודמת מטאו שיראת כל שאחכז״ל
 לו ועושה א״ע שומר הוא אז שמיס יראת לאדם כשיש כי

 שמקכל מה כל ואז ־ לעשות שלא ומה לעשות מה וגכול גדר
 אז יראה לו שאין לאדם ית״שהואשמורגומשא״כ מאמו

 ועושר חכמה המעלות כלל כה׳ השי״ת לו ישפיע אס אף
יהי' כי גידו מתקיימת תהי' ולא ממנו יהנה לא אז וכדומה

 הכורא מוץלרצון שהוא מה זו השפעה עם לעשות שידו יכולת
 חכמתו ונתקיים גו שמור הכל אז יראה לו יש אס אכל נ״ה

 אלקית השפעות לכל קיגול וכית השמירה הוא תיראה ונמצא
 כמו שמיס יראת של אוצר נקרא ולכך עליו ישפיע אשר
 הכל ויפסד ויאכד חון יתפשט שלא למכואה שאועיל אוצר
 ימ״ש מאתו הכאיס הדכרים כל שומר תיראה אוצר כן כמו

 אוצר אלא שעולמו להקכ״ה לו דאין חכז״ל אמרו שפיר יא״כ
 ח״ו הס ית״ש מאת השפעות דכל כלכד שמים יראת של

 שימור כמי׳ לו יש וכשאדם היראה אוצר לאדם לו כשאין לריק
 ימודככמי' ונעשה הקכ״ה משפיע אז והכלי הכנה דהוא

 התורה גכללות היא זה וכל ושמור זנור דהוא ומקגל משפיע
 שיש האיך דכריס פרטי ככל כעצמו יכין יהחכס והמצות

 האדם לג על עולה לפעמים ותנה • ושומר זכור כחי׳ גו
 רוג עכרו הלא לו ואומר ' בממשכתו משליך שהיצת״ר מה

 תקנה שוס לך ואין לפשוע והרשיתי כהס פגמת אשר שנותיך
 ואין יכלה לא ותשוגתך הזמן יכלה כי עונותיך על לשוג

 שמע ע״כ ועון חטא כל על כראוי תשושה לעשות גכמך
 צאן ושמט כקר הרוג שככחך מת ועשה לכך שמח לעצתי

 עד שקלקלת מאחר בעוה״ג חלקך אגדת ככר כיכלא״ה
 היצה״ר פיתוי הוא לתקןכך תוכל לא אשר מעוות והוא הנה

 עיניו המכס אכל עולמות משני האדם את לאכד הרוצה
 יצחק אכרהם זרע לשיה אפשר אי כי וידע ישכיל שראשו
 יהי׳ ולא שיאכדו שמ״ו ממעל אלקי מלק להס יש אשר ויעקג
 אה דאף שאמרו האמיתיס מכז״ל כדכרי ויאמין תקנת להם
 אם אף כי ס תרחמי מן יתיאש אל מ״מ השם מצות על עוכר
 כל את ולקיים ולתקן לשוג הוא מוכרח פעמים אלף יגולגל
 מהשיש ממנינדח ידח לא כי סופרים ד׳ודיקדוקי מצות

 הקכ״הססכג שאול כעמקי הוא אס אף כקדושה שורש לו
 הניצוצו' וכל מתהומות יעלה אשר גילגול־׳עד ומגלגל סיבותי

 הקדישה של ולמקורן ולשורשן למקומן לשוג צריכין הקדושות
 יהי' הסוף שכודאי שלימה כאמונה מאמין כשאדם א״כ

 האדם א״כעי״ז י מעשיו את ולתקן ולהטיב לשוב שמוכרח
 טעם ולטעום צערכגלגוליס לסכול לי מה לכו אל ישוס

 שאחזור כע״כ יהי׳ הסיף הלא פעמים כמה המות מרירות
 מיד שאשוב מוטב והמצות התורה לקיים להש-״תכ״ה לשוב

 אשר הרע מכל לשוב מעשי את ואתקן חיותי כמיס כעודי
 הזמן שיעשה ומה ובמצות כתורה השם את ולעכוד עשיתי
 מאמיזכדכרי כשאדם כאמונה תלוי ועיקר • השכל יעשה

שיכי׳ שמאמין מזה שמחה לו א3 אזי ק יהי׳ שבודאי חכמים
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אמתואתחנן פרשתתורת
 זו אמונה וממוך ׳7 עונד ויהי' qנסו ענ״פ נהדונה דנוק
 העה וינוא יוס יגיע ממי לצפומ וממלהנ ממחרט לנו

 כשהוא ואז השם מציה אס ולשמור מעשי אח לסקן שאסמיל
 קינול וניס כלי זו משמירה נעשה אז ע״ז ומצפה שומר
 ומוציא נעזרו וד' השמים מן לו מסייעין לטהר והנא

 ננמ״י לו ומשפיע עש״י לידי שינוא הפועל אל מנח ממשנמו
 עם ממנהג דהואי״ס • ושמור זכור ננה״י ג״נ וזהו דנר

 ע״י ואז לו מודדין מודד שאדם ננזדה נמדמס נריוחיו
 שיש ואמונה שממה ע״י וכלי שמירה לעצמו עושה שהאדם

 גם א״נ ע״ז ומצפה ־ ד׳ עונד פעם נאיזה שיהי׳ נמה לו
 והטונוס הנרנוס וכל וחסדיו רחמיו מעורר ימ״ש הוא

 הנניאיס וע״י ויעקנ ויצחק אנרהס לזרע לעשוס שהנטיח
 אכל נסוףנעקנותמשימא שיהי׳ שהנטיחם אף הקדושים

 זו הנטמה מעורר נה' הש״י גס אז אהנה גודל מחמס
 יגיע ממי ננינול לצפוס וממחיל שמור נמ״י מזה ועושה
 לזרע שאשפיע לאנומיהם שהנטממי שאקייסהנטמה המור

 וניש הקנ״ה אז זו שמירה נח״י וע״י טונ כל אנרהם
 אנרהם לזרע מיד ומשפיע הנ״ל הנטמוס לקים מיד ממחיל

; דכר ננמ״י אנרהם אס אנומ נריס להס ומזכיר

 וז״שוהי׳אין ־ הנ״ל קודש מקראי אל ננוא ומעתה
 הנח״י לזה שתגיעו ר״ל שממה ן לשו אלא והי־

 המשפטים משמעוןאס שעקב שמניני מזה לנסשממה שמה״י
 לשמוע ישראל איש כל ונסוף נעקנ שענ״פ ר״ל • האלה
 לכם מהי׳ זו אמונה וע״י מצימיו ולקיים אלקיך ד׳ נקול

 ממי ותצפו שמשמורו שמירה לנמ״י מנוא ומזה שממה
 ושמרתם שאסר וזהו '7 נקול שאשמע האלה הימים יגיעו
 לנוא הזנו שמירה ע׳׳יכח״י ואז ־ אותם ועשיתם ועי״ז

 הקנ״ה יעשה מה ואז מעשיכם מיד לנמ׳׳יעשי׳שמתקנו
 ג״כ ה׳ יעשה ענורך ר״ל לך ד׳ ושמור כמדמך עמך ימנהג
 לאנומיך נשנע אשר והחסד הנריס ע״י וכלי שמירה נמ״י

 זה מעורר ואז הימים נאחרית זה שיעשה לך להנטיח
 לך דינר אשר עליך ולהניא ויקיים ויצפה וישמור הנטמה

 שיתחיל זו לנח״י הנוא הנ״ל התעוררוח ע״י ג״כ ואז
 • הנ״ל הנטחוס מאורן מיד נר7 ננח״י לך להשפיע הקנ״ה

 ושפע נרכה מיני ננל נטנך פרי וכרך ונרנך ואהנך ואז
 : רצון יהי נ; אמן טונה .
ל י א ו ה  דנר ננאן להסמיך אמרתי והואלהילדנר ו

המשניות לסיום לפרשם ששיך מה מד נח

 צדיק לכל להנמיל הקניה עמיד ריניל דאמר מאמר דמיימי
 אמלא ואוצרומיהס יש אוהני להנאיל שנאמר עולמוס ש״י

 לשין כפול הוא וצדק צדק כל דהאי יו״ט מוס׳ נעל ומקשה
 מיוסר הוא אמלא ואוצרותיהם סיומאדקרא וגסדהאי

 המי״גן מקשה ועוד ־ יש אוהני נהנחיל דקרא כרישא דסגי
 נשכר דהא ענידמ״י מאי דנחלה מוכן אינו להנחיל דלשון
 לכאורה דהנה ונראה ־ נחלה אינו ושכר מיירי קא מצוה
 דמניא הזוהיק ־ לדנרי סומר דהוא רינ״ל דנרי מונן אינו

 לד אין נ״מ שלום ר׳ אמר וזיל שרה חיי נפ׳ נעלם כמדרש
 לו שאין כמורה העוסקים מאוהן וצדיק צדיק כל

 ומאמיים הה״ד המורה נשכיל דנסיפין עולמוס מאתיים
 יום ככל א״ע שמוסר ע״ז ומאתיים פריו אס לנוטרים

 נוטל נפשו המוסר כל נממן ר׳ אמר ק*ש7 פסוקא נהא
 ר׳ אמר מאתים מנן אנן והא עולמות מאוס ארנע
 דק״ש נפשו מסירס על ומאמיס ההורה על מאתים יוסף
 נהצדיק מיירי אי רינ״ל מיירי צדיק כאיזה קשה וא״כ ענ״ל

 ומאמיס לנמינ לו יש עולמות מאתיים כמורה שעוסק
 רק לי׳ ליס ג״נ נפשו שמוסר כצדיק ואי פריו אס לנוטרים
 נפשו ומוסר כמורה עוסק שניהם שעושה והצדיק מאתים
 דמפיס ש״י של המנין זה ומה ת'עולמות לי׳ הוי נק״ש

: רינ״ל
 ומאתיים אומר דהכמונ כך הוא הדנר שורש אבל

 שאמכז׳׳ל מה דידוע הכוונה פריו את לנוטרים
 שאדם מה כל ונאמת שמים מיראת מון שמים כידי דהכל
 לו שהשפיע מה ונ״ש נ״ה השי״ס של הוא הכל עושה

 מה על יפלא לכאורה וא״כ כו' משלו לו מן המנא כמאמר
 לעיל שהארכנו מה לפי אך : המצוס שכר האדם נוטל
 שמים יראס של אוצר אלא נעולמו ונ״ש להקנ״ה דאין

 ושפע היא ולשמירה לקנל המוכשרת הכלי היא דהיראה
 החכמה שפע מתקיימת ע״י אשר השי״ס של

 היראה דהוא השמירה השי״תואסלאהי׳ לו שמשפיע
 לריק השפעוס כל אזי הקדש לקנלטהרס מוכשרת הכלי

 עושה שאדם העונדוס וכל וכלל כלל קיום להם הי׳ לא כי
 הוא עיקר א״כ לעילא פרחא לא ורחומו דחילו נלא

 דהכלנידי אדם של הוא זו להקדים האדם דצריך היראה
 עכור השכר קכלת עיקר וא״נ שמיס מיראת מון שמיים

 הראשימלכלדנר לכלדהוא להקדים האדם דצריך היראה
 היראה הוא דהרי״ש דרגין ר״להרי״ש והואנח״יהרא״ש

מלמעלה נמשכות אשר השפעת דהוא הפרי את השומר הוא
מ׳'מ
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 הרי״ש׳ דהיא גראש א!דמוה להיוה צריך דהיראה כמן מ״מ
 נושל כן גלל נרי״ש השמירה עושה שאדם זה עשור וא״נ

 פריו את לנוטרים ומאתיים הכתוש וז״ש עולמות מאתים
 לפרי השמירה דהיא היראה בעד שנר מגיע עולמות דלי״ש

 לצדית והן שתורה העוסק לצדיק הן ב״ה השיית להשפעת
 דהוא הקודמות היראה שעד מאתיים נוטל נפשו המוסר
 להאדס ב׳׳הנותן שהש־״ת שמה משתעי וריב״ל הרי״ש

 ש״ה השורא של שסיוע הוא בעושה מה דנל א^ שמתנה
 הקש״ה זאת לכל אך שמיס שידי דהנל מאחר שלו ואינו

 מגיע רי״ש וז״ש לשד ומתנה נחלה שדרך להצדיק ממלא
 לו נותן מזה חוץ משמירה דהיא היראה עשור שדין לו

 וזה ־ הרי״ש מלוי עולמות ש״י עוד חנם מתנת הש״י
 היראה ר׳ילדהאוצרהוא אמלא מאוצרותיהס ראי׳ שמשיא
 דאיהו מרי״ש של המילוי ששא אותם אמלא וזה הרי״ש דהוא

 להצדיק והן העוסק להצדיק הן וצדיק צדיק וכל וז״ש • ש״י
 דאז עולמות ר׳ א׳ כל שעד שדין לו דמגיע נפשו המוסר
 דרגון דהואסוף תי״ו ונעשה רישין הש׳ שין מישור נעשה
 פעמים ב׳ עוד מגיע אמד לכל ואז שתמלתו סופו ונעוץ

 ת׳ מן לשד נתר שיועלה פעמים וש׳ • הרי״ש למלאות ש״י
 והוא עולמות ואלף עשרים נוחל נמצא שדין לו המגיע מאות
 ■ למורא ש״י יושל ההיא שעת הנשיא וז״ש נפול שיר כמנין

 דהוא למורא עולמות סךש״י להצדיק עוד ויומשך שיושל ר״ל
 דהוא היראה שעד שנוטל עולמות חוץהרי״ש ר״ל היראה

:והשן ש״י עוד רי״שדרגיןיקח

עקב פרשת

ק ל ס פ  אינה ממני האלה הגייס לשי׳ שלששך תאמר ני ב
 דהוא קשה לכאורה נו׳ תזכור זכור ונו׳ אוכל י

 צדיקים נולס היו אשר אנשים עם דישר ע״ה רשינו משה
 מפני הוא צדיק ושח״י נו׳ אלקינס שד׳ הדשיקים ואתם

 נחששיס הס הגשמ״י הדשריס וכל הגשמי מזה שמופשט
 שייך מה א״נ נחשבו כאין הגוים וכל • כלא בעיניו
 והלא ׳ רשים גויס מהמון יראה להס יהי' שהצדיקים לומר
 עולה דפעמיס אך אירא לא לי ד׳ ע״ה דיה אמר כבר
 • רשעים הצלחת כשרואה במחשבתו ונופל הצדיק לב על

 ע״י לא אס זה כל מאין ומתמה והצליחו גדלו הס אשר
 דאל״כ שמחי׳אותם וזהו בסונס הטמונים הקדושים ניצוצית

מתיירא הקדושה חלקי מאותו וא״כ ־ הכח זה להם מאין

 בתוך מאחרשנבלעיס החיצונים מזה יגרש &יך כי הצדיק
 בלבבך תאמר ני וז״ש • אותם מהמחי׳ ומתיירא הקדושה

 שיש מה רבים שהם ר״למה ־ ממני האלה הגויס רבים
 אשר מנמ״ק דקדושה מסיטרא ר״ל • ונח;ה גדלות להם
 אוכל אינה וא״נ נח להס הנותן וזהו בהס צפונים הס

 זכור מהם תיראו אל כך השי״ת לנו שהבטיח וזה להורישם
 יד בגודל וראה הבט כלומר לפרעה ד׳ עשה אשר תזכור

 דהוא פרעה שאצל נודע שכבר בפרעה עשה אשר החזקה
 רבבות גנוזים היו ושס עורף אותיות פרע׳׳ה הגדול התנין

 והקב״ה מהס ויניקה אחיזה להם הי׳ אשר קדושות ניצוצות
 בהם הי׳ אשר הקדושה רוחות שכל מהס נפלאות עשה

 חלקי עשרה יצאו ני מהס ד׳ נקמה להנקם להס נתהפני
 כל והכניעו רבה מנה בהם והנו בהם היו אשר הקדושה

 כל ני מרות עשר הי׳ שלזה כנודע דמסאבותא כתרי עשרה
 ממול בס״א שננגדו הרע את הכניע קדושות מעשר חלק

 מפניהם ירא אתה אשר הגויס לכל ד׳ יעשה כן נמו העורף
 הנה״ק אילו ד׳ יהפוך הקדושות ניצוצות בהם שיש אף

 ולדבק לעלות יתאוו כי אותם להכניע מהם נקמה ויקהו
: והבן הקדושה במקור אתנס

ק ו ס פ  פליאה במדרש איחא ־ וירע׳ביך ויענך ב
* דגים מטעם וירעיבך הדרך בטורח ויענך

 והוא ־ בשבת נרות להדלקת רמז מכאן המן את ויאכילך
 ודרשו עוררסיך ההפוח תחת נת׳׳י דהנה ונראה ־ תמוה
 במצרים היו אשר הנשים בצדקות הכתוב זה במדרש חנז״ל

 דגים להס מזמין הקביה מים לשאוב הולכים שהיו דבשעה
 אותם ומאנלי׳ומשקי׳ בתוךנדיה'ומולניןאות'לבעליהןלשדה

 נו׳ שפתים בין השכבון שנא׳אס המשפתים בין להם ונזקקין
 אתערותא הי׳ ונמצא לזיווג בעליהן את מעירים שהיו הרי

 אמרו והנה • הזכר את מעורר הי׳ דהנוקבא מ״ה דלתתא
 דהנה פירושו ונ״לדהני נו׳ לעניים צדקה בשבת שמש חז״ל
 מתוך לנו להאיר נדי השמש לאור החול ימי כל צריכים אנו

 עוד לך יהי׳ לא נת״י לבוא לעתיד אך החשיכה
 ד' והי׳ לילה לאור וירח יומם לאור השמש

 מעין שהוא בשבת א״נ • עולם לאור לך
 א״כ השבת מאור האדם על חופף עליונה וקדושה עוה״ב

 אינו דזה באמת אך השמש אור שלשבת זה ביום צריכין למה
 ואפי׳ הולך בחשך וכסיל בדע׳ עני היינו לעניים צדקה אלא
 מזריח אז שבת אור לקבל השגה לו ואין לו שהחשיך מי בשבת

הדלק מצות כן וכמו השמש אור צדקה בדרך הקב׳׳ה לו
מ נרו



ח5תורח ש עסב י
 אוי כולו ואvר כי הנר לאור צריך אי! כאמת כשכת נרות

 לרמו כא הוא אך אורה הכית נתמלא הפכת יום דככוא
 משו׳ הנרוח את המדליקים שהנשים דלתתא אתערותא על

 נרוה שתי מדלית הוא לכך ! ושמור זכור לימוד כית שלום
 וכן עליון וזיווג ימוד ונעשה כשכת להורוסעלכחי'שנשלמו

 על מורה וזה שכת כליל הוא ג״כ התחתון הזיווג עת
 ממנו לקכל י הדכר מעוררת שהנקכה דלתתא אתערותא

 זולח הטעמים כל מרגישין היו דכמן איהא דהנה תעניג
 מז״ל אמרו דהנה הדכר טעם ונראה כו הי׳ לא דגים טעם
 לרמז הוא לד' סמוך מ״מג׳ ואמרו מדרשא לכי דרדקי אתו
 כחי• שהוא לזולתו משפיע עושר הוא שהג׳ דלים גומל

 אלפ״א של האותיות דלכך וידוע ומקכל יד הפושט נוקכא
 האל״ף מן פני׳ הופכת דהכי״ה אמור נגד פנים הם כית״א

 הקודם מכירו מאוס מקכל אות שכל לפי האותיות שאר וכן
 כיון הג׳ מן פני׳ הד'הופכת כאפיו-לכך להסתכל וכוש לו

 דהוא הג׳ מן מקכל שהוא מה רק מדילי׳ לי׳ דלית עני להוא
 להסתכל כהית דילי׳ דלאו דאכיל ומאן המשפיע עושר

 אתערותאדלמתא שיהי' רוצה השי״תכ״ה ולכך כאנפוי
 עליון מעולם נשלמה אשר והנשמה האדם כריאת דעיקר

 וע״י וכמצות כהורה השי״ת עוכד להיות לגוףהאדס
 אוכלים שהם מס ואז מלמעלה השפע מעוררין העכדות
 כעול׳ סשא״ג שמים עכודת עכודתס חלף אוכלים משלהם

 אוכלי( ואז מסד כתורת שפע ומקכלת אוכלת הנשמה עליון
 שוס וכלא מצית וכלא תורה כלא מנס דכסופא נהמא

 דהד מהופכין האותיוה אתערותאמלמטה,והנהד'ג׳
 כר7 כמי׳ ג״כ לנוקכא דיש הזכר על מורה דהוא לג׳ קודמת

 שהזמ כדי שפע לה להשפי׳ הדכר את דהנוקכ׳מעורר והוא
 שהו׳מקדמת מס ככמי׳דכר ג״כ היא אז תענוג יקכלממנ׳
 • הזכר תענוג נשלם הנוקנא ע״י כי התענוג את ומעוררת

 לג׳ קודם הד׳ ולכך דלתתא אתערותא כמי׳ זה הלא וא״כ
 כמה תענוג לו משפעת היא גס כי מהג׳ כושה אינה כי

 היה לא אז כי כמן אכל ׳ השפעתו ממנו לקכל שמעוררת
 השי״ת רק כמדכר ישראל כני אז הי׳ כי דלתתא אתערותא

 לא ולכך השמים מן לחם לכס ממטיר הנני י״הם מכטיח
 ׳ התמהון התעוררות כלי שהי׳ דג'כיון טעס סי'כחי׳

 דהג׳ ג״ד כזרע והמן כו;יכ ולכך ההשפעה מזה כושים והיו
 מחמר הג׳ מן פני׳ הופכת המקכל דהוא דהד' להד׳ קודמת
 דהנופכא מחמת דכר כמי׳ דשניהם כהיפוך הוא ודג׳ • כושה

לא מן i ל30 ורכין פרין מדגים ולכך מזכר את מעוררת

 את זכרנו אמרו ולרך התעוררות שום כלי שהי' זו כחי׳ הי'
 הואכמי׳נוקכא אשר הי׳מזכיריןכחי׳שלדג דהן הדגה

 עתה אכל מלאכול כושה שוס להם אין ואז להזכר שמעוררת
 ע׳׳י כא שלא ,כל אין ׳ כיש״ה אותיות הוא יני״שה נפשינו

 ויאכלו פסוק על מכז״ל שא:זרו וזה ׳ התחתון התעוררות
 עומר דאקריכו עד אכול־ לא מעיקרא כז׳ הארץ מעכור
 היו ששס ישראל לארץ כשכאו ר״ל ,אכול והדר כרישא

 למעלה תענוג והעלו שהקריכו העומר ע״י השפע מעוררין
 אכלו לא שוכ שאמ׳׳כ ממחרת המן וישכזת משלהן אכלו ואז

 שהנוקב׳ דלתת׳כדי אתערותא הכל שצריך לרמז וזה מן כמי׳
 דהוא כשכת נרות כהדלקת לאתהכיישלקכל׳וזהנרמז

 המדרש דכרי עולין וכזה ׳ כיה שלום והוא נוקכא כמי׳ מורה
 התעוררות הי׳ שלא דגים כטעם וירעיבך כהוגן הנ״ל

 על ומורה כשכת נרות להדלקת ;3ר מ.אן וז׳׳ש ,התחתון
 נעשה ואז הזכר את המעוררת דלתתא אתערותא בחי'

כיתומכן: שלום

ה פרשת « ר
 הה״דמפי כמדרש כו׳ היום לפניכם נותן אנכי
 i ידוע דהנה ונראה כו׳ הרעות תצא לא עליון

̂  דהקכ״ה אע׳׳פ אמר לא ורשע צדיק דאילו מכז״ל מאמר
 הדיבור אל מחשכה מכיא לא אעפ״כ במחשבה הכל יודע

 וא״כ נעשו שמים ד׳ דכדכר עשי׳ הוא הקכ׳׳ה של דאמייה
 ויתבטל כן לעשות מוכרח הי׳ שוב דיבור לכלל דכא כיון

 דעיק' נודע ככר והנה ז״ל הרמכ״ס מדכרי כנודע הבחירה
 האמ׳ לכרר כדי והכוונה הממשכה היא האדס העבדות בכל

 מחשכתו לת^ האדם צריך ותחלה עניניס בכל השקר מתוך
 זולתו בעולם פיגול מחשכת שום יחשוב שלא דעתו וליישר

 לחשוב רק כמחשבתו השקר וישנא ולעבדו אלקות מחשכת
 שלא והדיבור הראי׳ הייושיס כל יטהר וכן אמה מחשכת

 האוה לשוס יחמוד שלא הלב וכן ,מפיו שקר דכר שום יוציא
 כאכילה שיכוין זה אדם של עסקיו ככל הדבו■ שורש וזה

 את המחי' אמס חיות ההוא רמאכל יש דע״כ כיון ושתי׳
 אמת כומיות נדבק כקדושה אוכל וכשאדם הדגרההוא
 נדבק כקדושי. אוכל וכבאדס ההוא הדבר המחי׳את

 והחיצוני׳ המאכל לכר של הקדוש והניצוץ אמת חיות כו
 הוא וכן לחוץ ונדמה פסולת נטשה ממס גדרי וגשמיות

 מדחס הוא נאמונס ומהן משא
סרע י '



לחאמתראה פרשתתורת
 י״סילא וידוע;מצלל והאמה הטוב ומקבל והשקר הרע
 שפע צאדס משפיע י״ת הוא דהנה שימי שוס נמצא

 אז הנ״ל השפעוה וע״י וכדומה ועשירות כמוסכמה
 לשמו כסא סמנו ועושה יס״ש אלקותו כח אדס מכיר
 ואז עושר שפע לאדם משפיע כשהקב״ה משל דרך י״ת

 שעושה ומסד זו להשפעה ראוי איני שודאי מבין כשאדם
 והכנעה וכלימה בושה לידי בא עי״ז ואז י״ת עמו
 ההשפעה זה עס ועושה י״ת לו והודיה שבח ונותן
 לפניו רוח ונחת תענוג לעשות כדי צדקה מחלק מצות
 כיממשיו י״ת לאלקותו כסא זו השפעה נעשה ואז ׳״ת
 כמו זה שאין שמכיר אלקות וחיות כח זו ההשפעה על

 צדקה ממנו ועושה חננו אפר ד ברכת רק ידו ועוצם
 לו נתוסף ממילא ואז לאלקיס הענוג ומגיע וכדומה

 אס אבל יותר■ ויום יום בכל לו משפיע ברכהוהקב״ה
 ואומר אנקות וחיות כח זו השפע ע״י משיג האדסאינו

 כסא ח״ו עוש־ ואז הזה החיל את לי עשה ידי ועוצם כחי
 ׳ קלנה ונעשה השפעה אצלו נחקייס לא וממילא לסט״א

 וקלל׳ ברכה זו בהשפעה פועל כך עושה שאדם הכסא ולפי
 מקום שבכל דב־קית כמו הוא שלאדם דהראי׳ ׳ ראה וז״ש

 אנכי ראה אמר ולכך דבוק הוא שם והשגחתו עיניו שנותן
 כסא■ בגימ׳ שהוא אנכי במידה תמיד ותדבק כשהסתכל ר״ל
 שאלם הכסא וע״י הכסא על להשגיח תנזיד שתראה ר״ל

 את וז״ש ׳ ח״ו קללה או ברכה עליו ממשיך הוא כך עושה
 השינוי דאין ר״ל אלקיכס ׳7 מצות אל תפמעון אשר הברכה

 וניבין שומע שהוא עושה שאנס הכסא כפי אלא ית׳ מצידו
 בדרר הברכה שורה עי״ז ואז ית׳ מחסדו הוא זו שהשפעה

 הרעו׳ תצא לא עליון מפי המדרש וז״ש ,להיפוך ח״ו ובאם
 כסא עושה אס אדם פעולת ע״י נעשה הכל אס כי והטוב

■ ודו״ק זו בהשפעה הברכה שורה אז לטוב
 שמעויפרמלכל דאלמלא מנז״ל לאסרו ע״פ יאמר 1א

 אדה״ר של המט' בטל הי׳ הגבורה מפי דברות היו״;
 סרסור ע״י פוסעין והיו ושמע אתה קרב שאמרו מפני אך

 השליח ע״י לקבל הגבוה סנחינה ירדו עי״ז ואז רגינו משה
 מאיל לעבוד האדס וצריך והרע הטוב מעורב עדיין ועי״ז
 לפניכ׳ נותן אנכי ראה וז״ש ׳ בטוב ילדבק הרע לבטל מאוד
 להס נותן שהוא פעי״ז להס הוכיח שמשה וקלל׳ ברכה מיום

 אבל ׳ וקללה צרכה בטוב הרע מציאות עדיין עי״ז התורה
 חירות'.ישייעכול בני חורין בני היו הגבורה מפי שמעו אס

■ י< ׳ להא '!שומ0 ה»וב הוא גי לבד פוג רת הי׳ ולא היצי

 אלמלא ׳ והטוב הרעות תצא לא עליין מפי המדרש וז״ש
 51U רק שס כי מהרע ניצולי! היו אז יה׳ שמו של מפיו שמעו

: וק״ל לבד
©.-DID היוצא זרעך תבואת בל את תעשר עשר 

ה שי  תנחומא במדרש איתא בו־ שנה ה
 שנים לביש ביתה בל בי משלג תירא-לביתה לא ההי׳ד

 תעניק הענק לשין נכפל שניים אלא שנים תיקרי אל
 דהנה ינראה • תמוה והיא ובדומה תעשר עשר תתן גת!

 השבה היל אשת פרשת נהך קהשיב שלמההמע׳׳ה
 פרשה בפה ואומר אתהבנ׳׳י משבח ב״ה שהבורא סה

 אך לשון כפל לכאורה דהיא לאב־ון שלחה וידיי לעני
 מאמינים ישראל ידועדזרע דהנה הוא הדבר שורש

 אנכי מפיו ישמעו םיני הר על עמדי מאז מאמינים כני
 בזה הגבורה מפי שמעו אשר הדיבור מזה ה״אלק-ך

 ית״ש אלקיתו אדם בני לבית בתוך ונתחזק ונחקק נרשם
תח  הרושם וזה במקירהלב נדבק אלקיתאשר וחיות ו
 אך םיני הר על רגליי עמדי אשר ישראל איש בכל

 וחיצונית קליפית בתיך מלובשת הלזו רהרשימה
 מקיף הוא אשר הנשם חומר והלב הקרב המכסים

ש שהואמבניעלי׳יי  אזי שכל לו בתאוותגשמיותאךמי
 לב לנשברי הי קרוב במ׳׳ש הלב משבר היא

 וחמדת התאוות בל ומסלקין הלב קליפית שמשברין
 ע״י הוא יהבל הנ״ל הרשימה ומגלין והיצר הגשמי
ה ירחימו ברחילי עוסק שאדם מה והמצית התירה  נז

 מעל האבן ומסיר הקליפית ומשבר הרע בל מכניע היא
 אשר חיים הריח ולהתעורר להזריח מתחיל ואז חלב
 הרשימה נתגדלה בלב היא הרוח ומשכן אלקים בו נפח

 והמצות התורה ובעסק אלקיך ה' אנכי של הקדושה
 בל מ נקי שיחי' הלב ומצחצח נשמתו אור מאיר הוא

 הלב בתיך תתפעם אשר אלקית הרוח מזה פיגיואז
 בו לשרות ויבול ובית יחכנה בלי נעשה הנ״ל ומרושם

 שיהא מלמעלה קדוש איר עליו ולהמשיך קרישה שפע
 העולמית בל ולהאיר והמצות התורה לקיים יבול

 חבז׳׳ל דברי של הסיד תבין יבזה העליונים ואורות
 למי אלא ברית בירתת האעזה אין במאמר שרמזי מה

א בלי שעשאה הי  מתעברת האשח אין הנ״ל ע׳׳ד י
 דביקות ע״י ראשונה בביאה בלי שעשאה עיי אלא
 בלי אותה עושה כיאה ע*י אז עמוז לבעל שיש

 בה בה שניתן בניה דשדי רוחא ההיא ע״י יהבנה
 והבנה בלי נעשה אז כמע״י שנותן ומזה וחיות
 בביאה ההריון לקבל אח״ב והבנה בה ,1ל שיש
 הבלי מזה ונעשה הרוח איר שמעורר ע״י שני'

 הבנ״י בן במו אח״ב הולדה ובה חתעיררית
 להם השפיע העליונים בל .־הבירא

 ונתן פיני הר במעמד אז ומהרה קדושה רוח
n עליהם ברוחו n אח׳ב וחקיקה רשימה נעשה עי״ז 

ת בתו!■-; .״׳גסי׳ הכדיוהרשים׳ אזמעירר ע^צי



אמתראה פרשתתורת
 קדש שפע רוחני איר חנ״ל להרשימה ונמשך הנ״ל
 לאו אך ■ עליונים באורות גרול תענוג להוליך ויכול

 הנ״ל הרשימה לגלות כירו יכולת ויש זוכה אדם כל
 על להתגבר והגבורה הבח להם אשר עלי׳ בני אם כי

 וטשכרין הח־צונים בל ומסירין ברשותם ולבם יצרם
 אבל הנ״ל הרשימה אצלם נתגלה ואז קליפות כל

 בתוך עוסקים הם אשר כנ״י של ובללות עם המין
 המרוט׳ וההבל עו״הז בעסקי ומלוכשים הגשמי עולם
 אך הרשימה ולעורר הלב לכושי לשבר בח אין להם

 וחיבור דביקות עם להמון דכשיש הוא להם התיקון
 ורשימה הארה עליהם להתמשך יכול הצריקים עם

 שהם ע*י מ״מ כירם כח אין עצמו שבפני אןז הנ״ל
 השי״ת ועובדים לצדיקים ואיהבים ומחוברים דבוקים

 כשהצדיקים ואז הרשימה לגלות בירם יכולת והם
 העול' שאר מרגישין אז הנ״ל להרשימה הארה מושבין

 עליהם וגם אמיץ כקשר לחצריק ומחוברים הדביקים
 רשים' ג״ב מאיר הצריק אור וע״י עליון איר יומשך

 שאנו שמע קריאת של ויחור כוונת וזה נשמתם לאור
 ד׳ אלקינו ר׳ באומרינו שמים מלבות עיל מייחדים

 רלתאספקלר״י בחי' דהוא כנ״י על מורח הוא רר' אחד
 צדיק לה המשפיע זולת מגרמה לה דליה נהרא דלא

 וחיבור רב־קו׳ ע׳׳י לבנ״י ומשפיע מ הזרוע איר ליון ע
 אפילו הגבוה מבחינה שפע מושך וחצריק לה יש ש

 הקכ*ה הצדיק עובדות שעיי ישועה כתדי כתר מבחי׳
 ואז מהצדיק לו שיש כהתענוג א״ע מכתיר ית״ש

 פלא כחי'אלף רהוא ריל בתר מבחי' ישועה ממשיך
 ומדיה העולמות השתלשלות דרך ממשיך ומשם עליון

 הד' אל ומשפיע כחי״ת הרמוזים העליונים אורות
 בשארם הכנ״י בכל כן כמו והנה ה' ונעשה ונתמלא

 לעשות שזוכה שכרו ואז ורחימו כרחילו מציה עושה
 ראשוג' מצוה שעושה ובו׳דע״י מצו׳ ששכר אחרת מצוה

 יבול שיהי׳ רושם ועושה ובלי הכנה לעצמו עושה אן
ח עצמו על למשוך  זו לעשות הי״ת שיזכהו קרושה ת
 לעשות ובשזובה יותר בשכל אחרת פעם המצוה
 לבלי זה עישה שנית עשיי מזה שוב אז שנית המציה

 הבנה ועושה מושך אחרת מעשי׳ אחר לפעם ורשימה
 שעדיין אעפ׳יי הבנה שעושה וא״ב הפעם עור לקיים

 מחשב' לעשות הוא שלו ורצון דמחשבה ביון עשה לא
 לגמור השמים מן לו מסייען ואז למעשה מצרפה טיבה

 הפעם עור לקיים הפועל אל מכח להוציא מחשבתו
ע מתנהג בשארם  ממצור' ניצול הוא אז ימיו בל בך א'

 שמחי׳ מה לבו את ומצנן אדם בבל נמצא אשר היצר
 על ולהבעיר להתלהב יתחיל ולבו מצוה לעשית א׳ע
 ורוחו רעתו ומקרר ומצנן היצר בא ואז השם דבר

 בשהאר' אכל המצוה מן ויפרוש יעשה שלא להתעצל
הבנה לעצמו תמיד שעושה הני׳ל כחי׳ על א׳ע מתנהג

 ברצון עשה דבכר ביון וא«ב ראשונה מצוה עיי ובלי
 ולקררו לצנן היצר ביד כח אין שוב השנית המצוה
 והכנה כלי היא ובבר כבח המצוה קיים שבבר מאחר

 התורה כוונת •וזה לגמור השמים מן לו מסייעין ואז
 להורות תעשר עשר תתן נתן התיבית בכפל שרמזה

 כמו מצוה א' פעם עישה דבשארם הנ״ל הכוונה על
 במחשבתו יבוין אז ובדומה ומעשר הצרקה מצות

 בידו בח שיהי׳ לעשות ובלי■ הבנה זו כטצוה לעשות
 ריל תעשר עשר יז״ש זו מצוה הפעם עוד לקיים

 ואז הפעם עוד לעשר זו בחי׳ על עכשיו שתעשיר
 הוא וממילא שנית זו לבצוה ורצון הבנה עושה אתה
 את ולקרר לצנן בידו יהי׳יבולת שלא היצר ממצודת ניצול
 המצוה והכפיל יחזק דבק שהוא מחמת אח״ב לבי

 היא טובה ומחשבה לעתיד ורצון הבנה אותה לעשות
 בפהפרשה הבנ״י של השכח שהמע״ה וז״ש כמעשה

 ובעוד לעני צרקה ונותנת כפ״י שפורשת ר״ל לעני
 כמחשב׳ אז לאביון שלחה ידיה אז לעני משפיע שנותנת
 מתי שמצפת לאביון שלחה שתהי' הפעם עוד להשפיע

 ככחי׳ עוד הצדקה של המצוה עור לקיים שתזכה יגיע
 תירא לא בלומד משלג לביתה תירא לא ועי׳׳ז יתירה
 של היצר אשד כצלמון תשלג דהוא שלג של מהיצר

 לקיים מניחו ואינו האדם את ומקרר מצנן הוא שלג
 לבוש כיתה בל בי •וז״ש תירא לא הבנ״י המצוהאכל

 ורצוןלעתיד והכנה • המצו׳עבשיו העשית דברי׳ כ׳ שנים
 רק זה לבטל כיצר בח אין ואז בשניים ואיכהם

 בכי לגמור שיראה השמים מן לו מסייעין לטהר הבא
 הוגן ועולים כשלימות המצות יותר פעם כבל טוב

:הנ״ל המררש דברי
ס ו ס פ  בגלל כי לו בתתך לבבך ירע אל תתן נתן ב

 האור שיב עפי״ט י״ל • בו׳ הזה 'הדבר
 העני את עמי את תליה כסף אם פסוק על החיים

 ירבה בי בראותו השואל ישאל דלכאידה - עמך
 ולמה ולמד, בו צורך ולא לרוב וזהב בכסף כבודו

 זה בי לו והכרח שצריך מד, לאדם ד׳ הספיק לא
 כדי אפי׳ לו ואין לאחד יחסר שפעמים מה רואים שאנו
 אוצרו׳הון משא״ב עונו על ליסרו בדי כדבר טעם יש צרכו
 הבתו׳כי הודיע איןטעםלכא״ואך שאיןצורךכהםלזה ומה
 השם כי מעשי מצד חלקם לקבל ראוין שאינם אנשים יש

 די ואיש• איש לבל כריווח רך הצ שפע ניתן בחסדו
 פרנסתו לקבל ראוי ואינו הארס יחטא בי והיה מחסורו

הוא הרי אלא יטלנו לא ואז לו המגיע חלקו ית׳ מידו
אחר ע*י חלקו לקבל וצריך אחר מקום אל מתקבל
 להשתלם האחד טובות מידות כ' עבור השם ומעשה
 באמצעו׳ הנותן שיזכה בדי והב׳ הרע כעוה״זפעלו לאדם
 את תלוה בסף אם וי״ש לרעהו וחסר הצדקה נתינת

שאתת מה על יותר בקן לך שיש ראית אם פי' עטי
צריך



תורת
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 JIT שאין לך תדע לעמי מלוה שאתה דע לעצמך צריך
 ובזה־■' דהיא׳העני האחרים חלק אלא לך המגיע חלק
 ומכיש כאה״ח עיי׳׳ש העני על ויתגדל יתנשא לא
 זה לו-ועבור הוא-נותן משלו בי לב ברוע לו יתן של

 וחלק חלקו אצלו ונתן שהפקיד מחמת השם ברבו
 מחמת פעמי׳ מאה אפילי לו תתן נתון וזיש • חבירו
 ומחייב שלך זה אינו בוראי צרבך מברי יותר לך שיש
 כגלל בי בו׳ לבבך ירע ואל וזיש • לו ליתן אתה

 עבורזההשיית הלא ר׳׳ל בו׳ השם יברכך הזה הדבר
 וע״ב העני הלק מפני צדבך מברי יותר בעושר ברבך

:ורוק פנים בסבר פקחנו לו החזיר

בשנס עשר ולזמשה שבס מלש ראש עניני

 את באר משה הואיל לחודש יום עשר בעשתי כתי׳
 הטיב באר ישראל בל לעיני הזאת התורה

 ופירשו לשון בשבעים התורה את וכתב שביאר וררשו
 היטיב בי היטיב מתיבת הוא רמובח ז״ל הקרמונים בו

 ע״ב שבעים עולה היטי׳׳ב הי״ט הי׳ ה׳ בזה בריבוע
 ע״ה רבינו משה זאת עשה למה יפלא לכאורה והנה
 בתורתינו תמורה כביבול לעשות הנביאים בל של רבן

 לא בת״י הלא אחרים ללשונות ולהעתיק הקדושה
 תמורה שם שעיקר והגם אותו ימיר ולא יחליפנו
 שוםנירנוד עשה כוונה לאיזה ׳'ז עב זו Jתחו זו באומר
 ולהבן טעם צריך הבל לחרש בא׳ דוקא ולמה תמורה

 בלהנביאי' של רבן בזה ביון גדולה כוונה בי י׳זל זאת
 הוי״ה צירופי י׳׳ב נגר הם השנה חדשי הי״ב דהנה

 מסופי ואית תיבין מראשי אית מפסוק יוצא צירוף ובל
 יוצא טבת חרש של והצירוף זוהר בתיקיני תיבין

 שמ״ו ונרוממ״ה את׳י לר׳ גרל׳׳ו פסוק של מתיבות
 רח״ל הדינים תגבורת אז ולבך וההי״ן היה״ו יחח״ו

 מרית יוצא שבט חדש של צירוף ובן בזוהר ובדאיתא
 קורש ותמורתו הו״א והי׳ ימירנ״ו המיר ואים פסוק של

 בסררןומאז וה״ה להאיר מתוזל בשבט עשר וחמשה
 הם אומות השבעים והנה הרינים תגבורת עור אין

הם ואחיזהם בקודש הרמה משירשם שנפלו ניצוצין

 ואדום וכפתורים פלשתים בגון התורה באותיות
 אותם המחי׳ השורש הוא התורה והאותיות ורומי׳

 רצה ולבך קליפות נעשו בקודש משרשם שנפלו ומחמת
 בבדי וגם בשרשו הבל ולהמתיק להעלותם מרע״ה

 כשבעי׳ התורה העתיק לבך לישראל להרע יובלו שלא
 ולבך קורש ותמרתו הוא וש׳־הי׳ להמתיקם בברי לשון
 שמאיר הצירוף אז בי רווקא שבט בריח זאת עשה

 קודש ותמרת״ו הויא והי׳ מפסוק יוצא החורש באותו
: והבן

בשבט בט״ו הרב מלומ״ר ט;זמר מה

לאילנות רוקאריה אז ולמה בשבט ט״ו הענין להבי!
 לומר יש בו בא׳ ב״ש וברברי • ב״ה ברברי

 ענפים יש שבאילן במו שרה עץ האדם בי בת״י דהנה
 זה נמשך ומאין באדם גיב אית בן במו וטרפין ושרשים
 אילנא דחיי אילנא שהוא ישראל נשמות משרש להאדם
 שינטעו נטיעות שבל דמתברך אילנא דהוא דלעילא

 ובינה רחבמה מוחין שהם וי׳׳ה • במותו יהי׳׳ה ממנו
 שאנו וזהו ראילנא ושקי׳ הקרוש האילן שרף בחי׳ הם

 השנה גשמי רוב ויצא הואל חנטה בתר באילן הולבין
 וחר העולם נברא בניסן אמר הר פלוגתא אית רהנה
 עלה בתשרי אמת ושניהם העולם נברא בתשירי אמר

 אומרי׳היום שאנו ובמו העולמות ית׳׳בריאת במחשב׳לפניו
 מט״ו והנה בניסן. הוא בפועל והבריאה . עולם הרת

 מ״היום הוא הארם בריאת הי׳ שבו ניסן ער בשבט
 ראילנא ישרשא גזעא ראיהי הקרוש מ״ה שם נגר

 בשבעים התירה מרע״ה אז ביאר ולבך בניל כביבול
 של הפלוותא נבין ומעתה . זה והבן לאורייתא אנפי׳
 מעולמות דיברו דב״ש דיל אמת ושניהם וב״ה ב״ש

 עריץ באו ולא בהו ותפיסא השגה לית אשר עליונים
 ולבן להתגלות שבאו מעולמות ריברו וב״ה להתגלות

 היא דשמאי עליהם מוכח ושמם בב״ה דינאהלבה לענץ
 שומא בלשון רק השגה בהם לנו אין בי שומא לשון
 נכתב בי יבן והמשכיל שחר בן הילל מלשון הוא והלל

:מעצמו המשביל על וסומבין נמרץ בקיצור

ונתחזק חזק
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