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לעילוי נשמתם
David Daniel AMAR ben Mazal Tov

Hassen Ben Avraham
 Dvora Lotte BORGEL bat Sarah

Avraham PEREZ
Gilberte PEREZ

Rosa FIMA bat Rahel
Djamila LEVY Née BENGUIGUI

Israël Hillel ben Itshak
Shimon NIZARD ben Ourit

David Dov ben Gabriel PARIENTI
Gabriel PARIENTI

Schmoël ZMIROU ben Yaacov
Gabriel Aaron STERN ben Rivka

Léah STERN bat Rzala
Perhia MELKI bat Myriam

Avraham ETTEDGUI ben Clara
Mathilde Atou ZOUARI
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ולעילוי נשמת

רבי ישראל בער אודסר בן אייזיק שלמה 
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Yaacov BENHAMOU ben David

Eugénie BOUKHRIS bat Flil Ytro

Ra’hel BELLAÏCHE bat Myriam

Houga BELLAÏCHE ben Attaïtou

David COHEN ben Mordékhaï

Tsipora PARIENTI bat David

Yaakov SEBBAG ben Binyamin Yaacov et Fréha TOUBOUL

 David Hai COHEN ben Pinhas
Eliahou Makhlouf

David MAMAN ben Yeshoua

Sarah MAMAN bat Yeshoua

Alexandre Shlomo PARIENTI

Louise Aziza PARIENTI

Simone PARIENTI bat Louise
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Hassiba bat Zamila
Eliahou BINESTI ben Zaïra
Haya MARUANI bat Kouka
Dvora SELLAM bat Haïdé
Zarah SERFATY bat Rivka

רפאנו ה' ונרפא

Famille Yossef ABITBOL
Famille Yéor AMAR

Famille Ephraïm ben Sarah
Famille Avraham ATTIA

Haïl BEDOUCHA ben Shoshana
Famille Ariel BELHADJ

Naomie bat Sarah
Famille Israël ben Simha BENTOLILA

Yéhouda ben Yakota BENTOLILA
khlifa ben Méssaouda MAMOU

Famille Moshé BENZAKI
Famille Avraham BINABOUT

Famille Ygal BINABOUT
Famille Eliahou BINESTI

Famille Neev CHEMOUNY
Famille Ariéh Tsvi PARIENTI
Messaouda COHEN bat Solika

famille Goël COHEN
Gavna COHEN bat Rahma

ולנפתלי אמר נפתלי שבע רצון ומלא ברכת ה'



Famille Sapir COHEN
Yoëts COHEN
Ilana COHEN
Déah COHEN

Famille Avner COHEN
Elon BARCHECHAT ben Rvka

Famille Moshé NAVON
Elie FIMA ben Simha

Famille Messaoud FITOUSSI
Famille Shimon FITOUSSI

Famille Miguel Mickaël GABIS
Famille Nédiv GANDANGER

Famille David HADJADJ
Famille Issahar ben Simha

Emma bat Sarah
Anat bat Sarah

Nadiv ben Emma
Famille Chlomo MSIKA

Noam NADJAR
Yom Tov NIZARD ben Yaël

Yésha NIZARD
Famille Haïm OUAZANA

Yédiya PARIENTI bat Batia
Yinon PEREZ
Navah PEREZ

Nathan Yohaï PEREZ
Ayala PEREZ

Famille Yonah ROZEN
Famille Daniel SEBBAG

David SION
Famille Davny STERN

Tiferet HAYAT bat Nina
Téhila Bat Fréha

Famille Eliran ZOUARI
Famille Netsiv MAMAN

Famille Yakov BOUKHNIK
Famille Ofer BENESSIANO

ולנפתלי אמר נפתלי שבע רצון ומלא ברכת ה'



בס"ד, כ"א אלול תשס"ו

הנה הגיעו הימים אשר יש בהם חפץ, כאשר מיום ליום מתרבים הלומדים וההוגים 

בספה"ק ליקוטי מוהר"ן, כהבטחת רבינו ז"ל שכן יהי' לפני ביאת המשיח כנודע, הן מצד 

אנשים רמי מעלה ת"ח ומקובלים והן פשוטי עם וכן רבים מאלה שהתקרבו זה מקרוב 

לתורה ומצוות ומחפשים צרי ומרפא לנפשם בספרי רבינו הק'. 

והנה ידוע שיחד עם גודל העמקות הנפלאה שנמצאת בסה"ק ליקוטי מוהר"ן, הנה הוא 

גם שוה לכל נפש שגם מי שקצרה ידו להבין דברים עמוקים גם הוא יכול למצוא מרגוע 

לנפשו בספר קדוש זה כפי אשר יאיר ה' עיני שכלו להבין הכוונה הפשוטה שהכניס 

רבינו ז"ל בתורתו הקדושה )כדברי מוהרנ"ת ז"ל בהקדמה(. 

אך דא עקא שחלק גדול מפשוטי העם החפצים ומשתוקקים גם הם להרוות נפשם ממי 

הנחל, לא הורגלו עדיין בלשון הארמי השכיח הרבה בספר הקדוש הזה בהבאותיו מדברי 

הזוה"ק והתיקונים, וכן שכיחים בספר הרבה מושגים קבליים שאינם מובנים לכל, ודבר 

זה מהווה להם עיכוב ומניעה מלהגות בספר הקדוש ונמצאו מפסידים, כי גאו מי הנחל 

אשר לא יעבר. 

לכן דבר טוב והגון הגו האברכים היקרים מאנ"ש שליט"א בעלי עמותת "אמת ואמונה", 

להדפיס מחדש את ספר ליקוטי מוהר"ן בצורה יפה ובצד כל מילה ארמית לתרגם אותה 

בסוגריים ללשון הקודש ובד בבד גם, עד כמה שהיד מגעת, לבאר באופן הכי פשוט את 

מושגי הקבלה, והטילו את העבודה הקדושה על אחד מאנ"ש שליט"א המוכר לי מאד 

ובס"ד הצליח במלאכתו עצהיו"ט. 

ובעזהשי"ת יתקרבו עי"ז הרבה ללמוד בספר הקדוש הזה וימצאו מרפא ותעלה לנפשם 

בדברי העצות הקדושות והמוסר הנפלא היוצאים מכל תורה ותורה להטות לבבם אל 

השי"ת, לשוב אליו באמת. ובזכות זה נקווה אל השי"ת שיתקרבו פעמי משיח לגאלנו 

גאולה שלימה בעגלא ובזמן קריב אכי"ר.    



פתח דבר
הפעם נודה את ה' אשר זיכנו להיות בין מהדירי תורת רבינו הקדוש, הנחל נבע מקור 
חכמה, רבינו נחמן מברסלב זיע"א, אשר מורינו רבי נתן זיע"א הזהירנו על כך וגם עסק 
בזה במסירות נפש, הדברים מוצאים ביטוי נרחב בכתביו הרבים, וזה לשונו בספר "עלים 
לתרופה" במכתב לבנו מיום א' דברים תקצ"ג: ...והנה דעתי נוחה מאד ממה שאתה עוסק 
בכתיבת המפתחות כי הוא הצלחה נפלאה נצחית כשאנו זוכין לעסוק בספרי אדמו"ר ז"ל 

בפרט לעשות בהם איזה תיקונים שהם זכות הרבים לדורות וכו' ע"ש לשונו הזהב.

הנה רבינו הקדוש העיד שכאשר ספרו יכנס בעולם יש להתכונן לפעמי משיח. זכה דורנו 
שצמאון אדיר קיים לספרו בין כל שכבות הציבור, יודעי ספר וגדולי עולם עד פשוטי 
העם ובעלי בתים. גם בעלי תשובה אשר זה מקרוב באו, כמהים וצמאים לשתות ממי 
הנחל נבע מקור חכמה, להרוות את נפשם מאור חכמתו אשר אין כמותם להשיב נפש. 
אך דא עקא, אשר בין שאר המונעים, רחוקים הם עדיין מלהבין לשון ארמי אשר הספר 
"ליקוטי מוהר"ן" מלא מהם והדבר מהווה עבורם מניעה נוספת מלהכנס להיכל המלך, 

לטעום מצוף נועם אמרותיו.

אי לכך ראינו לנכון ונתון אל לבנו לתרגם כל לשונות הארמי שבספר הקדוש ללשון 
הקודש. אמנם כן, התלבטנו רבות היכן למקם את התירגום, אם בתוך שורות הספר 
גופא או בתחתית העמוד, אך בנטילת עצה מן הזקנים הוחלט כי כדי להשיג מטרתנו 
מוטב להושיבם במקומם בתוך שורות הספר בסמוך ללשון המקורי, עם סימני הכר, 

למען ירוץ הקורא בהם ויקל הלימוד בו.

יחד עם זה, במהלך עבודת התירגום נתקלנו במושגי קבלה אשר מבלי הבנתם וידיעתם 
לא יתכן להבין פשוטם של דברי רבינו הקדוש, לכן הוספנו ביאורם גם כן, כאשר יראו 
עיני  הלומד במאמר אמור אל הכהנים סימן ב' )בביאור שבעה השמות המובאים שם( 
ועוד. אמנם רק זעיר פה וזעיר שם עשינו זאת ועדיין ניתן להוסיף כהנה וכהנה במיוחד 
בעניני קבלה אשר כל הספר מלא בהם, אך לעת עתה קיימנו דברי רבינו שמעט גם טוב 
ועוד חזון למועד במהדורה שניה,  ולא להמנע מן המעט כאשר אין אפשרות להרבה, 

להרחיב גם בזה.

כאן המקום אתנו להביע את רגשי תודתנו והוקרתנו קדם האי גברא רבה ויקירא, מזקני 
משה  שמואל  רבי  החסיד  הגאון  הוא  הלא  שבירושלים,  הדעת  ומנקיי  אנ"ש  וחשובי 
קרמר שליט"א, אשר היה לנו למגדל אור לאורך כל עבודת התירגום והאיר את עינינו 
לפועל מחשבתנו,  להוציא  רוחנו  את  ואמץ  וחיזקנו  אותנו  ועודד  בדברינו  נשגה  לבל 
יברך ה' חילו ויוסיף כח ואומץ להפיץ מעיינות רבינו חוצה בהדפסת ספריו העמוקים 

ובשיעוריו הנעימים המפורסמים בכל קצווי תבל.

בקשתנו שטוחה לכל המעיינים והלומדים בספר, באם ימצאו איזה שגגה אשר יצאה 
מתחת ידינו או כל הערה והארה נכונה אשר יש בו להועיל, להמציאה לידינו, למען נוכל 

לתקן בהוצאה הבאה.

מתכבד  בשמו  המשותף  הצדיק  ושם  שמים  שם  שיהא  בתפלה  כפינו  נפרוש  כצאתנו 
ומתאהב על ידינו ונזכה להמשיך בעבודת הקודש ויהיו כל מעבדינו לנחת רוח לפניו.

שילהי דקייטא, חודש הרחמים והסליחות, אלול תשס"ו

עמותת אמת ואמונה
להדפסת וההדרת ספרי רבינו נחמן מברסלב זיע"א 



 בֹו
ָבֹואּו

ֶה הַַּׁשַער לַה' צַּדִיִקים י ז
סֵֶפר

לִּקּוֵטי מֹוהֲַר"ן
ִּבְקֻדָּׁשה  הַּיֹוצֵא  מֹוֶרה.  ּכָמֹוהּו  ִמי  וְהַּנֹוָרא  הַּנִכְּבָד 
ּובְָטהֲָרה. ִמִּפי ָקדִָׁשים. נְבֹון לַחַׁש וַחֲכַם חֲָרִׁשים. הֲלֹוא 
הַּגָאֹון  הָאֱֶמת.  הַָרב  וְַרּבֵנּו.  מֹוֵרנּו  ֲאדֹונֵנּו  ּכְבֹוד  הּוא 
יְִׂשָרֵאל  חָכְָמה. אֹור  ְמקֹור  נֹובֵַע  נַחַל  הֲָאִמִּתי.  הַָּקדֹוׁש 
ְׁשמֹו  וְיָם ְרחֹוִקים.  ֶאֶרץ  ַקצְוֵי  ּבְכָל  הְַמֻפְרסָם  ּוְקדֹוׁשֹו. 
ֹקֶדׁש מֹוֵרנּו וְַרּבֵנּו הַָרב ַרִּבי נְַחָמן זֵכֶר צַּדִיק וְָקדֹוׁש 
ִלבְָרכָה, ִמְּקהִּלַת ּבְֶרסְלֶב. ּבְהַָרב הַּוִָתיק וְחִָסיד מו"ה 
הְַמֻפְרסָם  הַָּקדֹוׁש  הַָרב  צַּדִיק  לְאֹותֹו  ּבֵן  זצ"ל.  ִׂשְמחָה 
ִאּמֹו  ּוִמּצַד  זצוק"ל.  ָהאִריֶדענְֶקיר  נְַחָמן  מו"ה 
הּוא  זצ"ל.  ֵפיגָא  ָמַרת  טֹוב  ּבְֵׁשם  הְַמֻפְרסֶֶמת  הַּצַּדֶֶקת 
נִין וָנֶכֶד לְהַָרב הַָּקדֹוׁש ַרּבָן ֶׁשל ּכָל יְִׂשָרֵאל. ק"ׁש מו"ה 
יְִׂשָרֵאל ּבַַעל ֵׁשם טֹוב זצוק"ל. יְִׂשַמח ָאִביָך וְִאֶּמָך 
וְָתגֵל יֹולְַדֶּתָך. ֲעֶטֶרת זְֵקנִים ּבְנֵי-בָנִים. ִּבזְכּוָתם יִָאיר 
ה'  ּבְֹנַעם  לַחֲזֹות  וְנִזְּכֶה  הַּנֶאֱָמנִים.  דָוִיד  חַסְֵדי  ָעלֵינּו 
ָּפנִים ֶאל ָּפנִים. ִחיׁש ַקל ְמהֵָרה נָׁשּוב לְִצּיֹון ִּבְרנָנִים. 

ִּבְמהֵָרה בְיֵָמינּו ָאֵמן:



בסה"ח ללימוד 
כללי מוהר"י לקוטי הרה"ק 
ערכ ועומק. בעיו� ראש"� וטהור קדוש 
אלקי איש ח

מוה וו"זצאברה�ר"חבורתינו להקדוש ב� מוהר"ל וכו' וכו' טולטשינערר"ח תלמיד"זלהנחמ ה

מוהרנ ז"מובהק ז"ת רבינו מדברי 
הוציא אשר מוהרנ"ל. הק' תלמידו ומדברי ז"ל המצורפי
"ת ל

הזוה בדברי 
והאריז"ומורכבי הלקוטי
."ק באור הק' ספרו מהקדמת בקיצור נעתק ל,

ממקו�א) בעשר� הק', במאמריו שנמצא והדרש הנסתר מלבד

עצ� שג� נראה פעמי� (וכמה לחבירו אחד וממאמר אחר,

הלבשת כעי� להשגתו נפלאה והלבשה חידה כעי� הוא המאמר

נכוני� הנגלה, בסוג בבוא� ג� עוד מעשיותיו) בספורי השגתו

והאמצעיתא והסיפא הרישא ובתבונה בחכמה ה� ונפלאי�

לזה. וזה לזה זה ומבארי� שמפרשי�

ודבורב) דבור כל וספר מנה קדשו ורוח חכמתו ומשקל בפלס

ומה לחסר מה להארי� ומה לקצר מה בכתב וה� בפה ה�

לייתר.

ותופסג) אחר בעני� ובוחר ועניני�, דברי� הרבה שכולל במקו�

ונראה נגלה העניני�, כל על מאתו ללמד ולדוגמא למשל אותו

העני� זה ותפס שבחר מה מיוחדת כוונה לו שנמצא פעמי� כמה

אחר. עני� ולא

יד�ד) על לאות וקשרת� הכתוב בעני� ונודע המבואר כעי�

לאות לקשר� פרשיותיו ועל בעצמו עליו הוא הכתוב שכוונת

אי� וגו' וקשרת� הצווי מעצ� אחת אות אפי' יחסר וא� וכו'

ברוממות מאד מפליגי� הקבלה וחכמי כלל, ממש שו� בהקשירה

הנקראי� הפרשיות מאלה ואות אות שבכל והמוחי� האורות

מהצווי האותיות שג� מדבריה� ונראה ומבואר דמלכא כתרא

וכ� והמוחי�, האורות באלה נמצאי� וגו' וקשרת� בעצמו הזה

הוא כ� כמו וגו'. וכתבת� במצוות הזאת הדוגמא נמצא

נמשכו בעצמו והתגלות� שבאמירת� הק', ומאמריו בהשגותיו

שע עכשיו ג� הוא (וכ� בה�, הנזכרי� התיקוני� אלו י"ונתגלו

שהוא זה שבמאמר התיקוני� אלו ונתגלי� נתעוררי� לימוד�

בלקו עי' פ"לומד. סי' סו� ז)."ת

מאחזה) או מקרא פרט,"כל או עני� לאיזה ממנו חלק שמזכיר ל

והמאחז המקרא כל ונתבאר פרטיו."נכנס לכל העני� בזה ל

"ו) הכתוב האלקי�עני� עשה זה לעומת בספריזה באורו כפי "

זה כנגד נמצא והטוב, הקדושה מצד שנמצא מה שכל אמת

הטוב צד פעמי� כמה ונלמד אד�) בפני (כקו� והרע הטומאה מצד

הרע. שבצד מהפוכו

שמזכיז) והבחינות המדות מדהבכל כל כלולה עני�, בכל בה� ר

(כעי� העני� שבזה והבחינות המדות מכל בפרטיות ובחינה

הספירות). בעני� אמת בספרי המובא

אח) עד תכלית מאי� העולות המדריגות כול�"כל נחשבי� ס

כנגד לכלי נחשבת יותר שלמטה מדריגה כל כי וכלי�, לאורות

בתו� המתקבל לאור תחשב כנגדה והיא מאתה, שלמעלה המדרגה

הכלי.

עיקרט) ותורתו, הצדיק ברוממות והודעותיו השגותיו בעני�

(כרשב הדורות יחידי על הוא והאריז"כוונתו וברוב�"י ל)

שאנו בעצמו משיח משה על זולת כוונתו עיקר יהיה לא ככול�

אליו. מחכי�

חזי) ומאמרי הכתוכי� ביאור ע"בעני� דרכו"ל הק', השגותיו פ

ואח פרטי'. לכל השגה עצ� ומפרט מציע מבאר"שבתחלה כ

המאחז או בהכתוב ומבואר כלול זה כל לפעמי�"אי� נראה וא� ל,

מדבה ביאור לזה נמצא זה וסדר מדר� סת�"משנה בלשו� (זולת ק,

המאחז או הכתוב את תחלה שמקדי� דברי"יש לכל הכולל ל

אח שמבאר כ)."ההשגה

אחיא) ומביא תורה כל של השגה עצ� להודיע איזה"כשגומר כ

מאחז או להרכיב"כתוב דרכו אי� ההשגה, זאת בו שמבאר ל

מאחז או הכתוב נראה"בזה וא� מקוד�, דיבר שלא חדש עני� ל

לזה נמצא כי נאמנה ידע זה מדר� ששינה המעיי� לעיני לפעמי�

מדבה הרבה"באור או מעט ויראה ימצא ויגיעתו ובחתירתו ק.

כוונתו יבי� ואז וגילה, שדבר ההשגה בדבר זאת ג� נרמז אשר

לזה. שהביאתו הנפלאה

חזיב) בדברי ומבוארי� הנודעי� הקבלה,"בהדברי� בספרי או ל

פרקי� ראשי זולת בה� מזכיר שאינו פעמי� כמה נמצא

אחריה�. שידרוש או מה� שיודע המעיי� על וסמ�

ומאחזיג) להכתובי� וביאוריו ע"בפירושיו הק'."ל השגותיו פ

ומאחז הכתובי� את מוציא ואדרבה"אינו פשוט�, מידי ל

ומבאר ומשלי� הפשט פירוש ע� פירושו ה� ומקושרי� מיוחדי�

חבירו. את אחד

סו�יד) לאי� ית' הבורא דעת ברוממות הפשוטה האמונה

הנראי� דברי� הרבה נמצאי� כי עד תכלית, לאי� ועומקה

וחכמתו לדעתו אבל אחד בנושא הפכי� כשני האנושית לדעתנו

דברי� שיש להיפ�, ג� ויש יחשבו. הפכי� לבלתי גבול, הבלי ית'

האנושית ומדעתנו הפכי� לשני ה� נחשבי� ית' דעתו שלחיוב

החיוב. זה סיבת לגמרי ונסתר נעל�

שהיאטו) המקובלי� מדברי מבואר אשר השכינה, ש� בעני�

בזה נחשבת ולהיותה הבריאה, לכלליות ית' אלקותו המשכת

ח לזולתו נחשבת לא ובאמת זולתו, כעי� מחשבת"כביכול כי ו,

לאמצעי כמחשבה הוא ממש בפירוש ומפרידה המבדילה האד�

ח"וע נדע"ז דלא (בידיעה מדעת� ומביני� החכמי� בלב כ� ולא ו,

תהיהונתפס לה� כי כמונו) והמגושמי� העבי� בדעת

ית', בעצמו אחדותו בתכלית כביכול ואמצעי כזולתו התחשבותה

וזולתו. מלבדו עוד אי� האמתי באמת אשר

אי�טז) אשר ית', סו� האי� שבחכמת התורה הסברת בדברי

להסברתה המוכרחי� והצמצומי� להסיבובי� ותכלית סו�

המאמרי� כלל (שה� והגופניי�, המוגבלי� בלב והבאתה

הפכי� כשני באמת שה� הצדיקי�) לנו שמגלי� והתורות

המוגבל, בלב סו� האי� ית' דעתו ולהסביר להביא אחד בנושא

בסיבובי�"ע ולכנוס לבא ואפשרות יכולת שו� אי� באמת כ

כ ע"ובצמצומי� לגמרי."א עצמו דעת ובביטול לבד, האמונה י

להשמר ועצותיה� (הצדיקי�) הרופאי� בדברי האמונה כפי וג�

ולקיי� לעשות זוכי� כ� ליו�, מיו� והדעת המוח את ולרפא

לה� נודע הבלתי הדעת עליה� ג� שיזריח עד דבריה� את

בתחלה.

מעיי�יז) ולהבלתי אחד, לדבר ראיות ג' או ב' מביא לפעמי�

רוב מסבת והוא אחת, כראיה ונדמי� נראי� בדבריו ומעמיק

בזה. זה ואחודי� קשורי� שה� הקשר

תורהיח) שבכל הק' דבריו קשרי באמצעות להרכיב דרכו אי�

לזה. המיוחדת כוונה בלתי עצמו בפני מיוחד עני�
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˙ÓÎÒ‰,ישראל תפארת עטרת הקדוש, הגדול המאור הרב

אור בשחקים, בהיר אור הימים, שבעת אור הטהורה, מנורה

בכל המפורסם הקדשים, קודש ונעלם, טמיר אור ומצוחצח, צח

מורנו ולתהלה, לשם תבל ÔÈÏ·ÂÏÓקצוי ˜ÁˆÈ ·˜ÚÈ
בעמח"זצלה ספרים"ה ושאר אמת דברי ‰ÂÓÎÒ˙:ס

חד‰�‰ אלי שלח אשר חרות, אלקים באצבע אלי כתובה יד

המאור הרב וידידי, חביבי מחותני, הוא הלא קאמייא, מן

אי עמודהגדול, החזק, פטיש ישראל, נר הדור, מופת קדוש, ש

מו וגדוש"נ�ÔÓÁה"התורה, מלא אמיר לה המלאים ליקוטים י,

על בהם ועיינתי אלקים שכל מושכלים בדברים אלקים ביראת

צריך דין ולית כאלו נכבדים דברים בעיני ישרו מאד והנה נכון,

לפי לאמיתו אמת דבר ויגידון יעידון מאליהם הדברים כי בושש,

לדידיעני צריך לא רבא גברא האי והנה חיים. אלקים ודברי ינו

ח ונבזה שפל חיי ומה אני מה כי לדכוותי, אישיםולא דל

על הסכמה ליתן ממני ובנפלאות בגדולות הלכתי לא ומעולם

דמר ענוותנותיה אמרתי האמת לאהבת אמנם חדשים, ספרים

חכמה, תעלומות לאור להוציא המסכימים מן והנני לי, גרמא

בערך בהדפסה כמותה יעשה אשר הלטותא על אבא לא והנני

ישיג אשר בארור ליקום זה בלא כי דלמטה מיום שנים עשרה

כ גימל יום היום טוב ברכת עליו תבוא ולהשומע ימים"וכו'. ו

תקס טבת לפ"לחודש לובלין"ח פה כק שאינני": הגם האוהבו ד

תמיד. ושלומו ובריאותו טובתו ומצפה ומכירו יודעו

במוהר יצחק הלוי"יעקב אליעזר אברהם :‰ıÈÂÂ¯Âר

³
˙ÓÎÒ‰הרב כבוד בשחקים, הוא בהיר בענקים, הגדול האדם

הדור, מופת אלקים, איש בישיבה, ויושב זקן האמיתי, הגאון

י תפארת המאירה,עטרת אספקלריא קדישא, סבא חסידא, שראל

מלאה תהלתו לו, רב ידיו ובנסתר בנגלה אורה, שערי נפתחו לו

כקש מו"ארץ, דק"זצלהÏ‡¯˘Èה"ת מישרים מגיד ק"ה

ıÈ�Ê‡˜ספרים"בעמ ושאר ישראל עבודת ספר :ח

ÂÎÏפעלים רב חי איש ועשה פעל אשר אלקים מפעלות חזו

לקט אשר דאשא ובעורין דנורא זקוקין יד על שקיבץ מקבצאל

ליקוטי יאה. וגולתיה יאה איהו לגלגולת אומר במאמרים

מן חד אלי ששלח סביביו הוא ונורא נפלאים דברים אמרים

ה גדול"ידידי הדור מופת קדושים של בנן הגדול המאור הרב ה

מו בשערים נודע שמו הק'"נ�ÔÓÁה"מרבן לרבינו נכד י

˘Ú·"Ëלהוציא"זללה הדפוס מזבח על להעלות רוצה אשר ה

נעימיםלאור ערבים דברים בהם וראיתי חכמה, תעלומות

יצאו אשר היום נכבד ומה ערכו. לפי איש מאד עמוקים וחדודים

המסכימים מן והנני תהלה. דומיה להם אשר כאלו דברים לאור

להכניסם וראוים ומפנינים מפז יקרים דברים הדפוס על להעלות

ויעשה אשה או איש יקום פן מדבר מדאגה אמנם ולפנים. לפני

ע ע"כמתכונתה או עצמו בגזירת"י גוזר הנני לכן דיליה, גירא י

גמר מיום שנים י' משך כל בארור וליקום דרבנן לטותא נחש

דלת ג' יום טוב. ברכת עליו ותבוא יונעם ולהשומע הדפסה,

תקס לפ"שבט ק"ח פה :ו"יצ˜‡ıÈ�Êק"ק

מוÏ‡¯˘Èנאום ק"מ˘·˙Èה"בהמנוח דפה הנ"מ ל"ק

˙ÓÎÒ‰בוצינא המפורסם, הקדוש החסיד הגאון הרב

ק החזק, פטיש התורה, עמוד ישראל, נר מוהר"קדישא ר"ש

ÌÈÈÁ Ì‰¯·‡אב"זצ דק"ל מחברÂ˘Ë‡ÏÊ·ק"ד בעל

לחיים אורח :ספר

וא‰�‰ בענקים, גדול אדם מכתב ולאקבלתי ואכנהו דמהו

ה ישראל,"ידעתיו, נר הדור מופת קדישא בוצינא הגדול הרב ה

קדושים של בנן המפורסם החסיד שם קדושת החזק, פטיש

מוהר ספרו"נ�ÔÓÁר"מחו' הדפסת על שאסכים ובקש י,

וראיתי עיני, האירו שהטעמתי דבש ובמעט בו, וראיתי הקדוש.

גאוניש הדור גדולי הסכימו שכבר ובפרט להסכמותי, צריך אין

והנני לקרא. ועוד כיהודא ובאתי לגדול, מסרבין אין אך זמננו,

הראשונים שגבלו מגבול אדם שום יסיג לבל התורה בגזירת גוזר

הכ יונעם. ולהשומע דלמטה מיום שנים לכבוד"עשרה המדבר ד

תקס שבט ך' ה' יום לפ"התורה, ק"ח פה זלאטשוב"ק, :ק

ÌÈÈÁהק' Ì‰¯·‡מוהר בהרב :ה"זלה‚„ÈÏ‰ר";

³
˙ÓÎÒ‰בחדרי ובקי החריף המפורסם החסיד הגאון, הרב

פטיש התורה, עמוד ישראל, נר חכמים עיני המאיר תורה,

ק מוהר"החזק, אב"זצÈ‡Ó¯ר"ש ור"ל ומ"ד בק"מ ק"ץ

:והקרייז·¯‡„

Ì‡עולה מלהיות ימימה, מימים בעדי גדרתי שכבר אמנם

הדפוס מכבש תחת להביא חדשים ספרים הדפסת על בהסכמה

הנה כעת אך חקוקה, בלבי אשר הכמוסים טעמים כמה מחמת

ה חבריא מבני חד מן אלי שלוחה ומופלג"יד המופלא הרב ה

מוהר המפורסם ובחסידות טוב"נ�ÔÓÁר"בתורה בשם הגדול י,

לה נכד מחצבתו קודש זרע הקודש המפורסם"גידולי הרב ה

חסידא קדישא בוצינא ידות בעשר לו רב ידיו ובחסידות בתורה

מו ליה אנם לא רז כל לו יאמר קדוש Ï‡¯˘Èה"ופרישא
˘Ú·"Ëמוהר"ז והרב אבותיו"ל, בעקבות הולך נחמן ר

על לטהרה חיבור ועשה בשהקדושים אשר מאמרים ס"דברי

לעיין פנאי לי היה שלא ואף לדורשם. וצריכים סתומים שהמה

הנ שהרב ראיתי קצהו אפס אך לפענח"עליו, רבה ביגיעה טרח ל

מתוק מה ממתקים חיכו הוטבעו אדניו מה ועל נעלמים כל

מהאר היוצא האר"מדבש רבינו לו יאמר קדוש ז"י ולזאת"י ל,

זמננו גדולי מובהקים הרבנים קדמוני שכבר הראוי במנין נמניתי

מוהר הרב של החיבור תיכון"להביא ידי גם הדפוס, לבית ן

מן כפול שכרו יהיה ה' מן מצוה לדבר המסייע וכל עמהם.

מוהר הרב של נפשיה נייח דלעביד היכי כי הנ"השמים, ל"ן
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ואצ הפועל, אל מכח מחשבתו להוציא מעשהו שלא"להחיש ל

ח מוהר"לגרום להרב היזק הנ"ו אלה"ן לדברינו השומע וכל ל.

בביאת לראות ויזכה רענן כזית הודו ויהי ושאנן בטח ישכון

הכ ינון. שמו אשר צדקינו ולומדיה"משיח התורה לכבוד המדבר ד

כ ג' ליום תקס"אור שבט לחודש ק"ה פה יע"ח בראד :א"ק

הק' מ"באÈ‡Ó¯נאום מו"א המנוח הגאון צ"ו זללה"ה ה"ה

הנ"חפ יצ"ק והגליל :ו"ל

˙ÓÎÒ‰וים ארץ קצוי בכל המפורסם המובהק, הגאון הרב

רקיע תורה חדרי בכל ובקי החריף בענקים, הגדול האדם רחוקים,

כק החזק, פטיש התורה, עמוד ישראל, נר מו"לשחקים, ה"ש

ÔÓÏÊ ÌÈ¯Ù‡זצללה מבראד בעמ"מרגליות שאלות"ה, ח

‡ÌÈ¯Ùותשובות ˙È·וספר‰‡Â·˙ È¯Ùספרים :ושאר

ÚÂÓ˘דמשבחין סגיא זיע קל כביר ימים זה אפרים, שמעתי

קדוש איש ובחסידות, בתורה הוא גדול דאדם נחמן בדרב ביה

מפענח סודות, ושושן חכמה תעלומות יודע חידות, מבין

לו היא ירושה ואגדות, תלמוד במקרא רזים ומגלה נעלמים

הקודש מגידולי יונק שכן תולדות, דאיכא מכלל אבות מאבותיו

הבעש המפורסם האלקי מגזע זלה"חוטר חמודות,"ט איש ה

כי מעידות, עליהם ומעשיהם שמם קודש זרע לברכה וזרעו

מוסר־השכל בחבלי הלבבות מושכים מדות, אנשי האנשים

רגליו ועל יקומון ברכים וכושל עינים ומאירות לב משמחי

נחמן ורב ותקיפא רברבא אילנא מבנייהו ונפק מעמידות.

וכת ואמליך שמי', דקראיחסידא ופרושי ושבחא שופרא ב

דבעיואגד תנא כהאי לקדושה פרישתו זה חנה, בר בר דרבה ות

לקרואים ונעימים, נאהבים מנעימים, בנועם ואלו אלו כוונה.

מתוקים ותופת, מחליל שומעת אוזן על ערבים לתומם. והולכים

הנ החסיד והרב ונופת. חתימת"מדבש למחמי מידי זאת בקש ל

כדאי איני אני אמנם ואם נאדר. בקודש הדר כתוב אכתבי' ידי

העומדים בדברים וראיתי אוכל איככה כי ובפרט אלי ששלח

מתלין תמן נעלם, כל על במשפט באתי ולא עולם, של ברומו

עז כי אפס לתעליא. שאלין ואתון קומיכון ארייוותא מתליא

וכל השם יראי לכל אני חבר לכבות, יוכלו לא רבים כמים אהבתי

כי צדיק רצון לעשות נפשי ואוותה מה"קדושיו ויהי אמרתי ב.

מן כמציץ פרקים, ראשי והצצתי הנחוצה. השעה לפי ארוצה,

וכל ינעם. סתרים לחם טעם, של דברים בהם ומצאתי החרכים.

הולך מסכים להיות ידי את ונשאתי לקודש. מצטרף שבתוכו מה

בקשוני. לאשר ונמצאתי קדמוני, אשר הדור גדולי דברת על

ולתעודה, לתורה עליונין, קדישי דרבנן, בצירוף לאצטרופי וחזינא

מיום שנים עשרה עד ותופסת גזירה, הדה ידי גזרתם ספיר ועל

תנינים מחמת לנפשו יירא הקרב וזר הדפוס מזבח על העלותו

דברי תמימים. בטוב ינחל חכמים, לדברי ושומע פתנים. וראש

מחלה והסירותי לסדר אמת דבר על חותם חברייא דמן זעירא

‡ÏÓ‡מקרבך ÍÈÓÈ ¯ÙÒÓÏÂק"לפ„‡¯·.

Ó·¯‡„הק' ˙ÂÈÏ‚¯Ó ÔÓÏÊ ÌÈ¯Ù‡:

ÂÏ‡בק הקדוש הספר זה שנדפס הראשונה ההדפסה על ניתנו כבר זצוק‡ËÒÂ¯‰‡ק"ההסכמות המחבר רבינו בצירוף"בחיי ל,

מדי וכעת ההסכמות. רוב נאבדו הזמן ומרוב להדפיסם, אבה לא העצום ענוותנותו ומרוב הדור, וחסידי גאוני מגדולי ההסכמות שאר

גאוני משלשה הסכמות השלשה אלו לידי דאתי מצאתי מקודם, נדפסו שלא חדשים חידושים אחר לחפש הכתבים באמתחת עברי

יתנו ויוחקו בספר ויכתבו להדפיסם, זאת היתה ה' מאת אמרתי בידינו, הנה כאשר ממש, וחתימתם ידם בכתיבת האלה, ארץ מצוקי

ויצדקו השניה):עדיהן מההדפסה המגיד(העתק עליון קדושי עולם עמודי משני הסכמות שני עוד הקדושים תלמידיו באמתחת מצאנו וכעת

ג להדפיסם טוב אמרנו מלובלין והחוזה קאזניץ מ"דק' לקיים כל"כ ועל עלינו יגינו הק' הצדיקים וזכות כו' מבעליו טוב תמנע אל ש

בבי גואל לציון ובא :א"ישראל

³
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¯Bc‰'ה ּדבר ראּו ּכי[א]אּתם ראּו ראּו. אּלא נאמר לא ׁשמעּו . «ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָֹ

ּכמאמר עֹולם, ׁשל ּברּומֹו העֹומדים ּדברים מטמֹון. לכם נתן ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָה'

לברכה זכרֹונם קיט.)רּבֹותינּו עתיק(ּפסחים ולמכּסה זה[ב]: - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

המגּלה זה ּדאמרי. ואיּכא יֹומין. עּתיק ׁשּכּסה ּדברים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהמכּסה

חּבּורא ּבהאי איתנהּו ּכחדא ותרויהּו יֹומין. עּתיק ׁשּכּסה ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָּדברים

עליֹונים ּדברים ּומבאר מגּלה ּומכּסה, מגּלה הּוא ּכי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָקּדיׁשא,

ונפלאֹות,ונעלמים, נֹוראֹות יקרֹות, והקּדמֹות חדׁשים חּדּוׁשים ְְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָ

אמן אמּונה מרחֹוק מּמ[ג]עצֹות הּנֹובעים מקֹור, חּיים, מים קֹור ְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

מבטחה עז וּירד חכם עלה ּגּברים עיר מאד. ונֹורא ּדרך[ד]עליֹון ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֹ

לׂשכל עליֹון מּׂשכל לעלּול, מעּלה והׁשּתלׁשלּות צמצּומים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכּמה

ּבדרך ּדרּבנן. ּבחלּוקא האּלּו ּבלבּוׁשין נתלּבׁשּו אׁשר עד ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּתחּתֹון,

ּבדרך לחך, ּומתּוקים ונפלאים ערבים ּובדרּוׁשים ונאּות, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָצחּות

הׂשּכל, מּוסר ּתֹוכחֹות חּיים ודרך ּוסברא ּופלּפּול וטעם ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָחכמה

סגּלה, לעם ׁשּגּלה ותֹורה ּתֹורה וכל הּׁשמים. לב עד ּכאׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻהּבֹוער

יתּברך, האמּתית לעבֹודתֹו ונֹוראֹות נפלאֹות עצֹות מלאים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָֻּכּלם

לאמּתֹו. ּבאמת עליהם לּבֹו יׂשים אם ּבעיניו, הרֹואה יראה ְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכאׁשר

נרּדמים, ּולהקיץ יׁשנים לעֹורר הּקדֹוׁשה, ּכּונתֹו היתה לזה אך ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכי

לאמר יתּברך, אליו ּבני־יׂשראל, אחינּו ּבני־אדם, לּבֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָֹלהיׁשיר

מלשה רש"[א] – לא. ב, ירמיה לשה"כ [ג] יח. כג, ישעיה [ב] לב. טז, בשלח כב."י כא, משלי [ד] א. כה, ישעיה כ
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הּגלּו ּבחׁשך לאׁשר צאּו עורֹות[ה]לאסּורים עינים לפקח ,[ו], ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

מּבית־ּכלא אּסיר, מּמסּגר להֹוציא ּבּכֹוׁשרֹות, אסירים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָּולהֹוציא

והּנּדחים ּבהבליהם, והּלכּודים ּבתאוֹותיהן, האסּורים חׁשך, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹיֹוׁשבי

ּבאמת ה' אל להׁשיבם יתּברך אליו לבבם להּטֹות ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבעוֹונֹותיהם,

מעֹולם אבֹותינּו ּבֹו ּדרכּו אׁשר ּבּדרך לפניהם, והּנכֹון הּיׁשר :ּבּדרך ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

‰p‰Âּפׁשּוטן על־ּפי קצת ּומּובנים ּגלּויים ׁשהּדברים אף־על־ּפי ¿ƒ≈ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָ

ּכי לתּוׁשּיה, כפלים ּכי ּבגֹו, ּדברים עֹוד אף־על־ּפי־כן ּדברים, ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָׁשל

ּדברים הם ּכי ּכל, מעין וחתּומים סתּומים הּדברים ּפנימּיּות ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָעדין

ּבזה להכניסם ּכדי ּולגּלֹותם לכּסֹותם ׁשּצריכין יֹומין, עּתיק ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּכּסה

האר ּבכתבי מּזה וכמבאר וכּו', הּגּלּוי הּוא הּמכסה ּכי י"העֹולם. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ז[ז]ל"ז הּקדֹוׁש מּפיו ׁשמענּו וכאׁשר אמר,". אחת ׁשּפעם ל, ְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָ

מּכפי מדרגֹות ורבבֹות אלפים נמּוכה היא מגּלה ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּתֹורה

העליֹון ּבמקֹומּה ּׁשהּׂשיגּה הן[ח]מה הן ּגבּורֹותיו, הן והן . ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

להלּביׁש ונּׂשא, הרם הּקדֹוׁש, ׂשכלֹו יד הּׂשיגה אׁשר ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָנֹוראֹותיו,

ודּקים קדֹוׁשים ּדברים ּכאּלה, ונֹוראים ּגבֹוהים ּדברים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָּולהֹוריד

אׁשר עד וצמצּומים, רּבים ּבלבּוׁשים להלּביׁשם מאד, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָֹורּוחנּיים

יתּברך, ּגבּורֹותיו האדם לבני להֹודיע נפׁש לכל הּׁשוים ּדברים ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָיהיּו

ּבאמת, יתּברך לעבֹודתֹו להּגיע ּונתיבֹות ּודרכים עצֹות ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָלגּלֹות

עֹוד אין האלקים, הּוא ה' ּכי הארץ עּמי ּכל ּדעת :[ט]למען ְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ

‰p‰Âּבׁשבח הּדּבּור ּולהרחיב להאריך למחסֹור, אך ׂשפתים ּדבר ¿ƒ≈ְְְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָ

הּנֹורא הּזה הּקדֹוׁש הּספר נֹוראֹות קדּׁשת מעלת ּגדּלת ְְְְֲֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֻֻהפלגת

ּבעצמֹו ויבין יראה האמת, ּבעין ּבֹו להסּתּכל ׁשּירצה מי ּכי ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמאד,

ּבתבּונת חפץ ואינֹו חלק, ׁשּלּבֹו ּומי מּגיעין. הּדברים היכן ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָעד

ורעי אחי לכל אּולם אּלה. ּדברי לֹו יֹועילּו לא הּזה, הּספר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻקדּׁשת

יראּו מּזה ויתר הּזה, הּקדֹוׁש הּספר מּדרכי מעט ּנא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאדּברה

ותֹורה ּתֹורה כל ּכי והּוא, לּבם. ויׂשמח עיניהם יראּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּבעצמם,

ּפרטּיים ּדברים וכּמה מּכּמה מדּברת הּזה הּקדֹוׁש הּספר :מּדברי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

הּקדֹוׁשה. ּתֹורתנּו מצוֹות וכּמה מּכּמה טֹובֹות, מּדֹות וכּמה ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָמּכּמה

מּדברים מדּברת ותֹורה ּתֹורה וכל רעֹות; מּדֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּומהרחקֹות

הּתֹורה ּכגֹון ּכּלם. וכן הּׁשנּיה, ּבּתֹורה נזּכרּו ּׁשּלא מה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻֻמיחדים,

הּכהניםהּמתחלת אל אמר ב)(ּב: ּוׁשמירתסימן מּתפּלה מדּברת , ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

איך לידע מׁשּפט ּבחינת וׁשּצריכין ּבזה, זה ׁשּתלּויים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּברית

קדם צדקה להפריׁש צריכין זה ּובׁשביל וכּו', הּזה החרב עם ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹללחם

לּמּוד ּומענין ׁשּבּתפּלה; זרֹות מחׁשבֹות ּומענין וכּו'; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּתפּלה

לקּׁשר וׁשּצריכין וכּו'. וכּו' הּמׁשּכן ּומהקמת הּקדֹוׁשה. ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּתֹורה

ׁשם מבארים הּדברים אּלּו וכל וכּו'. ׁשּבּדֹור להּצּדיק ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּתפּלה

ּכגֹון ׁשאחריה, ותֹורה ּדגמתֹו. אין אׁשר ונֹורא נפלא ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻּבקׁשר

וכּו' ה)ּבחצֹוצרֹות מעׂשּית(ּבסימן הינּו אחרים, מענינים מדּברת , ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבזה וכּיֹוצא וכּו'. וכּו' ּומּיראה ּבכח, ּומּתפּלה ּבׂשמחה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹהּמצוֹות

טֹובֹות עצֹות מלא הּזה הּקדֹוׁש הּספר ּדברי כל ּכי הּתֹורֹות, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבׁשאר

ּומהרחקת הּנהּוגֹות, הּמצוֹות ּומּכל הּמּדֹות מּכל ּומדּבר ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָונֹוראֹות,

הּתאוֹות ּכל אכילה,ּוׁשבירת ותאות ממֹון ותאות נאּוף מּתאות : ְְְֲֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַַָָָ

וגדלּות ּוקּפידּות וכעס הּכבֹוד ּגנּותמהרחקת ועצם האמת (ּומעלת ְְְְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

הרעהּׁשקר) מּלׁשֹון הּדּבּור, מּפגם והעצלּות, העצבּות מהרחקת , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

העינים מּקדּׁשת החּוׁשים, ּכל ּומּפגם הראּות מּפגם וכּו', ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻּורכילּות

והּפה והאזנים מּול[י]והחטם אל הּמאירין הּנרֹות ׁשבעת ׁשהם , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

הּקדֹוׁשה הּמנֹורה חדׁש;[יא]ּפני וראׁש טֹוב ויֹום ׁשּבת מּקדּׁשת ; ְְְְְְִֵֶַַַַָָָֹֹֻ

מּפסח עצמֹו. ּבפני ורגל רגל מּכל ּובפרטּיּות ּבכלל, רגלים ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּׁשלׁש

מצות ׁשהם ורגל. רגל ּבכל הּנהּוגֹות ּומהּמצוֹות מּסּכֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻמּׁשבּועֹות

ה ּוקריאת ּוׂשאֹור, חמץ ואּסּור מּצה ּכֹוסֹותאכילת וארּבע הּגדה ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָ

ּוׁשמיני־ רּבה והֹוׁשענא מינים, וארּבעה סּכה מּמצות וכן ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻּבפסח,

הּׁשנה מראׁש ּבׁשבּועֹות, הּתֹורה ּומּקּבלת וׂשמחת־ּתֹורה, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעצרת

ּותפּלין מּציצית ּופּורים, מחנּכה ּומּיֹום־הּכּפּורים, ׁשֹופר ְְֲִִִִִִִִִִֵַַָָֻּותקיעת

ּומּמּׂשא־ּומּתן ּתֹורה ותלמּוד מּצדקה ּותפּלה, ׁשמע ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָּוקריאת

ואהבה מּיראה מענוה, חכמים, ּומאמּונת מאמּונה ְְֱֱֱֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבאמּונה,

הן ּובכּונה, ּבכח מּתפּלה ּדקדּׁשה, והּכּסּופין הרצֹון ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹֻּומּמעלֹות

הּתפּלֹות ׁשאר מעלת עצם מּגדל הן ׁשּבּיֹום, ּתפּלֹות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹמּׁשלׁש

לֹומר ויֹום, יֹום ּבכל ּבהם להרּבֹות ׁשּצריכין ּובּקׁשֹות, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּותחּנֹות

לפרׁש ההתּבֹודדּות, מעלת ּגדל ּובפרט הרּבה. ּובּקׁשֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּתחּנֹות

קֹונֹו, לבין ּבינֹו יֹום ּבכל יתּברך לפניו אׁשּכנז ּבלׁשֹון ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָׂשיחתֹו

יתּברך. לעבֹודתֹו להתקרב ׁשּיזּכהּו ה', ּפני נכח לּבֹו ּכּמים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשּיׁשּפך

הּבכּיה ּומּמעלת לתׁשּובה, ׁשּמזּכה ּתהּלים, אמירת מעלת ְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹּומּגדל

נׁשּבר לב מּמעלת אביו, לפני הּמתחּטא ּכבן יתּברך, הּׁשם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָלפני

עצמֹו להכריח ׁשּצריכין הּׂשמחה, מּמעלת העצבּות. ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָּומהרחקת

לבֹוא נפלאֹות עצֹות והרּבה ּתמיד, ּבׂשמחה להיֹות ּכחֹותיו ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹּבכל

ּובית־ הּמׁשּכן מענין ארץ־יׂשראל, קדּׁשת מּמעלת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻלׂשמחה.

הּׁשלֹום, מעלת ּומּגדל הּמחלקת מּגנּות וירּוׁשלים, ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּמקּדׁש

זרֹות, מחׁשבֹות ּומהרחקת הּמחׁשבה מּקדּׁשת מּתענית, ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָָֻמּתׁשּובה,

לּכל, הּמכרחים ׁשּבעֹולם הּקדֹוׁשים והּדרכים הּדברים מּכל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻוכן

לצּדיקים והתקּׁשרּות התקרבּות מעלת ּכל[יב]מּגדל ּתלּוי ׁשּבזה , ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

נגינה מיני ועׂשרה זמר ּוכלי נּגּון מענין הּיׂשראלי, איׁש ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻקדּׁשת

ׁשּלא ּדברים הברה, וקֹול אנחה וענין ורּקּודין, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּומהמחאת־ּכף

סֹודֹות לגּלֹות נראה ולא נׁשמע לא אׁשר מעֹולם, אזן ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשמעתן

ה' ּדרכי אׁשר ּכאּלּו, ּבדברים מאד להעֹולם הּנצרכין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹנֹוראֹות

מאד. ּבהם קסחנסּתרּו ּדף ׁשלח ּבזהר קֹול(ועּין ּבסֹוד מאד ּׁשּמפליג מה : ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ

ריח ּדף ּפינחס ּובפרׁשת ּבסֹודהברה. מאד ׁשּמפליג עצמן: מנענעין ּׁשּיׂשראל מה ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבּזהר אחרים ּבמקֹומֹות עֹוד ועּין ׁשּבקדּׁשה. ּדבר ּבאיזה ּובּכתבים[יג]ּכׁשעֹוסקין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

הּסֹודֹות עצם ּגדל מרחֹוק ותבין ּתראה ׁשם חקלא, מחּצדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבין

אֹותן ּכׁשעֹוׂשין ּובפרט עֹוׂשין, ׁשּבני־אדם הּתנּועֹות ּבכל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּנסּתרֹות

ּבׁשביל אֹו ּבתפּלה ּכּפים מחיאת ּכגֹון ׁשּבקדּׁשה, ּדבר ְְְְְְִִִִִִִִִִֶַַָָָָֻּבׁשביל

לדּבר ּומרּבה והבן). ּוראה עיניך ּפקח ּבזה. וכּיֹוצא מצוה, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׂשמחת

ּבׁשּום עצמֹו יתיאׁש לבל יתּברך, ּבעבֹודתֹו לחּזקֹו האדם לב ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָעל

ע תחלת עיין [ז] ט. מט, ישעיה [ה] ז. מב, שם פ"[ו] הכללים שער מוהר"ח חיי [ח] התיקון. סדר במדבר"ב [יא] כא. בתורה להלן כמבואר [י] ס. ח, מלכים�א [ט] שס. סימן ן

תקו עיין [יג] קכג. בתורה כמבואר [יב] ב. בחיי"ח, ועיין קלג: ודף קלא: דף ע. תיקון ושם קיח. דף סט. תיקון תקז."ז תקד, סי' מ
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ּגדֹול עקׁשן יהיה רק ׁשּבעֹולם. ּדבר מּׁשּום יּפל ּולבל ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאפן,

ּכי ּבעֹולם, אפן ּבׁשּום מקֹומֹו את להּניח לבלי יתּברך, ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹּבעבֹודתֹו

עֹולם רחמיו כלּו ולא תמנּו לא ה' ּכל[יד]חסדי מּכללּיּות וכן ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹֹ

מּכללּיּות"הּתרי ּדרּבנן, מצוֹות וכל וענפיהם ׁשּבּתֹורה מצוֹות ג ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

רזין וקּבלה, הלכה ונסּתר, מּנגלה ׁשּבעל־ּפה, ותֹורה ׁשּבכתב ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּתֹורה

ּפעמים וכּמה ּכּמה ידּבר ּומּכּלם יקרא, ּבׁשם לכּלם ּדרזין, ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻֻורזין

הם ּכאחד וכּלם חדׁשים, וחּדּוׁשים נפלאים ּוקׁשרים ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶָָָָָָֻּבדרכים

ׁשּום אין אׁשר עד יתּברך, להּׁשם להתקרב איך נפלאֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָעצֹות

ּבכל ׁשּבעֹולם אדם לכל הּנצרך טֹובה, ועצה ּוקדּׁשה מצוה ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָָֻּדבר

עמקּו מאד ּכי הּזה, והּנֹורא הּקדֹוׁש ּבּספר נזּכר ׁשּלא ודרּגא, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּדרּגא

ּכל ּכֹולל ּובפרט, ּבכלל הּכל מּכללּיּות מדּבר הּוא ּכי ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֹמחׁשבֹותיו.

ראׁשית מן ּכּגדֹול, ּכּקטן אדם, ּכל ׁשל ׁשּבעֹולם והּדרגֹות ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹהעֹולמֹות

הּמרּכז נקּדת ּתכלית עד האצילּות, ּתחּלת ׁשהּוא הּבריאה, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֻֻנקּדת

לפי ואחד אחד ּכל עליו, עֹומד ׁשהאדם הּגׁשמי העׂשּיה עֹולם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָׁשל

והּז הּׁשעה ּבאֹותּה ּומדרגתֹו עדמקֹומֹו ׁשּבּגדֹולים הּגדֹול מן מן. ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

ּכתרין ּבעׂשר למּטה למּטה הּמּנחים ואפּלּו ׁשּבּקטּנים, ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָֻהּקטן

ּומּתחּתיו ּתחּתּיֹות הּׁשאֹול עד ּבעוֹונֹותיהם ירדּו אׁשר ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּדמסאבּותא,

הרחמים. מן וׁשלֹום, חס יתיאׁשּו, לבל ויחּיה, יקיץ יעֹורר, לכּלם -ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

יאּמץ ּכֹורעֹות ּוברּכים מּליו, יקימּון "ּכֹוׁשל ּבהּתֹורה מּזה ּכי(וכמבאר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ינהגם ּפסּוקמרחמם על ׁשם עּין ז, ּבסימן תנינא ּבלּקּוטי ּובארץ)" ּבּׁשמים כל ּכי :: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ÏkÓeידּבר רב על־ּפי מדּבר, ׁשהּוא וענין ענין וכל ודבר ּדבר ƒ»ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

עצה ּבדרך אחר, ּבסגנֹון ּפעם וכל ּפעמים, וכּמה ּכּמה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּמּנּו

למׁשל אחרת. "טֹובה ּבהּתֹורה ה)"ּבחצֹוצרֹות: מבאר,(ּבסימן ׁשם ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָֹ

לפּׁשט זֹוכין זה ועל־ידי רעמים, ּבחינת היא ּבכח ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּתפּלה

ּגדֹולה ּבׂשמחה הּמצוֹות לעׂשֹות ולזּכֹות ׁשּבּלב, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָעקמימיּות

" ּובהּתֹורה וכּו'. ּבעצמּה מעלּתםמהּמצוה אׁשר מח)"על (ּבסימן ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

סּכה ּבחינת והּוא לבנים, זֹוכין ּבכח ּתפּלה ׁשעל־ידי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻמבאר,

אחר ּובמקֹום וכּו'. מח)וארץ־יׂשראל ּבכח(ּבסימן ׁשּתפּלה מבאר, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּובהּתֹורה ׁשּבּתפּלה. זרֹות ּומחׁשבֹות ּופנּיֹות ּגדלּות ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָמבּטל

יכסימּו" ט)"ּתהמת מקּבלין(ּבסימן מּׁשם ּבכח ׁשּמּתפּלה מבאר, ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֻ

העֹולמֹות ּכל ּומקּימין החּיּות, ּוׁשליׁשים,עּקר ׁשנּיים ּתחּתּיים, : ְְְְְִִִִִִִִִַַַַָָָ

וכן וכּו'. ּולארץ־יׂשראל ׁשלמה ולאמּונה ונפלאֹות, לנּסים ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָוזֹוכין

הּקדֹוׁשֹות והעצֹות וההנהגֹות והּדרכים והּמצוֹות הּמּדֹות ְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָּבכל

ּפעם וכל ּפעמים, וכּמה ּכּמה ידּבר מּכּלם מהם, מדּבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשהּוא

ונֹורא נפלא חדׁש וקׁשר ׁשמירתּבדרך יחד ויקּׁשר יחּבר ּפעם : ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשעל־ ׁשּבת, ּבחינת ׁשהיא לאמּונה, זֹוכין ׁשעל־ידי־זה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּברית,

ּדקדּׁשה לכּסּופין זֹוכין ואזי וכּו', והּתֹורה הּצדקה נׁשלם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻידי־זה

ּכל ואזי נפׁש, ּבעל וכּו',להיֹות הּפנים לחם ּבבחינת אכילתֹו ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָ

" ּבהּתֹורה וכּו'ּכמבאר ּבדברא ּבירא לן לא)"אית ּופעם(ּבסימן . ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹ

עבֹודה־זרה. ׁשהּוא הּגדלּות, ּבּטּול עם הּברית ׁשמירת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָיחּבר

הל ׁשּבעֹולם,"ותּקּון ּומּׂשא־ּומּתן העסקים ּכל ׁשהם מלאכֹות ט ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ועל־ידי־זה וכּו', וקּבלה והלכה תּתאה ויחּודא עּלאה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָויחּודא

הּתֹורה לתבּונֹות ׁשּזֹוכין עד לתׁשּובה הּמאיר לדּבּור ְְְִִִִִִֵֶַַַָָזֹוכין

" ּבהּתֹורה ּכמבאר "לעמקּה, ה' יא)אני ּבזה(ּבסימן וכּיֹוצא . ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ

ּבכּמה ּתּוׁשּיה, הגּדיל עצה, הפליא והּמּדֹות. הּמצוֹות ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָּבׁשארי

ּולגדל חליׁשּותנּו, ּבעצם ּכי ונפלאים. חדׁשים ׁשֹונים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶָָָֹֹּדרכים

ׁשאמרּו ּכמֹו יֹום ּבכל עליו ׁשּמתּגּבר אדם, ׁשל יצרֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהתּגּברּות

לברכה זכרֹונם נב)רּבֹותינּו צריכין(סּכה אנּו על־ּכן עצֹות, ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֻ

האדם לפעמים ּכי ּדרכים. ּבכּמה יתּברך לעבֹודתֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָָוהתעֹוררּות

הּזאת. הּתֹורה אֹור על־ידי זאת ועבֹודה זה לדרך ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹנתעֹורר

ּתֹורה על־ידי רק זאת, ּתֹורה על־ידי לזה מתעֹורר אינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹולפעמים

והּמקֹום. הּזמן ּוכפי ׁשּלֹו הּמדרגה ּוכפי האדם לפי והּכל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹאחרת.

חפץ אׁשר לכל מאד. נעמּו ּכי אמריו ׁשמעּו ה'. טֹוב ּכי ּוראּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֹטעמּו

חּייו על ולחּוס עצמֹו על להסּתּכל ורֹוצה לאמּתֹו ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָּבאמת

קדם יעֹול אנּפין ּבהאיך וסֹופֹו אחריתֹו על לחׁשב ְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵַַַַָָָֹהאמּתּיים

ּולבבֹו[טו]מלּכא ּבנפׁשֹו יֹודע אדם ּכל ּכאׁשר וכּו' :וכּו' ְְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָ

Ìbעמקּות ּבהם יׁש הּזה הּספר ּדברי ּבכל ּכי ותראה, ּתבין «ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבכ מאד ּבכללּגדֹול מעמקּות, לפנים עמקּות ותֹורה. ּתֹורה ל ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹ

זכרֹונֹו הּקדֹוׁש, מּפיו ׁשמעּתי וכאׁשר פרטּיּות. ּובפרטי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָּובפרט

אמר אחת ׁשּפעם ּגדֹוללברכה, עמקּות יׁש ׁשּלי ּבהּתֹורה .[טז]: ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

סלע. יפֹוצץ ּוכפּטיׁש ּכאׁש הּזה הּקדֹוׁש הּספר ּדברי ּכה הלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּכי

חדׁשֹות יקרֹות הקּדמֹות וכּמה לכּמה מתחּלק ותֹורה ּתֹורה ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָּכל

ּתֹורה מּכל לרב הּיֹוצאים וענינים טעמים ּולכּמה ְְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָֹונפלאֹות

ּבּספר הּנאמרים הּתֹורֹות מּדברי ותֹורה ּתֹורה כל ּכי ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָותֹורה.

ּבנּוי מאד, וחזק ונֹורא נפלא ּגדֹול, ּבנין הּוא הּזה ְְְְְִִֶַַָָָָָָָָֹהּקדֹוׁש

ּבֹו[יז]לתלּפּיֹות ּפֹונים ׁשהּכל ּתל חדרים,[יח], וכּמה מּכּמה ּכלּול , ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּופתחים וחּלֹונֹות מחדר, לפנים וחדר מחדר לפנים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָחדר

וענין טעם וכל וחדר חדר וכל לזה. ּומּזה לזה מּזה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפתּוחים

אחד ּבכל יׁש ותֹורה, ּתֹורה ּבכל ּבפרטּות הּנמצאים ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָוהקּדמה

ּומתרּבין ּׁשהֹולכין מה וכל מאד, מאד ּגדֹול עמקּות ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹואחד

לּים ּכּמים ויֹותר, יֹותר עמקּות ּבהם יׁש והענינים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּטעמים

ויֹוצא נכנס ׁשהּוא ּפעם ּבכל ּכי לאׁשּורֹו, יבין וערּום ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָמכּסים.

צריך ענין, ּבאֹותֹו לענין ּומענין לחדר ּומחדר לפלטין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָמּפלטין

מתיקּות היטב להבין מאחריו ּולהּביט ּפעם ּבכל לאחֹוריו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹלחזר

ּכּלֹו מאחריתֹו, וראׁשיתֹו מראׁשיתֹו ּדבר אחרית הּדברים, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻעמקּות

וכן ּבסֹופֹו, ּותחּלתֹו ּבתחּלתֹו סֹופֹו ונעּוץ ּומחּבר ְְְְְְִִִֵָָָָָֻקׁשּור

ּבכללּות ּוביֹותר הּדעת. וירּבה המעּין יׁשֹוטט ּובצדדיו. ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבאמצעיתֹו

וענינים טעמים מּכּמה ונכללת ונסּגרת מחּברת ׁשהיא ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻהּתֹורה,

אּתה וצריך ים. מּני ּורחבים ועמּקים ונפלאים נֹוראים ְְְְְֲִִִִִִִִִַַָָָָָָֻׁשֹונים

ראיֹות ׁשלׁש אֹו ׁשּתים מביא ׁשּלפעמים ּבדבריו, ׁשּתבין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהמעּין,

הּלׁשֹון ּומרהיטת מאד, ונעים נפלא עמקּות ּבדרך אחד ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלדבר

על־ּפי ׁשּכֹותב הּזה, הּספר ּדרך ּכך ּכי אחת, ראיה היא ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָנדמה

" ּתבת ּפעמים ּכּמה נדמהּכירב זה ּומחמת אחד, ּדבר על וכּיֹוצא " ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

וכל טעמים, וכּמה ּכּמה הּוא ּובאמת אחת, ּוראיה טעם ְְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּוא

מלשה חיי"[יד] [טז] המלך. לפני יכנס פנים באיזה [טו] כב. ג, איכה שה"כ [יז] שמז�שמח. סי' שהש"מ ל. ברכות [יח] ד. ד, ד�יא."ש, ר
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טעמים הם ּכי לחּלקם, אפׁשר אי על־ּכן ּבחברֹו, קׁשּור ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחד

ּבחברֹו וקׁשּור נעּוץ אחד וכל מאד. נפלא ּבדרך רּבֹות :(א)ּוראיֹות ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

‰p‰Âלכּתב מהראּוי היה ודּבּור ּדּבּור ּכל ׁשל העמקּות ּגדל לפי ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ

" ּפעם "ודּוקּבכל אֹו "והבן" היטב" הּלׁשֹונֹותועּין ּבאּלּו וכּיֹוצא " ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵַַַַַָָ

ראה אך היטב, להבין ׁשם עּיּונֹו עין ׁשּיׂשים למעּין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּמֹורים

ודּבּור ּדּבּור ּכל אצל ּכמעט לכּתב ההכרח יהיה אם־ּכן ּכי ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹראיתי,

ׁשּיׁש והעמקּות הּׂשכל מתיקת ערבת עצם לפי ּכאּלּו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלׁשֹונֹות

מאד ּגדֹול עמקּות יׁש רב ועל־ּפי ּדּבּור, ּבכל וכמעט ענין ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹֹּבכל

על־ּכן הּלׁשֹונֹות. מאּלּו לׁשֹון ׁשּום יסּפיק לא אׁשר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבדבריו

לׁשֹון ׁשּום מּלכּתב עצמי את ּומנעּתי עטי, את ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהחּדלּתי

הּנ מּתחת"מּלׁשֹונֹות נׁשמט רחֹוקֹות ּולעּתים לפעמים רק ל. ְְְְְִִִִִִִַַַַַַָ

מח לֹו ׁשּיׁש מי ּבאמת, והמעּין ּכזה, לׁשֹון איזה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהקּולמֹוס

מּני ועמּקים רחבים ׁשהם הּדברים, עמקּות מאליו יבין ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּבקדקדֹו,

ּדבׁש צּוף לטעם ׁשרֹוצה ּומי מּתהֹום. ועמק מּׁשמים ּגבֹוּה ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹים,

הדק ּגדֹול ּבעּיּון האמת ּבעין להעמיק צריך האּלּו, נעם ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹאמרי

מּגעת. ׂשכלֹו ׁשּיד מקֹום עד מתּכנּתֹו על הּדבר להבין ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻהיטב,

ּפׁשטּיּות היטב להבין ּתבּונה, יפיק ואדם חכמה מצא אדם ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָָָאׁשרי

הּזה הּקדֹוׁש ּבּספר הּנאמרין האּלה, ואף־על־ּפי־כן[יט]הּדברים . ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ּדברים להבין ידֹו קצרה אׁשר ּגם ּכי לכּלהֹו. ּדׁשויא מּלתא ְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָֻהּוא

הּספרעמ ּבדברי לנפׁשֹו מרּגֹוע למצא יּוכל הּוא ּגם הּוא ּקים, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַֹֻ

הּיֹוצאים הּנפלא והּמּוסר הּקדֹוׁשֹות העצֹות ּבדברי הּזה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּקדֹוׁש

ּכּונה להבין ׂשכלֹו עיני ה' יאיר אׁשר ּכפי ותֹורה, ּתֹורה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָמּכל

ּכי הּקדֹוׁשה. ּבתֹורתֹו לברכה, זכרֹונֹו רּבנּו, ׁשהכניס ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָהּפׁשּוטה

ּגבֹוהֹות עליֹונֹות הּׂשגֹות הם הּזה הּנֹורא הּספר ּדברי ּכל ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבאמת

ונסּתר ונעלם ּתכלית. ואין סֹוף אין עד מאד מאד ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַֹֹֻועמּקֹות

מזּכרים אינם אׁשר מאד, ועליֹונים ּגבֹוהים ּדברים ּבהם ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻונתלּבׁש

האר ּכתבי וכל וסֹוד. רמז ּבדרך אם ּכי הּתֹורה ּבתֹוך ז"ּכלל ל"י ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּכּלם הּקדֹוׁשה, הּקּבלה ּדרכי וכל ותּקּונים הּקדֹוׁש הּזהר ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֻּומאמרי

ותֹורה ּתֹורה וכל הּזה. הּקדֹוׁש הּספר ּבדברי ּכלּולים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכאחד

מה מיחד ּומּׁשער מצוה מאיזה מיחדֹות מּכּונֹות עץ"מדּברת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ

אׁשרחּיים זר, ולא ראּו עינינּו ּכאׁשר מאד, ונֹורא נפלא ּבדרך " ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּכּונתֹו, מעצם הּים מן ּכטּפה לפעמים לנּו והראה עינינּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּפתח

ּכל ּכי ּבעלמא, רמזים איזה לפרקים הּספר ּבתֹוך הּובא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוכאׁשר

מּפרּד ּכלּול ותֹורה ּפׁשט[כ]ס"ּתֹורה ּבדרך הן ואחד, אחד ּובכל , ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

מאד ונֹורא נפלא ּגדֹול, עמקּות ּבהם יׁש ּבכּלם וכּו', רמז ּבדרך :הן ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

C‡,ותֹורה ּתֹורה ׁשּבכל הּפׁשּוט ּפרּוׁש הּוא הּקדֹוׁשה ּכּונתֹו עּקר «ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָ

הּמעׂשה אּלא העּקר הּוא הּמדרׁש לא ּכּמה[כא]ּכי ּכבר ּכמבאר , ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּגּלה[כב]ּפעמים ותֹורה ּתֹורה ּבכל הּקדֹוׁשה ּכּונתֹו עּקר ׁשּכל , ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָָ

ּבׁשביל רק היה הּכל - הּקדֹוׁש מּפיו ׁשּיצא ודּבּור ּדּבּור ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָֹּובכל

להם לרמז יׁשרה, מעׂשה לידי להביאם יׂשראל את ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלזּכֹות

ונפלאֹות עמּקֹות ותחּבּולֹות עצֹות להם להֹורֹות ּומּקרֹוב, ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻמרחֹוק

הרֹואה יראה ּכאׁשר ׁשהּוא, מקֹום מּכל יתּברך להּׁשם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלהתקרב

ּכּונתֹו כל ּכי לאמּתֹו. האמת ּבעין להסּתּכל ירצה אם ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבעיניו,

הּיֹוצאים והעצֹות העבֹודה להבין ׁשּנׁשּתּדל רק היה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּקדֹוׁשה

לפניו ונׁשּתּטח יתּברך מהּׁשם וׁשּנבּקׁש ותֹורה. ּתֹורה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמּכל

ּבטחנּו, ּובה' ּבפׁשיטּות. ּבהם הּכתּוב ּככל לקּים ונׁשּתּדל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָיתּברך

ּבּספר הּנאמרין קדׁש לדברי היטב ולּבֹו עינֹו ׁשּיׂשים מי ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּכל

מאד ויׁשּתֹוקק ויכסף עיניו ויּפתחּו לּבֹו יתלהב הּזה. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹהּקדֹוׁש

ונפׁשֹו לבבֹו ּבכל ּבאמת ה' אל יׁשּוב אׁשר עד יתּברך, ְְְְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָלעבֹודתֹו

מּמקֹומֹו יזיז ּכצּור חזק ולב אםּומאדֹו, נּמֹוח, הּוא אבן אם : ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹ

ז הּקדֹוׁש מּפיו ׁשמענּו ּכאׁשר מתּפֹוצץ, הּוא ׁשּמי"ּברזל ׁשאמר, ל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּכל אצלֹו נפּתחין יהיּו ּבוּדאי האמת, ּבעין הּזה ּבּספר ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּיסּתּכל

ּגמּור ּתׁשּובה ּבעל נעׂשה ויהיה לבבֹו, קׁשיּות :[כג]ּגידי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

˙Ó‡·eהחּבּור ּבׁשבח לסּפר אפׁשר ואי הּנמנע מן הּוא ∆¡∆ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

קדּׁשת ּבׁשבח ׁשּכן וכל ּומּכל־ׁשּכן הּזה, הּנֹורא הּכרך ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּקדֹוׁש

ורּבנּו, מֹורנּו אדֹוננּו ויּקירא, רּבא עּלאה ּבּוצינא הּקדֹוׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָהמחּבר

ידענּו ּכי ּגם ּומה תהּלה. ּדּומּיה לֹו ּכי לברכה, וקדֹוׁש צּדיק ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָזכר

לא על חּנם ועלינּו עליו קמּו רּבים הּמחלקת, עצם ידענּו ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹּגם

והחׁשינּו מחסֹום לפינּו לׂשּום הכרחנּו הּזה הּדבר ּובגלל ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָֻּדבר.

ּותמימּותֹו ּופריׁשּותֹו קדּׁשתֹו ּבׁשבח ּולסּפר מּלהאריך ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָֻמּטֹוב

הרמה וחכמתֹו ּגדּלתֹו ּובמקֹום ּבאמת, וענותנּותֹו ְְְְְְְְְֱִִֶֶַָָָָָָָָֻוצדקתֹו

ּבּנגלה ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ידֹו מצאה ּכּביר אׁשר ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻוהּנּׂשאה,

סתרי ּובכל ואחרֹונים ראׁשֹונים ּופֹוסקים הּתלמּוד ּבים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָּובּנסּתר,

לא סתּום וכל לּה אניס לא רז ּכל ועצּומֹות ּגבֹוהֹות ְְֲֲִֵַַָָָָָָֹהּׂשגֹות

והעלּוב הּסבלן הּפׁשּוט ענותנּותֹו. מֹוצאין אנּו ׁשם - ְְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָעממהּו

ולילה יֹומם נפלא, נפׁש ּבמסירּות ה' את עֹובד ּבמעׂשיו, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָותמים

והּׂשגה ּבחכמה יתּברך מעבֹודתֹו ינּוח ולא יׁשקט לא יׁשּבת, ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹלא

ּבּספר מיׁשרים ּתחזינה עיניכם ּכאׁשר מאד, מאד ונֹוראה ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּגדֹולה

יׁשּפט האּלה, לּדברים לּבֹו יׂשים אׁשר מעּין ּכל ּכי הּזה, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּקדֹוׁש

וכּמה מלאה. מּכרס ּכאּלּו ּדברים להּׂשיג אפׁשר ׁשאי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבצדק,

ּתעניתים אלפים וכּמה טרח, טרחֹות וכּמה יגע, ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָיגיעֹות

וכּמה לׁשּבת, מּׁשּבת ׁשלמֹות הפסקֹות וכּמה וכּמה ְְְְְְְְִֵַַַַַַַָָָָָָָוהפסקֹות,

ּופרׁש ּבהתּבֹודדּות התּבֹודד ׁשנים וכּמה וכּמה סּגף, סּגּופים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָמיני

מיני ּבכל עצמֹו וקּדׁש ּתאוֹות, מיני מּכל ּפריׁשּות מיני ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָעצמֹו

נֹוראה ּבקדּׁשה ונתקּדׁש נתעּלה הּכל על ּוביֹותר ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֻֻקדּׁשֹות.

מּנגד נפׁשֹו הׁשליך אׁשר ארץ־יׂשראל קדּׁשת על־ידי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻועצּומה

מלחמֹות ּתקף ׁשהיּו מלחמה, ּבׁשעת הּקדֹוׁשה לארץ ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹונסע

דעדּו הרּפתקאֹות וכּמה וכּמה הּמדינֹות, ּבאֹותן וחזקֹות ְְְְְְֲֲִַַַַַַַָָָָָָקׁשֹות

וכּו' הּזה ּכּפׁשּתני יבחן צּדיק ה' הּדרך. ּבאֹותֹו הּקיפּו*)עליו ּכי ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָ

ּתכּופֹות וסּכנֹות צרֹות מיני ּכּמה הּימים ּבאֹותן אז ְְְִִֵַַַָָָָָָָָעליו

הּמדינה,ּורצּופֹות ּבאֹותּה אז ׁשהיה לצלן רחמנא הּדבר צרת : ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אחד, יֹום ּבחּייהם ּבטּוחים היּו ׁשּלא הּמלחמה, רעׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹותקף

חיי עיין [יט] בתחלתו. לחכמה פרפראות בספר עיין ר"[א] [כ] שסה. שסב, שסא, שנג, סימנים: הר"מ שיחות עיין [כב] יז. א. אבות [כא] ס'וד. ד'רוש ר'מז פ'שט סי'"ת ן

חיי [כג] ועוד. כז. שמ"יט. סי' ל"מ רבה בראשית (* ברש"ט. ומובא ע"ב, יא תהלים ש."י
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אפׁשר אי אׁשר ּוממֹון, ונפׁש ּבגּוף קׁשֹות הרּפתקאֹות מיני ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּוׁשאר

ּבכתב לסּבל[כד]לבאר ּברזל ּכח לֹו נתן ּברחמיו יתּברך והּׁשם . ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ

ּכאּלה ויּסּורין צרֹות לסּבל אדם לׁשּום אפׁשר ּׁשאי מה זה, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּכל

ויצא יׂשראל, לארץ ונכנס ּבׁשלֹום, לעבר זכה אׁשר עד צד, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמּכל

ּכי ּובאתּכסיא. ּבאתּגליא ּׁשּזכה למה וזכה ּפגע, ּבלי ּבׁשלֹום ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָּובא

ארץ־יׂשראלמּלב על־ידי ּׁשּזכה מה אלקינּו, לה' הּנסּתרֹות ד ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

היה ּכי ראינּו ראה ּבאתּגליא ּגם חי, ּכל מעין נעלמים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹלדברים

עד מעלֹות ּבכּמה ארץ־יׂשראל אחר ׁשּגּלה הּתֹורה ּכי עּמֹו, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָה'

ּגם אמנם אם מּקדם, ׁשּגּלה מהּתֹורה וׂשגבה נתעּלית ׁשעּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאין

נפלאתּה. נֹוראֹות ּתבל ּפני האירה הּקדֹוׁשה ּתֹורתֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹמּקדם

ׁשמים ּגבהּו ּכי אּולם ּומּקדם, מאז ּגם ּתֹורתֹו ּדברי ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָנפלאים

מּדרכי ארץ־יׂשראל, לאחר ׁשּגּלה ּתֹורתֹו ּדרכי ּגבהּו ּכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמארץ

ּכּמה ּבפרּוׁש הּקדֹוׁש מּפיו ׁשמענּו ּכאׁשר מּקדם, ׁשּגּלה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּתֹורתֹו

לאחר[כה]ּפעמים ׁשּגּלה מהּתֹורה הּוא ּככּלֹו רּבֹו הּספר וכל . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻ

ארץ־ קדם ׁשל מהּתֹורֹות ּבֹו נמצא ולא ּבארץ־יׂשראל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשהיה

לדגמא עלין ׁשלׁשה אֹו ׁשנים מּזער, מעט ּכי־אם (והםיׂשראל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹֻ

קיד, סימן עד עג מּסימן ׁשהם החברים, ּבלׁשֹון ׁשּנכּתבּו הּסימנים ּבתֹוך ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנמצאים

ּדמעט) מעט רק הם ׁשם :וגם ְְְִֵַַַַָ

‰p‰Âתקס ּבׁשנת ּבאֹוסטרהא ראׁשֹון ּפעם נדּפס הּספר ח,"זה ¿ƒ≈ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָ

הּמדּפיסים אך ׁשנה, ׁשלׁש־עׂשרה זה לברכה, זכרֹונֹו רּבנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבחּיי

רּבּו ּכמֹו רּבּו ועל־ּכן ּבפנינּו. ׁשּלא נדּפס ּכי מאד, עּותּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּדׁשם

נחסרּו מקֹומֹות ּובכּמה הּדפּוס, ּבׁשעת ׁשם ׁשּנפלּו ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָֻהּטעּיֹות

ּכּמה והחליפּו מקֹומֹות, ּבכּמה הּסדר ׁשּנּו ּגם ׁשלמֹות. ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשיטֹות

ׁשּבין ההפסקֹות ּבענין קלקּולים ׁשאר מּלבד לגמרי, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָענינים

לּתן לפעמים ׁשּצריכין ּבעצמּה, ּתֹורה ּכל וׁשּבתֹוך לתֹורה. ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָּתֹורה

לפעמים מאד. עּותּו אּלה ּובכל לענין. ענין ּבין והפסק ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹרוח

ׁשאמרּו ּובמקֹום לצרך, ׁשּלא הענין ּבאמצע ּגדֹול הפסק ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹהפסיקּו

נתנּו לא מקֹומֹות ׁשּבכּמה עד יחד. הענין וצרפּו ּכללּו ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹלהפסיק,

לתּקן ודעּתי לּבי ׂשמּתי אּלה על הּמאמר. ּבהתחלת אפּלּו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָהפסק

ּכל ותּקנּתי עּמדי, ה' היה אׁשר ּכפי טֹוב. הּיֹותר צד על ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּכל

ראׁשֹונה ּבהדּפסה ׁשּנפלּו והעּוּות, :הּטעּיֹות ְְְְִִֶַַָָָָָָֻ

Ìbּכּנ ּבפני ׁשּלא ּפתאם נדּפס הראׁשֹון ׁשהּספר לדעת, ל,"זאת «ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ

מקֹומֹות ּובכּמה למּברג, ּבקהּלת לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ׁשהיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבעת

לתּקן עדין צריכין נחיצתהיּו ּומחמת תנינא, ּבמהדּורא הּלׁשֹון ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

על־ּכן קּמא. ּבמהדּורא ּבראׁשֹונה ּׁשּנכּתב מה ּכפי נדּפס ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהּדפּוס

יֹותר, ּולבאר להרחיב מקֹומֹות ּבהרּבה לתּקן לּבי אל ונתֹון ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָראיתי

ּׁשּׁשמעּתי מה ּכפי הּמאמר, ּכּונת ּבדעּתי והבנּתי ׁשּידעּתי מה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָּכפי

זכרֹונֹו ּבעצמֹו, הּקדֹוש ּבלׁשֹונֹו ׁשּנכּתבּו הּתֹורֹות וכל הּקדֹוׁש. ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָמּפיו

ההכרח ּבמקֹום רק אחת, אֹות אפּלּו והֹוספּתי ּגרעּתי לא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹלברכה,

חצאי ׁשני ּבתֹוך מסּגר אֹותֹו הּצגּתי ּובאּור ּפרּוׁש איזה לכּתב ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹֹֻמאד

ז מּלׁשֹונֹו זה ׁשאין ּדעת למען ּבעצמֹו"לבנה :ל ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָ

Ìbּתנ ּפסּוקי מּכל מקֹומֹות הּמראה ּכל ּומצאתי ך"יגעּתי «ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָ

ּבׁש לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו הּזהר"ּומאמרי וספרי ּומדרׁשים ס ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹ

האר וכתבי ותּקּונים ז"הּקדֹוׁש ּבּספר"י רּבּו ּכמֹו רּבּו אׁשר ל, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ׁשּלהם מקֹומֹות הּמראה יתּברך הּׁשם ּבעזרת צּינּתי ּובכּלם ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻהּזה,

ּכבֹודם מקֹום :אּיה ְְֵַָ

Ìbצּיּון ותֹורה ּתֹורה ּכל אצל ׁשהּצגּתי לּתֹורה, סימנים ׂשמּתי «ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

הא סדר על־ּפי מבּקׁשֹו,"וסימן למצא המעּין על יקל למען ב, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻ

ענין ּכל אצל לסימן אֹותּיֹות הּצגּתי ּבעצמּה ּתֹורה ּכל ּבתֹוך ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָוגם

ׁשּבכאן ּולהֹודיע לענין ענין ּבין להתּבֹונן וסימן רוח לּתן ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוענין,

ללּמד לענין מענין הּמאמר אחר,יֹוצא וענין הקּדמה ּולבאר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

ּבמקֹומֹו המעּין יבין :ּכאׁשר ְְֲִִֵֶַַַָ

Ìbּופעם ּבארּכה ּפעם ּכפּולים, הּזה ּבּספר הּובאּו מאמרים ּכּמה «ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֻ

ׁשהּתֹורֹות לברכה, זכרֹונֹו רּבנּו ׁשל ּבּקדׁש ּדרּכֹו כן ּכי - וזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבקצרה.

והּכתיבה, האמירה ּבין רּבים ׁשּנּויים על־ּפי־רב היה ּבעצמֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹׁשּכתב

מּכפי ּומֹוסיף ּגֹורע היה ועל־ּכן הּקדֹוש, מחֹו רהיטת ּכפי ּכתבם ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹּכי

אני ּכי עּמדי, אנכי כן לא אבל הּדרּוׁש. ּבׁשעת מּפיו ּׁשּיצאּו ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמה

ותֹוספת. ּגרעֹון ּבלי הּקדֹוׁש מּפיו ּׁשּׁשמעּתי מה ּכפי לכּתב ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּדקּדקּתי

ּבאּו ואחר־ּכך ּבעצמי, ׁשּכתבּתים מאמרים ּכּמה נמצאּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָולאׁשר

מּטעם ּביניהם רּבים ׁשּנּויים ונמצאּו הּקדֹוׁשה, ידֹו מּכתיבת ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלידי

ּדבר"הּנ ּכל ּכי והּכלל, טֹובים. ּכאחד ׁשניהם אמרּתי, על־ּכן ל, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבֹו ׁשּנתחּדׁש ּדבר ּבׁשביל אּלא נׁשנה לא ונׁשנה :ׁשּנאמר ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

„Úמעט להֹודיע הרּבה הּמחזיקים הּמּועטים אּלה ּדברינּו ּכה «ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

להאריך אפׁשר אי מּזה ויתר הּזה. הּקדֹוש הּספר מּדרכי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמּזעיר

הּזה, והּנֹורא הּקדֹוש הּספר נֹוראֹות נפלאֹות קדּׁשת ּבמהּות ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָֻּולסּפר

אחת ּתֹורה מעלת ּבׁשבח ּולסּפר לדּבר יריעֹות המֹון יסּפיקּו לא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹּכי

ׁשהתּגּברה הּמחלקת עצם מחמת ּובפרט הּזה, הּקדֹוש ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹמהּספר

הרּבים ּבעוֹונֹותינּו ונתקּים הרּבים, ּבעוֹונֹותינּו וּתׁשלךעכׁשו : ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָ

ארצה נעּדרת[כו]אמת והאמת עדרים[כז], האמת ׁשּנעׂשה - ְְְֱֱֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

האמ[כח]עדרים ׁשאצלֹו אֹומר ואחד אחד וכל אף־על־ּפי־, אבל ת. ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ה' ועל יבחר. והּבֹוחר לעצמֹו, עד והאמת אחד, הּוא האמת ְְְְְְֱֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָכן

ׁשּבּׁשמים לאבינּו ּכי־אם להּׁשען, מי על לנּו אין ּכי יהבנּו, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָנׁשליך

ואל ּתּטׁשנּו אל לנצח ּגם עזרּונּו, רחמיך הּנה עד עינינּו. ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּתלּויֹות

עּמנּו אלקינּו ה' יהי ינחּונּו. הּמה ואמּתך אֹורך ׁשלח ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹּתעזבנּו.

ידינּו ּומעׂשי עלינּו אלקינּו ה' נעם ויהי אבֹותינּו. עם היה ֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹּכאׁשר

ויּבנה לארצנּו, ּבׂשמחה ויעלנּו ויגאלנּו, יבֹוא ּדוד ּבן עלינּו. ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכֹוננה

רצֹון יהי ּכן אמן ּבימינּו; ּבמהרה ותפארּתנּו קדׁשנּו :ּבית ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָ

‡Ï‰ויאּדיר ּתֹורה יגּדיל והמסּדר, הּמעּתיק ּדברי :ּכה ¬…ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָֹ

'˜‰Ô˙מוהר"בא� ‰ı¯Èר"א ÈÏ˙Ùמנעמראב"יצ� ו

מו המפורסם החסיד הגאון הרב חתן ˆ·Èה"רבתי, „Â„
אב בק"שהיה ובק"ד שאריגראד ובק"ק והגליל, קרעמיניץ ק"ק

יצ :ו"מאהלוב

הר שבחי בספר הנסיעה סיפור ראה חיי"[כד] ראה [כה] הר"ן. ובשיחות תעט: שפב, שנז, קלה, קלד, קלא, קל, נה, סימנים: נט"מ ישעיה [כז] יב. ח, דניאל [כו] קעד. סי' ן

צז. סנהדרין [כח] טו.
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‰l‡Âלברכה זכרֹונֹו רּבנּו �ÌÈÚ:ּדברי ¯ÈL ¿≈∆ְְְִִִֵֵַָָƒ»ƒ
ÏÏBkנפלא ּומּוסר הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה ּומּׁשבח הּקדֹוׁשה. ּתֹורתנּו מּׁשבח נפלאֹות ידּבר המרּבה. מחזיק מּועט מּועטים, ּבדברים רּבים ענינים ≈ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

ּתענּוגי נעימת ערבת נפלאֹות להזּכיר ּבׁשירֹו וינּצח ּברּיֹותיו, ונפלאֹות יתּברך הּבֹורא מּגדּלת וידּבר נפׁשֹו. את אחד ּכל ׁשּיעֹורר עצּום, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֻוהתעֹוררּות

ׁשאינּה אבדה ואֹובדים מהם הּנּדחים ׁשל ׁשּנים וקהיֹון הּמכאֹוב מרירת ּולהפך לעתיד. ׁשּיתער והּׁשיר אליהם, הּזֹוכים לכל וׁשעׁשּועיו הּבא ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָהעֹולם

אליו לבבנּו להּטֹות קֹולֹו ירים ּכׁשֹופר אּלה. לכל לזּכֹות וכחֹו ּבידֹו אׁשר ּכחֹו, מּגדל להאדם יֹודיע עיפים, יחּזק נרּדמים, יקיץ יׁשנים, יעֹורר ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹחֹוזרת.

ּומרּבע. ּומׁשּלׁש ּכפּול החרּוזֹות, ּבראׁשי חתּום אביו וׁשם קדׁש, ּוׁשמֹו הּזה. הּׁשיר ּדרכי קצֹות אּלה הן אחד. ׁשכם לעבדֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻיתּברך

לדתנּונ יׁשוּו לא ּכּלם הּדתֹות :ימּוסי ¦¦¦¦ְְִֵֵַָָָֹֻ

האנֹוׁשיח ּבׂשכלם נימּוסים מּלּבם ּבדּו :כמיהם ©©©©ְְְֱִִִִִִֵֶָָָָ

לבּוׁשֹומ וענן לּמרֹום עלה :(א)ׁשה ŸŸŸŸְְֶַָָָָָ

המחּיבנ האּׁשה(ב)מצא מן ּופרׁש ּפעם, ּבכל עּמֹו :(ג)ּדּבר ¦¦¦¦ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֻ

אנחנּונ ּוסחּופים ּודוּויים :(ד)בזים ¦¦¦¦ְְְְֲִִִָ

ּתּמצאח מאין לקחנּו(ה)כמתֹו טֹוב לקח מּמּנּו ,: ¨ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ̈̈̈

יתּפרדּומ לא אחים ּכׁשני ּדתנּו עם ּביׁשּורּון :לך ¤¤¤¤ְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹ

מנ זֹו הּזך, וגּופֹו נדּוׁשמתֹו לא :(ו)ּזֹו ¦¦¦¦ְְְִַַָָֹ

סברֹותיהםנ וחּלּוף ּדעֹותיהם, רּבּו ּכן רּבים, :פׁשֹותם ©©©©ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

עבֹודֹותיהםח ּבאּו מּקרֹוב :דׁשים ££££ֲִִֵֶָָָ

ּדרכיהםמ ּדרכינּו ולא מחׁשבֹותינּו, לא :(ז)חׁשבֹותיהם ©©©©ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָֹֹ

צלמיהםנ לרּבּוי נֹוטה ואינּה היא, אחת :פׁשֹותינּו ©©©©ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

המגּדלנ אֹומן וׁשכחּת עליך חסּת לא לּמה והּפּקחת, החזקה ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָֹ©©©©פׁשי

ּבין רמּוסה אּת ועּתה ארּגמן. והלּביׁשך ממתּקים, והאכילך ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאֹותך,

יין ועריה. ערם ואּת והּגׁשמּיים. העבים הּתאוֹות רגלי ּובין צאן ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹעּקבי

ּדמעֹות למׁשּתה נהּפך :מׁשּתיך ְְְְְְְִִִֵֶַַָ

ּבחטמֹוח ּכׁשּמׁשכהּו אפּלּו וכּגמל הּגדֹול ּכּפיל ּתהיה ואל ונתחּזק, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ££££זק

אבל - מּכחֹו יֹודע ׁשאין ׁשטּות; מחמת זה וכל ּבֹו, יבעט לא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהעכּבר

והחזקה הּפּקחת :נפׁשי ְְֲִִַַַַַָָ

ּדברמ לׁשֹולחיך ּתׁשיב ּומה ּפקּדה, ליֹום ּתעׂשה על(ח)ה ּתּבט אל . ©©©©ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

עכׁשו אפׁשר והּגּוף והֹומה הֹולך הּזמן ודל. חּלׁש ּגּופך ּכי הּזמן, ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָמצהלֹות

יֹומֹו :ּבא ָ

אלנ ּכּלבנה, יפה ּכחּמה, ּברה ּפניך. מעט מּׁשם לי והאר האבן לב קב §§§§ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּפיך ּופתח והֹודה, ּבׁשירֹות הערב קֹולך הרימה ּתׁשקט. ואל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּתחריׁש

ּוזכר לּמרֹום עיניך ּדלּו הּקדֹוׁש־ּברּוך־הּוא. לפני הּנעימים דבריך ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹותֹוציא

היׁשנה :אהבתך ְְֲַַָָָָ

ּוקטּניםנ ּגדֹולים ויּמים רּבים מים אפיקי נחלים, :הרֹות, §§§§ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָ

ּובטבעיהםנ ּובטעמיהם ּבצבעיהם ּומׁשּנים :פלאים ¦¦¦¦ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָֻ

למיניהםח מסּפר אין ואחד, אחד ּבכל ּוגדֹולֹות קטּנֹות :ּיֹות ©©©©ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

איבריהםמ ּבכל יתּברך לּׁשם ּכּלם ּומהללים :ׁשּבחים §§§§ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ

מנהיגיהםמ יכחׁשּון ולא ּתמיד, יּגידּון :ּלין ¦¦¦¦ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹ

ּבעמקיהםנ ּומרּגלּיֹות טֹובֹות אבנים :ֹוצצים ְְְְֲִִִִֵֶַָָ

ּכליהםנ אֹורֹות ּבהם :חּבא ¤¤¤¤ְְֵֶֶָָ

כבֹודנ ּכּסא מּתחת הּגזּורים :(ט)ׁשמֹות §§§§ְִִִֵַַַָָ

לבּודנ להיֹות ׁשרׁשּה אל ּתמיד :(י)כספה ¦¦¦¦ְְְְִִֶָָָָָ

דודח מחסדי ׁשֹואבת וחסד :ּיים ©©©©ְִִֵֵֶֶֶֶַָָ

אבדח לא מּמּנה ּגן־עדן מּטּפי רּוח :ן ¥¥¥¥ִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

הֹודמ ּתו ונתוה נסמן ואחת אחת לכל הּׁשלֹום ואהלי ההיכלֹות :ֹוׁשבֹות ְְְְְְְֳִִֵֵַַַַַַַַָָָָָ

אלמ ּפעל יׁשאלּו-ה דׁשביט(כ)הּמלאכים ּככֹוכבא ּבׁשליחּותם וירּוצּון ,: ©©©©ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָ

עביטמ ׁשארחֹותיו מי הּתענּוגים מּכל ּומסּלקים :(ל)רחקים §§§§ְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָֻֻ

זבדנ הּקלע ּכף ּבתֹוך ּובחרּפה ּברעב :ׁשארים ¦¦¦¦ְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָ

אבדנ נהיה ולא ה' עד :ׁשּובה ¨ְְִֶֶֶַָֹ̈̈̈

עדנ לאב ונלּביׁש ּבאהבה וטֹוב רע :קּבל §§§§ְְְֲִֵַַַַַָָָָ

סביביהּב רּבֹות ּומדינֹות ארצֹות וכּדּוריה, האדמה :ריאת §§§§ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָ

ודתֹותיהּב ללׁשֹונֹו איׁש אדם :ני §§§§ְְִִֵֶָָָָ

ואּביהנ ּופרחים :ּצנים ¦¦¦¦ְְִִִֶָָָ

מרּוחֹותיהנ הּמדינֹות :פילת §§§§ְִִֵֶַַָ

סביבֹותיהנ מּקיפים והּגלּגּלים עֹומדת :ׁשארת ¦¦¦¦ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָ

ּבאוירׁש והרּוחֹות הּׁשדים :ּיטֹות ©©©©ְֲִִֵַָָָ

והּבֹורׁש הּׁשֹור ׁשהם האבֹות, ּבארּבעה וׁשֹולטים הּׁשם ּגזרת ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹומעים

וההבער :(מ)והּמבעה ְְְְֵֶֶַַַ

ּבגּמּולמ ּבני־אדם ועם הּמלאכים עם :(נ)ׁשּתפים §§§§ְְְְִִִִִֵַַָָָָֻ

יּמֹולמ הּמֹול ּבֹו הּנאמר ּבֹורחים, קדׁש :(ס)ּברית ¦¦¦¦ְְֱִִִִֶֶַָֹ

המׁשּנֹותח ּבצּורֹותם ּכבמקלֹות :ֹובטים ְְְְְִִַַָֻ

המכּונֹותח ּבּׁשמֹות ּבהׁשּבעתם אֹותם מכריעים ּומכּׁשפים חברים :ֹוברי ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֻ

טמאֹותה מּכל אֹותנּו ׁשֹומרת הּקדֹוׁשה :ּתֹורה ©©©©ְְִֶֶַָָָָֻ

מגּנֹותה מּמיתֹות מּצלת :ּצדקה ©©©©ְְִִֶֶַָָֻ

לנּונ אין :(ע)בּואה §§§§ֵָָ

ּבנּוח אין ּתבּונה יחידה; אּמה על האּמֹות ׁשן :ריקת ££££ְְִִֵֵַַָָָָָֻֻ

ּדנּומ הם להׁשקֹות איך הּצרֹות :רירת §§§§ְְְִֵֵַַַָָ

ענינ יבֹוא עד עֹולם :(פ)סּבל ¦¦¦¦ְִַָָָֹ

אביוּב ּבגנזי יחּפׂש :(צ)ן ¥¥¥¥ְְְִִֵֵַָ

חביבנ ּבבן נעּטר עטרת :זר ¥¥¥¥ְְֲִֵֵֶֶֶַָ

נׁשירׁש אז חדׁש :(ק)יר ¦¦¦¦ִָָָָ

ּבׂשרמ ּבאצּבע מראה ואחד אחד ּכל :(ר)לּכנּו ©©©©ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מּלהּׁשכחח אחד ּכל ּבלב ּתֹורה :(ש)תּום ¨ְְִִֵֵֶַָָָָ̈̈̈

יבּלעה לנצח ריח(ת)ּמות :ּכקטרת ©©©©ְְִֵֶֶֶַַַָָֹֻ

איבריונ ועריכּות ּפרקיו ּומרחּקי ּגּופנּו ּתכּונת להבין חכמה לבב :ביא ¨ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ̈̈̈

ּכּלםח היצירֹות אּלּו המצּיר הּבֹורא לידיעת מֹועילה הבנתֹו :ּיּוב ¦¦¦¦ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ

וכֹואבמ ּדֹואג ונגּוע, צרּוע ּופּסח, עּור מכאֹובֹות, ואיׁש חלי ּכל :רּפא §§§§ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹ

טבענּונ ּתאוֹות ּולמעט נפׁשֹותינּו לקּיּום לבד חזק:אכל ŸŸŸŸְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַ££££©©©©

ליקו עי' (ב) ד. יומא ועי' ט. לח. איוב ח"(א) נ"מ סי' מלשה"א (ה) מז. יבמות (ד) פז. שבת (ג) ליקו"ב. ועי' כ. יב. – כח איוב ח"כ ליקו"מ עי' (ו) ד�ז. סי ח"א כב�ה"מ סי' א

מלשה"וח (ז) פג. סי' מלשה"ב (ח) ח. נה, ישעיה ש"כ ג: י, ישעיה דה"כ יג: כד, ליקו"ב ועי' מחובר. (י) כט. ויקרא זוהר (ט) יב. כא. ח"א פרק"מ שבת ירושלמי (כ) כב�ה. סי' א

ועיי ב,ז. יואל � אורחותם יעבטון ולא מלשון (ל) ברש"ב. ב"ש (מ) ויק"י. קצא. דף תשא כי זהר ועיין ב. ועיין"ק יג. יז, בראשית (ס) טז. חגיגה (נ) קעב. שלח מח: תזריע כה. ֲִָר

כ ובתיקון צה: לך �לך ב"זוהר (ע) ע'. ובתיקון ליקו"א ועי' יב: ח"ב ליקו"מ עי' (צ) ט. ט. זכריה (פ) ח�ח. סי' ח"ב מלשה"מ (ק) ה�טו. סי' ועיי"ב א. צו, תהלים ברש"כ י."ש

מלשה (ש) לא. תענית ח."(ר) כה. שם (ת) טז. ח, ישעיה כ
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יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ּבדברירּבי ּכּמּובא על־ידֹו, מּיׂשראל ּתֹורה ּתׁשּתּכח ׁשּלא הבטיח ©©©©¦¦¦¦¦¦¦¦§§§§¤¤¤¤©©©©ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

לברכה זכרֹונם קלחרּבֹותינּו לּכרם:)(ׁשּבת רּבֹותינּו ּכׁשּנכנסּו : ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

אמרּו ּתׁשּתּכח.ּביבנה, ׁשּלא יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ואמר מּיׂשראל. ׁשּתׁשּתּכח ּתֹורה עתידה : ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ּבּזהרׁשּנאמר וכמבאר זרעֹו. מּפי תּׁשכח לא ּכי קכד: ּדף ּדאיהּו:)(נׂשא חּבּורא ּבהאי [ּבחּבּור: ְְְְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ

ׁשהּוא] הּזהרזה ּגלּותאספר מן ּבּה ּבֹויפקּון ידֹו)[יצאּו הּגלּות](על :מן ֶֶ¥¥¥¥¤¤¤¤©©©©ŸŸŸŸ©©©©ְְִִִֵֵַַָָָָ

הּקדֹוׁשהועּתה ּתֹורתנּו ׁשל נסּתרֹות נפלאֹות והבן ּוראה ׁשמעֹוןּבֹוא רּבי סמך על-ּכן ּכי : §§§§©©©©¨ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ̈̈̈

ּבעצמֹו הּפסּוק ּבזה ּבאמת ּכי זרעֹו, מּפי תּׁשכח לא ּכי הּפסּוק זה על עצמֹו יֹוחאי ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּבן

רׁשּב ׁשהּוא יֹוחאי, ׁשל זרעֹו ׁשעל־ידי הּזה, סֹוד ונסּתר הּתֹורה"מרּמז ּתׁשּתּכח לא על־ידֹו י, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻ

הּפסּוק זה ׁשל ּתבֹות סֹופי ּכי למיׂשראל. ּכי אֹותּיֹותֹוזרעימּפחתּׁשכא: הם וזהיֹוחאי- . ְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ©©©©ְֶ

ּדיקא זרעֹו מּפי - זרעֹו מּפי תּׁשכח לא ּכי הּפסּוק, ּומגּלה הינּו[מדּיק]ׁשּמרּמז מּפי[ּכלֹומר], ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻ

הּתּנא ׁשהּוא הּפסּוק ּבזה ונסּתר מרּמז ׁשהּוא ּבעצמֹו זה ׁשל ׁשליֹוחאיזרעֹו זרעֹו על־ידי ּכי ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ©©©©ְְִֵֶַַ

ּכּנ ּתבֹות ּבסֹופי הּפסּוק ּבזה ׁשּמרּמז רׁשּב"יֹוחאי ׁשהּוא ּכי"ל, הּתֹורה, תּׁשכח לא על־ידֹו י, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ

ּגלּותא מן יפקּון ּדא הּגלּות]ּבזהר מן יצאּו זה ּבזהר :ל"ּכּנ[ּכי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

ׁשמעֹוןודע, רּבי הּקדֹוש הּתּנא ּכי ּדע, ּכי אחר. ּבפסּוק מרּמז הּוא ּבעצמֹו ׁשמעֹון רּבי ׁשּסֹוד §§§§©©©©ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֻ

ּבחינת ד)הּוא -נמּיאׁשןמקּדיׁשוירע:(ּדנּיאל הּׁשמים] מן ירד וקדֹוׁש [מלאך חית ְִִֵַָ¦¦¦¦§§§§ִַ¦¦¦¦§§§§ַָ¨ְְְִִִַַַַָָָָ̈̈̈

ּתבֹות :וכּו'ׁשמעֹוןראׁשי ֵֵָ¦¦¦¦§§§§ְ

³
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˙¯ÊÚaנפלאים חּדּוׁשים להדּפיס נתחיל מּתנה. מּמדּבר ּתֹורתֹו את לנּו ונתן קנה. וארץ ׁשמים אׁשר עליֹון אל ¿∆¿«ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ

מאמרי על חנה.ונֹוראים ּבר ּבר חנהרּבה ּדוד מלך קרית אל ּברננה. לצּיֹון לעלֹות נזּכה זה :ּבזכּות ְְִֵַַַָ©©©©¨̈̈̈©©©©©©©©¨̈̈̈¨ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ̈̈̈

¥¥¥¥§§§§©©©©אׁשריא
דרךאׁשרי תמימי ©§¥§¦¥¨¤

'‰ ˙¯B˙a ÌÈÎÏB‰‰ ,C¯„ ÈÓÈÓ˙:קיט )(ּתהּלים ¿ƒ≈»∆«¿ƒ¿«ְִִ

Úcעל הּבּקׁשֹות־ּכי וכל הּתפּלֹות ּכל נתקּבלים הּתֹורה ידי «ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָ

נתעּלה יׂשראל ׁשל והחׁשיבּות והחן ּומתּפּללים, מבקׁשים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשאנּו

עכׁשו ּכי ּבגׁשמי; הן ּברּוחני הן ׁשּצריכין, מי ּכל ּבפני ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָונתרֹומם

ּכי נפל, יׂשראל ׁשל האמּתי וחׁשיבּות חן הרּבים ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבעוֹונֹותינּו

על אבל אצלם, הּוא והחן החׁשיבּות עּקר הּתֹורה־עכׁשו ידי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

נקראת הּתֹורה ּכי יׂשראל, ׁשל והחׁשיבּות החן ה(נתעּלה :)מׁשלי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

לֹומדיה על חן ׁשּמעלה חן, ויעלת אהבים נד(אּילת ,):ערּובין ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

והּבּקׁשֹות־ועל הּתפּלֹות ּכל נתקּבלין זה :ידי ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָ

Èkּדבר ּכל ׁשל ּבהּׂשכל להסּתּכל ּתמיד צריך הּיׂשראלי איׁש ƒְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשּיאיר ּכדי ּדבר, ּבכל ׁשּיׁש והּׂשכל החכמה אל עצמֹו לֹוּולקּׁשר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

על יתּברך להּׁשם להתקרב ּדבר, ּבכל ׁשּיׁש אֹותֹו־הּׂשכל ידי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּכמֹו ּדרכיו, ּבכל לֹו ּומאיר ּגדֹול, אֹור הּוא הּׂשכל ּכי ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָהּדבר,

ח(ׁשּכתּוב ּפניו.)קהלת ּתאיר אדם חכמת : ְִֶֶֶַָָָָָָָֹ

‰ÊÂׁשהּוא ראׁשית, ׁשהּוא לּבכֹורה, זכה יעקב ּכי יעקב, ּבחינת ¿∆ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

חכמה קכא(ּבחינת מׁשּפטים זהר יד, ּתּקּון ׁשּכתּוב):ּתּקּונים ּכמֹו ּתהּלים(, ְְְְְִִִִִִִִֶַַָָָָֹ

ּבחינת)קיא וזה חכמה. ראׁשית כז(: פעמים,)ּבראׁשית זה וּיעקבני : ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

אּונקלֹוס וחּכמניותרּגּום עלי[: ּכי]החּכים ׁשמׁש, ּבחינת וזה . ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

הּוא ּבחינתהּׂשכל וזה הּׁשמׁש. ּכמֹו ּדרכיו ּבכל לֹו מׁשלי(מאיר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבחינת)ד וזה הּיֹום. נכֹון עד ואֹור הֹולך נגּה ּכאֹור צּדיקים וארח :ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹֹ

˙ÈÁחּיּות לׁשֹון ּכל(א), ׁשל החּיּות הּוא והּׂשכל החכמה ּכי , ≈ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ז(ּדבר, וכּו'.)קהלת תחּיה החכמה : ְְְְֶֶֶֶַַָָָָָֹ

C‡ּכי אליו לזּכֹות אפׁשר אי מאד, ּגדֹול הּׂשכל ׁשאֹור מחמת «ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

על ּבחינת־אם ׁשּכתּוב�Ôeידי ּכמֹו מלכּות, ּבחינת ׁשהּוא ּתהּלים(, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ

רּׁש)עב ּופרׁש ׁשמֹו, יּנֹון ׁשמׁש לפני ּבחינתי": וזה מלכּות. לׁשֹון : ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַ

ּׁשּמקּבלת מה אם ּכי מעצמּה, אֹור לּה אין הּלבנה ּכי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלבנה,

רמט(מהּׁשמׁש וּדף רלח. ּדף וּיחי לּה):זהר ּדלית מלכּות, ּבחינת וזהּו . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ

ּכלּום ּכלּום[[[[מּגרמּה מעצמּה לּה מן]]]]ׁשאין ּׁשמקּבלת מה אּלא , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּבחי חכמה, ּבחינת ׁשהיא ּכּנהחית, ׁשמׁש אֹור"נת ונעׂשה ל, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

החּמה. ּכאֹור ְְַַַָָָהּלבנה

Ï·‡ׁשּיׁש והחּיּות והחכמה הּׂשכל אל עצמֹו מקּׁשר ׁשאינֹו מי ¬»ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּבכֹורה, את ׁשּבזה עׂשו, ּבחינת זה ּדבר, ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבכל

כה( ּדהינּו)ּבראׁשית הּבכרה; את עׂשו וּיבז ּכּנ]]]]ּכלֹומר[[[[: ל"הּׂשכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

יח(ּבחינת לּבֹו.)מׁשלי ּבהתּגּלֹות אם ּכי ּבתבּונה ּכסיל יחּפץ לא : ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָֹֹ

‰ÊÂאחרא ּדסטרא לבנה ּבחינת הרׁשעה, מלכּות ׁשל[[[[ּבחינת ¿∆ְְְְְְְֳִִִֶַַַָָָָָָָָ

האחר הּטמאה(צד נאמר]]]])צד ׁשעליה כד(, הּלבנה)יׁשעיה וחפרה : ְְְְְְֱֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

מסּכן(ב)וכּו' נקרא טֹוב הּיצר ּכי הרע, ויצר טֹוב יצר ּבחינת וזה . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ד(וחכם ּדלית(ג))קהלת ודּלה, ענּיה ּבחינת ׁשהיא מלכּות, ּבחינת , ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּכלּום מּגרמּה ּכלּום[[[[לּה מעצמּה לּה מה]]]]ׁשאין אם ּכי ּׁשּמקּבלת, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּוכסיל זקן מלך נקרא הרע ויצר מלכּות)ׁשם(מחכמה. ּבחינת , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

אחרא האחר[[[[ּדסטרא צד הּטמאה(ׁשל חפצה]]]])צד ׁשאינּה , ְְְֲֳִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ּכּנ וכּו' ּבתבּונה ּכסיל יחּפץ לא ּבחינת וׂשכל, ל."ּבחכמה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

CÈ¯ˆÂעל להתּגּבר ּדקדּׁשה מלכּות לבחינת ּכח לּתן אחד ּכל ¿»ƒְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻ

אחרא ּדסטרא האחר[[[[מלכּות צד הּטמאה(ׁשל ּוכמֹו]]]])צד , ְְְְְֳִֵֶַַַַַָָָָָֻ

לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ה.(ׁשאמרּו יצר)ּברכֹות אדם ירּגיז לעֹולם : ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ועל הרע. יצר על על־טֹוב ּדקדּׁשה, למלכּות ּכח נֹותן מה ידי־ידי ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻ

ּבכח עֹוסק ׁשהּוא לברכה(הּתֹורה זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

אזלׁשם אי וכּו', ירּגיז לעֹולם :]]]]הל הרעאם מּוטב,-)](הּיצר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

לאו (הל[[[[ואם ּבּתֹורה-]]]])לא רּבֹותינּו)יעסק ׁשאמרּו ּוכמֹו , ְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹֹ

לברכה ל(זכרֹונם מׁשכהּו):קּדּוׁשין זה, מנּול ּבך ּפגע אם : ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֻ

על־לבית ּכי ּדקדּׁשה.־הּמדרׁש. למלכּות ּכח נֹותן הּתֹורה ידי ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֻ

ÈÊ‡Âּבחינת ׁשהיא הּמלכּות, החכמה,�מקּבלת מן חּיּות «¬«ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָ

ּבחינת הÁׁשהיא ונתקּׁשר ונתחּבר .Áוה�הּלבנה אֹור ונעׂשה , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

נֹופל זה קם ּוכׁשּזה החּמה, מלכּות*)ּכאֹור ונתּבּטל נֹופל ואזי , ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו יד(הרׁשעה, ּדר)הֹוׁשע יׁשרים ּכי ילכּו: וצּדיקים ה' כי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

הינּו בם. יּכׁשלּו ּופׁשעים הינּו־על]]]]ּכלֹומר[[[[בם, ה', ּדרכי ידי ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹ

על]]]]ּכלֹומר[[[[ ּדקדּׁשה,־ידי־הּתֹורה, ּבמלכּות ׁשּדבקים הּצּדיקים זה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻ

על ּכח ּומקּבלים נתחּזקים בם־ידי־הם יּכׁשלּו ּופׁשעים זה. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

על ונכנע ׁשּנֹופל הרע, הּיצר ּבחינת הרׁשעה, מלכּות ידי־ּבחינת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּכּנ :ל"הּתֹורה, ַַַָ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂמה עּקר ּכי והּבּקׁשֹות, הּתפּלֹות ּכל נתקּבלים ¿«¿≈∆ְְְְִִִִִַַַַַַָָ

ואין חן, להּדברים ׁשאין מחמת הּוא הּבּקׁשֹות נתקּבלין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּׁשאין

מקֹום ּבלּבֹו אין ּכאּלּו מּמּנּו ׁשּמבקׁשין זה ׁשל ּבּלב ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָנכנסין

ׁשּיּכנסּו חן, להמבּקׁש ׁשאין מחמת ּבלּבֹו, הּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּיּכנסּו

על אבל מּמּנּו; ׁשּמבקׁשין זה, ׁשל ּבלּבֹו הּתֹורה,־הּדברים ידי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ה־ידי־ׁשעל ונתקּׁשרין נתחּברין ונעׂשה"ּכּנÁוה�זה ,ÔÁל, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַ≈
חן־ועל יעלת הּתֹורה נקראת ה(ּכן הם)מׁשלי ׁשּדבריו זֹוכה ואזי , ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּדברי ׁשּמדּבר מי ּכמֹו ּובּקׁשֹותיו, ּדבריו נתקּבלין ואזי חן, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּדברי

רמ)(א פינחס זוהר ע"עיין סה."ח תיקון ובתיקונים ת.)ב(ב חי תיקון ין רש)ג(עי ין ובמ"עי קעט וישב זוהר ועיין ל"י ובנדרים קהלת *"ר ש)ב. כ"ר בראשית ה"י

כ ג."פסוק
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ּדהינּו הּמתּבּקׁש, ּבלב הּדברים ׁשּנכנסין זה]]]]ּכלֹומר[[[[חן, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

מּמּנּו. ְְִִֶֶַׁשּמבקׁשין

‰ÊÂעל˙ּבחינת הינּו החי־, ונתקּׁשרּו ׁשּנתחּברּו והּנּו"ידי ן"ת ¿∆ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַ

" ּבחינת על"חןונעׂשה ּבחינת־ידי־, נעׂשה לׁשֹוןÈz"Âזה ׁשהּוא , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָ»ְֶ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּורׁשימה, ט(חקיקה ּת)יחזקאל והתוית על": ּכי ידי־ו, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּכי הּבּקׁשה, לקּבל הּמתּבקׁש ּבלב מקֹום ונרׁשם נחקק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהחן

ה־על ׁשּבחינת נמצא, ּדבריו. נתקּבלּו החן מקֹוםחן"ידי חקק " ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ויקּבל ּבלּבֹו, ּדבריו ׁשּיּכנסּו ּכדי מּמּנּו, ׁשּמבקׁשין זה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבלב

ּבחינת זה ּורׁשימה והחקיקה וזהּו"ּכּנÈz"Âּבּקׁשתֹו; ל. ְְְֲִִִֶַַַָָָָ»ְֶַַ

ט( נׁשמעים.)קהלת ּבנחת חכמים ּדברי :˙Á�מדּיק[[[[ּדיקא[[[[, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ««ְְַָָֻ

וה"הּנÔÁּבחינת]]]]ּכלֹומר[[[[הינּו ועל"הּנ˙ל נעׂשה־ידי־ל, זה ְְְִַַַ≈ְְְֲֵֶֶַַַַַַַ

ּכּנ�Á˙אֹותּיֹות ּבּקׁשתֹו ונתקּבל ּדבריו נׁשמעים ואז :ל", ִ««ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ

ÔkŒÏÚÂּכּנ הּׂשכל ּבחינת ׁשהּוא על"יעקב, ּכמֹו־ל, לחן, זכה ּכן ¿«≈ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

לג(ׁשּכתּוב ועל)ּבראׁשית וכּו'; אלקים חּנני ּכי את־: ּברך ּכן ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבחן, ּובנימין)ׁשם(הּׁשבטים וכּו'; חנן אׁשר הילדים : ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ועל אז. היה ׁשּכתּוב־לא ּכמֹו ּבחן, יֹוסף ּברכֹו מג(ּכן אלקים)ׁשם : ְְְְֱִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹ

ּבני .(ד)יחנך ְְְִָָ

‡˜Â„Âּביֹותר ּכלּול היה יֹוסף ּכי ּבחן, לברכֹו יכֹול היה יֹוסף ¿«¿»ְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו יעקב, לז(מּבחינת ּכי)ׁשם יֹוסף; יעקב ּתלדֹות אּלה : ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ

חׁשיבי ּכחּדא ויֹוסף יעקב ּכי ּתֹולדֹותיו, עּקר היה (ה)הּוא ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֹ

ּכאחד[[[[ ועל]]]]נחׁשבים ּביֹוסף־, נאמר לג(ּכן הדר)ּדברים ׁשֹורֹו ּבכֹור : ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּכּנ הּׂשכל ּבחינת הּוא ּבכֹור ּכי"לֹו. הסּתּכלּות, לׁשֹון ׁשֹורֹו וזהּו ל, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַ

ּכּנ ּדבר ּבכל ׁשּיׁש ּבהּׂשכל להסּתּכל לֹו,"צריכין הדר וזהּו ל. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

אּונקלֹוס לּהּתרּגם זיו לֹו[[[[: מאיר]]]]מאיר הּׂשכל ּכי אֹור, לׁשֹון , ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָ

אפּל ּדבר; ּבכל הּׂשכל,לֹו לֹו מאיר וחׁשך, אפל ׁשהיה ּבמקֹום ּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

אֹותֹו ּומקרב ּדבר, ּבכל ׁשם ׁשּיׁש הּׂשכל על להסּתּכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכׁשּזֹוכה

יתּברך. ְְְִֵַַָלהּׁשם

‰ÊÂּפרּוׁש:¯Ó‡M ‰Ó‰a¯ ¿∆ֵ«∆»««»

‡�Á ¯a ¯a:)יֹורדי לי סּפרּו ««»»ְְִִֵ

ÚaËÓcהּים) ‡lb È‡‰ ַָ««»¿«¿«

‡z�ÈÙÒÏ]]]]הּספינה את ׁשּמטּביע ּגל ˆÈˆe˙‡]]]]אֹותֹו Èk ÈfÁ˙Ó ƒ¿ƒ¿»ְְִִֶֶַַַַָƒ¿«≈ƒƒ»

‡LÈ¯a ‡z¯eÁ ‡¯e�c]]]]ּבראׁשֹו לבנה אׁש ׁשל ניצֹוץ ּכמֹו ]]]]נראה ¿»ƒ«¿»¿≈»ְְְְִִֵֶֶָָֹ

Óe‡˙Âl‡a dÏ Ô�ÈÁ]]]]ּבמּקל אֹותֹו מּכים ‡‰È‰]]]]ואנּו dÏÚ ˜È˜Ác ¿ƒ«≈¿«¿»»ְְִֵַַָ¿»ƒ¬≈∆¿∆

‰È‰‡ ¯L‡]]]]אהיה אׁשר אהיה עליו עג.(]]]]ׁשחקּוק ּבתרא :)ּבבא ¬∆∆¿∆ְְְֲֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ

‡lb.הרע היצר הּוא -‡z�ÈÙÒÏ ÚaËÓcהחן הּוא «»ֵֶַָָ¿«¿«ƒ¿ƒ¿»ֵַ

וחׁשּוב ספּון לׁשֹון להטּביע(ו)והחׁשיבּות, רֹוצה הרע הּיצר ּכי , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

יׂשראל, ׁשל והחׁשיבּות החן ּבחינת וׁשלֹום, חס ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָּולהׁשּפיל,

ּדקדּׁשה. מלכּות z¯eÁ‡ּבחינת ‡¯e�c ‡˙Èˆeˆ Èk ÈfÁ˙Óe ְְְִִַַָֻƒ¿«≈ƒƒ»¿»ƒ«¿»

,‡LÈ¯aּומטעה ּבמצוֹות עצמֹו מתלּבׁש הרע הּיצר מּתחּלה ּכי ¿≈»ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

צּוציתא ּבחינת וזהּו מצוה. לעשֹות מסיתֹו ּכאּלּו האדם ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָאת

אף לבנה; אׁש חּורּתא, הּוא.־ּפי־על־ּדנּורא מּזיק מלאך כן ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ

Ô�ÈÁÓe,'eÎÂ ‰È‰‡ dÏÚ ˜È˜Ác ‡˙Âl‡a dÏּכלֹומר[הינּו[ ¿ƒ»≈¿«¿»»¿»ƒ¬≈∆¿∆¿ְְַַ

על הּוא הרע הּיצר ׁשל הכנעתֹו ּכּלּה־ׁשעּקר ׁשהיא הּתֹורה, ידי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

הּקדֹוׁש ׁשל וי־ּברּוך־ׁשמֹותיו ּבחינת היא והּתֹורה ּכי(ז)ו"הּוא. . ְְְְִִִֶַַַָָָָָ

ויה ארּכן טפחים[[[[ו"ּלּוחֹות, וי]]]]ׁשּׁשה טפחי’[[[[ו"ורחּבן ]]]]ׁשּׁשה ְְְְְִִִִַָָָָָָָָָָ

יד(ב ּבתרא אּלותא,)בא ּבחינת וזהּו ּדחקיק]]]]ּכלֹומר[[[[ּדהינּו. מקלֹות ְְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָ

הינּו וכּו', אהיה ׁשהיא]]]]ּכלֹומר[[[[עלּה הּתֹורה, ּבחינת ׁשמֹות, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָ

וי והּוי"ּבחינת הּׁשם"ו. ׁשל ׁשמֹותיו ּכּלּה והיא מּקל, צּורת הּוא ו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

הינּו הּיצר]]]]ּכלֹומר[[[[יתּברך, את מכניע היא הּקדֹוׁשה ׁשהּתֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ּכי וׁשלֹום. חס מּמׁש, מׁשּגע האדם את לעׂשֹות ׁשרֹוצה ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהרע,

לברכהעב־ּבעל זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו מׁשּגע, הּוא רה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ

ג.( אּלא)סֹוטה עברה עֹובר אדם אין רּוח־אם־: ּבֹו נכנס ׁשטּות.־ּכן ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ּכמֹו ׁשמֹות, עליהם ולׂשּום להּכֹותם צריכים ׁשהמׁשּגעים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻּוכמֹו

ׁשּבזה וׁשמֹות, מקלֹות ּבחינת הּוא ׁשעֹוסקין הּתֹורה מּמׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָכן

הּׁשּגעֹון את האדם מן ּומגרׁשין הרע, הּיצר את ּומכניעין ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמּכין

עלּה ּדחקיק ּבאּלותא לּה ּומחינן ּבחינת ּבֹו ׁשּנכנס ׁשטּות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוהרּוח

ּכּנ וכּו' :(ח)ל"ׁשמֹות ְֵַַ

e‰ÊÂ.דרך תמימי הסּתּכלּות.‡È¯Lאׁשרי „¯Cלׁשֹון ÈÓÈÓ˙ ¿∆ְְְִֵֵֶַָ«¿≈ְְְִַ¿ƒ≈»∆

כה(ּבחינת ּכּנ)ּבראׁשית הּׂשכל ּבחינת ׁשהּוא ּתם, איׁש ויעקב ל.": ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ

ׁשהּוא]]]]ּכלֹומר[[[[הינּו ּדבר, ּבכל ׁשּיׁש הּׂשכל על להסּתּכל לזּכֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

על זֹוכין זה ּתם, איׁש יעקב הּתֹורה־ּבחינת :ידי ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ

e‰ÊÂ,'‰ ˙¯B˙a ÌÈÎÏB‰‰על ׁשּלֹו־ּכי ּבכח,ידי ּתֹורה מד ¿∆«¿ƒ¿«ְְִֵֵֶַַָֹ

נּו־על ּבחינת ּדקדּׁשה, למלכּות ּכח נֹותן זה מן"ידי לקּבל ן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֻ

חי ּבחינת ׁשהּוא ּדבריו"הּׂשכל, ונתקּבלים חן, נעׂשה ואזי ת, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

הּתפּלֹות"ּכּנ וכל יׂשראל, ׁשל והחׁשיבּות החן נתעּלה ואזי ל, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

נתקּבלים :והּבּקׁשֹות ְְְִִַַַָ

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

¤¤¤¤ŸŸŸŸ©©©©וּיאמרב

,Ô¯‰‡ È�a ÌÈ�‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡ ,‰LÓ Ï‡ '‰∆…∆¡…∆«…¬ƒ¿≈«¬…
ÂÈnÚa ‡nhÈ ‡Ï LÙ�Ï ,Ì‰ÈÏ‡ z¯Ó‡Â: ¿»«¿»¬≈∆¿∆∆…ƒ«»¿«»

כא )(וּיקרא ְִַָ

‡˙È‡]]]]ּדצניעּותא]]]]מּובא הּזהר[[[[(א)ּבספרא מּספר חלק ƒ»ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ּתרּומהׁשהּקדֹו ּדצניעּותא)(ּפרׁשת ספרא ב'ּפר]]]]מכּנה ק ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֻ

ם"רׁשּב ְַַ

חּורּתאחּורּתאחּורּתאחּורּתא.... ּדנּוראּדנּוראּדנּוראּדנּורא אׁשצּוציתאצּוציתאצּוציתאצּוציתא ƒ»¿»ƒ«¿»ֵ

הּוא. מּזיק ּומלאך ְְְִַַָָָלבנה,

ב)ד( ע"עיין פ' וישלח צ"ר פ' מקץ קע)ה(ב."ח וישלח זוהר ע"עיין קפ"ו וישב ע"ב, ספון."מו)ו(ב."ב מאן חשיב מאן כח. רכ)ז(ק דף פקודי זוהר ע"עיין עיין)ח(ב)."ו

כ"מ פ' תחלת קדושים אד)א(ה."ר ק"עי' דף נשא ע"ר ובא"ל רפ"ב דף האזינו ע"ז א."ט
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קעז.( ּתרּומה למ)זהר ּדחּיי רּוחא מׁשך ּדפרּדׂשקא מּנּוקבא ׁשיחא: ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֹ

ר[[[[ נמׁש החטם לּמׁשיחמּנקב חּיים .]]]]ּוח ְִִִִֶֶֶַַַַַַָֹ

ּבחינתÈkאאאא ׁשהּוא הּתפּלה, הּוא מׁשיח ׁשל זינֹו ּכלי עּקר ƒְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו מח(חטם, עּקר)יׁשעיה ּומּׁשם לך; אחטם ּותהּלתי : ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּיכּבׁש הּכביׁשֹות וכל ׁשּיעׂשה מלחמּתֹו וכל הּכל-חּיּותֹו, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו יא(מּׁשם, וכּו')ׁשם ה' ּביראת והריחֹו ּבחינת-: זה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו זינֹו, ּכלי עּקר וזה מח(חטם, ּבחרּבי)ּבראׁשית : ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

רּׁש ּופרׁש ׁשּכתּובי"ּובקׁשּתי. ּוכמֹו ּובּקׁשה. ּתפּלה מד(: :)ּתהּלים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

הּללנּו ּבאלהים וכּו' אבטח בקׁשּתי לא ּתהּלתי(ב)ּכי ּבחינת , ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָֹֹ

לך :אחטם ְֱֶָָ

עלÊÂ‰בבבב לקּבל צריך זין הינּו־הּכלי יֹוסף, ּבחינת ]]]]ּכלֹומר[[[[ידי ¿∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּברית, מה(ׁשמירת ירך)ׁשם על חרּבך חגֹור .)(ג: ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

ׁשּכתּוב קלב(ּוכמֹו לך)ׁשם לכּסא אׁשית בטנך מּפרי ּבחינת-: זה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָ

הינּו ּבריתי, בניך יׁשמרּו אם ּתפּלה. ּבחינת ]]]]ּכלֹומר[[[[מׁשיח, ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָ

יֹוסף.־על ּבחינת ידי ְְִֵֵַַ

,ÛÒBÈÂּבחינת ׁשהּוא הּבכֹורה, את נטל הּברית, את ׁשּׁשמר ¿≈ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָ

הּתפּלה ּפי*עבֹודת ּבחינֹות , ְְֲִִִַַָ

ּפי הּוא הּתפּלה ּכי ְְִִִִַַָׁשנים,

ׁשבחֹו ּבהם ׁשּיׁש ׁשנים, ְְְִִִֵֶֶַַָׁשנים.

צרכיו ּוׁשאלת מקֹום .(ד)ׁשל ְְֵֶַָָָ

ּבחינת קמט(והּוא וחרב)ׁשם : ְְְִֶֶַָ

ׁשּתי ּבחינת ּבידם, ְְְִִִֵַָָּפיפּיֹות

ונּטל ׁשנים. ּפי ּבחינת ְְְִִִִִַַַּפּיֹות,

על יצּועי־מראּובן ׁשחּלל ידי ְְְִֵֵֵֵֵֶַ

ּתלּוי(ה)אביו היא ּכי , ִִִָָ

הּברית :ּבׁשמירת ְְִִִַַ

החרב,ÈÓeגגגג עם ללחם איך לידע צריך הּזה, לחרב ׁשּזכה ƒְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ולא הּׂשערה אל קֹולע וׁשּיהא לׂשמאל, אֹו לימין אֹותּה יּטה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּלא

:יחטא ֲִַ

‰ÊÂעל אּלא אפׁשר הּוא־אי מׁשּפט ּכי מׁשּפט, ּבחינת ידי ¿∆ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ

ּדאמצעיתא האמצעי[[[[(ו)עּמּודא הינּו]]]]עּמּוד ׁשּקֹולע]]]]ּכלֹומר[[[[, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

לׂשמאל, ולא לימין מּטה ואינֹו הּצריך הּמקֹום אל זינֹו ּכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹעם

ּבחינת וזה לאמצע. קיב(אּלא ּבמׁשּפט.)ּתהּלים ּדבריו יכלּכל : ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ÏÈ·L·eׁשּכתּובז ּכמֹו מּיעקב, ּדוקא הּבכֹורה את יֹוסף קּבל ה ƒ¿ƒְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

מח( ּדיקא)ּבראׁשית אני וכּו' לך נתּתי ואני ּבחינת]]]]מדּיק[[[[: ׁשהּוא , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

וזה פא(מׁשּפט. ּכמֹו)ּתהּלים ּברית, ּבחינת הּוא, ליׂשראל חק ּכי : ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָֹ

הינּוׁשּכתּוב יעקב, לאלהי מׁשּפט ׂשם. ּבׁשארֹו חק ]]]]ּכלֹומר[[[[: ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹ

ׁשּיכלּכל ּכדי מׁשּפט, מּבחינת החרב זאת לקּבל יֹוסף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּצריך

וזה ּבּמׁשּפט. עב(ּדבריו יקּבל)ׁשם ׁשּמׁשיח ּתן, למלך מׁשּפטיך : ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

מׁשּפט :מּבחינת ְְִִִַָ

עלÈ„ÈŒÏÚÂדדדד מׁשּפט לבחינת זֹוכה ׁשעל־מה צדקה, ידי־ידי ¿«¿≈ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּמׁשּפט, ּבמּדת אֹוחזין לג(צדקה ה')ּדברים צדקת : ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּומׁשּפטיו, צט(עׂשה ּביעקב)ּתהּלים ּוצדקה מׁשּפט : ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָֹ

צדק ּכי עלוכּו', הּוא ׁשּכתּוב־ה ּכמֹו מׁשּפט, עה(ידי אלהים)ׁשם : ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ירים וזה יׁשּפיל זה לזה;-ׁשפט, ּומעׁשיר לזה, ׁשּמֹוריׁש ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ממֹונֹו, ׁשּמחּסר יׁשּפיל, זה ּבבחינת הּוא צדקה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּוכׁשּנֹותן

על ׁשאֹוחז נמצא, לעני. ׁשּמעׁשיר ירים, וזה זה־ּובבחינת ידי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

מׁשּפט :ּבמּדת ְְִִַָ

ÏÈ·L·eהּתפּלה קדם צדקה להפריׁש צריך ובשו"ב(זה י. דף ע"ב ƒ¿ƒְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹ

צ"או סי' ס"ח קֹולע)י"ב ׁשּיהא ּבּמׁשּפט, ּדבריו לכלּכל ׁשּיּוכל ּכדי ,ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

יחטא ולא הּׂשערה :אל ְֲֲִֶַַַָֹ

‰ÊÂלברכה זכרֹונם חכמינּו קכג."ב(ׁשאמרּו יעקב)ב נתן לּמה : ¿∆ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹ

לבעל משל אֹותֹו. ׁשּכלּכל ּבׁשביל ליֹוסף? הּבכֹורה הּבית,־את ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו וכּו', ּביתֹו ּבתֹוך יתֹום מז(ׁשּגּדל ויכלּכל)ּבראׁשית : ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּכמֹו הּטף; לפי לחם אחיו ואת אביו את כא(יֹוסף הּטף)יחזקאל : ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּדרֹום ּדּבּור(אל הינּו)לׁשֹון הּטף, לפי ׁשגּורה]]]]ּכלֹומר[[[[. ׁשהיה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָ

על ּבפיו ועל־ּתפּלתֹו הּצדקה, לֹו־ידי נתן ׁשעׂשה, הּצדקה ידי ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

ּתפּלה, ּבחינת ׁשהּוא הּבכֹורה, את מׁשּפט, ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹיעקב,

ׁשּכתּוב ּדיקאּכמֹו אני ׁשכם. לך נתּתי ואני ׁשהּוא]]]]מדּיק[[[[: , ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֻ

מ :ׁשּפטּבחינת ְְִִַָ

עלwÚÂ¯הההה הם זרֹות הּמחׁשבֹות ּכי־ׁשל הּמׁשּפט, קלקּול ידי ¿ƒ»ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

עינין ּבחינת הּוא ׁשּכתּוב]]]]עינים[[[[מׁשּפט ּכמֹו יד(, וּיבאּו)ּבראׁשית : ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ּבחינת זה מׁשּפט, עין לג(אל ועל)ּדברים יעקב. עין קלקּול־: ידי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

לעינין קלקּול ּבא ׁשּכתּוב]]]]לעינים[[[[מׁשּפט ּכמֹו טז(, ּכי)ּדברים : ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָ

ׁשּבּתפּלה, זרֹות מחׁשבֹות ּבחינת זה חכמים. עיני יעּור ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּׁשחד

עינין על ּדמכּסין עננין על[[[[ׁשהם המכּסים ּכמֹו]]]]העיניםעננים , ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

ג(ׁשּכתּוב וכּו')איכה לך בענן סּכתה .(ז): ְְֵֶֶַָָָָָָֹ

,„È˙ÚÏeׁשּכתּוב ּכמֹו מׁשּפט, ּבחינת א(ׁשּיתּקן צּיֹון)יׁשעיה : ∆»ƒְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֻ

עינא על ּדמכּסין עננין יתעּבר אזי ּתּפדה, יסּתּלקּו[[[[ּבמׁשּפט ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

העין על המכּסים ׁשּכתּוב]]]]העננים ּכמֹו נב(, ּבעין)ׁשם עין ּכי : ְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָ

יֹוסף נקרא זה ּובׁשביל צּיֹון, ה' ּבׁשּוב מט(יראּו ּפרת)ּבראׁשית ּבן : ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָֹ

עין :עלי ֲִֵָ

לּצּדיקיםCÈ¯ˆÂוווו עצמֹו ׁשּיקּׁשר ּבתפּלתֹו, לכּון אחד ּכל ¿»ƒְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּכמֹו מׁשיח, מׁשה ּבחינת הּוא ׁשּבּדֹור צּדיק כל ּכי ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשּבּדֹור,

ׁשּזכה ּבׁשביל יֹוסף ועל־ּכן *ְְִִֵֵֶַָָ

ּבחינת ׁשהיא ּתפּלה, ְְְִִִִִֶַַָלבחינת

חּיּות ּבחינת אחטם ְְֱִִִִֶַָָּתהּלתי

ּדפרּדׂשקא מּנּוקבא ְְְְְְִִַַַָָָהּנמׁשך

החטם] נקרא"ּכּנ[מּנקב על־ּכן ל, ְִִֵֶֶֶַַַַָֹ

ּבחינתּפֹורתּפֹורתּפֹורתּפֹורתּבן ׁשהם יֹוסף, ֵ»ְִֵֵֶַ

ׁשמֹוניםוווו""""תרפתרפתרפתרפ מאֹות ְִֵֵ[ׁשׁש

ׁשמֹות:וׁשׁש] ׁשבעה ׁשהם אֹורֹות, ְִֵֵֵֶָָ

ּגימטרּיאעבעבעבעב הי, ויו הי ְִִֵֵַָָ[יֹוד

הי,סגסגסגסג,ב]"ע ואו הי ֵֵָ[יֹוד

ס האמהמהמהמהג],"ּגימטרּיא ואו[יֹוד ְִִֵַָָ

מ ּגימטרּיא ההבןבןבןבן,ה]"הא, [יֹוד ְִִֵֵַָ

ּג הה, ּבוו קסקסאקסאקסאקסא,ן]"ימטרּיא ּגימטרּיה הי, יֹוד הי קנאקנאקנאקנא,א]"[אלף ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

קנ ּגימטרּיה הה, יֹוד הה ּגימטרּיהקמגקמגקמגקמגא],"[אלף הא, יֹוד הא [אלף ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

תרפג]"קמ ׁשעֹולין וׁשׁש]ו", ׁשמֹונים מאֹות מּנּוקבא[ׁשׁש ׁשּמקּבל , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

החטם]ּדפרּדׂשקא תרפ[מּנקב ּבגימטרּיא פרּדׂשקא ּכי מאֹותו", [ׁשׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

וׁשׁש] .ׁשמֹונים ְִֵָ

ב)ב( קכג."עי' ר)ג(ב ויחי זוהר ע"עי' ע)ד(ב."מ לב. לא. ברכות ז'."עי' ויחי.)ה(ז לתיקונים)ו(בפ' שניה ע(הקדמה יז כ)ז(ב)."דף תיקון תיקונים ע"עי' נ' דף ב."א
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ּכמֹו מׁשה, לזה זה קֹורין ׁשהּצּדיקים ׁשּפירׁשּמצינּו מׁשה : ְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

אמרּת[[[[(ח)קאמרּת ׁשּכתּוב]]]]יפה ּכמֹו מׁשיח, ּבחינת זה ּומׁשה . ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

מט( ּדא)ׁשם ׁשילה, יבא ּכי עד מׁשיח]]]]זה[[[[: .(ט)מׁשה ִִִֶֶַַָָָָֹֹֹ

ÏÎÂאיבר ּבחינת הּוא מתּפּלל, אחד ׁשּכל ּותפּלה ּתפּלה ¿»ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

יכֹול מּיׂשראל אחד ׁשּום ׁשאין הּמׁשּכן, איברי ׁשהם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמהּׁשכינה,

ּבלחּוד מׁשה אּלא לדּוכתּה, חד ּכל ּבשיפא שיפא ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלאעלא

לבּדֹו[[[[ מׁשה אלא למקֹומֹו, אחד ּכל ּבאבר אבר ּבׁשביל]]]]להכניס . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּדֹור, לצּדיק הּתפּלֹות ּכל ּולקּׁשר להביא צריך ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָזה

לט( שיפא)ׁשמֹות לאעלא יֹודע והּוא מׁשה אל הּמׁשּכן את וּיביאּו : ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּבאבר[[[[ּבשיפא אבר ּכמֹו]]]]להכניס ׁשלמה, קֹומה אֹותּה ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָ

מ(ׁשּכתּוב הּמׁשּכן)ׁשם את מׁשה וּיקם :(י): ְִֶֶֶֶַַָָָָֹ

ÏÎÂהם האֹותּיֹות ּכל ולעׂשֹות, לׁשמר לֹומד ׁשאדם הּתֹורה ¿»ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ׁשם ונתחּדׁשים הּתפּלה, ּבתֹוך נתלּבׁשים והם נׁשמֹות, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָניצֹוצי

עּבּור וזהּו*ּבבחינת ּתהּלים(. ְְְִִִִִֶַ

ּכבֹוד)יט מסּפרים הּׁשמים :ְְְִִַַַָ

הינּו הּתֹורה,]]]]ּכלֹומר[[[[אל, ְְֵַַַָ

הינּו ּומים, אׁש ּו]]]]ּכלֹומר[[[[ׁשהּוא הּנׁשמֹות, ּבתֹוךּבחינת באים ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו אל, ּכבֹוד ּבחינת ׁשהּוא סו(הּתפּלה, ׂשימּו)ּתהּלים : ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָ

ּבחינת ּתהּלתֹו, הּתפּלהכבֹוד עם והּנׁשמֹות לך. אחטם ּותהּלתי : ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָ

ּכבֹוד על(יא)הּנקראת אֹותנּו־, מלּבׁשת ׁשהיא רּבי*)ׁשם ּכי , ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

מכּבדּותא למאנּה קרא מכּבדי[[[[(יב)יֹוחנן ועל]]]]לבגדיו זה־, ידי ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

לזה זה מאירין והן אל, ּכבֹוד הּנׁשמֹונקראת להּתפּלה: מאירין ת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

נּוקבין מין העלאת ּבבחינת הּׁשכינה[[[[ּבבחינת הׁשּתֹוקקּות ְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַַָָ

יׂשראל ונׁשמֹות הּׁשכינה, על מרּמזת הּתפּלה (ּכי לזּוּוג ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָוהכנתּה

ּכמבאר לּזּוּוג אֹותּה ּומכינים לּׁשכינה הׁשּתֹוקקּות ְְְְְְִִִִִִַַַָָָֹּגֹורמים

חּדּוׁש]]]])לקמן ּבבחינת להּנׁשמֹות מאירה והּתפּלה ׁשהיא, ין, ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָ

ּבּתפּלה המלּבׁשין והּנׁשמֹות עּבּור, ּבבחינת אֹותם ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֻמחּדׁשת

ּבבחינת הם ׁשּבּדֹור לּצּדיק מה(הּמּובאֹות ּבתּולֹות)ּתהּלים : ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

לך מּובאֹות רעֹותיה :אחריה ְֲֵֶֶַָָָָ

‰ÊÂ¯Ó‡L¯a ¯a ‰a¯ ¿∆∆»««»««

‰�Á:'eÎÂ ‡¯Âk È‡‰Ï Ô�ÈÊÁ. »»¬ƒ«¿««¿»¿

הּקדֹוׁש ּכביכֹול, ּבגלּותנּו, ־ּכי ְְִִֵַָָָ

ּפנים,־ּברּוך ּבהסּתרת הּוא ְְְִַַָָָ

ׁשּכתּוב ל(ּכמֹו :)ּתהּלים ְְִִֶָ

ּבחינֹות ׁשהּוא פניך, ְְְִִֶֶַָָָהסּתרּת

ׁשהּוא ערף, ּופנה ֲִֶֶַָָֹרחמים,

ּתפּלֹותינּו וכל ּדין. ְְְִִִֵָּבחינֹות

ערף ׁשּפנה זה על ֵֶֶֶַַָָָָֹּובּקׁשתנּו

ּכמֹו ּפניו, את ׁשּיחזר ְֲֵֵֶֶַָָֹאלינּו,

פו(ׁשּכתּוב ּוכמֹו)ׁשם אלי; ּפנה : ְְֵֵֶַָָ

ו(ׁשּכתּוב ּפניו.)ּבמדּבר ה' יאר : ְְִֵֶַָָָָ

e�‡LÎe,הּגלּות ארך רֹואים ¿∆»ְִֶַָֹ

אליו צֹועקים אנחנּו יֹום ְְֲֲִֵַָָּובכל

מעּמנּו ויׁש נֹוׁשעים, ְְִֵֵֵֵַָָואינם

חס־ּבני ׁשּטֹועים יׂשראל, ְְִִֵֵֶַָ

הּתפּלֹות ׁשּכל ּבלּבם, ְְְִִֶַָָָוׁשלֹום,

ּכל ּבאמת אבל לריק. ֱֲִֵֶֶָָָהם

ּומקימים אֹותם, מעלים הם ודֹור ּדֹור ׁשּבכל הּצּדיקים ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָהּתפּלֹות,

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּומעליןאֹותם, הּמׁשּכן. את מׁשה וּיקם ׁשיפא*): ּכל ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

לדּוכתּה למקֹומֹו[[[[ּוׁשיפא ואבר אבר ּכל ּובֹונין]]]]ּומכניסים , ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ

אז קֹומתּה, ׁשעּור ׁשּיׁשּתּלם עד מעט, מעט הּׁשכינה ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָקֹומתּה

ּדא מׁשיח, אֹותּה]]]]זה[[[[יבֹוא ויקים אֹותּה ויׁשלים מׁשה, ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹ

ְִֵּבׁשלמּות.

‰ÊÂLe¯t‡¯Âk È‡‰Ï ‡�ÈÊÁ-צּדי ּבחינת הּדֹור,הּוא ק ¿∆≈¬ƒ»¿««¿»ְִִַַַ

ּדג מׁשיח;(יג)הּנקרא מׁשה ּבחינת זה ,dab‡ ‡zÏÁ dÏ ‡·˙Èc ְְִִִֶֶַַַָָָֹ¿«¿»≈«¿»««≈

ערף- ּפנה ׁשּכביכֹול זה על מתּפּללים ׁשאנּו הּתפּלֹות ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹהינּו

dÏאלינּו; ‡·˙È-ּכי]]]]זה[[[[הינּו מׁשה, אל הּמׁשּכן את וּיביאּו : ֵֵ«¿»≈ְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

ׁשּבּדֹור; להּצּדיק הּתפּלה את ּולקּׁשר להביא dÏÚצריך ÈÁ„˜Â ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ¿«¿≈¬≈

‡Ó‚‡-ּבחינת]]]]אּלּו[[[[הינּו הּתפּלה, עם הּבאים הּנׁשמֹות «¿»ְְְְִִִִֵַַַַַָָָ

ּכמֹו עׂשבין נקראין הן הּנׁשמֹות ּכי וכּו', רעֹותיה אחריה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבתּולֹות

טז(ׁשּכתּוב נתּתיך.)יחזקאל הּׂשדה ּכצמח רבבה :‡zLaÈ Ô�È¯·ÒÂ ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ¿«¿ƒ»«∆¿»

‡e‰-ּבאמת]]]]ּכלֹומר[[[[הינּו אבל ּפרֹות; עֹוׂשים אינם ׁשהּתפּלֹות ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

אּלא ּכן, ÈÏL·e�Ôאינֹו Ô�ÈÙ‡Â Ô�È˜ÏÒ-ּכל]]]]ּכלֹומר[[[[הינּו ֵֵֶָ«¿ƒ»«¬ƒ»«¿ƒ»ְְַַָ

הּׁשכינה נבנה ּבתפּלה, ּׁשּמרּבין מה וכל ועֹולין, סלקינן ְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָהּתפּלֹות

ּובׁשלינן אפינן וזה לּזּוּוג, עצמּה את ּומכינה אפּיה-ּביֹותר ּכי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו זּוּוג, לבחינת לאכילה, הכנה הם לט(ּובּׁשּול :)ּבראׁשית ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָ

הּׁשכינה, ּכל ׁשל קֹומה ּכׁשּיׁשּתּלם אֹוכל. הּוא אׁשר הּלחם אם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכי

הּדין־על]]]]וזה[[[[הינּו מּדת ויתהּפך רחמיו, יּכמרּו הּתפּלֹות, רב ידי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ

הרחמים. ְֲִִַַָלמּדת

‰ÊÂÌÁ „k-רחמיו.]]]]ּכלֹומר[[[[הינּו יּכמרּו ‡˙‰Ctּכאׁשר dab ¿∆««ְְְֲֲִֶַַַַָָ«≈ƒ¿««

הרחמים.]]]]ּכלֹומר[[[[הינּו- למּדת הּדין מּדת ‰ÈÂׁשּיתהּפך ‡Ï È‡Â ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָ¿ƒ»¬≈

‡z�ÈÙÒÏ Ô�È·¯˜Ó-זאת]]]]ּכלֹומר[[[[הינּו אעׂשה למעני למעני ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»ְְְְֱֲֲִִֶֶַַַַֹ

מח( ׁשּמּוב[[[[ּכדאיתא)יׁשעיה כז(ּבּמדרׁש]]]]אּכמֹו פ' מי)וּיקרא : ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָ

וכּו'. ּבית לֹו ׁשּנתּתי קדם מזּוזה לי עׂשה מי לֹו, ואׁשּלם ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהקּדימני

מאּתֹו, הּכל הּתפּלֹות, וכל ׁשּלנּו טֹובים הּמעׂשים ׁשּכל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹנמצא,

ואף ּדבר, ׁשּום על ׂשכר לקּבל לחׁשב ראּוי ׁשּנראה־על־ואין ּפי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

אף־ׁשעל הּגאּלה, יהיה ותֹורתנּו ּתפּלתנּו צריכין־ּפי־על־ידי כן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

וזה אֹותנּו. יגאל ׁשּבחסּדֹו לחסּדֹו, È·¯˜Ó�Ôאנחנּו ‡Ï È‡ ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָƒ»¿»¿ƒ»

‡z�ÈÙÒÏ-ז חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו חסד, ּבחינת :(יד)ל"זה ƒ¿ƒ¿»ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ

הּנׁשמֹות* ׁשּכל ּבּגלּגּולים, ְְִִֶַַַָָָּכּמּובא

ּבבחינת הּמלכּות ּבתֹוך ְְְְִִִַַַָּבאים

ׁשם. ונתחּדׁשים ְְְִִִַָעּבּור

עעעע בתראבתראבתראבתרא עעעע""""ּבבאּבבאּבבאּבבא בבבב""""גגגג »»«¿»

חנהחנהחנהחנה ּברּברּברּבר ּברּברּברּבר רּבהרּבהרּבהרּבה זמנאזמנאזמנאזמנאאמראמראמראמר :::: »««»««»»ƒ¿»
ּבספינּתאּבספינּתאּבספינּתאּבספינּתא קאזלינןקאזלינןקאזלינןקאזלינן הוההוההוההוה «¿ƒ«ƒ¿ƒ¿«««¬«¬חדאחדאחדאחדא
ּבּספינה] הלכנּו אחת ,,,,[ּפעם ְְִַַַַַַָָ

ּכוראּכוראּכוראּכורא ההּואההּואההּואההּוא אֹותֹווחזינןוחזינןוחזינןוחזינן [וראינּו «¬ƒ«««¿»ְִָ

אּגּבּהאּגּבּהאּגּבּהאּגּבּהּדג] חלּתאחלּתאחלּתאחלּתא לּהלּהלּהלּה ּדיתבאּדיתבאּדיתבאּדיתבא ָ¿«¿»≈«¿»««≈
ּגּבֹו] על חֹול לֹו וקדחהוקדחהוקדחהוקדחה[ׁשּנאסף ,,,, ֱֶֶַַַ¿»¿»

עליועעעעּלּלּלּלּוּוּוּוההההאגמאאגמאאגמאאגמא [וצמחּו ¬¿»ƒ«ְְָָָ

ההההּוּוּוּואאאאעׂשבים] ייייּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתאאאא סברינןסברינןסברינןסברינן .... ֲִָ«¿ƒ»«∆¿»
היא] ׁשּיּבׁשה וסלקינןוסלקינןוסלקינןוסלקינן[חׁשבנּו ,,,, ְִֶַַָָָ¿«¿ƒ»
אאאאּגּגּגּגּבּבּבּבּהּהּהּה ּוּוּוּובבבבׁשׁשׁשׁשלינןלינןלינןלינן [ועלינּוואפינןואפינןואפינןואפינן «¬ƒ»«¿ƒ»««≈ְִָ

ּגּבֹו] על ּובּׁשלנּו חםחםחםחםואפינּו וכדוכדוכדוכד ,,,, ְְִִַַַָ¿««

אתהאתהאתהאתהּפּפּפּפיךיךיךיך התחּמםּגּגּגּגּבּבּבּבּהּהּהּה [וכאׁשר «≈ƒ¿«ƒ¿ְְֲִֵֶַַ

הּדג] התהּפ ּדּדּדּדהוההוההוההוהּגּבֹו לאולאולאולאו ואיואיואיואי .... ְִֵַַַָ¿ƒ»«¬»
טבעינןטבעינןטבעינןטבעינן הוההוההוההוה לספינלספינלספינלספינּתּתּתּתאאאא «ƒ¿ƒ¿»¬»«¿ƒ«¿«¿מקרבאמקרבאמקרבאמקרבא
לּספינה קרֹובים ׁשהיינּו לא ְְְִִִִֶַָָֹ[ואם

טֹובעים] ::::היינּו ְִִָ

::::םםםם""""רׁשּברׁשּברׁשּברׁשּב «¿«
אּגּבּהאּגּבּהאּגּבּהאּגּבּה.... חלּתאחלּתאחלּתאחלּתא חֹולּדיתבאּדיתבאּדיתבאּדיתבא ׁשהיה ¿«¿»«¿»««≈ֶָָ

ּגּבֹו על עלוקדחוקדחוקדחוקדח....:נקּבץ עׂשבים ְִַַָ¿»«ֲִַָ

היאהיאהיאהיא....:החֹול יּבׁשּתאיּבׁשּתאיּבׁשּתאיּבׁשּתא אּייוסברינןוסברינןוסברינןוסברינן ַ¿«¿ƒ»«∆¿»ƒִֵ

היא :הּים ִַָ

ק)ח( ע"שבת כז.)ט(ב."א כה: בראשית רל)י(זוהר דף פקודי זוהר ע"עי' כבוד"נ)יא(ב."ח נקרא *(א אותם."בכת)מצאתי). עייןי: ומעיילין. קרמר: משה רבי הגהת

י'. אות ד' הלכה נחלות הלכות א' חלק משפט חושן הלכות קי)יב(בליקוטי ע"שבת מ)יג(א."ג דף ויקרא ובזוהר דג ערך אור מאורי ע"עיין רע"ב ובדף ע"א ב."ח

פב.)יד( דף קידושין
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אי חסידים, רּבן חסּדֹו]]]]אם[[[[הּסּפנין טֹובעים[[[[ÈÚ·Ë�Ôלא ]]]]היינּו ְֲִִִִִַַַָָֹֻ«¿ƒ»ְִִָ

ּבּגלּות וׁשלֹום :חס ְַַָָ

‰ÊÂּפרּוׁש:ÌÈ�‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡-ּכמֹו ּתפּלה, ּבחינת ¿∆ֵ¡…∆«…¬ƒְְְִִַָ

כו(ׁשּכתּוב הּיֹום.)ּדברים האמרּת ה' את :ÌÈ�‰kּבחינת הם ְְֱִֶֶֶַַָָָ…¬ƒְִֵַ

ּכּנ נׁשמֹות ּבחינת ׁשּכתּוב"ּתֹורה, ּכמֹו ב(ל, כהן)מלאכי ׂשפתי ּכי : ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

וכּו'. ותֹורה דעת ׁשּכתּוב-‡‰¯Ôיׁשמרּו ּכמֹו מׁשּפט, ּבחינת ְְְְִַַָ«¬…ְְְִִֶַָָ

כח( יׂשראל)ׁשמֹות ּבני מׁשּפט את אהרן ונׂשא צריך(טו.): ּכי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

יקים והּוא מׁשיח, מׁשה לבחינת הּתפּלֹות ּכל את*)להביא ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ

ּפר וזה רּׁשהּמׁשּכן. הינּוי"ׁש הּקטּנים, על הּגדֹולים להזהיר : ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָ

יזהיר]]]]ּכלֹומר[[[[ הּגדֹול, מאֹור מׁשה ּבחינת ׁשהּוא הּדֹור, צּדיק ְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹ

הּקטן מאֹור ּבחינת ׁשהיא הּתפּלה, את .(טז)ויאיר ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ

LÙ�ÏeÂÈnÚa ‡nhÈ ‡Ïהינּו ׁשמירת־על]]]]ּכלֹומר[[[[– ידי ¿∆∆…ƒ«»¿«»ְְְְִֵַַַַ

ּכּנ ּבּזהר"הּברית ּכּמּובא עריין(יז)ל. על ּביׁשא ּדיצרא עּקרא : ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָָָֹ

ּדמסאבּותא עּקרא עּקר[[[[והיא והיא עריֹות על הרע יצר עּקר ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּכּנ]]]]הּטמאה ּתפּלה לבחינת זֹוכה הּברית, את ּוכׁשּיׁשמר ל,". ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻ

ּבטהרה, ּתלּוי הריח עּקר ּכי לך, אחטם ּתהּלתי לבחינת ְְְְְֱֳִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָוזֹוכה

לברכה זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו מח.(ּכמֹו מּׁשּבטלה)סֹוטה : ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָ

ּבּגמראהּטהר מעׂשה ּכמבאר הריח. ּבטלה מט.(]]]]ּבּתלמּוד[[[[ה, )ׁשם ְְְְֲֳֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּדחּנּוניתאׁשאמר ריחא חּנּוניתא[[[[: ׁשל ּתמרים-ריח ׁשל ]]]]סּוג ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

לּה אמר מריח. לֹו[[[[אני ּבך]]]]אמר יׁש טהרה ּבני, :: ְְֲֲֳִִִֵֵֵַַַָָָָ

©©©©̈̈̈̈אמרג

‰a¯חנה ּבר ÈÊÁ:ּבר È„È„Ï «»ַַָָ¿ƒƒ»≈

Èk ÈÂ‰c ‡˙˜e¯˜‡ ‡È‰‰ ÈÏƒ«ƒ«¿¿»«¬≈ƒ

‡È�B¯‚‰c ראיתי[[[[‡˜¯‡ «¿»¿«¿¿»ִִָ

ּכמֹו ּגדֹולה ׁשהיתה ְְְְְֵֶַַָָָצפרּדע

הגרֹוניא Â‡˜¯‡]]]]העיר , ְְִַָָ¿«¿»

ÔÈzL ÈÂ‰ ‰nk ‡È�B¯‚‰c¿«¿¿»«»¬≈ƒƒ

Èza]]]]ּכּמה הגרֹוניא והעיר »≈ְְְִַַָָָ

ּבּתים ׁשּׁשים ‡˙‡]]]]ּגדלּה? , ְִִִָָָ¬»

‰ÚÏa ‡�Èpz]]]]הּצפרּדע את ּובלע ּתּנין Let˜�ˆ‡]]]]ּבא ‡˙‡ «ƒ»»¿»ְְִֵֶַַַַַָָ¬»¿«¿»

‡�Èp˙Ï ‰ÚÏ·e]]]]עֹורב הּתּניןּֿבא את ּובלע È˙È·]]]]נקבה ˜ÈÏÒe , »¿»¿«ƒ»ְִֵֵֶַַַָָָ¿ƒ¿ƒ

‡�ÏÈ‡a]]]]אילן ּגּבי על ויׁשב dÏÈÁ]]]]ועלה LÈÙ� ‰nk ÈÊÁ ‡z . ¿ƒ»»ְְִֵַַַָָָָ»¬ƒ«»¿ƒ≈≈

‡�ÏÈ‡c]]]]האילן ׁשל ּכחֹו רב ּכּמה ּוראה :]]]]ּבֹוא ¿ƒ»»ְִֵֶַַָָָֹ

‰p‰,הּבֹורא לעבֹודת לֹו קׁשה רׁשע, מּמנּגן נגינה ׁשּׁשֹומע מי ƒ≈ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לֹו, טֹוב אזי והגּון, ּכׁשר מּמנּגן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּוכׁשּׁשֹומע

Èkּכדאיתא הּצּפרים, מן נמשכת הּנגינה קֹול ׁשּמּובא[[[[הּנה ]]]]ּכמֹו ƒְְְְֳִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

טז(ּבּמדרׁש פ' ּבׁשּתי)וּיקרא ּתלּויה טהרתֹו מצרע מה מּפני : ְְְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָָָָֹ

קּלניא יבֹוא טהֹורֹות, חּיֹות קֹול[[[[צּפרים על]]]]מׁשמיע ויכּפר ְְְֳִִִִֵַַַַַַַָָ

קֹול[[[[קּלניא הרע.]]]]מׁשמיע לׁשֹון ׁשּדּבר קֹולֹו, מחמת נלקה ּכי . ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

צּפרים הּׁשּתי מן ׁשּלֹו הּנגינה נמׁשכת ּכׁשר, ׁשהּוא מי ְְְְֳִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָנמצא

ּבּזהר וכתּוב טהֹורֹות. נג(חּיֹות ּדף הּנ):וּיקרא צּפרים ׁשהּׁשּתי ל", ְְְְֳִִִֵֶַַַַַַַַָָֹ

ינקין ּדנביאים מאתר יֹונקים[[[[יֹונקים ׁשהּנביאים לכך]]]]מּמקֹום . ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַָָָָ

לֹוקח ּכי נבּואה, לׁשֹון הינּו חזֹון, מּלׁשֹון חּזן, הּמנּגן ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָנקרא

ינקין ּדנביאים מאתר יֹונקים[[[[הּנגינה ׁשהּנביאים .]]]]מּמקֹום ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַָָָ

Ôb�n‰LÎeמּצּפרים ׁשּלֹו הּנגינה לֹוקח הּוא אזי רׁשע, הּוא ¿∆«¿«≈ְֲֳִִִִֵֶַַַָָָ

מּדּדי יֹונקין ׁשּבּקלּפה הּצּפרים ּכי ּבּזהר וכתּוב ׁשּבּקלּפה. ְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאחרֹות

ּכרז ּכרֹוזא ּכדין ליליא אתּפלג וכד מתחּלק[[[[הּמלכּות, וכאׁשר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

מכריז הּכרֹוז אז יּוקׁשים]]]]הּלילה ּכהם ּבּפח האחּוזֹות ּכּצּפרים : ְְֲֳִִִִֶַַַַַַָָָָָָָ

.(א)אדם־ּבני ְֵָָ

Ôewz‰Âעל הּוא אדם, מּכל נגינה לׁשמע ׁשּיּוכל ידי־הּוא ¿«ƒְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ

ׁשּבעל ּתֹורה ּבּלילה ּגמרא־ׁשּילמד הינּו ּתלמּוד[[[[ּפה, ,]]]]ּכלֹומר ְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ּכדאיתא לילה. ּבחינת ׁשּמּובא[[[[ׁשהיא ּכׁשהיה(ב)ּבּמדרׁש]]]]ּכמֹו : ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

יֹום מתי יֹודע היה לא לילה, וארּבעים יֹום ארּבעים ּבהר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹמׁשה

על רק לילה, יֹודע־ידי־ומתי היה ׁשּבכתב ּתֹורה לֹומד ּכׁשהיה זה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ׁשּבעל ּתֹורה ּוכׁשּלמד יֹום, ה־ׁשהּוא לילה.ּפה ׁשהּוא יֹודע יה ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּבעל ׁשהּתֹורה ׁשאמרּו־נמצא, ּוכמֹו לילה, ּבחינת היא ּפה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

לברכה זכרֹונם כד.(רּבֹותינּו זה)סנהדרין הֹוׁשיבני ּבּמחׁשּכים : ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ּוכתיב ּבבלי. א(]]]]וכתּוב[[[[ּתלמּוד הינּו)ּבראׁשית לילה. קרא ולחׁשך : ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ׁש־על]]]]ּכלֹומר[[[[ ׁשּילמד ׁשּבּקנה"ידי עזקאין הּׁשית יתּקן ס, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ׁשּבּקנה[[[[ טּבעֹות וזהּו]]]]הּׁשׁש הּקֹול. יֹוצא ׁשּמהם רני, קּומי : ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ב(בּלילה הינּו)איכה הינּו]]]]ּכלֹומר[[[[, להרּנה, ּתקּומה ]]]]וזה[[[[ׁשּתהיה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁש־על ּגמרא ׁשהיא הּלילה .]]]]ּתלמּוד[[[[ס"ידי ְְְְִֵֶַַַַַָָָ

C‡הינּו לׁשמּה, ׁשּלא רּבי,]]]]ּכלֹומר[[[[ּכׁשּלֹומד ׁשּיתקרא בׁשביל «ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּכל ּבחׁשיבּות אינֹו חסד־הּלּמּוד ׁשל חּוט ּבּלילה ּוכׁשּלֹומד ּכך, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

עליו הּנ(ג)נמׁשך הּמחׁשבה לֹו יּזיק ׁשּלא עליו, :ל"ּומגן ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

‡˙È‡Â]]]]האר]]]]ּומּובא ז"ּבכתבי הם"י ׁשּבקלּפה צּפרים ּכי ל, ¿ƒ»ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַָָָ

ּבנין הם טהֹורֹות חּיֹות צּפרים והּׁשּתי ּדקלּפה, ׁשּבמלכּות ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶַַַַָֹמחין

ׁשאּול לפני ּדוד נׁשּתּבח לפיכך ּדקדּׁשה. טז־ׁשמּואל(הּמלכּות :)א ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֻ

למלכּות. הּוא ראּוי לכך הּמלכּות, ּבנין היא הּנגינה ּכי נּגן; ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָויֹודע

אצלֹו ׁשּכתּוב עח(וזה הינּו)ּתהּלים הביאֹו, עלֹות מאחר ]]]]ּכלֹומר[[[[: ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָ

הינּו הּמיניקֹות, לּנביאים,]]]]זה[[[[מאחר מיניקין הם ּכי והֹוד, נצח ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ

הּמלכּות ּבנין :והם ְְְִֵַַַ

:ם"רׁשּב ְַַ

ּכאקראּכאקראּכאקראּכאקרא:צפרּדעאקרּוקתאאקרּוקתאאקרּוקתאאקרּוקתא.... «¿¿»ְְֵַַ¿«¿»
ּכרךּדהגרֹוניאּדהגרֹוניאּדהגרֹוניאּדהגרֹוניא.... ּכאֹותּה היה :ּגדֹול ¿«¿¿»ְְְַָָָָ

ׁשּתיןׁשּתיןׁשּתיןׁשּתין הוויהוויהוויהווי ּכּמהּכּמהּכּמהּכּמה ּדהגרֹוניאּדהגרֹוניאּדהגרֹוניאּדהגרֹוניא ƒƒ≈¬«»«¿¿»¿«¿»¿ואקראואקראואקראואקרא
לּהּבּתיּבּתיּבּתיּבּתי.... קאמר ּתלמּודא »≈ְֳַַָָָ

זאת] אֹומר אתאאתאאתאאתא[הּתלמּוד :::: ְֵַַֹ¬»
לּהּתּנינאּתּנינאּתּנינאּתּנינא.... קאמר רּבה «ƒ»ֲַַָָָ

זאת] אֹומר רּבה ::::[(האמֹורא) ֱֵַָָָֹ

נקבהּפּוׁשקנצאּפּוׁשקנצאּפּוׁשקנצאּפּוׁשקנצא.... :עֹורב ¿«¿»ְֵֵָ

(טו( וצ) כנ)ל"חסר משפט בחינת לזה צריך דייקא"כי ואמרת אליהם ואמרת בכת(ל, מכת"מצאתי המועתק ז"י רבינו *"י (ל). וּצ) יק)ל"חסּר שכתובוהוא כמו [אותם ים

המשכן. משה]את ויקם משה אל המשכן את רל)טז(ויביאו פקודי זוהר ע"עיין ט)יז(ב."ח דף ויקרא זוהר ע"עי' רס"ו פקודי זוהר ועי' רס"ב ת"ג ועיין פ"ד זוהר)א(ט."כ

רי ע"ויחי בע"ז ועי' פ"ב הקליפות שער י)ב(ב."ח תהלים טוב י)ג(ט."שוחר ע"חגיגה ב."ב



מֹוהר"ן דאנכי©©©©££££¥¥¥¥¦¦¦¦לּקּוטי ¨̈̈̈ŸŸŸŸ¦¦¦¦ ו

‰ÊÂחנה ּבר ּבר רּבה ‡˜¯e˜˙‡,:ׁשאמר ‡È‰‰ ÈÏ ÈÊÁ È„È„Ï ¿∆ֶַַַַָָָָ¿ƒƒ»≈ƒ«ƒ«¿¿»

ׁשמּואל רּבנּו הינּוּופרׁש צפרּדע, ּדעה]]]]ּכלֹומר[[[[: Èk.(ד)צפר ÈÂ‰c ְְְְְְֵֵֵֵֵַַַַַַַָ«¬≈ƒ

‡È�B¯‚‰c בגרֹון-‡˜¯‡ קרא נח(מּלׁשֹון הינּו)יׁשעיה ]]]]ּכלֹומר[[[[, «¿»¿«¿¿»ְְְְְְְִַַַָָָ

מּמּנּו. נמׁשכת Èzaׁשהּנגינה ÔÈzL ÈÂ‰ ‰nk ‡È�B¯‚‰c ‡¯˜‡Â ְְִִִֶֶֶֶַָ¿«¿»¿«¿¿»«»¬≈ƒƒ»≈

על־על]]]]ּכלֹומר[[[[הינּו- בגרֹון, קרא ּבחינת ּתתּקן מה ידי־ידי ְְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָ

ּבּתי ּבּתים[[[[ׁשּתין הינּו]]]]ׁשּׁשים ׁשּתין־על]]]]ּכלֹומר[[[[, ]]]]ׁשּׁשים[[[[ידי ְְְִִִִִִִִִֵֵַַַָָ

ׁשמּואל רּבנּו ּופרׁש dÏ,:מּסכּתֹות. ¯Ó‡˜ ‡„eÓÏzּכלֹומר[[[[הינּו[[[[ ְְֵֵֵֶַַַ«¿»»»«»ְְַַ

ּתלמּוד. ְְִֶַַׁשּילמד

‡˙‡dÚÏa ‡�Èpzׁשמּואל רּבנּו dÏ,:ּופרׁש ¯Ó‡˜ ‰a¯הינּו ¬»«ƒ»¿»»ְֵֵֵַַ«»»»«»ְַ

וזה־על]]]]ּכלֹומר[[[[ הּנחׁש. אֹותּה יבלע לׁשמּה, ׁשּלא ׁשּילמד ידי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשמּואל רּבנּו dÏ,:ׁשּפרׁש ¯Ó‡˜ ‰a¯ידי־על]]]]ּכלֹומר[[[[הינּו ְֵֵֵֶַַ«»»»«»ְְְֵַַַ

רּבי. ׁשּיתקרא ּבׁשביל Let˜�ˆ‡,ׁשּילמד רּבנּו‡˙‡ ּופרׁש ְְְִִִִִֵֶֶַַָ«»¿«¿»ֵֵַַ

הינּוBÚ¯·:ׁשמּואל ּבּלי־על]]]]ּכלֹומר[[[[, ׁשּילמד מּלׁשֹוןידי לה, ְֵ≈ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָ

הינּו(ה)ערבית הּנ]]]]ּכלֹומר[[[[ּובלעּה, הּנחׁש מן עליו ל."ּומגן ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

˜ÈÏÒe‡�ÏÈ‡a ·È˙È-הּמהרׁש ּבחינת"ּפרׁש ׁשהּוא א, ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»»ְְִֵֶַַַַַָ

אצלֹו ׁשּכתּוב כא(אברהם, ּבחינת)ּבראׁשית ׁשהּוא אׁשל וּיּטע : ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הינּו עליו]]]]ּכלֹומר[[[[חסד. מגן עליו, ׁשּנמׁשך חסד, ׁשל ׁשהחּוט ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּנ הּנחׁש ÏÈ‡c�‡ל."מן ‰ÏÈÁ LÈÙ� ‰nk ÈÊÁ ‡zּכלֹומר[[[[הינּו[[[[ ִַַַָָ»¬ƒ«»¿ƒ≈≈¿ƒ»»ְְַַ

ׁשּכל עצמֹו, את מתמיּה על־ׁשרּבה ׁשאפּלּו חסּדֹו, עלינּו ּגבר ּכך ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

יכֹו להגןזה :ל ְֵֶָָ

‰Ê·eהּמׁשנה ׁשל הּסמיכּות פ(יתיּׁשב ¯·,:)א"אבֹות EÏ ‰NÚ »∆ְְְִִִֵֶַַַָָ¬≈¿«

˙eÎÊ ÛÎÏ Ì„‡‰ Ïk ˙‡ Ôc ÈÂ‰Â ,¯·Á EÏ ‰�˜e-על ידי־ּכי ¿≈¿»≈∆¡≈»∆»»»»¿«¿ְִֵַ

ּכּנ הּנגינה וזה"ׁשּׁשֹומע ׁשּלֹו. הּמלכּות ּבנין מתּקן הּוא EÏל, ‰NÚ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָ¬≈¿

על]]]]ּכלֹומר[[[[הינּו¯·, וזה מלכּות, ּבחינת חבר,־ׁשּיתּקן לך קנה ידי «ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

מּמּנּו,־על]]]]ּכלֹומר[[[[הינּו יֹוצא ׁשהּקֹול קנה, ‰M�Èידי ¯aÁnL ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָ∆¿«≈«¿≈

ÌÈ·e¯kוליֹות איׁש ּכמער ּבפנים ּפנים ׁשּיׂשראל(ו)להיֹות ּבזמן , ¿ƒְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹ

מקֹום ׁשל רצֹונֹו ויּוכל(ז)עֹוׂשין ׁשּלֹו מלכּות ּבחינת ּכׁשּיתּקן ואזי, . ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָ

ונמצא לזה, ּולהחיֹות לזה להמית ויּוכל ּׁשּירצה מה ּבכל ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹלמׁשל

אמר לזה חרב, eÎÊ˙:עֹולם ÛÎÏ Ì„‡‰ Ïk ˙‡ Ôc ÈÂ‰Â-ׁשּצריך ֵֶַָָָָ∆¡≈»∆»»»»¿«¿ְִֶָ

הּקדֹוׁש אין ּכי זכּות, לכף אדם ּכל את ּבחרּבן־ּברּוך־לדּון חפץ הּוא ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ

יצרּה לׁשבת בראּה, לתהּו לא ּכי :(ח)העֹולם, ְְְִֶֶָָָָָָָֹֹ

ÏÈ·L·eּדאנׁשי ּבפּמא מרּגלא האנׁשים[[[[זה ּבפי עכׁשו]]]]רגיל ƒ¿ƒְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֻ

מלכּות עכׁשו ּכי דעה, ּבני ואינם ׁשֹוטים הם ׁשהחּזנים ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלֹומר,

ועל ּבגלּות, ּדנביאים־ּדקדּׁשה מאתר נמׁשכת ׁשהיא הּנגינה, ּכן ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

הּנביאים[[[[ ׁשל ּדקדּׁשה,]]]]מהּמקֹום ּדמלכּות ודעת מחין מּבחינת , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֻ

ועל ּבגלּות, ׁשהּמלכּות ועל־ועכׁשו נפּגמת, הּנגינה החּזנים־ּכן ּכן ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

מּׁשרׁשּה הּנגינה להמׁשיך עכׁשו ּכח להם אין ּכי דעת, ּבלא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹהם

ּכּנ ּדקדּׁשה מלכּות ׁשל ודעת מחין ּבחינת ׁשהּוא ל."ׁשּבּקדּׁשה, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֻֻ

Ï·‡ּכל על למלך ה' ויהיה ּדקדּׁשה, מלכּות ׁשּיתעּלה לעתיד, ¬»ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

ּדמלכּות ּדעת ּבבחינת הּנגינה ותׁשלם ּתתעּלה אזי ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָֻהארץ,

ּכּנ הּנגינה נמׁשכת ׁשּמּׁשם וזהּו"ּדקדּׁשה, מז(ל. מלך)ּתהּלים ּכי : ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

ּכל על למלך ה' ּכׁשּיהיה אזי, ּכי מׂשּכיל; זּמרּו אלהים הארץ ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכל

הינּו מׂשּכיל, זּמרּו אזי ּדקדּׁשה, מלכּות ויתעּלה ]]]]ּכלֹומר[[[[הארץ ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֻ

על ּובׂשכל ּבדעת יהיּו המזּמרים מלכּות־ׁשהחּזנים ׁשּיתעּלה ידי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָ

ּדעת ּבחינת ׁשהּוא ׁשּבּקדּׁשה, מּׁשרׁשּה הּנגינה ויקּבלּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻֻּדקדּׁשה,

ּכּנ ּדקדּׁשה מלכּות ׁשל :ל"ּומחין ְְִִֶַַַָֹֻ

CiLחסּדך(ט)וזהּו]]]]למעלה[[[[לעיל ׁשמים מעל גדֹול ּכי : «»ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

קח( ׁשּכתּו)ּתהּלים ּכמֹו קֹול, ּבחינת הּוא ׁשמים מּׁשמיםב. : ְְְִִִִִִֶַַַָָָ

על ּכי קֹולך; הינּו־הׁשמעּת החסד, ׁשל]]]]ּכלֹומר[[[[ידי חּוט ּבחינת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

על הּנמׁשך על־חסד, ּבּלילה, ּתֹורה ׁשּלֹומד נתּתּקן־ידי זה ידי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּכּנ ּכּנ"הּקֹול חסּדך ׁשמים מעל גדֹול ּכי וזהּו :ל"ל, ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

ÈzM‰מלכּות ּבנין הם נמׁשכת, הּנבּואה ׁשּמּׁשם ּדקדּׁשה, צּפרים «¿≈ְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

ועל על־ּדקדּׁשה, היה מלך העמדת ּבית־ּכן מלכּות ּככל נבּואה ּפי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ

על ׁשהיה ׁשהם־ּדוד הּכרּובים, מן נמׁשכת והּנבּואה נבּואה. ּפי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּנ צּפרים ׁשּתי ּכּנ"ּבחינת ּדקדּׁשה מלכּות ּבנין ׁשהם :ל"ל, ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַַַָֻ

¯Á‡Óהינּו הביאֹו, הם]]]]ּכלֹומר[[[[עלֹות ּכי הּמיניקֹות, מאחר ≈««ְְֱִִִֵֵֵַַַַַָ

לּנביאים לּנביאים[[[[ינקין ּכּנ]]]]מניקים עלֹות,"וכּו' מאחר וזהּו ל. ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָ

ּגם ּולהעלֹות לתּקן יכֹול היה הּׁשלֹום עליו הּמלך ׁשּדוד ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהינּו

מאחר וזהּו הּקדּׁשה. אל להעלֹותּה ּכׁשר, מאדם ׁשאינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּנגינה,

הינּו הביאֹו, הּקדּׁשה,]]]]ּכלֹומר[[[[עלֹות מאחֹורי ׁשהיא הּנגינה, ּגם ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻ

הּוא ּדקדּׁשה הּנגינה ּכי הּמיניקֹות, מאחר עלֹות, מאחר ְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֻּבבחינת

ינקין ּדנביאים יֹונקים[[[[מאתר ׁשהּנביאים והּנגינה]]]]מהּמקֹום , ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ודוד הּקדּׁשה, מאחֹורי עלֹות, מאחר ּבחינת היא ּבקדּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻֻׁשאינֹו

ּגם זֹו נגינה לתּקן יכֹול היה הּׁשלֹום עליו ועל־הּמלך זה־ּכן, ידי ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּכּנ ּדקדּׁשה מלכּות לרעֹות"נתעּלה הביאֹו עלֹות מאחר וזהּו ל. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻ

על ּכי וכּו'; ּכּנ־ּביעקב למלכּות זכה זה ל."ידי ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָֹ

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

¦¦¦¦ŸŸŸŸ̈̈̈̈אנכיד

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡ EÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…∆¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ
ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ:כ )(ׁשמֹות ƒ≈¬»ƒְ

הּבחינהÌ„‡Lkאאאא זאת לטֹובתֹו, הם מארעֹותיו ׁשּכל יֹודע, ¿∆»»ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּבא, עֹולם מעין נו(היא ּדבר,)ּתהּלים אהּלל ּבה' : ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

תדא)ד( פ"עי' האריז"ר בכוונות ועי' צפרדע."ז דם ענין על רש)ה(ל כ"עיין עירובין ד"י ומעריב."ב. שמשכים ז'.)ו(ה א') ב)ז(מלכים וברשב"עיין צו. שם."ב ם

מה.)ח( ע)ט(ישעיה נ' דף פסחים רי"עי' ויחי זוהר ועי' ט."ב
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ּדבר אהּלל הּבא,(א)ּבאלהים עֹולם מעין היא הּבחינה וזאת ; ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹ

לברכה זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו נ.(ּכמֹו יהיה)ּפסחים ההּוא ּבּיֹום : ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

והקׁשּו וכּו'. אחד אחדה' הּוא לאו האּדנא וכי אינֹו[[[[: ּכעת וכי ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ

לברכה]]]]אחד זכרֹונם חכמינּו וּתרצּו האּדנא. על]]]]ּכעת[[[[: מברכין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָ

הרעה ועל והּמטיב, הּטֹוב ולעתיד-הּטֹובה אמת; ּכּלֹו-ּדּין ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

אחד אחדּות אלקים וׁשם ה' ׁשם ׁשּיהיה והּמטיב, :הּטֹוב ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּבחינתÊÂ‡˙בבבב ּכׁשּמעלה אּלא להּׂשיג אפׁשר אי הּבחינה ¿…ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

העּכּו מּבין מהּגלּות ּדקדּׁשה העֹולם[[[[ם"מלכּות עכׁשו]]]]אּמֹות ּכי , ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֻֻ

להעּכּו והּממׁשלה העֹולם[[[[ם"הּמלכּות זה]]]]לאּמֹות ּובׁשביל , ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֻ

עבֹודת מּבחינת־נקראים יֹונקים ּכי אלהים, ּבׁשם ׁשּלהם אלילים ְְְְֱֱֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו אלהים, הּנקרא עד(מלכּות, מלּכי)ּתהּלים אלהים : ְְְְְֱֱִִִִִִֶַַַָָֹֹ

העּכּו מּבין מלכּות ּבחינת ּוכׁשּמעלין העֹולם[[[[ם"מּקדם; ,]]]]אּמֹות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ

נתקּים האזי ּכל מלך ּכי אלהים: מז(ארץ :)ׁשם ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

להּקדֹוׁשÈ‡Âגגגג הּמלּוכה להׁשיב על־ּברּוך־אפׁשר אּלא ידי־הּוא ¿ƒְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּתלמיד־וּדּוי לפני על־ּדברים ּבחינת־חכם, ּומעלה מתּקן זה ידי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּפרּוׁש וזהּו לׁשרׁשּה. יד(מלכּות ּדברים)הֹוׁשע עּמכם קחּו זהּו-: ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּדּבר־וּדּוי ּכמֹו מלכּות, ּבחינת זה לדֹורּדברים, ח.(אחד .)סנהדרין ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ

ה'-ּדּבר אל וׁשּובּו ּומֹוׁשל. מנהיג את-לׁשֹון ויעלּו ׁשּיתּקנּו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָ

הינּו ה', אל אלהים, ּבחינת מלכּות, ּבחינת את ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָֹהּדברים,

הינּו"ּכּנ]]]]ּכלֹומר[[[[ ּדבר, אהּלל ּבאלהים ּדבר אהּלל ּבה' ]]]]ּכלֹומר[[[[ל, ְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹ

הּטֹוב הּדברים ּכל על ויברך לטֹובתֹו ּכּלם מארעֹותיו ׁשּכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשּידע

:והּמטיב ְִֵַ

הּואÚ„iLÎeדדדד הּדעת עּקר ּכי ׁשלמה, ידיעה נקרא זאת, ּכל ¿∆≈«ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹ

ּוגבּורֹות חסדים ׁשל הינּו(ב)אחדּות ּדעת, נקרא זה ]]]]ּכלֹומר[[[[, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָ

וזה והּמטיב. הּטֹוב ּכּלם על ויברך לדין, חסד ּבין יחלק ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשּלא

לברכה, זכרֹונם חכמינּו ּכמאמר אחד, ּוׁשמֹו אחד ה' ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָנקרא

והּמטיב. הּטֹוב ּכּלֹו ׁשּיהיה ּגמּור, אחדּות יהיה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשּלעתיד

‰ÊÂ:BÓLe „Á‡ אלהים‰' ּבחינת ׁשּכתּובeÎÏÓ˙,זה ּכמֹו ¿∆∆»¿ְֱִִֶַֹ«¿ְֶָ

ח־ׁשמּואל( ׁשם)ב ּדוד וּיעׂש ::-„Á‡‡i¯ËÓÈb הינּו‡‰·‰, , ְִֵֵַַַָ∆»ƒ«¿ƒ»«¬»ְַ

הן‰'הן]]]]ּכלֹומר[[[[ רחמים, אלהים,BÓLׁשהּוא ּבחינת ׁשהּוא ְֲִֵֵֶַַ¿ְֱִִֶַֹ

ּדין ׁשהּקדֹוׁש-ּבחינת אהבה מחמת לטֹובתך הּוא־ּברּוך־ּכּלם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻ

ׁשּכתּוב ּכמֹו אֹותך, ג(אֹוהב יֹוכיח.)מׁשלי ה' יאהב אׁשר את : ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ג(]]]]וכתּוב[[[[ּוכתיב מׁשּפחֹות)עמֹוס מּכל ידעּתי אתכם רק : ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹ

על עֹונֹותיכם־האדמה, עליכם אפקֹוד :ּכן ְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָ

ׁשּכתּובBÚÂ�ÂÈ˙Bהההה ּכמֹו עצמֹותיו, על הם אדם ׁשל «¬»ְְֵֶֶַַָָָָ

לב( יׁש)יחזקאל עברה וכל עצמֹותם, על חקּוקה עֹונֹותם וּתהי : ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ

על רע צרּוף נחקק אזי עברה, איזה ּוכׁשעבר אֹותּיֹות. צרּוף ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלּה

ועל הּלאו־עצמֹותיו, ׁשל הּדּבּור ּבחינת מכניס זה לא[[[[ידי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

הינּו]]]]ּתעׂשה הּטמאה, ּבתֹוך ׁשעבר ּבחינת]]]]ּכלֹומר[[[[הּזה ׁשּמכניס ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻ

ּבתֹוך אֹותּה מכניס הּוא לדֹור, אחד ּדּבר ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָמלכּות,

העֹולם[[[[ם"העּכּו עבר]]]]אּמֹות אם למׁשל, ממׁשלה. להם ונֹותן , ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻ

הּלאו ׁשל ּדּבּור ּתעׂשה[[[[על לא לך]]]]מצוֹות יהיה אזי*)לא , ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָֹֹ

הּצרּוף ונחקק רע, צרּוף ּובֹונה הּדּבּור ׁשל הּטֹוב הּצרּוף ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמחריב

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבֹו, ונֹוקם עצמֹותיו על ה(הּזה עֹונֹותיכם)ירמיה : ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּוכתיב אּלה. לד(]]]]וכתּוב[[[[הּטּו ועל)ּתהּלים רעה. רׁשע ּתמֹותת ידי־: ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ונעׂשה־וּדּוי עליהם, החקּוקים האֹותּיֹות מעצמֹותיו יֹוצא ּדברים ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו מעצמֹותיו, יֹוצא הּדּבּור ּכי הּוּדּוי, ׁשל הּדּבּור ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמהם

לה( הרע,)ׁשם והּצרּוף הּבנין ּומחריב ּתאמרנה, עצמותי ּכל : ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָֹֹ

ּדקדּׁשה. מלכּות מהם ְְִֵֶֶַָֻּובֹונה

‰ÊÂלברכה זכרֹונם חכמינּו ז(ׁשאמרּו ׁשהלכּו):סֹוטה ּבׁשעה : ¿∆ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָָ

ׁשאמר עד מגלּגלין, יהּודה ׁשל עצמֹותיו היּו ּבּמדּבר, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻיׂשראל

יהּודהמׁשה קֹול ה' ׁשמע מהּקדֹוׁש-: מׁשה הּוא,־ּברּוך־ׁשּבּקׁש ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

לּה הוי וכן ׁשהתוּדה, הּוּדּוי ליהּודה לֹו[[[[ׁשּיזּכר נהיה וזה]]]]וכ . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

על מגלּגלין, היּו עצמֹותיו על־ּדוקא חקּוקה עֹונֹותם וּתהי ׁשם ְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָֻ

ועל לדּוכּתּה־עצמֹותם, חד ּכל ועלּו נתּתּקנּו הּוּדּוי אחד[[[[ידי ּכל ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

מלכּות]]]]למקֹומֹו ׁשּבחינת רמז, מלכּות; ּבחינת זה ויהּודה . ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָ

על וּדּוי־נתּתּקן על־ידי נעׂשה וזה מׁשה־ּדברים, ׁשּזכר מׁשה, ידי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּתלמיד לפני הּוּדּוי ׁשּיהיה צריך, כן ּכי וכלחכ־הּוּדּוי, ם, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשאמרּו־ּתלמיד ּכמֹו מׁשה, ּבחינת הּוא ׁשּפירחכם מׁשה : ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ

אמרּת[[[[(ג)קאמרּת ּכאּלּו]]]]יפה נעׂשה הּוּדּוי, מׁשה ׁשּזכר ּובזה . ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ועל מׁשה, לפני עכׁשו מלכּות,־התוּדה ּבחינת נתּתּקן זה ידי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

עצמֹותיו על ׁשּנחקק הרע הּצרּוף :ונחרב ְְְֱֵֶֶֶַַַַַַָָ

הּואÊÂ‰וווו הּמלכּות ׁשרׁש ּכי לׁשרׁשּה, הּמלכּות החזרת ּבחינת ¿∆ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָֹ

לברכה זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו קא(אׁש, טעה):סנהדרין לּמה : ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ

ׁשּמּׁשם אׁש, נקראת והּתֹורה מאּמתֹו. אׁש ׁשּיצא ׁשראה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָנבט?

ׁשּכתּוב ּכמֹו כג(הּמלכּות, ּוכתיב)ירמיה ּכאׁש, דברי כה הלֹוא : ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ

ח(]]]]וכתּוב[[[[ ימלכּו.)מׁשלי מלכים ּבי :È„ÈÓÏz‰ Ì‰ ‰¯Bz‰ ¯wÚÂ־ ְְְְִִִִֵָָֹ¿ƒ««»≈««¿ƒ≈

,ÌÈÓÎÁלברכה זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו כב(ּכמֹו ּכּמה):מּכֹות : ¬»ƒְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

ספר מּקמי ּדקימא מּקמ־טּפׁשאי קימא ולא צֹורבאּתֹורה, י ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָָָ

(אּלּו[[[[מּדרּבנן טּפׁשים ולא)ּכּמה ּתֹורה, ספר מּלפני ׁשּקמים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

חכם ּתלמיד מּלפני .]]]]קמים ְְִִִִֵַָָָ

e‰ÊÂ)לא באׁש.)ּבמדּבר ּתעבירּו באׁש, יבא אׁשר ּדבר ּכל :¯·c ¿∆ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ»»

חמימּות- ּבתֹוך הּטמאה, ּבתֹוך ׁשּנמׁשך מלכּות, ּבחינת ְְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֻזה

ּכמֹו פא.(הּיצר, עמרם)קּדּוׁשין ּבי נּורא עמרם[[[[: ּבבית ;]]]]אׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

L‡· e¯È·Úz-על הינּו־ּתּקּונֹו אׁש, ּדברים־וּדּוי]]]]ּכלֹומר[[[[ידי «¬ƒ»≈ְְְְִִִֵֵַַַָ

ּתלמיד ּכּנ־לפני ל."חכם ְְִִֵַַַָָ

‰ÊÂעצמֹותיו ּבתֹוך עֹובר עברה ׁשל ׁשהּצרּוף עברה, לׁשֹון ¿∆ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָ

התחּברּות לׁשֹון ּומצוה עבר. אל חבילֹות-מעבר ּכׁשעֹוׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

מצוֹות, ׁשל כא"מ(חבילֹות פ' אחרי עצמֹותיו,)ר ׁשברי נתחּברּו אזי , ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָ

ׁשּכתּוב לד(ּכמֹו עצמֹותיו)ּתהּלים ּכל ׁשֹומר :: ְְְִִֵֶַָָָ

ע)א( ס דף ברכות האריז)ב(ב."עי' בכתבי *"כמובא כ'.)ל. קא:)ג(שמות שבת
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טז(ּפרּוׁשÊÂ‰זזזז ׁשל)מׁשלי חמתֹו ּכי מות, מלאכי מלך חמת : ¿∆ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

על-הּוא־ּברּוך־הּקדֹוׁש ׁשהׁשּפיל הּמלכּות עוֹונֹותיו;־ּבׁשביל ידי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ

הינּו יכּפרּנה, חכם ּתלמיד]]]]ּכלֹומר[[[[ואיׁש ּבחינת־ּבחינת חכם, ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו לֹו, יכּפר הּוא ז(מׁשה, ּפׁשע)מיכה על ועֹובר : ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּכׁשירים-לׁשארית עצמֹו ׁשּמׂשים יז(למי הּׁשנה נמצא,):ראׁש . ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ּתלמיד לפני הּתלמיד־ּכׁשּבא לפני צרּופיו ּכל ּומֹוציא חכם,־חכם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ּכמֹו־והּתלמיד ּכׁשירים, עצמֹו ׁשּמׂשים מׁשה, ּבחינת הּוא חכם ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

יב(ׁשּכתּוב ועל)ּבמדּבר מאד; ענו מׁשה והאיׁש איׁש־: נקרא זה ידי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו כח(חכם, ּתּמצא)אּיֹוב מאין והחכמה כא(: סֹוטה .):עּין ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

לּתלמיד ּכח יׁש ׁשּנאמר־ּובזה ּכמֹו לכּפר, חכםחכם ואיׁש : ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

:יכּפרּנה ְְֶַָ

ÏÈ·L·eאמר העגל, חטא על מׁשה ּכׁשהתּפּלל לב(זה, :)ׁשמֹות ƒ¿ƒְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ׁשּלא הּנמנע, מן זה ּכי נא; מחני אין ואם חּטאתם ּתּׂשא ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאם

ּכל ׁשבחֹו, ׁשּמסּפרין ּכׁשּׁשֹומע ּגדלּות, איזה לאדם ׁשּכן־יבֹוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּנמנע, מן ּבוּדאי אזי האדם, את ּומפאר מׁשּבח ּגדֹול ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכׁשּמלך

הרּגׁשֹותיו ּכל ּבּטּול לזה צריך אבל ּגדלּות. איזה לֹו יבֹוא ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּלא

ׁשּום לֹו יבֹוא ולא ׁשבחֹו, לׁשמע האדם יכֹול אזי ְְְְְֲִִִַַָָָָָָָֹֹוחמרּיֹותיו,

ּבּתֹורה ּכתּוב ׁשראה רּבנּו, מׁשה ּכמֹו מׁשה,ּגדלּות, אל ה' וידּבר : ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ׁשל ׁשבחֹו ּבּתֹורה יֹום ּבכל קֹוראין ויׂשראל מׁשה; אל ה' ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹוּיאמר

ׁשּום למׁשה היה ולא ׁשבחיו; להם מסּפר ּבעצמֹו והּוא ְְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹמׁשה,

ׁשּכתּוב ּכמֹו מּזה, וגדלּות מאד,התּפארּות ענו מׁשה והאיׁש : ְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ

על ענותנּותֹו־ּובוּדאי ּכמֹוידי העגל, עֹון לכּפר מׁשה ּביד ּכח היה ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

יכּפרּנהׁשּכתּוב חכם ואיׁש :: ְְְִֶֶַָָָָ

‰ÊÂמׁשה הינּוׁשּטען אין, ואם ּתּׂשא]]]]ּכלֹומר[[[[: לא אם ¿∆ְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹ

ּכל לי ׁשאין מראה, אּתה ּבזה לכּפר־חּטאתם, ׁשאּוכל עניוּות, ּכך ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבּקׁשתי ּבכן העגל, עֹון ּבגדלּות,להם אּכׁשל ׁשּלא ּכדי נא, מחני : ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

מי ּכי ּבּתֹורה, וׁשבחי ׁשמי סּפּור עת ּבכל וׁשֹומע רֹואה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשאני

ענו לא אם יתּגאה, ולא ׁשבחֹו סּפּור ׁשּיׁשמע ּבזה, לעמד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹיּוכל

ׁשּכתּוב ּכמֹו חּטאתם, ׁשּתּׂשא לך צריך ענו, אני ואם :ּגדֹול; ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָָָ

וכּו' לׁשארית ּפׁשע על :ועֹובר ְְְִִֵֵֶַַ

‰ÊÂ:)לג מלך)ּדברים ביׁשרּון הינּו(ד)ויהי ׁשּמלכּות]]]]ּכלֹומר[[[[, ¿∆ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֻ

ׁשּכתּוב ּכמֹו לׁשרׁשּה לז(עלה וארץ)ּתהּלים ארץ, יירׁשּו וענוים : ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָ

ּדמלכּותא ּדינא הּמלכּות[[[[היא ׁשּכתּוב]]]]ּדין ּכמֹו כ(, וארץ)אּיֹוב : ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ

לֹו :מתקֹוממה ְִָָ

e‰ÊÂ(‡Îחחחח ‰ËBÒ) ‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�ÈÓÎÁ e¯Ó‡LÏLÓ : ¿∆∆»¿¬»≈ƒ¿»ƒ¿»»»»»

ÔÓ ‡¯È˙Óe ,‰ÏÙ‡Â ‰ÏÈÏ ÔBLÈ‡a C¯ca Cl‰Ó ‰È‰L ,„Á‡Ï¿∆»∆»»¿«≈«∆∆¿ƒ«¿»«¬≈»ƒ¿»≈ƒ

Ú„BÈ B�È‡Â ,ÌÈËÒlÓe ‰Ú¯ ‰iÁÓe ÌÈ˙Át‰ ÔÓe ÌÈˆBw‰«ƒƒ«¿»ƒ≈«»»»ƒƒ¿ƒ¿≈≈«

'eÎÂ Cl‰Ó C¯c ‰ÊÈ‡a: ¿≈∆∆∆¿«≈¿

Èkמארּבעה נמׁשכין ותֹולדֹותיהן רעֹות הּמּדֹות ׁשּכל ידּוע, זה ƒְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

חסידים ּבמׁשנת ּכּמּובא מרֹות, מארּבע עצבּותיסֹודֹות, : ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָ

נמׁשכין ותֹולדֹותיהן רעֹות ּתאוֹות מּדֹומם, נמׁשכין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָותֹולדֹותיהן

ּגאוה מחי, נמׁשכין ותֹולדֹותיהן ּבטלים ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמּצֹומח,

הּקדׁש, ּבדרך לילך ׁשרֹוצה ּומי מּמדּבר; נמׁשכין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹותֹולדֹותיהן

הּתלמיד לפני ויסּפר רעֹות הּמּדֹות ּכל לׁשּבר הינּו־צריך חכם, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ

והּתלמיד־וּדּוי]]]]ּכלֹומר[[[[ לפי־ּדברים, ּדרך לֹו ויברר יפרׁש חכם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

נׁשמתֹו. ְִֶָֹׁשרׁש

LÈÂׁשעל לצּדיקים, ּבהתקרבּות ּבחינֹות ׁשלׁש־ׁשלׁש ידי ¿≈ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ

ּבחינֹות הּׁשלׁש הם ואּלּו הּכל. נתּתּקן אּלּו :ּבחינֹות ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹֹ

‰�ÈÁa‰‰�BL‡¯‰,˜Ècv‰ ˙‡ ‰‡B¯Lk ׁשּכתּוב, ּכמֹו «¿ƒ»»ƒ»¿∆∆∆««ƒְֶָ

ל( מבּטלת)יׁשעיה הּבחינה וזאת מֹוריך; את רֹואֹות עיניך והיּו : ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

היסֹודֹות מּׁשני הּנמׁשכין רעֹות, ˆÁÓB,הּמּדֹות ÌÓBcהינּו ְְְִִִִֵַַַָָ≈≈«ְַ

¯BÚ˙,ותֹולדֹותיה,e·ˆÚ˙]]]]ּכלֹומר[[[[ ˙BÂ‡˙Âנקרא הּדֹור צּדיק ּכי ְַ«¿ְְֶָ¿«¬»ְִִִַַָ

על נקראת־אם, והּתֹורה ּתֹורתֹו, ּבאֹור ליׂשראל מיניק ׁשהּוא ׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ד־ׁשיר(חלב, וזה)הּׁשירים לׁשֹונך. ּתחת וחלב ּדבׁש : ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּכׁשרֹואה ועצלּות, ּבעצבּות הּוא ּכׁשהּתינֹוק ּבחּוׁש, רֹואים ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָאנּו

הינּו אּמֹו, לקראת ּגדֹול ּבזריזּות נתעֹורר הּוא אּמֹו, ]]]]ּכלֹומר[[[[את ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

ְְָלׁשרׁשֹו.

Ìb,ׁשּלֹו ׁשטּות ּבדברי עֹוסק ּכׁשהּתינֹוק ּבחּוׁש, רֹואים אנּו «ְְְְְִִִֵֵֶֶַָ

אף־על־אף לזה, ּגדֹולה ּתאוה לֹו ׁשּיׁש את־ּפי־על־ּפי ּכׁשרֹואה כן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

עצמֹו את ּומֹוׁשך ּכתפיו אחר ּתאוֹותיו ּכל מׁשליך הּוא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָאּמֹו,

היסֹודֹות ׁשני ׁשל רעֹות הּמּדֹות ׁשּנתּבּטלין נמצא, ּדֹומםלאּמֹו. : ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

על הּצּדיק.־צֹומח, ּפני הסּתּכלּות ידי ְְְְִִֵֵֵַַַַַ

e‰ÊÂ:ÌÈˆBw‰ ÔÓ ‡¯È˙Óe-ּבחינת ÁÓBˆ,ÌÈ˙ÁÙeׁשהּוא ¿∆ƒ¿»≈ƒ«ƒְִֶַ≈«¿»ƒ

ּבחינת- לֹוÌÓBcׁשהּוא ּוכׁשּנזּדּמן .,¯B‡ ÏL ‰˜e·‡זה„ÈÓÏz ְִֶַ≈ְְִֵֶַ¬»∆ֶ«¿ƒ

-,ÌÎÁועל הּתֹורה, ּבאֹור אביק רעֹות־ׁשהּוא מּמּדֹות נּצֹול ידֹו »»ְְִִִִֶַַָָָָ

מן נּצֹול ואז צֹומח, ּדֹומם יסֹודֹות ׁשני ּומן‰ÌÈˆBwׁשל ְְְִִֵֵֵֶַָ«ƒִ

ÌÈ˙Át‰: «¿»ƒ

‰�ÈÁa‰‰i�M‰,ÌÎÁ „ÈÓÏzÏ Ô˙BpL ‰˜„v‰ ידי־ׁשעל, «¿ƒ»«¿ƒ»«¿»»∆≈««¿ƒ»»ְֵֶַ

יסֹודֹות ׁשני ׁשל רעֹות מּמּדֹות נּצֹול a„Ó¯,זה ÈÁּבחינת ׁשהן ְְִִִֵֶֶָ«¿«≈ְִֵֶַ

,ÌÈËÒÏÂ ‰Ú¯ ‰iÁׁשהן‰Â‡‚Â ÌÈÏËa ÌÈ¯·cּכי ותֹולדֹותיהן, «»»»¿ƒ¿ƒֵֶ¿»ƒ¿≈ƒ¿«¬»ְְִֵֶ

ׁשּכתּוב־על ּכמֹו ענּיּות, ּבא הרע ולׁשֹון ּבטלים ּדברים ידי ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ

ד( ענּיּות)ׁשמֹות זהּו האנׁשים, ּכל מתּו ּכי אמרּו(ה): ּבגאוה ּגם . ְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָ

מט( הרּוח(ו)):קּדּוׁשין לגּסּות סימן ועל-: צדקה־ענּיּות. ידי ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ

לברכה זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ז(נתעּׁשר, ׁשלמים):ּגּטין אם : ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

אעּנך לא ועּנתך ועבר נגֹוּזּו וכן רּבים לֹו-וכן מראין אין ׁשּוב ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹ

ענּיּות. ֲִִֵָסימני

מ)ד( א"עיין טו פ' בהעלותך הקב"ר ג"ל ועיין יונתן תרגום וכן עשיתיך מלך למשה פ"ה דף קדושים ובזוהר טו בתיקון ע"כ ע)ה(א."ג סד סוכה"עי)ו(ב."נדרים ועיין ש

ע יג מגילה ועיין ברש"כט: ד"ב הגיס."י ואם ה
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e‰ÊÂ:.ÌÈËÒlÓe ‰Ú¯ ‰iÁÓ ÏBv� ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚL ÔÂÈk ¿∆≈»∆»»««««ƒ≈«»»»ƒƒ¿ƒ

לצדקה רמז הּׁשחר ׁשּכתּובעּמּוד ּכמֹו נח(, ערם)יׁשעיה תראה ּכי : ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

על נמצא, אֹורך. ּכּׁשחר יּבקע אז וכּו', נּצֹול־וכּסיתֹו צדקה ידי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

רעה חּיה ּבחינת ׁשהם מדּבר חי יסֹודֹות, ׁשני ׁשל רעֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּמּדֹות

:ולסטים ְְִִ

‰�ÈÁa‰˙ÈLÈÏM‰ÈecÂ ‰cÂ˙nLk ÈÓÏz„־, È�ÙÏ ÌÈ¯·c־ «¿ƒ»«¿ƒƒ¿∆ƒ¿«∆ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿ƒ

,ÌÎÁהּתלמיד־ידי־ׁשעל לפי־זה יׁשר ּבדרך אֹותֹו מדריך חכם »»ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

וזה נׁשמתֹו, ÌÈÎ¯c,ׁשרׁש ˙L¯ÙÏ ÚÈb‰זכרֹונם חכמינּו ואמרּו ְְִֶֶָֹƒƒ«¿»»«¿»ƒְְְֲִֵָָָ

סֹוטה(לברכה ּתלמיד)ׁשם זה ּבחינת־: זה הּמיתה, ויֹום חכם, ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָ

ּתלמיד־וּדּוי לפני ּכמֹו־ּדברים וּדּוי, על רמז הּמיתה, יֹום חכם; ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו מג(ׁשאמרּו הּמּומתין):סנהדרין ּכל : ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

הּתלמיד ּכי ּדרכים ּפרׁשת נקרא וזה לֹו־מתוּדין. מפריׁש חכם ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָ

ׁשהתוּדה, קדם ּכי מּכּלם, נּצֹול אזי נׁשמתֹו. ׁשרׁש לפי ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻּדרך

הּתלמיד־על־אף אצל ׁשהיה אינֹו־ּפי עדין ממֹון, לֹו ונתן חכם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

איׁש לפני יׁשר ּדרך יׁש ּכי מהּלך, הּוא ּדרך ּבאיזהּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָיֹודע

מות ּדרכי יד(ואחריתּה זה)מׁשלי ּדרכים, לפרׁשת ּכׁשהּגיע אבל , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הינּו־ּתלמיד הּמיתה, ויֹום לפני־וּדּוי]]]]ּכלֹומר[[[[חכם ּדברים ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ

מּכּלם־ּתלמיד נּצֹול אזי :חכם, ְֲִִִַַָָָֻ

ּתלמידÊÂ‰טטטט אצל ׁשּבא ּפעם ּכל־ּבכל לפניו ּומסּפר חכם ¿∆ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

והּתלמיד ּכמֹו־לּבֹו, אין, ּבחינת ׁשהּוא מׁשה, ּבחינת הּוא חכם ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ

ועל:ׁשּכתּוב ּתּמצא; מאין ּבאין־ידי־והחכמה נכלל אּתה ־זה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ּבחינת וזה זרקא(ז)סֹוף. הּמקרא[[[[: הּטעם)(מּטעמי ׁשל סֹוד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

מּתּמן]]]]זרקא ּדאתנטילת לאתר ּדאזּדריקת למקֹום[[[[, ׁשּנזרקת ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

מּׁשם רצֹון]]]]ׁשּנּטלה ׁשהּוא סֹוף, לאין הּמלכּות את ׁשּתחזיר , ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

הרצֹונֹות. ְְֶָָׁשּבכל

Èkואֹות אֹות ּכל הּדּבּורים, אֹותּיֹות ּבחינת ׁשהּוא הּמלכּות, ƒְְִִִִֶַַַַָָ

ׁשּזאת היה, יתּברך הּׁשם ׁשרצֹון יתּברך, הּׁשם רצֹון ּבּה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻמלּבׁש

ּתמּונה לּה יהיה אחרת, ואֹות ּכזֹו, ּתמּונה לּה יהיה ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָהאֹות,

הינּו ׁשרצֹונֹות, נמצא, הם]]]]ּכלֹומר[[[[אחרת. אֹותּיֹות ּתמּונֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָ

הינּו הרצֹונֹות, אּלּו וכל ׁשמֹו, יתּברך מלכּותֹו ]]]]ּכלֹומר[[[[התּגּלּות ְְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָ

הּדברים וכל ּתמּונה, ּבֹו ׁשאין סֹוף, אין מרצֹון נמׁשכין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהּתמּונֹות

הינּו מהאֹותּיֹות, הם ׁשּבעֹולם ּכי]]]]ּכלֹומר[[[[והּיׁשּות מּמלכּות, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּקדֹוׁש ׁשרצה הּמלכּות, מחמת הּוא ׁשּיתּגּלה־ּברּוך־יׁשּות הּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ועל ּבעֹולם, וכל־ידי־מלכּותֹו ליׁש, מאין העֹולם את ּברא זה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

הינּו ּבחינת]]]]ּכלֹומר[[[[הרצֹונֹות, הינּו הּיׁשּות, וכל הּתמּונֹות, ְְְְְְְִֵַַַַַַָָ

ׁשאמרּו ּכמֹו סֹוף. אין מרצֹון חּיּותם מקּבלים לא.(מלכּות :)מגּלה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

LB„w‰ ÏL B˙l„b ‡ˆBÓ ‰z‡L ÌB˜Ó ÏÎa־Ce¯a־,‡e‰הינּו ¿»»»«»≈¿À»∆«»»ְַ

הינּו]]]]ּכלֹומר[[[[ BÓˆ‡רצֹונֹות,]]]]ּכלֹומר[[[[מלכּותֹו, ‰z‡ ÌL ְְְְְַַַַ»«»≈

,B˙e�˙Â�Úסֹוף.]]]]ּכלֹומר[[[[הינּו אין רצֹון «¿¿»ְְְֵַַ

‰ÊÂּברצֹו להּכלל ּכׁשרֹוצה ּכי הּגׁשמּיּות, התּפּׁשטּות איןּבחינת ן ¿∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

ּבּזהר ׁשּכתּוב וזהּו ׁשּלֹו. הּיׁשּות את לבּטל צריך יתרֹו(סֹוף, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

פח ּדמנחה):ּדף ּבׁשעתא ּבׁשּבת מׁשה ׁשהסּתּלקּות ּבׁשעת[[[[, ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ּדרעוין]]]]מנחה)(ּתפּלת רעוא התּגּלּות ׁשאז ׁשּברצֹונֹות[[[[, ,]]]]הרצֹון ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָ

מּמּנּו. חּיּותם מקּבלין הרצֹונֹות ׁשּכל סֹוף, אין רצֹון ּבחינת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא

ׁשּכתּוב ּכמֹו יׁשּותֹו, ּכל מׁשה ׁשּבּטל מחמת טז(וזה ונחנּו)ׁשמֹות : ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּפרּוׁשמה. ·Èb:וזה B˙B‡ ¯a˜iÂ)לד ּכמֹו-)ּדברים אין, ּבחינת זה ְֵֶָ«ƒ¿…««ְְְִִִֶַַָ

מ(ׁשּכתּוב יּנׂשא.)יׁשעיה ּגיא ּכל :·‡BÓ ı¯‡a-ּבחינת זה ְְִֵֶֶַָָָָ¿∆∆»ְִֶַ

ּבתֹוך סֹוף, אין ּבתֹוך מׁשה ׁשּנסּתּלק מּמֹואב, ּבא ׁשּדוד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמלכּות,

סֹוף אין רצֹון ּבחינת ׁשהּוא ּדרעוין, רעוא ּבתֹוך ׁשּברצֹונֹות, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָרצֹון

ּכמֹו מלכּות, ּבבחינת אֹותּיֹות, ּבתמּונֹות ּברצֹונֹות, ְְְְְְִִִִִַַַָֻהמלּבׁש

הינוׁשאמרּו ּגדּלתֹו, מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ּבכל מלכּות]]]]ּכלֹומר[[[[: ְְְְְְֵֶַַַַָָָָָָֻ

רעוין רעוא]]]]רצֹונֹות[[[[ּבחינת מֹוצא אּתה ׁשם אין]]]]רצֹון[[[[, רצֹון , ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָ

סֹוף.

‰ÊÂ:,¯BÚt ˙Èa ÏeÓלברכה זכרֹונם חכמינּו אמרּו מדרׁש(ּכי ¿∆≈¿ְְְְֲִִִִֵַָָָָָ

יד. סֹוטה ּבתֹוספֹות מּובא על)אּגדה ּפעֹור, ׁשמֹו נקרא לּמה ׁשם־: ְְְְְִֵַַָָָָָָָ

ּפיו לפער ּכח לֹו יׁש אזי ּבמלכּות, ּכׁשּפֹוגמין ּכי ּפיו; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹׁשּפֹוער

על הּמלכּות, מּדת ׁשּתּקן מׁשה אבל רעים; לא־ידי־ּבצרּופים זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

וזה ּפיו. לפער ּפעֹור ּביד יכלת ‡LÈ:היה Ú„È ‡ÏÂ-מׁשה אפּלּו ְְְְְִִֶֶַָָֹֹ¿…»«ƒֲִֶֹ

לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ידע, יד.(לא ּכי)סֹוטה , ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ

ּבחּייו ּגם ּבוּדאי אבל ּבמֹותֹו, היה זה וכל סֹוף. אין לגּבי ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָנתּבּטל

אין ּבאֹור עצמֹו את מדּבק והיה הּגׁשמּיּות, התּפּׁשטּות לֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהיה

ּבבחינת היה ההתּפּׁשטּות אבל וׁשֹובסֹוף, רצֹוא והחּיֹות ּכי(ח): . ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָ

ׁשּכתּוב־ּברּוך־הּקדֹוׁש ּכמֹו ּבעבֹודתנּו, רֹוצה תהּלה:הּוא ואבית ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ

אּלא ּכן, יּׁשאר ׁשּלא צריך זה ּובׁשביל חמר. מּקרּוצי עפר, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹמּגּוׁשי

הּקדֹוׁש ׁשּיבֹוא עת נׁשמתֹו.־ּברּוך־עד ויּטל ּבעצמֹו הּוא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

‰ÊÂואֹומר הּתפּלה ּבתֹוך אדם נתלהב ׁשּלפעמים רֹואים, ׁשאנּו ¿∆ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּגדֹול ּבהתלהבּות ּתבֹות לֹו-ּכּמה ׁשּנפּתח עליו, ה' ּבחמלת זה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

הּזאת, התנֹוצצּות אדם ּוכׁשרֹואה לֹו; והאיר סֹוף אין ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹאֹור

חזי־על־אף מּזלּה חזי לא ּדאיהּו רֹואה[[[[ּגב אינֹו ׁשהּוא ּפי על אף ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

רֹואה ג.(]]]]מּזלֹו לדּבק)מגּלה ּגדֹול, לדבקּות נׁשמתֹו נתלהב ּתכף , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מנין לפי סֹוף, אין התּגּלּות ּוכׁשעּור סֹוף, אין ּבאֹור עצמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַאת

ּגדֹול ּבדבקּות אֹומר הּתבֹות אּלּו ּכל והתנֹוצצּו, ׁשּנפּתחּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהּתבֹות

סֹוף, אין לגּבי ׁשּנתּבּטל ּובׁשעה ּכחֹותיו, ּובבּטּול נפׁשֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּובמסירת

ּבבחינת הּוא יֹודעאזי אינֹו ּבעצמֹו הּוא ׁשאפּלּו איׁש, ידע ולא : ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

ְֵַמעצמֹו.

Ï·‡ׁשּיתקּים ּכדי וׁשֹוב, רצֹוא להיֹות צריך הּבחינה זאת ¬»ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּגם להראֹות צריך אזי וׁשֹוב, ּבבחינת ּכׁשהּוא נמצא, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָיׁשּותֹו.

ּכמֹו הּדעת, נתּבּטל היה ּדבקּות, ּבׁשעת מּתחּלה, ּכי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָלדעּתֹו,

ׁשּׁשבׁשּכתּוב וׁשֹוב, ּבבחינת ּוכׁשהּוא איׁש, ידע ולא )לדעּתֹו(: ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹ

אחדּות יֹודע הּוא אז לדעּתֹו, ּוכׁשּׁשב לדעּתֹו; ׁשב אז ְְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָליׁשּותֹו,

הּדין מּדת ּבין לאלקים, ה' ּבין חּלּוק אין ואזי וטּובֹו, סֹוף ְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָֹהאין

רצֹון, ׁשּנּוי וׁשלֹום, חס ׁשּיך, אין סֹוף ּבאין ּכי הרחמים, ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָלמּדת

סד.)ז( ותיקון כא תיקון א.)ח(עיין יחזקאל
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על אבל הּתמּונֹות, ּבׁשּנּוי אּלא אינֹו הּׁשּנּויים הּדבקּות־ּכי ידי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

ּפׁשּוט, רצֹון ׁשם ּכי רצֹון, ׁשּנּוי אין ׁשּׁשם סֹוף, ּבאין אדם ִִֵֵֶֶָָָָָָָָׁשל

רׁשימּו־ואחר ּבֹו נׁשאר ואחר]]]]רׁשם[[[[ּכך הּזאת, ּכך־מאחדּות ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֹ

הרׁשימּו אזי וׁשֹוב, ּבבחינת ׁשּידע]]]]הרׁשם[[[[נעׂשה לּדעת, מראה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

אחד וכּלֹו טֹוב :ׁשּכּלֹו ְֶֶָֻֻ

‰ÊÂלדֹורֹו מׁשה ד(ׁשאמר הּוא)ּדברים ה' ּכי לדעת הראת אּתה : ¿∆ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ראּוי אליו הּדבּוקים ודֹורֹו אין, ּבחינת הּוא מׁשה ּכי ְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָֹהאלהים;

הינּו לדעת, ּבחינת]]]]הז[[[[להם סֹוף, אין ּבחינת לּדעת, להאיר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

ּדרעוין ׁשּברצֹונֹות[[[[רעוא ּבחינת]]]]רצֹון האלהים, הּוא ה' :: ְְְֱֲֲִִִֶַַַָָָָֹ

‰ÊÂLe¯t:¯Ó‡¯a ¯a ‰a¯ ¿∆≈¬««»««

‡�Á‰Â‰ ‡„Á ‡�ÓÊ : »»ƒ¿»¬»¬»

‡z�ÈÙÒa Ô�ÈÏÊ‡˜]]]]ּפעם »»¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»ַַ

ּבּספינה הלכנּו ÈÊÁÂ�Ô]]]]אחת , ְְִַַַַָָ«¬≈«

‰ÏÎ‡ dÏ ‡·˙Èc ‡¯Âk ‡e‰‰««¿»¿«¿»≈»¿»

dÈÒe‡a ‡�ÈË(ט)]]]]וראינּו ƒ»¿¿≈ְִָ

קטן ׁשרץ ׁשּנכנס ּדג ְִֶֶֶַָָָאֹותֹו

ּבנחיריו טינא אכלה ,]]]]ׁשּׁשמֹו ְְְִִִֶָָָָ

e‰eÈ„LÂ ,‡iÓ e‰eÁc‡Â¿ƒ¿«»¿«¿

‡„e‚Ï]]]]הּדג אֹותֹו)(ומת ודחּו ¿»ְֵַָָָ

הּים לׂשפת והׁשליכהּו ,]]]]הּמים ְְְִִִִַַַַָֻ

ÈÊBÁÓ ÔÈzL d�Ó ·e¯ÁÂ¿»ƒ≈ƒƒ¿≈

ערים[[[[ ׁשּׁשים מּמּנּו ,]]]]וחרבּו ְְִִִִֶָָ

ÈÊBÁÓ ÔÈzL d�Ó eÏÎ‡Â«¬«ƒ≈ƒƒ¿≈

ערים[[[[ ׁשּׁשים מּמּנּו ,]]]]ואכלּו ְְִִִִֶָָ

ÈÊBÁÓ ÔÈzL d�Ó eÁÏÓe¿«ƒ≈ƒƒ¿≈

(מּבׁשרֹו[[[[ מּמּנּו ערים)ּומלחּו ÈÚc�‡]]]]ׁשּׁשים ‡lbÏb „ÁÓ e‡ÏÓe , ְְִִִִִֶָָָ»¿≈««¿«»¿≈»

‡ÁLÓ È·¯b ‰‡Ó ˙Ïz]]]]ׁשלׁש ׁשּלֹו אחת עין מּגלּגל ּומּלאּו ¿»¿»«¿≈ƒ¿»ְְְִִִֶַַַַַֹ

ׁשמן חבּיֹות zL‡]]]]מאֹות ÈÁ¯È ¯ÒÈ¯z ¯˙·Ï Ô¯„‰ ÈÎÂ . ִֵֶֶָ¿ƒ«¿»¿»«¿≈««¿≈«»

חדׁשים[[[[ עׂשר ׁשנים אחר Ó�È¯q]]]]ּוכׁשחזרנּו ‡˜ ‰Â‰c Ô�ÈÊÁ , ְְְֳִֵֶַַַָָָָ¬≈««¬»»¿«¿ƒ

dÓ¯bÓ‡zÏlËÓ]]]]קֹורֹות מעצמֹותיו מנּסרים ׁשהיּו ,]]]]ראינּו ƒ«¿≈¿««¿»ְְְִִֵֶַַָָָ

ÈÊBÁÓ C�‰ e‰�È�·ÓÏ È·‰ÈÂ]]]]הערים אּלּו את לבנֹות אֹותם ונתנּו ƒ¬≈¿ƒ¿ƒ¿¬»¿≈ְְְִִֵֶֶָָָ

:]]]])(ׁשּנחרבּו ְְֶֶ

Le¯t:‰�ÈÙÒ-ּבר ּבר ׁשרּבה מלכּות, ּבחינת חׁשיבּות, לׁשֹון ≈¿ƒ»ְְְֲִִֶַַַַַָ

ּבני איך הּמלכּות, אֹודֹות ּבׂשכלֹו חקר אֹותּה.־חנא מעלין יׂשראל ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

‡¯Âk È‡‰ Ô�ÈÊÁÂ-ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדגים, ּבׁשם מכּנין יׂשראל «¬≈«««¿»ְְְְִִִֵֵֶָָָֻ

מח( הארץ.)ּבראׁשית ּבקרב לרב וידּגּו :‡�ÈË ‡ÏÎ‡ dÏ È·˙Èc ְְְְִִֵֶֶֶָָָֹ¿«¿≈≈»¿»ƒ»

ÂÈ¯ÈÁ�a-ׁשּכתּוב ּכמֹו יׂשראל, ׁשל ּתפּלתן ּבחינת מח(זה :)יׁשעיה ƒ¿ƒ»ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

אחטם הינּו־ּותהּלתי ׁשרץ, ׁשּנתערב טמאה,]]]]ּכלֹומר[[[[לך; ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

הּיׂשראלי איׁש יכֹול היה ולא אֹותֹו, ּובלּבל ועבֹודתֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָֹּבתפּלתֹו

עׂשה הּזה, האיׁש עׂשה מה ּתּמה. עבֹודתֹו לעבד LÏLהּזה ֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ»…

˙B�ÈÁaהינּו"הּנ e�È˙�˙]]]]ּכלֹומר[[[[ל, ,˜Ècv‰Ï ˙e¯M˜˙‰ ¿ƒְְַַַַƒ¿«¿¿««ƒ¿ƒ«

ÈecÂe ‰˜„v‰־.ÌÈ¯·c «¿»»ƒ¿»ƒ

Â‰ÊLe¯t:;‡„e‚Ï e‰eÈ„LÂ ‡iÓ e‰eÁc‡Â ‰˙Óeוהזּכיר ¿∆≈≈»¿ƒ¿«»¿«¿¿»ְְִִ

לתּתא מעּלא ּבחינֹות למּטה[[[[הּׁשלׁש זה-Óe˙‰:]]]]מּלמעלה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹ≈»ֶ

וּדּוי ׁשאמרּו־ּבחינת ּכמֹו מתוּדין;ּדברים, הּמּומתין ּכל :e‰eÁc‡Â ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָ¿ƒ¿

‡ÈÓ-ׁשּכתּוב ּכמֹו צדקה, ּבחינת יא(זה על)קהלת לחמך ׁשּלח : «»ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּוכתיב הּמים. לב(]]]]וכתּוב[[[[ּפני מים.)יׁשעיה ּכל על זרעי אׁשריכם : ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

‡„e‚Ï e‰eÈ„LÂ-ּגֹודר ׁשהּוא ּגדר, לׁשֹון ּגּודא, נקרא הּצּדיק ¿«¿¿»ְְִִֵֵֶַַָָָ

יׂשראל ׁשל נח(ּפרצֹותיהן יׁשעיה כב; וׁשדיּוהּווזה(י))יחזקאל : ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

לּצּדיק-לגּודא עצמֹו את :ׁשהקריב ְְְִִִֶֶַַַָ

È„ÈŒÏÚÂאּלּו ּבחינֹות ÊBÁÓ‡:ׁשלׁש ÔÈzL d�Ó ·e¯ÁÂ- ¿«¿≈ְִֵָֹ¿»ƒ≈ƒƒ¿»

הינּו־ׁשעל הּמיתה, הּמלכּות־וּדּוי]]]]ּכלֹומר[[[[ידי את העלה ּדברים, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

הּסטרא הּטמאה[[[[אחרא־מּבין (צד האחר לֹו]]]])צד הֹורה והּצּדיק , ְְְֳִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֻ

ּבראׁשית ּבהפטרת ׁשּכתּוב ּכמֹו הּיׁשר, הּדרך מב(את :)יׁשעיה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּוגבעֹות הרים העּכּו-אחריב ממׁשלת חרּבן על אּמֹות[[[[ם"רמז ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻ

ידעּו]]]]העֹולם לא ּבדרך עורים והֹולכּתי ׁשהּצּדיק-; ּבחינת זה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּפרׁשת ּבחינת זה יׁשר, ּדרך לֹו לעיל־הֹורה ּכּנזּכר ּדרכים ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּבּה]]]]למעלה[[[[ ּדכתיב הּמלכּות, עלּית על רמז מחֹוזא וׁשּתין , ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָ

ו־ׁשיר( מלכֹות)הּׁשירים הּמה ׁשּׁשים :: ְִִִִִֵַָָ

eÏÎ‡Â‡ÊBÁÓ ÔÈzL dpÓ-חי ׁשל רעֹות מּדֹות ׁשני על רמז «¬«ƒ≈ƒƒ¿»ְִֵֶֶֶַַָ

ׁשעל ּכּנ־מדּבר, ענּיּות ּבא ועל"ידֹו אֹותם־ל, מתּקן צדקה ידי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

וזה ׁשפע. מחֹוזאוימׁשיך ושּתין מּנה. אכלּו ּבחינת-: על רמז ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ

ׁשאמרּו ּכמֹו ּפרנסה, ּבא ׁשּמּׁשם ּגּבֹורים, ּגׁשמים.ׁשּׁשים ּגבּורֹות : ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָ

ׁשם( עּין ב. ּתענית לג. ÊBÁÓ‡)ּברכֹות ÔÈzL dpÓ eÁÏÓe-רמז זה ְֲִֵַַָָ¿«ƒ≈ƒƒ¿»ֶֶֶ

עלע צֹומח, ּדֹומם רעֹות, מּדֹות ׁשני ּתּקּון להּצּדיק,־ל קרבתֹו ידי ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָ

ּבאים ותאוֹות עצבּות ּגם עֹולם. מלח ּברית הּוא הּצּדיק ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָּכי

ועל עכּורים, מחֹוזא־מּדמים ושּתין רעים. הּדמים ּפֹולט מלח ידי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

הּצּדיק, ּביד ׁשהם ּכהנים ׁשּבברּכת אֹותּיֹות ׁשּׁשים על רמז ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹזה

ׁשּכתּוב י(ּכמֹו צּדיק)מׁשלי לראׁש ּברכֹות :: ְְְְִִֵֶַָָֹ

e‡ÏÓe‡ÁLÓ È·¯b ‰‡Ó ˙Ïz ‡�ÈÚc ‡lbÏb „ÁÓ-È·¯b ƒ¿≈««¿«»¿≈»¿»¿»«¿≈ƒ¿»«¿≈

‡ÁLÓקדׁש מׁשחת ׁשמן ּכי הּדעת, ּבחינֹות ל(זה זה)ׁשמֹות ƒ¿»ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַֹ

מה ּבחינת ׁשהּוא מׁשה, ּבחינת זה מאה ּותלת ׂשכל. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבחינת

צריך ּבחינֹות ּבׁשלׁש מה. ּבבחינת עצמֹו את מקטין ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָּׁשהּצּדיק

ׁשּכתּוב ּכמֹו עצמֹו, את ט(להקטין ּגּבֹור)ירמיה חכם, יתהּלל אל : ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

:ועׁשיר ְִָ

,‡ˆÓ�,מה נעׂשה הּוא ּבחינֹות ׁשלׁש מאּלּו ּבחינה ׁשּבכל ƒ¿»ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ

סֹוף,־ידי־ועל אין ּבאֹור ּומּדּבק הּגׁשמּיּות, התּפּׁשטּות לֹו יׁש זה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַ

אּלא רצֹון, ׁשּנּוי ׁשּום ׁשם ּכּנׁשאין האלקים הּוא ה' הינּו": ל, ְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּדעינא,]]]]ּכלֹומר[[[[ ּגלּגּלא חד ּבחינת וזה והּמטיב. הּטֹוב ּכּלֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֻ

םםםם""""רׁשּברׁשּברׁשּברׁשּב «¿«

טינאטינאטינאטינא....:ּדגּכוראּכוראּכוראּכורא.... ׁשרץאכלאאכלאאכלאאכלא «¿»ָ»¿»ƒ»ֶֶ

ּדגּבאּוסיּהּבאּוסיּהּבאּוסיּהּבאּוסיּה....:קטן ׁשל ּבנחיריו ָָ¿¿≈ְִִֶָָ

הּׁשרץ מּיאמּיאמּיאמּיא....:נכנס ואּדחּוהּוואּדחּוהּוואּדחּוהּוואּדחּוהּו ְִֶֶַַ¿ƒ¿«»
והׁשליכּוהּו הּמים ְְִִִִִַַהּדיחּוהּו

סֹובל ׁשאינֹו ים ּכדרך ְְֵֵֶֶֶַַָָָלּיּבׁשה,

מת מחֹוזימחֹוזימחֹוזימחֹוזי....:ּדבר ׁשּתיןׁשּתיןׁשּתיןׁשּתין מּנּהמּנּהמּנּהמּנּה חרבּוחרבּוחרבּוחרבּו ֵָָ»¿ƒ≈ƒƒ¿≈
ּׁשּׁשים על הּמים ְִִִִִֶַַַׁשהׁשליכּוהּו

ּגדֹול ׁשהיה ּכּלם, ּוׁשברן ְְִֶַָָָָָָֻּכרּכים

מחֹוזימחֹוזימחֹוזימחֹוזי....:ּכל־ּכך ׁשּתיןׁשּתיןׁשּתיןׁשּתין מּנּהמּנּהמּנּהמּנּה ואכלּוואכלּוואכלּוואכלּו ְָָ«¬«ƒ≈ƒƒ¿≈
לח ׁשּתיןׁשּתיןׁשּתיןׁשּתין:ּבעֹודּנּו מּנּהמּנּהמּנּהמּנּה ּומלחּוּומלחּוּומלחּוּומלחּו ְֶַ¿«ƒ≈ƒƒ

רחֹוקיןמחֹוזימחֹוזימחֹוזימחֹוזי.... ׁשהיּו אחרים, ¿≈ְֲִִֵֶָ

ּונׁשאּוהּו מּנּה מלחּו ְְִִֵָָָמּׁשם,

ּדעינאּדעינאּדעינאּדעינא....:למקֹומן ּגלּגּלאּגלּגּלאּגלּגּלאּגלּגּלא מחדמחדמחדמחד ְִָ≈««¿«»¿≈»
מאהמאהמאהמאה ּתלתּתלתּתלתּתלת ׁשמןׁשמןׁשמןׁשמן לקחּולקחּולקחּולקחּו עינֹועינֹועינֹועינֹו «¿«¿∆∆¿«≈»¿»ƒמּגלּגלמּגלּגלמּגלּגלמּגלּגל

חבּיֹות]ּגרביּגרביּגרביּגרבי מאֹות הואהואהואהוא[ׁשלׁש :::: «¿≈ְִֵָֹ¬»
הּדגמנמנמנמנּסּסּסּסרירירירי.... מעצמֹות לבנֹות ¿«¿ƒְְִֵַַָ

[ערים] מחֹוזי :ׁשהּפילאֹותן ְִִִֵֶָָ

הב"כ(ומית)ט( גי' וכ"ה בגמ', ז"ח רבינו בדברי המאמר)."ה בפירוש [הלאה] להלן י)י(ל מגילה ע"עיין א."ג
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ּבאּדרא הּקדֹוׁש[[[[ּכּמּובא הּזהר ספר מּתֹו ׁשני(חלק קּימים ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

זּוטא ואדרא רּבה אדרא קלז()]חלקים ּדף ּדאתי):נׂשא ּולזמנא : ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָֹ

ּדרחמי חד עינא ּבּה אחת[[[[יׁשּתּכח עין ּבּה ּתּמצא לבֹוא ולעתיד ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

רח ּכׁשהּצּדיק-]]]]מיםׁשל נמצא והּמטיב. הּטֹוב ּכּלֹו ּבחינת זה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻ

דרחמי חד לעינא עצמֹו את מדּבק מה, עצמֹו אחת[[[[עֹוׂשה לעין ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

רחמים הינּו]]]]ׁשל ואחר]]]]ּכלֹומר[[[[, סֹוף; ּבבחינת־לאין ּכׁשחֹוזר, ּכך, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

הּפׁשּוט הרצֹון האחדּות סֹוף אין מאֹור ממׁשיך אז וׁשֹוב, ְְְִֵֵַַַָָָָָָָרצֹוא

ה ּדרך ׁשאמרּוּמה"ׁשם ּכמֹו מאה, מּמה ונעׂשה ׁשּלֹו, ּתקרי" אל : ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

מאה]]]]ּתקרא[[[[ אּלא ּתלת(יא)מה, ונעׂשה .‰‡Ó]]]]מאה ]]]]ׁשלׁש ְְְֲִֵֶֶַָָָָָ¿»ְֵָֹ

הינּוÓ‰]]]]מּׁשלׁש[[[[מּתלת ּולׂשכלֹו, לדעּתֹו הּזה אֹור ּוממׁשיך , ְִִָָֹ»ְְְְְְְִִֶַַַַ

ּכּנ]]]]ּכלֹומר[[[[ ׂשכל ּבחינת ׁשהּוא ּדמׁשחא, הראית"ּגרּבי אּתה ל. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

הּוא ׁשה' האחדּות, ׁשּידע לדעּתֹו, סֹוף אין אֹור ׁשּממׁשיך ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלדעת,

לבֹוא לעתיד ּכמֹו הּכל על והּמטיב הּטֹוב ויברך :האלהים, ְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ

ÈkÈÂÂ‰c Ô�ÈÊÁ˜Â ‡zL ÈÁ¯È ¯ÒÈ¯z ¯˙·Ï Ô‡˙‡Â Ô¯„‰ ƒ«¿»¿»»¿»«¿≈««¿≈«»¿»¬≈««¬≈

‡ÊBÁÓ C�‰ ‰�È�·Ï e‰ÈÓ¯bÓ ‡¯q�Ó-הּקדּׁשה,ּכי מאחֹורי ¿«¿»ƒ«¿«¿¿ƒ¿»»¬»¿»ְֲִֵֵַָֻ

ׁשנים ׁשעל־ׁשהם ׁשבטים, הּנ־עׂשר מלכּות נתּתּקן ,(יב)ל"ידם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּבני ויׁש הּטמאה, הּוא וזה־ואחריהם מהּקדּׁשה. ׁשּיֹוצאין אדם, ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻ

ירחי ּתריסר ּבתר ׁשהם ּבאּלּו לעּין וחזר ׁשהדר הּתּנא, ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּסּפר

מּגרמיהּו מנּסרי ּדהוֹו וחזינן הרעים. ׁשהם הינּו-ׁשּתא, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ

עצמֹותם,־ׁשעל]]]]ּכלֹומר[[[[ על החקּוקים הרעים, מעׂשיהם ידי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

לעבר מעבר עֹובר עלוהחקיקה אבל מּמׁש. ׁשאיׁש־ּכנסירה ידי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הּנ על"הּיׂשראלי ּבתׁשּובה נתעֹורר ׁשּבנחיריו,־ל קטן ׁשרץ ידי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

אֹותֹו־על ׁשּמבלּבלת קטּנה טמאה ׁשהרּגיׁש ידי־על-ידי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

ויהבי לּקדּׁשה. ּכּסא נעׂשּו הרׁשעים אּלּו ׁשּגם ּגֹורם, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּתׁשּובתֹו

הּנך ׁשּיבנּו הּׁשם, לעֹובדי הם ּגם ׁשעֹוזרים מחֹוזא הנך ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלבנינא

הּנ :ל"מחֹוזא ְַַָ

‰ÊÂּפרּוׁש:.EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÎ�‡הן ‡EÈ‰Ïהן‰'ּפרּוׁש ¿∆ֵ»…ƒ¡…∆ֵֵֵ¡…∆
הינּו אנכי, זאת ׁשּכל ּדבר,ׁשּתקּים]]]]ּכלֹומר[[[[ּתבין אהּלל ּבה' : ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

הינּו ּדבר, אהּלל ּכּנ]]]]ּכלֹומר[[[[ּבאלהים והּמטיב הּטֹוב ‡L¯ל;"ּכּלֹו ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָֹֻ¬∆

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰-ּבראׁשית(ּבּמדרׁש]]]]ׁשּמּובא[[[[ּדאיתא ≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒְְְִִִֵֶַָָָ

טז על)פ' נקראים הּגלּיֹות ּכל ּכי ׁשהם־, מּפני מצרים, ּגלּות ׁשם ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

הינּו ליׂשראל, מלכּותם־ׁשעל]]]]ּכלֹומר[[[[מצרים נתּבּטל הּצּדיק ידי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ

העּכּו ׁשל העֹולם[[[[ם"ּוממׁשלּתם על]]]]אּמֹות ּכי עֹולה־ידי־, זה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ּכּנ ּדקדּׁשה מלכּות :ל"מּתֹוכם ְְִִַַַָָֻ

˙ÈaÓÌÈ„·Ú-ארּבע ׁשל רעֹות הּמּדֹות ּבּטּול על רמז זה ƒ≈¬»ƒְִִֶֶֶֶַַַַָ

האר ּכל ּכי עבדים, ּבׁשם המכּנים מּתחתיסֹודֹות, הם יסֹודֹות ּבע ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָֻ

ּבּזהר ּכּמּובא עבד, ּבׁשם מכּנה והּירח הּירח. קפא(ּגלּגל ּדף :)וּיׁשב ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֻ

עבּדי יׂשּכיל סהרא-הּנה הּירח[[[[ּדא על]]]]זה ּפרּוׁש הּצּדיק־, ידי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

הּסטרא מן הּמלכּות הּטמאה[[[[אחרא־עֹולה (צד האחר ,]]]])מּצד ְְְֳִִִֵַַַַַַַָָָָָָֻ

ועל רעֹות, הּמּדֹות עֹולם־ידי־ונתּבּטלים לבחינת ּבא האדם זה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

לבחינת ּדברהּבא, אהּלל ּבאלהים ּדבר, אהּלל ּבה' :: ְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

§§§§ŸŸŸŸ££££©©©©ּבחצצרֹותה

'eÎÂ È�ÙÏ eÚÈ¯‰ ¯ÙBL ÏB˜Â:צח )(ּתהּלים ¿»»ƒƒ¿≈¿ְִִ

לֹומרÈkאאאא אדם ּכל ּבׁשביליצריך אּלא נברא לא העֹולם ּכל : ƒְְְִִִִִֶַָָָָָָָָָֹ

לז.( לראֹות)סנהדרין אני צריך ּבׁשבילי, נברא ּכׁשהעֹולם נמצא . ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַָָָָָ

ּולהתּפּלל העֹולם, חסרֹון ּולמּלאת העֹולם ּבתּקּון עת ּבכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּולעּין

:ּבעבּורם ֲַָ

ÔÈ�ÚÂהינּו ּפנים, ּבׁשני הן ּגזר]]]]ּכלֹומר[[[[הּתפּלה ּדין־קדם ¿ƒ¿«ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

לאחר אבל הּתפּלה, להלּביׁש צריך ואין הּתפּלה, ּכסדר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמתּפּללין

הּמלאכים־ּגזר יבינּו ׁשּלא ּכדי הּתפּלה, להלּביׁש צריך ּדין ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו יקטרגּו. ולא לׂשמאל, ד(העֹומדים ּבגזרת)ּדנּיאל : ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ

ּפתּגמין הּמלאכים[[[[עירין ּדברי הינּו]]]]ּבגזרת לאחר]]]]ּכלֹומר[[[[, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָ

אזי־ּגזר מלּביּדין, הּצּדיקים אזי ׁשאלּתין, קּדיׁשין ּבמאמר ׁשים: ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַ

ּבמאמר :ׁשאלתם ְְֲֵַָָָ

ידעינן‡·Ïבבבב יֹודעים[[[[איך ּגזר]]]]אנּו קדם לאחר־ּבין ּבין ּדין ¬»ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

על־ּגזר ּבין־ּדין? לידע אנחנּו יכֹולין עֹוׂשים, ׁשאנּו הּמצוֹות ידי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָ

ּגזר ּגזר־קדם לאחר ּבׂשמחה־ּדין הּמצוֹות ּכׁשעֹוׂשין ודוקא ּדין. ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָֹ

ּכל הּוא־ּגדֹולה אּלא הּבא, עֹולם ׂשכר ּבׁשּום רֹוצה ׁשאין עד ּכך, ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּקדֹוׁש לֹו ׁשּיזמין מצוה־ּברּוך־רֹוצה ּבׂשכר אחרת מצוה הּוא ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

לברכה זכרֹונם חכמינּו ּכמאמר ד(זאת, מצוה)אבֹות ׂשכר מצוה;־: ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָֹ

ּבעצמּה מהּמצוה נהנה הּוא :ּכי ְְְֱִִֵֶֶַַָָ

e‰ÊÂ,נביאים ׁשאר נבּואת לבין רּבנּו מׁשה נבּואת ׁשּבין החּלּוק ¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

רּׁש אׁשרי"ּכפרּוׁש הּדבר זה וכּו' הּמּטֹות ראׁשי אל מׁשה וידּבר : ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ה' רּׁש*)צּוה ּפרׁש נֹוסףי". ה', אמר ּבכה נתנּבאּו הּנביאים ּכל : ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹ

הּוא ּכה ּבחינת ּכי הּדבר. ּבזה ׁשהתנּבא מׁשה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹעליהם

ּבחינת]]]]מראה[[[[אסּפקלריא הּוא הּדבר וזה מאירה, ׁשאינּה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

הּמאירה.]]]]מראה[[[[אסּפקלריא ְְְְְִַַַַַָָָ

el‡Âהּבֹורא ּבעבֹודת יׁש נביאּות ּבחינֹות אדםהּׁשּתי יׁש : ¿≈ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָ

מהּמצוה נהנה ׁשאינֹו הּבא, עֹולם ּבׂשכר הּמצוה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהעֹושה

עֹוׂשה היה לא ּבׂשכרּה הּבא עֹולם לֹו נֹותנין היּו לא אּלּו ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹֹּבעצמּה;

אסּפקלריא ּכה, ּבחינת וזה ּכמֹו]]]]מראה[[[[אֹותּה, מאירה, ׁשאינּה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

מרחֹוק ּדבר איזה ׁשרֹואה ּבׁשביל(א)אדם הּמצוה עֹוׂשה הּוא ּכן , ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

הינּו רחֹוק, לעת הּבא וׁשּלּום]]]]ּכלֹומר[[[[ׂשכרּה הּזה. עֹולם אחר ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָ

ׁשל ּתבֹות ראׁשי ּכי נביא, ּבׁשם נקרא נׂשאׂשכר ברּנה יבא : ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֹֹ

ׂשכר ׁשּלּום על נרמז הּזה ּבּפסּוק וׁשם ּובכהאלּמתיו, ילך הלֹוך : ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹֻ

הּזרע, מׁשך קכו(נֹוׂשא יבא-)ּתהּלים ּבא ּבעׂשּיתּה, ׁשּמצטער ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

מ)יא( מנחות ע"עיין רש"ג ועיין ותוספות."ב, רמ)יב(י ויחי זוהר *"עיין ל.)א. קך.)א(במדבר וירא זוהר עיין
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אלּמתיו נׂשא הּמצוֹות.-ברּנה ׂשכר ּכׁשּיקּבל לעתיד, ׁשּיׂשמח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ

ׁשל תבֹות תבֹות־ראׁשי‡N‡,ÂÈ˙nÏ�È‡·a‰p¯ראׁשי ֵֵֶָ»…¿ƒ»…≈¬À…»ֵֵָ

‡È·�: »ƒ

Ï·‡,הּמצוֹות ּבׂשכר רֹוצה ׁשאינֹו הּדבר, ּבזה ׁשּמתנּבא נביא, ¬»ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּכל מׂשּמח ׁשהּוא ּבעצמּה, ּבּמצוה רֹוצה עד־אּלא ּבעׂשּיתּה, ּכך ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ּבהּמצוה ׁשּלֹו הּבא ׁשעֹולם נמצא ׂשכר, מין ּבכל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּממאס

הינּו נביא, ּבחינת וזה זה]]]]ּכלֹומר[[[[ּבעצמּה. ּבבחינת ׂשכר, ׁשּלּום ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

אסּפקלריא ּבבחינת הרֹואה]]]]מראה[[[[הּדבר, אדם ּכמֹו הּמאירה, ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ּכמֹו ּוברה, יפה ּבראּיה מּקרֹוב מהּמצוה־ּדבר נהנה הּוא כן ְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ

עיניו נגד ּוׂשכרֹו :ּבעצמּה, ְְְֵֶֶַָָָ

ÈÓeּגדֹולה ּבׂשמחה הּמצוה ׁשעֹוׂשה הּזאת, ּבּמדרגה ׁשהּוא ƒְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּבׁשבילּה־ּכל הּבא עֹולם ׂשכר ּבׁשּום רֹוצה ׁשאין עד הּוא-ּכך, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

קד ּבין לידע ּגזריכֹול ּגזר־ם לאחר קֹומה־ּדין הם הּמצוֹות ּכי ּדין, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

קֹומת הן אדם, קֹומת הן הּקֹומֹות, ּכל את מחּיין והם ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשלמה,

נפׁש ׁשנה, עֹולם, ּכי ׁשנה, קֹומת הן החּיּות-עֹולם, מקּבלין הן ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו לג(מהּמצוֹות, ּוכתיב)ּתהּלים ּבאמּונה; מעׂשהּו וכל : ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ

קיט(]]]]וכתּוב[[[[ והּקדֹוׁש)ׁשם אמּונה; מצֹותיך ּכל הּוא־ּברּוך־: הּוא ְְְְֱִֶַָָָָָָָ

הּקדֹוׁש ּוכׁשּמעׂשה הּמצוֹות, עם ּפׁשּוט הּוא־ּברּוך־אחדּות ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָ

הּקדֹוׁשּכתּקּונן אזי ּבהם,־ּברּוך־ּוכסדרן, ּומתעּנג ּבהם מׂשּמח הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּכתּוב קד(ּכמֹו ּבעל)ׁשם ּכמֹו ּבמעׂשיו. ה' יׂשמח ׁשעֹוׂשה־: מלאכה, ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָ

הּו והּכלי ּכלי, יפהאיזה ׁשל-א והּׂשמחה ּבּה; מתעּנג הּוא אזי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּומי־ּברּוך־הּקדֹוׁש אחדּותֹו. הם ּכי ּבהּמצוֹות, מלּבׁשת היא הּוא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֻ

ּכׁשּנכנס נמצא, ּבעצמּה, מהּמצוה ּבׂשמחה הּמצוה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשעֹוׂשה

הּקדֹוׁש ּבׂשמחת נכנס הּוא ׁשּבּמצוה, הּוא,־ּברּוך־ּבהּׂשמחה ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ

ּבחינת וזה ּבמעׂשיו, קמט(ׁשּמׂשּמח ּבעׂשיו)ׁשם יׂשראל יׂשמח :: ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

,‡ˆÓ�נפׁש ׁשנה, ּבעֹולם, ודין צער איזה ּבוּדאי-ּכׁשּיׁש אזי ƒ¿»ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

הּקדֹוׁש מּׂשמחת ׁשּכתּוב־ּברּוך־נגרע ּכמֹו ו(הּוא, :)ּבראׁשית ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ׁשּכתּוב ּוכמֹו לּבֹו; אל מו.(וּיתעּצב אֹומרת?)סנהדרין מה ׁשכינה : ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

לידע ּבוּדאי יכֹול הּׂשמחה ּבתֹוך ׁשּנכנס וזה וכּו', מראׁשי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹקּלני

ּגזר קדם הּוא אם הּׂשמחה, ענין ּגזר־לפי לאחר הּוא אם ּדין.־ּדין, ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָֹ

לפי יֹודע ּכי הּדין, נגזר מהּקֹומה חלק איזהּו על לידע יכֹול ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּגם

הּמצוֹות הּמצוֹות,קֹומת ראׁשי ּבׂשמחה לעׂשֹות יכֹול אין אם : ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָ

ראׁשי]]]]ּכלֹומר[[[[הינּו על נגזר ׁשהּדין ידע ּבראׁש, הּתלּויים מצוֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ

ּבׁשאר וכן נפׁש, ׁשנה, הּמצוֹותעֹולם, :קֹומת ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

e‰ÊÂלברכה זכרֹונם רּבֹותינּו טז(ׁשאמרּו ּביצה ועּין )מכילּתא ¿∆ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

הינּוּבׁשּבת ּבׁשּבת, מאחד זכרהּו ותענּוג]]]]ּכלֹומר[[[[: ׁשׂשמחת ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשהן הּמעׂשה, ימי ּבׁשׁשת ירּגיׁש ׁשּבת, ּבחינת ׁשהּוא הּבא, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעֹולם

נפׁש. ׁשנה, עֹולם, נבראּו ׁשּבהם הּמצוֹות, מעׂשה :][וזהּוּבחינת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

כד( ׂשכרֹו)ּדברים תּתן ּבעצמן,-ּביֹומֹו מהּמצוֹות ׂשכרֹו ׁשּיהא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

הּׁשמׁש עליו תבא הּבא,-ולא עֹולם ּבׂשכר הּמצוֹות יעׂשה ׁשּלא ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

מֹותֹו אחר ׁשמׁשֹו, ּביאת אחר :ׁשהיא ְִִִֶַַַַַ

ׁשּכתּובwÚÂ¯גגגג ּכמֹו ּבּלב, הּוא ד(הּׂשמחה נתּת)ּתהּלים : ¿ƒ«ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

עקמימּיּות ׁשּיסיר עד אּלא לׂשמח לּלב אפׁשר ואי בלּבי. ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׂשמחה

ׁשּכתּוב ּכמֹו לׂשמחה, יזּכה ואז לב, יׁשרּות לֹו ׁשּיהא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּבלּבֹו,

צז( ּוליׁשרי)ׁשם ׂשמחה־: :לב ְְְִִֵֵָָ

˙eiÓÈÓ˜ÚÂעל מפׁשיטין ׁשאמרּו־ׁשּבּלב ּכמֹו רעמים, ידי ¿«¿ƒƒְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

לברכה זכרֹונם נט.(חכמינּו לפּׁשט)ּברכֹות אּלא רעמים נבראּו לא : ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹ

ּבכח מֹוציא ׁשאדם קֹול, ּבחינת הּוא ּורעמים ׁשּבּלב. ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹעקמימּיּות

איתא ּכי רעמים, נעׂשה ּומּזה ּדף(ּבּזהר]]]]מּובא[[[[ּבתפּלתֹו, ּפינחס ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

לבריתא,):רלה קלא אׁשּתמע מטרא, ּבעבי ואערא נפיק קלא ּכד :ְְְְְֳִִִִֵַַַַָָָָָָָָָָָ

רעמים אּנּון מטר,[[[[ודא ׁשל ּבעננים ּופֹוגע יֹוצא הּקֹול ּכאׁשר ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

רעמים הם ואּלּו לּברּיֹות, קֹול הם]]]]נׁשמע הרעמים ועּקר . ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו כו(מּגבּורֹות, יתּבֹונן;)אּיֹוב מי ּגבּורתו ורעם : ְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

מברכין אנּו זה הםּובׁשביל והּגבּורֹות וכּו'. ּוגבּורתֹו ׁשּכחֹו : ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ

והּקֹול ּגדֹול, ּבכח הּקֹול את מֹוציא ׁשאדם ּוגבּורה, ּכח ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֹּבחינת

ּפֹו הינּוהּזה מטרא, ּבעבי יֹורדין]]]]זה[[[[גע ׁשּמּׁשם מחין, ּבחינת ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

טּפין טּפֹות[[[[טּפין ּבּזהר]]]]טּפֹות ׁשּכתּוב ּכמֹו רלה(, ּדף ּבאר):ּפינחס : ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָֹ

ּדמחא לּבּונא מן לבנֹון, מן ונֹוזלים חּיים הּמח[[[[מים ׁשל .]]]]מהלבן ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

לבר קלא אׁשּתּמע אזי מטרא ּבעבי הינּוּוכׁשּפֹוגע ּבחינת]]]]זה[[[[יתא ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

וזהּו עז(רעמים. ּדמחא)ּתהּלים ּבגלּגלּתא הינּו ּבּגלּגל, רעמך קֹול : ְְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָֹ

הּמח[[[[ ּבגלּגל ּדמחא]]]]ּכלֹומר ּבגלּגלּתא אערא ּכד ּפֹוגע[[[[; ּכאׁשר ְְְְְְְֲֵֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

הּמח ונׁשמע]]]]ּבגלּגל רעמים, מהּקֹול נעׂשה .]]]]לּברּיֹות[[[[לבריתא, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

‰ÊÂ)מט הינּו)ׁשם חכמֹות, ידּבר ּפי מּפי]]]]ּכלֹומר[[[[: הּיֹוצא הּדּבּור ¿∆ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָ

ּדמחא ּבגלּגלּתא הינּו ּבחכמה, הּמח[[[[ּפֹוגע ּבגלּגל ,]]]]ּכלֹומר ְְְְְְְְְֵַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

הינּוזה־ידי־ועל וכּו', לּבי והגּות על]]]]ּכלֹומר[[[[*): ־ידי־ׁשּנתעֹורר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

ׁשאמרּו ּכמֹו הּלב, נתעֹורר הרעם, הּכּונהזה מעֹורר קֹול וזה**): . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לברכה זכרֹונם חכמינּו ו(ׁשאמרּו יראת):ּברכֹות ּבֹו ׁשּיׁש ־מי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

רעמים, נעׂשה קֹולֹו יראה, ּבֹו ׁשּיׁש מי ּכי נׁשמעין, ּדבריו ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשמים,

רעם ּדיצחקּכי יצחק[[[[מּסטרא ׁשל ׁשּכתּוב]]]]מהּצד ּכמֹו ורעם, : ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ועל הינּו־ידי־ּגבּורתו, נׁשמעין, ּדבריו קלא]]]]ּכלֹומר[[[[זה מׁשּתּמע ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

ׁשמיעה ּתליא ּתּמן ּכי ׁשם[[[[(ב)לבריתא ּכי לּברּיֹות, קֹולֹו נׁשמע ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָ

הּׁשמיעה ׁשּכתּוב]]]]ּתלּויה ּכמֹו ג(, יראתי)חבּקּוק ׁשמעך ׁשמעּתי ה' :: ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ

‰ÊÂקג(ּפרּוׁש ּדברֹו;)ּתהּלים ּבקֹול לׁשמע דברֹו עֹוׂשי כח ּגּבֹורי : ¿∆ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹ

צ.(ּבּזהר]]]]מּובא[[[[איתא ּדף מּלעּלא)לך קלין למׁשמע זכיין זֹוכים[[[[: ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ

מּלמעלה קֹולֹות הינּו]]]]לׁשמע הּגבּו־על]]]]ּכלֹומר[[[[, נעׂשהידי רֹות ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָֹ

ועל והינּו־ידי־רעמים, ׁשֹומע, הּלב תבּונֹות;]]]]וזה[[[[זה לּבי והגּות : ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשּכתּוב ג־מלכים(ּוכמֹו ּדבריו)א' וגם ׁשֹומע; לב לעבּדך ונתּת : ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

לבריתא וזהּו]]]]לּברּיֹות[[[[נׁשמעין ּבחינת, וזה ּדברֹו. ּבקֹול לׁשמע : ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ

ּדא הּׁשֹופר, איל]]]]זה[[[[קֹול ׁשל יצחק-ׁשֹופר ׁשל ּבחינת(ג)אילֹו , ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

וזהּו ּגבּורתו. פט(ורעם תרּועה)ּתהּלים יֹודעי העם אׁשרי יֹודעי-: ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

מטרא]]]]מדּיק[[[[ּדיקא עבי ּבחינֹות ּבּמח, הּקֹול ׁשּיפּגע ׁשל[[[[, עננים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

מאיׁש]]]]מטר ׁשֹופר ּתקיעת ׁשּׁשֹומע ּומי רעמים. ּבבחינת ויהיה , ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

הרעם"עי)* ׁשּנתעֹורר **"כצ(ז כ)ל). ברכות ע"עיין ובהרא"ד ובש"ב שם יונה ורבינו ק"ש סי' ס"ע [ובסי' ד']."א. סעיף ר)ב(א דף פינחס ע'."זוהר ובתיקון זוהר)ג(ל. ְִֵֶַַָ
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ׁשּכתּוב ּכמֹו מרעמים, הּׁשנה ּכל ידאג לא ּבוּדאי וחרד, :ירא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

הֹופעּת עליהם ׁשֹופר ּובקֹול נגלית, עליהם ּוברקים -ּבקֹולֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָ

ּוברקים מּקֹולֹות עליהם הֹופיע הּׁשֹופר :ׁשּבקֹול ְְֲִִִֵֶֶַַָָ

חיצֹונּיֹות‡·Ïדדדד מחכמֹות הּמחין את לפּנֹות צריך ¬»ְְְִִִִֵֶַַָָֹ

יחמיץ ׁשּלא מחמץ, זרֹות. ּבחכמֹותּומּמחׁשבֹות חכמתֹו את ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

יתעבד ּבמחֹו, ויפּגע הּקֹול את ּכׁשּיֹוציא ּכדי ּובתאוֹות, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַֹחיצֹונּיֹות

ּדמחא]]]]יעׂשה[[[[ ּכׁשּגלּגלּתא אבל רעם; הּמח[[[[מּמּנּו ]]]]ּכׁשּגלּגל ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבטמאה, יא(אטּום אין)וּיקרא אזי ּבם; ונטמתם : ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

ּכמֹו הּקֹול, ּתֹוצאֹות ׁשּמּמּנּו יראתֹו, יׁשמר ּגם נׁשמע. ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹקֹולֹו

וזהׁשּכתּוב חיצֹונית. יראה לֹו יהיה ׁשּלא ּגבּורתיו; ורעם אבֹות(: ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

חכמה)ג"פ אין יראה אין אם יראה; אין חכמה אין אם :: ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָ

e‰ÊÂ)נו כאׁשּבת ּובסנהדרין ּפרּוׁש,):: ּבּים. קנה ונעץ ּגבריאל ירד : ¿∆ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

הינּו הּגבּורֹות, קנה]]]]ּכלֹומר[[[[מהׁשּתלׁשלּות נעץ חיצֹונית, יראה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ

ּדא קנה החכמה. מהּקנה]]]]זה[[[[ּבים הּיֹוצא קֹול הינּו(ד)ּבחינת . ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

סּוספיּתא־על]]]]ּכלֹומר[[[[ ּבחינת ׁשהיא הּגבּורֹות, הׁשּתלׁשלּות ידי ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָ

הּזהב[[[[ּדדהבא נעּוץ-]]]]ּפסלת הּקֹול נׁשאר חיצֹונּיּות, יראה ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֹ

ל יׁשּתּמע ולא הּׂשכל, לּברּיֹות[[[[בריתאּבאטימת יּׁשמע .]]]]ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

¯wÚÂוזהּו יחמיץ, ׁשּלא מחֹו לׁשמר סח(- חּית)ּתהּלים ּגער : ¿ƒ»ְְְְְִִִִֶֶַַַַֹֹֹ

ּכדאיתא ׁשּמּובא[[[[קנה, רנב(ּבּזהר]]]]ּכמֹו ּדף חי)ּפינחס קנה ת": ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ה מּמּנה ותעׂשה הינּו"ּתׁשּבר מּצה, חמץ מאֹותּיֹות ותעׂשה א, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּכי]]]]ּכלֹומר[[[[ מריבה, לׁשֹון ּגער, לׁשֹון וזהּו חכמתך. ּתחמיץ ׁשּלא ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ

ּדלא אחרנין, ּבסטרין מּצּותא עבּדין ּדצּדיקּיא מריבה, לׁשֹון ְְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָָָָָָָמּצה

ּדקדּׁשה למׁשּכנא ּכחֹות[[[[יתקרבּו עם מריבה עֹוׂשים ׁשהּצּדיקים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָֹֻ

הּטמאה (צד האחר צד הּקדּוׁשה)ׁשל למׁשּכן יתקרבּו ׁשּלא ,[, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

חכמֹות]]]]ּכלֹומר[[[[הינּו ּבֹו יּכנס ׁשּלא חכמתך, את ּכׁשּתׁשמר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

קנה ּבחינת ׁשהם רעים, ּבהרהּורים ּתהרהר ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹחיצֹונּיֹות,

הּטמאה[[[[אחרא־ּדסטרא (צד האחר צד ּכנגד]]]])ׁשל חכמה, קנה : ְְְְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ּדקדּׁשה ּבינה ׁשהיא־ידי־על-קנה חמץ, מּבחינת ּתּנצל זה ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

ּדמֹותא הּמות[[[[סטרא ּכדאיתא]]]]צד ׁשּמּובא[[[[, מחמצת,]]]]ּכמֹו : ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּדמֹות סטרא הּמות[[[[אּתּמן צד :]]]]ׁשם ְְִֶַַַָָָָָ

,ÔÈÓ‡˙Â,הּׁשלמים הּצּדיקים ּבין ׁשּיׁש ּומריבה, מּצּותא ּכל ּכי ¿«¬ƒְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

אחרנין סטרין ׁשּיגרׁשּו ּכדי אּלא זה האחר[[[[אין צד ׁשל ּכחֹות ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

הּטמאה ּפרּוׁש]]]])(צד וזה טו(. חּיים)מׁשלי ּתֹוכחת ׁשמעת אזן : ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹֻ

ּתלין חכמים ּומריבה-ּבקרב ּתלּונה ׁשֹומע(ה)לׁשֹון ּכׁשאּתה ; ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

על ּתֹוכחה אֹותך מׁשמיעין ׁשּזה ּתדע, הּצּדיקים, ׁשּבין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמריבֹות

נאמר זה ׁשעל מחך, ּבטּפי ב(ׁשּפגמּת יׁשּובּון)ׁשם לא ּבאיה ּכל : ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

יׂשי ּדמֹותאולא ּבסטרא ּדבּוק ׁשאּתה חּיים; ארחֹות ּבצד[[[[גּו ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹ

קנה]]]]הּמות ׁשּנעץ ותדע, וכּו'. ּגבריאל ירד ּבחינת חמץ, ּבחינת , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

היה לא אם ּובוּדאי חכמתך, ּבים נעּוצים חיצֹונּיֹות חכמֹות ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹהינּו

ואין הּצּדיקים, ׁשּבין מריבֹות לך נׁשמע היה לא מחך, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹנפּגם

למּצה, מחמץ לחּיים, מּמות ׁשּתׁשּוב ּכדי ּבׁשבילך, אּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּמריבה

לה"מחי ּפגּומה"ת מחכמה ּפגּום, מּקֹול רעה, מּיראה ותׁשּוב א, ְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָָָָ

מחך את ּוכׁשּתׁשמר טֹובה. לחכמה טֹוב, לקֹול טֹובה, ְְְְְְְֲִִֶֶָָָָָָֹֹליראה

ּבגלּגלּתך, קֹולך יפּגע אזי אטּום, יהיה ׁשּלא חמץ, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּבחינת

ּתזּכה]]]]ויעׂשה[[[[ויתעבד ואז ׁשּבלּבך, עקמימּיּות ויתּפּׁשט רעם, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּוליׁשרילׂשמחה, ׂשמחה.־: לב ְְְְְְִִִֵֵֶָָָ

‰ÊÂפא(ּפרּוׁש מריבה)ּתהּלים מי על אבחנך רעם, ּבסתר אענך : ¿∆ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

על מחין, ּבחינת מּצה, ּבחינת זה מריבה מי נעׂשה־ידי־סלה. זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

:רעמים ְִָ

ּבימינאÚ„˙Â,הההה ׂשמאלא ּבחסדים, הּגבּורֹות לׁשּתף ׁשּצריך ¿≈«ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

ּבימין[[[[ ׁשּכתּוב]]]]ׂשמאל ּכמֹו כ(, ּכי)ּתהּלים ימינֹו. יׁשע ּבגבּורֹות : ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָֹ

על התּגּלּות ׁשּכתּוב־עּקר ּכמֹו החסדים, קי(ידי לימיני)ׁשם ׁשב :: ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ÔÎÂׁשּיתעבד ּכדי הּיראה, עם האהבה לׁשּתף ]]]]ׁשּיעׂשה[[[[צריך ¿≈ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

וזה ּככסּפארעמים. חורא מחא ּדימינא מּסטרא ימין,[[[[: מּצד ְְְְְְִִִִִִִִֶַַָָָָָָָֹ

ּכּכסף לבן ע(]]]]הּמח הינּו)ּתּקּון הּים, וּיׁשב ים]]]]ּכלֹומר[[[[וזה ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּדא ּבקר לפנֹות ּדאברהם]]]]זה[[[[החכמה, ּבחינת(ו)ּבקר אברהם, : ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

מא(אֹוהבי ּדא)יׁשעיה לאיתנֹו הינּו]]]]זה[[[[; :ּבחינת]]]]וזה[[[[ּגבּורֹות, ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ

ּבּגלּגל. רעמך ְְַַַַַָקֹול

e‰ÊÂ)ח־ׁשיר האהבה;)הּׁשירים את לכּבֹות יּוכלּו לא רּבים מים : ¿∆ְְֲִִִִִֶַַַַַָָֹ

על התּגּברּות עּקר ׁשּכתּוב־ּכי ּכמֹו האהבה, לימיניידי ׁשב וכּו'.: ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּפרּוׁש כט(וזהּו ּדא)ּתהּלים אל הּכבֹוד. אל ּדא]]]]זה[[[[: ּכבֹוד חסד; ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּכתּוב]]]]זה[[[[ ּכמֹו ג(חכמה, הרעים)מׁשלי ינחלּו; חכמים ּכבֹוד, : ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָ

הינּו]]]]זה[[[[ּדא רעמים, רעמים]]]]ּכלֹומר[[[[ּבחינת ּבחינת הּגבּורֹות ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָ

חכמה, ּבבחינת ּבּכבֹוד ׁשּיפּגעּו ּכדי אהבה, עּמהם לׁשּתף ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָצריך

ּכמֹו]]]]ׁשּיעׂשה[[[[ׁשּיתעבד אֹויביך, על ותתּגּבר רעמים מהם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

וכּו'ׁשּכתּוב לימיני ׁשב :: ְִִִֵֶָ

Ó‡¯a¯:ּפרּוׁשוזה ¯a ‰a¯ ְֵֶ»««»««

‰�ÁÔ�ÈÏÊ‡ ‰Â‰ ‡„Á ‡�ÓÊ : »»ƒ¿»¬»¬»»¿≈«

‡z�ÈÙÒa]]]]נסענּו אחת ּפעם ƒ¿ƒ¿»ְַַַַַָ

ÔÈa]]]]ּבספינה ‡z�ÈÙÒ È‡bÒÂ , ְִִָ¿«»ƒ¿ƒ¿»≈

‡˙Ïz ‡¯ÂÎc ‡ˆÈLÏ ‡ˆÈLƒ»¿ƒ»¿«¿»¿»»

‡˙eÏÈÏ ‡˙Ï˙e ‡ÓBÈ]]]]והלכה »¿»»≈»ְְָָ

לסנּפיר סנּפיר ּבין ְְְִִִִֵַַַָהּספינה

ּוׁשלׁשה ימים ׁשלׁשה הּדג ְְִֶַָָָָֹֹׁשל

‡Â�Ô]]]]לילֹות eÙÈ˜Êa e‰È‡ , ֵƒƒ¿ƒ«¬«

ÈÏetLa]]]]נגד) ּבעלּיה ׁשט הּדג ¿ƒ≈ֲִֶֶַָָָָ

(לכּוּון)הרּוח ּבּירידה ואנחנּו ְְְֲִִַַַַָָ

ÈbÒÓ]]]])הרּוח ‡Ï ‡ÓÈz ÈÎÂ . ַָ¿ƒ≈»»«¿≈

‡·eË ‡z�ÈÙÒ]]]]ּתאמר ואם ¿ƒ¿»»ְִַֹ

מהר נסעה לא Èk]]]]ׁשהּספינה , ְְִֵֶַַָָָֹƒ

ם"רׁשּב ְַַ

לׁשיצאלׁשיצאלׁשיצאלׁשיצא....:סנּפירׁשיצאׁשיצאׁשיצאׁשיצא.... ׁשיצאׁשיצאׁשיצאׁשיצא ּביןּביןּביןּבין ƒ»ְִַ≈ƒ»¿ƒ»
לצד אחד הּדג, ּבגב ְְְִִֶַַַַָָסנּפירין

הּזנב לצד ואחד איהּואיהּואיהּואיהּו:הראׁש ְְֶַַָָָָֹƒ
הרּוחּבזקיפּוּבזקיפּוּבזקיפּוּבזקיפּו.... ּכנגד הֹולך :ׁשהיה ƒ¿ƒְְֵֶֶֶַָָָ

ּבׁשּפּוליּבׁשּפּוליּבׁשּפּוליּבׁשּפּולי.... אזלינןאזלינןאזלינןאזלינן ׁשהרּוחואנןואנןואנןואנן ּכמֹו «¬««¿≈«¿ƒ≈ְֶַָ

נֹובעין אינם ים ׁשל ּדמים ְְְִִֵֵֶַָָהֹולך,

ּבהן הֹולכין רּוח על־ידי :אּלא ְְִֵֶֶַַָָ

ּדמּיאּדמּיאּדמּיאּדמּיא.... קּומקּומאקּומקּומאקּומקּומאקּומקּומא ּכּׁשעּורּכמחםּכמחםּכמחםּכמחם ¿≈«¿»¿«»ִַ

מים ׁשל קּומקּומא ְְְִִֶֶַַָׁשּמחּממים

ּגיראּגיראּגיראּגירא....:חּמין ּפרׁשאּפרׁשאּפרׁשאּפרׁשא וׁשדיאוׁשדיאוׁשדיאוׁשדיא ִַ¿«¿»«¿»ƒ»
ּבחץ יֹורה אדם ׁשּום ְְֵֶֶָָָָּכׁשהיה

הווי לארץ, הּים ׂשפת על ְְֵֶֶֶַַַַָָָּובקׁשת

לחץ ספינּתא לּה ּדקדמה ְְְְֲִֵֵַַָָָָחזינן

קֹודמת ׁשהּספינה רֹואים ְִִִֶֶֶַָָ[היינּו

:לחץ] ֵַ

רל דף ע"פינחס ס)ד(ב."ה רל"ברכות דף פינחס זוהר ועיין כד)ה(ד."א. שם וילן ויצא ס' חדש זוהר העם."ועיין וילונו ע)ו(א קע תרומה זוהר ב."עיין



מֹוהר"ן יהֹוׁשע©©©©££££¥¥¥¥¦¦¦¦לּקּוטי את וקרא §§§§¨̈̈̈¤¤¤¤§§§§ªªªª©©©© יד

¯Ó‡ ÈÓÈc ·¯ ‡˙‡ÈÒ¯t ÔÈzL ÈbÒÓ ‡iÓc ‡Óe˜Óe˜ ÌÁÓk : ¬»«ƒ≈¬«¿≈«¿»¿«»«¿≈ƒƒ«¿≈

אמר[[[[ ּדימי רב נסעהּכׁשּבא מים קמקּום ׁשּמחּממים זמן ּכׁשעּור : ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֻ

ּפרסאֹות ‡È‰È]]]]ׁשּׁשים dÏ ‡Ó„˜Â ‡¯Èb ‡L¯t ÈcLÂ ּפרׁש[[[[, ואם ְִִַָ¿«ƒ«¿»ƒ»¿«¿»≈ƒƒְִָָ

אֹותֹו מקּדימה היתה היא חץ יֹורה ‡ÈL]]]]היה ·¯ ¯Ó‡Â .‡e‰‰ : ְְִִֵֶַָָָָָ¬«««»≈«

‡ˆÈL È¯z dÏ ˙È‡c ,È‡Â‰ ‡nÈc ‡�„Ïb]]]]אּׁשי רב זהואמר ּדג : ƒ¿¿»¿«»¬»ƒ¿ƒ≈¿≈ƒ»ְִֶַַַָָ

ׁשמֹו ּכ) היה ּדיּמא סנּפירים)ּגלּדנא ׁשני לֹו ׁשּיׁש ,[: ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

‡z�ÈÙÒּדא חׁשיבּות, ּכמֹו]]]]זה[[[[לׁשֹון יראה, ּגבּורה ּבחינת ¿ƒ¿»ְְְְְֲִִִֶַָָָ

לג(ׁשּכתּוב החׁשיבּות.)יׁשעיה עּקר ׁשהיא אֹוצרֹו; היא ה' יראת : ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָ

‡ˆÈLׁשּכתּוב ּכמֹו צרה, טז(לׁשֹון ּכרגע,)ּבמדּבר אתם ואכּלה ƒ»ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹ

יתהֹון.ותרּגּומֹו ואׁשצי : ְְְֲֵֵַַָ

‡˙Ïz‡˙eÏÈÏÂ ‡ÓBÈּבהם]]]]זה[[[[ּדא ׁשּיׁש מצוֹות, ּבחינת ¿»»»¿≈»ְְִִֵֶֶֶַָָ

ּוכתיב וחּקֹות, ּומקּבלֹות א(ּבהם]]]]וכתּוב[[[[מׂשּכלֹות והגית)יהֹוׁשע : ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֻֻֻ

ולילה. יֹומם ÈÏetLaּבֹו Ô�‡Â eÙÈ˜Êa e‰È‡ּבחינת יׂשמחזה : ְַָָָƒƒ¿ƒ«¬«¿ƒ≈ְְִִֶַַ

ּבעׂשיו. יׂשראל יׂשמח ּבמעׂשיו, iÓc‡ה' ‡Óe˜Óe˜ ÌÁÓkּדא ְְְְֲִִֵַַָָָֹ¿≈«¿»¿«»ָ

הּמח[[[[מחא ׁשּכתּוב]]]]זה ּכמֹו ד־ׁשיר(, לבנֹון.)הּׁשירים מן ונֹוזלים : ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹֹ

ּדא ּפרסי ׁשּתין ורעם]]]]זה[[[[מסּגא ּגּבֹורים, ׁשּׁשים ּגבּורֹות, ּבחינת ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָ

ְָּגבּורֹותיו.

ÈÎÂ‡¯Èb ‡L¯t ÈcLּדא מֹוציא]]]]זה[[[[ּפרׁשא ׁשהּוא חסד, ּבחינת ¿ƒ«ƒ«¿»ƒ»ְְִִֶֶֶֶַַָָ

ּדא ּגירא אֹותם. מפרׁש הּוא המצמצמין ּדברים ּתעלּומֹות, ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֻלאֹור

קמד(]]]]זה[[[[ ּדא)ּתהּלים ּותהּמם, חּציך ׁשלח ׁשבּבחינת]]]]זה[[[[: : ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻ

וכּו'. ‡È‰Èלימיני dÏ ‰Ó„˜קדם,]]]]זה[[[[ּדא ׁשהיא יראה ּבחינת ְִִִ«¿»≈ƒƒְְִִִֶֶֶַָָֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו קֹודמת, היא קיא(ׁשהּיראה וכּו'.)ׁשם חכמה ראׁשית : ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

‰a¯Lׁשה סּפר, חנה ּבר ּכלּבר וראה־לך הּיראה, ּבמּדת ּכך ∆«»ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ

ּגזר קדם ּבין ידּה על להבין ׁשּיכֹול עד הּיראה, ּכח לאחר־ּגדל ּדין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

וזהּו־ּגזר מפרׁשּדין, והדר וכּו', ׁשיצא ּבין ּומסּביר[[[[: איך]]]]וחֹוזר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

הינּו להבין, ּתלתא־על]]]]ּכלֹומר[[[[יכֹול ּבחינת ׁשהם הּמצוֹות, ידי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ועל ּבׂשמחה, אֹותן ּכׁשעֹוׂשין ודוקא להבין. יכֹול וכּו', ידי־יֹומא ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

הּקדֹוׁש ּכי להבין, יכֹול הּמצוֹות מׂשּמח־ּברּוך־ׂשמחת הּוא ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָ

ּכּנ ּבמצוֹות מלּבׁשת היא והּׂשמחה מׂשּמחין"ּבמעׂשיו, ואנחנּו ל, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָֻ

ּגם ּבהּקדֹוׁש־למּטה ׁשּכתּוב־ּברּוך־ּכן ּכמֹו יׂשראלהּוא, יׂשמח : ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּכּנ הּבא עֹולם ׂשכר אפּלּו ׂשכר, ּבׁשּום רצֹוננּו ואין ל."ּבעׂשיו, ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָֹ

‰ÊÂ:,ׂשמחתנּו ּכן ׂשמחתֹו לפי ּבׁשּפּולי ואנן ּבזקיפּו איהּו ¿∆ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָ

מפרׁש־ידי־ועל והדר להבין. יכֹולין אנחנּו ּומסּביר[[[[זה ]]]]וחֹוזר ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

על ׂשמחה, ּבחינת להּׂשיג רעם.־איך ּבחינת ידי ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָ

e‰ÊÂ:אמר ּדימי רב אתא הינּוּכי וכּו', ּדמּיא קּומקּומא ּכמחם : ¿∆ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָ

ּגבּורֹות,ּבחינת]]]]ּכלֹומר[[[[ ּבחינת זה ׁשּתין ּבּגלּגל. רעמך קֹול : ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָ

ּבגלּגלּתא (הּמח[[[[הּפֹוגעין ּבגלּגל רעמים]]]])הּפֹוגעים מּמּנּו ונעׂשה , ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַַָָֹ

קלא קֹול[[[[ואׁשּתּמע ּבחינת]]]]ונׁשמע זה הּכּונה,, מעֹורר הּקֹול : ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָ

והדרּבחינת וכּו'. רעמים נבראּו לא ׁשעּקר]]]]וׁשּוב[[[[: אמר, ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹ

על אּלא אינֹו הּגבּורֹות לאכללא־התּגּברּות וצריך חסדים. ידי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבימינא ּבּימין[[[[ׂשמאלא הּׂשמאל לכלֹול ואף"ּכּנ]]]]וצרי ־ּפי־על־ל ְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָֹ

לאקּדמא צריך הּיראה]]]]להקּדים[[[[כן ּבעל(ז)את ּכי אבדה־, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

אבדתֹו. על לברכה(מחזיר זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ב) ׁשאבדה(קּדּוׁשין לאדם, מׁשל אּׁשה. אחר לחזר איׁש ׁשל ּדרּכֹו : ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹ

היא ויראה איׁש, ּבחינת הּוא אהבה ּכי ּפרּוׁש, וכּו'. אבדה ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָלֹו

ועל ּכּידּוע אּׁשה, אז־ּבחינת ּכי הּיראה, את להקּדים צריך ּכן ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

אחר ּומחּזרת הֹולכת האהבה ּכי מּמילא, האהבה אליו ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּתבֹוא

ּבעל ּכי ּתמיד, ּכּנ־הּיראה אבדתֹו, אחר מחזיר ּכך"אבדה ל, ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָ

ּבפרּוׁש הּקדֹוׁש מּפיו .)ׁשמעּתי ְְִִִֵַַָָ

e‰ÊÂוכּו',ּבחינת ּגירא ּפרׁשא ׁשּדא וכי :ÈL‡ ·¯ ¯Ó‡ÂÈ‡‰ : ¿∆ְְְְִִִַַַָָָ«¬««»≈«

‡ni„ ‡�cÏÈb;'וכּו c�‡זה ÏÈbׁשם ּבחינת ׁשהּוא‡,"‡‚Ïהּוא ƒ¿¿»¿«»ְֶƒ¿¿»ְִֵֶַ

תבֹות ראׁשי הּוא ּכי ּגבּורֹות, דני,‡עֹולםÏּבֹורbּתה‡:ּבחינת ְְִִֵֵַָ«ָƒ¿ָ¬ָֹ

ּכי(ח)ּכּמּובא ,‡�cÏÈbאֹותּיֹות ּבׁשלמּותÈ"‡„�וׁשםÏ"‡‚הּוא ִַָƒ¿¿»ְְִִֵֵ

אגל ׁשם ּכּנ"הינּו ל."א ְֵַַַ

‰ÊÂLe¯t:,'eÎÂ ¯ÙBL ÏB˜Â ˙B¯ˆˆÁaידי־על]]]]ּכלֹומר[[[[הינּו ¿∆≈«¬…¿¿»¿ְְְֵַַַ

ּדנפק קֹול לעיל]]]]ׁשּיֹוצא[[[[ּבחינת על]]]]למעלה[[[[ּכּנזּכר :זה־ידי־, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

,'eÎÂ Ìi‰ ÌÚ¯Èּבחינת רעמים, ּבחינת רעמךנעׂשה קֹול ּבּגלּגל.: ƒ¿««»¿ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָ

d· È·LÈÂ Ï·z-ּדילּה וערקין לּבא ּבחינת לב[[[[ּדא ּבחינת זה ≈≈¿…¿≈»ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשּלֹו ׁשאמרּו]]]]והעֹורקים ּכמֹו ּכי, וכּו', רעמים נבראּו לא :Ï·z ְְְְְְְִִִִֶֶָָָָֹ≈≈
Èz"·Ïאֹותּיֹות Â:ׁשּכתּוב ּכמֹו רׁשימה, לׁשֹון ט(ּתו :)יחזקאל ִ»≈ְְְְְִֵֶֶָָָ

ׁשאמרּו ּכמֹו ּבּלב, הּקֹול ׁשּנרׁשם ּתו, רעמיםוהתוית נבראּו לא : ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ועל ÛÎ:זה־ידי־וכּו'; e‡ÁÓÈ ˙B¯‰�-ּכּנ ׂשמחה ל,"ּבחינת ְְְֵֶַ¿»ƒ¿¬»ְְִִַַַָ

ׂשמחה לב :ּוליׁשרי ְְְִִֵֵָ

È„ÈŒÏÚÂהּׂשמחה‰p¯ .e�p¯È ÌÈ¯‰ „ÁÈּכמֹו ּתפּלה, לׁשֹון ¿«¿≈ְִַָ««»ƒ¿«≈ƒ»ְְְִָ

ח־מלכים(ׁשּכתּוב וכּו';)א' הרּנה אל לׁשמע :ÌÈ¯‰ּבחינת ְְְִִִֶֶַָָָָֹ»ƒְִַ

להתּפּלל־על]]]]ּכלֹומר[[[[הינּו(ט)צּדיקים יכֹולין הּלב ׂשמחת ידי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַ

ּפרּוׁש וזה הּדין. נגזר ּכי ּכׁשּיבינּו ּבמאמר, ּתפּלתן את ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּולהלּביׁש

„ÁÈ-.יחד ּבסּפּורים ּתפּלתם ׁשּמלּביׁשים ««ְְְִִִִִֶַַַָָ

לברכה זכרֹונֹו רבנּו ְְְִִֵַָָלשֹון

¤¤¤¤ŸŸŸŸ©©©©וּיאמרו

'eÎÂ ÚLB‰È ˙‡ ‡¯˜ ‰LÓ Ï‡ ÈÈ:לא(ּדבר )ים ¿»∆∆¿»∆¿À«¿ְִָ

ּבכבֹודÈkאאאא ּולהרּבֹות עצמֹו ּבכבֹוד למעט אדם ּכל צריך ƒְְְְְְְִִִֵַַַָָָָ

אלקים,(א)הּמקֹום לכבֹוד זֹוכה אינֹו הּכבֹוד אחר ׁשרֹודף מי ּכי . ְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּבֹו ׁשּנאמר מלכים, ׁשל לכבֹוד כה(אּלא חקר)מׁשלי מלכים ּכבֹוד : ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

בהקדמה.)ז( תקונים (ח(עיין תרומה)."ז) פרשת מ)ט(ח טו."עיין פ' בא תנד)א(ר פי"עיין מ"א ד'."ג, פ' במדבר ר



מֹוהר"ן יהֹוׁשע©©©©££££¥¥¥¥¦¦¦¦לּקּוטי את וקרא §§§§¨̈̈̈¤¤¤¤§§§§ªªªª©©©©טו

וׁשֹואלים אחריו חֹוקרים והּכל ואיזהּו,ּדבר; זה הּוא מי : ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹ

ראּוי ׁשאינֹו ׁשאֹומרים עליו, וחֹולקים הּזה. ּכבֹוד לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשחֹולקים

הּזה. ֶַַָלּכבֹוד

Ï·‡ּומרּבה עצמֹו ּבכבֹוד ׁשּממעט הּכבֹוד, מן ׁשּבֹורח מי ¬»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

הּמקֹום ּבני-ּבכבֹוד אין ואז אלהים, לכבֹוד זֹוכה הּוא אדם־אזי ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

נאמר ועליו לאו, אם ראּוי הּוא אם ּכבֹודֹו, על :)ׁשם(חֹוקרים ְְְֱִִִֶַַָָָָָ

הּזה הּכבֹוד על לחקר אסּור ּכי ּדבר; הסּתר אלהים :ּכבֹוד ְְֱֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

עלÈ‡Âבבבב אּלא הּזה, לּכבֹוד לזּכֹות ועּקר־אפׁשר ּתׁשּובה. ידי ¿ƒְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּכ ּבלא ּכבֹוד לית ּכי ויׁשּתק, יּדם ּבזיֹונֹו ּכׁשּיׁשמע (ב)ף"הּתׁשּובה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹ

כ'[[[[ האֹות ללא ּכבֹוד והּכ]]]]אין ּכתר", הּוא אהיה,(ג)ף ּבחינת , ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּתׁשּובה. ְְִַָּבחינת

Èkלמהווי זמין אנא ּדא להיֹות[[[[אהיה עצמי מזּמן אני הינּו]]]]זה , ƒְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

נתהּוה]]]]ּכלֹומר[[[[ לא עדין ּכאילּו הויה, לֹו אין עדין הּתׁשּובה קדם ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

עצמֹו את לטהר ּוכׁשּבא מּׁשּנברא, נברא ׁשּלא לֹו טֹוב ּכי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבעֹולם,

הינּו אהיה, ּבבחינת הּוא אז ּתׁשּובה, ׁשּיהיה]]]]ּכלֹומר[[[[ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָ

למהווי זמין אנא הינּו ּבעֹולם, הויה עצמי[[[[לֹו מזּמן אני זה ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

:]]]]להיֹות ְִ

‰ÊÂּכמֹו ּתׁשּובה, ּבחינת המּתנה, לׁשֹון ּכתר ּכי ּכתר, ּבחינת ¿∆ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

לבר זכרֹונם חכמינּו לח(כהׁשאמרּו לט.יֹומא מסּיעין): לּטהר הּבא : ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

לֹו אֹומרים אפרסמֹון. לקנֹות ׁשּבא לאחד, מׁשל וכּו'.לֹו המּתן : ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּכתר, ּבחינת לו(וזה ואחּוּך)אּיֹוב זעיר לי ּכּתר : ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

]]]]ל ואּגיד מעט לי אהיה]]]]המּתן ּבחינת אזי הּתׁשּובה קדם אבל ; ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

למהווי עצמֹו את הכין לא עדין ּכי מּמּנּו, ּפנים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבהסּתרת

ּפני]]]]להיֹות[[[[ והסּתרת הינּו*Ìcּגימטרּיא‡‰È‰ּבעֹולם, , ְְְְִֵַַָָָ∆¿∆ְִִַָ»ְַ

ּדמים]]]]ּכלֹומר[[[[ ׁשפיכּות ְְִִַָ

על ב־ׁשמּואל(ׁשם־ּובזיֹונֹות, ;)א ְְִֵֵַ

יקּלּו ב־ׁשמּואל(ּובֹוזי ּכי)א ; ְִֵֵַָ

הּׂשמאלי ׁשּבחלל הּדם ְֲִִֶֶַַַָָָָעדין

הרע, הּיצר מדֹור ׁשּׁשם ְֵֵֶֶֶַַָָָׁשּבּלב,

ׁשּכתּוב י(ּכמֹו ולב)קהלת : ְְֵֶֶֶָֹ

הּוא עדין לׂשמאלֹו, ְְֲִִִַֹּכסיל

זה ּכי ּדמים, ּוׁשפיכּות ּבזיֹונֹות עליו ּבאין זה ּובׁשביל ועז, ְְְְִִִִִִִֶֶֶָָָָָֹֹּבתקף

אקי ּפני והחזרת הסּתרת ּדם."ּבחינת ּגימטרּיא ה, ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָ

Ôew˙Âׁשּיהפך-לזהÌ„Ï Ìcהּׁשֹומעים מן ׁשּיהיה , ¿ƒְֲֶֶַָֹ»¿…ְְִִִֶֶַ

ּוכׁשּמקּים ּכבֹודֹו; ּבזיֹון על ידקּדק ולא מׁשיבים, ואינם ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹחרּפתם

הּקדֹוׁש אז לה', ּכמֹו־ּברּוך־ּדם חללים, חללים לֹו מּפיל הּוא ְְֲֲִִִַַַָָָָָֹ

לז)ׁשּכתּוב חללים,(ּתהּלים לך יּפיל והּוא לֹו, והתחֹולל לה' ּדֹום : ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ

ז.) ּגּטין לברכה, זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו הינּו(ּכמֹו חלל]]]]וזה[[[[, ולּבי : ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

קט)ּבקרּבי הינּו(ּתהּלים ׁשּבחלל־ידי־על]]]]ּכלֹומר[[[[, הּדם נתמעט זה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ועל הרע, הּיצר זביחת ּבחינת וזה לכבֹוד־ידי־הּׂשמאלי, זֹוכה זה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּכת ּכמֹו נ)ּובאלקי, חכמינּו(ׁשם ודרׁשּו יכּבדנני, ּתֹודה זֹובח : ְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

לברכה מגזכרֹונם הרע)(סנהדרין הּיצר זביחת על :: ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

זּכיתיCÈ¯ˆÂגגגג יאמר מי ּכי הּתׁשּובה, ּבמּדת ּתמיד לאחז ¿»ƒְְֱִִִִִִִֶַַַָָֹֹ

מחּטאתי טהרּתי כ(לּבי, אֹומר)מׁשלי ׁשאדם ּבׁשעה ּכי חטאתי,, : ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ּפׁשעּתיע ּבבר-ויתי, לֹומר אפׁשר אי זה ּפנּיה.־אפּלּו ּבלי לבב ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

מיוזהּו( [ּכלֹומר] הינּו מחּטאתי; טהרּתי לּבי, זּכיתי יאמר מי : ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

ׁשאֹומר ּבׁשעה אפּלּו מּפנּיֹות, וטהֹור זך ׁשלּבֹו לֹומר :יּוכל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

וזהּו וכּו'. וכּו'חטאתי יאמר מי הינּו: מחּטאתי; טהרּתי : ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ה מן טהֹור ׁשּיהיה ּפׁשעּתי"[ּכלֹומר] עויתי, ּכיחטאתי, ׁשאמר, " ְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכּנ ּפנּיֹות ּבלי וטהֹור זך אינֹו אז לעׂשֹות)ל."ּגם ׁשּצריך נמצא, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ

הינּו הראׁשֹונה, הּתׁשּובה על "]]]]ּכלֹומר[[[[ּתׁשּובה חטאתי,על ְְְְִִַַַַַָָָָָָ

ּפׁשעּתי נאמרעויתי, עליו ּכי ׁשאמר, כט(" ּבׂשפתיו)יׁשעיה : ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

על ּכי מּמּני־ּכּבדּוני; רחק ולּבֹו ה', לכבֹוד זֹוכה ּתׁשּובה :ידי ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָ

elÙ‡Âאף ׁשלמה, ּתׁשּובה ׁשעׂשה ּבעצמֹו אדם יֹודע אם «¬ƒְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּכי־ּפי־על הראׁשֹונה, ּתׁשּובה על ּתׁשּובה לעׂשֹות צריך כן ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ

ואחר הּׂשגתֹו, לפי עׂשה ּתׁשּובה, ּכׁשעׂשה ּבוּדאי־מּתחּלה ּכך ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָָ

הּׁשם את יֹותר ּומּׂשיג מּכיר הּוא ּבוּדאי ּתׁשּובה, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָּכׁשעֹוׂשה

הּׂשגתֹו ּבוּדאי עכׁשו, ׁשּמּׂשיג הּׂשגתֹו לפי נמצא, ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָיתּברך.

ּתׁשּובה לעׂשֹות ׁשּצריך נמצא ּגׁשמּיּות, ּבבחינת הּוא ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָהראׁשֹונה

אלקּותֹו. רֹוממּות את ׁשהתּגּׁשם על הראׁשֹונה, הּׂשגתֹו ְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹעל

‰ÊÂהינּו ׁשּבת, ּכּלֹו ׁשּיהיה הּבא, עֹולם ּכּלֹו]]]]ּכלֹומר[[[[ּבחינת ¿∆ְְְְִִֶֶַַַַַָָָֻֻ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ל(ּתׁשּובה, עּקר)ּדברים ּכי אלקיך; ה' עד וׁשבּת : ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו אלקּותֹו, הּׂשגת הּוא הּבא לא(עֹולם וידעּו)ירמיה : ְְְְְֱִֵֶַַַָָָָָֹ

יתרה, הּׂשגה ׁשּיּׂשיגּו עת ּבכל נמצא, ּגדֹולם. ועד למּקטּנם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאֹותי

הראׁשֹונה. ההּׂשגה על ּתׁשּובה יעׂשּו ְֲֲִַַַַַָָָָָאזי

‰ÊÂלברכה זכרֹונם חכמינּו ּבסנהּדרין(ׁשאמרּו ‰Á·Bf:)ׁשם Ïk ¿∆ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ»«≈«

B¯ˆÈ ּבחינת]]]]ּכלֹומר[[[[הינּו-‡˙ ּתׁשּובה, חללּבחינת ולּבי : ∆ƒ¿ְְְְְְִִִִַַַַַָָ

אקי ּבחינת לה', ּדם ּבחינת ּבחינת"ּבקרּבי, ּכתר, ּבחינת ה, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַֹ

ּכּנ ÂÈÏÚל,"ּכבֹוד, ‰cÂ˙Óe-זביחת]]]]ּכלֹומר[[[[הינּו על ׁשּמתוּדה ַַָƒ¿«∆»»ְְְְִִֶֶַַַַַ

הינּו והּׂשגתֹו]]]]ּכלֹומר[[[[יצרֹו, ּתׁשּובתֹו על ּתׁשּובה ׁשעֹוׂשה ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָ

LB„w‰Ïהראׁשֹונה, B„ak el‡k־Ce¯a־.˙BÓÏBÚ È�La ‡e‰ּכי ִָָ¿ƒƒ¿¿«»»ƒ¿≈»ִ

הראׁשֹונה עֹולם-ּתׁשּובה ּכבֹוד הּתׁשּובה,־ּבחינת ואחר הּזה, ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָ

ועֹוׂשה אלקּותֹו רֹוממּות את ּביֹותר ּומּכיר יתרה להּׂשגה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּזֹוכה

ּתׁשּובתֹו על עֹולם-ּתׁשּובה ּכבֹוד ּבחינת הּוא הּתׁשּובה זאת ְְְְְִַַַָָָָֹ

ַָהּבא.

‰ÊÂלברכה זכרֹונם חכמינּו נ.(ׁשאמרּו יקרֹות)ּפסחים אֹור : ¿∆ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָ

יד(וקּפאֹון וקל-)זכריה קפּוי יהיה הּזה ּבעֹולם יקר ׁשהּוא אֹור ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

הּואּפרּוׁש* אהיה ׁשם אחֹורי ּכי : ְֲִֵֵֵֶֶ

הינּו ּכּמּובא. ּדם, ְְְִִַַַָָָּבגימטרּיא

הּׁשם[ּכלֹומר] ׁשּכֹותבין ְְִֵֶַַ

ּדהינּו אהיאהיאהיאהיּבאחֹורים, אהאהאהאה אאאא ְְֲִַַַ

ּפעםאהיהאהיהאהיהאהיה,,,, ּבכל ְְִֶַַָׁשחֹוזרין

ּבגימטרּיא הּוא וזהּוּדםּדםּדםּדםלאחֹור, . ְְְִִַָָ»ְֶ

ּפני והסּתרת החזרת ְְְְְִֵַַַַַָָּבחינת

:ּדםּדםּדםּדםׁשעֹולהאהיהאהיהאהיהאהיה ∆¿∆ֶֶ»

ע)ב( רנה פינחס ובתיקונים.)ג(ב."זוהר שם
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יתרה להּׂשגה ּכׁשּיזּכּו הּבא, ּבעֹולם נמצא, הּבא. ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָלעֹולם

הּזה, עֹולם הּׂשגת על ּתׁשּובה ויעׂשּו יתחרטּו ּבוּדאי ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָֹּבאלקּותֹו,

וזה הּבא, עֹולם הּׂשגת נגד ּגׁשם ּבבחינת הּזה עֹולם הּׂשגת ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּכי

להּקדֹוׁש ּכּבדֹו הּיצר־ּברּוך־ּכאּלּו זביחת ּכי עֹולמֹות, ּבׁשני הּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ

על והּוּדּוי הּזה, עֹולם ּכבֹוד ּבחינת הּוא הראׁשֹונה, ּתׁשּובה ְְְְִִִִֶַַַַָָָָהיא

הינּו הּיצר, ּכבֹוד]]]]ּכלֹומר[[[[זביחת ּבחינת היא ׁשנּיה, ּתׁשּובה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

הּׁשני הּכבֹוד נגד וקל קפּוי נעׂשה הראׁשֹון ׁשהּכבֹוד הּבא, :עֹולם ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

‰ÊÂהּקדֹוׁש נ(הּוא־ּברּוך־ׁשאֹומר והחרׁשּתי)ּתהּלים עׂשית אּלה : ¿∆ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

על האדם ּכי כמֹוך; אהיה היֹות נעׂשה־ּדּמית ׁשּמחריׁש, ידי ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

אקי ּכּנ"ּבחינת הּקדֹוׁש"ה, אבל ּׁשּמחריׁש־ּברּוך־ל, מה הּוא, ְְֲֲִִֶַַַַַַָָָ

אקי ּבׁשביל זה אין אצל"לאדם, ׁשּיך אין זה ּכי וׁשלֹום, חס ה, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּבא,־ּברּוך־הּקדֹוׁש ּבעֹולם ענׁשם ׁשּיקּבלּו ּכדי אּלא זה אין הּוא, ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

וזה ּפניו, על אֹותֹו ויֹוכיח עוֹונֹותיו, לעיניו מסּדרין :ׁשאז ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

לעיניך ואערכה :אֹוכיחך ְְְֲִֵֶֶֶָָָ

ּבקיB¯LÎeˆ‰דדדד להיֹות צריך הּתׁשּובה, ּבדרכי לילך אדם ¿∆∆ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ

הינּו ּבקיאּות, ׁשני לֹו להיֹות וצריך ּברצֹוא,]]]]ּכלֹומר[[[[ּבהלכה, ּבקי ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבׁשֹוב, ונפקּבקי ּדעיל מאן זּכאה ּׁשּנכנס[[[[: מי זּכאי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ריג(]]]]ויֹוצא וּיקהל רצב.זהר האזינּו :(. ְְֲִֵֵַַַַֹ

‰ÊÂקלט(ּבחינת אּתה)ּתהּלים ׁשם ׁשמים אּסק אם ּבחינת-: ¿∆ְְְִִִִִִֶַַַַָָָָ

הּנּך]]]]נכנס[[[[עיל ׁשאֹול ואּציעה ּברצֹוא; ּבקי ּבחינת ּבחינת-, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

וזה]]]]ויֹוצא[[[[ונפק ּבׁשֹוב. ּבקי ּבחינת ו־ׁשיר(, לדֹודי)הּׁשירים אני : ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָ

לדֹודי אני לי. עיל-ודֹודי ּבחינת לי]]]]נכנס[[[[זה ודֹודי זה-, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָ

ונפק אלּול.]]]]ויֹוצא[[[[ּבחינת ּכּונת סֹוד ּכבֹודֹו][וזה עּקר וזה ,: ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָ

‰ÊÂ)נח ּדרכיך)יׁשעיה ּדרכיך. מעׂשֹות וכּבדּתֹו רּבים,-: לׁשֹון ¿∆ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

ונפק]]]]ּכלֹומר[[[[הינּו ויֹוצא[[[[עיל הּׁשני]]]]נכנס אּלּו לֹו ּוכׁשּיׁש . ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

הּנ ה',"ּבקיאּות לכבֹוד וזֹוכה הּתׁשּובה ּבדרכי הֹולך הּוא אזי ל, ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָ

ׁשּכתּוב הינּוּכמֹו ּדרכיך; מעׂשֹות וכּבדּתֹו ׁשּזֹוכה]]]]ּכלֹומר[[[[: ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּכף ּבלא ּכבֹוד לית ּכי כ'[[[[לּכתר, האֹות ללא ּכבֹוד ימין]]]]אין ואז , ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

ּתׁשּובתֹו. לקּבל ּפׁשּוטה ְְְֵַָָה'

אלּול[ ּכּונת סֹוד :]וזה ְֱֶַַָ

חיריקÈ„ÈŒÏÚÂהההה ּבחינת נעׂשה והּׁשתיקה ּכּמּובאהּדמימה , ¿«¿≈ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָ

ז.(ּבּתּקּונים ּדף הּסּפיר)ּבהקּדמה לבנת ּכמעׂשה רגליו ותחת : ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַַָָָ

כד( ּבחינת]]]]זה[[[[ּדא-)ׁשמֹות וזה סו(חיריק. הדם)יׁשעיה והארץ : ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹ

הּתחּתֹונה-רגלי הנקּדה ּבחינת וזה ּדמימה. ּבחינת זה הדם ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ּתמּונת ּתֹורת(‡ׁשל ּולפי חלקים, מּׁשלׁשה מרּכבת א' האֹות ּכי ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֻ

הּתחּתֹונה הּנקּדה ו', האֹות על מרּמז האמצעי הּקו ְְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻהּקּבלה

ספירת על מרּמזת העליֹונה והּנקּדה חיריק הּנּקּוד על ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻמרּמזת

.)ּכתר ֶֶ

‰c˜�eּבחינת ּכתר, ּבחינת זה האלף ׁשעל א(העליֹונה :)יחזקאל ¿À»ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּדמתּכסיא ּכּסא, ּדמּות סּפיר אבן ראׁשם על אׁשר לרקיע ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּומּמעל

מּוא ׁשּבאל"לעּלא רקיע"ו ּדמתקריא למעלה[[[[ף, ׁשּמתּכּסה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשּבאל"מהּוא ּומכּסה"ו רקיע נקראת ׁשּבא' (הו' רקיע ׁשּנקראת ף ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּכתר ׁשּבבחינת העליֹונה הּנקּדה ּבּתּקּונים(]]]])את היא)ׁשם והּנקּדה . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ

ּדמתּכסיא ׁשאמרּו]]]]ׁשּמתּכּסה[[[[ּכּסא ּכמֹו יג.(, מּמך)חגיגה ּבּמפלא : ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ּבחינת וזה ּתחקר. אל מּמך ּובמכּסה ּתדרׁש, אלקיםאל ּכבֹוד : ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָֹֹֹֻ

ּכתר. ּבחינת ּדבר, ְְִֵֶֶַַָָהסּתר

‡e‰Â"Âּבחינת ּומים, אׁש ׁשמים, רקיע, הּוא האלף ׁשּבתֹוך ¿«»ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּגונין לכּמה ּפניו ׁשּנׁשּתּנה צבעים[[[[(ד)הּבּוׁשה, וזה]]]]מראֹות . ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּגונין ּכללּיּות רקיע, הּצבעים[[[[ּבחינת על]]]]מראֹות ונעׂשה ־ידי־, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּכּסא, על לׁשבת אדם ּביחזקאל(זה ּודמּות)ׁשם : ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

אל ּבלא אדם לית ּכי מלמעלה; עליו אדם .)ׁשם(ף"ּכמראה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָ

‰ÊÂאֹותּיֹותÏ‡ .Ì„‡"Ìc Ûעל הינּו נעׂשה־, לה', ּדם ידי ¿∆ִ»»»∆»ְְֲֵֶַַַַֹ

הּכּסא"אל על לׁשבת אדם ונעׂשה הּוא(ה)ף, ּכי האלף", ׁשּבתֹוך ו ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּגונין ּכללּיּות רקיע, הּצבעים[[[[הּוא הינּו]]]]מראֹות ]]]]ּכלֹומר[[[[, ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָ

ּכּנ ּכמֹו"הּבּוׁשה, והּדמימה, הּׁשתיקה היא הּתחּתֹונה והּנקּדה ל, ְְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָֻ

ּבחינתׁשּכתּוב חיריק, ּבחינת וזה רגלי; הדם והארץ ותחת: : ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּדמתּכסיא ּכּסא הּוא העליֹונה והּנקּדה ,]]]]ׁשּמתּכּסה[[[[רגליו; ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ּבחינת ּתׁשּובה, ּבחינתּבחינת ּדבר, הסּתר אלקים ּכבֹוד :: ְְְְְְֱִִִִֵַַַַָָָֹ

ּבחינת ּתחקר, אל מּמך וכּו';ּבּמכּסה ּכּסא ּדמּות לרקיע ּומּמעל : ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֻ

ּבחינת הּכּסא, על לׁשבת אדם עליוונעׂשה אדם ּכמראה : ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ְְִָָמלמעלה.

Ê‡Â,לּלבנה מאיר ׁשהּׁשמׁש ללבנה, חּמה ּבין יחּוד נעׂשה ¿»ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

חּמה ּכפני מׁשה ּפני ּכי ויהֹוׁשע, מׁשה ּבין יחּוד עה"ב(ונעׂשה ,)ב ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻ

ּכמֹו]]]]וזה[[[[ודא מׁשה, ּבחינת ּכּסא, ּבחינת העליֹונה, נקּדה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

פט(ׁשּכתּוב ּבחינת)ּתהּלים נגּדי, ּכּׁשמׁש וכסאֹו לרקיע: ּומּמעל : ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ

לבנה, ּבחינת יהֹוׁשע, היא הּתחּתֹונה והּנקּדה ּכּסא; ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָֻֻּדמּות

לבנתּבחינת ּכמעׂשה רגליו ותחת והּוא]]]]זֹו[[[[ּדא-: ו"לבנה, ְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו האהל, ּבחינת הּוא הרקיע, הּוא האלף ׁשמֹות(ׁשּבתֹוך ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

ואה)לג האהל; מּתֹוך ימיׁש לא נּון ּבן ויהֹוׁשע ּכמֹו: רקיע, הּוא ל ְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֹֹֻ

מ(ׁשּכתּוב ּוכתיב)יׁשעיה לׁשבת, ּכאהל וּימּתחם ּתהּלים(]]]]וכתּוב[[[[: ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

וזה)קד ּכּיריעה, ׁשמים נֹוטה כו(: ")ׁשמֹות האהל: וכּסא"יריעֹות . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

הינּו נחלקת]]]]ּכלֹומר[[[[העליֹון, העליֹונה ÔÈtËנקּדה LÏLÏ ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַָָָָֻ¿»…ƒƒ

להיֹות]]]]טּפֹות[[[[ צריך ּתׁשּובה ּכי .,ÌÈ‡�z ‰LÏLaׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְִִִִָָƒ¿…»¿»ƒְֶָ

ו( LÂ·.:)יׁשעיה ÔÈ·È B··Ïe ,ÚÓLÈ ÂÈ�Ê‡·e ,ÂÈ�ÈÚ· ‰‡¯È Ôt ְְַָ∆ƒ¿∆¿≈»¿»¿»ƒ¿»¿»»ƒ»»

סּגֹו נקּדת הם ּבחינֹות הּׁשלׁש ּדא"ואּלּו וסּגֹול חּמה]]]]זֹו[[[[ל, ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ

ז( ּדף ּבהקּדמה הינּו):ּתּקּונים חּמה]]]]וזה[[[[, ּכפני מׁשה :ּפני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

[בד)ד( ו: ברכות אגדות חידושי כרום]."עיין מאי מח.)ה(ה דף תזריע זוהר עיין
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Ó‡¯a¯:ּפרּוׁשÊÂ‰וווו ‰a¯ ¿∆ֵ¬««»«

‰�Á ¯a‡Â‰ ‡„Á ‡�ÓÊ : «»»ƒ¿»¬»¬»

‡¯a„Óa Ô�ÈÏÊ‡]]]]אחת ּפעם »¿ƒ«¿«¿¿»ַַַַ

ּבּמדּבר ‰Èp]]]]הלכנּו Ô�ÈÊÁÂ , ְְִַַָָ«¬ƒ««≈

e‰ÈÙ„b ÔËÈÓLc ÈÊe‡«»≈ƒ¿ƒ»«¿«¿

e‰È�ÓMÓ]]]]אֹותם וראינּו ƒ»¿«¿ְִָָ

נפלּו ׁשּלהם ׁשהּנֹוצֹות ְִֶֶֶַַָָָאּוזים

ׁשּמנן e‰È˙ezÓ]]]]מרב ‡ÁLÓc ÈÏÁ� È„‚� ‡˜Â נחלי[[[[, ונמׁשכּו ֵָָֹֻ¿»«¿≈«¬≈¿ƒ¿»ƒ«¿ְְְֲִֵַ

מּתחּתם e‰Ï]]]]ׁשמן ‡�ÈÓ‡Â .‡ÓÏÚÏ ‡˜ÏÁ eÎÈpÓ ÈÏ ˙È‡ : ְִֶֶַָ¿«ƒ»¿ƒƒƒ«¿À¿»¿»¿»

È˙‡c]]]]להם הּבאואמרּתי לעֹולם ּבכם חלק לי יׁש :[[[[‡ÈÏc ‡„Á ¿»ƒְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ¬»«¿»

‡ÓË‡ ÈÏ]]]]יר לי הגּביהה Ù„b‡]]]]אחת ÈÏ ‡ÈÏc ‡„ÁÂ ואחת[[[[, ƒ«¿»ְִִִֶַַָָ«¬»«¿»ƒ«¿»ְַַ

ּכנף לי ‡ÊÚÏ¯]]]]הגּביהה Èa¯c dn˜Ï È‡˙‡ Èk לפני[[[[. ּכׁשּבאתי ְִִִָָָƒ¬»ƒ¿«≈¿«ƒ∆¿»»ְְִִֵֶָ

אלעזר ÈÏ]]]]רּבי ¯Ó‡ ,ÔÈc‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ ÔzÏ Ï‡¯NÈ ÔÈ„È˙Ú :: ְִֶַָָ¬«ƒ¬ƒƒƒ¿»≈ƒ≈¬≈∆∆«ƒ

CÏ‰Lעצמֹו מׂשים ׁשאדם ענוה, ׁשל הּטֹובה ּבּמּדה לחקר ∆»«ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

לדּוׁש ּבחינת(ו)ּכּמדּבר וזה חכמים, וראה עליו. ּדׁשין ,ׁשהּכל ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ÈÊe‡לברכה זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו נז(, אּוז):ּברכֹות הרֹואה : «»≈ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָ

לחכמה. יצּפה ְְְֲֶַַָָּבחלֹום,

ÔËÈÓLce‰ÈÙ„b-רׁשּב מחלקתם"ּפרׁש ּבחינת זה נֹוצֹות. : ƒ¿ƒ»«¿«¿ְְֲִֵֶֶַַַַַֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו כה(ּובזיֹונֹות, הינּו)ּדברים אנׁשים; יּנצּו ּכי ]]]]ּכלֹומר[[[[: ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָ

וׁשֹומעים אֹותן, ׁשּמבּזין ּובזיֹונֹות מחלקת על מׁשּגיחין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשאין

ועל מׁשיבים, ואינם ּכי־חרּפתן חכמים, נקראים הּׁשתיקה ׁשם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ׁשתיקה – לחכמה ג(סיג ּפרק ּבחינת[.)אבֹות היא הּׁשתיקה ּכי ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָ

לׁשֹון.]*ּכתר ,ÔËÈÓLcוזה ְְֶֶֶƒ¿ƒ»

ׁשּכתּוב טו(ּכמֹו ׁשמֹוט)ּדברים : ְְִֶָָָ

ׁשּלא הינּו ידֹו; מּׁשה ּבעל ְֵֶַַַַָָֹּכל

עלּבֹונ ּפרּוׁשיתּבע וזה ֹו. ְְְִֵֶֶַ

e‰È�ÓMÓׁשמנּת מּלׁשֹון ƒ»¿«¿ְְִַָָ

מחמת(עבית, ּכלֹומר ְֲִֵַַָָ

ּבבחינת עצמן ְְֲִִִֶַַָׁשאֹוחזין

לב( עבית)ּדברים ׁשמנּת הינּו): , ְְְִִַַָָָָָ

ׁשֹומעין]]]]ּכלֹומר[[[[ זה ּבׁשביל ְְְִִִֶַ

על ּתׁשּובה ּבׁשביל עֹוׂשין זה ּכי מׁשיבים, ואינם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָחרּפתן

ׁשּכתּוב ּכמֹו יׁש)ׁשם(עוֹונֹותם, וּיׁשמן לב(ּורּון.: הׁשמן ּבחינת ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ

ּבׁשלׁשה להיֹות צריך ׁשהּתׁשּובה וכּו', יראה ּפן וכּו', ואזניו ְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹוכּו',

אּלּו .)ּתנאים ְִֵָ

È„‚�Âe‰È˙BÁzÓ ‡ÁLÓc ÈÏÁ�-ידי־על]]]]ּכלֹומר[[[[הינּו ¿«¿≈«¬≈¿ƒ¿»ƒ¿«¿ְְְֵַַַ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשמן, ּבחינת ׁשהּוא אלקי, לכבֹוד זֹוכין ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֹהּׁשתיקה

מה( על)ּתהּלים רׁשע וּתׂשנא ּצדק אהבּת ּבחינת־: וזה מׁשחך; ּכן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

כד( הּכבֹוד.)ׁשם מלך : ְֶֶַָָ

‡�ÈÓ‡Âe‰Ï:‡„Á È˙‡c ‡ÓÏÚÏ ‡˜ÏÁ eÎÈpÓ ÈÏ ˙È‡ ¿«ƒ»¿ƒƒƒ«¿À¿»¿»¿»¿»≈¬»

‡ÓË‡ ÈÏ ‡ÈÏc-ּבחינת נקּדהזה ּבחינת רגלי, הדם והארץ : «¿»ƒ«¿»ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֻ

ּכּנ k�Ûל."הּתחּתֹונה ÈÏ ‡ÈÏc ‡„ÁÂ-ּכמֹו ּכּסא, ּבחינת זה ְַַַַָ«¬»«¿»ƒ»»ְְִִֵֶַ

ל(ׁשּכתּוב נקּדה)יׁשעיה ּבחינת זה מֹוריך, עֹוד יּכנף ולא : ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

הינּו זכה]]]]ּכלֹומר[[[[העליֹונה, הּוא ׁשּגם חנה, ּבר ּבר לרּבה הראּו ְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הּבחינֹות. ְְִֵַלאּלּו

¯Ó‡אלעזר ּכירּבי הּדין, את עליהם לּתן יׂשראל עתידין : »«ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבריך וקדׁשא אדם, נקראים חד־יׂשראל ּכּלא ויׂשראל הּוא ְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֻֻ

אחד[[[[ הּכל ויׂשראל הּוא ּברּו ּבחינת]]]]והּקדֹוׁש ׁשהם ויׂשראל, , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

הּכּסא על יׁשבּו ׁשּכתּוב(ז)אדם, ּכמֹו ּכמראה, ּדמּות הּכּסא ועל : ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

הינּו עֹולם, ּבאי לכל ּדין יּתנּו ויׂשראל יׁשּפטּו]]]]ּכלֹומר[[[[אדם; הם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָ

הּדינין ּכל :ּבעצמן ְְִִַַָָ

מז(:ּפרּוׁשÊÂ‰זזזז Áz˙:)ּתהּלים ÌÈn‡Ïe e�ÈzÁz ÌÈnÚ ¯a„È ¿∆ְִִֵ«¿≈«ƒ«¿≈¿Àƒ««

e�ÈÏ‚¯-אל ׁשל הּתחּתֹונה נקּדה חיריק, ּבחינת ׁשהּוא"זה ף, «¿≈ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֻ

ּבחינתּבחינת רגליו, ותחת רגלי.: הדם והארץ :˙‡ e�Ï ¯Á·È ְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָֹƒ¿«»∆

e�˙ÏÁ�-הא ׁשל העליֹונה נקּדה ּבחינת מׁשה, ּבחינת ף,"לזה «¬»≈ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

מׁשהּבחינת ּפני ּכּׁשמׁש, וכסאֹו ּכּסא, ּדמּות לרקיע ּומּמעל : ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

לברכה זכרֹונם חכמינּו ּכמאמר חּמה, קיט.(ּכפני רּבי)זבחים : ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

אֹומר נחלהׁשמעֹון ׁשילה-: ׁשילה, זהר(מׁשה]]]]זה[[[[ּדא-זֹו ְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹֹ

כה כאּבראׁשית ּובּתּקּון :(.·˜ÚÈ ÔB‡b וא‡˙ ּבחינת ׁשּבתֹוך"זה ו ְְִִֵ∆¿«¬…ְְְִֶֶַָ

ּכמֹו"אל ליהֹוׁשע, מאיר ׁשּמׁשה אֹור, ּבחינת אהל, ּבחינת ף, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻ

כה(ׁשּכתּוב אהלים)ּבראׁשית יֹוׁשב ּתם איׁש ויעקב :: ְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֹ

‰ÊÂ˙�ÈÁa)כ ׁשּיכּלּו):סנהדרין יׂשראל, ׁשּנצטּוּו ּדברים ׁשלׁשה : ¿∆¿ƒ«ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּבחינת זה עמלק, ׁשל להםזרעֹו ּולמּנֹות ּתחּתינּו; עּמים ידּבר : ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּבחינת זה ּבחינת:מלך, יעקב, כד(ּגאֹון ּכֹוכב)ּבמדּבר ּדרך : ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹ

ּבית להם ולבנֹות מלך; ּבחינת ּבחינת־מּיעקב, זה הּבחירה, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

לברכה זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ּדעת, ּבחינת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָמׁשה,

לג.( ּבית)ּברכֹות נבנה ּכאּלּו ּדעה, ּבֹו ׁשּיׁש מי וזה־: ּבימיו, הּמקּדׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

נחלתנּוּבחינת את לנּו יבחר :: ְְֲִִֵֶַַַָָ

ּכאן( עד ד' לברכה-מּסימן זכרֹונֹו רּבנּו )לׁשֹון ְְְִִִִֵַַָָָָ

‰ÊÂּפרּוׁש:.ÚLB‰È ˙‡ ‡¯˜ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂהּוא מׁשה ¿∆ֵ«…∆∆∆¿»∆¿À«ֶ

הּתחּתֹונה. נקּדה הּוא ויהֹוׁשע העליֹונה, Ï‰‡aנקּדה e·vÈ˙‰Â ְְְְִֶַַַָָָָָֻֻֻ¿ƒ¿«¿»…∆

הּוא- ּבחינת הרקיע, ּבחינת האל"זה ׁשּבתֹוך ּכי-epeˆ‡Âף."ו ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָ«¬«∆ִ

הּמות ּביֹום ׁשלטֹון ואין ליהֹוׁשע, הּכל למסר אז צריך היה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻמׁשה

ח( להאיר)קהלת וכח ׁשליטה לֹו אין הּצּדיק הסּתּלקּות ּבׁשעת ּכי , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ

על ּדּיק־ליהֹוׁשע, ואצּוּנּוּכן הּממׁשלה-: חזרה ּכי ּבעצמי, אני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

:הּוא־ּברּוך־להּקדֹוׁש ְְַָָ

ÏÏÎeאל ּבתמּונת ּכלּול הענין העליֹונה,"ּכל נקּדה ׁשהּוא ף, ¿«ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָֻ

הּתחּתֹונה ודּוק"וא-ונקּדה מאד.]]]]ודקּדק[[[[ו, ְְְְְְְִֵַַָָָֹֻ

::::םםםם""""רׁשּברׁשּברׁשּברׁשּב «¿«

ּגדפיהּוּגדפיהּוּגדפיהּוּגדפיהּו.... נֹוצהּדׁשמיטיןּדׁשמיטיןּדׁשמיטיןּדׁשמיטין נפלּו ƒ¿ƒƒ«¿«¿ְָָ

ׁשּמן מרב ּגדפאּגדפאּגדפאּגדפא....:ׁשּלהם לילילילי ּדליאּדליאּדליאּדליא ֵֶֶָָֹֻ«¿»ƒ«¿»
רמז הּכנף. לי חלקךהגּביּה זהּו : ְְְִִִֶֶַַַָָָָ

לבֹוא אתאתאתאת:לעתיד עליהםעליהםעליהםעליהם לּתןלּתןלּתןלּתן ִֶָָƒ≈¬≈∆∆
מׁשיח,הּדיןהּדיןהּדיןהּדין.... מתעּכב ׁשּבחּטאתם «ƒְְִִֵֶַַַָָָ

לאֹותן ּבעלי־חּיים צער להם ְְֲִֵֵֶַַַַָָויׁש

ׁשּמנן מחמת :אּוזין, ֲִֵַַָָָֻ

זֹוכין*) הּׁשתיקה על־ידי ְְִִִֵַַָּכי

ּכתר ּבחינת ׁשהיא ְְִִִֶֶֶַָלתׁשּובה,

ּבחינת"ּכּנ וזה לחכמהל. סיג : ְְְְִֶַַַַָָָ

ּבחינת זה ּדיקא, סיג – ְְְְִִֶַַָָָׁשתיקה

וגדר סיג ּבחינת ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶַָָּכתר,

ּומכּתיר ׁשּמסּבב סביב, ְְִִִֵֶַַָָסביב

הּכתר וזה החכמה. את ְְֲִֶֶֶֶַַַָָּומעטיר

נעׂשה סיג, ּבחינת ְְֲִֶֶַַָׁשהּוא

ּכּנ לחכמה"מהּׁשתיקה סיג וזהּו ל. ְְְְִֵֶַַַַָָָָ

ּכּנ :ל"ׁשתיקה ְִַַָ

נד.)ו( עירובין קכ)ז(עיין שרה חיי זוהר ע"עיין [פ"ו קדושים פ' ובתנחומא א]."ב,



מֹוהר"ן יהֹוׁשע©©©©££££¥¥¥¥¦¦¦¦לּקּוטי את וקרא §§§§¨̈̈̈¤¤¤¤§§§§ªªªª©©©© יח

‡e‰Âּכניסת ׁשּקדם לברכה, זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ענין ¿ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

מצוֹות ׁשלׁש לקּים הזהרּו לארץ ׁשליׂשראל זרעֹו להכרית : ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ

מלך. להם ּולמּנֹות הּבחירה ּבית להם ולבנֹות È¯Î‰Ï˙עמלק ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ¿«¿ƒ

˜ÏÓÚ ÏL BÚ¯Êעּקר ּכי הּתחּתֹונה, נקּדה יהֹוׁשע, ּבחינת היא «¿∆¬»≈ְְְְִִִִַַַַַָָֻֻ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּביהֹוׁשע, ּתלּוי עמלק יז(מחּית הּלחם)ׁשמֹות צא : ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ

ּבּזהר וכמבאר סה(ּבעמלק, ּדף Èa˙הענין):ּבׁשּלח Ì‰Ï ˙B�·ÏÂ ְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָֹֹ¿ƒ¿»∆≈

‰¯ÈÁa‰,ּדעה ּבֹו ׁשּיׁש מי ּכי העליֹונה, נקּדה מׁשה, ּבחינת הּוא «¿ƒ»ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

ּבית נבנה הּדעת;־ּכאּלּו ּבחינת הּוא ּומׁשה ּבימיו, הּמקּדׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

CÏÓ ˙BpÓÏeהּוא רקיע, ּבחינת האל"הּוא ׁשּבתֹוך ּכמֹו"ו ף, ¿«∆∆ְְְְִִֶֶַַַָָָָ

ׁשּקאיׁשּכתּוב מּיעקב, ּכֹוכב ּדרך מלך]]]]ׁשּמּסב[[[[: ׁשּיקּום על ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

ּומּזלֹות, ּכֹוכבים ּבֹו ׁשּיׁש רקיע, ּבחינת הּוא ּכֹוכב ודרך ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹמּיעקב,

ּבחינת]]]]וזה[[[[והינּו אהלים, יֹוׁשב ּתם איׁש יעקב ּכי מּיעקב, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוארקיע, ׁשּיעקב ּבּזהר, ּכמבאר ּכאהל, וּימּתחם : ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

וא והבן"ּבחינת ּתׁשּובה, ּבחינת הם אּלּו מצוֹות ׁשלׁש ּכי :ו, ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹ

)" לעילּוכללמן ּכפּול ּכאן עד קצת]]]]למעלה[[[[" לׁשֹון .)ּבׁשּנּוי ְְְְְְִִֵַַָָָָָָ

CiLּכטּפה]]]]למעלה[[[[לעיל קצת ׁשמעּתי אלּול. ּכּונֹות סֹוד וזה «»ְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָ

אלּול ּכּונֹות ׁשּכלל ׁשם, מבאר אלּול, ׁשל ּבּכּונֹות ׁשם עּין הּים. ְְֱֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמן

" ּדרךהּוא ּבּים ּבחינת-"הּנֹותן להאיר וכּו'.C¯cׁשּצריכין ּבּים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ∆∆ְַָ

הּׁשם ּפעמים ׁשּתי ּבחינת הּוא הּדרך ּפעמים˜,"È·וזה ׁשּתי ּכי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

·È"˜עֹולה.C¯cקס ׁשהם ׁשמֹות, ׁשני מּבחינת נמׁשך א"וזה ֶ∆∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָ

קס"ס ׁשמֹות ׁשני אּלּו ּכי ה"אל[[[[א"ג, יֹו"ף ה"י ד"יֹו[[[[ג"ס]]]]י"ד ְִֵֵֵֵֵֶָ

וא"ה ה"י יב]]]]י"ו ּפעמים ׁשּתי ּבגימטרּיא עֹולים ׁשהּוא"הם ק, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ּכּנ ּדרך, קס"ּבגימטרּיא ׁשם לכּון וצריך ס"ל. וׁשם ּבסּגֹול, ג"א ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּדקס וסּגֹול ּדס"ּבחיריק. וחיריק ּתי"א עֹולים הם ארּבע[[[[ו"ג ְְְְְְִִִִִֵֶַַָ

קס]]]]מאֹות ׁשם ּכי אקי", ׁשם הּוא ּכזה"א ּבמלֹואֹו אלק ק": י"ף ְִִֵֵֵֶָ

ק"יו יּו"ד ׁשהם ּבסּגֹול,]]]]עׂשר[[[[ד"י, נקּודה אחת וכל אֹותּיֹות, ְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

נקּדֹות ׁשלׁש הּוא העֹולה[[[[וסּגֹול י' לאֹות נחׁשבת נקּדה וכל ְְְְְֱֶֶֶֶֶָָָָֹֻֻ

עׂשר ועל]]]]ּבמסּפר ועל־, ׁשלׁשים. עֹולה הּוא יּו־ּכן ]]]]עׂשר[[[[ד"ּכן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹ

עֹולה סּגֹול מאֹות[[[[ÈL"Ôּפעמים וס]]]]ׁשלׁש יּו", הם ]]]]עׂשר[[[[ד"ג ְִֶֶָƒְְֵֵֶֶֹ

הוי מּלּוי ׁשל ּבחיריק,"אֹותּיֹות נקּודה אחת וכל קי, ואו קי יוד ה, ְְְִִִִֶַַָָ

ּדס˜',עֹולה חיריק ּדקס"ּוׁשניהם, וסּגֹול יחד"ג עֹולים Èz"Âא, ְְְְִִִֵֶֶֶַַ»
מאֹות[[[[ ּבגימטרּיא]]]]ארּבע ,.‰ËeLtעל הּנ־ואז ּבחינֹות ּכל ל,"ידי ְְְִִֵַַַָ¿»ְְְִֵַַַָָ

ּכי ּתׁשּובתֹו, לקּבל ּפׁשּוטה מ"יֹו[[[[ּבמלֹואֹוÔÈÓÈהּימין יֹו"ד ד"ם ְְְִִֵַַָָָ»ƒְִֵ

הּכֹולל"נּו (עם ׁשּתי]]]])ן ׁשהּוא אֹותּיֹות, הּׁשלׁש עם ּדרך עֹולה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

יב מּתֹוך"ּפעמים מבאר זה ּכל ׁשם. עּין וכּו', אלּולק :ּכּונת ְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָֹ

‰zÚÂהּנ הּכּונֹות ּכל איך והבן ּוראה ונעלמים"ּבֹוא מרּמזים ל ¿«»ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ

הּנ הּתֹורה ּבתֹוך מאד ונֹורא נפלא ׁשּמי"ּבדרך ׁשם, מבאר ּכי ל. ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

הינּו ּבקיאּות, ׁשני לֹו ׁשּיהיה צריך ּתׁשּובה, לעׂשֹות ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשרֹוצה

ונפק]]]]ּכלֹומר[[[[ עיל ּבחינת ׁשהּוא ּבׁשֹוב, ּבקי ּברצֹוא, נכנס[[[[ּבקי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּבחינת]]]]ויֹוצא ּבקי, ּבחינת ׁשהּוא אּתה; ׁשם ׁשמים אּסק אם : ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

וכּו', ּבׁשֹוב ּבקי ּבחינת ׁשהּוא הּנך, ׁשאֹול ואּציעה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָּברצֹוא,

לעיל ׁשם.]]]]למעלה[[[[ּכמבאר עּין , ְְְְֵֵַַַָָָֹ

Le¯t‰Â,הּתׁשּובה ּבדרכי לילך ׁשרֹוצה ׁשּמי הּוא, הּפׁשּוט ¿«≈ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבעלּיה ּבין ּתמיד, ה' ּבדרכי עצמֹו ׁשּיתחּזק מתניו, לחּגר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹצריך

ּבחינת ׁשהם ּבירידה, וכּו';ּבין ּׁשאֹול ואּציעה ׁשמים אּסק אם : ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּגדֹולה,]]]]ּכלֹומר[[[[הינּו מדרגה לאיזה עלּיה, לאיזה ׁשּיזּכה ּבין ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

צריך־ּפי־על־אף רק ּבזה, עצמֹו יסּתּפק ולא ׁשם, יעמד אל כן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹ

יֹותר ללכת צריך ׁשהּוא ּולהאמין לידע מאד ּבזה ּבקי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיהיה

עיל ּבבחינת ּברצֹוא, ּבקי ּבחינת ׁשּזהּו וכּו', ׁשהּוא]]]]נכנס[[[[ויֹותר , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

יּפל,ּבחינת אם ׁשאפּלּו להפך, וכן אּתה. ׁשם ׁשמים אּסק אם : ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּגם ּתחּתּיֹות, ּבׁשאֹול אפּלּו ׁשּיּפל, למקֹום וׁשלֹום, אל־חס ּכן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

יתּברך, הּׁשם את ויבּקׁש יחּפׂש ותמיד לעֹולם, עצמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָיתיאׁש

ּבׁשאֹול ּגם ּכי ׁשּיּוכל, מה ּבכל ׁשהּוא מקֹום ּבכל עצמֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָויחּזק

עצמֹו את לדּבק יכֹולין ׁשם וגם יתּברך, הּׁשם נמצא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּתחּתיֹות

ּבחינת וזה יתּברך. ּבקיאליו ּבחינת וזה הּנּך; ּׁשאֹול ואּציעה : ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

אפׁשר אי ּכי ּבׁשניּבׁשֹוב, ּכׁשּבקי אם ּכי הּתׁשּובה, ּבדרכי לילך ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

האּלּו. ְִֵַָהּבקיאּות

˜c˜„Âּבלׁשֹון זה ענין וקרא לברכה, זכרֹונֹו היאÈ˜a,רּבנּו ּכי ¿ƒ¿≈ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ»ƒִִ

ולטרח עצמֹו ליּגע לידע ׁשּיזּכה מאד, מאד ּגדֹול ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹּבקיאּות

ּגבֹוּה למדרגה להּגיע עת ּבכל ּולצּפֹות ּתמיד, הׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָּבעבֹודת

ואף איך־ּפי־על־יֹותר, יהיה אם ואפּלּו ּדבר, מּׁשּום יּפל אל כן ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

אף וׁשלֹום, חס ויקּים־ּפי־על־ׁשּיהיה, ּכלל, ּבדעּתֹו יּפל אל כן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

ּכּנ הּנּך, ּׁשאֹול :ל"ואּציעה ְְִִֶַַַָָ

ÈtŒÏÚÂהּנ אלּול ּכּונֹות סֹוד ּבזה נעלם ּכי"סֹוד הּואÈ˜aל. ¿«ƒְֱִֶֶַַַָָָ»ƒ

ׁשם אֹותּיֹות"הּנ˜"È·ּבחינת ׁשהּוא לׁשני(ח)È˜aל, ׁשּזֹוכה וזה , ְִִֵֶַַַ»ƒְְִֵֶֶֶ

הּנ ּדהינּו"הּבקיאּות ּבקי, ּפעמים ׁשּתי ׁשהם ּבקי]]]]ּכלֹומר[[[[ל, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

על ּבׁשֹוב, ּבקי ל־ידי־ּברצֹוא זֹוכה ׁשּתי„¯Cזה ּכי הּתׁשּובה, ְְְְִֵֶֶַָָ∆∆ְְִֵַָ

יבÈ˜a,ּפעמים ּפעמים ׁשּתי ּבחינת הּנ"ׁשהם עֹולה"ק ל, ְִָ»ƒְְְִִֵֵֶֶַַַָ

על"ּכּנC¯cּבגימטרּיא ּכי מּבחינת־ל. הּדרך זה נעׂשה הּכּונֹות ּפי ְְִִַָ∆∆ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָ

ּדקס ּדס"סּגֹול וחיריק ּפעמים"א ׁשּתי ּבגימטרּיא ׁשהם ˜"È·ג, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ

הּנ"ּכּנ הּבקיאּות ׁשני ּבחינת סֹוד ּבעצמֹו וזה ּבקי"ל. ּכי ל, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָ

ּבחינת ׁשהּוא ּדקסּברצֹוא, סּגֹול ּבחינת זה ׁשמים, אּסק ּכי": א, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

˜q‡אֹותּיֹותÒ˜";‡ּבחינת ׁשהּוא ּבׁשֹוב, ּׁשאֹולּובקי ואּציעה : ∆«ְְְְִִִִֶַַָָ

ּד חיריק ּבחינת זה מּלׁשֹון"סהּנּך, אלג, :‚qzׁשהּוא עֹולם, ּגבּול ְְְִִִִִֶֶַַָ«≈ְֶָ

ירידה, ּבחינת ׁשּזה לאחֹוריו, ּומחזירֹו ּגבּולֹו ׁשּמּסיג ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָּבחינת

חס אחֹור, נסֹוג והּוא מּמדרגתֹו, וׁשלֹום, חס נֹופל, ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשהאדם

אף לעֹולם,־ּפי־על־וׁשלֹום, עצמֹו יתיאׁש ואל עצמֹו את יחּזק כן ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ּבבחינת יתּברך, הּׁשם נמצא ׁשם ּגם הּנּךּכי ּׁשאֹול ואּציעה : ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ס"ּכּנ ׁשם ּבחינת וזה ּכּנ"ל, ל."ג ְְִֵֶַַַַַ

ע)ח( קטז משפטים זוהר ע"עיין רכג פינחס וזוהר א."ב,
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Èkּדא האל]]]]זֹו[[[[סּגֹול ׁשעל העליֹונה נקּדה ׁשהּוא ף,"חּמה, ƒְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ

ּבחינת ׁשּזהּו טּפין, לׁשלׁש סּגֹולהּנחלקת ּבחינת ׁשמים, אּסק : ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

אֹותּיֹות"ּדקס ׁשהּוא נקּדה"ּכּנ‡q˜א, ּבחינת הּוא וחיריק ל; ְִֶ∆«ְְְִִִַַַָֻ

האל ׁשל ּבחינת"הּתחּתֹונה ׁשהּוא ׁשהּואף, הּנּך, ּׁשאֹול ואּציעה : ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּדס חיריק הּנ"ּבחינת ל."ג ְְִִִַַַ

‰ÊÂהּנ ּבהּתֹורה למעלה ׁשם "ל"ׁשּכתב הּׁשני: אּלּו לֹו ּוכׁשּיׁש ¿∆ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

הּנ הּתׁשּובה"ּבקיאּות ּבדרכי הֹולך הּוא אזי ּפעמים"ל, מּׁשני ּכי , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָ

,È˜aקס ּבחינת וס"ׁשהם וכּו'"א ּׁשאֹול ואּציעה ׁשמים אּסק ג, »ƒְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

ּפעמים־ידי־על- ׁשּתי ּבגימטרּיא ׁשהּוא ּדרך, ּבחינת נעׂשה זה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

,È˜aׁשהםÒ˜"ÒÂ ּכּנ‚"‡ זֹוכין"וכּו' הּתׁשּובה ּדרך עּקר ּכי ל, »ƒֵֶ¿ְְְִִִֶֶַַַַָ

הּנ־על הּבקיאּות ׁשני ּתׁשּובתֹו,"ידי לקּבל ּפׁשּוטה ה' ימין ואז ל, ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָ

ּבגימטרּיא ימין ּפעמיםC¯c,ּכי ׁשּתי ּו"ּכּנÈ˜aׁשהם "ËeLt‰"ל. ְְִִִִַָָ∆∆ְְִֵֵֶָ»ƒַַ¿»

ּדקס סּגֹול ּדס"ּבגימטרּיא וחיריק ּבחינת"א ּבעצמם ׁשהם ג, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

ּׁשּצריכין מה ּבחינת ׁשהם הּתחּתֹונה, ּונקּדה העליֹונה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻנקּדה

ּבחינת למּטה, הן למעלה הן ּתמיד, יתּברך הּׁשם אםלבּקׁש : ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

ׁשני ּבחינת ׁשהם הּנּך, ּׁשאֹול ואּציעה אּתה, ׁשם ׁשמים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאּסק

הּנ ועל"הּבקיאּות הּנ־ל. הּבקיאּות ׁשני לֹו ּכׁשּיׁש הּוא"ּכן אז ל, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָ

והבן ּתׁשּובתֹו. לקּבל ּפׁשּוטה ה' ימין ואז הּתׁשּובה, ּבדרכי ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָהֹולך

מאד עמּקים ּדברים הם ּכי היטב, :הּדברים ְְְֲִִִִֵֵֵַָָֹֻ

ÈtŒÏÚÂּבּסֹוף ּׁשּכתב ׁשּמה היטב, הּתֹורה לקּׁשר ּתבין זה ¿«ƒְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

האל ׁשל הּתחּתֹונה ּונקּדה העליֹונה נקּדה ּבעצמֹו"מענין זהּו ף, ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻ

הּנ הּבקיאּות ׁשני ּבהּתֹורה(ל"ּבחינת ּבפרּוׁש מבאר אינֹו זה ּכי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

על"הּנ רק הּנ־ל, ּכּונֹות לּמׂשּכיל"ּפי מּמילא זאת מּובן וזהּו)ל , ְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹ

זביחת ּכי ׁשם, ׁשּכתב ּתׁשּובה על ּתׁשּובה ּבחינת הּיצרּבעצמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

הראׁשֹונה, ּתׁשּובה ּבחינת ׁשהּוא לה', ּדם ּבחינת ׁשהּוא ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹהרע,

הּתחּתֹונה, נקּדה ּבחינת זה הּזה, עֹולם ּכבֹוד ּבחינת ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֻׁשהּוא

זה וכל לה', ּדם מּבחינת והּׁשתיקה, הּדמימה מּבחינת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנעׂשית

ּדס חיריק ּבחינת ּכּנ"הּוא ּבׁשֹוב ּבקי ּבחינת ׁשהּוא וכּו', ל."ג ְְְְְִִִִִֶַַַַָ

ּבחינת ׁשהּוא הראׁשֹונה, ּתׁשּובתֹו על ׁשעֹוׂשה הּׁשנּיה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָּותׁשּובה

ּבחינת הּבא, העֹולם ּבחינתּכבֹוד זה ּדבר; הסּתר אלקים ּכבֹוד : ְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

סּגֹול ּבחינת מׁשה, ּבחינת ׁשהּוא ּכתר, ּבחינת העליֹונה, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻנקּדה

ׁשם הּנאמרים הּדברים, ּכל איך היטב, הּדברים והבן ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוכּו'.

אחר ונכללים נקׁשרים הּנל, נפלא־ּבהּתֹורה ּבקׁשר ּביחד ּכך ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

קצת יבינּו והּמׂשּכילים :ונֹורא, ְְְְִִִַַָָָ

¯wÚÂהּתחּתֹונה־ׁשעל-הּדבר ּבּמדרגה ּכׁשהּוא ׁשהאדם, ידי ¿ƒ«ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ואף ל־ּפי־על־מאד, יׁש ׁשם ׁשּגם ּומאמין עצמֹו מחּזק הּוא ֹוכן ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָֹ

ּבבחינת יתּברך, הּׁשם נמצא ׁשם ּגם ּכי עדין, ואּציעהּתקוה : ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָ

הוי הּקדֹוׁש מּׁשם הּקדּׁשה עצמֹו על ממׁשיך אזי הּנּך; ה"ּׁשאֹול ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֻ

ס מּקדּׁשתֹו"ּבמּלּוי אחֹור הּנסֹוגים ּכל את מחּיה ׁשהּוא ג, ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֻ

ּבחינת וזה וׁשלֹום. חס לגמרי, יּפלּו לבל -ּבׁשֹובÈ˜aלהחזיקם ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָ»ƒְ

ׁשם ּבחינת הּוא הּבקיאּות ס˜"È·ׁשּזה ׁשם ּבחינת ג."הּקדֹוׁש, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ

ואף העליֹונה, ּבּקדּׁשה מדרגה לאיזה לבֹוא זֹוכה ּכׁשאדם ־וכן ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

יֹותר־ּפי־על לעלֹות ּומתּגּבר מתחּזק והּוא ׁשם, עֹומד אינֹו כן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָ

אקי-ויֹותר הּקדֹוׁש מּׁשם עצמֹו על הּקדּׁשה ממׁשיך ק"אזי ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָֻ

קס ּתנּועֹותיו"ּבמּלּוי ּכפי האדם, ּכי ּברצֹוא. ּבקי ּבחינת ׁשהּוא א, ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָ

הּׁשמֹות ליחד ּגֹורם ּכן יתּברך, ּבעבֹודתֹו התחּזקּותֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָּוכפי

היטבלמעלה, והבן מּׁשם, הּקדּׁשה עצמֹו על :ּוממׁשיך ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ

‰p‰Âלעיל ׁשעל]]]]למעלה[[[[מבאר והּׁשתיקה,־, הּדמימה ידי ¿ƒ≈ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

על אֹותֹו, ּכׁשּמבּזין לחברֹו לתׁשּובה,־ידי־ׁשּׁשֹותקין זֹוכה זה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּכּנ ּכתר ּבחינת ּכּנ"ׁשהיא ׁשתיקה לחכמה סיג ּכי ׁשם, עּין ל,"ל, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ואפּלּו זכּות, לכף אדם ּכל את לדּון מאד לּזהר צריכין ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹּכי

ולׁשּתק זכּות לכף לדּונם צריך אֹותֹו, ּומבּזין עליו ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָֹהחֹולקים

ועל ּבּמדרׁש־ידי־להם, ּכּמּובא ּכתר, ּבחינת נעׂשה פ(זה :ב)"וּיקרא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

לֹו אמר ּכתר. עֹוׂשה ׁשהּוא חברֹו את ׁשּמצא לאחד, :מׁשל ְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ

לֹו אמר מי? לֹוּבׁשביל אמר הּמלך. ּבׁשביל לצרך: ׁשהּוא ּכיון : ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

מּיׂשרא אחד ּכל ּכך ּבֹו. ּתקּבעּנּו ׁשּתמצא טֹוב אבן ּכל להּמלך, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

אבנים מין ּכל ּבֹו להכניס וצריך יתּברך, להּׁשם ּכתר ּבחינת ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּוא

ּדהינּו למצא, ׁשאפׁשר לחּפׂש]]]]ּכלֹומר[[[[טֹובֹות להׁשּתּדל ׁשּצריכין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

אח ולדּוןּולבּקׁש ּביׂשראל, למצא ׁשאפׁשר טֹוב ודבר זכּות צד ּכל ר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּכּנ יתּברך להּׁשם ּכתר ּבחינת הם ּכי זכּות, לכף הּכל ּוכמֹו"את ל, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ

לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו זכּות.ׁשאמרּו לכף אדם ּכל את ּדן הוי : ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשעל ׁשעל־נמצא, זכּות, לכף הּכל את ׁשּדנים ׁשֹותקין־ידי זה ידי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּכל חּיב ׁשאינֹו זכּות, ּבֹו מֹוצאין ּכי אֹותֹו, ּכׁשּמבּזה ּבּמה־לֹו ּכך ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

לבּזֹות לֹו ׁשראּוי לֹו נדמה ּוסברתֹו דעּתֹו לפי ּכי אֹותֹו, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָּׁשּמבּזה

על וכּו', הינּו־ידי־אֹותֹו ּכתר, ּבחינת נעׂשה ל,"ּכּנ]]]]ּכלֹומר[[[[זה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַ

ּכּנ־ׁשעל ּכתר ּבחינת נעׂשה והּׁשתיקה הּדמימה והבן"ידי :ל, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון

¤¤¤¤¥¥¥¥§§§§ואּלהז
הּמׁשּפטיםואּלה §¥¤©¦§¨¦

Ì‰È�ÙÏ ÌÈNz ¯L‡ ÌÈËtLn‰:כא )(ׁשמֹות «ƒ¿»ƒ¬∆»ƒƒ¿≈∆ְ

e¯Ó‡לברכה זכרֹונם לאיׁש.חכמינּו אּׁשה הׁשוּו לה.(: קּדּוׁשין »¿ְְְְֲִִִִִִֵָָָָָֻ

טו. קּמא ואיתא)ּבבא ׁשמֹות[[[[ּבּמכילּתא]]]]ּומּובא[[[[: ספר על :]]]]מדרׁש ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ

מבינים ואינם לֹומדין הּתלמידים יהיּו לֹומר-יכֹול :ּתלמּוד ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָ

ערּוך ּכׁשלחן לפניהם ערכם לפניהם, ּתׂשים :אׁשר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻ

ּכמֹוÚc,אאאא אמּונה, חסרֹון ּבׁשביל אּלא אינֹו הּגלּות עּקר ּכי «ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָ

ד־ׁשיר(ׁשּכתּוב אמנה)הּׁשירים מראׁש ּתׁשּורי ּתבֹואי ואמּונה(א): ; ֱֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּתפּלה, ּבחינת יז(הּוא אמּונה,)ׁשמֹות ידיו ויהי : ְְְְְֱִִִֶַַָָָָָ

ב)א( פרשת תנחומא [פעיין י]."שלח
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ּבצלֹוותרּגּומֹו ּפריׂשן ּבתפּלה[[[[: נּסים]]]]ּפרּוׂשֹות ּבחינת וזה . ְְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָ

ּכן, מחּיב הּטבע ּכי מהּטבע, למעלה הּתפּלה ּכי מהּטבע, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָלמעלה

אמ צריך ולזה נס, ּדבר וזה הּטבע, מׁשּנה ׁשּיאמיןוהּתפּלה ּונה, ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּכרצֹונֹו. ּדבר לחּדׁש ּובידֹו מחּדׁש, ְְְְִֵֵֵֶַַָָָׁשּיׁש

¯wÚÂּבארץ אּלא אינֹו נּסים, ּבחינת ּתפּלה, ּבחינת ־אמּונה, ¿ƒ«ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו לז(יׂשראל, ׁשכן)ּתהּלים וׁשם־: אמּונה; ּורעה ארץ ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּתפּלֹות, עלּיֹות כח(עּקר ׁשער)ּבראׁשית וזה : ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָ

אדע ּבּמה אברהם ּכׁשּפגם זה ּובׁשביל טו(הּׁשמים. ּובזה)ׁשם , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּגלּות היה ּתפּלה, ּבחינת אמּונה, ּבחינת ׁשהיא ארץ, ּבירּׁשת ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻּפגם

ׁשנים ּבחינת הם ּכי מצרים, ירדּו ּובניו יעקב ודוקא ־מצרים. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

הּפּוך הּוא ּומצרים ּבּגלּות. אֹותם והֹוריד הּתפּלה, נסחאֹות ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֻעׂשר

ׁשּכתּוב ּכמֹו יד(הּנּסים, לקראתֹו)ׁשמֹות נסים ּומצרים ׁשאין-: ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּתפּלה, מקֹום ׁשם ואין הּנּסים, מקֹום ט(ׁשם :)ׁשם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

ּבׁשם מכּנים הּגלּיֹות וכל ּכּפי. את אפרׂש העיר את ּכצאתי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻוהיה

על(ב)מצרים ּבאמּונה,־, ּוכׁשּפֹוגמין ליׂשראל; מצרים ׁשהם ׁשם ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּבארץ לּגלּות.־ּבתפּלה יֹורד הּוא יׂשראל, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

‰ÊÂלברכה זכרֹונם חכמינּו צז.(ׁשאמרּו ּבן)סנהדרין מׁשיח אין : ¿∆ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

הינּו הּכיס; מן ּפרּוטה ׁשּתכלה עד אּלא ּבא ׁשּיכלּו]]]]ּכלֹומר[[[[ּדוד ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּבדרך הּנּסים ּכל ּומכּסים ּבנּסים אמּונה להם ׁשאין ְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהאּפיקֹורסים

ּבארץ הּנּסים עּקר ּכי ארץ־הּטבע, ּכי ׁשֹותה־יׂשראל, יׂשראל ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

י.(ּתחּלה לׁשֹון)ּתענית ׁשהם מהּתהֹומֹות, ּוׁשתּיתּה ּכל, וּתהם : ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

א(העיר וזה)רּות העֹולם, ּתמהין נּסי ּדבר ׁשעל מב(; :)ּתהּלים ְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָ

ּתה אל עּלאיןּתהֹום נּסים יׁש ּכי קֹורא; ׁשהּוא]]]]עליֹונים[[[[ֹום ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָ

עּלאה ּתהֹום ּתּתאין]]]]עליֹון[[[[ּבחינת נּסים ׁשהם]]]]ּתחּתֹונים[[[[ויׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּתּתאה ּתהֹומא ּתחּתֹון[[[[ּבחינת מּכל]]]]ּתהֹום ׁשּכלּול ּומלאך , ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָ

לעגלא ּדמיא הּתהֹומֹות, מּׁשני לעגל[[[[הּנּסים, כה(]]]]ּדֹומה ,):ּתענית ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו אמּונה, ּבחינת עּגּולים, ּבחינת פט(ׁשהּוא :)ּתהּלים ְְְְֱִִִִִִֶֶַַָָ

ׂשפותּה ּופריטא סביבֹותיך, סדּוקֹות[[[[ואמּונתך ׁשהּוא]]]]ּוׂשפתיו , ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּתפּלה, נא(ּבחינת והּוא)ׁשם ּתפּתח; ׂשפתי אדני : ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹ

הּנּסים :ּכללּות ְִִַָ

‰ÊÂהּכיסּפרּוׁש מן ּפרּוטה ׁשּתכלה עד ּבני-: יׁש אדם־ּכי ¿∆ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ׂשפותּה ּדפריטא ּבּמלאך הּכלּולים הּנּסים, ּכללּיּות ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָהמכּסים

סדּוקֹות[[[[ זאת,]]]]ּוׂשפתיו ּוכׁשּתכלה הּטבע; ּבדרך מכּסים , ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּבעֹולםות אמּונה ּתלּוי-תרּבה הּגאּלה עּקר ּכי מׁשיח, יבֹוא אז ְְְֱִִִִֶַַַַָָָָָָָָֻ

ׁשּכתּוב ּכמֹו אמנהּבזה, מראׁש ּתׁשּורי ּתבֹואי :: ְֲִִֵֶֶָָָָָָֹ

על‡·Ïבבבב אּלא לאמּונה לבֹוא אפׁשר ּכּמּובא־אי אמת, ידי ¬»ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

קצח(ּבּזהר ּדף וכּו'):ּבלק ואמּונה מתניו אזֹור צדק והיה יא(: )יׁשעיה ְְְְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

אמּונה- הינּו צדק, אמּונה[[[[הינּו זֹו צדק, ׁשם]]]]זה ואמרּו .: ְְְְֱֱֶֶֶֶֶַַָָָָ

אמת ּבּה אתחּבר ּכד אתקריאת, ּכאׁשר[[[[אמּונה נקראת, אמּונה ְְְְֱֱֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

אמת ּבּה :]]]]מתחּבר ְֱִֵֶַָ

עלÈ‡Âגגגג אּלא לאמת לבֹוא לצּדיקים,־אפׁשר התקרבּות ידי ¿ƒְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ועל עצתם, ּבדרך אמת,־וילך ּבֹו נחקק עצתם, מהם ׁשּמקּבל ידי ְְְְְְְֱֱֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּכתּוב נא(ּכמֹו חפצּת)ּתהּלים אמת הן אמת,-: חפץ ּכׁשאּתה ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

תֹודיעני. חכמה ּובסתּום ְְִִֵַָָָבּטּוחֹות

Èkּוכׁשּמקּבלין וזּוּוג; נּׂשּואין ּבחינת הּוא מהם ׁשּמקּבל העצֹות ƒְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

הּׁשיאני הּנחׁש ּבקלּפה. נּׂשּואין ּבחינת הּוא מרׁשעים, ְְְִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָעצֹות

ג( ּבחינת-)ּבראׁשית הּוא ׁשּקּבלה הּנחׁש עצֹות נּׂשּואין; לׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ

ועל נּׂשּוא־נּׂשּואין, זהמאידי ּבּה הטיל הר]]]]זהּום[[[[ין ּובמעמד . ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָֻ

זהמתן ּפסקה רּׁש(סיני עּין קמו. ׁשם"ׁשּבת ּתרי)י קּבלּו ׁשם ּכי ג", ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָֻ

פ(ּדקדּׁשה]]]]עצֹות[[[[עטין ּדף יתרֹו נּׂשּואין):ב"זהר להם והיתה , ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֻ

יֹועצֹות הּכליֹות ּכי נּׂשּואין, ּבבחינת עצה נקרא ולּמה ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָָֻּבקדּׁשה.

סא.( נמצא,)ּברכֹות הּזרע. ּכלי ההֹולדה, ּכלי הם ּוכליֹות , ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ

אדם, לפי והּכל זרע, מּמּנּו מקּבלין ּכאּלּו מאדם, עצה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכׁשּמקּבלין

ּכח מּתיׁש הּתֹורה זה ּובׁשביל צּדיק. אֹו רׁשע כו(אם ):סנהדרין ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ּתרי הם ּכי ּתּוׁשּיה, עטין"ונקראת ׁשּכתּוב]]]]עצֹות[[[[ג מׁשלי(ּכמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

זּוּוג)ח ּבחינת נּׂשּואין, ּבמקֹום הם ועצֹות ותּוׁשּיה; עצה לי :ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָ

אמת. זרע ּכּלֹו הּוא הּצּדיק ועצת ּכח, ֱֲִִֶֶַַַַַַַַֹֻהּמּתיׁש

‰ÊÂב(ּפרּוׁש ּכמֹו)ירמיה הּגאּלה, ּבחינת ׂשֹורק, נטעּתיך ואנכי : ¿∆ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֻ

י(ׁשּכתּוב ועל)זכריה ואקּבצם; להם אׁשרקה על־: מה? :ידי־ידי ְְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

אמת זרע "(ּכּלה הּפסּוק סּיּום ּבירמיה נטעּתיךׁשם הּנואנכי ידי־על-)ל"" ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻ

ועל לאמת. ּתבֹוא הּצּדיקים ּכד־ידי־עצת אמּונה, נקראת זה ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

אמת ּבּה אמת[[[[אתחּבר ּבּה מתחּבר ועל]]]]ּכאׁשר ּתבֹוא־ידי־, זה ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּכּנ טּפי"הּגאּלה מקּבל הּוא ּכי הּצּדיק]]]]טּפֹות[[[[ל, ׁשל הּׂשכל ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֻ

וזה־על מּמּנּו. ׁשּמקּבל עצה בּטּוחֹותידי חפצּת, אמת הן :- ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הּׂשכל,-ּבּכליֹות טּפי הּמח, טּפי לקּבל ׁשאזּכה תֹודיעני, חכמה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּטּפי־על ּכי לאמת, אזּכה ואז מהם, ׁשאקּבל עצה ]]]]טּפֹות[[[[ידי ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

נקרא אמתהּׂשכל זרע ּכּלה :: ְֱִֵֶֶֶַַָֹֻ

הּנחׁש,־ׁשעלÚ„Â,דדדד מעצת נּצֹול האדם ציצית מצות ידי ¿«ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

לנאּוף, ׁשמירה ציצית ּכי נאּוף, מּבחינת רׁשע, ׁשל ְְְִִִִִִִִִִִֶַָָָמּנּׂשּואין

ּבּתּקּונים יח(ּכּמּובא וּיׂשימּו)ּתּקּון הּׂשמלה את ויפת ׁשם וּיּקח : ְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשניהם ׁשכם ט(על אביהם-)ּבראׁשית וערות ציצית; ּבחינת זה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַ

ראּו עריין-לא על מכּסה ציצית ּדהּוא]]]]עריֹות[[[[ּכי חם, אבל . ְְֲֲֲִִִִַַָָָָָָֹ

ּדבר ּגּופּה ּדמחּמם הרע, אדם[[[[נׁש־יצר ׁשל ּגּופֹו ]]]]ׁשּמחּמם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ארּור, הּוא ׁשּכתּוב)ׁשם(ּבעברה, ּכמֹו ּכנען, ארּור : ְְְֲֵֶֶַַָָָָָָָ

ג( הינּו)ׁשם והּׂשמלה, הּבהמה. מּכל אּתה ארּור הּוא]]]]זֹו[[[[: ציצית, ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ

מּזהמת הּנחׁש, מעצת :הּנחׁש]]]]מּזהּום[[[[ׁשמירה ְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָֻ

‰ÊÂמט(ּבחינת עין)ׁשם עלי ּפורת ּבן לׁשֹון-: ציצית, :ּבׁשביל ¿∆ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָֹ

החרּכים, מן ב־ׁשיר(מציץ על)הּׁשירים ּפורת,־ידי־, לבן זכה זה ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

הּסטרא ׁשל מּזּוּוג נחׁש, ׁשל מּנּׂשּואין האחר[[[[אחרא־ׁשּנׁשמר צד ְְֳִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּטמאה לזּוּוגא]]]])(צד וזכה וזה]]]]לזּוּוג[[[[, ּפורתּדקדּׁשה. לׁשֹון-: ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹֻֻ

לׁשֹון ּורבּו.זּוּוג, ּפרּו : ְְְִ

ט"ב)ב( ז."ר
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¯wÚÂׁשאמרּו ּכמֹו ּבעינים, ּתלּוי ט(הּנאּוף הלך):סֹוטה ׁשמׁשֹון : ¿ƒ«ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּכתּוב ּוכמֹו עיניו; טו(אחר לבבכם)ּבמדּבר אחרי תתּורּו ולא : ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

הּוא עינים, ּבחינת ׁשהּוא ציצית, ּוׁשמירת עיניכם; ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַואחרי

ּכּלה ׁשהּוא מּצּדיק, העצֹות לקּבל ויכֹול הּנחׁש, מעצת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻׁשמירה

אמת :זרע ֱֶֶַ

Ó‡¯a¯:ּפרּוׁשÊÂ‰הההה ‰a¯ ¿∆ֵ¬««»«

‰�Á ¯a‡ÚÈË ‡e‰‰ ÈÏ ¯Ó‡ : «»»¬«ƒ««¿»

סֹוחר[[[[ אֹותֹו לי ִֵַָאמר

CÏ]]]]יׁשמעאלי ÈÂÂÁ‡ ‡z : ְְִִֵ»«¬≈»

È�ÈÒc ‡¯eË]]]]סיני הר את ל ואראה Ô¯„‰c]]]]ּבֹוא È‡ÊÁÂ ÈÏÊ‡ . »¿ƒ«ְְְִֶֶַַַ«¿ƒ«¬»ƒ¿«¿»

,Èa¯˜Ú dÏ]]]]עקרּבים אֹותֹו ׁשּמסֹובבים וראיתי ÔÈÓÈ˜Â]]]]הלכּתי ≈«¿«≈ְְְְְִִִִִֶַַַָָ¿»¿ƒ

‡z¯eÁ È¯ÓÁ Èk]]]]לבנים חמֹורים ּכמֹו עֹומדים ÈzÚÓLÂ]]]]והיּו . ƒ«¿≈ƒ«¿»ְְְְֲִִִָָ¿»«¿ƒ

˙a־˙¯ÓB‡L ÏB˜ÈÓ ,ÈzÚaLpL ÂLÎÚÂ ;ÈzÚaLpL ÈÏ ÈB‡ : «∆∆∆ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿»∆ƒ¿«¿ƒƒ

ÈÏ ¯ÙÓ: ≈≈ƒ

‡zÈ�ÈÒc ‡¯eË CÏ ÈÂÂÁ‡Â-קּבלּו ׁשם ּכי עצֹות, ּבחינת ׁשהּוא »¿«¬≈»»¿ƒ«ְְִִִֵֶַָ

עיטין"ּתרי a¯˜Ú‡.]]]]עצֹות[[[[ג dÏ Ô¯„‰c È‡ÊÁ-ּכלֹומר[[[[הינּו[[[[ ְִֵֵַָ¬»ƒ¿«¿»≈«¿«»ְְַַ

ׁשעל רׁשעים, עצת נחׁש, עצת לקּבל־ׁשּיׁש יכֹולים אין ידיהם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

אמת. זרע צּדיקים z¯eÁ‡עצת È¯ÓÁ Èk eÓÈ˜Â-ּבחינת זה ֱֲִִֶֶַַַ¿»¿ƒ«¿≈ƒ«¿»ְִֶַ

חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו מּנאּוף, הּנחׁש, מעצת ׁשמירה ׁשהּוא ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָציצית,

לברכה מג(זכרֹונם ׁשל):מנחֹות אֹו לבן ׁשל ּגדֹול, ענׁשֹו איזה : ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָ

ואמרּו זהב,ּתכלת? ׁשל חֹותם לֹו להביא ׁשּצּוה לאחד, מׁשל : ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָ

הינּו]]]]זה[[[[הינּו טיט, ׁשל וחֹותם וזה]]]]זה[[[[ּתכלת, חמרי,לבן. : ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הינּו חּורא, וטיט; חמר עּקר]]]]זה[[[[לׁשֹון זה עכׁשו ּכי לבן. ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ

a˙הּציצית. ÈzÚÓLÂ־˙¯ÓB‡L ÏB˜ÈzÚaLpL ÈÏ ÈB‡ ּפרׁש-: ִִַ¿»«¿ƒ«∆∆∆ƒ∆ƒ¿«¿ƒֵַ

ׁשמּואל הינּורּבנּו הּגלּות, על יכֹולין־על]]]]ּכלֹומר[[[[: ציצית ידי ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָ

ועל אמת, לבחינת צּדיקים, לעצת לאמּונה־לבֹוא ּבאים אמת ידי ְְְֱֱֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ועל"ּכּנ ּכּנ־ל, הּגאּלה ּבא אמּונה הּׁשם"ידי חרטת ׁשּׁשמע וזה ל. ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻ

זה ּכל ּגרם חּורא, חמרי ׁשהם הּציצית ּכי הּגלּות, על :יתּברך ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

‰ÊÂּפרּוׁש‰l‡Â-ּבחינת זה מֹוסיף. ואּלה, ׁשּנאמר מקֹום ּכל ¿∆ֵ¿≈∆ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָ

ציצית. ּבחינת הּברית, ׁשמירת ּבחינת זה-‰ÌÈËtLnיֹוסף, ְְְְִִִִִִֵַַַַ«ƒ¿»ƒֶ

ׁשּכתּוב ּכמֹו אמת, זרע ּכּלה יט(ּבחינת אמת;)ּתהּלים ה' מׁשּפטי : ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֻ

אמת. לבחינת צּדיקים, לעצת ְֱֲִִִִֶֶֶַַַַׁשּזֹוכה

¯L‡Ì‰È�ÙÏ ÌÈNz-ּבּה אתחּבר ּכד ּבחינֹות ּכאׁשר[[[[זה ¬∆»ƒƒ¿≈∆ְְֲִִֶֶַַַַָ

ּבּה ּבחינת]]]]מתחּבר וזה איׁשאמת, זה ּכי לאיׁש; אּׁשה הׁשוּו : ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָֻ

הּגאּלה ּתלּוי ּובזה ואמּונה, אמת התחּברּות ּבחינת הם ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻואּׁשה

ל."ּכּנ ַַ

‰ÊÂ:מבינים ואין לֹומדים הּתלמידים ׁשּיהיּו ּתלמּוד-יכֹול ¿∆ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

הּגאּלה, ּבחינת זה ערּוך, ּכׁשלחן לפניהם ערכם וכּו'. ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻֻלֹומר

ערּוך ּכׁשלחן החכמֹות ּכל יתּגּלּו ׁשּכתּוב-ׁשּלעתיד ּכמֹו ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֻ

יא( הארץ)יׁשעיה ּומלאה ז(ּדעה.: רּבנּו לׁשֹון ּכאן :)ל"עד ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָ

הּזאת( להּתֹורה הּׁשּיכים :)הׁשמטֹות ְְִַַַַַָָָֹ

‰lÙz‰נס ּכי הּנּסים, ּבחינת והּוא אמּונה, ּבחינת הּוא «¿ƒ»ְְְֱִִִִִֵַַַָ

ּכּנ אמּונה צריך ולזה מּטבע, זה"למעלה ּובׁשביל ׁשם. עּין ל, ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּכּנ אמּונה ּבחינת הּוא ּתפּלה ּכי לזּכרֹון, מסּגל וׁשכחה"הּתפּלה ל, ְְְְְְְֱִִִִִִַַַַָָָָָָֻ

מאּתנּו.ה ועבר ונׁשּכח מה ּדבר לפנינּו ׁשהיה ענין ּדרך(ּוא והיא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

על יֹום,־ההנהגה אחר יֹום ּכּסדר ׁשּמתנהג הּמּזלֹות, מערכת ּפי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָ

הּכל מחּדׁש ׁשּיׁש מאמין אם ּכן ּׁשאין מה האמּונה, הּפּוך ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹוהּוא

והּוא ּתמיד, הּכל ּומקּים מחּיה והּוא ּתמיד, יֹום ּבכל ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹּברצֹונֹו

ודּו ׁשכחה. ּכאן אין מהּזמן, .)ק"למעלה ְְְְְִֵֵַַַָָָ

‰zÚÓeלברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ּבדברי נפלאֹות ּתראה ≈«»ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ

קד.( מ)ׁשּבת וסמ": ּכי"ם עֹומדין, היּו ּבנס ׁשּבּלּוחֹות הּואÒÓך ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ«
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו אמרּו זה ועל הּׁשכחה, ט(ּבחינת :):חגיגה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּכי ואחד; ּפעמים למאה ּפעמים מאה ּפרקֹו הּׁשֹונה ּדֹומה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאין

ÒÓּבגימטרּיא‰‡Óוזה ׁשכחה, ׁשל הּׂשר ׁשֹולט מאה ועד , «ְְִִַָ≈»ְְְִֵֵֶֶַַַָָ

לברכה זכרֹונם חכמינּו מׁשהמּתיקּו וסמ": הינּו"ם ]]]]ּכלֹומר[[[[ך, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

הפך"מ הּוא נס ּכי עֹומדין, היּו ּבנס הּׁשכחה, ּבחינת ׁשהּוא ס ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

הפך ׁשהיא אמּונה, ּבחינת הּתפּלה, ּבחינת הם נּסים ּכי ְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשכחה,

ּכּנ :ל"הּׁשכחה ְִַַַָ

Ú„Âזה ׁשניהם ׁשכם על וכּו'. לנאּוף ׁשמירה ציצית ּכי וכּו' ¿«ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָ

וזה וכּו'. ציצית לז(ּבחינת ּבׁשכם,)ּבראׁשית רועים אחיך הלא : ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹ

ּכּנ]]]]ּכלֹומר[[[[הינּו ציצית והּוא"ּבחינת לנאּוף, ׁשמירה ׁשהיא ל, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָ

על יֹוסף; ּבחינת ׁשהיא הּברית, ׁשמירת יעקב־ּבחינת אמר ּכן ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹ

לכהליֹוסף ׁשּלך; ּבחינה ׁשהּוא ּבׁשכם, רועים אחיך הלא : ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

אליהם :ואׁשלחך ְְֲֲֵֶֶָָ

‰ÊÂLe¯t:ÈtË Ïa˜Ó ‡e‰ Èk ,'eÎÂ ˜¯BN CÈzÚË� ÈÎ�‡Â ¿∆≈¿»…ƒ¿«¿ƒ≈¿ƒ¿«≈ƒ≈

ÏÚ]]]]טּפֹות[[[[ ˜Ècv‰ ÏL ÏÎO‰־.epnÓ Ïa˜nL ‰ˆÚ È„Èוזה ִ«≈∆∆««ƒ«¿≈≈»∆¿«≈ƒ∆ְֶ

טּפין ּתלת ׁשהּוא ׁשּורק, ּבחינת הּוא טּפֹות[[[[ׂשֹורק, ּכמֹו]]]]ׁשלׁש , ְְְִִִִֵֶַָָֹֻ

ּבּזהר נו(ׁשּכתּוב ּתּקּון ּתלת)ּבּתּקּונים והּוא הּוא]]]]ׁשלׁש[[[[, ּכי מחין, ְְִִִִִֶַַַָָָֹֹֹ

ּכלי ׁשהן לּכליֹות, ּומּגיעה מהּמח ּבאה הּטּפה ּכי אחד, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹענין

ּגםה נֹולד הּׂשכל ּכן הּזרע, ׁשּמבּׁשלין עד־הֹולדה, ּומּגיע ּבּמח ּכן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹ

מחין ּותלת הּיֹועצֹות. ּבחינת]]]]וׁשלׁש[[[[הּכליֹות ו(הּוא :)יׁשעיה ְְְְְְֲִִַַַַָָָָֹֹ

ּובאזניו בעיניו יראה ּפן וכּו', ועיניו וכּו', ואזניו וכּו', לב ְְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהׁשמן

עצמֹו לדּבק רֹוצה ׁשאינֹו ּכלֹומר, וכּו'. וׁשב יבין ּולבבֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָיׁשמע

ּומקּבל לצּדיקים עצמֹו ּכׁשּמדּבק אבל וכּו'; יראה ּפן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָלצּדיקים

ההֹולדה, ּכלי ׁשהם יֹועצֹות, ּכליֹות ּבחינת הּוא אזי עצה, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמהם

טּפין לתלת הּמתחּלקת מח, הּטּפה טּפֹות[[[[ׁשּמקּבל ,]]]]לׁשלׁש ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּכּנ]]]]ׁשלׁש[[[[ּתלת ואז"מחין ּולבבֹול, יׁשמע ּובאזניו בעיניו יראה : ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹ

וזהּו לֹו. ורפא וׁשב מחין, הּׁשלׁשה ּבחינת ׁשהן וכּו'; ואנכייבין : ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ

והבן אמת, זרע ּכּלה ׂשֹורק :נטעּתיך ְְְְֱִֵֵֶֶַַָֹֻ

‰ÊÂּפרּוׁש:.'eÎÂ ‰�Á ¯a ¯a ‰a¯ ¯Ó‡ּגם רמז ּבפתח־וזה ּכן ¿∆ֵ»««»««»»¿ְְֵֶֶַַַָ

ׁשמּואלּדבריו רּבנּו ּופרׁש טיעא, ההּוא לי אמר מקֹום: ּבכל : ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָ

:ם"רׁשּב ְַַ

ּכדכתיבׁשּנׁשּבעּתיׁשּנׁשּבעּתיׁשּנׁשּבעּתיׁשּנׁשּבעּתי.... הּגלּות, מן ∆ƒ¿«¿ƒְְִִִַָ

ּבנביאים טּובי ׁשּכתּובקראי [ּכמֹו ְְְִִִֵֵֶָָ

ּבּנביאים] ּפסּוקים .ּבהרּבה ְְְְִִִֵַַ
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ׁשּכתּוב ּכמֹו הּתפּלה, ּבחינת הּוא יׁשמעאל ּכי יׁשמעאל, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָסֹוחר

טז( ותרּגּומֹו)ּבראׁשית עניך, אל ה' ׁשמע ּכי ית: ה' קּבל ארי : ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ּתפּלת[[[[צלֹותיך את ה' קּבל אמּו]]]]ּכי ּבחינת והּוא ּכּנ, וזהּו"נה ל. ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָ

סחֹור סחֹור מּלׁשֹון מּקיפים(סֹוחר, אמּונה)ּבחינת ּבחינת ׁשהּוא , ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָ

סביבֹותיך"ּכּנ ואמּונתך פט(ל, .)ּתהּלים ְְְֱִִִֶֶַַָָָ

e‰ÊÂ)ג ׁשהם)רּות ּדקדּׁשה, ציצית ּכי אמתך; על ּכנפיך ּופרׂשּת : ¿∆ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

ּדקדּׁשה זּוּוג ּבחינת והּוא הּברית, ׁשמירת הּוא מצוה, וזהּוּכנפי : ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֻ

הּנביא חּגי ב(ׁשּׁשאל ּבגדֹו)חּגי ּבכנף קדׁש ּבׂשר איׁש יּׂשא הן : ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

הּברית ּפגם ּכי הּלחם; אל ּבכנפֹו ּכמֹו-ונגע הּלחם, העּדר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ו(ׁשּכתּוב והבן)מׁשלי לחם, ּכּכר עד זֹונה אּׁשה ּבעד וּתׁשב: : ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

יׂשראל אבן רֹועה מּׁשם וכּו', קׁשּתֹו מט(ּבאיתן אבהן-)ּבראׁשית ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּובנים[[[[ּובנין ּובניו]]]]אבֹות יעקב הּתפּלה ּבחינת ,: ְְְֲִִִִַַַָָָָָֹ

‰l‚Òּבּפסּוק-לחֹולה והּסֹוד הּציצית. על מח(להסּתּכל :)ׁשם ¿À»ְְְְִִִֵֶַַַַַָָ

הּציצית, על מרּמזין הּתבֹות אּלּו כל ּכי אליך; ּבא יֹוסף ּבנך ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּנה

ּב]]]]ּכלֹומר[[[[ּדהינּו ּכמבאר והּקׁשרים, והחליֹות החּוטין ־ּפרי"מנין ְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָֹֻ

הּקּבלה[[[["חּיים־עץ ּבתֹורת יסֹוד ד',]]]]ספר ּפרק הּציצית, ּבׁשער ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ׁשם"ּבהּג עּין וזהּו(ג)ה, ּדהינּו. אליך, ּבא יֹוסף ּבנך הּנה ]]]]ּכלֹומר[[[[: ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּכּנ ציצית על"ּבחינת יׂשראלזה־ידי־ל, וּיתחּזק :: ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

¦¦¦¦¦¦¦¦̈̈̈̈ראיתיח

‰p‰ÂÈ˙È‡¯'eÎÂ dL‡¯ ÏÚ dl‚Â dlk ·‰Ê ˙¯B�Ó: ¿ƒ≈»ƒƒ¿«»»À»¿À»«…»¿
חנּכה ׁשּבת הפטרת והּוא ד' )(זכריה ְְְְֲַַַַָָָָֻ

ּגנּוחי‰p‰אאאא קרעכץ(ונּה]]]]ּגניחֹות[[[[יקר מאיׁש)ׁשּקֹורין ƒ≈ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ

ׁשל הּוא ּכי עליׂשראלי, ּכי החסרֹונֹות, הּנׁשימה,־מּות ּבחינת ידי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָ

הרּוח ׁשּכתּוב־ׁשהּוא ּכמֹו העֹולם, נברא לג(חּיים, ּוברּוח)ּתהּלים : ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

ּגם יהיה העֹולם וחּדּוׁש צבאם; ּכל ּכמֹו־ּפיו הרּוח, ּבבחינת ּכן ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

קד(ׁשּכתּוב והּוא)ׁשם אדמה; ּפני ּותחּדׁש יּבראּון רּוחך ּתׁשּלח : ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ׁשּכתּוב־ּגם ּכמֹו הּנׁשימה, הּוא האדם חּיּות ּכי האדם, חּיּות ּכן ְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

ב( ּוכתיב)ּבראׁשית חּיים; נׁשמת ּבאּפיו וּיּפח ז(]]]]וכתּוב[[[[: ּכל)ׁשם : ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹ

חכמים ׁשאמרּו ּוכמֹו ּבאּפיו; חּיים רּוח נׁשמת ּתחסראׁשר אם : ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

החּיים-הּנׁשימה :ּתחסר ְְִִֶַַַַָ

,‡ˆÓ�עּק ּוכׁשּיׁשּכי רּוח, ּבבחינת הּוא הּדברים ּכל חּיּות ר ƒ¿»ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ

אֹותֹו ׁשל החּיּות ּבבחינת הּוא החּסרֹון עּקר ּדבר, ּבאיזה ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָחּסרֹון

הרּוח ּבחינת ׁשהּוא הרּוח־הּדבר, לאׁשר הּדבר, אֹותֹו ׁשל חּיים ְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ּבבחינת והּוא הּנׁשימה, אריכת הּוא והאנחה הּדבר, המקּים ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָהּוא

ּדהינּו־ארך רּוחּה]]]]ּכלֹומר[[[[אּפים, רּוחֹו[[[[מאריך ועל]]]]מארי ּכן־, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַ

רּוחּה ּומאריך החּסרֹון על רּוחֹו[[[[ּכׁשּמתאּנח הּוא]]]]ּומארי , ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָ

רּוח הסּתּלקּות־ממׁשיך הּוא החּסרֹון עּקר ּכי להחּסרֹון, החּיים ְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַָָ

ּכּנ־הרּוח ועל"חּיים על־ל, החּסרֹון־ּכן מׁשלים האנחה :ידי ְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָ

הרּוח‡Cבבבב מקּבלין הרּוח־מאין ׁשעּקר ּדע, חּיים־חּיים? «ְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָ

רּוח עּקר ּכי ׁשּבּדֹור, והרב מהּצּדיק הּוא־מקּבלין החּיים ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו א(ּבהּתֹורה, ּפני)ׁשם על מרחפת אלקים ורּוח : ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ועל-הּמים ּבּתֹורה, ּדבקים והּצּדיקים הּתֹורה, עּקר־הּוא ּכן ְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָ

ׁשּבּדֹור,־הרּוח והרב להּצּדיק מקּׁשר ּוכׁשהּוא אצלם. הּוא חּיים ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

רּוח ממׁשיך רּוחּה, ּומאריך מתאּנח מהּצּדיק־ּכׁשהּוא החּיים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַ

ׁשּנקרא וזהּו הרּוח. ׁשם אׁשר ּבהּתֹורה, ּדבּוק ׁשהּוא ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבּדֹור,

כז(הּצּדיק ּבֹו)ּבמדּבר רּוח אׁשר איׁש רּוחֹו-: נגד להלך ׁשּיֹודע ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹ

ואחד אחד ּכל רּׁש(ׁשל ׁשּפרׁש ׁשם"ּכמֹו ּומׁשלים)י ממׁשיך הּצּדיק ּכי , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּכּנ־הרּוח ואחד אחד ּכל ׁשל ל."חּיים ְִֶֶֶַַַַָָָָ

‰ÊÂג(ּבחינת ּכי):ּברכֹות ּדוד, ׁשל ּבּכּנֹור המנּׁשבת צפֹונית רּוח : ¿∆ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָ

נימין חמׁש ׁשל היה ּדוד ׁשל (מיתרים[[[[ּכּנֹור ּכנגד]]]])נימים , ְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ

תֹורה חמׁשי הּוא-חמּׁשה ּבֹו, מנּׁשבת ׁשהיתה צפֹון ורּוח ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

עלּבחינת מרחפת אלקים ורּוח הּנ־: הּמים צפֹון"ּפני רּוח ּכי ל; ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹ

אדם ׁשל ּבלּבֹו הּצפּון הרּוח ּבחינת ּבחינת(א)הּוא ׁשהּוא , ְְְִִִֶֶַַַַָָָָ

חסר־הרּוח צפֹון ּכי כה"ב(חּיים, ּכמֹו):ב ּבּלב, הּוא והחּסרֹון , ְְִִִֵֵַַַַָָָָ

לז(ׁשּכתּוב ּכל)ּתהּלים ה' ימּלא לּבך; מׁשאלת לך ויּתן : ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

כ(מׁשאלֹותיך הרּוח)ׁשם ועּקר ׁשּכתּוב־; ּוכמֹו ּבּלב, הּוא חּיים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

זהר יג(ּבתּקּוני ּכמלּכא)ּתּקּון לּבא ּבתר מתנהגין ׁשיפין ּכּלהֹו : ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָֹֻ

]]]]ּכמל הּלב אחר נֹוהגים האברים אמר]]]]ּכל ּדאּת ּכמא ּכמֹו[[[[וכּו', ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

א(]]]]ׁשּנאמר ּכי)יחזקאל וכּו'. ללכת הרּוח ׁשם יהיה אׁשר אל : ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּבּלב, ׁשּמקֹומֹו הרּוח, הסּתּלקּות הּוא והחּסרֹון ּבּלב, הּוא ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָהרּוח

ועל־ועל ּבּלב, החּסרֹון נרּגׁש ׁשהּוא־ּכן החּסרֹון, ּכׁשּנתמּלא ּכן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּכּנ הרּוח נאמר"ּבבחינת וכּו',ל, ה' ימּלא לּבך, מׁשאלת לך ויּתן : ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ועל"ּכּנ]]]]ּכלֹומר[[[[הינּו הרּוח־ל. מקּבלין ׁשהם יׂשראל, חּיים־ּכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ

על נקראים ׁשּכתּוב־מהּתֹורה, ּכמֹו צפֹון, פג(ׁשם עּמך)ּתהּלים על : ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

צפּוניך. על ויתיעצּו סֹוד ְְְֲֲִִֶַַָָיערימּו

מאין‡Cגגגג ובּוז, ּבגאוה עתק צּדיק על הּדֹוברים רׁשעים, «ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָ

ּדקלּפה רב ׁשּיׁש ּדע, אך החּסרֹון. להׁשלים הרּוח הם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָמקּבלין

ּבעׂשו, ׁשּכתּוב ּכמֹו עׂשו, ּבחינת לג(והּוא רב;)ּבראׁשית לי יׁש : ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבחינת ל(והּוא אּונקלֹוס)ו"ׁשם ׁשּתרּגם ּוכמֹו עׂשו; רברביאּלּופי : ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

עׂשו[[[[עׂשו הרׁשעים]]]]ּגדֹולי מקּבלין ּומהם ּדקלּפה, הרב ּבחינת , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

רּוח ּבחינת הּטמאה, רּוח ּבחינת והּוא ּכמֹוס־הרּוח, ערה, ְְְְְְִִַַַַַַָָָָֻ

כז(ׁשּכתּוב ׂשעיר)ׁשם איׁש אחי עׂשו הן ועל(ב): ׁשּלהם־; הרּוח ּכן ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

רּוח ּכמֹו ׁשעה לפי ותּקיף ּבׁשעתֹו.־ּגדֹול ּגדֹול ׁשהּוא סערה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָ

י(ּכן־ועל ּבהם)ּתהּלים יפיח צֹורריו ּכל ּדיקא-: ,]]]]מדּיק[[[[יפיח ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ

על עליהם ּבׁשעתֹו,־ׁשּמתּגּבר ּגדֹול ׁשהּוא ּפיו, רּוח ּבחינת ידי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

הפע"ז)ג( ט"ל קנ"ח הם כריכות ותשע] [שלושים וסמ"ל יוסף כמנין ושש] חמישים [מאה חוליות"ו 'בנך' וכמנין 'הנה' כמנין הציצית עם הכנפות בכל יש גודלים [שישים] ך

ל הם והחוטין ס"וקשרים. הרי שזורין והם ושתיים] [שלושים ע"ב אליך בא כמנין וארבע] [ששים סט.)א(כ."ד תיקון סט.)ב(עיין תיקון עיין
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ולּס ּכלל, קּיּום לֹו ׁשאין ּגּופּהאך ּומסער ונאבד, ּכלה ֹוף ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ונׁשמתֹו[[[[(ג)ונׁשמתּה ּגּופֹו ׁשּכתּוב]]]]ּומסעיר ּוכמֹו ז(, :)דברים ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָ

ּומׁשּלם להאבידֹו. ּפניו אל לׂשֹונאיו ׁשלמּות-ּומׁשּלם לׁשֹון ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ

ּדהינּו לֹו, ׁשּנמׁשך וזהּו]]]]ּכלֹומר[[[[החּסרֹון הרּוח. אריכת :ּבחינת ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָ

ּפניו הּו-אל ּפניו ׁשּכתּובּכי ּכמֹו הרּוח, ּבחינת ג(א :)יׁשעיה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָ

ּבם ענתה ּפניהם החטם-הּכרת קכ.(זה ּבחינת)יבמֹות ׁשהּוא , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו נׁשמתהרּוח, אׁשר ּכל חּיים; נׁשמת ּבאּפיו וּיּפח : ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹ

לפי־רּוח ּגדֹול ׁשהּוא אף ּכי להאבידֹו, הּוא אך ּבאּפיו; חּיים ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָ

ּכּנ נאבד לּסֹוף ל."ׁשעה, ֱֶַַַָָָ

e‰ÊÂפ(ּבחינת ּתענית ה"ירּוׁשלמי ארך)א"ב לרׁשעים־: ּכי*)אּפים , ¿∆ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָ

וגבי אּפּה מאריך והינּו אּפים, ארך ּבבחינת הּוא הּנׁשימה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהרּוח

ׁשּלֹו[[[[(ד)ּדילּה את וגֹובה אּפֹו מארי ׁשעה]]]]וזה ׁשּלפי אף ּכי , ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

אּפּה מאריך ּבחינת ותּקיף, ּגדֹול אּפֹו[[[[הרּוח לּסֹוף]]]]מארי אך , ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַַַָָ

ּדילּה ׁשּלֹו[[[[ּגבי את ועל"ּכּנ]]]]גֹובה ענּיה־ל. יׂשראל נקראים ּכן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

נד(סערה ׂשעיר,)יׁשעיה איׁש עׂשו ממׁשלת ּתחת עכׁשו הם ּכי , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

רּוח הּנ־ּבחינת הרּוח"סערה מקּבל ּבצּדיקים הּדבּוק אך חּיים,־ל; ְְְְִִִִֵַַַַַַַַַַַָָָָ

ּדקדּׁשה. והרב מהּצּדיק החּסרֹון, ְְְִִִֵֵַַַַָָָֻׁשלמּות

יכּפרּנה:ÔkŒÏÚÂדדדד חכם טז(ואיׁש הּוא)מׁשלי החּסרֹון ּכי , ¿«≈ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

לברכה זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו עוֹונֹות, נה.(מחמת :)ׁשּבת ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו עֹון, ּבלא יּסּורים ואין חטא, ּבלא מיתה ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָֹֹאין

פט( ועל)ּתהּלים עֹונם. ּובנגעים ּפׁשעם ּבׁשבט ּופקדּתי הּצּדיק,־: ּכן ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

רּוח העֹון.־הּממׁשיך מכּפר החּסרֹון, ּומׁשלים החּיים ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָ

‡e‰Âמה וחנינּות רחמנּות ׁשּצמצםמּגדל ׁשמֹו, יתּברך ּבֹורא ¿ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

הרּוח להיֹות ּדהינּו־עצמֹו הּצּדיקים, אצל ׁשהם]]]]ּכלֹומר[[[[חּיים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

הרּוח ממׁשיכין־יקּבלּו והם מהּתֹורה, אל‰ÌÈiÁ־¯Áeחּיים ְְְְִִִֵֵַַַַַָָ«««ƒֶ

ׁשלׁש ּבחינת וזהּו העוֹונֹות. מכּפרין ּובזה עׂשרה־החסרֹונֹות ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ

לד(מּדֹות ארך)ׁשמֹות וחּנּון, רחּום אל ה', ה' ארך־: אּפים־אּפים. ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַ

רּוחּה מאריך ׁשהּוא הרּוח, ּבחינת רּוחֹו[[[[הּוא ּבחינת]]]]מארי , ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָ

והינּו החּסרֹון, על ׁשאמרנּו,]]]]וזה[[[[אנחה ּכמֹו ואמת, חסד ורב : ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

הרּוח הפך־ׁשּמקּבלין חסד, רב ׁשהּוא ּדקדּׁשה, רב מהּצּדיק חּיים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻ

והינּו הּדין. ּתקף אדמֹוני, ׁשהּוא ּדקלּפה, רב ואמת,]]]]וזה[[[[עׂשו ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

הרּוח מקּבל הּצּדיק ׁשּנקראת־ּכי מהּתֹורה, ב(חּיים ּתֹורת)מלאכי : ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ

והינּו ּבפיהּו. היתה לאלפים]]]]וזה[[[[אמת חסד זה-נצר לאלפים ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

עׂשו רברבי עׂשו, אּלּופי עׂשו[[[[ּבחינת ּדקלּפה.]]]]ּגדֹולי רב ׁשהם , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

חסדוזהּו נצר ּוממּתיק-: נֹוצר ּדקדּׁשה, הרב ּבחינת ׁשחסד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻ

עׂשו רברבי עׂשו, אּלּופי עׂשו[[[[ּבחינת עֹון־ועל]]]]ּגדֹולי נׂשא ּכן ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹ

על ּכי רּוח־ופׁשע, ׁשּממׁשיכין־ידי החּסרֹון, ׁשלמּות החּיים, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

על אנחה־מהּצּדיק ׁשּזהּו־ידי־על-ידי העוֹונֹות, נתּכּפרין זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּכּנ יכּפרּנה חכם ואיׁש ּכּנ"ּבחינת ופׁשע עֹון נׂשא וזהּו :ל"ל, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

רּוחp‰Â‰הההה ממׁשיך החּסרֹון,־ּכׁשּמתאּנח, אל החּיים ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָ

אפׁשר, אי ּברׁשעים להתּגרֹות אך אֹותֹו. ּומׁשלים עליו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּמתאּנח

ׁשּלֹו מהרב הרּוח ּוממׁשיך מתאּנח, והּוא ּבהרׁשע, ּכׁשּמתּגרה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכי

ׁשּלֹו והרּוח ועלּדקלּפה, ּבׁשעתֹו, ּבהםּכן־ּגדֹול יפיח צֹורריו ּכל : ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ועל"ּכּנ וׁשלֹום. חס לֹו, להּזיק ויּוכל לאו־ל, יכֹול]]]]לא[[[[ּכן אדם ּכל ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָֹ

ּגמּור וצּדיק ּגמּור צּדיק ׁשהּוא מי לא אם ּברׁשעים, ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָֹלהתּגרֹות

ּבבחינת ּכׁשהּוא יב(הּוא, ּדהינּו)מׁשלי און, ּכל לצּדיק יאּנה לא : ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻ

יארע]]]]ּכלֹומר[[[[ ׁשּלא ׁשּבטּוח עד ׁשּלֹו, הרע ּכל ּובּטל ּגרׁש ׁשּכבר ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

עברה מכׁשֹול ׁשּום :לֹו ְֲִֵָ

ÔÈ�Ú‰Âיסֹודֹות ד' יׁש ּולמעלהּכי עפר. מים, רּוח, אׁש, : ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֵַַַָָָ

הוי אֹותּיֹות ד' הם מערבים(ה)ה"ּבׁשרׁשם הם ּולמּטה ורע,, טֹוב ְְְְִִֵֵַָָָָָָֹ

ׁשּלא עד לגמרי, הּטֹוב מן הרע והפריׁש ׁשהבּדיל ּגמּור, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹוהּצּדיק

הּנ יסֹודֹות מארּבעה מאחד רע ׁשּום לֹו ּכלל"נׁשאר ׁשהם ל, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּברׁשעים להתּגרֹות מּתר זֹו, ּבבחינה ּוכׁשהּוא ּכּידּוע, :הּמּדֹות, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻ

ÔÈ�Ú‰Âּדרך ׁשּיקּבל צּנֹור, לֹו ׁשּיהיה ההכרח רׁשע, ּכל ּכי - ¿»ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

רעה הּמּדה ּדרך הּוא והּצּנֹור החּסרֹון, להׁשלים ׁשּלֹו הרּוח ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשם

ׁשּמקּבל והּצּנֹור הּדרך הּוא והגּביר, ׁשהמׁשיך יסֹודֹות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמארּבעה

הרּוח ׁשם רֹוצה־ּדרך ּוכׁשהּצּדיק חסרֹונֹו, להׁשלים ׁשּלֹו חּיים ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

עליו ׁשהגּביר ההיא, רעה להּמּדה לירד מכרח הּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻלהׁשּפילֹו,

מּׁשם ׁשּמקּבל הרׁשע, ׁשל ההּוא הּצּנֹור ּולקלקל להכניעּה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהרׁשע,

ועל ׁשּלֹו, ׁשאין־החּיּות ּגמּור, צּדיק הּצּדיק זה ׁשּיהיה מכרח ּכן ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ

להרּוח ּכח יהיה לא למען רע, ׁשּום הרּוח־ּבֹו ׁשהּוא חּיים־סערה, ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

ׁשּיֹורד ּבעת להּצּדיק וׁשלֹום, חס ּולהּזיק, לׁשלט הרׁשע, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשל

ּתפיסה ׁשּום להרע אין ּכי לקלקלּה, הרׁשע ׁשל רעה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָלהּמּדה

לאחז מקֹום לֹו ואין ּגמּור, ּבהּצּדיק מהּמּדה(ּבֹו.ואחיזה וגם ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

וׁשלֹום, חס ּתפיסה, ׁשּום לֹו אין להכניעּה, ׁשּיֹורד ּבעצמּה, ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָרעה

ּבבחינת ּולהׁשּפילּה, להכניעּה הּוא לתֹוכּה ּׁשּיֹורד מה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָרק

יג( מּמצרים)ּבראׁשית אברם וּיעל :(: ְְְִִִִֵַַַַַָ

e‰ÊÂ:ÓÏÈtL¯ÌÈÚLÚÈ„‡ı¯(קמז ראׁשי(ּתהּלים :תבֹות־, ¿∆«¿ƒ¿»ƒ¬≈»∆ְִִֵֵָ

‡,L¯,ÁeÓ,ÌÈÚ¯Ùּכלל ׁשהם יסֹודֹות, הארּבעה ּכל ׁשהם , ≈««ƒ»»ְְְֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּום ּבֹו יהיה ׁשּלא עד ּגמּור, ּבברּור לבררם ׁשּצריכין הּמּדֹות, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכל

הּנ יסֹודֹות מהארּבעה מּדה ׁשּבׁשּום רע מּׁשּום ואזי"אחיזה ל, ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

ּכּנ ּגמּור צּדיק ּדיקא"הּוא ואז הרע]]]]ּדוקא[[[[ל. ּכׁשּמבּדיל , ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָ

יסֹודֹות הּואL¯,ÁeÓ,ÌÈÚ¯Ù,‡מארּבעה אזי מׁשּפיל, : ְְֵַָָ≈««ƒ»»ְֲִַַ

ּכּנ ארץ עדי ׁשאיןל"רׁשעים אף גמּור, ׁשאינֹו צּדיק ּכן ּׁשאין מה : ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

אף עברה, ׁשּום והרע־ּפי־על־לֹו לגמרי הרע הבּדיל לא עדין כן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹ

ועל ּבכח, מקֹום־עדין יׁש ּכי ּברׁשעים, להתּגרֹות לֹו אסּור ּכן ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹ

האריכּות וׁשלֹום, חס לֹו, להּזיק ויּוכל ּבֹו, לאחז ׁשל־להרע רּוח ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָָֹ

רּוח ּבבחינת ּבׁשעתֹו, ּגדֹול ׁשהּוא ּכּנ־הרׁשע, :ל"סערה ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָ

e‰ÊÂלברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ז(ׁשאמרּו וה):ּברכֹות והרי[[[[כתיב: ¿∆ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ

לז(]]]]ּכתּוב ּכן.)ּתהּלים אֹומר נֹוקפֹו ׁשּלּבֹו מי ּבּמרעים? ּתתחר אל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָ

*)ג( יח. תיקון כ)עיין עירובין ס"ב)ד(ב."ועיין פרשה כב.)ה(ז."ר תיקון סוף עיין
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רּׁש ׁשּבידֹוי"ּפרׁש מעברֹות הּירא ּדיקא-: זהּו]]]]מדּיק[[[[ׁשּבידֹו . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

עדין ירא ׁשהּוא רק עברה, ׁשּום לֹו אין ּבאמת ּכי ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאמרנּו,

זכה לא ּכי ּבכח, עדין הרע ּכי לעׂשֹות, וכחֹו ׁשּבידֹו ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹמעברֹות

לבחינת ׁשּלאעדין עדין ּבטּוח ואינֹו און, ּכל לּצּדיק יאּנה לא : ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ

ועל וׁשלֹום, חס עברה, מכׁשֹול לֹו להתּגרֹות־יארע לֹו אסּור ּכן ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָ

ּכּנ :ל"ּברׁשעים ְִַַָָ

e‰ÊÂא רּבֹותינּו)(חבּקּוק ואמרּו מּמּנּו; צּדיק רׁשע ּכבּלע ּתחריׁש : ¿∆ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָ

לברכה עא"ב(זכרֹונם ּדיקא*)מ ּבֹולע ּבֹולע. מּמּנּו צּדיק ,]]]]מדּיק[[[[: ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ

ּבאריכת מּמׁש אֹותֹו ּבֹולע הּוא ּגדֹול־ּכי ׁשהּוא ׁשּלֹו, הרּוח ֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

מחׁשׁש נֹוקפֹו לּבֹו אין ּכי ּבֹולע, אינֹו ּגמּור צּדיק אבל ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָּבׁשעתֹו;

ּכּנ עברה הּמּדֹות"מכׁשֹול מּכל לגמרי הרע ּבּטל ּכבר ּכי ל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ועל יסֹודֹות, הארּבעה ּכל ׁשל וכל־והּתאוֹות ּגמּור הּצּדיק זה ּכן ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

לירד יכֹול הּצּדיק זה ּכי ּברׁשעים, להתּגרֹות מּתרים אליו ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻהּנלוים

על ׁשהגּבירּו ׁשּלהם, רעֹות הּמּדֹות ּכל ׁשל הּצּנֹורֹות ּכל ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָלתֹוך

ועל ּולבּטלם, ּולׁשּברם עדי־ידי־עצמם, רׁשעים מׁשּפיל הּוא זה ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ

לעיל ּכּנזּכר :]]]]למעלה[[[[ארץ, ְְְְִֵֶַַָָָ

הּואB·ÏÂ‡וווו מהּטֹוב, הרע ּולבּטל ּולהבּדיל להפריׁש לזה, ¿»ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

ׁשל־על לעמקּה ללּון יהיה הּתֹורה ולּמּוד ּותפּלה; ּתֹורה ידי ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

הינּו(ו)הלכה אחיזת]]]]ּכלֹומר[[[[, ּבהּתֹורה יׁש ּכי ּפֹוסקים, ללמד ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָֹ

ּכׁשר וטהֹור, טמא והּתר, אּסּור מּבחינת ׁשּנאחזין והרע, ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּטֹוב

מערב הּוא ההלכה, מברר ׁשאינֹו זמן וכל ּבהּתֹורה, ׁשּיׁש ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּופסּול,

ועל ורע, והּוא־טֹוב מהּטֹוב, הרע ּולבּטל להפריׁש יכֹול אינֹו ּכן ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָ

יא(ּבבחינת מעּין)מׁשלי הּוא אׁשר עד ּתבֹואּנּו; רעה ודֹורׁש : ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

הּפסק ּומבר־ּומברר ּדהינּוהלכה, וכּו', והּמּתר האסּור ]]]]ּכלֹומר[[[[ר ְְְְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָָָָֻ

מהרע־על הּטֹוב מפריׁש אזי ּפֹוסקים, לּמּוד לזּכֹות(ז)ידי אך . ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָ

על הּוא הלכה, ׁשל לעמקּה ללּון ׁשּיּוכל הּׂשכל, ּתפּלה,־לזה ידי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

הּׂשכל נמׁשך מּׁשם :ּכי ְְִִִֵֶַָָ

זהרÚ‰Â�ÔÈ,זזזז ּבתּקּוני ׁשּכתּוב כט(ּכמֹו ּדף יד, ּגן):ּתּקּון ּדא-: ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶַַַָָֹ

הּתֹורה[[[[אֹוריתא יׂשראל,]]]]זֹו ונׁשמֹות ּגן; נקראת הּתֹורה ּכי , ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָ

ּודׁשאין עׂשבין ּבחינת הם ּבהּתֹורה, ּומבינים ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָהמעּינים

ּבּגן ּבּגן[[[[ּדאתרביאּו ׁשּגדלּו ּודׁשאים ּגדלים,]]]]עׂשבים הם ּומאין . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּדא מּמעין, ׁשּכתּוב]]]]זֹו[[[[הּוא ּכמֹו ד־ׁשיר(חכמה, מעין)הּׁשירים : ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ

הּוא הּמעין, ּבחינת ׁשהּוא והּׂשכל, החכמה מקּבלין ּומהיכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּגּנים.

ׁשּכתּוב ּכמֹו ד(מהּתפּלה, הּוא)יֹואל יצא, ה' מּבית ּומעין : ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו נו(הּתפּלה, ּתפּלה)יׁשעיה ּבית ביתי ּכי :: ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

‡e‰Âחּדּוׁש ּבחינת הּוא ּתפּלה ּכי הּפעל אל מּכח מביא ּבחינת ¿ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָֹֹ

לעׂשֹות ּבידֹו אׁשר מחּדׁש, ׁשּיׁש ׁשּמאמין הּוא ּתפּלה ּכי ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהעֹולם,

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבכח, ּבריאה ּבחינֹות והּוא הּטבע, לׁשּנֹות ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹּכרצֹונֹו

קד( ׁשּמּׁשם)ּתהּלים הּתפּלה ּבחינת ׁשהּוא עׂשית; ּבחכמה ּכּלם : ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָֻ

ּכּנ החכמה מעין ּכמֹו"יֹוצא ּבפעל, ּבריאה ּבחינת היא והּתֹורה ל. ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָֹ

ח(ׁשּכתּוב אמֹון)מׁשלי אצלֹו ואהיה ּכי-: ּפֹועל, לׁשֹון אּמן, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻ

ּבחינת הּוא ּדבר, איזה על ּוכׁשּמתּפּלל העֹולם, נברא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבהּתֹורה

התעֹוררּות ּבחינת והּוא ּבכח, ּבריאה ּבחינת והּוא העֹולם, ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָֹחּדּוׁש

ּכּנה ּבתפּלה, ׁשהּוא יצא"חכמה, ה' מּבית ּומעין הּתפּלה,-ל, זה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּכּנ החכמה נתעֹורר ׁשם החכמה"ּכי הּוא הּמעין, נמׁשך ּומּׁשם ל, ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּפעל, אל יֹוצא וׁשם הּתֹורה, ב(אל מּפיו)מׁשלי : ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ועל החכמה, התּגּלּות הּוא ּבהּתֹורה ּכי ּותבּונה; זה־ידי־ּדעת ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ

ועל הּגן, מׁשקה ׁשהּמעין ּגּנים, מעין אתרביאּו־ידי־נעׂשה זה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

ּודׁשאין ּודׁשאים[[[[עׂשבין עׂשבים :ל"ּכּנ]]]]ּגדלים ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָ

e‰ÊÂלברכה זכרֹונם רּבֹותינּו לב(ׁשאמרּו המעּין):ּברכֹות : ¿∆ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּנאמר וכּו', לב ּכאב לידי ּבא יג(ּבתפּלתֹו ּתֹוחלת)מׁשלי : ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ

ּתּקנּתּה מאי לב. מחלה ּתּקנתֹו[[[[ממּׁשכה ּבּתֹורה,]]]]מה יעסק , ְְֲֲֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ּבהּתפּלה)ׁשם(:ׁשּנאמר ּכי ׁשאמרנּו, זהּו באה. ּתאוה חּיים ועץ ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הּתֹורה, אל ׁשּבא עד הּפעל, אל יֹוצא ואינֹו ּבכח, הּוא ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹעדין

על ּבּקׁשתֹו נעׂשה ואזי ּבפעל, ּבריאה ּבחינת ׁשּיֹוצא־ׁשהיא ידי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

הּפעל אל :מּכח ִֶַַַֹֹ

e�È‰Âׁשּכתּוב[[[[ּדכתיב ב(]]]]וזהּו ÂÔ„ÚÓ�‰¯:)ּבראׁשית ‡ˆBÈ ¿«¿ְְְִִִֵֶֶָ¿»»≈≈≈∆

Ô„Ú .ÌÈL‡¯ ‰Úa¯‡Ï ‰È‰Â „¯tÈ ÌMÓe ,Ôb‰ ˙‡ ˙B˜L‰Ïהּוא ¿«¿∆«»ƒ»ƒ»≈¿»»¿«¿»»»ƒ≈∆

רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ראתה, לא עין עדן ּכי הּתפּלה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבחינת

לברכה לד(זכרֹונם למעלה):ּברכֹות ׁשהּוא ּתפּלה, ּבחינת ׁשּזהּו , ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָ

על ּכי הּטבע, ּכּנ־מן הּטבע מׁשּנה ּתפּלה ּבחינת"ידי [ׁשּזהּו ל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָ

ּתפיסא ׁשּום לנּו אין מהּטבע למעלה ּכי ראתה, לא עין .]עדן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

e�È‰Â]]]]וזה[[[[:Ô„ÚÓ ‡ˆBÈ ¯‰�Â-ּכּנ]]]]ּכלֹומר[[[[הינּו ל,"מהּתפּלה ¿«¿ְֶ¿»»≈≈≈∆ְְְִֵַַַַַָ

יצא; ה' מּבית ‰Ôbּומעין ˙‡ ˙B˜L‰Ï-ּכּנ הּתֹורה ל,"הּוא ְִֵֵֵַָ¿«¿∆«»ַַַָ

ׁשהּוא הּגן, אל מהּתפּלה החכמה מעין נמׁשך וכאׁשר ּגּנים. ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָמעין

ּודׁשאין עׂשבין אתרביאּו אזי עׂשב[[[[הּתֹורה, ּגדלים יםאז ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַָָָָָ

ּומבינים]]]]ּודׁשאים ּבהּגן ׁשּגדלים ּכלֹומר, יׂשראל, נׁשמֹות , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ

לברר הלכה ׁשל ּבעמקּה ללּון זֹוכה ואזי ּבהּתֹורה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּומׂשּכילים

מהרעהּדין הּטֹוב מפריׁש ּובזה וכּו', הּטהֹור והּמּתר, האסּור : ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

וזהּו"ּכּנ tÈ¯„:ל. ÌMÓe-על מהארּבעה־ידי־ּכי הרע נפרד זה ְֶַַƒ»ƒ»≈ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

ואזי הּטֹוב, רק נׁשאר ולא ¯‡ÌÈL:יסֹודֹות, ‰Úa¯‡Ï ‰È‰Â- ְְְֲִַַַַָֹ¿»»¿«¿»»»ƒ

הוי אֹותּיֹות ארּבע הארּבעה"הם ׁשל הּטֹוב ׁשרׁש ׁשהם ה, ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּכּנ :ל"יסֹודֹות ְַַ

ˆe‰ÊÂ,˙ÈˆÈחחחח Úa¯‡ ˙B�ÈÁaּבחינת הם ציצית ארּבע ּכי ¿∆¿ƒ«¿«ƒƒְְִִִִֵַַַ

ׁשּכתּוב־הרּוח ּוכמֹו לז(חּיים, רּוחֹות)יחזקאל מארּבע ה' אמר ּכה : ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשעל הרּוח; הרּוח־ידי־ּבאי מכניעין ׁשל־זה הרּוח ׁשהּוא סערה, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

אריכת ׁשּממׁשיכין אמּתּיים, הּצּדיקים על החֹולקים ־הּמתנּגדים, ְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֶַַַַַַַַ

ּכּנ ׂשעיר איׁש עׂשו ּבחינת ׁשהּוא ּדקלּפה, מהרב ׁשּלהם ל."הרּוח ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּכתּוב־ועל ּכמֹו ׂשער, לׁשֹון הּוא ציצית ח(ּכן וּיּקחני)ׁשם : ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

על ּכי ראׁשי; ּבחינת־ּבציצית ׂשעיר, איׁש עׂשו נכנע ידם ְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָֹ

ּכּנ־רּוח ל."סערה ְַַַָָ

בברכות.)* תיק)ו(ושם ג: דף מגילה כעיין קיא.)ז(ב."ון דף בהר זוהר עיין
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‰ÊÂהּקדֹוׁש ׁשּנתעּטף לבן טּלית וסּדר־ּברּוך־ּבחינת הּוא ¿∆ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

מּדֹות־ׁשלׁש רז(עׂשרה ׁשאמרּו ראׁש"ּכמֹו יז־ל הּׁשלׁש):הּׁשנה ּכי עׂשרה־, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

הרּוח ּבחינֹות הן ּכּנ־מּדֹות ּדקדּׁשה טּלית,"חּיים ּבחינת וזהּו ל. ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָֻ

רּוחֹו מארּבע הרּוח ּבחינֹות ּכנפֹות, ארּבע ּכּנׁשהּוא והינּו"ת ל, ְְְְְְִֵֶַַַַַַַַָָ

ׁשהּוא]]]]וזה[[[[ עׂשו, ּבחינת ּדקלּפה, רּוח ּבחינֹות הפך לבן, טּלית ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׂשער ּכאּדרת ּכּלֹו כה(אדמֹוני רּׁש)ּבראׁשית ּופרׁש ּכטּליתי", :- ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻ

ּדיקא טּלית]]]]מדּיק[[[[ּכטּלית ּבחינת ׁשהּוא ּדקלּפה, טּלית ּבחינת , ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָֻ

ּכּנ הרׁשעים ׁשל הרּוח נמׁשך ׁשּמּׁשם ועל"אדם, טּלית־ל. ידי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

נמׁשך מּׁשם ּכי אֹותֹו, מכניעין לבן, טּלית ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָָֻּדקדּׁשה,

ׁשלׁש־הרּוח ּבחינת ׁשהּוא ּדקדּׁשה, ׁשל־חּיים מּדֹות עׂשרה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻ

ּכּנ :ל"רחמים ֲִַַַ

ÔkŒÏÚÂהּקדֹוׁש ּדיקא־ּברּוך־נתעּטף לבן ּבטּלית ]]]]ּדוקא[[[[הּוא ¿«≈ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָ

ׁשלׁש מׁשה לפני הינּו־וסּדר רחמים, ׁשל מּדֹות ל,"ּכּנ]]]]זה[[[[עׂשרה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹ

על ּבחינת־ּכי ׁשהּוא מּקיף, ּבבחינֹות ׁשהּוא ּדקדּׁשה, טּלית ידי ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָֻ

ּבחינֹות־הרּוח א(חּיים, נכנע)קהלת הרּוח, הֹולך סבב סֹובב : ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

ּדקלּפה הרּוח ּבחינת ּדקלּפה, :טּלית ְְְִִִִִִַַַָָָ

e‰ÊÂ)לח ּכי)אּיֹוב מּמּנה; רׁשעים ויּנערּו הארץ ּבכנפֹות לאחֹוז : ¿∆ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַָָָָָ

הרּוח־על ּבחינת ׁשהם ּכנפֹות, הארּבע ׁשהם־ידי ּדקדּׁשה, חּיים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

הּנ ראׁשים הארּבעה על"ּבחינת ּבחינתידם־ל, רׁשעים, ויּנערּו : ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָָָ

א'רץ ע'די ר'ׁשעים ים,Ó'ּוח,¯'ׁש,‡':תבֹות־ראׁשי-מ'ׁשּפיל ְְֲִִֵֵֵֶַָָָ≈ַ«ִ

'Úּכּנ ל."פר, »ַַָ

‰ÊÂּפרּוׁש:¯Ó‡¯a ¯a ‰a¯ ¿∆ֵ»««»««

‰�Á:‡ÚÈË ‡e‰‰ ÈÏ ¯Ó‡ »»¬«ƒ««¿»

סֹוחר[[[[ אֹותֹו לי ִֵַָאמר

CÏ]]]]יׁשמעאלי ÈÂÂÁ‡Â ‡z : ְְִִֵ»¿«¬≈»

¯a„Ó È˙Ó]]]]ל ואראה ּבֹוא ≈≈ƒ¿»ְְְֶַ

מדּבר È˙ÈÊÁÂ�e‰,]]]]מתי ÈÏÊ‡ . ְִֵֵָ«¿ƒ«¬≈ƒ¿

e�‚Â ,eÓq·Óc Ô‡Ók eÓ„Â¿»¿»ƒ¿«¿¿»

„È˜¯t‡]]]]וראיתי הלכּתי ««¿ƒְְִִִַָָ

יין,אֹותם ּכׁשתּויי ונראּו , ְְְִִִֵַָ

(ׁשּפניהם אּפרקּדן ְְְְְֵֶֶַַָָוׁשכבּו

dk¯a]]]])למעלה ‡ÙÈ˜Ê ‰Â‰Â . ְְַָ«¬»¿ƒ»ƒ¿≈

e‰ÈpÓ „Ác]]]]אחד ׁשל והּבר ¿«ƒ«¿ְֶֶֶֶַָ

זקּופה היתה ÏiÚÂ]]]]מהם , ְְֵֶָָָ¿«≈

·ÈÎ¯ Èk dk¯a d˙ez ‡ÚÈË«¿»≈ƒ¿≈ƒ»ƒ

da Ú‚� ‡ÏÂ ,dÁÓ¯ ‡ÙÈ˜Êe ‡ÏÓb]]]]יׁשמעאלי הּסֹוחר ונכנס «¿»¿ƒ»À¿≈¿»¿«≈ְְְְִִִֵֵַַ

ולא ּבידֹו זקּוף ׁשּלֹו והרמח ּגמל על רכּוב ּכׁשהּוא הּבר ְְְְֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּתחת

ּבברּכֹו e‰ÈpÓ]]]]נגע „Ác ‡zÏÎ˙c ‡�¯˜ ‡„Á È˜Òt חתכּתי[[[[. ְְִַָ«¿≈¬»«¿»ƒ¿∆¿»¿«ƒ«¿ְִַָ

מהם אחד ׁשל מהּצּצית ÔÏ]]]]ּכנף È‚zÒÓ ÈÂÂ‰ ‡ÏÂ יכֹולים[[[[, ולא ִִֵֵֶֶֶַָָָ¿»¬≈ƒ¿«≈»ְְִֹ

ללכת ÈÏ]]]]היינּו ¯Ó‡ .e‰ÈpÓ È„ÈÓ zÏ˜L ‡ÓÏc לי[[[[: אּוליאמר : ִֶֶָָ¬«ƒƒ¿»»«¿¿ƒ≈ƒ«¿ִַַָ

מהם מּׁשהּו Ï‡]]]]לקחּת e‰ÈpÓ È„ÈÓ ÏÈ˜Lc Ô‡Óc ,È¯ÈÓ‚c , ְֵֶֶַַָָƒ¿ƒ≈¿»¿»ƒƒ≈ƒ«¿»

dÏ ÈbzÒÓ]]]]יכל אינֹו מּׁשהּו מהם ׁשּלֹוקח ׁשּמי ּבידינּו, ׁשּמקּבל ƒ¿«≈≈ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ

ÔÏ]]]]ללכת ÈbzÒÓ ¯„‰Â ,dz¯„‰‡ ,ÈÏÊ‡ (את[[[[. והחזרּתיו הלכּתי ֶֶָ«¿ƒ«¬«¿≈«¬«ƒ¿«≈»ְְְֱִִֶֶַַָ

הּצּצית ללכת)ּכנף היינּו יכֹולים :]וׁשּוב ְְְִִִִֶֶַַָָ

‡z¯a„Ó È˙Ó CÏ ÈÂÂÁ‡Â-לֹו]]]]ּכלֹומר[[[[הינּו ׁשהראה »¿«¬≈»≈≈ƒ¿»ְְְֶֶַַָ

ּכי מדּבר, מתי נקראין והם ּבּצּדיקים, ּדבקים ׁשאינם ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהרׁשעים,

ה לא ּבֹומדּבר מנּׁשבת צפֹונית רּוח עב.(יתה ]]]]ּכלֹומר[[[[הינּו)יבמֹות ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ

רּוח ׁשהיתה־ּבחינת צפֹונית רּוח ּבחינת ׁשהיא ּדקדּׁשה, החּיים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָֻ

ּכּנ ּדוד ׁשל ּבּכּנֹור ּדבקים"מנּׁשבת ׁשאינם הּללּו, והרׁשעים ל. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

מתים, קרּואים ּבחּייהם והם ּדקדּׁשה, הרּוח להם ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּבּצּדיקים,

החּסרֹון ׁשלמּות להם מּגיע מהיכן לֹו :והראה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

e‰ÊÂלֹו ÈÓq·Ók:ׁשהראה eÓc BÂ‰c-ׁשמּואל רּבנּו :ּפרׁש ¿∆ְֶֶָ«¬»ƒ¿«¿ƒְֵֵֵַַ

מּׁשם אׁשר ּדקלּפה, הרב ׁשהּוא אדמֹוני, עׂשו ּבחינת יין, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכׁשתּויי

הרּוח הרׁשעים החּסרֹון־מקּבלין להׁשלים ׁשּלהם :חּיים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

e‰ÊÂ:„È˜¯t‡ e�‚Â-ׁשמּואל רּבנּו למעלה.ּפרׁש ּפניהם : ¿∆¿»««¿ƒְְְְֵֵֵֵֶַַַָ

ּכּנ הרּוח ּבחינת זה והינּו"ּפניהם וכּו', ּפניהם הּכרת ]]]]וזה[[[[ל, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

עֹולה אׁשר עד ׁשעה, לפי ּגדֹול ׁשּלהם הרּוח ּכי ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָלמעלה,

ּכּנ למעלה ּבחינת"הצלחתם ּכּנל, ּבהם יפיח צֹורריו ּכל ‰Â‰Âל.": ְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָ«¬»

e‰ÈpÓ „Ác dk¯a d·b-ׁשל ההצלחה ּגדל על מֹורה זה ¿«ƒ¿≈¿«ƒ«ְֶֶֶֶַַַָָֹ

ּכֹוׁשלֹות ּברּכים נקרא ההצלחה העּדר ּכי לה(הרׁשעים, :)יׁשעיה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

הינּו ּברּכּה ההצלחה]]]]זה[[[[ּוגבּה :רּום ְְְְִֵֶַַַַָָ

ÏiÚÂdk¯a d˙ez ‡ÚÈË-ּכמֹו]]]]זה[[[[הינּו טיעא, ׁשּנקרא ּצּדיק, ¿«≈«¿»≈ƒ¿≈ְְְְִִֶֶַַַָָ

מקֹום ּבכל ׁשמּואל רּבנּו הּואׁשּפרׁש וסֹוחר יׁשמעאל, סֹוחר : ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הרּוח, א(ּבחינת הרּוח,)קהלת הֹולך סובב סֹובב : ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

וזהּו]]]]וזה[[[[והינּו מהּקדּׁשה. הרּוח ׁשּמקּבל סֹוחרהּצּדיק, : ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ

על טז(ׁשם־יׁשמעאל, הּצּדיק)ּבראׁשית ּכי עניך; אל ה' ׁשמע ּכי : ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

לכל חּיים ּתֹוצאֹות מּמּנּו ּכי ּבֹו, הּדבקים ׁשל האנחֹות ּכל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשֹומע

ּכּנ ּבֹו רּוח אׁשר איׁש הּוא ּכי ÏÓb‡ל."אחד, ·ÈÎ¯ Èk-ּבחינת ֲִִֶֶַַַָƒ»ƒ«¿»ְִַ

יא( ּכּנ)מׁשלי חסד רב ּבחינת זה חסד; איׁש נפׁשֹו ּגֹומל :ל": ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ

ÛÈ˜Êe‡ÁÓ¯-ÁÓB¯ּבחינת Óהּוא Áe¯",Ìורּוחּבחינת : ¿ƒÀ¿»«ְִַ«≈ְְִַַ

על מרחפת הינּו־אלקים הּמים, ׁשּנּתנה]]]]זֹו[[[[ּפני הּתֹורה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

הרּוח ׁשּׁשם יֹום, ּכּנ־לארּבעים לֹו"חּיים, היה ׁשהּצּדיק ּכלֹומר, ל, ְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ׁשּמקּבל הרּוח ּכּנּבחינת ּתחֹות"מהּתֹורה נחית זה ּכל ועם ל, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּברּכֹו[[[[ּברּכּה ּתחת ּבחינת]]]]ירד הרׁשע, הצלחת ּתחת ּכבּלע, : ְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַָָָָָ

מּמּנּו. צּדיק e‰ÈpÓרׁשע „Ác ‡zÏÎ˙c ‡�¯˜ È˜Òt ‡˜Â-הינּו ִִֶַָָ¿»«¿≈«¿»ƒ¿∆¿»¿«ƒ«¿ְַ

יסֹודֹות,]]]]ּכלֹומר[[[[ מארּבעה מאחד רעה הּמּדה וׁשּבר ׁשּפסק ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ּכּנ ׁשּלֹו הּצּנֹור ׁשהּוא עצמֹו, על הרׁשע והמׁשיך וזהּו"ׁשהגּביר :ל. ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ

הינּו וכּו', ּדתכלּתא קרנא ּפסקי מן]]]]ּכלֹומר[[[[וקא אחת ׁשּפסק ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

רעה הּמּדה וׁשּבר ּׁשּפסק מה ּבחינת ׁשּזה ׁשּלהם, ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּציצית

נמׁשכין רעֹות הּמּדֹות ּכל ּכי ׁשּלהם, הּצּנֹור ׁשהּוא ְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלהם,

ּכּנ ציצית ארּבע ׁשּׁשרׁשם יסֹודֹות, :ל"מארּבעה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ

רׁשּב ם"ּפרּוׁש ְֵַַ

יׁשמעאלטיעאטיעאטיעאטיעא.... אזליאזליאזליאזלי:סֹוחר «¿»ְִֵֵָ«¿ƒ
ּדמבּדמבּדמבּדמבּסּסּסּסמימימימי.... ּכמאןּכמאןּכמאןּכמאן ודמּוודמּוודמּוודמּו ƒ¿¿»¿»ƒ¿«¿ƒ≈¬»וחזיתינהּווחזיתינהּווחזיתינהּווחזיתינהּו
צהּבֹות ּבפנים ׁשֹוכבין ְְְִִֶָָֻׁשהיּו

יין ּפניהםאּפרקידאּפרקידאּפרקידאּפרקיד....:ּכׁשתּויי ְִִֵָ««¿ƒְֵֶ

ּברּכּהּברּכּהּברּכּהּברּכּה....:למעלה ּתּותּהּתּותּהּתּותּהּתּותּה טיעאטיעאטיעאטיעא ועּילועּילועּילועּיל ְְַָ¿«≈«¿»≈ƒ¿≈
היה[ּכלֹומר] ׁשּטיעא ראיתי : ְְִִֶַַָָָָ

על רכּוב הּמת, ּברּכי ּתחת ְְִֵֵֵַַַַָהֹולך

ּבּה נגע ולא ּבידֹו, ורמחֹו ְְְְֵַַָָָָָֹהּגמל

קרנאקרנאקרנאקרנא....:ּבברּכה חדאחדאחדאחדא ּכנףׁשקלאׁשקלאׁשקלאׁשקלא ְְִֵ«¿»¬»«¿»ְַ

ללמד לחכמים להראֹותֹו ְְְֲִִִַַַַָֹהּטּלית

ּכבית־ׁשּמאי אי ציצית ּדין ְִִִִִֵֶַַמּמּנּו

ּכדלקּמן ּכבית־הּלל, [ּכמֹואי ְְְְִִִֵֵַָ

מסּתּגימסּתּגימסּתּגימסּתּגיׁשּלפנינּו] קאקאקאקא הוויהוויהוויהווי ולאולאולאולא :::: ְֵֶָ¿»¬≈»ƒ¿«≈
היּולןלןלןלן.... לא רֹוכבין ׁשהיינּו ּבהמֹות »ְְִִֵֶָָֹ

להלך :יכֹולין ְְֲִַֹ
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‡ÏÂÔÏ ÈbzÒÓ-ׁשאף להׁשּפיל־ּפי־על־ּכלֹומר, לֹו עלתה לא כן ¿»ƒ¿«≈»ְְְְִִֵֶַַַַָָֹ

אף ּברּכיו, מּתחת ולצאת הרׁשע הּמּדה־על־את וׁשּבר ׁשּפסק ּפי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ארּבע ׁשּׁשרׁשם יסֹודֹות, מארּבעה ׁשּנמׁשכת הרׁשע, ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָרעה

ּכּנ ּבחינת"ציצית ׁשּזהּו ּפסל, וקא ּדחד: ּדתכלּתא קרנא קי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ּכּנ אף"מּניהּו מּתחת־ּפי־על־ל, ולצאת להׁשּפילֹו יכֹול היה לא כן ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָֹ

ּבחינת לצאתּברּכיו, יכֹולין היּו ׁשּלא ׁשּפרּוׁשֹו, לן, מסּתּגי ולא : ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

הינּו ÈÏל."ּכּנ]]]]ּכלֹומר[[[[מּׁשם, ¯Ó‡e‰ÈpÓ È„ÈÓ ˙ÈÏ˜L ‡ÓÏc : ְְִַַַַָ¬«ƒƒ¿»«¿ƒƒ≈ƒ«¿

ּתּקנּת]]]]ּכלֹומר[[[[הינּו- ׁשּלא יסֹודֹות מארּבע אחד לך יׁש ׁשּמא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ועל לגמרי הרע מּמּנּו להפריד לן,־ּבׁשלמּות מסּתּגי לא ּכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

לעיל אחיזה]]]]למעלה[[[[ּכמבאר איזה ּבֹו ׁשּנׁשאר זמן ׁשּכל , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ל]]]]ּכלׁשהיא[[[[ּבעלמא יכֹול אינֹו מּדה, איזה ׁשל אתמהרע הכניע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

וזהּו מּניהּוהרׁשע. מידי ׁשקלית ּדלמא קצת-: לקחּת ׁשּמא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

הינּו מּדה]]]]ּכלֹומר[[[[מהם, מאיזה אחיזה איזה עדין ּבך יׁש ׁשּמא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּלהם, ותאוה מּדה איזה לעצמך ׁשּלקחּת הרׁשעים, ׁשל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָרעה

ועל־ועל לן, מסּתּגי לא ּכּנ־ּכן מהם לצאת יכֹולין אנּו אין :ל"ּכן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

È¯ÈÓ‚cdÏ ÈbzÒÓ ‡Ï e‰ÈpÓ È„ÈÓ Ï˜Lc Ô‡Óc-ּכּנ ל,"הינּו ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿«ƒ≈ƒ«¿»ƒ¿«≈≈ְַַַ

ּומּדה ּתאוה ּדבר איזה לעצמֹו ׁשּלֹוקח מי ׁשּכל קּבלה, לנּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּיׁש

מהּמּדֹות אחיזה איזה עדין ּבֹו ׁשּיׁש הינּו הרׁשעים, ׁשל רעֹותרעה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכּנ ּולהכניעם מהם לצאת יכֹול אינֹו ‡‰„¯dzל."ׁשּלהן, ÈÏÊ‡- ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ«¿ƒ«¬«¿≈

הרע]]]]ּכלֹומר[[[[הינּו אחיזת מעט איזה אצלי ּׁשהיה מה ׁשהחזרּתי ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

מּמּני. והפרׁשּתי החזרּתי ׁשּלהם, רעֹות ÔÏמהּמּדֹות ÈbzÒÓ ¯„‰Â ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ«¬«ƒ¿«≈»

ּולהׁשּפילֹו,- להכניעֹו ּברּכיו מּתחת לצאת ּבידינּו עלתה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשאז

לעיל אחיזת]]]]למעלה[[[[ּכמבאר ּכל מעצמֹו ׁשּמפריׁש ּגמּור, ׁשּצּדיק ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּולהׁשּפילם, ּולהכניעם מהם לצאת יכֹול הּוא לגמרי, ׁשּלהם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהרע

ּכּנּבבחינת ארץ עדי רׁשעים מׁשּפיל :ל": ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ

e‰ÊÂ:·‰Ê ˙¯B�Ó ‰p‰Â È˙È‡¯-הּנחמדים הּתֹורה, היא ¿∆»ƒƒ¿ƒ≈¿«»»ֱִִֶַַָָ

¯‡dLמּזהב. ÏÚ dl‚Â-רּׁש הּיֹוצאי"ּפרׁש הּמעין הּוא מעין, : ִָָ¿À»«…»ְְִֵֵַַַַַַָָ

הּתפּלה. הּוא ה', �¯˙È‰מּבית ‰Ú·LÂ-הּנׁשמֹות הם ְִִֵַָ¿ƒ¿»≈…∆»ְֵַָ

ּבּגן ּבּגן[[[[ּדאתרביאּו ּכּתֹות]]]]ׁשּגדלּו לׁשבע הּנחלקים ,(*.‰Ú·L ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָƒ¿»

˙B˜ˆeÓ ‰Ú·LÂ-אֹור ׁשהּוא אֹורֹות, ותׁשעה ארּבעים הם ¿ƒ¿»»ְְְִִֵֶַָָ

לעתיד רּׁש(הּגנּוז ׁשּפרׁש ׁשם"ּכמֹו ּבחינת)י לא, עין עדן : ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּכּנ הּתפּלה ּבחינת ׁשהּוא ÈÏÚ‰ל."ראתה, ÌÈ˙ÈÊ ÌÈ�Le-ּפרׁש ְְֲִִֶַַַַָָָ¿«ƒ≈ƒ»∆»ֵַ

ּדמֹותאי"רּׁש ואילנא ּדחּיי אילנא הינּו אילנֹות, ׁשני ּכלֹומר[[[[: ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

הּמות ואילן החּיים הינּו]]]]אילן ּכּנ]]]]ּכלֹומר[[[[, ורע וזהּו"טֹוב :ל, ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָ

ּכּנ מּׂשמאל, ואחד מּימין הרע"אחד ׁשּנפרד יּפרד, ּומּׁשם ל. ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

לׂשמאל וזה לימין זה :מהּטֹוב, ְְְִִֵֶֶַָֹ

¯Ó‡ÂC‡Ïn‰ Ï‡Èk ÁÎ· ‡ÏÂ ÏÈÁ· ‡Ï 'eÎÂ ÔÚiÂ .‰l‡ ‰Ó : »…«∆««¿»»≈∆«««¿…¿«ƒ¿…¿…«ƒ

ÈÁe¯a Ì‡-הרּוח]]]]ּכלֹומר[[[[הינּו הּנ־ּבחינת ּבחינת"חּיים ּכהל, : ƒ¿ƒְְְְִִִַַַַַַַַָֹ

ּכּנ וכּו' הרּוח ּבאי רּוחֹות מארּבע ה' על"אמר ּכי ּתֹורה־ל, ידי ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָֹ

ׁשעל ּכּנ־ידי־ּותפּלה, הרע מן הּטֹוב מבררין ּבחינת"זה ׁשּזה ל, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּכּנ הּמנֹורה מראה על"ּכל לרּוח־ידי־ל, זֹוכה ונׁשלם־זה החּיים, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

ּכּנ החסרֹונֹות ל."ּכל ְֶַַַָ

ÈÓ:וזהּו( .˙B‡·ˆ '‰ ¯Ó‡ ÈÁe¯a Ì‡ Èk ,ÁÎ· ‡ÏÂ ÏÈÁ· ‡Ï ְֶ…¿«ƒ¿…¿…«ƒƒ¿ƒ»«¿»ƒ

Ê È�ÙÏ ÏB„b‰ ¯‰ ‰z‡'eÎÂ ¯LÈÓÏ Ï·a¯-אז היה זרּבבל ּכי «»««»ƒ¿≈¿À»∆¿ƒ…¿ְִֶָָָָֻ

מעבֹודתֹו, לבּטלֹו רׁשעים ּכּמה ּכנגּדֹו ועמדּו הּדֹור, ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָהּצּדיק

ׁשם נאמר זה ועל רּבים, ּבפסּוקים בכחּכמבאר ולא בחיל לא : ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹ

וכּו' ּברּוחי אם הרּוח־ׁשעל-ּכי המׁשכת ּבחינת הּנ־ידי ל,"חּיים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָ

ּכּנ וכּו' ּגמּור הּצּדיק על"ׁשּממׁשיך ּכל־ידי־ל, ויּפיל יכניע זה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָ

ּבחינת למיׁשרהּׂשֹונאים, זרּבבל לפני הּגדֹול הר אּתה מי :- ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻ

לפנ העֹומדים הּמֹונעים עלׁשּכל יתּבּטלּו ּכּלם ּכהר, ּבחינת־יו ידי ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ

הּנ־הרּוח ּכּנ"חּיים :)ל"ל, ִַַַַַַָ

הרּוחp‰Â‰טטטט ּכי למעלה, ּבחינת־מבאר ּבהּתֹורה, הּוא :חּיים ¿ƒ≈ְְְְְִִִַַַַַָָָָֹ

על מרחפת אלקים ּכּנ־ורּוח הּמים ועל"ּפני ׁשהיה־ל. ּבמצרים, ּכן ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

הרּוח לקּבל מהיכן להם היה ולא הּתֹורה, קּבלת חּיים,־קדם ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּבהם ו(נאמר מּקצר)ׁשמֹות לקּבל־: מאין להם היה לא ּכי רּוח, ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ארך־הרּוח ּבחינת ׁשהּוא ּכּנ־חּיים רּוחּה מאריך ועל"אּפים, ּכן־ל, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָ

מּקצר ּבהם ארך־נאמר הפך ׁשהּוא ּבחינת־רּוח, ׁשהּוא אּפים, ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

על־הרּוח ׁשּממׁשיכין ּכּנ־חּיים, החּסרֹון להׁשלים אנחה ּכי"ידי ל, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָ

ּכּנ החּסרֹון ׁשלמּות הּוא ּבחינת"הרּוח לּבך.ל, מׁשאלת לך ויּתן : ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּבחינת ואמלאהּווזהּו ּפיך הרחב החּסרֹון-: :ׁשּנתמּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

e‰ÊÂּבחינתÌeÙ‡ÏÓ-ּפּום ּפה[[[[מלא ּכי]]]]מלא והענין, . ¿∆ְִַ¿»ְְְְִִֵֶָָֹ

יּו"מלאפּו הּוא וא"ם יּו"ד ּבחינת והּוא דפיקין"ו, מיני עׂשרה[[[[ד ְְְְֲִִִִֵַָָָָ

ּפעימֹות סּוגי עׂשר ּפֹועם הּדם (ׁשּדפק ּדפיקֹות יּו]]]])סּוגי ּכנגד ד", ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ

על הּוא והּדפק ועל־הּדּברֹות, ּכּידּוע, הרּוח, עׂשרה־ידי הם ּכן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ

דפיקין ּדפיקֹות[[[[מיני סּוגי ּכי]]]]עׂשרה הּדּברֹות, עׂשרת ּכנגד , ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

ּכּנ ּבהּתֹורה הּוא הּדפק, ׁשהּוא ּבחינתe‰Â"Â‡ל,"הרּוח, הּוא ְֶֶַַַַַָָֹ¿«»ְִַ

והינּו הרּוח. ּפּום-מלאפּום]]]]וזה[[[[המׁשכת ּפה[[[[מלא ּכי]]]]מלא , ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּבחינת־על ׁשּזהּו החּסרֹון, נׁשלם הרּוח המׁשכת ּפיךידי הרחב : ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ּכּנ-ואמלאהּו החּסרֹון מלאפּום"ׁשּנתמּלא ּבחינת ׁשּזהּו -ל, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ּפּום ּפה[[[[מלא ל."ּכּנ]]]]מלא ְְֵֶַַֹ

e‰ÊÂפא(:ׁשּדקּדק מארץ)ּתהּלים הּמעלך אלקיך ה' אנכי : ¿∆ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּדיקא ואזי הרּוח, ׁשם אׁשר הּתֹורה, וקּבלּו :]]]]מדּיק[[[[מצרים; ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָֻ

ּכּנ מלאפּום ּבחינת ואמלאהּו, ּפיך ׁשלמּות"הרחב ּבחינת ל, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

ּדיקא ּכי ּבחינת]]]]מדּיק[[[[החּסרֹון, מצרים, יציאת הּמעלךאחר : ְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַַָָָָֻ

מּקצר ּבחינת נתּבּטל ׁשאז מצרים, הּנ־מארץ קּבלּו"רּוח ּכי ל, ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

הרּוח ׁשּׁשם ּכּנ־הּתֹורה, על"חּיים ּדיקא־ל, אז הרחב]]]]מדּיק[[[[ּכן : ְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ

ּפּום מלא ּבחינת החּסרֹון, ׁשלמּות ּבחינת ואמלאהּו, מלא[[[[ּפיך ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָֹ

ּבחינת]]]]ּפה ּכּנ, מׁשאלֹותיך ּכל ה' ימּלא ועל": יציאת־ל. נזּכר ּכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

הרּוח ּבחינת ציצית ּכי ציצית, ּבפרׁשת ּבחינת־מצרים :חּיים, ְְְְִִִִִִִִִִַַַַַַָָָ

ּכּנ וכּו' רּוחֹות :ל"מארּבע ְְֵַַַַ

שוח)* מדרש יא."עיין מזמור ט
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Ìbׁשּתים מענין אז ּוׁשּתים־ּדּבר הּיֹום ׁשעֹות עׂשרה־עׂשרה «ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ

ׁשנים ּבהם ׁשּיׁש הּלילה, הוי־ׁשעֹות צרּופי יׁש"עׂשר ׁשעה ּבכל ה, ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

לתתר נחלקת ׁשעה וכל אחר, ּוׁשמֹונים[[[[ף"צרּוף חלקים,]]]]אלף ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

מתתר וחלק חלק ּוׁשמֹונים[[[[ף"וכל ּגם]]]]אלף ּבֹו יׁש ּכן־חלקים, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

רּוח ּבחינת הּוא זה וכל הּׁשם, ׁשּבּדפק־צרּוף ולא(ח)החּיים . ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ

מּזה, קצת ׁשכחּתי ּגם היטב. זה ענין ּבאּור לׁשמע ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹזכיתי

יבינּו :והּמׂשּכילים ְְִִִַַָ

·Î¯ׁשנאן אלפי רּבתים סחּת(אלקים אלפי)הּלים ּבחינת-. ∆∆ְְְְְֱִִִִִִִֵֵַַַַָֹֹ

ועל עׂשו, הּתֹורה,־אּלּופי קּבלת ּבחינת רּבתים, אלקים רכב ידי ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

הרּוח מקּבלין על־ׁשּמּׁשם ּדקדּׁשה, הרּבנים אלפיזה־ידי־חּיים : ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

לברכה זכרֹונם חכמינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ג"ע(ׁשנאן, ּתקרי):ז אל : ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ

ׁשעל הינּו ׁשאינן, אּלא הרּוח־ׁשנאן, ׁשּׁשם הּתֹורה, קּבלת ידי ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

על ּדקדּׁשה, רברבי־ידי־ּדהרב עׂשו, אּלּופי ונכנעין נתּבּטלין זה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

עׂשו[[[[עׂשו אלפי]]]]ּגדֹולי ּבבחינת ּדקלּפה, הרב ּבחינת ׁשהם , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

עׂשו-ׁשאינן רברבי עׂשו, עׂשו[[[[ׁשאּלּופי ואינן]]]]ּגדֹולי נתּבּטלין ,: ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

Û�kÓרזי ואמר לּצּדיק, צבי ׁשמענּו, זמרת רזי־הארץ לי,־לי ƒ¿«ְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹ

ּבגדּו ּבֹוגדים ּובגד ּבגדּו, ּבגדים לי, כד(אֹוי הארץ)יׁשעיה מּכנף . ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

הרּוח- ׁשּׁשם הּציצית, ּכנפי ּבחינת ּכּנֹור־זה ּבחינת ׁשהּוא חּיים, ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

על מנּגן ׁשהיה ּדוד, ּכּנ־ׁשל וכּו' צפֹונית הרּוח ּכי(ט)ל"ידי , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

מהרּוח נמׁשכין והּזמירֹות ּכּידּוע,־הּנגינה ראה, ׁשּבכנפי חּיים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

ׁשמענּווזהּו זמרת ׁשהּוא-: ּדוד, ׁשל ּכּנֹור ׁשל הּנּגּון ּבחינת ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

הרּוח ּבחינת־ּבחינת הּציצית, ּכנפי ּבחינת ׁשהּוא מּכנףחּיים, : ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָ

ּכּנ ועל"הארץ ּבבחינת־ידי־ל, הרׁשעים מכניעין לאחזזה : ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

מּמּנה רׁשעים ויּנערּו הארץ :ּבכנפֹות ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָ

e‰ÊÂ:לּצּדיק רּׁש-צבי ּותקּומהי"ּפרׁש מּצב להיֹות עתיד : ¿∆ְְְִִִִִֵַַַַַָָָ

הינּו על"ּכּנ]]]]ּכלֹומר[[[[לּצּדיקים, ּכי הרּוח־ל, הּנ־ידי ל"חּיים ְְְִִִִֵַַַַַַַַַַַָ

ּכּנ הרׁשעים על הּצּדיקים ל."מתּגּברין ְְְִִִִִַַַַַַָָ

e‰ÊÂ:רזי לי־ואמר אֹוי וכּו' רּׁש-לי ׁשני"ּפרׁש לי ׁשּנגלּו י, ¿∆ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

הינּורזים וכּו'. עד היׁשּועה ּתרחק והרי יׁשּועה, ורז ּפרענּיּות רז : ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָֻ

ּבבחינת"ּכּנ]]]]ּכלֹומר[[[[ ּבׁשעתֹו, ּגדֹול הרׁשע ׁשל הרּוח ּכי ל, ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ

יׂשראל.־רּוח ׁשל הּגלּות ואריכת הּצרֹות ּכל ׁשּמּׁשם סערה, ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

e‰ÊÂ:ּבגדּו ּבֹוגדים ּובגד ּבגדּו הּבֹוגדים-ּבגדים יניקת ּכי ¿∆ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹ

ּדהינּו הּבגדים, ּפגם מּבחינת הּוא ּפגם]]]]ּכלֹומר[[[[והרׁשעים ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָ

ּדהינּו הּבגד, ּבכנפי ׁשהם הארּבעה]]]]ּכלֹומר[[[[הּציצית, מּפגם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

ציצית ארּבע ּבחינת הּוא העליֹון וׁשרׁשם ׁשאחיזתן ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָיסֹודֹות,

סֹוף"ּכּנ ּכל סֹוף אבל וכּו'ל. הארץ יֹוׁשב עליך ופח ופחת ּפחד : ְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ּכּנ- וכּו' ונאבד ּכלה לּסֹוף ּכי ויּפלּו, יכרעּו הרׁשעים כל ל,"ּכי ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

ארץ עדי רׁשעים ּומׁשּפילים אֹותם מכניעין ּגמּורים הּצּדיקים ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָּכי

הרּוח־על ּבחינת־ידי ציצית, ּבחינת ׁשהּוא ׁשּלהם, מּכנףחּיים : ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּכּנ ׁשמענּו זמרת :ל"הארץ ְְִֶַַַָָָֹ

¯Bpkנימין חמׁש (מיתרים[[[[ׁשל וכן-]]]])נימים הּתֹורה, ּבחינת ƒְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ּבּזהר לב.(ּכתּוב ּדף ּבכּנֹורא)צו ּדתפׂשין אּלין הּתֹורה ותֹופׂשי : ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

ּבכּנֹור[[[[ הּתֹופסים :]]]]אּלּו ְְִִֵַ

LÓÁלראה אית לראה[[[[אּני יׁש מז.(]]]]אּנֹות רּוח)חּלין ּכי החּיים־, »≈ִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻֻֻ

ּבחּוׁש, ּכּידּוע האנחה, ׁשל הרּוח המׁשכת ּומּׁשם ּבהראה, ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָהּוא

לראה־ועל אּני חמׁש לּה אית אּנֹות[[[[ּכן חמׁש לראה ּכנגד]]]]יׁש , ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻֻ

תֹורה חמׁשי ּדדוד(י)חמּׁשה ּדכּנֹור נימין חמׁשה נימים[[[[. ְְְֲֲִִִִִִִִֵָָָָֻ

ּדוד)(מיתרים ׁשל הרּוח]ּבּכּנֹור ׁשּׁשם ּכּנ־, עּין(ל."חּיים ִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

י ּתּקּון ׁשמעּבּתּקּונים, לקבל קׁשרין, ה' אּנּון מצוה ּכנפי הם[[[[: ְְְְֳִִִִִִִֵֵֵַַַָָ

ׁשמע ּכנגד ׁשּבּצּצית, קׁשרים נימין]]]]ה' ה' לקבל ּדאּנּון וכּו', ְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶַַָָ

ּדדוד (מיתר[[[[ּדכּנֹור נימים ה' ּכנגד ּדוד)יםׁשהם ׁשל וכּו',]ּבּכּנֹור ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

הּזהר ּבהׁשמטֹות עּין ּגם ׁשם. :)עּין ְְֵֵַַַַַַָָֹ

לברכה זכרֹונֹו רּבנּו ְְְִִֵַָָלׁשֹון
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‰Èk˙eiÁאאאא ¯wÚׁשּכתּוב ּכמֹו מהּתפּלה, מקּבלין ƒƒ««ƒְְְְִִֵֶַַָָ

מב( ּכחֹו,)ּתהּלים ּבכל להתּפּלל צריך זה ּובׁשביל חּיי, לאל ּתפּלה : ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

אזי הּתפּלה, ּבאֹותּיֹות ּכחֹו ּומכניס ּכחֹו ּבכל ּכׁשּמתּפּלל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹֹּכי

ּבבחינת ׁשם, ּכחֹו ג(נתחּדׁש לּבקרי)איכה חדׁשים רּבה(ם: ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

ׁשּכתּוב)אמּונתך ּכמֹו ּתפּלה, היא אמּונה ּכי יז(וכּו'; ויהי)ׁשמֹות : ְְְְְֱֱִִִִֶֶַָָָָָ

ּתרּגּומֹו אמּונה, ּבצלֹוידיו ּפריׂשן ּבתפּלה[[[[: :]]]]ּפרּוׂשֹות ְְְְְֱִִִִַָָָָָ

יÚ„Â,בבבב י"ׁשּיׁש ּכנגד ׁשבטים, מּזלֹות"ב כא(ב ּובתּקּון יח ,)ּתּקּון ¿«ְְְִִִֵֶֶֶַָָ

לּכנס מיחד ׁשער לֹו ויׁש מיחדת, נסחא לֹו יׁש וׁשבט ׁשבט ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻֻוכל

ׁשּבׁשנים מּזלֹו ּכח ּבתפּלתֹו מעֹורר ׁשבט וכל ּתפּלתֹו, ׁשם ־ּדרך ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּדבריו ּוׁשאר הּצמח ּומגּדל למּטה מאיר והּמּזל מּזלֹות, ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָעׂשר

אליו :הּצריכים ְִִֵַָ

‰ÊÂכד(ּפרּוׁש מּיׂשראל.)ּבמדּבר ׁשבט וקם מּיעקב, ּכֹוכב ּדרך : ¿∆ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

עֹומד-וקם מּיׂשראל ּכׁשּׁשבט ּתפּלה; ּבחינת עמידה, ּבחינת זה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

על ּומּכה־להתּפּלל, ּדֹורך הּוא והּכֹוכב ּכֹוכב, מעֹורר זה ידי ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

לברכה זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ׁשּיגּדלּו, ר"ב(הּדברים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ

י מלמעלה,)ּפרׁשה ּומלאך ּכֹוכב לֹו ׁשאין מּלמּטה, עׂשב לך אין : ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

לֹו ואֹומר אֹותֹו ּגדלׁשּמּכה :. ְְֵֶֶַַ

‰ÊÂלברכה זכרֹונם חכמינּו קיח.(ׁשאמרּו מזֹונֹותיו)ּפסחים קׁשין : ¿∆ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָָ

ים זּוּוגסּו־ּכקריעת וקׁשה ים[ֹוף, ב(וכּו']סּוף־ּכקריעת ּכי)סֹוטה , ְְְְִִִִִִֶַַַַָָ

יוד.)ח( פ' היראה שער חכמה ראשית קעה.)ט(עיין דף שלח זוהר כה.)י(עיין תיקון עיין




