
 הועתק והוכנס לאינטרנט

www.hebrewbooks.ora 

 הלא מגרמיזא
 ע״י חיים תשם״ט

 על

 ספר יצירה
 המיוחס לאאעי׳ה

 אשר חיבר רבינו אלעזר בעל הרקה זצללה״ה

 ונמצא טמון באמחחח אא׳׳ז הגאון הקדוש מהרצ״א זלה״ה האבד״ק דינאב יע״א
 כתוב נכתב ידו הקדושה אשר חעחיק לעצמו מספר כסב יד והוסיף עליהם
 לפעמים הגהותיו בתווך מוקפים בזר זהב וקראתי אותם בשם הגהות מהרצ׳׳א
 ואם כי המה מעטי הכמות הלא חמה רבי האיכות להבין ע״י דברי רביכו
 המחבר. ובסופו ילוח ספר דרך עדותיך מאא״ז חכ״ל הכולל בתוכו עכיכים
 שונים פכיכים יקרים פי׳ על מקצת ספר יהושע וליקוטים על תרגום מגילת
 רות והשמטות מספר אגרא דבלה וקונטרס להשלמת ספר דרך פקודיך
 אשר נשמט במצוח ראשונה באמצע הענין אשר עין כל רואה ישתומם על
 המראה שאין לו ביאור וקישור כלל וע״י הקר הזח יובן לאשורו ועוד כמה
 ענינים טובים ומועילים הנכלל בספר הזח. כאשר עין הקורא משרים יחזה :

 ונכחב הספר הזה באלנע איש אלקים אא״ז בשנם מקפ״ז בעיר מונקאטש
 בארץ הגר.

 הוצאתיו לאור אני הק, משה שפירא בן לא״א חרב החסיד חמפויהם
ן לאוחו צדיק הגאון הקדוש המעתיק והמחבר זללה״ח ל :  מוה׳ שמואל י
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 ב״ה

 הקדמה מנכד המחבר המביא לבית הדפוס
ז משלים, יוצר הרים ןמכהיג היצורים, אגרך ח׳ ע  אנכי לח׳ אשירס לאלקי ף,ענרים י יו
 אשר יעצני , ועד הלום הביאני . להפיץ ע״פ חבל אור הבהיר, מחברח הקודש , כזוהר הרקיע מזהיר/
 מאה כבוד אא״ז הקדוש ועהול. הוא הרב הגאון הגדול. איש אלקים קדוש ומלא. לו כגלי שערי אורה,
 אספקלריא המאירה. עמודא דנהורא . שר התורה, חכו ממתקים, אמרותיו שבעחים מזוקקים ,
 כבוד קדושת שמו מוה׳ צבי אלימלך זצוקלה״ה. כשמו כן הוא וכן כל מגמת חגוריו היקרים .
 להשריש בלב עם ה׳ . יסוד אמונ״ה ומדת ענו״ה, אשר מספר אמו״כה עירה, צב״י אלימל״ך עולה
 בשוח . ושתי אלה יחד שקולים. במספר זכו״ר עולים. להורות לעם ה׳ לזכרו״ן לבני ישראל .
 ענות רוח. ואמונת האל. וכאשר רבים שתו בצמא דבריו . מפרי תנובת חגוריו. אשר נרדם נתן
 ריח בכל המדינות . כשמן העוב תורק שמם בכל המחנות . כן רבים ישתו מימיו הנאמנות /
 הנובעים ממקור האמת יפיצו מעיינות, ואפצה פי רב תודות להצור תמים / אשר חבלים נפלו לי
 בנעימים , כתבי קודש אא״ז נזר החכמים. יאף גס קניתים בכסף מלא ואין כסף נחשב בעיני על
 הוצאוח הדפוס לעשוחם כיון ע״ד הכאוס והיופי יצהירו מבין שורותים . ותבאנה משובצים בעדי עדיים.

 אף גם זאח עלחח ״ המחברת הזה בהוצאות יותר כי הוכרחו מעשה ידי אומנים, עשות" י ־
 מחדש דפוסים וכוונים, עם כלים מכלים שונים. על הציורים וכדורים . אשר נספר יצירה מאירים.

 והנני נותן לפניכם היום נרכה מערכה מול מערכה . אשר נקונן חזה נערכה. יקהח מרקחים
 ציצים ופרחים . נותחו בו לנתחים. הלא המה חידושי מהרצ״א על הלכות חנוכה . ניאור נחמד
ל ס׳ יהושע  על ס׳ יצירה המיוחס להגאון בעל הרוקח. עם הגהות והערות אא״ז הק׳. ופירוש יקי ע
 נקוב בשם דרך עדותיך. השמטות מס׳ אגרא דכלה על ס׳ בראשית. השמטות איזה מאמרים מן ס׳
 דרך פקודיך. ולכולם יחד בשם יקרא חדושי מהרצ״א. ונא אתם אנשי לבב שמעו לי ותחי נפשיכם
 מהרו הספר הזח לאהליכם. ואל תאחרו אותי ואתמשכורתי. חלף עבודתי. ורובי יגיעוחי• לא שקטתי
 ולא נחתי. זה כמה עידן ועידנים. ימים ושנים . למען אוכל לבצע את מעשי במלאכת הקודש
 העמוסה עלי. ולשלם תשלום כל ההוצאות. וזכות אא״ז המחבר הקדוש . האיש אשר עודנו חי עמנו.
 ושפתותיו דובצ1ח מור עובר . יגן עלינו ועליכם . יגדל שלומכם . ויתרומם קרכיכם . ויהי נועם ד׳
 עליכם . אלה רחשח ל3 עבד לעבדי ח׳ מצפה שלום הטוב. בזכות נופת שפחי מורח ףדורש

 אמח לעמו . זכרה לטובה המלך הקדוש :
 נאחי עהיח יום ו׳ ז׳ אדר שני. אור מלא שפע פח פרעמיסלא :

ה נןזמוה׳*#מואל #פיףא זלח׳׳ח. ^  הק׳ מ

 הקדמת המגיה
 אודה לד׳ על אשר זיכני להגיח אח חס, הקדוש חזה פי׳ על ספר יצירה אשר חינר לנינו אלעזר
, הרוקח זללח״ח ונפלו נו שינושים רנים עד שחי׳ כספר חחחום כי נחסרו נו  מגרמיזא המחנר ס
 נמקועוח רנים חינוח גם לפעמים שומה כאשר העיר מרן הקדוש זללה״ח חמעחיק אח הספר ,״כי הספר
 אשר העחיק ממנו חי׳ מוטעה מאד ולא חי׳ לו פנאי לחגי׳ אוחו כרצונו״ ואעפ״כ חגי׳ לפעמים וחכה
 הנם נפנים הספר ושמא דמרן חחים עליחון: ואוחם חהגחוח שחם נזה הספר נסחם נין שני קוים
 או בשולי הדף חם ממני ולפעמים הצגחי דמוח ככנ כזה * ולא כחנחי שום חגה חסינה לזה הוא
 כי אני מגי׳ אחר סידור חאוחיוח ואז קשה להגי׳ ולהוסיף חינוס עם קוים נהרנח מקומוח כידוע ואס
 ה״ הרנה טעוחים נעמוד א׳ חצגחי רק סימן ראה זח מוקשה הוא ולפעמים חיחח הסינה שלא חי׳ לי פנאי
 לעיין כי הפועלים אצים עלי לאמר כלה מעשיך כי לחמנו הוא או שעיינחי ולא מצאחי הפחרון על
 כולם חצנח׳ ציונים שיעיין נזה מי ״" שלעחו לחנח מדעתי וידעחי שעדיין לא יצאחי י״ח נזה כי
 נהרנח מקימוח שחי, מוקשה ולא עשיחי שום זכר למו נסינח חמחילוח או נסינח השכחה. גם ללנוח
 כי לפעמים חי׳ הכחב מטושטש מאוד עד שלא יכולחי לקרוחו כחבתי נמחק חיבה או חינות כפי אשר
 שערתי מקום החסרון. והמקום ימלא חסרוננו וישיג שכינהו לציון עירנו. ויבנה ביח מקדשנו. במהרה

 בימינו. ויחן בחורהו חלקנו. ויטע אהבהו ויראהו בלבנו. אנס״ו

 הק׳ צבי בן לא״א מוה׳ יצחק יל



 הר״א פי׳ על ס׳ יצירה *״א מגרמיזא א
 נר יצירה: עט״י

 לחשב חשבון ככבים ומזלות וחשגון חקופוח
 ומחזורות של ככבים ושל תלי ושל מזלות שהי׳
 עתיד לקדר ולבראות וחי׳ עורך את החשבון
 ככבים ומזלות וחשבון כולו לפניו כדי לראות
 ולידע כל הדורות העתידים לחיבראר מראש ועד
 סוף ככתוב מי פעל ועשה קורא חדורות מראש
 קודם בריאת העולם. וכדי להבין מעשה כל אדם
 וצדקותו ורשעו ולגזור על כ׳׳א וא׳ לפי מעשיו
 העתיד לעשות בין טוב בין רע כך ערך ומינה
 את מזלו וככגו שיזרח בשעת זריחתו ובשעת מולדו
 3ץ טוב ובין רע כל זח עשה חאלקים בחכמתו
 ובתבונתו בערס שיברא העולם שנא׳ יי׳ בחכמה
 יסד אק ואעפיי שערך ומיכה את ככבו ואת
 מזלו של כל אדם טרם בריאת העולם לפי מעשיו
 של אדם לעשות לא כתן חקב״ה רשיון לככנים
 ולמזלות להרע ולהיטיב *לתיכלח על שראה כי
 האדם העתיד להיבראוח לא יחי׳ נכון לחיות
 בלא יצר ככחוב כי יצר לב האדם רע מנעוריו
 ועל זח חאלקים שהוא אל רחום וחנק ארך
 אפים ורב חסד ונחם על הרעה ערך וחיקן
 החשובה מטרם ברייחו של עולם ככחוג בטרם
 הרים ילדו וחחולל אק חשב אמש עד דכא
 וחאמר שובו בכי אדם שאם יחטא האדם ויחזור
 בחשובח לפכי בוראו ויתיישר לעשוח הישר והטוב
 מלפכי השם מחכחם הקב״ח עליו ומהפך מזלו
 הרע לעובח. ואחר ראות האלקים כל חקנס
 העולם וחקנח כל בריוחיו קודם שנברא העולם
 אלפים שנח מיד התחיל לבראוח העולם בכחו
 הגדול ככחוני׳ס״י שאמר חקביח לאברהם אבינו
 ביום שכרת עמו חבי־יח ככחוב ביום ההוא כרת
 ח׳ את אנרם ברית לאמר וכן כתג בס״י בל״ב
 נחינוח פליאוח חכמח חקק אח עולמו כשמי׳
 אברהם בן מ״ח שנח בימי הפלג׳ (חג׳ מחרצ״א
נ נפירשיי והבין) וחשב ״  וע׳ נמס׳ שבח דף י׳ ע
 מיוצרם אשר יצרו חאיך יצר אח העולם, וחשב
 איך חי׳ חחל׳ טרם כל ועסק נ׳ שנים לבדו
p עד שאמר לו חקנ״ח עסוק עם שם נן נח 
 חכם ישמח אנ עד שחשנ ועשה ספר יצייח על
 יצירת העולם לכך נקרא ספר יציר׳. בל״ב נתיבו׳
 שכלך ולמה ל״נ לא פחוח ולא יוחר לפי שהחולי
 מהחלת נב׳ נראשיח ומסיימת נל׳ לעיני כל
 ישראל ללמדך כי כל דנר רמוז נסור׳ ול״ג
 פעמים כחינ *כיה כלפי כנוד חכנוד הקרייס,
 ול״נ אלקים מנראשיח עד יום חששי הכל בחור׳
 אלא שנעלם ממי אדם וסודי החור׳ לא נמסלו

 כיא ליליאיו סוד יי׳ ליריאיו:
 נתיבות למה אמר לפי שכחב א) נחינומ
 פליאוח לפי שחם מכוסים מגני אדם
 ונעלמי׳ קורא אוסם פליאוח כמו כי יפלא וחרגומו
 יחכסי לשק כיסוי כמו פלאוה עדוסיך לשק מטסה
 ואומר פליאה לעת ממני כלומר הדעה מכוסה
 ממני שלשה חמס נפלאו מעני נסחרו ונעלמו כמו
 לא נפלאה היא ממך מכוסה ונסחר. ועוד למה

 אמר
 שכחיב חנוחן בים דרן ובמים עזים נסיבה ואח״ה

 זיבות מליאות 1
 א

 לשיקבה״ו ביאור

 קןףך* י״י ליריאיו ברוך הוא שמסר סודו ליראי
 השם לשעשע בחורחו יחי שם י״י מגרך
 מו״ע# עד שלא ברא העולם הי׳ הקב״ה ושמו
 בלבד כי השם קדם לעולם כדאמריק בפר״א
 שכיכחו באמצע והוא יושב על כסא רם ונשא גבוה
 וחלול למעלה למעלה באויר ומראוח כבוד כעין
 חשמל חציו אש וחציו ברד ועטרח חפארח בראשו
 וכחוג שם המפורש על מצחו חד השם קדם
 וכחיב כל הכק׳ בשמי לכבודי גראחיו. וחחורח
 קדמה, ח׳ קככי ראשיח דרכו קדם מפעליו מאז
 ובפסוק זח נ׳ אלפי״ן שחחורח קדמה אלפים
 שנה קודם שכנרא העולם דכחינ ואחי׳ שעשועי׳
 יום יום ויומו של חקנ״ח אלף שכח דכחינ כי
 אלף שנים נעיכיך כיום אחמול׳ ועל מה היחס
 כהונה, ע״ג אש לננח נאש שחורה נפרקי דליא
 מיד נחייעץ חקנ״ח נתורח ששמח חושיה לנראוח
 אח העולם, השינה ואמרה לו לנון כל העולמי׳
 אם אין צנא למלך ואם אץ מחנה למלך על מה
 הוא מלך אם אין עם, מקלקץ אח המלך. איזהו
 כבודו של המלך ושמע הקנ״ה וערנ עליו, ואיחא
 במדרש כשביקש חקב״ח לנראוח אח העולם יעז
 נתור׳ ששמה חושי׳, אמר לה אברא בכי אדם
 שיהיו מסעסקין בך ומקיימים מלותיך שבח לבחולח
 ואין למי לארסה וצבא בלא מחכה. השיבה ואמרח
 תור׳ לפניו רבש״ע עשה צביוכך שאם אין צבא
 למלך על מח הוא מלך ואיזהו כבודו של מלך
 ושמע אדון [הגחית מהרצ״א אדון העולם] וערב
 לו בדברי תור׳, ומנין שנתייעץ חקב״ח בתור׳
 שכן כתוב לי עצה והושי׳ אני בינה עד שלא
 נברא העולם חי׳ חקג״ח לבדו בכבודו ובגדולתו
 ונוגח אורו הגדול וחרב לאין חקר ושיעור כדכסינ
 עוטה אור כשלמה. ונחורא עמ" שרי׳, ואוחו
 האור אין כל נרי׳ יכולה לראוחו. וחי׳ הקנ״ח
 משעשע בחכמת האותיות נאותן אלפים שכח .
 וחי׳ מצרפם ומגלגלם ועושה מכללם דינור אחד
 ומגלגלן פנים ואחור נכל כ׳׳נ אוחיוח. וחי׳ עוש׳
 עוד מהם דינורים כלולים. מלא דינור. חצידנור
 שלישדנור. פי שני׳ מדנור. אחח זח נזח.כלולין
 זח בזח. בדול זח מזה ומגלגלם פנים ואחור
 באוחיוחיהם וגניקודיהם. ימונה מספל מניינם עד
 כולה, וכ״ז הי׳ הקב״ח עושה על שח״ רוצח
 לגראוח אח העולם גמאמרו וגכינו׳ שמו הגדול
 והנורא והנפלא והחזק והאמיץ גכח וגגגורח ,
 אשר מכינוי אוחו השם חנקדש וחנעקחי׳נעש׳
 כל ע״ג גרגע קטן כהרף עין גלי לאוח ויגיעה
 כ״א בדברו ובמאמרו ובציויו ככחוב בדגר יי׳
 שמים נעשו וכחיג נס׳ גלאשיח שמסר הקניה
 לאברהם אבינו ולמשה רבימ בחר סיני ויאמר
 אלקים יחי אור ויהי כן באותו רגע כי הוא אמר
 ויחי הוא לוח ויעמד ועוד הי׳ חקג״ח מגלגל
 חאוחיוח כדי להוציא מהם כל דגר׳ הלשונוח
 שגכל הארץ. ואחרי כלוח חאלקים צירוף חאוחיו׳
 וגלגול הדגורי׳ וחשגונם ומניינם ומספרם. החחיל

 א) נראה געליל שחסר כאן ואולי כצ״ל לפי
 מחלףל הדגול נ



 ךןף״א פי׳ עי ספי־ יצירה *״א מגרמיזא
 מקור החיים, כי עמן מקור חיים אלקים חיים
 השמיע קולו לישראל ולאימתי השמע עם קול
 אלקים חיים, ג׳ נקראים חיים אלקים חיים .
 מים חיים עץ החיים. שדי על כאן *לא יש די
 נעלם שדי ין לת וד בגי׳ ת״ק •שעם שדי
 פרח ורבה. פר״ו ורב״ו גימ׳ ת״ק כן ובת יש בהם
 ס״ק איברים. אלהיט, י״ה טל׳׳א את השמים
 ואס חאק אני מלא. חיים שמי לעולם ואחרון
 על עפר יקום והוא חיות הכל אני יי׳ עושה כל
 שהוא חזק בעולם כמו יש לאל ידי. אל עולם
 שדי למה הזכיר אלא כדאמריכן בחגיגה שד״י
 שאמר לעולמו די. ולפי ששמים וארץ חיו כשתי
 פקעיות של שתי והיו נמתחות וחולכין עד מחלן
 ת״ק שנח אמר ד . וכן תאמר שדי במילוי ותסיר
 שדי ותקח הנולד ממנו כן. שין דלת יוד. תקח
ד יעלה ת״ק. רם ונשא. רם נשמי  י״ן ל״ת ר
 מרום נשא שהוא נשא על כל. רם על רמים נשא
 על נשאים וסובל מעלה ומטח וסובל כל העולם
 כולו כי העולם נושא כנשמה חטשאח כל הגוף.
 שוכן עד שמלכותו עדי עד ואין לה הפסק ואין
 לח אחריח הוא קודם *ומבלעדי עד. וקדוש שמו
 שהוא קדוש ומשרחיו קדושים. ולו אומרים בכל
. הנה הזכיר י׳ שמוח הכאוס  יום ק׳ ק׳ ק׳
 לו וחמשובחוח כנגד י׳ מאמרוח עד שלא נשאר
 דבר כי הוא בראו ויצרו ואחר חקירה ובחיכה
 וחפישח התגוננן . ונמצא י׳ דברות אשר השמיע
 לאבותינו הקב׳׳ח לפני הר סיני כנגד י׳ מאמרות
 עד שלא ישאר מצוח כלל כ״א תכנס תחת י׳
 דברות. והמדרש יברר לן הכל כאור וכצחרי׳ כל
 דבור ודבור יככס בו מצות ממצית ל״ת בתסלח
 דבור אככי כלומר עושה כל שכא׳ אכי ח׳ עושי
 כל כתחיל עתה מקצת י׳ שמות. ולאחר כן כבאר
 כל דיבור ככגד תרי״ג מצות. דבור לא יחי׳ לן
 רמז כל יקר כי חברם ביחד גאמרו אשר ברא
 בשמים ממעל ואשר בארץ מחחח ואשר במים
 מתחת לארץ ודבור לא חשא רמז לכל נעלם
 ונסחר כי רוב חשגועוח ע״ז חענין. ודבור זכור
 אס יום חשבח היא חלק מן הזמן ידוע באל .
 ודבול כבל אח אבין הוא הכפול בעינו. ולבור
 לא תלצח למז לכצבח ללביעח כי אוחו דגל הוא
 מנצב. ולגול לא חגכוב הוא מן חמשלת והקנין
 על חאמח. ודגול לא חענח למז בו המפעל כי
 לוג חעדוח לא יחי׳ אלא על חכח. ודגול לא
 החמוד רמז גו המקום ושאר חמחחגל אליו. לכן
 הקדים ביח לען. כבל נחבלל כי כל חי׳ לגרות
 הקיפה וסוגגח גכל דבר שבעולם כאשל הוא כן
 נחייחח חרי״י. מלוה חם רמיזה מן העולם. מן
 י׳ מאמלוח חייג לחיות ח״ל וי״ג חחחגר וסי״כ
 נסחחח נפחחוח י׳ דגלוח. ולא נערלה אחה ק
 חמצוח חוצה ממנה וגחקרי וגגחוני לכל דיבור
 וחגיריו וכל הדומה לכל דגול מצאנו המתחברות
 וחנאצלוח מחן לדבור אנכי שמונים. לא יהי׳ לן
. לא ז . לא חשא ט״ח. זכור ע״ח. כנד עי  ס׳
 תרצח נ׳ לא הנאף ג׳׳ח. לא חגכג נ״מ. לא
 מענה נ״ב לא החמד נ״ד. מספר הכל תרי״ג.

 וגגחוני
 י ולפי הנראה מסענין דחמחנר קאי לפרש סיבה

 אלו חם מסופקים גחכ״י

 אמר פליאוח לפי שמציכו גבריים עולם ססמן
 בה פליאה אחה ח, צבאות הכה אתה עשית
 את השמים ואת הארץ בכחן הגדול ובזרוען
 הנטוי׳ לא יפלא ממן כל דבר: חכט״ה לפי
 שכתיב ה׳ בחכמה יסד ארץ וכתיב מי יספר
 שחקים בחכמה חידש האויר בחכמתו ומיצה חמים
 •ונשמרים העפר *ומחיתום האש פליאוחחכמה:
 א) אלקים כמה מיצה וחקק בתון [נמחק סיבה
 אחת] ארץ שהי׳ מחריט בארץ: יה ל׳ חחק חסין
 י׳׳ה כל הנשמה תהלל י״ה וכתיב וכאבשלום אין
 איש לחלל תואר. ופירוש י״ה מן היות *והיו חי׳
 כן י״ה שתי׳ טרם כל והוא חידש פנינים ויקרות
 שאין לה ערן ולא חשחנה: יהוה פי׳ היה חוה
 ויחי׳ ועושה אנכי ה׳ עוש׳ כל ובמעש׳ בראשיח
 לא נאמר יהו״ה עד כילה מלאכס שמים וארץ
אלקים אלן ושמים הזכיר שם מלא ׳ ח ה ו ש  ביום ע
 על עולם מלא כי יהוה שם גדול אדון האדונים
 [נמחק ב׳ חיגוח ואולי צ״ל לכן נק׳] אדוני. יה
 במילוי יוד הא בגי׳ יהרה חצי השם ככולו יה
 יהוה כי ביה יהוה צור עולמים. יה יהוה .
 באלו ששה אוחיוח ברא הקב״ה שמים ואק וקצ״ו
 עולמוח כמכין עולמי״ם העוח״ב כברא בי׳ וחעוח״ז
 נברא בה׳ דכתיב אלה הולדוה השמים והארץ
 בהבראם נה׳ בראם וחתם השמים והארץ בשמו
 הגדול ישמחו השמים וחגל הארץ התחלת הסיבוס
 יהוד,: צבאות כק׳ כשכל ישראל עולים לחשחחווס
 ולזבוח לפני ד׳ לבאו׳ לכן כשהיו ישראל במחלוקת
 שנאת חנם. חלק לבם. לא נאמר צבאות בירמי׳
 ויחזקאל אבל בבית שני לבס יחד נאמר בחגי
 זכרי׳ ומלאכי ה׳ צבאות שהוא (נת״א) על כל
 צגאוחיו ואוח הוא גצגא שלו ואין דומה לו כי
 מי גשחק ׳ערון לה׳ ידמה לח׳ גגכי אלים .
 צבאות והלא קודם שנגרא העולם לא חי׳צגא
 ולמה אמר צגאוח אלא לפי שחי׳ לו לגראוח
 העולם וגזר כמה גני אדם יחיה וכמה גריוח
 יחי׳ שלא יהי׳ העולם'קצר. אלא (נמחק ג׳ חי׳)
 קולא חדולוח מלאש ובלא העולם והוא הנזכר
 בבליאח כח אמל ח׳ צבאוחבולא ישראל מלככם
 ולפי שמצא צבאוח ביצילח חבלו גס״ ח׳ צבאוח
 שהוא אוח בצבא שלו והלא עליין לא הי׳ לו
 צגא אלא קודם כל הבולא כי יהוה חי׳ חוח
 רחי׳ וגזל אח הכל. ועשם השכינה חניכלח (נמחק
 ג׳ חיגוח) כשיה״ שהיא אוח וגזל מחחלח יהוח
 צגאוח שילאה לנביא כאלו צגאוח לפניו וכלצגא
 השמים עומדים עליו והוא לבדו יושג על כסא:
 אלקי ישראל. ישראל של הוא גפני כי שריח
 עם אלקים. אל חזק. אלהי ישראל והלא עדיין
 לא חי׳ ישראל אלא שכחוג גורא ישראל מלככם
 ואמרינן גג״ר מחשגחן של ישראל קדמה לכל .
 בראשים גרא אלקים* אין ראשיה אלא ישראל
 דכהיב קודש ישראל לד׳ ראשיה בראשים גגי׳
) (גח״ל נעמי״ם) ואוחיוח ישלאל חם  ישלאל ג
 רא״ש ל״י וכתיג מי כעמן ישלאל תחת ללאש״י
 ישרא״ל: אלהים חיים דכה* הוא אלקיםחיים
 ומלן עולם עץ החיים כנגד כסא כגוד אל עולם,

 א) גם כאן חיגח אלקיס היא מגומגם
) חיו  חקק שגס׳ יצירה: ג



 הר״א ^ על ס׳ יצירה *״א מגרמיזא ב
 וחיו חלאשוכים כשבעים חי ה׳ אשל עשה לכו אח
 הכפש הזאח כי היוצר לכל המצייץ לעזרם הבל
 כן חי העולמים כמצא בכל. והוא הכל ראשון
 לכל רמז הגוף קיבל וחיותו דק ממנו הדעת דק
 בחיותו וכמו השכל לא יתפרק בחתפתן הגיף
 כן לא יתפרק הבורא בהתפרק העולם וכמו
 הדעת לא ימות במות הגוף כן הבורא לא יפסק
 באבוד העולם שכ׳ המה יאבדו ואתה תעמוד .
 וכמו הדעת בכפש והוא למעל׳ ממנו והיא מושכת
 ממכו *כצחו וכדעת אשר לא ישאר בגוף עצם ולא
 כתח ולא גוף כ״א עצת הדעת בם לפי החי׳
 בכולם והדעת בחי׳ כן הקב״ח לא ישאר בעולם
 לא הר ולא ים ולא גבוה ולא אויר כי חוא
 בכולם באויר ובאבכים גיאות י״י אם יסתר איש
 במסתרים ואכי לא אראכו בכל עיכי יי׳ צופות

 רעות וכרבות כמו שכפרש לפכיכו:
 והזכיר י׳ שמות ככגד י׳ מאמרות ברא את
 עולמו גג׳ ספרים בספר יספר וסיפור.
 ספר הוא מכהג גולם האות כדי ללמדם ספר
 שזכיכו לקראת ספר כשד״. ספר הוא מכין כמו
״ אגיו. סיפור הוא  אחרי הספר אשר ספרם דוד :
 דיגור ומאמר כך קגלתי אכי אלעזר הקען מפי
 , אבא מורי רביכו יהודה שקיגל ממורי הרג רגי
 ''יחודא rpo והוא קיבל מאבא רבכא שמואל בן
, שבתי מכלי פ״ ספר י  רבכא קלוכימוק חזקן. ו
 אחד אמ״ש. וספר שכי בג״ד כפר״ת. וספר שלישי
 חרז חע״י לכ״ס עצ״ק. וכל חבריי׳ זו כך מכהגה
 בבבא אחרת היא מבארת חבגא שלמעלה חימכח.
 ל״ב כתיבות חם ״ ספירות וכ״ב אותיות כמו
 שפירש לפנינו ואכ׳ מצאתי ס׳ גג׳ ספרים חולק
 כ״ג אוחיוח אמ״ש ספל אחד. גג״ל כפרי׳ח ספר
 שני חרז חע״י לנס עצי׳ק ספל שלישי. בג׳ ספלים

 כנגד חולח וכגיאים וכחובים :
 עשר ספילוח גלימה עשר ספילות חן שכל
 חספילוח חלוי גחם כמו שיאמל לפנינו
 שאץ להם סוף אג גדחוזח טי. עדכן החשגוכר
 [הכוללים] ואם יש לך להוסיף על החשגון חזה
 יש לך לחזול חלילה י״א י׳׳ג וכן כולם עד כ׳
 שחם ג׳ פעמים י׳ וכן ל׳ חם ג׳ פעמים כן
 כל חחשגונוח כלולים גחם: כלימה שאין מה
 יוחל. ח) גלימה לשון סחימה כמו עדיו לגלום
 כלומר נסחמו ונכללו כל חספילוח גחם עשר
 ולא תשע עשר ולא אחד עשר כלומר שאינס
 לאי־סחות ולא יותר מי׳ ואע״פ (חגחוח מהרצ״א
 ואעפ״כ) כולם כלולים גא׳ שהוא ראש לננין :
 הבן בחכמה חכם בבינה. כלומר שים עיונן
דגר מח״ד גזאח החכמה ותן "  ־"בחס חגץ ־
 כל חכמתן לגינה זו ואל חספירוח לחגין ראשית
 ראשיהם ואחריה אחריתם כמו שנפרש : בחון
 בהם לידע חקור בהם לפלשם. וצור שמור גלגגן
) וצול: והעמד  שלא לחלחל גחם יוחל מדאי ו
 דבל על גוריו. על *כס לוחו: והשב יוצל על
 מכונו. כי הוא יוצל וגולא לבדו ואין זולחו .
 פילושו כשחחשוג גלבבן על גולא עולם האין
 הוא חנייהו למעל׳ למעל׳ עד אין קץ p לפנים

 ולאחור
: גן ) ג״ח זו אין לה מו ) חיב׳ זו אין לה מוגן: ל  ג

 סיבה זו נלאה מיוחרמ :

 ובבחוכי מספר אוחיוח עשל דבלוח חן חר״כ
 אותיות תן מהם תרי״נאוחיות כנגד חרי״גמצוח
 ושאר ז׳ אותיות הם אשר לרע״ן . הבן שאמר
 שורו וחמורו וכל כבר זכר שם כל דבר מחובר.
 יתברן שמו החכם שחיבר ב־־בר קצור ומעט רוב
 המצות עד שלא כעדר דבר וכן אמרו חכימא
 ברמיזא. *וש״א ברא את עולמו בג׳ ספרים רמז
 בו כי כל הדברים להם ג׳ ספרים. ומלאכו החכמים
 י.ממ הדברים על ד׳ באמרם כי ימצאו הדברים
 בד׳ עכיכים כמו הם ד׳ טבעיוח בכי אדם וד׳
 חיקוכיוח כמו חכראח או במאמר כמו שכא׳ אמש
 או במכתב כאשר ככתב אל״ף כי״ן רו שי״ן וחם
 ד׳ חין יעשח מחובר כתב זח ג׳ יסודות כאמר
 כי הכיח מציאת הדבר בעצמו כי כיחד ג׳ היסודות
 ולא כצטרן לו . והשיב דבריו לאשר יצטרן לו
 ויכחב בו ויספרמ ויאמר מצאם ג׳ לכן אמר ג׳
 ספרים והם חמכחב והמספר והמאמר תחברם
 עם א) היקר בעצמו יחיו ד׳ דברים ב׳ מהם
 מהחברים המה הוא הדבר בעצמו והמחשבה וכל
 מח שימצא באחח מחכה ימצא כל בכי אדם .
 ומחם חשכים מחפרדין חמכחב והמאמר לא שפח
 אחח ולא מכחב זולחו אם חם מחפרדים לעכין
 לאלה ד׳ רמז חכחוב כי החכמה הוא ה>סוד
 שכא׳ אז ראה ויספרה הכיכה גם חקרה . רמז
 המאמר ראה הדבר בעצמו. ורמז ויספרה המאמר
^ ורמז חקרה כ  הניב בה. ורמז הכינה חמכחב ם
 המחשבה והמזימה שתבץ כל התחלה . ורמז בה
 [נת״א] ועשאם שבה ברא את הכל שנאמ׳ וידעו
 וישכילו וישימו יחדו. כי יד ה׳ עשתה זאת רמז
 ראו דבר שיראה. ורמז וידעו למכתב כאמרם רשם
) שמן אבימלן. וישכילו החכמה על צחצוח  אח ג
 הלשון וגם נאמל לא אמל געט כחג זח וספל
 ומחשגח וסיפול ולמה עשה ספל שהוא נדמה
) החמש כולה  אחד ממין המחשגח גמקים ג
 ד) באמל שעשה הלגל גלמז חיגוח מין אחל
 סוין ג׳ השמות במבטא וגאוחיוח ולא במדלש .
 ספל וספל וסיפול וכן לאינו נגיאנו וחכמינו גזה
 חענץ בכחג הנגיאיס נאמלו פחד ופחח ופח
 עלין. גחל ג׳ חיגוח מגטאאחל נדמה וכן גלגלי
 חכמים נמצא כזה הענין גכיסו גטסו גכעסו .
 וכן א״ל אליעזל הפייטן לסוככ׳ למסכי לחנסיכי
 גנסיכח קלוש. וכן לאינו גכחיגח שלומוח שגחי
 שלום וחגשי גלכוח וחשב* הגונוח או מגטחי
 שלום. ומגטחי גלכוח ומטחוי חכמוה או חצנ׳
 שלום חוצני גלכוח וחצני לצון או בזח הדמוח
 וחענין מגעאוח נלמוח נלאוח ולא גמדלש שווה
 וכנגד ספר וספל וסיפול חלאה אח הנפש מג׳
 כח הרהור וחחאוח והרוגז. החרחור אשר גו פלי
 כל צולן לדעחו אוחו ולח נקלאח נשמח. שנא׳
 ונשמח שדי הגינם. והחאוח אשר גח תחאוח
 לטעם ודגר אחר והיא נקראה הנפש. שנא׳ ונפשו
 מאכל חאוה והרוגז אשר $ו חחרה ותענה ולה
 נק׳ לוח שנא׳ אל חבחל •לגן גלוחן לכעוס .
 ושני שמוח הנשאלים חי׳ ויחידה בגלל כי היא
 חי, לא דמה לה דגל יצילה ויחידה שהיא יחיל׳

) גפסוק כחיג אח שמו:  א) אולי צ״להלגר: ג
( : ו א  ה) נ׳ דצ״ל ד



א מגרמיוא  הר״א 6י׳ על ם׳ יצירי. י
 שאין שום אדם יכול להעמיק הדברים. עוממ
 ראשיח הרוצה להעמיק מחשבחו לראשים החל
 והערימה שהי׳ קודם העולם. עומק אחרים לאחר
 העולם בקוף וחוץ כל כי יהוה חי׳ חוה ויחי׳
 לנצח. עומק טוב הוא האדר האין הוא שולט
 באויר. עומק רע הוא העובי האין הוא באומו
 חשן או בחון עוני הרקיעים או בעובי גבה .
 והאין יפסוק בעובי האין הוא בטוב במקום ככבד
 רע הוא חילופו שאינו ככבד מקום טיכופח .
 עומק טוב אין מחשבה יכולה להעמיק ולומר 6כי
 אבוא עד קץ חכמותיו ומחשבותיו שמחשב להיטיב
 לטובים ולכל שמיטיב אין לחח קץ למחשבוחיו
 הטובים שהוא מחשב עומק רע ואין להעמיק לבא
 ולמצוא ראש וקץ עומק מחשבותיו לעשוח רע
 לרעים ולאשר מריע. עומק טוב אין אדם שימלא
 ראש או סוף לדעח כמה יכולח יש בו לחרחר
 לומר כן וכן ריבי ריבואוח יכולח וכח יש בו
 לעשות טוב או רע. כן וכן חכמות ונפלאות יש
 לו. כן וכן יודע נןוב ורע. אין פח לבוא לקץ או
 להרהר* ואין להעמיק מתי התחיל׳ נו חכמתו ויכולת
 חפצו ולא לתת סוף נחם, ואין להעמיק ולמלוא
 קלנ להנאותיו כמה חפצים וכמה כנורות יש לו
 ,וכמה ראוים לו ושנחוח כמה ראוים לו וכמה
 מעלות טונוח על מעשיו שמריע ומיטינ ולמה
 ועד מחי ואין להעמיק ולדעח קצנ צנע מראיתו
 ואין לו שום צנע חננרא ואין להעמיק נדנרי סח
 ולא נחרהורי חלנ כמה הם עסקיו ואימחי הי׳
 לחם ראש, ומחי יחי׳ לעסקיו קץ וסוף ומחי ראש
 לעסקיו ומאי זח עסק ראש, וכל העסקים וחפלים
 כולם עושה יחדיו שיש עסקים וצורכי נריוחיו יוחר
 ממעים לכן הכל יחדיו, ועומק טונ עולם מחחדש
 לטונוח עח ללדח, עומק רע ועח למוח , ואין
 להעמיק עחח מצמיח חדשוח לטובה, ומהפןטונת
 לרעה , עומק חווייתו מחו אין למלוא חכליח שנא׳
 אם עד תכלית שד״י תמצא לכן נק׳ ידר׳ד
 שהווייחו נלי ראש וסוף להיטיב מאח י״י היסה
 זאח היא נפלאה. ורעה. י״י ענה ני , כי צורם
 מכרם וי״י הסגירם, והחגדלתי והתקדשתי וכודעסי
 עומק יום המעמיק על בורא עולם כביכול עד כמה
 יכול שיניע הגודל כלפי רום למעלה, עומקחחמ
 כמה יכיל להיות כלפי[חחח] למט׳ עמוק עמוק
 מי ימצאנו, עומק מזרח מערנ צפון ודרום׳ שיעמיק
 מכל לד לד רוחוח עד היכן הוא יכול להגיע
 כל אלה אין להם סוף כי לגדולתו אין חקר
 וקצבה לא למעלה ולא למטח ולא נד׳ רוחוח
 העולם כשיחשוב כל אלה ׳חשונ כי הוא אדון על
 כל יחיד בעולמו אל מלן כאמן ומושל נכולם ונכל
 הוא וממעון קדשו למעלה ועדי עדי על וע״ז
 אמר שלמה נחכמחו ׳דעחי אח כל אשי יעשה
 האלקים הוא יהי׳ לעולם עליו אין להוסיף וממנו
 אין לגרוע וכחינ מה שהי׳ כנר הוא ואשר להיוח
 כבר הי׳ והאלקים יבקש אח הנרדף , בני אדם
 המבקשים לדעח וע״ז אמר שלמה אחכמח והיא
 רחוקה ממני רחוק מה שהי׳ ועמוק מי ימצאנו
 עמוק עמוק זה הדבל לא ימצא כל הדברים יגיעיס
 לא יוכל איש ללנל ואמל ולאיחי אח כל מעשה
 חאלקים כ׳ לא יוכל האדם למצוא אח המעשה:
 עשר ספילוח בלימה צפייחן כמלאה בזק. אסור
 לאדם ליחן דעהו נהם כהרף עץ שאין
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 לאחור לאחורי מזרח ומערנ צפון ודרום ולמעל׳
 ולמעה עד אין קץ נכל מקום. או תחשונ מראשית
 מאימתי. או עד אימתי הוא. או תחשוב האין
 גדולה האורה אשר עמו או האין הוא בעובי
 הרקיע או בעובי החשן. או עניינו. כשתחשוב כ״ז
 העמד הדבר על בוריו ותן ללבן כי הוא יצר
 לבדו הכל ואין זולתו. והוא בכל ומושל בכל .
 וכן יפרש לפנינו ומדתן י׳ שאין להם סוף לבוא
 לסוף י׳ ספירות בלימה . בלום לגן מלהרהר .
 סתום פין מלדבר . אל תהן לבן להרהר שאם
 תחשוב על הבורא סתום פין מלדבר האין חנייתו
 הוא למעלה או למטח או כלפי מזרח ומערב צפון
 ודרום. או על האור הוא האויר או בעובי הרקיע
 או על ראשיה ואחריה כמו שפירשנו למעלה על
 אחה מהם שתחשוב בלום פין מלהרהר, הסר
 אותה מחשבה מלבן וסתום פין מלדבר ואם רץ
 לנן למחשבה זו תסירכח מלבן ושוב לייחוד
 המקים לעבודתו וליראתו ׳ וכק׳ חקב״ח מקום
 שהוא מקומו הל עולם שכאמ׳ ומתחת זרועות
 עולם׳ ושוב ליראתו כמו שמציכו בחיות הקודש

 כשהם רוצים לזקוף קומתם מיד כופפים קומסם
 מאימת השכינה ורצין ושבין ומשתחוים צו וכן
 עשה אהח ולא יעלו המחשבות האלה על לגבן
 ומה שהחיות רציא ושוב זהו מפני שלהביות
 הדיבור של הכבוד וחם יריאוח פן יפול עליהם
 ולצום שיפול מהם , כשהקול נא ממזרח קופצות
 למערב כן לכאן ולכאן כן סבנ לנן מלהרהר :
 ועל דבר זה נכרת ברית על י׳ מדות הללו שאין
 כל^החכמים יודעים הדברים ונכרת ברית בלשון

 ופח שלא לחשוב כלום באלקוח:
 ומדתן י׳ שאין לחם סוף שאין חכם שיכול לידע
 ולהבין למלוא י׳ ספירות שאם יבקש
 החכם למצוא לא יוכל אמרתי אחכיייז והיא
 רחוקה ממני כי לא יוכל האדם למלוא 0שר
 יעמול האדם למצוא ולא ימצא י• נעוץ סוכן
 בסחילחן והחילסן בסופן פי׳ נעוץ ודבוק הסוף
 בתחילה והתחלה בקוף. שאס תחשוב בלגן כן
 וכן ריבי רבבות שנה יכול להיות מן תחילתו הוא
 עומק הראשית תחשוב התחלה כמו שהי׳ בראש.
 כן יהי׳ 3סיף וכאשר יהי׳ בסוף כן יחי׳ בראש
 הרי נעוץ חח־לתו בסופו כשלהבת קשורה בגחלת
 חשלחבח הוא היוצא מן הגחלת כי גחלת הוא
 עיקר וכאשר חנפח הגחלת ייוחד ויוחר חשלחבח
 יוצא כן וברוח פיו כל צבאם וכן אין סיף לכל
 אלו הדנרים. *וצור וחשוב שאדון יחיד שהבורא
 אדון כל והוא הכל והיוצר אחד ואין לו שני
 כדדרש נמדרש קהלח יש אחד זח הקנייה ׳״י
 אלקינו י״י אחד ואין לו שני ודאי גם נן ואח
 אין לו ומרונ חנינוחו קרא לישראל נני נכולי
 למען אחי וריעי. ולפני אחר מח אחה סופר
 כמו הא׳ שהיא ראשון לחשבון והיא יחידה ולפני׳
 אין חשבון ומנץ והופכח פני׳ לצד ימין מן האוחיו׳
 וחוליה של מעלה כמו י׳ כן א׳ נושא כל אשר
 חחחיו. כן נורא עולם יחיד ואץ לו שני וראש
 לכל ולפניו אין שים חשבון ומנץ כי מעולם הי׳
 ולעולם יהי׳ אשר אין קץ וחשבון לדנר ראשון
 ואחרון והוא אחד. וחופן פניו מעולמו וירא און

 ולא יתגונן ואל עליו( נושא כל והוא הכל ן
qip עשר ספי׳ גלימח מיס! עשי שאין לחם 



 חדיא •י׳ על ס׳ יעייי׳ •״א נגנרמיזא ג
 ויפרפרו אס לא קאויר סמן שככנק בו לא
 יפור9רו ויושבמ באוחו או״ר, ואוחי נמצאם וכן
 הדעת אשר לא יזיק לס מדים לואים ולא «ויע
 ולא חולי ומצוקה ק נורא •ולס לא חיק לו
 מלוכלך, ובמוח הכל ובאבוד כבל הוא חי לנצח
 והמבין יבין כי האדם ישכיל דעתו נדבר הכמוס
 והקהום והנקתר והכקגר ובמוך עובי כל דבר
 כן נורא עולם לא נקחר ממנו כל מזימוח וכל
 דבר. ומה שנאמר במעשה מרכבה שיעור לקומח
 השכינה רל״ו אלפים פרקאוח שלו, והפרקה ח׳
 מילין והמיל ד׳ אלפים אמה, והאמה ד׳ זרחוח
 והזיח כמלא עולם ושמים בזית הק,זחו דוקא
 לשכינח כבודו אבל לבורא עולם אין חקר וקצבה
 וע״ז אמר ר״י אני ועקיבא עריבים נדבר עיכ
 אם ירחיב לבך משכהו אליך כי עשר דברים שאין
 להם לא ראש ולא קוף ולא הקף ולא פיאה לא
 צנע ולא מראה לא זיזה ולא ניעה לא חידוש
 ולא שינה לא חקר ולא יחר בכל הדברים לא
 זקן ולא בחור, לא נחלק ולא נבדל לא רואה
 ולא שומע כגופני, יש אחד ואין שני לו ולו נאוה

 חהלה בכל מעשיו :
 עשר קפירות בלימה וכ״ב אוחיוח הרי ל״ב
 נחיבוח שהם י׳ קפירוח וכ״ב אוחיוח
 הרי ל׳׳ב, ומן כ״ב אותיות יקוד ג׳ אמות, ה׳
 כפולות וי׳׳נ פשונרת כמו שפירש נבא אחרת ורוח
 בכל אחת מהם כשחיציא דינור מפיך יהי׳ רוח

 דיבור לכל אחת כמו שפגרש לפנינו :

 עשר קפירות בלימה שאין לק«ור יותר מי׳ כי
 כשאתה מונה י״א הרי תוזר החשבון
 חלילה, כמקפר י׳ אצבעות זהו קימן לדבר כמו
 הבננות י׳ וה׳ כנגד ה׳ וברית יחוד מכוונת
 באמצע כ׳ ה׳ אצבעות ניד ימין והי ניד שמאל
 0והלשון באמצע שממנו מחבבח הייחוד לפהילשון

 הוא ברית הייחוד באמצע וכן ה׳ אצבעות ברגל
 ;מין וה׳ אצבעות בשמאל וברית המילה מכוונת
 באמצע כן ׳״ק הם ויחיד עולם ממוצע למעלה
 מכולם על כקא כבודו, זהו ששנה במלת פה
 ולשק ובמלת המעור הוא הערוה כלשון שכתוב
 למען הביע אל מעוריהס וכמו כמער איש ולויות •:
 ואני קבלתי שוב אח הבבא עשר ספירות מקפל
 י׳ אצבעות עד ומלת ה מעור יש להיות בחחלת
 הקפד אצל בקפר וקפר וקיפוד, ואחר מלת המעור
 יש להיוח בבא עשר קפירות בלימת י׳ ולא «׳
 וכו׳ וכן עיקר, וכן מצאתי לאחר כן בב׳ קפריס
 הבבות כקבלת, וכ׳׳ה הקדר לאחר שאמר ורוח בכל
 אחת מהס לאחר כן בבא ׳״ק בלימה אחת רוח
 אלקים וכן מצאתי : עשר קפירות בלימה, כל
 אומן הרוצה לעשות בנין אם אין לו אבנים עפר
 ועצים ומים: וכלי הבנין א־נו יכול לעשות בנין,
 או אם רוצה לעשות כלי עץ או כלי זכוכית או
 בחל או נחשת או כקף וזהב אם אין לו אוחו
 הדבר שרוצה לעשית מ הכלי אינו יכול לעשות
 הכלי, והקב״ה עשה בלימה מאומה מכחו הגדול
 אתה מונה עקר קפירות : אחת רוח אלקים
 חיים פירושו רצונו וחפצו נכון כקאו מאז שמרוח
 דבור חפצו מן האש הגדול נברא כמו שנפרש
 לפנינו והוא חחום ני׳׳ה הוי׳ כקאו במעשה

 2 נראשית

 דנר קל ומהיר נכל צנא השמים לרון לשוב
 ©נזק, והנזק מיץ אחד הוא מג׳ מיני נרק הכחובי׳
 ומכונים נקפר החכמה והוא היורד מן השמים
 ניום סגריר ונראה יורד כחומ של אש מותכת
 או כחוע מותכת הכהן כאש והולך פה ופה כאש
 מזח וכהרף עץ כראה לעין וזהו דברו בהם כל
יעשה עצמו  אדם המדנר נהם ומדקדק בלבו :
 המנץ הנזק p ושב פתאום כן מהרה יסיר
 ממשנתו וכענץ החיות יצוא ושוב, וכופפין קומתן
 מאימת יוצק כן יש לו לעשות כשמדבר בעשר
 ספירות שהרי תכליתן אין להם קץ, וכשיהרהר
 ינשה כמכץ שכתוב והחיות רצוא ושוב ולמאמרו
 של טראם כקופה ידחפו כרוח קופח ׳רדופו
 למשות המאמר וכופפין קומחן תמיד ולפני כסאו
 הס עשתמוים אף אתה אס ישיאך לבך להרהר
 אחר- כל אלת מיד הקיר כל המחשבה במהרה מלבן
 והשתחוס להקב״ח שאם יפתחו [יפתנו] רוחו להרהר
 ימשח רוחונרצוא וקוג ןלא יוקיף להרהר יעשה
 רוחו כקופה, ישוב דעתו במהירות ביראת ה׳
 ויודה ביסודו וישחחוה לפניו וירעד בכל לב והאמן
 באלקוחו כי בכל הוא כענין הדעח הוא הנשמה
 אשר הפעולה לה בין טוב בין רע שכן שלה
 וחנייחח בראש מקום המוח והיא מושלת" י בכ״מ
 מהגיף, והנפש הוא החיוח בכל האברים שולטת
 לנענעם ולנודס, ואין לן עצם ולא נתח שאין
 הנפש מושלת בו כי בעת צאת הנפש לא ׳נודו
 ולא יתנועעו, ואפי׳ בהון עובי העצם היא הנפש
 והדעת היא הנשמה מושלת בנפש והיא בכל
 כמחשבת פקח מן הדעת ועלי׳ אמרו חכמים שהיא
 כדמות בוראה ודוגמת קונה זנה וממלאה הגוף
 ורואה ואינה נראה וחי׳ לעד נמצאת הכפש קטנה
 מן הגוף והיא מושלת בו ותתנענעו והדעת מושלת
 בנפש והיא דקה ומזערת יותר ממנה שאינה
 נראית כל עיקר ובמות הגוף תיבטל הנדנוד
 והנענוע בנפש ועדיין הדעת שהיא הנק׳ לאדם
 (הגהת מהרצ״א לבני אדם) נשמה היא חי׳ לעד
 ורואה ולא כראיה ולא גוף ולא גושם ולחו״ם
 אלא מלה דעתוחיוח זכה וממלאה את כל הגוף
 (נמחק, תיבה) בעצמה הכל ובכל הוא אפילו
 נעובי עלם אצבעות הרגל ישימה וחנייחה למעלה
 כן בורא עולם לא נראה ־T מעולם עין לא
 ראתה אותו בין בחיי אדם בין בממ.ו ולא נראה
 לא למלאך ולנביא ודעתו בכל והוא דק מן הדק
 גלי ראותו והוא סיקר בכל ולגדולתו אין חקר
 וקצבה (נמחק תיבת) אץ קץ וסיף כאשר פירשנו
 למעלה ואין לדמותו לא לגוף ולא לגושם בלא
 שום הזכרת אבר לא פה ולא פין כמו לנשמה
 נ״א נראה לנביאים נרי שכינת כבודו בדמיונות
 הרבה לפי חפצו ורצונו בורא דמיונות, ועל שכינת
 כבודו נאמר ואראה את ה׳ ועל דמות הכסא
 דמות כמראה אדם בצלמנו כדמותינו ועתיק יומין
 יתיב םשמים כסאי והאק הדוס רגלי כי פי ׳״י
יך ומזכיר לשכינתו י  דבר עין יי׳ פותח אח י
 איברים ופה ועין כמו לאדם והוא בורא עולם
 נכימ והכל ממלא כמו הנשמה ואין לך הר ולא
 ים ולא עוני חומה ושום מקום שאין בורא עולם
 נו כי אץ לך דבר שהוא [בלא] אויר כי הוא דק
 ונכנס נו, וממה שהאבנים וההרים וכל דבר ישברו



 ירח *״* מגרמיזא
נ בין עגול בין ממנע כפי  קטן בין ארוך בין מז
 חפץ האומן. כש״כ הא: הגדול והנורא מכחו
 הוציא מרוחי וכממח חללו של עינם עד חפצי
ה מרוח חקק וחצב בה ד רוחוח  ואמר די : ת
 השמים ורוח בכ״א מ הס שמנשב בכל יום .
ש מים מרוח. פי׳ מרוח פיו מרטיבה וליחלוח ל  ש
 האייר כנס אח מי הליחליח לצד אחת וחצב בהן
 ח־ו הוא קו ירוק המקיף את העולם כמו ירוק
 שעל פני המים ונוהו הן אבנים מפולמות ומליחלחות
 המשוקעות בסהום ומביניהם המיס יוצאים כי ממים
 נבראו ובהקבץ אותם המי׳ יחד נעשו רפש וטיט ועשאן
 כמין ערוג׳ בעומק והציבןכמ׳ חומ׳ מכאן ומכאן״וסיבבן
 כמו מעזיב׳ מתח אותו רפש וטיט כמו מתיחת מעזיבת
 וילק שלג עליהם וקפאו ונעשה עפר כמו שנאמר
 כי לשלג אמר הוי ארץ. תהו ק׳ ירוק דבר ריק
 מ׳ שיג הבריות לא ר.הו ביאה לשבת יצרח ונטה
 עלי׳ קו תהו ואבני בתו. אבנים המפילמות
 ותמים שהיציא מליחלוחו הקדוש תלאן באויר

:  בחללו של עולם בכח המאמר קדשו
ם ובחקבצם יחד ד ע אש ממים כשנאספו ה ב ר  א
 נשאר חום הרות יכעשה אש. כי הקב״ ה
 לאחר שתלה המים במאמר באויר חללו של עולם
 זוהר נוגה אורו תגדול והנורא לאין חקר ושיעור
 זוהרו וזיהר מתון המים ומכח אותו הזוהר שהגיה
 מתוך המים יצאה אש ומאותה האש חקק וחצב בה
נור] והוא אש ספורו׳ ואופנים  כקת״כ שהוא שבינן [די
 ותם מלאות עיכים ושרפים דומים לנחשת קלל .
 וחיות הקדש שהם אש אדמדמת מראיהם כגחלי
 אש ומלחכי השרת עושה מלאכיו רוחות משרתיו
 אש הרי אש ורוח למעלה . ומים למטח עם אותה
 האש . ולא רצה הקב״ה לבראותן מאשו הגדולה
 שלא ישוו לו כי הוא אש אוכלה אש ועם אלתה

 האש הרתיח הקב״ה את המים והקפיא מהם
 משלישיתה נעשה רפש וטיט ועפר כיכתיב מ׳ מדד
 בשעלו מים ושמים בזית תכן וכל בשליש עפר
 הארץ. תנה מזה הכתוב למדנו כי חילק האל את
 המיס לג׳ חלקים . החלק האחד הקפ״ ועשה את
 הארץ. וחלק 3׳ עשה כל צבא.מרום והשמים
 העליונים . והחלק ג׳ נשאר עם הארץ והיתח הארץ
 תחתיהן עד יום ג׳ עד שנק יו המים ונראתה
 הארץ. וביום ב׳ הקריש והקריח כקרח עוד מחלק
 השלישי של מים הנשאר מיום ראשון אשר נעשה
 ממנו הארץ ועשת את הרקיע הזה שעלינו להבדיל
 בין מים למים והעלה האלקיםאת הרקיע הזה עם
 המים שנשארו משליש החלק דכתיב ויקר׳ אלקים
 לרקיע שמים קראו שיעלה הרקיע עם חציים של
 מים עד השמים העליונים ומכבואת ישעי, למדנו
ק א  כ׳ באש הניח האל את המים ונעשו אבנים ו
 לכל מיניהם ואבני מלח מי מדד גשעלו מים
 וחילקם *עי מדד בשעלו מים מי תיכן שמים בזרת
 כעושה עוגות בידים פרושות מי כל בשליש חלק
 שלישי של מים שחלקתי במדת שעלו את עפר
 הארץ ושקל בפלס הרים וגבעות לתלונות אנכי י״י
 עושת כל ניטה שמים לבדי רוקע האיץ מאתי
 *אליו מאישי מן האש שהוצאתי והלהבתי מן המים
 מכח זוהר כ-יגת אור לא יוכל* המים לעמוד כמו
 באליהו ואת המים אשר בתעלה ליחכה נשעה
 שהקפי׳ תאלקים את המים מן הרתיחה של אש
 וברא האלקים שמים העליונים ואת הארץ וברא

 האק

י  ד־ןד״א *׳ על ש
 נראשית ברון שמו של חי העולמים תמיד לעולם
 ועד כי שמו נקרבו. קול ורוח ודבור זה היא רוח
 הקודש, כאשר נפרש מהו קול, מהו רוח, מהו
ר ספירות בלימה אחת רוח אלקים ש  דבור י• ע
 חיים זו רוח העליונית לכל רוחות, והיא האם
 הגדולה וממנת יצאו כל התילדות והיא משובחת
 מכל השרשים, ובה כח אייל מכל האבות , וגס כל
 תוצאותי׳ ותוצדותי׳ יותר משובחת משאר הנוהרים
 ורוח וקול ודבור היא רוח חיים הנק׳ רוח הקודש
 וישמעו את קול ׳״י אלהים מתהלך בגן לרוח
 היום. והלא גם כל הקולות מן הרוח הם כציר
 דלת ובציר עגלה וכציר גלגלי רחיים וקול שופר
 אלא אין דומה זה לקול דבור. ויקר׳ אלהים אל האדם
 הרי קול ורוח ודבור . ובא הקול לרוח היום בנחת
 ומדבר לאדם כפי כחו שיוכל לשמוע ודבר י״י
 אל משה פב״פ כאשר ידבר איש אל רעהו ושומעים
 קול נביאים כאדם ההולך בין ההרים . וההרים
 כמעלה כקורים כקורים וכשמדבר האדם יכנס
 הדבור .עס הרוח בכקורים וכשישתיק יענה לו
 בכל דבריו אם דבר לו בקול רם יענה לו בקול
. ואין שם כ״א רוח ונגלה ן  רם ואם נמו־ כמו
 לאליהו בקול כמוך. והנה י״י עובר ורוח גדולה
 והכת אליו דכיאל ואשמע קול אדם ובמ״ת קול
׳ קול ה׳ בכח קול וכתיב כקול מים  גדול וכחלק לז
 רבים אדירים כקול שדי וכתיב וקול דברים כקול
 המון הרי אלו קול גבורות והוא בכל וכל יכול
 וכתיב בדבר י״י שמים נעשו וברוח פיו הרי דבור
 ורוח וכתיב וברוח אפיך נערמו. כשפת ברוח־ .
 ורוחו כנחל שוניף ועוד אחת לוח אלקים חיים
 רוח הכבוד קרוי רוח אלקיס חיים כמ״ש ורוחי
 עומדת בתוככם. ובזה האדר נהיה דבר הנבואה
 שנאמר רוח ״׳י אלקים עלי ובו יגלה לנביאים
 שנא׳ במראה ברוח אלקים ואותו האדר הוא דבר
 נברא דכתיב אין עוד מלבדו ומזה שמע משה
 ומתוכו ראה בלבו ולא במראית עיניו ותדבר נקרא
 רוח,אלקים חיים שמשם הדין וחיי העולם ככרזין.
 ובו נראו כל הדמיונות הנראות לכל נביא וחוזה.
 ובו נשמעו ז׳ קולות , קול יי׳ בכח . קול י״י
 נהדר וממנו תנוח רוח הקודש החכמה והבינה
 והגבורה וכל חן וכל תמורה והוא יתרומם שמו
 המשילו בכסא המלכים שנא׳ יי׳ בשמים הכין כסאו
 ומלכותו בכל משלה וזה הדבר קראוהו רוח הקודש
 אחרי אשר נפסקה נבואות חזיון מראות לב הנביאים
 לתמונוס קודש והי׳ נראה להם להט אור בהיפוך
 מתהפך ממראה למראה ושומעים קול כמו מצור
 והר הצווח בקול. שתים רוח מרוה״ק הוציא
 חאלקיס רוח מרוה״ק וחקק וחצב באותו הרוח
 שנפח והוציא מרוחו חללו של עולם . וד׳ פינות
 העולם מזרח ומערב צפון ודרום ורוח ממש בכל
 אחת מחם. משל בהבדלת אלף אלפים וריבי
 רבבות לאין חקר ומספר בין קדש לחול ובין חזק
 ואמיץ ובגבורתו. ובין אנוש החלש בגופו וכחו
 ובין חי וקים לעולמי עולמים ובין חציר יבש רימה
 ותולעה. האומן של זכינית לוקח כלי ברזל הנבוב
 מקצה אל קצה וכותכו בזכוכית הניתך שבכיר הכבשן
 וכותן בפיו קצה בכלי הנבוב וטפח רוח בפיו
 ועובר הרוח מתוך הכלי ההוא עד הזכוכית הכיתכת
 והנימסת הדבקה בקצה כלי הנבוב מכח כפיחתו
 נמתחת הזכוכית ונעשית בין כלי גדול נין כלי



א מגרמיזא ד  יצירה פ

 בשמים עשיתיו אש לוהט כי בהבדלת הרטיבה
 מן האייר נשאר חמת־ יבישה היא נובע האש
 בנא בפיקה יכל צבא מרום בזי מיני גוונים
 ומינים שיאה יחזקאל בתחילתו ענן גדול ואש
 מתלקה־ז חש חלשה רכה כי הארד בה הרבה
 ובכן ל-קיתה נכנק בה דמית יריקה ומתיכה כעין
 החשמל מהין האש וגוף ד׳ חיות אש אדמדמת
 ודמיה החיות מראיהם כגחלי אש מכרכמת. ונוגה
 לאש מן האש יוצא ברק. ומכל גביהם לצדדיהם
 אש ניפך פיכית כמו עיניס שנא׳ וכל בשרם
 וגביהם וידיהם וכנפיהם והאופנים מלאות עיכים
 ועל ראשם כקיכה מאש לבנת ודמות על ראשי
 החי׳ רקיע כעין קרח הנורא ועליו כסא אשר
 הוא קגין מן הרקיע לפי שבראה כדכתיב וממעל
 ליקיע אשר על ראשס כמראה אבן קפיר דמות

 כקא והכל חדש מן האש :
 הטיט חתם רום בירר ג׳ פשוטות וקבען בשמו
רד ק״א ו״ו וחתס בהם ו׳ קצוות  הגדול י
 ופנה למעל׳ וחתמו, ביה״ו פירוש חתם לשון קתם
 כמו יומם חתמו למו. חתם רום למעלה בירר
 מכ״ב ;׳ ופשוגיות קירא לי״ב אותיות הרז חנףי
 לכ״ס עצ׳׳ק שאין ככפלות בדגש ורפת אבל כפילות
 קורא לאותן ז׳ איתיות בדגש ורפת בג׳יד כפר״ת
 שאחת יכול לקרות בי׳ב ג״ג ד״ד כ״כ פ״פ ר״ר
 ת״ת ולמה לקח מן הפשוטות לפי שאין נק׳ בדגש
 כ״א ברפה מפני שמי ניחת הוא ויש למקור בנחת
 ולא בקול כמו בלחישת יש למקור. ובחר יה״ו ״
 קוף האחדים וראש לשם כשימהר לבך בי׳ קפירו׳
 לתת קצת בלא קצת שיב לאחוריך ושים קופו
 נתחיל׳ ובאמצע לכך בחר בשמו בתחינ׳ *׳ והמדע
 לדעת והרהור קטן אס יהרהר לבן אחי־ י׳ קפירו׳
 ביגע א׳ השיב לבן לאמצעי כל קצות הקפירות
 ש־ם באמצע שלא תאמר יש קץ וקוף הקץ סביב
 לקצוות אנא אמור כל הקצוות למת שלבי העמיק
 לתת ק ציות לי׳ ספירות אמיר הס מתווכים בתווך
ד עולמי עולמים לכך ש ס י׳ הספירות שהיא  ע
 קוף האחדים תחיל׳ לשם אצל המתווכים כך א״ב
. הרי מאי עד י׳ יש י׳ אותיות  גד הו ;ח טי
 ומתווכים ואמצעים ה״ו. וי׳ שס אצל ה״ו לומר
 כשתפש י׳ שחם י״ק חזור לבך אחורנית אצל
 התווך שאין קץ ולא שס א׳ בשם לפי שכשבאת
 ליתן קצוות לי׳׳ק לא מצאת את הראש ממנו
 למנות. אם כן טוב הי׳ שלא יהא י׳ מן השם
 לא טוב שתשים אצל הי׳ שהקצוות מיד הקיבות
 לבך אחורנית. והוקיף ה׳ כ׳ חשבונות אין שיעור
 כ׳ ירבו עד תוכל לדבר לא כלבבך שבא לקצוות
 קוף החשבונות ולא לכתוב לכך תפקת חשבון
. ואם תאמר כקח בל ׳  מוענו תפקת מא׳ עד י
 שהם בתוך האותיות. אם הם בתוך האותיות
 אינם בתוך החשבונות ועוד אינם נעלמות. וא״ת
 ניקח א׳ הרי לא באת לתת לו קוף שהתחלת
 ממך והלא׳. ועוד תפש לא היה שהוא תחת שס
ר ד׳ אותיות א׳ בראש וי׳ ביימצע הוי׳ הוה דו  י
 גביר לאחיך הוה ארץ. לפי כשתאמר לפניו י״א
 י״ב י׳׳ג י״ד י״ה י״וי״ז י״ח י״ט הרי י׳ אמצעי
 אצל ה׳ וכשתהפך אחורנית יט חז וה דג בא
ד ה׳ וזח״ט הרי ה׳ אמצעי ג ב  ?רי רה אמצעיים א
 הרי השם באמצע ובסוף. אבל א׳ מעיד שהי׳

 לפני

א פי׳ עי1 םפי י ׳ ל  ה

 הארץ כחוג היושב על הי: הארץ כ־בר גלול
 ומה:ילל פה לפה כמו ית־גי ״ניע* כשכור יכן
 קכ־ס כקראים ע״ש שמה::גלי׳ מעת לעת ימשני
 לש:׳. הארץ עגילי מקביבית״ ־מייקעת ע: המיס
 לי־קע האיץ על המיס *מימי איקייניס קובנים
 אותה כנהר גדול סביב לכל הארץ. אין עייבי־שס
 אדם וחין עוף פורה ילא קפינ׳ מהלכה זה הים
דם ושאי־ הימים לשיניית של ים כמו  ג־ינ ורחב י
 והי׳רים ׳׳״ את לבון ים מציים. יהארץ מצד
״ שפילה מאד. ומצד צפון גביה האיץ עד י  ד
 לרקיע הזה והגוב׳ עגול מצד מזרח ומצד מערב
 ומצל־ צפון מקצת מזיח תקיפת טבת. ועד קצה
 מזרח המוז. היוב׳ עגול ותגביה עד לרקיע הזה
 בצד צפון וממערב לגובה ממזי־ח וממערב ומצד
 צפון הי׳ יםאוק״נוק דבוק לגיבה הזה מקביביו
 וכל האיץ משפת היום של גובה כינו. ועד
 שנית -רומית של ארץ יניראה כמורד וכמיצק
 אשר ״צק מירד ההריס היורד כעימה מהר
 לבקעה : לשפיכה מלמעל׳ יעד תחת ת ההר
 והגבע׳ כערב׳ כן הארץ מוצקת במ־רד מראש
 הגוב׳ ועד קצה הנגג היא צד דרומו של עולם
 בצקת עפר למוצק ויגבים ידובקי ובצד דרום
 מיושר וכמו בקעה ושפלה וערבה כדכתיב בשפל׳
 ובנגב וכתיב ויכה יהושע אה כל הארץ. ההר
 והנגב ותש פלה והאור שברא הקבי׳ה בצד דרום
 ה״ כל היום הראשון עד הערב הולך וזירח •ממזרח
 למערב וכדח׳ כל היום החשך מפני האור בצד
 דרום והחשיך בצד צפון ובעיב שקע האור במערב
 וכל הליל׳ השני שביג האוי בצד צפון לילך
 ממערב למזרח עד בקר שני וכדח׳ החשך מפני
 האור שבצד צפיכ׳ של עולם כל ליל השני והחשיך
 בצד דרומו של עולם כי גיבה המיס וגיבה של
 הארץ שבצד צפון מחשיך בצלי פעם' בצד דיים
 בליל׳ ופעם בצד צפון ביים שהמים היו כצביס
 כחומה בצד צפוני של עולם כמו שעמדו בקוף
ף) כך נבראו גבוהים  (הגהות מהרצ״א :״:' ביכ קו
 מצד עד יום ג׳ שנקוו המיס וכשאותו אור בצד
 דרוס הי/ מחשיך צל הגובה של מיס ישל ארץ
 בצד צפון אחורי הגעה וגליל׳ מאיר והילך אור
 בצד צפון כל הליל׳ ומחשיך צל גובה המים והארץ
 בצד דרום ז״ש לאיוב איזהו הדרך ישכון אור
 וחשך איז׳ מקומו כי תקחכו אל גבולו ללמדך
 שאור וחשך הס באין שכן יג3יל יש לתם ואותה
 איר׳ שמשה גם ביום י־"־' הד׳ שאמר יהי מארת
ר יהיו אלא יהי אותה אור׳ של יום מ א ז :  ולא "
 ראשון מאורות. וטבע הקב״ה באותה אורה חמה
 ולבנ׳ ולפי שבניקן נברא העולם ונבראו ב׳ המאורות
 במערב בתחילת שעה ליל ד ושקעו במערב והלכו
 כל הליל׳ בצד צפוני של עולם בקצות הרקיע
 שעל מימי אוקיינוק אחורי גובהה של אק. עד
 קוף י״נ שעות של ליל׳. ובבקר ביום ד׳ תחלת
 שעה א׳ של יום זרח שמש במזרח והירח אחריו
 והלכו כל היום ממזרח למערב ברקיע בדרומו
 של עולם ובערב שקע השמש כדרכו. ברוח הפה
 כלול ומעורב ג׳ דברים רוח ממש. וחמימות וליחלוח
 וכשהוציא רוח מרוח קדשו היו שלשתן מעורבים

 והפרידם זה מזה הרי אש ומים ורוח :
 א# ממים חקק וחצב בה כמה״כ וכל מלאכיו



 חריא •י׳ על פ׳ יצירה«״א מגרממא
 שנפרש: ג אמרח ז׳ כפולות וי״ב פשוטות חקוקןת
 בקול חצובוח ברוח קבועוח בפה. בה׳ מקמווח.
 פי׳ זה ומ״ש למעל׳ בכ״ב אותיות ורוח בכל אחה
 מהן הכל אחד הוא וזה פי׳ חקוקות ניתכו לקרות
 בקול. חצזבוח ברוח ולקלוחן בפה ולהוציא מח
 מפיו ולא אחר הברה בעלמא אלא לדקדק בקרירהן
 כי קבועוח בה׳ מקומוח בפה [נמחק חינה]
 ה׳ קולוח נוטריקון א א א א א קשורות בראש
ת \ ״ ״ י Tבגחלת שהנחלה  הלשון כשלה3
 היא העיקר והשלהבת יוצא ממנת וקשורה בה כן
 כל דיבור קשור בלשון והלשון מחתכו : אחה״ע
 בקוף הלשון סמוך לבית הבליעה וכאשר חל-יקץ
 בקריאחן כ׳ (הגהות מהרצ׳׳א צ׳־ל כן) חלוקים
 נקודים [צ״ל בנקודתן] : בוט״ף משמשות בץ
 שפתים ובראש הלשון כלו׳ קודם שיגיע ללשון :
 גיכ׳׳ק על שלישתם של הלשון נכרתת ואין
 יכול לאומרם במקום אחד של פה כ״א בשליש
 הלשון ויוד יש לקרות ברפה אז ודאי על שלישי
 הלשון ויש לקרוא ויאמר. כך משמע בזו הבר״׳
 שאם תדגישנח תהי׳ נכרתת בראש הלשון ממש
 ועוד אס היא נדגשת הי׳ לו לצרף עם 13״ד
 כפר״ת אנא ודאי נרפית היא בקריאתה דטלנת
 בראש הלשון משמשות עם הקול אלו ה׳ אותיות
 משתמשות בראש הלשון ממש והס נקראים נדיניק

 זהו פי, עם הקול לפי שנשמעות בקריאתן :
 כ״ב אותיות יסוד קבועות בגלגל ברכ״א שער״ג
 כמו שהגלגל מתהפך מה שלמעל׳ למט׳ ומ«
 שלמט׳ למעל׳ כך מתהפך גלגל האותיות חוזר
. אל שהוא  הגלגל פנים ואחור כולם עם א׳
 באמצעוחו אם חשים עם האחרון שהוא א״ח .
 שר״ק הסיר מראשו ושים בסוף הדג״ב הרי חשרק
 וכל לאלפא ביחא להפך. ישים ימינך עלהראשק
 ושים שמאלך על האחרון הרי כל מה שתוריד
 ימינך השיטה לשיטה עד אל ויהי׳ מה שבשמאל
 להפך מאשר בימין הרי כולם עם א׳ נתפיל׳
 ואס תסיר א׳ מהחיל׳ ותשים א׳ בסיף הרי א׳
 כולם זהו פנים ואחור וקדם צרתכי באותיות
 שהם אחור וקדם. ומכל מקום סמך קדם פל
 היציר׳. וכשהחפץ להחזירו לעפרו (תאמר) תסיר

 האותיות האחרונים וכן הקדר :
 אב גד הו זח ניי כל מנ סע פצ קר שת

 *אג הז טכ מס פק ש (מדלג 3׳
 אד זי מעקת גוטלסצ ש בה חכ נפר(מדלון]
כ קק (מדלג ח*  אה נו מפ שג ז
 או כע שד טנ קב זל פתהיסרג חמץ(מדלג ה̂׳
פ (מדלג ף  אז מק גטס שה כ

 אח סת זנש ומר הלק דק גיפ נטע (מדלגז׳)
$ & (מדלג יד  אט פג כקה מ
 איק וס בכר זע גלש חפ דמת טצ הכ (מדלג נף*
 אכ שט קז פה סגס (מדלג ״
 אל (מדלג 0
 אמ גס הפז קט שכ (מדלג ל׳'
 אנה צטת מדפח שלג עזר כבס וקי (מדלג מ/
 אסז שמה קכ גפט (מדלג כ׳)

 • אע
 * נראה דכאן צ״ל מדלג א׳ ומדלג ב׳ קאי על אד וכן טלם עד מדלג י׳ אל ואח״כ צ״ל מדלג
 י״א אע כר מדלג י״ב כו׳ עד מדלג כ׳ ואחיכ צ״ל את שר וכן כסדר למפרע עד גב ח״ש כאן אחר

 הי׳ כלעכ ט׳ הוא טעוח :

 לפני מגולם ומש© מונס וחין ראש אלא *בריא.
 מראש לאמצע אדם לנברא וכש״כ לבורא אין ראש
 לראשיתו : שנד חסם חחח ופנה למטה וחחמו
 בירה. שבע סחם למזרח ופנה לפניו וחתמו
 בהייו• שעיניה חתם מערב ופנה לאחוריו וחתמו
 בהויי . תשיעית חסם דרום ופנה לימינו וחתמו
 בוייה. עשר חתם צפו״ן וכנה לשמאלו וחתמו
 נוהיי. פרי לפי בריית׳ זו משמע דשכינ׳ במערב
 וברא כנגדו במזרח ועשה מחיצות כנגדו מזרח
 לרום מערב כמו כ׳ של בראשית אבל לא בצפון
 דכתיב טעה צפון על תהו ע״כ מצפון ספהח
 הרמה וחתמו נוזדי קינים והגא רה לפי
 שמהפכץ רצונו לוק־ן העולם בהפיכת השם ה״ו
 ה״י . אמרו ובכל פינות שפנה בלא ה׳ מאות
 שנה לכן ברא בהו״י העולם. ו״ו קצוות מעל׳
 ומע׳ וד׳ רוחות וכל לוח ה׳ מאות שכה ואמר
 ה׳ מעלה ומטת י׳ מאות מזרח ומערב י׳ מאות
 דרום וצפון י׳ מאות הרי השם הרי וה׳ שהוסיף מפכי
 ש3כל רוח שעשה אמר השם ה׳ והי׳ ה׳ מאות שכה
 לכך אלם תולדות השמים בהבראם 3ה׳ בלאסלכך
 הוסיף ה׳ בסוף השם. וכן אדם הראשון כנרא
 בה׳. אדם ביום הבראם ה׳ בראם לכך הי׳ מסיף
 העולם ועד סופו שהוצברעפרו מכל העולם עפר
 ענין אבק ושם עליו כפו ומיעטו ותשת עלי כפך
 לכך חוזר במותו למלא תרווד רקב שהוא ככף
 אדם וא״ת מן ה׳ כברא רקיע התחתון מהלך ה׳
 מאוח שנה העליונים שאין להם ק׳ן ותכלה ממה
 נבראו. טכל הדבר להבין מרוב כחו מתחלק
 הדבור לכל אשר חפץ כי מצעו מדבור קדשו
 מתחלק לד ומד לי׳ ומי׳ לה׳ הברות א א א א א
T לא מקר אלא למי שנברא בצלם י' ״ ״ י 
 ואין בכל האותיות משרתים ברגילות באותיות
 כמו ירה לפי שהקב״ה מכין צורכי הכל כאשר
 לכל ומעט הם שרשים הרי לפי שמעט מזעיר
 עובדים לו יצוריו כנגד מה שעוש׳ להם שנא׳
 קעונחי מכל החסדים ומכל האמת. יה״ו אותיות
 הנעלמים זח שמי לעלם ונחתה ודברתה ושמלתה
 ח׳ נענמת הת״י י׳ בחמצע נעלמח וכן עדים עצים.
 בכה בכיתי הרי כתיב ואינו נרגש בקריאה ונעלם
 qipj ו׳ באמצע כעלם אלקיס קרוי הברת ו״ו
 ואין בו ר וכן עשה כי הקב״ה נעלם מן העין
 וכל שמוח היצורים הם נמחקים לפי שיש להם
 קץ וקוף אבל זה שמי לעלם אינו נמחק כי הוא
 בכל והוא הכל ואין הכל חוצץ בינתיים ואין
 כוהבין השם 3סיף שיטה ע״ש ואותי השלכת אחר
 גווך וכתיב ויי׳ בראשם ואין מטבילין הקולמוס
 כשכוהבין השם שלא יטפטף או ישאר בקולמוק
 ועוד כסיב מפני שמי ניחת הוא ואין לו למהר לכתוב
 השם כדי שיכתבנו יפה זה אלי ואטהו יה״ו גי׳
 אהי״ה אצו י׳ ספירות בלימה א רוח אלקים
 חיים ב רוח מרוח ג מים מרוח ד אש ממים
 ה רום ו תחת ז מזרח ח צפון ט מערב י דרום
 חזר ומנה אומן שלא הטעה בהם: כיב אותיות
 יסוד שהס יסודו של עולם ובהם נברא כמו



 הר״א פי׳ עיי -פריצירה &״א מגרוויוא ה
 עשה שישנו וחצנ עמזדים גמלים מאויר שאינו
 נחפס עשה השמים מקו• ©סבל הנשאר באויר
 שאינו נתפס וחללו של עולםעשאו באמ״ש והעמידו
 ואמר לו די וישנו וחצב עמודים גחלים מאויר
ר מאומה אלא  שאינו נתפס מבלי מה מבלי ת
 מרוח שלו מכהו הגדול מכזה את הכל בלא כלום
 הנתפס בתפיסת ידים וכל אלה עשה קורם העולם
 הכין כשיחפק לברוא שיברא הכל כנגדם מן הארץ
 עד לרקיע ת״ק וממזרח למערב ומצפון לדרום
 ת״ק וה׳ החסר באותיומ כעד ה׳ כפולה בשם
 ובה׳ נברא העולם וכשנוסיף ך׳ ם׳ ן׳ ף׳ ץ
 הם ג׳ אלפים ות״ק כנגדם שבע׳ רקיעים ג׳
 אלפים ות״ק שנים וכשתוסיף א׳ יחיו אנגדהוזח
 טיכלמנסעפצקרשת ך ם ן ף f אלף הרי ששה
) יורם שהם כנגד ר  אלפים הוי העולם וכנגד ף (
 שתא סדרי משנה שכל הנברא יש לו ו׳ מעל׳
 ומנף [וד׳ רוחות] כך קבלתי ממורי סרב ר׳
 יהודא חסיד אבל קבלתי מאבא מרי הרב רבי
 יהודא ברבי קלונימוס. כ״ב אוסיוח יסוד קבועו׳
 בגלגל ברל״א שערים תיבות של נ׳ אותיות .
 ורל״א שערים כשחהפן א׳ עם כולם תמצא כן.
 אלפא ביתות חמתחילין. אב בג ומסיימות א״ת
 אב בג גד דה הו ח זח חט טי יכ כל למ

 מכ כס סע עפ פצ צק קר רש שת
 אג בד גה דו הז וח זט ח׳ טכ יל כס לן מס

 נע ספ עץ פק צר קש רת
 אד בה גו ח הח וט זי חכ טל ימ ככ לס מע

 נפ סץ עק פר צש קת
 אה בו גז דח הט ר זכ חל טמ יכ כס לע מפ

 נצ סק ער פש צת
 או בז גח דט הי וכ זל, חמ טכ יס כע לפ מצ

 כק סר עש פת
 אז בח גט די הכ ול זמ חכ טס יע כפ לצ מק

 כל סש עח
 אח 3ט גי דכ הל ומ זכ חס טע יפ כצ לק מר

 כש סת
 אט בי גכ דל המוכ זס חע טפ יצ כק לרמש

 כת
 אי בכ גל דמ הכ וס זע חפ טצ יק כר לש מת

 אכ בל גמ דכ הס וע זפ חצ טק יר כש לת
 אל במ גן דס הע ופ זצ חק ער יש כת

 אמ בכ גס דע הפ וצ זק חר טש ית
 אכ בק גע דפ הצ וק זר חש טת

 אס בע גפ דצ הק ור זש חח
 אע בפ גצ דק הר וש זת

 אפ 3צ גק דר הש וח
 אצ בק גר דש הת

 אק בר גש דת
 אר בש גת

 אש בת
 את

 3ג גד דה הו ח זח חט טי יכ כל למ מנ כס
 סע עפ פצ צק קר רש שת תא

 בד גה דו הז וח זט חי טכ יל כמ לכ מס נע
 ספ עצ פק צל קש רת שא
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 בפניני האלפא ביתות מלאחי רצון צדיק והגהתי

 נכת • ג

 אע טב פי גץ כדק לה רמוש כז תסח (מדלג ס)
(  אף כח שסט גק מז (מדלג ע׳
 אצ מח גרס יה חפלזבקכטד שעכו (מדלג ד׳)
 אקס כזג שפמ עת (מדלג ל׳)
 אר פכ כמה בשצס לטוג תקע מ׳ זד (מדלג ק)
 אשק פס מכט זתג (מדלג ר׳)
 (הי׳ מהרצ״א אמר המעתיק כל הקפרים הללו
 העתקתי ולא הגהתי אותם והם מוטעים מאד
 ולא הי׳ הזמן מקפיק להגיה אותם כפי שכלי
 ובפרט בעכייכי האלפי ביתות הללו הטעות בהם
 מה והעתקתים כמו שמצאתי עד יחנני הש״י
 להגימ אותם *כרצוני. וזה הלשון שמצאתי אחר

 האלפי ביתות) :
 (כחסר כמו ששה תיבות) אותיות הרי מניינו
 בא׳ יש כ׳ שימין הרי עד י׳ י׳ פעמים כ׳ שיטין
 הד אל באמצע. וכשתעש׳ לב׳ כ׳ שיטין וב׳׳ם
 באמצע לג׳ כ׳ שיטין הרי ג״ן באמצע לד׳ כ׳
 שימין וד״ם באמצע לה׳ כ׳ שיטין וה״ע באמצע
 לו׳ כ׳ שימין רפ באמצע לז׳ כ׳ שיטין רץ
 באמצע לח׳ כ׳ שיטין דדק באמצע לנר כ׳ שיטין
 &רר באמצע לי׳ כ׳ שיטין ייש באמצע הרי א״ל
 ב ״ם ג״ן ד״ס ה״ע רפ דץ חיק נרר ׳״ש כ״ת
 באמצעותו לכך בחר בה ר׳ עקיבא. הרי אב גד
 הו זח טי כ הרי י״א אותיות ואס בא לסדר כל
 אחד בראש כמו לא׳ יהיו י״א פעמים כ׳ שיטות
 והסר נ׳ שיטיןרחי׳ א״ל ב״ם ג״ן ד״ס ה״עו״פ
 ז״ץ ח״ק ט״ר י״ש כ״ת בין כולם בתוך שיטין הרי
 רכ״א שיטין ומן ל׳ ואילך למנס״ע פצקרשת רכ׳׳א
 שיטין אותם עצמן שמן א׳ ועד ל׳ רק להיפך
 הכל. זהו כ״ב אותיות יסוד בגלגל ברכ״א שערים
 חוזר הגלגל פנים ואחור מא׳ עד ל׳ שער פנים ומן
 ל׳ עד ת׳ אחור ועוד אם חשים א׳ ששמנו [בראש]
 ונשים בסוף כל שיטח מן ל׳ עד ת׳ יהי׳ הכל
 להיפך זהו אחור אבל לא יהי׳ הגלגל רכ״א עד
 שכעש׳ מכל אות ואות לראש כמו מן א׳ עד כ׳
 יהי׳ רכ״א שערים כל שיטח שער חוץ מן א׳׳ל
 ב״ס שכל אלפא ביחא יש לחשוב בשיטה אחת
 prp on לדבר אם בטובח שבא לברוא בריאת
 נהם יש לך לומר על הסדר וכשתחפוץ להחזירו
 לעפר יש להפכו מן ל׳ עד ת׳ הכל להפך וזהו
 אם בטוב׳ למעל׳ מעכג ואם לרעה למט׳ מכגע
 ואס תתן דעתך בזה הקפד לטוב׳ להרבות עילוי

 הרי מעכג ואם ברעה למטה למעט מכגע :

 כ״ב אותיות יסוד חקקן חצבן שקלן והמירן א׳
 עם כולן. צרפם פי׳ חיברן וצר בהם כפש
 כל יצור וכפש כל עתיד לצור. שקלן שקל זה בזה
 והמיר אותם וגילגלן כיצד שקלן והמירן א׳ עם
 כולם וכולם עם א׳ ב׳ עם כולם וכולם עם ב׳
 ג׳ עם כולם וכולם עם ג׳ וכולן פוזרות חליל׳
 נמצאו יוצאות ברכ״א שערים כמצא כל היצור וכל
 הדיבור יצא גשם אחד הוא הא׳. יצר מתהו ממש
 ומשח את שאינו ישנו כלומר מה שהי׳ תהו עשה
 אוחו ממש ורפש וטיט ואלץ קבע בהם שיש בהם
 ממש ועשה אח אינו ישנו, העולם שלא הי׳ כלום

 *) א״ה בערה לא זכיט לאור הגהחו אך
 אוסם על



 הר־א 6י׳ על פ׳ עירה פיא מגרמיזא
 דא חג וג זד חה כוו יז כח כנו מי
 הא וג זג חד טח יו כז לח מנו ני
 וא זג חג טד יה כו לז מח נט סי
 זא חב טג יד כה לו מז כח סט עי
 חא טב יג כד לח מו כז סח עט פי
 נוא יב כג לד מה כו סז עח פע צי
 יא כב לג מד נת סו עז פח צט קי
 כא לב מג נד סה עו פז צח קע די
 לא מב נג סד עה פו צז קח רט שי
 מא נב סג עד פח צו קז רח שט ה
 נא סב עג פד צה קו רז שח חט

 סא עב פג צד קה רו שז תח
 עא פב צג קד רה שו חז

 פא צב קג רד שה חו
 צא קב רג שד חה

 קא רב שג חד
 רא שב חג

 שא חב
 ועוד מצאחי

 וא זב חג טד יה כו לז מח נע סי עכ פלצם
 קן רס שע חפ

 זא חב טג יד כה לו מז כח סט עי פכ צל
 קמ רן שס חע

 חא טב יג כד לה מו כז סח עט פי צכ קל
 רמ שן חס

 טא יב כג לד מה נו סז עח פט צי קכ רל
 שמ חן

 יא כב לג מד כה סו עז פח צע קי רכ של
 חמ

 כא לב מג נד סח עו פז צח קט רי שכ חל
 לא מב כג סד עה פו צז קח רע שי חכ

 מא כב סג עד פח צו קז רח שט חי
 כא סב עג פד צח קו רז שח חט

 סא עב פג צד קה רו שז חח
 עא פב צג קד רה שו חז

 פא צב קג רד שח חו
 צא קב רג שד חה

 קא רב שג חד
 רא שב חג

 שא חב
 הא

 ג׳ אימוח אמ״ש יסודן כף זכוח וכף חוב ולשון
 חק מכריע גיכחים פירוש כמו כף מאזכים והלשון
 של מאזכים מכריע ביכתים בלשון גין שאר כפות
 כן יסוד אמ״ש תוכל להפוך לזכות ולחובה קריאת
 הלשון הוא המכריע ביכתיים שאם לבראת זכר
 הוא בקריאת אמש ואם כקבה באש״ם ואם להחזירו
 לעפרו גשמ״א. ג׳ אימות אמש סוד הגדול מטסה
 ומופלא כמו שפירש גבא אחרת וחתום גו׳ טבעות
 וקיגל אגא מארי הרג ר״י גן קלוכימוס ו׳ טגעות
 גיה״ו שמתהפך גו׳ עכיכים שגלגל השם עם אמ״ש
 אגל מצאחי אמ׳׳ש מתהפך ט׳ עכיכים כאשר
 יפרש לפנינו וממנו יוצאים אש ומים ורוח א׳
 הוא אויר מ׳ מים ש׳ אש ומחותל גזכר ונקגה
 שהזכר נברא באמ״ש והנקבה גאש״ם דע וחשוב
 ולול שהאש נושא מים האדר שהי׳ מרוח קדשו
 והוא אש נשא מים שנבראו מליחלוח רטיבח האויר

 כ׳ כהתככס חליחלוח בשאר האש.
 שבתי

 בח גו דז חח ומ זי חכ טל ימ ככ לס מע כפ
 סצ עק פל לש קת רא

 בו גז דח הט וי זכ חל טמ יכ כס לע מפ נצ
 סק על •ש צת קא

 בז גח דט הי וכ זל חמ טכ יס כע לפ מצ כק
 סל עש פס צא

̂כר  בח גמ די הכ ול זע חכ טס יע כפ לצ מק
 סש עמ פא

 בט גי דכ הל ומ זכ חס טע יפ כצ לק מר כש
 סמ עא

 בי גכ דל המ וכ זס חע טפ יצ כק לר מש כת
 סא

 בכ גל דמ הכ וס זע חפטצ יק כר לש מחכא
 גל גמ דכ חס וע זפ חצ טק יר כש לת מא

 במ גכ לס הע ופ זצ חק טר יש כת לא
 בכ גס דע הפ וצ זק חר טש ית כא

 גס גע דפ הצ וק זר חש טת יא
 בע גפ דץ הק ור זש חת טא

 בפ גצ דק הר וש זח חא
 בצ גק דר הש וח זא

 בק גר דש הח וא
 בר גש דה הא

 גש גח דא
 גח גא

 גא
 וכן כולם יש לגלגל כך ויהי׳ גכל אחד רל״א
 תיגות כל סיגה ותיגח של ג׳ אותיות והי׳ צופה
 ומימר ועושי את כל היצור ואת כל הדיבור שם
 אחה וסימן לדבר עשרים ושכים חפצים וגוף
 אחד כי לכולם סדר אחד הוא. ומצאתי אלפי
 ביתות אחרים שאיכם מן הרל״א שערים ואכחבם

 גם אככי :
 את גש גר דק הץ ופ זע חס טן ים כל
 אש גר גק דן חפ וע זס חן טס יל כת
 אר גק גץ דף הע יס זן חם טל יך שח
 אק גץ גף דע הס ון זס חל טך רח יש
 אץ גף גע דס הן ום זל חך טי קת רש
 אף גע גס דן הם ול זך חי צת קש טר
 אע גס גן דם הל וך זי חט פת צש קר
 אס גן גם דל הך וי זט עח פש צר חק
 אן גם גל דך הי וט זח סח עש פר צק
 אם גל גך די הט וח נת סש ער פק זץ
p אל גך גי דט הח וז מת נש סר עק 
 אך גי גט דח הז לת מש נר סק עץ וף
 אי גט גח דז הו כת לש מר נק סץ עף
 אט גח גז דו ית כש לר מק כץ סף הע
 אח גז גו דה טת יש כר לק מצ כפ סע
 אז גו גה חת טש יר כק לץ מף כע דס
 או בה גד זת חש טר יק כץ לף מע כס
 אה בד ות זש חר טק יץ כף לע מס גן
 אד בג הת וש זר חין p יף נמ לס מן
 אג דת סש ור זק חץ טף יע כס לכ בם
 אב גת דש הר וק זץ חף טע יס כן לם
 אל בת גש דר הק וץ זף חע טס ין כם

 עוד מצאתי
 גא גג דג הד וח זו חז טח יט כי
 גא דג הג וד זה חו טז יח כט לי



 הר״א 8י׳ על ס׳ יצירה פ״ב מנרמיוא ו
 קודם העולם זהו מעולם כסכחי מראש

 לשק כסיכוח זהו בחר :
 המליך אות א׳ ברוח וקשר לו כתר וצרפם זה
 בזח וצר בחם אויר בעולם ומי׳ בשנה
 וגוי׳ בנפש זכר ונקבה זכר באמ״ש ונקבה באש״ם
 פירוש המלין אות הא׳ בראש הדבור וצירף האותיות
 זח בזת כולם עם א׳ ועשאן ב׳ דבורים וכינה את
 האחד אמ״ש והשני אש״ם וצר רוח מרוחו וצר
 בו אויר בעולם ומי׳ נשנה וגוי׳ בנפש כל״ דבר
 שהוא מתוון כי אלו שלשתן נבראו מרוח מן
 החזה וחלב שהיא הגוי׳ המתווכת ביןבען לראש
 יוולד כשמת הרוח וכל דבר שהוא זכר ונקבה זכר
 באמ״ש וכקבח באש״ם אמש אמץ אש מתחלף
 באיש [כח״א]כמו אש באשה יוד יש באויר בעולם
 המוליד ומפריח ומצמיח ומפריא זכרים בין בבריות
 בין בצמחים בין בפירות ויש מי׳ בשכה המולדת
 ומצמחת ומפרה זכרים בץ בבריות בין בצמחים בץ
 בפירות ויש מי׳ המולדת ומצמחת כקבוח בכל
 דבר ולכל דבר חי יש להם גוי׳. הכה אמ״ש
 אש״ם הרוח כברא באות א ופתוח כל העולם חי
 מן האויר של הרוח: א׳ פכיו לדמים וכתיב
 יפרוש ככפיו לתימן והרוח שסובב עם החמה
 פוכח לדרום . למה א׳ משרת כמו אכי אעשה
 לפי שכוצר עם א׳ רוח והרוח עכהיג את הכל
 שכא׳ ויולד ה׳ אח הים ברוח קדים עזה והרוח
 מכעכע האש ורואים כעכוע האש וחמים וכורע
 שהוא ברוח וכחיב ורוח הקדים. וכוצר עם א׳
 מח לכך *אמר קדומה לאוחיוח וגם רוח קדם
 לכל י׳ ספירוח וכסדר המזלוח אש עפר רוח ומים
 כי תפש מעלה ואח׳׳כ אויר ומים כי האש שורף
 את תולדות העפר ועפר מקבל הרוח אעפ״י
 שכתיב מפרק הרים ומשבר סלעים לפי שזה
 מדבר לפכי ח׳ ובימי אליהו ויוכה לפי שעה וק
 בימי איוב ורוח מכעכע אח המים ורוח כיכר בפה
 האדם רפה לכן שם באל״ף ף׳ ומזל מאזנים
 רוח וכף עולה ויורד ועכן ככף איש עולה ע׳׳י
 רוח לכך בכף ח׳ קפאו תהומוח ברוח שכא׳ ברוח
 קדים עזה וישם את הים לחרבה לכך בקוף ף׳
 ושלוחו של הקב״ה רוח עושה מלאכיו רוחות
 וכחיב לך חככי ורוח בא לכך א׳ א׳ אעשה אקרא
 וכחיב ויצא הרוח ויאמר אכי אפחכו הרוח של ים
 ואמר אעשה כוצר עם א׳ רוח ומחואר א׳ כחרכגול
 שמשימין אותו בראש תורן גספיכה לראוח אכה
 פכיו אם לימין לדרום לדעת אם רוח בא לחם
 או גשם. א עומד על רגל אחד [כת״א] ברגלו
 אחת על [כח״א] או בראש הכירה שהרוח מגלגלו
 לכך סמך ב לאלף כי בראש חבית הוא ופורש

 לים על פי חתרכגול לכך גבו לבית:
 המליך אות מ׳ וקשר לו כתר וצרפן זח בזה וצר
 בו ארץ בעולם וקור גשכה ובען בכפש
 זכר וכקבה. פי׳ המליך אות מ׳ בראש הדבור
 וצרף אח האותיוח זה בזה [כמחק אחה תיבות]
 מאמ״ש (הג׳ מהרצ״א צ״ל מא׳׳ש) והשני מש״א
 וצר בו ארץ בעולם וקור בשכח ובכון בנפש כי
 שלשתן נבראו ממים מן הבען (נמחק איזה תיבות)

 שה1א
 לשמים ששם אש מ״ם מהופכת למעה לארץ ששם

 [וו־׳] שבתי מגילו פי׳ חקנ״ח שהוא אש אוכלה
 נושא מיס. ג׳ אימות אש לוהט
 תולדות אויר רוח שכל האויר מלא רוח שאפילו
 כשאין הרוח מנשבת מהרה נדנוד ונענוע בדבר
 הקל וגם לנשימת בני אדם יש הרגשה כי בנשימתן
 מוציאים חום ומכניסץ קור וע׳׳כ נק׳ רוח לשון
 ריווח שכל הריווח מלא רוח רוח אותיות חו״ר אין
 חרר שאין בו רוח תולדות הארץ מים שחיים במים
 אפילו העשבים וגם הארץ שותה p המיס מן
 התהום ומן הנשמים אש למעל׳ *דוגמא ש׳ שהיא
 וכלה מהופכת למעל׳ ולמכו׳ באויר זה סוד גדול
 ומופלא שהזכיר למעל׳ ורוח ח ק מכריע בנתיים

 הוא האויר :
 ג׳ אימות אמ׳׳ש מ׳ דוממת בקראך מ׳ יש לך
 בד מימה מפני שהיא משמשת בין השפתים
 והוא סימן למים הדמומים, ש׳ שורקת ומשמעת
 קול בקריאתה הוא סימן לאש המשמעת קול א׳
 נקראת בפתיחת פח לא בדמימח ולא בשריקה
 והוא סימן לאויר הפתוח וג״ז סוד גדול ומופלא
 של אמש ג׳ אימות אמ״ש ומחם נבראו ג׳ אבות
 ע׳׳כ נקראו אימות שהולידו ג׳ אבות ולמח קורא
 אבות מכלל דאיכא תולדות לפי שמהם נבראו הכל.
 ג׳ אימות אמ״ש בעולם רוח ומים ואש חם
 האבות עכשיו מתחילין מאמש שרוצים להשוות
 השנה והאדם לעולם כדי להאמין בריאת העולם
 ולהיות עדים נאמנים על ייחוד אלקיכו כאשר

 יאמר לפנינו :
 שטים נבראו החילה מאש שמים אש ומים
 ותולדוח האש שמים אש ממים שהרי
 «ן האש ״יצאו מן המים נבראו השמים וכל צבאם
 וגם מן השמים תרד אש וארץ נבראה מן המים
 שנבראו מרוחו שהרי מן המים שיצאו מן הרוח
 נברא׳ וכול־ה הארץ וכל אשר בה ויזובו מים מן
 הארץ אויר נברא מרוחו של הקב״ה רוח שיצא מרוח
 אלקים חיים נברא אויר העולם המחווך ומכריע
 בנתיים בין השמים ובין הארץ ומן האויר
 יצא רוח הרי אש מלמעלה ומים מלמטה ורוח
 חק מכריע ומתווך בינתיים. ג אימות אמש בשנה
 אש ומים ורוח חוס נברא מאש וקור נברא ממים
 ומיה נברא מן רוח מכריע בינתיים שאינו לא
 יבש ולא גשמים אלא מרבה ליחלוח ובינוני לא
 חוס ולא קור. ג׳ אימות אמ״ש בנפש ראש נברא
 מא״ש כי הוא למעלה וממנו יולד החום ובטן
 התחסון ממים כי יוולד קור ממאכל ומשתה והגוי׳
 בינתיים מרוח כי מן החזה יוולדרוח להכריע בין
 החום של הראש ובין הקור של הבטן. ג׳ אימות
 אמ״ש חקקן חצבן צרפן וחסם בה ג׳ אימוח
 בעולם וג׳ אימוח בשנה וג׳ אימוה בנפש זכר
 ונקבה שכל דבר שנברא בעולם בץ ככבים בין
 מזלוח בין פימה ועשבים וזרעים וכן אבנים בין כל
 דבר חמחכחג בעולם לנהוג אח הבריוח סלם נבראו
 בכח זכר ונקבה כס הזכר לפי כח בריוח הזכרים

 וכח הנקבה לפי כח בריוח הכקבוח:

 ומה שיש בספר הזה בכל אוח וקשר לו כהר

 *ל״ל דוגמה ש׳ שהיא כולה מהופכח למעלה
 מים א׳ מחופכה למעלה ולמטה כו׳
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 ובכהרים ובנחלים ובאגמים ובבורוח ובכ״מ «ך
 החהומוח שמתחת לארז הס נובעים מחוקים
r  וטובים בטעמם. ואוהם המקומוס שנובעים שם «
 מלוחים מל אשר חהי׳[אר׳ן] מליחה קרובה למקורו*
 הנינמיס מהם המים ההס וע״ז יחיו המים של
 הארץ ההוא מלוחים ויש מקום אשר ימלאו שס
 מים מחוקים נובעים קרוב למקום שנוגעים מענו
 מים מלוחים על שאין ארץ מליחה קרובה למקום
 ההוא וכ״כ נובעים מן המים שיש להם טעם הארץ
 הקרובה טעם גפריס או טעם חלדח כחשח או
 *עם סיגי ברזל או טעם חמר או טעם כפ« &ו
 כלום משינה לפי טעם הארץ"״ הקרובה למקורו*
 ההם הטבעית ממנו המים. וגם המים החמים
 הרותחים הנובעים מן הארץ למה סם חנ״«
 המים פל אשר נפלפ אש מן השמים אשר לא
 סכבה במקום ארץ גפריח ונבערה חמיר יום ולילה
 והיא קרובה למקורות חמים ההם ע״כ יםחממו
 המיס ההם וגס ריח המים החם יחי מאש
 בגפרית . ובכ״מ אשר תבער בו באש ההוא סע״ד
 יומם ולילה ימצא שם גפריה. ומה הים אין
 יכול לקבול כל דבר טמא כן הלשון לכן מקק
 האדם ולא הבהמה שהים שהם מים חיים נגד
 האדם. וכמו הים מלוח כן מק הלשון מלוח
 בנקר קודם דבור ואין הלשון מגיע עד הכחיר״ס
 שהוא מקום שכונס הנשמה כמו הים שאיכו יוצא
 לאבד העולם לבד השור שהוא מכניס לשוט

 בנחירים למסק:
 המליך אות ש׳ באש וקשר לו כסר ולירק זה
 בזה וצר בו שמים בעולם וחוס גשנה
 וראש בנפש זכר ונקבה . פירוש המלין אוח ש׳
 נאש וחקקן בראש הדבור וצירף את האותיות
 ועשאן שני דבורים וכינה אח האחד שמ״א
 [והגי] שא״ם וצר גהם שמים געולם וחום גשנה
 וראש גנפש כי שלשתן נגראו גאש מן הראש
 יולד חום וכל דגר מאלה כגראוזכר וכקגהזכר
 בשמ״א ונקגה בשאים ויש כי חצא גזירה מן
 השמים געולם לחוולד ולהצמיח זכרים נכל
 דני וכ׳׳כ להוולד ולהצמיח כקגוח גכל דגר
 וכל אשר כשמה רוח חיים באפיו יש ראש לזכר
 ולנקבה זהו שט״א שא״ם. למה המלץ•
 בשמים ש׳ כ׳ ש׳ יש לו ג׳ ענפים כי ש׳ הוא
 שורק ויש לו ג׳ ענפים כי ג׳ כתות גשמים
 שאומרים קדושה ומשגחיס ומגרכים להקב״ה בנעימ׳
 ובקול רם וכל מה שגרא מן השמים ונשמת
 האדם מן השמים. ש׳ יש לו ג׳ ענפים והוא מ
 ג׳ כקראו כר. הקב״ה כי אתה כרי יי׳ . והתורה
 כי כר מצוה ותורה אור והכשמה כר יי׳ נשמה
 אדם . לפי שכתוב ויפח באפיו כשמת חיים. אמר
 הקב״ה לנשמה שיש לה להיככס בגוף ושאלה
 באיזה גוף אמר בגוף שנברא בצלם דומ״ח צלם
 שיוצאת מלפכיו לכן קרויה כר שממכו יציאתה
 ולשוכר כאש אוכלת ודומיית מלאן שהוא רוח והוא
 אש וכן הכשמה רוח והיא אש. וכן התורה מפיו
 דעח לכן היא כר ואש. וחכשמה דומיית שתי
 כרוח אחד כבה והאחד העליון דלק החחחון נבער
 [מכח] העליון ומחמח [עשן] כן ויפח באפיו ובשעה
 פטירחו כשכשמחו רואה שכינה פורחח ממנו כשחי
 נרוח שהעליון שואב אור והחחחון נגד הארץ

 והשלישי

 שהוא מאלה זכר ונקבה זכר בעאיש ונקבה במש״א.
 יש אק בעולם המולדח ומצמחס זכרים בין בבריוח
 בין בלמלדם נין נפירוח נין (נמחק איזה חיבוח)
 יש אק המולדח ומצמחח נקנוח נכל דנר. ויש
 לךר נשנה המוליד ומצמיח זכרים נכל דנר ויש
 קור המוליד ומצמיח [נמחק איזה חיבוח ומוננים
 מהענין] יש להם בטן לזכר ולנקבה זהו מא״ש
 מש״א: מ׳ יש לו שכי ראשים ע״ש חהוס אל
 סהום. קורא לקול צכורין מים העליוכיס ומים
 התחחוכים לכן מים מ׳ בראשו ומ׳ גסיפי לכן
 ב, פעמים פוחח השפתיים באמרו מים (כמחק
 אתה תיבות) בהמות ימים יהמיון והקב״ה מזכיר
 שמו עליהם ומשתיקן שכא׳ המה ראו מעש״׳ הוי״ד,
 וכפלאותי״ו במצול״ה הרי השם ויאמר ועמד רוח
 קערה ותרומם גליו יפלו שמים ירדו תהומות
 לכן ב׳ ממי״ן במי״ם מ׳ דוממת וישתוק המיס
 מזעפו. וכל מימי אוקיינוס ומימי התהומות מתוקים
 הם וטובים בטעמם ומימי הימים האלה לכן
 מלוחין שם הקפיא הקב״ס אס המים וברא אס
 הארץ מהם ברא הרים של אבנים של קלעים ושל
 צמחים ושל ברזל ושל נחשת ושל גפרית ושל כקף
 של עופרת ושל בדיל וזכוכית והרי מלח ובאותן
 המקומוה שנקוו המים היו שם הרי מלח ואק
 מלח לרוב ונמג המלח מפני המים ונעשו מלוחים
 ולא נגזרה גזירה על מלח להתמוגג יום
 שני מד שנקוו המים אל מקום ההוא אשר שם
 הימים האלה ולא עשה הקנ״ה זה הדבר אלא
 לתקנה שאם לא היו המיס של ימים מלוחים לא
 היו נני אדם והאניות יכולים ליצוף נהם נקלות
 שעל המים המתוקים שננהרוס ושנים אוקיינוס
 נכונד צפים נני אדם והאניות יותר ממה שצפים
 נים המלח וכל מי שרוצה להנין האמת שמימי
 •ה ־מיס האלה היו מסוקים ומפני הרי המלח נעשו
 מלוחים יעשה כלי אומנות של זכוכית כדמות
 כלי אומנות העשו״ן להוציא עמהן מימי השושנים
 ואז יפרדו סמים המחוקין לבד וישאר המלח לבד
 על אשר עולה ליחלוח המיס מחום האש למעלה
 בכלים כאשר פולה מן הארץ ונשאר המנח בחחחיח
 הכלים ההם ובא וחם המקומוח הקרובים לימים האלה
 (מעשיס)|עשה] הקג״ה מאוחס מי הימים המלוחים
 מים מחוקים על הארץ ועל כל מקום אשר מעלה
 הליחלוח המים ההם מחוק מפני חום השמש
 שמהחח לארץ בחון העבים ועל זה ממעיד בחורף
 יוחר מן הקיץ על אשר נמק חוס השמש בחורף
 למטה לארץ והקיר למעלה ובקיץ נכנק הקור למטה
 והחום למעלה ועל אשר יהיו לילי החורף גדולים
 והולן השמש בצפון בקצה השמים מקביב דרן
 ארוכה עד אשר מגיע למזרח מחחממים כל מימי
 החהומוח שמחחח לארץ ועיז יהי׳ החום למטה
 לארץ בחורף ועל אשר יהיו לילי הקיץ קטנים
 והולן השמש בצפון נקביבוה קצה השמש דרן
 קצרה עד אשר מגיע למזרח לא יקפיקו המים
 של אוקיינוס להחחמם ועל אשר יהי׳ הקיר למטה
 בארץ לקיץ והחום למעלה. ועל אשר הונן השמש
 בארץ ביום בדרום דדן קצרה עד אשר יגיע למערב
 לא מקפקת הארץ להחחמם שבימי הקיץ הולן
 השמש דדן ארוכה עד אשר יגיע למערב והארץ
 מתחממת כל סמים הנובעים בארץ במעיינות



 הר־א פי׳ על ספל יצירה פ״ג מגרמיזא ז
 לאק בכל עת אשר יאכל האדם וישמח בחומו
 ובמועדו ובעתו מאכלי׳ ומשקי׳ שלא יריעו לו
 יהי׳ ראשו ישר ובריא בשלום ומרפא ואם יאכל
 האדם וישתה בלא מועד וחוק עת או יאכל
 מאכלי׳ וישתה משקץ אשר יריעו לו אז ישחימו
 קרבו ובעכו ותעלה חמתם מן הקרבים ומן הבען:

 חסלת

 שבע כפולות בג״ד כפר״ת יסודן חיים ושלום
 חכמה ועושר זרע חן ממשלת וקורא אותם
 כפולות שיכול'לאומרם בקול רם ובקול כחת בלשון
 רן ובמאמר קשה בין לבדן בין כל אחת ואחמ בין
 בראש דבור בין בסוף דבור בין בכל דבור אבל
 הפשועוח אין אדם יכול לאומרם ברן וקשה כ״א
 בכובד וקושי אם לא יוסיף עליה אחרה בין
 מלפכיה בין מאחריה •וא״ח בג״ד כפר״ח יסודן
 חיים ושלום פי׳ כמו אותיות בגי׳ד כפר״ח שנאמרו
 בראשיח המאמר רן וחלופן וחמורתן קשה כן
 חדברי׳ שנברא בהם עוב (הגחח מחרצ״א ורע
 תמורת חיים) מות תמורת שלום מלחמה תמורת
 חכמה אוולת תמורת עושר עוני תמורת זרע
 שזורעי׳ הארץ שממה תמורת מן כיעור תמורת
 ממשלה עבדות. קשה ורן פי׳ דגש ורפה ביב ג״ג ד״ד
 כ״כ פ״פ ר״ר ח״ח: שבע כפולות בגיד כפריה.
 שגע ולא ו׳ ולא ח׳ מכוון לו׳ סדרי׳ והיכל
 קודש מכוון באמצע: פי׳ ז׳ כוכבי׳ וזי יעי׳ ת׳
 דברי׳ בפרצוף האדם שלעולם לא יהי׳ יותר מז׳
 אלא חחרי׳ חלילה כן העולם ו׳ צלעות לו׳ סדרי׳
 הם ד׳ רוחוח ומעלה ומעה הרי ו׳ דברי׳ והשביעי
 הוא היכל הקודש הוא האויר אשר כבודו בו מוכן
 באמצע כמלא שהוא מקימו של עו^ם והוא סיבל
 אח הכל: ז׳ כפולוח בג״ד כפריה חצבן ושקלן
 וחמירן וצר בהם ככבי׳ בעולם ז׳ המנהיג" אס
 העולם כל״ש צמח״ן וימי׳ בשנה ז׳ ימי השבוע.
 ושערי׳ בנפש. פח וב, עיני׳ ובי נחירים-וגי
 אזני׳ וכולם בכח זכר ונקבה. כילד צרפן* שמי
 אבני׳ האות קורא אבן לפי שכמשלה האק ונקראה
 מי ירח אגן פינחח וכן כנסת ישראל משם רועה
 אגן ישראל וכן מלן יסד בציון אבן כן האוחיוח
 נקראו אבני׳. אין חיבה פחוחח-מב׳ אוחיוח
 כמו גבי שבת הכותב שחי אוחיוח כיצד צרפן y׳
 אבני׳ בונות ג׳ בתים כי אות לבדה כמו א׳ בלא
 דבר לגדה נקראח ולגרה נכח בה ואינה עושס
 דבור כלומר חיגח אגל של ב׳ אוחיוח נכסטח
 ביחד ונקראוח ביחד ועושוח דטר וב״פ נכסגומ
ץ ניה. ושל  שחוכל להפן לב׳ חינוח כמו ה
 ג׳ בונוח ששה בסים כי חיבה של ג׳ אוסיומ
 חחסן לששה ענייני׳ כמו אני אין ינא וכוי ושל
 ד׳ בוטח כיד בחים הרי ד׳ פעמי׳ ו׳ חםכ*ד
 כמו הקפדן הקגט וכד׳ ושל ה׳ בונוח קין בחיי
 שהם ה׳ פעמי׳ כ״ד כלומר ה״פ יוסר ממס
 שנחפן מה שלמעלה הימנו כמו אלעדד
 כ״ד מהם חחילח א׳ וכיד חחילחו ל׳ וקיכ״ד
 חחילחו ע׳ וכן כיד חחילחו ז׳ וכן כ״ד חחילחו
 ד כן הגלגול אלעזר אלערז וכו׳ ושל ו׳ טנומ
 תש״ך כי רפ ק״ך הם חש״ן כמו. המסדר״ן
 המםדנד וכו׳. וסימכן מח שגלגלנו הן אגי
 הקטן אלעזר המםדדן. של ז׳ טנומ ח׳ אלפי׳

 ף, ועי

 והשלישי הוא מפריד בין השמים ונץ האח. ש׳
 יש לו ג׳ עכפים למעלה וצר גו שמים כי ג׳
 דגרים אדם טשא לשמים. אלין י״י כפסי אשא
 אלין נשאתי את עיני היושגי בשמים כשא לבבכו
 אל כפים אל אל בשמים. ג׳ פעמים ביום כדניאל
 תלת זמכין ביומא . והקב״ה משכה גזירתו מרעה
 לטובה נוצר עם ש׳ שמים וחום בראש כי ש׳
 פתוחה למעלה כי האש תולדות שמים והבן כמן
 אחר האם כן האש וכל הבא מן האש עולה
 מלמעלה שלהבת ועשן. וחוס. הרי באש ג׳ לבד
p  מגחלח שכולם קשורים ט ואש עולה למעלה ל
 ש׳ גתיגת ש״א וכן שר שופט כי הוא ראש וכן
 ש״ח שפל אם יעלה לשמים שיאו ישח וישפל •צר
 בש׳ גאש כי שכ׳ גיזרין וגיכתים עצים דקים
 ואש יוצא לכן מתואר ש׳בגיזרין ואלית׳ מגיכיהם
 וקול לחישת גחלים לוחשת בקול ש׳ עם ש׳ כוצר
 אש ועם א׳ מח וחיבר ש׳ עם א׳ הרי אש כי
ש צר? לרוח. וש׳ בשק ושלחבח שחשק מרבה  א
p  שלהבת . ולפי שהשלהבת עולה מן האש ל
 םסליד עץ גדול כקורה במים יעלה. אבל אבכים
 וברזל שאין שלהבת עולה מאליהם ע״כ יורדים
 במים. אש שורף כל היובש וק האילכות והעשבים
 כשמכריח לחליחלוח שורף וכעשח אפר, וכעשח עם
 ש׳ אש שהאש משוכח שלא כברא עד מוצאי שבת
 למה לא כברא האש בששת ימי בראשית שאם
 זכה האדם הי׳ לו לאכול המאכל בלא בישול
 כפראים וחיות שבמדבר . אבל כשחטא אדה״ר
 כשחכו מעשי בראשיח ואין המאכל כאכל בלא אש
 ובמוצאי שבח יצא האש מן האבכים כי בג״ע אבכי
 אש. בתון אגכי אש התהלכתי וראה אדם שהברק
 יוצא מן הברד לכן אמר אעשה גם אנכי כן
 וחיכן ב׳ רעפים עד שיצא האש שחרי האש מן
 החום החמה יצאו עשב״ תרעי׳ חולעי׳ ורמש״

 ומאיש ואשה מחום חחשמיש יוולד הוולד:
 כמגד צרפן אמ״ש. אש״ם מאייש מש״א שאים
 שמ״א. ו׳טבעוח שהוזכרו שמי׳ אש אויר
 מס •ארץ מים ראש של אדם אש לבו רוח .
 נמנו מים מן הראש חוס שהאש מן המוח ומן
 הגוי׳ החזה והלב. מי׳ הוא ליחלוח העולה מן
 הפה ורוח הנשמה ומן הבמן קור ומים הם מי
 רגלי׳ השמי׳ אש והאויר מרוח וחאק ממים מן
 חשמי׳ חום ואש מן חאויר רו" ורוח. ומן הארץ

 קור חינוח מים :
 ג׳ אימוח אמש נוצר עם א׳ רוח אויי רוי׳ גויי
 וחק לשון פי׳ נשיבח הרוח של עולם מכריע״
 ביבמיס. ובנפש גוי׳ חק מכריע בינחים. והלשון
 המנהגח ברוח החיים ונשימה הרוח ורוי' של גו״
 מכריעי׳ גינחים. נוצר עם מ׳ ארץ וקור ובטן
 וכף זכומ פ״ מ׳ מים וקור ומטעי מים ובטן
 וקור חיטה מים מי רגליי וכף זכוח עמחםטצר
 עם ש׳ שמים וחום וראש וכף חובה זחואמ״ש.
 פ״ אש ושמים וחום וראש וחום קל וחום כבד
 כאש וכף חובה מכאן למדנו כי חזכוח ניחנה
 ונגזרה לחיות מן חשמ״ ומן הראש וע״ז אמר
 דוד אמה מאקחצמח וצדק משמי׳ נשקף ללמדן
 שבני אדם חולכי׳ באמה וביושר יש להם זכוה
 ומצטדקין ק השמי׳ וחילופו אם יחטאו וירשיעו
 (00 מן השמי׳ וכמו כן גוי׳ בטנו של אדם שלומה



 הר״א *״ על ס׳ יצירה פיר מגרמיזא
 המליך אוח ד דג״נ כפריה וכולם מם ד
 ולי בו מאדים בעולם ושכי גשגח נשכח

 ועין שמאל בכפש וחכמה וחמויחו איוולח:
 המליך אוח כ׳ כבג״ד פר״ח וכולם עם כ׳ וצר
 בו חמה בעולם ושלישי בשבח גשנה

 ואף ימין בנפש ועושר וחמורחו עוני:
 המליך אוח פ׳ פבג״ד כר׳ח וכולם עם פ׳
 וצר בו נוגח בעולם ורביעי בשבח בשנה

 ואף שמאל בנפש חרע וחמורחו שממה :
 המליך אוח ר׳ רבג״ד כפ״ח ויש אומרים רפיכ
 דגב״ח וכולם עם ר׳ וצר בו ככב בעולם
 וה׳ בשבח גשנה ואזן ימין בנפש וממשלח וחמורחח

 ענדוח :
 המליך אוח ת׳חבג״ד כפ״ר וי״א חרפ״כדג״ג
 וכונס עם ת׳ וצר בו לבנה געולם ויום
 ר גשבח בשנה ואזן שמאל בנפש וחן וחמורחח

 כיעור :
 ואע&״י שהמליך כל אחח ואחח אוח של בגיד
 כפר״ח ועשאן ז׳ דיבורי׳. כשחגלגל
 אלו ז׳ אוסיוח פכים ואחור יעלו לחמשה אלפי׳
 וארגעי׳ דיגורי׳ כדין כל חיגח של ז׳ אוחיוס
 ומהם ז׳ הככגי׳ של״ם חככ׳׳ל. וז׳ רקיעי׳. גזה
 הרקיע שעליכו להיוס מעוכסם של ז׳ ככגי, האלה
 ח׳ ארלוה להיום גממשלס ככגים האלה ז׳ שערים
 גכפש בדמוס הככגי׳ האלה כי כאשר לא יכון
 העולם גלא ז׳ הככגי׳ האלה ולא ז׳ רקיע״ שהם
 מעוכחם של ז׳ הככגי׳. ולא חכון הכפש לחיוח
 גלא ז׳ שערי׳ האלה וכל אחד ואחד דגר מחם
 נוצר כסדר גשורחו כוצרו הימי׳ כסדק זח אחר
 זח. נוצרו הרקיעי׳ כסדרן ביום שני זה אחר זס
 נוצרו ז׳ חככב״ חם שצ״מחנכ״ל בלילה כסדרן
 במעונחם זח על זח. נוצרו שערי׳ האלה בנפש
 כסדרן ביום ו׳. נוצרו ז׳ דברי׳ שכחבנו חצריכין לגוף
(ואם) (חג׳ מחרצ״א ל״ל וגם) חמורחן נוצרו ׳  ביום ו
 ביום ר וכונן ז׳ ז׳ חם. לכך חנג אלקי׳ שגיעי
 לכל חפץ חחח השמי׳ ככחונ מכל חבחמח העחירח
. וכחיב ז׳ ימי׳ האכל מצוח וכחיג ׳  חקח לך ז׳ ז
 ז׳ ימי׳ חחוג ליי׳ אלקיך. וכחיג ז׳ שנועוח חספל
 לן. וכחיג ז׳ ימי׳ יחי׳ עם אמו. וכחיג עקץ /׳
 שני׳. וכחיג ז׳ ימי׳ בנדחח חחי׳. ז׳ ימי׳ חנטל
 שצ״ם ז׳ ימי 3יאשיח.ז׳ שערי׳ 3׳ עיני׳ ג׳ אזני׳
 ב׳ אפים וחפה. ז׳ לקיעי׳ וילון רקיע שחקים
 זנול מעון מכון ערבות. ז׳ארצוח אדמה אלקא
 חבל נשי׳ אק חלד יבשה. וחרבה שביעיים מכליי
 בפרקי׳ דד אליעזר: חוצה אח סעדי׳ והעמיק
 אחד אחד לבדו. חוצה כמו החצח העדי׳ להעיד
 כי הוא אלקי׳ ואץ זולחו. עולם לבדו בפיע מעד
 עליו. שנה בפ״ע מעידה עליו. ונפש לנדה בנמג
 מעידה עליו. ז׳ כפולוח בג״ד כפדח נוצר עם
 ב׳ שבחי ושבח ופח וחיים ומוח. נוצר עם ג׳
 צדק וא׳ בשבח ועין ימין ושלום ומלחמה. נוצל
 עם ד׳ מאדים וג׳ בשבח ועין שמאל וחכמה
 ואיוולס נוצל עם ב׳ חמה וג׳ בשגח ואף ימין
 ועושל ועוני. נוצל עם פ׳ נוגח וד׳ בשבח ואף
 שמאל וזרע ושממה. נוצל עם ל׳ ככג וח׳ בשבח
 ואזן ימין וממשלח ועגדוח. נוצר עם ח׳ לבנה
 וששי בשבח ואזן שמאל וחן וכיעור חסו בגיד

 כפל״ח . חםלת :
 אעפ״י

 ן״נ יבוא וח׳ אלפים וח״ח וחשאי נמחל!

 ומ׳ בחים שהם ז׳ פעמי׳ יוחל ממה שהפכנו
 למעלה שהם זיפ חש״ך כמו כתכונות שהרי חש״ך
 חחילתן כ׳. חש״ך תחילתן ת׳ תש״ך החילחן ב׳
. חש״ך ׳ . תש״ך תחילתן נ ׳  תש״ן תחילתן ו
 תידלק ו׳ סש״ן חחילסן ס׳ שהם חמשת אלפי׳
 ואלגע״ ושל ח, אגני׳ בונות מ׳ אלפי׳ וש״ן .
 ושל פו׳ יחיו שס״ב אלף ותת״פ. ושל י׳ *) יהיו
 שלש מאוח רגוא וס״ח אלפי׳ יהיו ש״ס רגוא
 וח׳ אלפים וח״ח ושל י״א אוחיוח כגון והאחשדרפני׳
 שלא מציכו גתורח גדולה ממכה תתגלגל לנר מאוח
 רגוא וצ׳׳א רגוא וששת אלפי׳ ות״ת תיגות ואם
 ירצ׳אדם עוד [להוסיף] עליה׳ יכול לחשוג עד מקום
 שאץ הפח יכול לדבר ולא תשבע עין לראות
 ולא חמלא אזן משמוע. וחקב״ח יחעלח ויחרומם
 יחברן לנצח צירף כל כ״ב אוחיוח לדבור אחד
 בגלגול אוחיוחיחן מח שא״א לב״ו לעשוח כי
ל יא*! TP וסוף וחכלה ואין שיעור  אץ מספ

 למכייכם :
 שבע כפולוח בג״ד כפר״ח המלין אוח ג׳ וקשר
 לו כחר וצרפן זח בזח וצר בו שבח״י
 בעולם ושגח גשכח ופה בכפש וחיים ומוח פי׳
 המל? אוח נ׳ שחקקו בראש הדבור וצירף את
 ז׳ האוחיוח האלה זו בזו ומשאן בדינור אחד
 וכינהו בגיד כפרית וכלל טלם עם ב׳. וצר בו
 שגתי געולם ושגת גשכח ופה גכפש. וחיים
 ותמורתו מות כי אלו ג׳ דומים שאין לחם זוג
 ונכל אחד ג׳ תשמישין לכן כגראו עם ב׳ גגריי׳
 דשמואל שגחי למעלה מכל חכמים ומשמש גיוס
 ובלילה יום ולילה לא ׳שגוחו. וכן שגח למעלה
 מכל הימים ובו לחם משכה פח אוכל ומדבר .
 ועוד שהמאכל בו מחחלק לשסים. הטעם לחין
 והמאכל לגען. הרי •גכ״א נוצר עם ב׳ גשגח
 גשנה ופה בנפש. שבחי געולם שחשגוח ממלאכחן
 והשיב משבח רגלן ומלדבר בפין אלא שב
 בביחן וקראה לשבח עונג וכל מעשה שבחבב׳
 לחם יומים. לחם משנה שני העומר לאחד *ושבח
 שגה ולא הוציאו משא מבחיכם ב׳ פעמי׳. ב׳ ד
 לשרוח לשבח. ב׳ משום הוצאה מן חביח. ב׳
 משום הכנסה לביח. לכן ב׳ נאוה שני יכל מעשה
 שבח בבי״ח זכור ישמור. נשמח יחילח פה פחוחח
 ונוצל עם ב׳ פחוח ב׳ גלאשיח שיש 5׳ עולמו׳
 למקיימי החולה שגכחג וגע״פ ר בפה וושט
 מכניס והוא כנגד חעוה״ז שמלא רשע ועול
 ועינופח ועסק בהנאה זח ויצח״ר. הקנה והריאה
 מגד עוח״ג שיש בו שבח וטהרה וחודי׳ וחלל
 ויציע כל מח שבאדם יש גו בג׳ איברי׳ חת מן
 חפה. וכל חאיבלי׳ משמשי׳ לדבר אחד אעפ״י
 שחם שחים כגון עינים אינם משמשים אלא ללאי׳
 ובי אזנים לשמוע לגלים לחלון. אגל הפח אחד
 ומשמש 3׳ דגלים לבלוע ולדגול. לכן נוצל עם
 ב׳ פ׳ ויש פ׳ •בל. וכן 3׳ בחוט. ו3׳ עולמי׳ לא
 ננלאו אלא בזכוח ב׳ חולוח החלויין בפח לא
 ימוש ספל החולה הזח מפין ובפח ה׳ חוליוח
 כפ׳ ט בפח שפח*, שינים חיך ולשון וגלון להגו׳

 ה׳ חומשי חולה :
 המליך אוח ג׳ וקשר לו כחל וצלפן זע״ז וצל
 בו צדק בעולם ואחד בשגח בשנה ועץ
 ימין בנפש. ושלוםוחמולחו מלחמה גג״דכפדה:

 *) אינו מובן וציל יהיו שלש מאוח לבוא



 הר־א מי׳ על ס׳ יצירה פיר מגרמיזא ח
 הלבנה אלא ביום ב׳ בשבס ובליל ה׳ ובעין
 חשמאליח בחן ובכיעור. בחן על מילואה ובביעור
 על חיסורח ומיעוטה וכחח כמחרך ועמוס! חם

 ולח ומעט קר ולח כמימי השלג הנימס :
 ואלה מעונחם. הרקיע חזה שעלינו עשויכקובס
 דומה לאחל הפרוסה על האק שנא״
 וימחחם כאהל לשבח קצוחיו למטה עד לאק
 והוכו למעלה ככיפח המרק וכל הארץ חחחע
 וים אוקיינוס ומסביב סביב יש אק חחו ובהו
 כדכחיב בס׳ ישעיה הלא ידעה אם לא שמעה
 אלקי עולם י״י בורא קצוח חאק. והיא האק
 איננה נושבה ובאוחח חאק דבוקים קצוות האק
 סביב סביב בספרי חכמי הגוים כי דיבוק האק
 לרקיע הוא מכל צד. ובספרי חכמי ישראל זיל
 כחי׳ שהרקי׳ בצד צפון אינם לברקי׳ קצוחיו עם חאק
 ואינו מסרכד כי פינה [צפון] מרובעח כאק^דרח
 ככחוב בס׳ איוב נוטה צפון על חחו חולחאק
 על בלימה וכן פלוגחא נבבא בחרא ומדרום
 סחומה כחדר עגולה ככבשן ככחוב בס׳
 איוב עושה עש כסיל וכימה וחדרי חיק וממזרח
 וממערב מיוסד הרקיע כבנין על חאק ככחוב
 גדגרי עמוס הגונה גשמים מעלוחיו ואגודחועל
 אק יסדה. חכמי הגוים אומרים עוגיו של זח
 הרקיע חלוק לז׳ מעונוח הם מעלוח זו למעלה
 מזו וזו למעלה מזו חאחח גבוה מן חאחרס. והאחרת
 גבוה מן חאחרח• וחם (דוחקת) [דומות] במראיהן
 כעשן שכן כחוב בישעי׳ הנוטה כדוק שמים .
 ופי׳ הדוק הזה כפי׳ דק ככפור על האק. והכפור
 הזח דומם לאפר שנא׳ כפור כאפר יפזר. והאפר
 רהכפור כשמחפזרין באויר דומים לעשן חעולס :
 ואלו ז׳ מעוכות חםמעלוח עשרירח כמושבעס
 אהלים והאהל התחתון המכסה אח חאק קטן
 הוא. והאהל המכסה למעלה מזח גדול הוא יוחל
 ק הסחחוני. והאהל הג׳ המכסה למעלה ק הבי.
 יוחל גדול ק חב׳. והאהל הד׳ המכסה למעלס
 ק חג׳. גדול יוחל מן חג׳ והאהל חח׳ המכסה
 למעלה מן הד׳ גדול יוחל ק חד׳. והאהל הר
 המכסה למעלה ק הה׳ יוחר גדול ק הה׳ .
 והאהל הז׳ המכסה למעלה מן הר יוחר גדול מן
 חםשי ומכולם. ומלם דגוקים ואחחים בקצוחהאק
 שמעבר לים אוקיינוס וגמימי אוקיינוס. ח׳ ככבים
׳] ונחוני׳ משעה  חם שצ״ם חככ״נ(סקורים) [סדור,
 בריאח׳כאףאככבגמעוכחו ונמעלחו. במעל׳ ראשוני
 היא השביעית והיא העליונה הגדולה על כולם
 סדור ונחון ככב שבחי. במעלה חב׳ צדק .
 במעלה הג׳ מאדם במעלה ד׳ חמה. במעלה ס׳
 כונה במעלה ו׳ ככב. במעלה ז׳ היא החחחונח
 אל כולם והיא הסמוכה לאק סמרה ונחונח
 לבנה. וע״ז מהלכת הלבנה במיהור אח ייב המזלומ
 יותר משאר הככבים על אשר היא במעלה הזאמ
 התחתונה קטנה וקצרה יותר מכולן. ושאר ששח
 ככבים מאחרים בהילוכם לפי גודל ואורך של
 מעלה אשל סדור בה הככב וע״ז מאחר שבחי
] שכיס לי״ג מזלות על אשר המעלה  בהילוכו [ל׳

 העליוכה שבכולם גדולה וארוכה מכולם :
 חכמי ישראל חשנו את המעלוח חם ז׳ מעונות
 מלמטה למעלה. ממעלה התחתוכ׳ הסמוס
 לאק עד המעלה העליונה שעל כולם ואמרו היא

 סשביעימ

 אעפ״י שנוצר עם אוח נ׳ שבחי ושבח ופח
 וחיים ומיה אינו מושל שנחי נחיים ולא
 בפח אלא ניום שנח ינליל רניעי ונמוח ונעוני
 ובאף השמאלי. וע״ז הוא הנולד בשבחי קשח
 לכמיס וקשה לרצוח לפי שכח שבחי קר ויבש
 למאד בכח הארץ ונכח המרירה השחורה השוככח

 בטחול בצד שמאל :
 ואעפ״י שכוצר עם אוח ג׳ צדק ויום ראשון
 ועין ימין ושלום ורעה איכו מושל צדק
 אלא ביום ה׳ נשבח ובליל ב׳ ובחיים ובשלום
 ובאזן חימניח להודיע בשמיעה לגוף אח שלומו
 וטונחו. וע״ז יהי׳ כחה של צדק ממוסד חם ולח
 גכח הדם הנוגע ממקורוח הכנד השוכן בצד
ץ  הימיני וגכח הרוח שגאויר חמחווך נכחיים נ
 הקור וגין החום . וע״ז יחי׳ הנולד גו קשה

 לכעוס ונוח לרצוה :
 ואעפ״י שנולד (הגהוח מהרצ״א נ״ל שנוצר)
 עם אוח ד׳ מאדים ושני גשגח ועין
 שמאל וחכמה ואיוולת אינו מושל מאדים אלא
 ביום שלישי גשגח וגלילי שגח על אשר עולה
 חחימח באף כדכחיב העלה חמחי באפי וע״ז
 מושל במלחמה ובשממה וע״ז יחי׳ הנולד כוח
 לכעוס ונוח לרלוח על אשר יהי׳ כחו של מאדים
 חם ויבש כאש חננערח ונכביח מהרה ובכח
 המרירה האדומה חשוכנח בכבד בצד הימין:
 ואעמ״י שנוצר עם אוח כ׳ חמה וגי בשבח ואף
 ימין ועושר ועוני אינה עושלח החמה
 אלא ביום א׳ בשבח ובליל ח׳ ובעושר ובממשלה
 ונעגדוח של כל מלאכה ופעולה. ובעין הימין
 וע״ז יחי׳ הנולד נח נוח לכעוס וקשה לרצוח
 על אשר יחי׳ כחח של חמה חם וינש נכח האש
 הגדולה והחזקה הנבערח מהרה וכיכניח נאיחור
 וע״ז יחי׳ מאור עין הימניח יוחר ממאור עין

 חשמאליח:
 ואעפ״י שנוצר עם אוח פ׳ נוגה וד׳ בשנה
 ואף שמאל תרע ושממה אינה מושלה
 נוגס אלא ביום ו׳ בשבח ונליל ו׳ובאזןהשמאליח
 לםוריע בשמיעה לגוף שמחה וגילה על שהשחוק
 בטחול ועל שעוברים מי המשחה מחוך גידי הטחול
 וע״ז מושלה בזרעובפ״ו ובגילה ובנמחח ובחאוה
 כי כחח קר ולח ככח חמיםע׳׳ז יה״ קשה לכעוס
 ונוח לרצוח כי השמחה אינה מארכח האף

 ומערכח לגוף :
 ואעפ״י שנולד (הגחוס מחרצ״א נ׳׳ל שנוצר) עם
 ר׳ ככב וח׳ נשגה ואזן ימין וחן וכיעור אינו
 מושל ככנ אלא ביום ד׳ בשנה וליל חראשקובפה
 וגלשק ובשפחים ובחכמה ובאוולח. בחכמח כחינ
 פי צדיק יהגה חכמה ולשונו הדבר משפט .
 וגאיוולח כחינ נצול לשונך מלע ושפחיך מדבר
 מרמה וכחיג דגרי פי חכם חן ושפחי כסיל
 חגלעכו. וכחיג כי כגל נגלה ידגר. מזה אחה
 למד כי האיוולח והחכמה חלוי׳ גפה אם הוא
 חכם גדול ושוחק לא נשמעה חכמחו. ואם הוא
 אויל מחריש חכם יחשג וע״ז יחי׳ הנולד גו קשה
 לכעוס וקשה לרצוח. *אגל גשגח כי כחו של ככג

 קר רגש כקרח וכפור הכימוסיס:
 ואעפ״י שנוצר עם אוח ת׳ לגנה ו׳ בשבת ואזן
 שמאל וממשלה ועבדום אינה מושלמ

 *^לשצילאבללאכשבחי



 הר״א פי׳ על מ׳"יצירה פ״ד מגרמיזא
 לאין חקר ושיעורומרח. וגם השמש הוא החמה
 עיכ קדרו וקבעו ברקיע ד הוא החינוכי והאמצעי
 לתקכת הבריות והצמחים לחיות ביכחיים בין קור
 של מעלה ובין של מטה כדי שיחיו יכולין לסבול
 חמתו כי לא יכונן בלי חום ובלי קור אלא לחיות
 חום השמש מלמעלה וקור הארץ מלמטה. ועל
 אשר תהי׳ הלבכה בריחוק מחחת לחמה איכה
 מקבלת חום מאומה מן החמה והיא קרה כשלג
 הכמס ומקבלת חום מן המזלות ומחיילותיחן אשר
 תחתיו ומצבאותיהן וע״ז יהי׳ כחה אמצעי כמתוון
 ממוסך לקור ולחום. וככג סדור ברקיע ב, אשר
 מעל ללבכח והוא קר וחם כמעט. קר על אשר
 מקבל חקור מן הלבכח. וחם כי מקבל החום מן
 המזלות ומחיילותיחן אשר תחתיו. ועל אשר הוא
 הולך תמיד קרוב לחמה בין מלפכי׳ בין מלאחרי׳
 נוגה סדורה ברקיע ג׳ אשר מעל לככב חמה
 מתחת לחמה והיא קרח וחמה. קרה על אשר מקבלת
 חקור מן ככב. ומן חלבנה אבל מתחממת מעע
 מתחת ונמס קרוחח מפני חום החמה אשר עלי׳
 וע״ז היא קרח ולחה כמים. ולפי חכח שיש לחם
 לז׳ ככבים האלה כן יהי׳ אף ממשלתם וכח
 מעשיהם וכת התולדות של בכי אדם וכח הארצות
 אשר מושלים עליהם . כיצד שבתי על ידי שהוא
 קר ויבש למאד כתמכח על חמיתח ועל חעוכ׳ כי
 חמות קר הוא מאד. וחעכי גופו ולבו כמת
 כתמכח עליתם שנתי שאין בו מלאכה ופועל .
 וכתמכה על העצלו׳ כי הקור חרנ עוש׳ את האדם
 עצל ואח הצמחים עצלים ומאוחרים וקודרים
 וכדאגים וחולים וע״ז כחמכה על הרעה . והוא

 למשה:
 צדק על אשר הוא חם ולח וממוסן נכחו נםמנה
 על חחי״ ועל השלום כי החיי׳ ממיסכ״ הם
 לא חמים לרוב ולא קרים לרוב. ולא יבשים לרוב
 ולא לחים לרוב וכל עח אשר יחי׳ על ח/מן
 ממוסך כן יחיו גם הבריוח וגם הצמחים בשלום
 בשלוח ובהשקט בגילה ובשמחה בעלוז ובעושר.
 ביופי ובכבוד בגדולה ומלכות ומרפא. וע״ז נתמנה
 על הטיבה וכחמכח על יום ה׳ שנבראו בו העופות
 והדגים והחכיכים והשקלים והרמשי׳ שסם נעלי חיי׳
 כי עד יום ח׳ לא כברא דבר בעלי חיים ונשמות
 והוא לאהרן : מאיים על אשר הוא חס ויבש
 כאש נתמכה על החימה והאף ועל הקשת ועל
 הקצף כי החימה נבערת מרוב חום המרירה
 האדומה. ומתוך חחימה כעשה המריבה והקטטה
 והשכאה והאיבה והתחרות והחגורות והמכות
 והפצעים. ושפיכות דמים והמלחמות. וע״ז הוא
 ממוכה על החרב ועל הברזל ועל הרשע ועל
 השטן ועל האש ועל השריפה על החכיקה ועל
 המפולח ועל השממה וכחמכה על יום ג׳ על אשר
 נקוו המים ונראחה הארץ והאבנים אשר תצא
 מהם אש והברזל ונבראו בו ביום האילנות ועשבים
 העבוערים את האש. והוא לדוד וכל סוד משיח

 אצלו :
 חמה על אשר היא אש והיא גחוך הרקיע ד
 כחח ממיסך מקור ומן לח. מחום ומיובש.
 ולפי כחה יהי׳ כחה של ד׳ עוכוח השכם שסם
 קור וחום קיץ וחורף וע״; ר\>ז *מוסכת לד׳
 דברים האלה על סקנ-ת העולם ותקנת הבריות

 והצמח״

 חשניעים וחכמי הגרם חשבו אח חמעלוח הם
 סמעונומ מלמעלה למטח. ממעלה חעליוכח שבכולם
 ראשונה ועד המעלה התחחוכח הסמוכה
 לאק ואמרו זו היא השביעית אבל דברי אלו
 ואלו שרם. בסדר ז׳ הככבים בז׳ המעונות .
 והילוכם ז׳ הככבים ומזוהר הרקיע כזכוכית הם
 נראים לעיני הבריות. ומרום הרים של מעלה
 העליונה נראה ככב שבתי קטן משאר ז׳ הככבים
 הרקיע חלוק לז׳ הרקיעים לשצ״מ חככ״ל. כיצד
 ברקיע העליון פעל כולם הוא השביעי הטשא את
 המים העליוכים תהי׳ מעוכתו של שבתי. וברקיע
 חב׳ שתחתיו תהי׳ מעוכתו של צדק. וברקיע ג׳
 שחחחיו חחי׳ מעוכסו של מאדים. וברקיע ד׳
 שתחתיו הוא התיכוכ׳ תהי׳ מעוכחה של חמה.
 וברקיע ח׳ שתחתיו תהי׳ מעוכתו של כוגח .
 וגרקיע ו׳ שתחתיו של ככב. וברקיע ז׳ שתחתיו
 יהי׳ מעוכתח של לבכח. אם תחשבם מלמעלה
 למטח התחתון הוא השביעי. והחשבון הככון כך
 הוא וחשב מלמעל׳(למעל׳) [למט׳] של ז׳ ככבי׳ האל׳
 לפי רום המעוכה של ככב כן הוא כחו. חככבי׳
 החמים מקבלים החום מן החמה. והקרים מקבלי׳
 חקור מן המים ומן הארץ כיצר כל הככבים מאש
 סם. והגדול והחזק שבכולם הוא החמה. והיא
 קדורה ברקיע ד׳ הוא הסיכוכי והאמצעי ומכחגח
 ודרכה של אש וחמח כן הוא לעולם להעלות החום
 והלהב מלמטה למעלה. ושבתי סדור ברקיע שתחס
 המים העליוכים והוא מקבל הקור עד מאד מן
 חמים העליוכים ועל אשר הוא ברום מאד ברחוק
 מן החמה איכו מקבל חום מאומה מן החמה והוא
 קר ויבש כמו קרח וכפור ומאדים על אשר הוא
 ברקיע ה׳ ממעל לחמה מקבל חום עד מאד מן
 החמה והוא חם ויבש כאש. צדק על אשר הוא
 ברקיע ו׳ והוא כמתווך בין חקור של שבתי ובין
 סחוס של מאדים יהי׳ כחו ממוסך בינוני לא
 חום לרוב ולא קור לרוב והוא חם ולח. הלח
 מקבל מן הקור של שבתי והחום מן המאדים .
 ולבנה סדורה ברקיע התחתון אשר עלינו ומקבלת
 קור מן הארץ ומן המים הסחסוכים ועל אשר
 היא ברום למאד מן הארץ ומן המים ההחהוכי׳
 אינה קרח כשבתי ויש ללבכה חום במעט כי
 מקבלת מעט חום מן המזלות ומככבי צבאוחיחם
 וחיילותיהם הכתוכים ברקיע החחתוכי עם הלבכה
 ועיז יהי׳ כיפה של לבכה ממוסך בקור וחום
 ושבסי קר לרוב על אשר יהיו המים העליוכים
 ע״פ הרקיע הז׳ ובו הם נתונים כמו בכלי ולא
 העלה אלקים אותם ע״פ הרקיע הז׳ כ״א לתקנת
 הבריות שבארץ ושבים שלא חיו יכולין לחיוח
 אפילו רגע קטן ומזער כי היו כשרפין מפני כח
 האש הגדולה והחזקה שעל השמים העליונים אבל
 מרוב הרום ומרוב םפעס סמים העליונים ומרוב
 עובי הרקיע הזה החלוק לז׳ רקיעים הוא המבדיל
 בין מים למים. בין מים העליונ״ למים החחחוני׳
 סובלות הבריות לחיות מחחח האש ההוא כי
 הבריות אינם יכולים לקבול נימי הקץ אפילו
 .חום שהוא האש קלה מן האש ההוא וכש״כ
 לסבול אח חום האש ההוא . ועל אשר ברא
 חאלקים מתחלת בראשית את רומו של עולם
 לאין חקר ושיעור והמים העליונים והתחתוכ־ם



 הר־א 6י׳ על ם׳ יצירי׳«״י מגרמיזא ט
 זהי׳ מנוח אחרי מחשבות חכמה ודעת וסבוכה.
 :ואם חי׳ ככב ממוסך לרוב בד׳ דברים בקר ולח
 וחם ויבש כחמה חי׳ מכהיג אח הלב למלוך
 ולמשול ולהליך ולפעול ולעמול בעבדוח מלאכה
 ולא הי׳ מכהיג במחשבת חכמה ודעת והבוכה .
 ואם הי׳ כחו של ככב ככח הלבכח הי׳ משהכה
 מדעחו פעם חכמה פעם להיוח אויל כמושמשתכ׳
 הלבכ׳ מכחח כי יש לה כח החן ממולדה ועד
 חצי החדש. ומחצי החדש ועד מולדה יש לח כח
 כיעור. וגם ככב משחכה מ:חח להיוח פעם הוא
 זכר ופעם הוא כקבה כזמן שהוא כככס בזק
 שנכנס במזל זכר כעשה זכר ובמזל כקבח כעשה
עז נחמנה על האיוולח ונחמנה על  נקבה. ו
 יום ד׳ על שנבראו המאומה וחככבים סצריכים

 חכמה וחשבון. לשלמה :
 לבנה על אשר היא קרה כשלג כי מקבלה אה
 הקור מן הארץ ומן המיס החחחוכים
 ומן הרום שבין הא ק לרקיע הסדורה הנהונה
 שהלבנה נקפא חקור שלה כשלג והיא ממוסכס
 בחום על אשר מקבלח חום ק המזלוח וק
 ככבי חיילוסיהם סכסוכים ברקיע הסחחון במעונה
 של לבכח וע״ז אמר שמואל לבכה אמצעסים על
 אשר היא ממוסכס מקור וחום ועוד על אשר
 מחמלאה משעה מולדה ועד חצי החדש כחמכח
 על החן ועל העוב כיצד מן קיפאון קרחה שהיא
 כשלג מצמחה הצמחים כמו השלג כי כאשר ירד
 הגשם והשלג ק השמים ועל אשר מחמלאח ועל
 אשר יש לה כח חום מעע כחמכה על החן
 וחטובה כי מכח הלבכח כגרשים וכדשאים הצמחי׳
 הזרעים והפירוח והמגרים ככחוב וממגד חבואח
 שמש וממגד גרש ירחים ומכח מלואה מחמלאים
 המוחים על העצמוח ומוח הראש זמחרבח הדם
 ומימי הבורוח והשיחים ומחגדל הכבד והטחול
 ומחעבח כל דבר שהוא דק ודקיק שהוא חי
 נתמכה על הכיעור על אשר מתחסדת מחצי החדש
 עד מולדה ומתחסדת ומדק ת ומרקקת כל דבר
 ח׳ המתמלא במילואה . ועוד בשעת מולדה ובשעת
 התחלת חיסורח משחתס הבגדים והמטוח והכטבלי׳
 במים והעצים הככרתים בשעות ההם כבקעים
 וכרקבים מהרה וגס הזרעים וחפירות הנקצרים
 והכלקטיס בשעוה החם כטחכים וכאכלים מעצמם
 מהרה. ועוד כל זמן שהולכה הלבכח עם ככב
 טוב או עם מזל טוב טובח היא לכל דבר .
 ומפכי כל אלה כחמכח על החן ועל הכיעור ועל
 הטובה ועל הרעה ועלמפחחי שמים וארץ וערבה
 היא לכל הבריוח להעמידם לרעה ולטובה. וכחמכח
 על יום ב׳ על שהיא כשלג ויש לה גם חום וגם
 כקפאו המים ביום ב׳ ונברא׳ הרקיע הזה שעלינו
 והוא ככפור וכקרח על אשר נברא בו ביום האש
 של נ״ו שניתנה לצורך הבריות לטובה ולרעה ולכקמה

 הצדיקים לטובסם :
 הנה למדם כחם של ז׳ הככבים כיצד הואוכח
 ממשלתם לפי ז, ימי השבוע בא ולמד
 למה מושל ככב פלוני בליל פלוני . כתיב י״
 בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה בראשית
 ברא אלקים אס השמים ואת האק בתחלת שעה
 ראשונה לליל ראשון ועל אשר מיכה האלקיםאת
 ככב על החכמה מינהו למשול בליל ראשון בשעה

 H ראשונה

 והצמחים. החום והיבש יש לח ממשלח על אשר
 היא אש. והקור מקבלת ק החום הרב שעלי׳
 ומן המים העליונים והליחלוח מקבלת ק רווי־ת
 חאויר ומן הליחלוח העולה מן המים התחתונים
 כדכתיב ואד יעלה מן הארץ ועל אשר ממוסכת
 מארבעה דברים האלה נתמנה על המאור להבדיל
 נין היום ובין הלילה. ומפני אורח מתכסה אור
 הלבנת ומתכסים גם הככביס בלי להראות לפני׳
 ועל אשר יהי׳ אורה גדול יוחד מן הלבנת ויותר
 מכל הככבים נחמנה על הממשלה ועל המלטה
 ועל ההילוך ממקום למקום ועל כל מלאכה ופעולה
 ועבודה כי ביום עושה כל דבר עבדות יוסר מן
 חלילה כי הלילה לא כיתכח אלא לכוח ולשקוט
 מכל דבר ולכוס ולישן. וע״ז כתמכח על יום א׳
 נשנת על אשר הוא היום אחר שבת שבו שבות

 מכל מלאכות ומעשה והוא למלכים:
 נוגה על אשר היא קרה ולחה כמיס ומתחממת
 מעט מחום החמה כתמכח על התאו׳ ועל
 החמד׳ ועל החן ועל החסד ועל חאהנ׳ כמו שחם
 המים בעת שייאי׳ אות׳ הבריות שמחים וששים
 וגלי׳ עליה׳ וכיסא" חן וחסד בלבם ובעיכיח׳
 ומתאו״ וחומד״ ועורג״ הבריות והצמח״ לשתוח
 מהם ונתתמות ולהתקרר ולהתנחלח ולהתרחץ
 בחם וע״ז נתמנה על תאוות היצר והמשגל ועל
 הזרע ועל פ״ו באדם ובבהמה ועל פימת הארץ
 ועל פימת האילן ועל הצמחים כי כל אלה לא
 יוכלו להיות בלא ליחלוח וע״ז נסמכה גם על
 הגילה ועל השמחה ועל השחוק כ׳ אם יהי׳ האד׳
 דואג וקודר ולא ישמח לבו לשמוח ולגיל איכו
 מתאוה המשגל וע״ז כהמכה על יום ו׳ בשבת על
 אשר כבראו בו אדם וחוה וכיתכה להם שמחה
 וגילח וששון ותאוות הדיבוק והמשגל ופ״ו וע״ז
 נחמנה גם זאת על הטיבה והוא ללויים. כבב על
 אשר הוא קר וחם ויבש ולח מעט כי מקבל כח
 מן הלבנה שהיא קרח ק השלג והיובש והחום
 מקבל מן ככבים אשר חחחיו. והלח מקבל מעט
 מן נוגס שהיא קרה ולחה כמים על אשר מתחממח
 מעט מן החמה. אך איננו ככב קר ויבש לרוב
 אלא למעט והוא ממיסך וע״ז נתמנה על החכמ׳
 ועל ההשכל ועל הבינה ועל הדעת ועל הלמד
 לפתוח כל פתוח ולחשוב כל מחשבות בכל מלאכת
 אומנות ועל הכתב של כל לשין על אשר ככבלא
 קר לרוב ולא יבש לרוב ולא חם לרוב כי אם
 חי׳ קר ויבש לרוב הי־ כעצל את הלב ומדאיג
 ומקדיר את הרוח והדעת מלהבין ומלחשוב כל
 מחשבת חכמה ומלאכת אומנות ומכתב כמו שעושה
 שבתי ברוב קרתו ויבשו ואעפ״י שמדאיג ומקרר
 שנתי את הגוף והדעת חושב מחשבות להרע ולא
 להיטיב אך מתעצל היא לגמור המחשבה ואם הי׳
 ככב חם לרוב כמאדיס הי׳ *מהחסר בחימה לחשוב
 מריבות ומלחמות ורעוס ולא הי׳ מאריך רוחו
 לישא וליתן בדעתו לחשוב מחשבת חכמה ודעת
 כי הוא כאש הלוהטת הקש ואם הי׳ ככב ממיסך
 א) בחיים ולא בצדק לאתי׳ חושב מחשבת חכמה
 להתייגע בלהב או בכתב או במלאכת אומנות
 כ״א לחיות חיים טובים בשלום ובשלוה והשקט
) ולא כנוגה הי׳ מחשב  •וגדולה. ואםהי׳ככגקר נ
 סאוות המשגל וסאווס השמחה והגילה וכל חמדה

) צ״ל ולח  א) צ״ל נחום ולח כצדק נ



 הד״א פי׳ על ס׳ יצירה פ״ד מגלמיזא
 לשבוח ולכוח מיגיעחו. וכאשר ינוח מיגיעתו אז
 יעלו על לבו דברים ומחשבות טובות ורעוח כי
 בעת שעוסק במלאכתו אין לו פכאי לחשוב כ״א
 מחשבת מלאכתו והחוטאים והחשבים און ועצת
 רע בעת אשר ישבתו ממלאכתם אז יעלו על
 לבם מחשבות און ככתוב און יחשוב על משכנו.
 ועל אשר הוא יום ז׳ יום שבות משקיעת השמש
 של יום ו׳ כהמכח מאדים למשול בשעה א' של
 ליל ז׳ בתחלת טרם כל ימי השבוע כברא יום
 השבת באות ב׳ כי בטרם שיתחיל חאלקי׳ לבראות
 את העולם שבת חי׳ ובמוצאי יום השבת ההוא
 התחיל חאלקי׳ לעשות מלאכה בעולם וכל ף
 הימי׳ עשה מלאכה ובע״ש סלה כל מלאכתו .
 ביום ז׳ שבת בו עוד כמטרם בריאת עולם ומינה
 על יום ז׳ שבתי בשעה ראשונה כן רוח השמש.
 ואם תתחיל לחשונ השעות של יום שנת יינ שעות
 ליום מי׳׳נ שעות קטנות לליל מוצאי שנת וק
 לכל הימים ולכל הלילות של שנוע וחחלוק ז׳
 שעות לז׳ ככני׳ לפי ממשלתם כסדר שצ״מ חככ״ל
 ותתחיל מן שנת נשעה ראשונה של יום השנת
 מזרוח השמש ועד בוא השמש לחשונ שנתי נשעה
 א׳ ולדק בשעה נ׳ ומאדים נשעה נ׳ וחמה בשעה
 ד׳ ונוגה בשעה ה׳ וככב בשעה ו׳ ולבנה נשעה
 ז׳ חכה לן ז׳ השעות לז׳ חככבים ומן שעה ח׳
 של יום שבת תתחיל עוד לחשוב משבתי וצדק
 בשעה ח׳ ט׳ ומאדים בשעה י׳ וחמה בשעה י״א
 נוגה בשעה י״ב משעת בוא השמש נכנסה שעה
 א׳ של ליל יום א׳ וחשוב בשעה א׳ של ליל יום א׳
 ככב. ובדעת חשבון הזח חשוב כל השעות של
 ימי׳ ושל לילות של כל השבוע משעה ראשונה של
 יום השבה מזרוח השמש ועד שעה ראשונה של
 יום חשבה הבאה כזרוח השמש כסדר שצ״מ
 חככ״ל לימן ז׳ שעוה לז׳ חככגי׳ ובשעה שמיכיח
 לחזור עוד לאוחו הככב המושל בשעה ראשונה
 של אומו היום ושל אוחו הלילה זה לאחר זה
 עד כלות י״ב השעות ליום וי״ב חשעוח ללילה
 עד כלות ימי השבוע משעה א׳ לשבת שעבר׳ עד
 חחילת שעה א׳ לשבת הגאה לפניך ואז נמצא חשבון
 ממשלת ז׳ הככבי׳ חס שצ״מ חככ״ל כדרן שכחנחי
 למעלה לפי ז׳ ימי השבוע ח׳ לילותיהם ולפי י״ב
 שעות של לילה ואעפ״י שמשתכ״ למשול חכמי׳
 זח אחר זה שצ״מ חככ״ל נין ביום בין בליל׳ כל
 היום ההוא וכל חלילה כחשננממשלח אותוככנ
 שהתחיל למשול נראש היום או נראש חלילה על
 שהוא ראשון ואיכו מושל עוד אף ככנ השעה
 הבאה לפכיו כסדר ב׳ חבירים. כגמל סדר של
 ז׳ אותיות בג״ד כפר״ח וסדר יסודן: הפלת

 י״ב פשוטות אלה הם הרן הפרי לנ״ס עצ״ק
 יסודן ראי׳ שמיעה הריחה שיחה לעיטח
 ומשגל הוא המשכב והמשתמש ומעשה מלאכה
 והילוך ורוגז ושחוק והרהור מחשבה ושינה :
 י״כ פשוטות הרז חט״י לכיס עציק . י״ג ולא
 י״א וי״ג גבולי אלכסון מפוצלים לו׳ סדרים
 מופסק״ בין רוח לרוח גבול מזרחית צפונית
 גבול מזרחית דרומית גבול מזרחית רומית. גבול
 מזרחית תחתית . גבול מערבית דרומית . גבול
 מערבית צפונית. גבול מערבית רומית. גבול מערבית

 חחםים

 ראשוכה. ועל אשר עשה האלקים את הרקיע
 הזה שעליכו בשעה ראשוכה לליל ב׳ והעלהו עם
 חציים של מים עד השמים העליונים לתקכת חיי
 הבריות שבארץ לסוככס בהם כדי שלא ישחיתו
 מכח החום האש של מעלה ופיכח את האויר של
 עולם להיות חלל כדי שיחיו הבריות בכשימת
 הרוח כי בלא אויר איכס יכולים הגריות להכשים
 ברוח לחיות שעה אחס כי אם יסתמו במקום צר
 שאין לו אויר מאומה מיד ימותו ועל אשר כתמכח
 צדק על החיים ועל השלום והטובח חזה כהמכה
 למשול בשעה א׳ של ליל ב׳. ועל אשר חקווח
 האלקים את המים החחתוכים אל מקום אחד
 וכדאית היבשה בשעה א׳ של ליל ג׳ ובאות׳ שעה
 הצמיח האל מן הארץ כל עץ עושה פרי וכל עשב
 זורע זרע להיות לאכלה לבריות ונתמנה טגח על
 חפירוה והזרעים והצמחים וע״ז נתמנה נוגח
. ועל אשר נבראו  למשול שעה א׳ של ליל ג׳
 המאורות והככבים והמזלות בשעה א׳ בתחלתליל
. וסידר האלקים אותן בז׳ מעונות של הרקיע  ד
 הזח שעלינו ובמעלה הראשונה העליונה שעל טלם
 סידר את שבתי. ונבראו המאורות בפינת מערבית
 דרומיס של עולם היא הסיכונים אשי שם שוכנת
 החמה בתקופת ניסן וסשרי ומיד שקעו המאורוס
 באותו הרגע בתחלת שעה ראשונה של ליל ד׳
 והלכו כל הלילה אחלי גובה של ארץ ממערב
 למזרח עד שהגיע *המאורות מיד ונהמה שבתי
 על החשך ועל המיתה ועל הרעה נתמנה למשול
 בשעה ראשונה של ליל ד׳ על שהוא עליון על
 כולם וכל רעה כעשיה בלילה יותר מן היום ובני
 אדם ישיכיס בלילה ודומים למחים: ועל אשר
 שרצו המים בשעה א׳ של ליל ה׳ שרץ כפש חי׳
 דגים וסניכים ועופוח' לכל מיניהם מכח חוס החמה
 שחיממה את המים ושרצו המיס [בימים] (בשמים)
 ובנהרות ובמקוואות הזורח עליהם אח השמש
 כשרצים וכולדים סולעים וצפרדעים ועלוקות ודגים
 טהורים ומשוקצים ורוב מיכי שרץ מאליהם בלא
 תולדות או׳׳א ועל אשר כתמכיח החמה על החום
 ועל המאור להאיר לעיכי הבריות החיית ברוח
 כשמה וע״ז כתמכית החמה למשול בשעה ראשוכח
 של לילה. ועל אשר הוציאה הארץ בשעה א׳ של
 ליל ו׳ כפש חי׳ למיכה בהמה ורמש וחית אק
 למיכה טובים ורעים המטיבים והמריעיס ועלה
 במחשבח האל באותה שעה לבראות אדם היודע
 טוב ורע וכתמכה הלבכ׳ על הטוב׳ ועל הרע׳ ועל
 החן ועל הכיעור ועריב׳ היא לכל הבריות להעמיד׳
 לטוב׳ ולרע׳ ונרז כהמכ׳ הלבכ׳ למשול בשע׳ א׳
 של ליל ו׳ מזה אתה למד כי נתנה רשות לבריות
 להרע ולהיטיב ועל אשר כילה האלקים כל מלאכתו
 ביום שבת ושבת מכל מלאכתו בתחלת שעה א'
 של ליל שבת וראה כי מפני יצה״ר שניתן לכל
 ברי׳ כי איכס יכולים בלא קנא׳ ושנאה ואיבה
 ותחרות ומריבה ורשע ושטנה ואיכם יכול״ בלא
 אש ובלא ברזל בין טוב ובין רע ועל אשר נתמנה
 מאדים על כל אלה הרעות ואחרי אשר חטא אדם
 ועבר מל הציוו לאכול מעה״ד מו״ר ונגזרה עליו
 הגזיר׳ בעלבון תאכלנה כל ימי חייך וקוץ ודרדר
 תצמיח לך בזעת אפיך חאכל לחם ידוע הוא כי
 האדם צריך להצית את סקוצים באש וצריך הוא



 הר״א פי׳ על ס׳ יצירה פ״ה מגלמיזא י
 ועשה ממנו דיבורי׳ רבי׳ מן ל׳ בראש הדיבור
 וכיכ׳ את הראשון לי״ט חז״ו הנ׳׳ס עצ׳׳ק. וצר
 בו מזל מאזני׳ בעול׳. וחדש תשרי בשנה וקרקבן
 מנהיג בנפש. המליך אות נ׳ וקשר לו כתר
 וחקקו בראש הדיבור ועשה ממנו דיבורי׳ רבים
 מן נ׳ בראש הדיבור וכינה את הראשון נלי׳י טח״ז
 וה״ס עצ״ק וצר נו מזל עקרב בעולם וחדש מרחשון
 בשנה וקינה מנהיג ננפש. המליך אוח ם׳ וקשר
 לו כתר וחקקו בראש הדיבור ועש׳ ממנו דיבורי׳
 רבים מן ם׳ בראש הדיבור סנ״ל טי״ח זרה עצ״ק
 וצר בו מזל קשת בעולם וחדש כקלו בשנה רד
 ימין מנהיג בנפש. המליך אות ע׳ וקשר לו כתר
 וחקקו בראש הדיבור ועשה ממנו דיבורי׳ רבי׳
 מן ע׳ בראש הדיבור וכינה את הראשץ עס״נ
 לי״ט חז״ו הצ״ק וצר בו מזל גדי בעולם וחדש
 טבת בשנה ויד שמאל מנהיג בנפש . המליך אות
 צ׳ וקשר לו כתר וחקקו בראש הדיבור ועשה
 ממנו חרבה דיבורים מן צ׳ בראש הדיבור וכינה
 את הראשון צע״ס נל״׳ טח״ז וה״ק וצר בו (תל
 דלי בעולם וחדש שבט בשנה ורגל ימין מנהיג
 בנפש. המליך אות ק׳ וקשר לו כתר וחקקו
 בראש הדיבור ועשה ממנו דיבורים רבים מן ק׳
 בראש הדיבור וכינה את הראשון קס׳צענ״לינרח
 זרה וצר בו מזל דגים בעולם וחדש אדר בשנה
 ורגל שמאל מנהיג בנפש. חוצה את העדי׳ כמו
 החצח וחולק והעמידו לבד א׳ א׳ לבדו עולם לבדו
 שכח לבדה נפש לבדה וכ״א מעיד על מי שבראו

:  שהוא אחד ואין שכי לו
 י׳׳ב פשוטות הרז חט״י לכ״ס עצ״ק כקראו
 פשוטות על שאין דרכן לחאמר לבדחן ב3׳
 מאמרות במאמר קשה ובמאמר רך כמו נג״ד
 כפר״ת אלא או בראש דבור או בתוך דבור או
 בסוף דבור גם אלו אוחיוח חוזחנרי לכ״ס עצ״ק
 גב׳ מאמרות במאמר קשה ובמאמר רך זע״ז יש
 גם לאוחיוח האלה תמורות בדברים שנוצרו בחם
 כגון חמורח ראי׳ עיוורון חמורח שמיעה חרשומ
 וחמירח הריחה חוחרוח הוא סיחום הנחירים
 המורח שיחה אילמוח חמורח לעיטח רעבון חמורח
 משגל סריסוח המורח מעשה מלאכה גידמח
 חמורה הילוך חיגרוח המורח רוגז רחמים המורח
 שחוק בכי׳ המורח הרהור מחשבה •שמחה חלב.
 המורח שינה שקידה הוא עדוח (חג׳ מהרצ״א

 כמדומה צ״ל ערוח):
 י״ב פשוטוח הרז חט׳׳י לכ״ס עצ״ק נוצר עם ה׳
 טלה וניסן וכבד וראי׳ וסמיוחנוצר עם ף
 שור ואייר ומרח ושמיעה וחרשוח נוצר עם ז׳
 האומים וסיון וטחול והריחה וחוחחח נוצר עם
 ח׳ סרטן וחמת וה«סס ושיחה ואילמוח טצר
 עם ט׳ ארי׳ ואב וכיליא של ימין ולעיטח ורענון
 נוצר עם י׳ גמולה ואלול וכוליא של שמאל ומעש׳
 מלאכה וגידמח נוצר עם ל׳ מאזנים וחשרי
 וקרקנן וחשמיש וסירוס נוצר עם נ׳ עקרב ומרחשון
 וקיבה והילוך וחיגרוח נוצר עם ס׳ קשה וכסלו
 ויד ימין ורוגז ורחמי׳ נוצר עם ע׳ גדי וטבס
 ויד שמאל ושחוק ובכי׳ טצר עם צ׳ דלי ושבט
 ורגל והרהור ושמחה הלב נוצר עם ק׳ דגים
 ואדר ורגל שמאל ושינה ושקידה הרי חו״ז חנף•

 לנ״ס עצ״ק:
 ואעפיי

 חחחיח. גבול דרומיח רומיח . גבול דרומיח
 חחחיח. גבול צפוניח דומיה. גבול צפוכיח חחחיח
 ומרחינין והולכין עד עדי עד והן הן זרועוח

 עולם :
 י״ב פשוטוח הן הרז חט״י לנ״ס עצ״ק חקקן
 חצנן צרפן שקלן (וע׳׳ד) [וצר]נחם מזלוח וחדשי׳
 ומנהיגין נ׳ לועזים נ׳ עליזים נ׳(עולצים) [נועצים]
 נ׳ עליצים. ונ׳ טורפין . ונ׳ ציידין. נ׳ לועזים
 חם המרה והכנד מהם המרעדי׳ אח האדם וגורמי׳
 לו לעז. נ׳ עליזי׳ המסס הוא סטומטס והטחול.
 חמשמחי׳ אח האדם . חהמסס נאכילה ושחי׳
 והטחול נשחוק כי השחוק יוולד מן הטחול . נ׳
 כועצי׳ הם נ׳ כליוח שנא׳ אנרך אח ״׳ אשר
 יעצכי אף לילות יסרוכי כליוחי . נ׳ עליצי׳ נקרקנן
 הוא הוושט בבליעה . והבטן בהוצאת הציא׳ ומי
. ב׳ ציידן הם ב׳ ׳ ד  רגלי׳. ב׳ טורפי׳ חם ב׳ י
 רגלי׳ עשאן כמין עריבה כמין מלחמה זח לעומת
 זח. ג׳ אחד אחד אחר לבדו עומד בג׳ עדים
 ומעיד׳ על יוצרם כי הוא אחד והם העולם
 ושכח וכפש. ז׳ כחלקי׳ וגי. שכיס שכיס שכיס
 הרי ששח. והשביעי הוא אחד חוק מכריעביכתיי׳
 ועוד כחלקי׳ חם בשכי חלקי׳ שלשה ושלש׳ מעיד׳
 על האחד כי הוא אחד ואין שכי לו. י״בעומדי׳
 נמלחמ׳ וג׳ אוהבי׳ וג׳ ממיחי׳ וג׳ מחיי׳ ואל מלך
 כאמן מושל על כולם אחד על שלשה וג׳ על גני
 ז׳ וז׳ על גבי י״ב וכולם אדוקי׳ זה בזח יסימן
 לדבר כ״ב חפיצי׳ בגוף אחד. כ״ב אוחיוח הם
 החפצי׳ והם אדוקי׳ בעולם ובשכח ובגוף .
 י״נ פשוטוח חרז חט״י לכ״ס עצ״ק חצבן שקלן
 והמירן וצר נהם י״ב מזלוח בעולם. וי״ב חדשי׳
 בשנה וי״ג מכהיגי׳ נכפש. כיצד צרפן והמירן
 והמליך אוח ה׳ וקשר לו כהר וחקקו נראש הדבור
 וצרף אח האוחיוח חפשוטוח זאח עה זאח ועשאן
 דבורי׳ רני׳ מן ה׳ נראש הדינור וכינה אח ה׳
 ראשון חרז חט" לנ״ס עצ״ק וצר בחם מזל טלה
 בעול׳ וחדש ניסן בשנה וכבד מנהיג בנפש המלץ
 אוח ו׳ וקשר לו כהר וחקקו בראש הודגור וצירף
 את האותיוח זאח גזאח ומשאן דיבורי 0 רבים מן
 ו׳ בראש הדיבור וכינהו וה״ז חט״י לכיס עצ״ק
 וצר בו מזל שור בעולם וחדש אייר בשונה ומרה
 מנהיג בנפש. חמל! אוח ז׳ וקשר לו כסר וחקקו
 בראש הדיבור וכינה אח הראשון זו״ה יזע״י לנ״ס
 עצ״ק וצר בו מזל חאומי׳ בעול׳ וחדש סיוןגשנה
 וטחול מנהיג בנפש . המליך אוח ח׳ וקשר לו
 כהר וצירף אח חאוחיוח זאח גזאח וחלןקו בראש
 הדיבור ועשה ממנו דיבורים רבים מן ־ח׳ בראש
 הדיבור וכינה אח הראשון חז״ו הט׳׳י לכיס על״ק
 וצר בו מזל סרטן בעולם וחדש חמת גשנה .
 והמסס מנהיג בנפש. המליך אוח ט׳ וקשר לו
 כחד וחקקו בראש הדיבור ועשה ממ>:ו דיבודם
 רבים מן ט׳ בראש הדיבור וכינה לוח הראשון
 טח״ז וה״י לנ״ס עצ״ק וצר נו מזל א רי׳ בעולם.
 וחדש אב גשנה וכולייא הימניח בנם.ש. המליך
 אוח י׳ וקשר לו כהר וחקקו בראש 1הדינור ועשה
 ממנו דבוד׳ רבים מן י׳ בראש וכינ ה אח הראשון
 ינףח זרח לנ׳׳ס עצ״ק וצר בו מזל בחולה בעול׳
 וחדש אלול נשנה וכולייא השמאליח מנהיג בנפש.
 המלץ אוח ל׳ וקשר לוכחר וחקקו בראש הדיבור



 הר״א- פי׳ על ס׳ יצירה פ״ה מגרמיזא'
 אדם. ואעפ״י שנוצר עם ס׳ יד ימין ורוגז ורחמי״
 הרוגז מן המרה שנכבד והרחמי׳ מן הכבד הם.
, יד שמאל ושחוק ובכי׳  ואעפ״י שנוצר עם ע
 השחוק מן הטחול והדאגה והנכי׳ מן המרירה
 השחורה שבחוך הטחול ומעשה המלאכה והפועל
 3ב׳ ידם והוא הגז״מות בידים כי אם אין ידים
 אין מעשה המלאכה. ואעפ״י שנוצר עם צ׳ רגל
 ימין והרהור המחשבה ונוצר עם ק׳ רגל שמאל
 ושינה ושקידה היא [נמחק ב׳ חיבוח] וההילון
 והחיגרוח ברגלים בזמן ;זהאדם שלם חזק ובריא
 הולך' ברגליו בכ״מ שימ׳.ה ובזמן שהוא חולה
 בגופו או ברגליו אינו יכול לילך אנה ואנה חגר
 ופקח זהו הו׳׳ז חט״י לנ׳׳ס עצ״ק . הראי׳ ושמיעה
 והרחמי׳ מן הכבד הרוגז והסמיות והחרשוח מן
 המרירה האדומה שבכבד בטחון והשמחה מן הטחול
 הדאגה והבכי׳ והשקידה מן המרירה השחורה
 המעורבת בחוך הטחול כי המרירה השחורה
 שבטחול. ואילמות הלשון הריחה השינה וחתוחרוק
 מן ההמסס. ההרהור והמחשבה והעצה וחעלז
 והשיחה עם הכל מן הכליות ומן הלב המשגל
 והסירוס מן הכליות. הלעיטה והבליעה מן הקורקבן
 והרעבץ מן הקיבה מעשה המלאכה והפועל בידים
 והגידמות הוא ביטול המעשה והמלאכה. והחילוץ

 והחיגרות ברגלים :
 הנה אמרנו המליך אות ע׳ וקשר לו כתר ולרסן
 זה עם זח וצר בו גדי בעולם וטבת גשנה
 ויד שמאל בנפש. הרי חדש עשירי ומזל עשיד
 ע׳ וכן ע׳ ברדבח עש״ר עי״ן י׳ פעמי׳ נ׳ מנין ש״ר
 לומר ע׳ כנגד חדש ומזל עשירי וסימן למזל
ד ומוכח אב אשר.צר  בכרר:י עין גירי בעי״ן צר ג
 בו עם חביריו אלא שהוא ראש לכולם כגון
 עחוזחטי לכס עצק . י׳ לבתולה ולאלול כי י/
 ע^ירי ובאל.ול מעשר בחמה. ולפי שהיוד נגד
 אלול וי׳ נליאש השם לכך ברא באלול העולם
 זע׳ עשירי מן ח׳ חוז חטי לכס ״עצק ובתיבת
 עש״ר ע׳ ייאש וצר בו מזל עשירי וחדש עשירי
 וסימן למזל ולעי״ן לא תבשל גדי בחלב אמו עשר
 תעשר עמ וק עמוק מי ימצאנו. עמוקה )משאול מה
 תדע. הריי מניכו עם כל אות ואומ 'כיצר דבר
 אחד נעו לם ואחד בשנה ואחד בנפש. הרי ד
 דברי׳ כיי לד האוח עצמו א׳ ואחד בעולם ג׳ ובשנה.
. בפי ישרי©  ג׳ ובנפש ד׳ הרי ד׳ כנגדן תיקנו ד׳
 תתחלל. י ובדברי צדיקי׳ תתברך ובלשון חסידי
 תתקדש ובקרב קדושי׳ תתרומם. כנגד ד מדוח
ר דבי  נלמדים, ד מדות ביושבי׳ לפני חכמ״. ו
 כ״א מיש,״אל כדאמרינן געירובין. לכך ד דלחין

 בא״ 3. ילשקוד על דלתותי יום יום. אז ראה
 רכןפרה ל:כינה וגם חקרה • וכולם אדוקיןגתלי
 וגלגל ולב,. זהו תל״י גדול על כל המזלות מהו
 חלי כשבח א חקב״ח אח הרקיע הזח שעלינו
 החלוק לז/ רקיע״ ברא אח החלי מאש וממים
 בדמוח חכי ן גדול כנחש גדול עקלתון יעשה לו
 ראש חכב י ונטהו בעובי הרקיע . ברקיע הרביעי
 הוא אמצעי מעוכה של חמה וכטחו מקצה לקלה
 כבריח כנחש עקלחון. והעוקל שלו באמצע ארכו
 בחצי כטייתובג ־ובעת עגולה. וכל חככבי׳ והמאורות
 והמזלות אדוק ין בו כמו שאדוקין חוטי שתי האריג
י׳ כן חם אדוקץ בו כל חככני׳ שנז׳ ג ר  במכור האו

 יקיעי׳

 זאעפ״י שמצר עם אוח ה׳ טלה וכיסן איכו
 מושל מזל טלה כל ימי חדש כיסןאלא
 מיום תקופת ניסן עד ל׳ יום וי׳ שעות ומחצית
 שעה. ואעפ״י שכוצר עם אות ו׳ מזל שור ואייר
 איכו מושל מזל שור באייר אלא מיום כלות טלה
 ל׳ יום וי׳ שעות ומחצה מתחיל מזל שור למשול
 ל׳ יום וי׳ שעות ומחצה וכן כל חדש וחדש .
 אעפ״י שכוצר עם ז׳ תאומי׳ וסידן . ועם אות
 ח׳ סרטן ותמוז ועם אות ט׳ ארי׳ ואב ועם אות
 י׳ בתולה ואלול ועם אות ל׳ מאזכים ותשרי .
 ועם אות כ׳ עקרב ומרחשון ועם אוח ס׳ קשת
 וכסלו . ועם אות ע׳ גדי וטבת ועם אות צ׳ דלי
 ושבט ועם אות ק׳ דגים ואדר איכו מושל המזל
 שנוצר עם החדש כל אותו החלש שניצר עמו
 אלא מהחיל מזל טלה יום י״א לאחר קלנדש״י
 והוא יום ההקופה והוא משמש עם החמה ל׳ יום
 ו״ שעות ומחצה וחוזרי׳ ומחחילי׳ מן טלה

 ומסיימ״ בדגי׳:
 י״ב פשוטות הרז חטי" לנ״ס עצ״ק אעפ״י
 שנוצר עם ה׳ כבד וראי׳ וסמיות מן הכח
 הכבד חרא״ והשמיעה והרחמי׳ הם על אשר יהיו
 תולדות הדם מן הכבד. ואעפ״י שנוצר עם ו׳
 חמרה והשמיעה והחדשות הסמיות והחדשות מן
 חמרה מבעירות המרירה האדומה שבכבד יכעס
 ׳האדם וירגז ויתעוורו עיניו וחחרשנח אזכיו וע״ז
 יחריפח ומלוחה דמעת העיניס וצואת חעינים (הג׳
 מחרצ״א נ״ל אזני׳) מרה . ואעפ״י שנוצר עם ז׳
 הטחול וריחה ותותרות מן הטחול בא השחוק
 ומן המרירה השחורה שבתוך גיד הטחול תחגר׳
 הבכי׳ כי כל הטחול דם הוא וממרח השחורה
 מעורבין ק הדם חולדום השמחה והשחוק ומן
 המרירה השחורה הדאגה ובכי׳ וחולדוח המריר׳
 השחורה מן האש שהוא במרידה האדומה ומן
ז שהוא י א ח ח מ ל ו י ח י י ה ש א ה כ ח י ל ם ח י מ  ח

 במדרס השחורה מן האש כמרירה האדומה ומן
 האש שהן כלחה . ואעפ״י שנוצר עם ח׳ חמסס
 ושיחה ״ ואלמוח מן המסס יבא הריח וחשיכ׳
 כי הוא המריח מתוך האף והיא חמגר׳ אח חשיכ׳
 כש״כ כאשר ימלא ממאכל ומשתה לשובע יכבד
 בכובד ויכביד העינים ועפעפיהם לנום ולישן
 בכובד חרדמח וע״ז לא יוכל האדם כשהוא צמא
 ורעב לישן בכובד חרדמח ואעפ״י שנוצר עם
(  ט׳ כוליא של ימין ולעיטח ורענון ונוצר (עם ״
 גוליא של שמאל ומעשה ״)וגורמה.מן הלב ומן
 .ג׳ הכליוח יבא הרהור המחשבה והעצה והעליזה
 «ן הכליות ככתוב ותעלוזנה כליוחי ומן חג׳ כליו׳ יבא•
 משיחה עם הקול[הכל]כי הם חושבים ומגרים השיחה•
 והםהמגרים השמיש הוא המשגל כי בתוכו יתלבן הזרע
 3י ראשיה הזרע אדום הוא כדם ומרוב חום הכליוח:
 יתלבן הזרע ויעבור מסוך גידיהם אל גידחמגושי׳
 והמרוח ומן ב׳ הכליוח יבא הסירוס כ״א יכמ*
 האדם גמכווח אש על ג׳ כליוח ומבחוץ יעשה־
 סליס. ואעפ״י שנוצר עם ל׳ קורקגן וחשמיש
 וסירוס הקורקבן לועט הלעיטה של מאכל ומשחה
 ובולע. ואעס״י שכוצר עם כ׳ הקיבה והילוך
 וחיגרוח מן הקיבה בא הרעב לאדם *הרעב רעב
 ני הקיבה היא מדקה כל חמעים ״׳ ״*

 להוליד שמרי המאכל והמשחה חוצה כדרך כל
 ״) צ״ל וגידמוח



׳ יצירה מגרמיזא יא  הדא מי׳ על ס
 אדוקין בחלי השני. ואעפ״י שי׳׳ב מזלוח ברקיע
 זה החחמץ שהוא המעוכה של לבנה בחליים
 שעליהם הם אדוקין ממעה (למעה) [למעלה] .
 וכמו כן אדוקין בהם ב׳ המאורות וה׳ הככבי׳ חם
 שצמכ׳׳כ מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. וכולן
 ברוחו שכא׳ ברוחו שמי׳ שפרה חוללה ירו כחש
 בריח זהו התלי והוא מושל בכל הככבי׳ והמזלות
 והגלגל הוא המגלגל המזלות ו־ככבים והמאות׳.
 וזה הגלגל קדור וכתון הוא בעוניו של רקיע
 והמזלות קבועין ואדוקין בו לעולם ואיכם זזים
 ממקום קביעותן. והגלגל הזה עגול הוא סביב
 שביב לרקיע בדרום בצפון במזרח במערב. והתלי
 כטוי בו מקצה לקצה כבריח והספרים האומרים
 כי אחד תלי הוא (הג׳ מחרצ׳׳א כ׳׳ל תלי אחד
 הוא) כטוי בו באמצע הגלגל ממזרח חחיכוכי
 והאמצעי עד מערב חתיכוכי והאמצעי. והעגלה
 חכתוכה מצד צפון לתלי קרובה לתלי. וקצת
 העגלה דבוק הוא בטבעת התלי היא העוקל
 ומתגלגלת העגלה בצד צפון של תלי ובצד צפון
 של ו׳ מזלות הדרומיים והיא מתגלגלת מכהיג קצה
 העגלה הדבוק בעבעת התלי ומתגלגלת הגלגל
 והמזלות הקבועין בגלגל מדרימין ממזרח למערב

 רקיעים מעלה ומטה וב׳ המאורות וי״ 3 המזלית
 הוא כתמכה מלך על כולם לכחגם נין טוב ובין
 רע והוא מכהה את האור של נ׳ המאורות ושל
 ז׳ ככנים והוא המוליך וחמניא את המאורות ואת
 הככבים ואת המזלות מן מזרח למערב ומן המערנ
 למזיח. והוא המחזיר את ה׳ הכוכבים לאחור
 והוא המוליך אותן לילך הילוך ישר והוא מאש
 וממים ומראיהו כמוס ואיכו כראה לעין כ״א
 מסורת הסופרי׳ הקדמוכי׳ אכו מוצאי׳ לדעת את
 התלי וכחו וממשלתו ומבשלת מלכותו ובריאותו
 וטובתו ורעתו והכרת פכי חכולדים בו חמן מהלכו
 ממזל למזל ומכחג הילוכו להפך וכיצד הולך הראש
 אחר חזכב וגבהותו ושפלותו והיא (הגהת מחרצ״א
 כ״ל והאץ) אדוקי׳ בו המזלות ששח מצד דרום
 וששח מצד צפון. ויש סופרי׳ שאומרים כי תליים
 ב׳ חס כשכ, חכיכ״ גדולי׳ וכב׳ כחשי׳ עקלתוכים
 והשקל שלחם כב׳ טבעות זח ככגד זח הוא אחד
 נטוי בצד צפון ואחד כמר בצד דרום ראשו של
 זח דבוק בזכגו של זה וראשו של זח בזנבו של
 זח . זח מחויך הילוכו מתחלפין לחיות הדרומי
-צפוכי. וחצפוכי דרומי. והם נלקיע הרביעי במעוכח
, מזלות'אדוקין בתלי האחד. ו׳עזלוח  של חמה. ו

 לעולם ככגד מזל עלה ככגד קרכיו ולפי גלגול
 עוגל העגלה מהן מסגלגלים אלה ו׳ המזלוח
 ועוגלין וחולכין סנינ סביב ככגד ב׳ קצוות׳׳ מזל
 זח כנגד זח ומזל זח ככגד זח וגם לנ׳ המאורות
 ולח׳ הככנים הם שצ״מ חככ״ל יש לכ׳׳א גלגל
 בפ״ע והם הגלגלים מחזירים אח הככנים לאחור
 ממזרח למערב כל אחד ככנ כסדר חזרתו נחוקו
 בעתו וחם הגלגלים מעמידים את חככבים
 בעמידחם מלהוליך אח חככבים אנה ואכה ומתעכב
 כ״א וא׳ ככב מח׳ חככגים בעתו בחוקו לעמוד
 במקום אחד לפי מספר חשבון הימים שהוא נהוג
 להחעכב והגלגל של מזלות מוליך אח ז׳ הגלגלים
 האלה של ז׳ חככבים חם שצ״מ חככ״ל עם ז׳
 הככבים ועם ״ב חמזלוח ממזרח למערב וממערב
 למזרח כל ימוח עולם מגלגול העגלה חמכחגח
 אח החלי ומכח נהיגת התלי מחגלגל הגלגל של
 מזלות וז׳ גלגלים של ז׳ ככבים וכולם ברוחו של
 חקב״ח ובכחו שנא׳ ברוחו שמים שפרה חוללס ידו
 נחש בריח זח החלי וכתיב בדבר י״ שמים נעשו
 וברוח פיו כל צבאם. ומזח אחה למד כי ברוח

 1 פיו

 ומצפינים ממערב למזרח מעולם ועד עולם. ובדברי
 הספרים שאומרים כי ב׳ חליים הם אומרים כי
 העגלה נתונה בתווך באמצע הגלגל בחוך ב׳
 החליים וקצה א׳ של העגלה דבוק בטבעת החלי
 הצפוני.ומחגלגלח העגלה עוגלח עיגיל סביב בצפון
 'ומשרח את החלי לנהגו ולגלגל עם הגלגל
 והמזלות וחככבים וחמאורוח ממזרח עד מערב
 .במדרימין בצד דרום. ובמערב עד מזרח. במצפיני׳
 בצד צפון חח סימן בעיניך אם חחפוץ להאמין
 שהעגלה באמצע הרקיע בתווך מצפון לעקרב
 ומצפון לו׳ המזלות שבדרום שים דעתך לראות
 מזל מאזנים ומזל בחולה שחם אמצעים לכל
 המזלוח ורוח חם באמצע מזרח חחיכוני של רקיע
 ושקיעחן באמצע מערב החיכוני של רקיע ואז
 חראח כי לעולם דבוק הוא קצה העגלה הוא
 הארוך כנגד חטגעוח של כולם מזל מאזנים .
 ובכ״מ שיחי׳ מזל מאזניים. בין במזרח בין בדרום
 בץ במערב בין בצפון כנגדו יחי׳ אף קצה העגלה
 הארוך. וכנגד טבעה הפלס שבאמצע הפלס של
 מאזניים. וקצה האחד הם אופני העגלה יהי׳



א פי׳ על ס׳ יצירה מגרמיזא ד  ה
 החלי להיום עם כל וחל ומזל י׳׳ח חרשים של
 חמה ומשמש אמ המזלוח לאחור כיצד לאחר
 שיעברו ייח יוציא החלי זנבו ממזל דלי ויככיסהו
 במזל גדי ומגדי לקשח ומקשח לעקרב וכן מהלך
 את הזנב הפוך עם כל חמזלוח עד שיגיע לדלי
 ולמה הולך התלי הפוך על שם משיג חכמים אסור
 ולומר שאין ממשלח גע לי מזלות כנגד מי שבראם
 ואם חרצה לידע ראש החלי גאיזח >חל הוא
 חשוג אח חמזלוח חשנון יושר ממזל שיחי' שם
 זנט עד שגיעי לו. אם חחשוג ממזל דלי דגים
 עלה שור תאומים סרען ארי׳. תמצי ראשו בגחלארי׳
 וכן מהלך ראשו לחשוג אח החשבון ישר ממזל
 זנבו ועד מזל ראשו וכן סידורו לעולם. והחלי
 מקיף גשנה י״ע להקיף אח חמזלוח עפ״יהםלי.
 לכך י׳׳ח חוליוח בשדרה וי״ח ברכוס. כשהחלי
 והשדרה שיין ומוח השדרה בחלי. ומוחי חראש
 בראש החלי וחדעח בראש ובראשהחלי. גיעזלוח
 עא״ק אש. וג׳ שב״ג עפר. וגי תט״ד מח .
ד דגלים  וג׳ סע״ד מים לכך ג׳ שבמים בדגל ו
 בז׳ ככבים וגי״ב מזלוח והחל* והכל גרוס •פיו
מ סכגים  מסגלגלים ומחנחגים. הרי בי״נ מזלוח ו
 יש כל חאוחיוח שבא״נ חוץ מן אוח פ׳ (הגהת
 מחרצ״א צ״ע לי חקק כעח צ״א) כי נפה נבראו
 כולם דכחינ ונרוח פיו כל צנאם ועוד פניהם
 הפוכים לאחריהם רק חלי הולך הפוך דרך זנבו
ד  י״ב מזלוח ׳״נ שנעים. ז׳ ככבים בג׳ אבוח ו
 אמחוח. ז׳ ימים י״נ חדשים. ומחזור ז׳ עיבורים

 י״ט שנים חם .

 פיו ונדינורו מהנהגים כל צנא השמים וגם
 הככנים ונ׳ המאורוח והמזלוח נקראו צנא, שנא׳
 שאו מרום עיניכם וראו. מזה הפסוק אחה למד
 ט האל קרא שמוח של ככנים ושל מאורוח ושל
 מזלוה ושל כל צבא השמים . ומפסוק אחר שכחינ
 מונה מספר לככבים. ואחריו כחיב גדול אדוננו
 ורב כח ללמדך כי יוחר נראה גודלו בסדר מעש׳
 מלאכת הככבים והמזלות וחלי וגלגל העגלה ממה
 שנראה גדלו בשאר מעשה העולם כי אין חכמה
 והבונה מופלאה בעולם כחכמה זו עמוקה וארוכה
 ורחבה. ועל זה כסב שכל העולם אדוקין בחלי
 וגלגל ולב כי כאשר מהגלגל כל העולם וכל אשר
 בו בחלי ובגלגל כך מהנהג [נמחק חיבה] לב בני אדם
 כי הלב הוא המנהיג אח הגוף בכל מלאכח העולם
 אבל (חרב) מאבא מארי הרב יב״ק קבלחי גלגל
 המחכר כאן בברייה׳ אינו גלגל המזלוח כ״א
 גלגל השנה כלומר מקץ זח לקץ הבא. מחורף
 זח לחורף הבא וכן נראה הסוג״ מכאן כקבלחי
 דע כי החלי מהלך שלו י״ח שכח ובר״ח אדר
 הראשון של שכח חרי״נ חככיס ראשו נסוף מזל
 דגים ועלה והלך מסוף דגים לחחילחו עד י״ח
 חדשים וזכבו במזל השביעי(כמחק ג״ח) ולאחר שיצא
 מדגים יככס בסוף מזל דלי שכן מכהגו לעולם

 לילך הפוך :
 חרוצה לידע באיזה מזל ראשו חכבו יחשוב
 (כמחק איזה חיגוח) ובמקום שעולה
 החשבון שלא השלימו לי״ח. רחן לכל מזל י׳׳ח
 חדשים וחמצ׳ באיזה מזל ראשו וזנבו סידור הילוך

 ה עצה 3 שבסי

 ו שיי

 ז תאומים ג צדק

 ח סינון

 איי׳ ד מאדם

 י בחולה

 ל מאזנים כ חמה

 נ עקרב

 ם קשח סימנה

ד  ע ג
 ר טכג

 צ דלי דלי
 p ~דגי0 ת לגנה

 שבחי. כ״א
 צדק. נרו
 מאדם. ג
 חמה . י״ע

 נגח. כ״ו
 ככב. נרו
 לגנה. ג

 שגחי. הודו
 ככב. כסעא
 צדק. אדום

 מאדים. ציים
 חמה. גוג ומגוג

 לגנה. בבל
 לגנה. כ״;
 חמה. שס״ה

 נוגח אור כשדם

 דלי
 שנחי
 אשור

 דגים
 אק סדום

 עלה
 אשור

 מאדים

 שור
 דרום
 לנוגה

 עקרנ מאדים
 אק ישמעאל

 ושם ככג
 שם!ככנים

 מאזניים נוגה ציים
 מאדים י״ח נוגח

 הודו חאומי׳
 כוכג

 סינון לבנה
 גיחון

 ארי׳ חמה
 שושן

 גחולה ככג
 פלס

 צדק יג
 שגחי א׳
 צדק ייג

 ו



 בראשים ברא. ז׳ מיבומ מגד ז׳ ככנים ובסיף המויח ולכל היד החזקה י״ב חינוח מגד י״נ חמזלוח
 הרי ההורה חחם נהם :

 אלו מלאכים הממונים ני״נ מזלוה. טלה מיכא״ל. שור גנריא״ל. האומים רפא״ל. סיכון אוריא״ל .
 ארי, גוריא״ל. נחולח נוריא״ל. מאזנים ישעמיא״ל. עקרנ מיכא״ל. קשה א״״נ. גדי אונניא״ל.

 דגים נוריא״ל:

 אלו r׳ ככבים מנהיגים אמ הע לס. רפאל לככב. גבריאל ללבנה . קצסיאל לשבחי. צדקיאל לצדק
 סמאל למאדים. מיכאל לחמה ענאל לנוגה וכ״א מנהיג סכ״ד שנים וד׳ חדסים. ומחחילין שנ״ץ
 כטל״ח מפני שחמה ולבנה נבראו גחחילח ליל ד׳ בשעח שבחי ומנהיג שבחי שנ״ד שנים ודי חדשי׳ ואחריו
 נוגה. וכן כולם. ובשימוש מיכאל יבא משיח. דכחיב וגעה ההיא יעמוד מיכאל. וכן הי׳ שימושו
 ביצ״מ. וכמיב כימי צאחן מאמ״צ יראנו נפלאוח. ז׳ ככבים ברא חקב״ח ונהן לחם כח וגבורה לכל דבר
 לשנוה העחים . ולשטח החקופוח. חחו נחן בחס של ז׳ הככבים. חמה ככנ. חום. שנא׳ וחם השמש
 ונמס. שנחי ככב צינים שנא׳ חם יחיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו שני אדום לבן האדום חם חלבן
ן ככג  קר. החלי מים . שנא׳ הקורא למי הים וישפכם ע״פ חאק י״י שמו. ככנ. ככנחורנ שנא׳ מ
. נוגח ככנ מטר מנוגח ממער דשא מארץ. צדק ככנ  מיעקב א״ח דקי אלא דרך ואמר הנוחן בים דרן
 מלן $ןנא׳ רוח צדקה * ומשפט מאדים ככב אש שנא׳ מאודם כאש פלדוח הרכב הקופח ניסן בשבחי
 שבמי וראיחי החח השמש. ושל חשרי בשבחי שבחי בביח. שימוש מיכאל ישלים עד תתקס״ב לפרט :
 כפי שילן שער חחבואח בשוק בט׳ באב כן לכל השנה כולה. אם ימטיר בי״ע בחמוז היקר חחבואה
 בסחילח השנה״ אס ימטיר ני״ג נחמוז. דע שיהא מטר המוז אב אלול חשרי ואם מעונן בי״ד בחמוז
 ימעיר מרחשץ כסלו טבח שנע. ואם מעונן ט״ו בחמוז ימטיר אדר ניסן אייר סיין. ואם ג׳ ימים
 אלו עמים כל השנה גשומה ושחונח. ואם ג׳ ימים אלו אין עננים צריך על המטר לבקש רחמים :
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 חמה השרים הממונים בארבע פינות העולם
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 נוגח לבנה שוחפין
 בשב״ג הנולד ביום
 של נוגה ובלילה של

 לבנה

 עריגץ דרומי של עפר שור
 בהולה גדי כקבוח ולמה הן
 נקבות מפני שחם חחחיח
 וכל דבר שבתחתית נקבה

 שבתי וככג שותפין בתמ״ב
 הנולד ביום של שבתי

 ובלילה של ככב
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) שש ) דלי יורד. ה) דגים. ו ) קשת. ד  א) מאזנים יורד על צדו. ב) עקרב יורד על אזנו. ג
) תאומים  למעלה [נראה שחסר גדי דאל״כ.הוי רק חמש למעלי] .ז) ושש למטה;. ח) טלה. ט) שור. י
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 דגים מים נקבת בצפון
 גבהו קשת והוא
 שפילחה חאומ״ שפילחו
 והוא גובה כוכבו מאדים
 והוא בורח משריפה חמה
 ובא אצל טלה אחר מחחבא
 והרנה בנים לו ואין לו
 קול והוא על כשרון והילך
 מעווה נעלייחו והוא נדמות

 *אריוחם .
 טלה אש והוא זכר שהאש
 למעלה גנהו גדי והוא
 שפילוחו והוא מזל יום
 מכנו מאדים מיעוט ננים.
 חיה ינשה. טלה נעל כל
 חמקחכל לו מאזנים סרען
 שפילוחו כשהוא עולה
 מסחכל בלבנה והוא גנחוח

 קרטן :
 שור נקבה והוא עפר
 העפר למטח ישונו
 דרור גבהו דלי וחואשפלוח
 דלי שפלחו ארי, והוא גנחו
 נעל שדוח והוא מזל לח
 מפני שהוא חורש חהום
 ונעל קול עולה על צדו
 והוא לרוח לדדין יש לו

 חלק ביום ובלילה .
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 ומחקופמ ניסן עולה בכל יום ויום חלון אחר חלון
 עד שמגיע לחלק כעמון בתקופת תמוז ובחקופת
 תמוז יורד חלון אחר חלון עד שמגיע לחלץ

 כוגח בתקופת תשרי

 חלון חורן

 ציא חלונות נילגס ועד חלון כוגה כנגד צ״איום
 של תקופח מתקופת עבת עד תקופת ניתן עולה
 בכל יום חלון אחר חלק עד שמגיע לחלון כוגה.
 ומתקופת תשרי עד תקופח עבח יורד מחלון
 נוגח חלק אחר חלון עד שמגיע לחלון נילגה .

 חלון העלומה חלון מגה
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נץ ץ מעיב ׳ממת ו  צ״א חלוצוח מבואוח השמש נ
 מערב ציסן וחשד

 כל זה צד מערבי של. ?ולס
 צ״א חלומה מבואוח השמש בין מערב ניסן" וחשרי

 למערב עבה

 *ח)" אלו ד לוחוח העולם ונחלקים לי״ג חלקים ג״ רוחוח לכל פינה מן ד׳ מחוה ׳העולם וסרוח
 *#הוך bpm היא יוחר משנים אשר מצידה. יז) ואלו שמוח הרוחוה בלשון *חצים.

) שור ) פיכח דרומיח מזרחים. ע) דגים רוח איגרוס, ה) עלה רוח איפילועום . ו  י
) ל״א ) פינה מזרחים צפוניה . ד) מזרח חמת. ג) חלון נעמה. ג  רוח קרויעום . ז
 חלונוחמחלון מגה עד חלץ נעמה. א) ניסן וחשד חלון החיכונה . ח) האומים ביריחום
 טו) צןרען אפילוטום. כ) ארי׳ ערסימום . יד) אלו ג׳ רוחוח קרים ויגשים . כא) פינה צפונית
 ׳מ$רביה. צב) בחולה נכסיקוב אלום. כג) מאזנים קיפמק. כד) מערב טבח. עקרב לובק .
ד "אלו ג׳ ממוח קדם ולחים. כח) פינה מערביח דרומיח . יח) קשה ויוביו נונמס. יב) ג ( ? 1 
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 הר״א פי׳ על ס׳ יצירה מגרמיזא
 אליהם כמעשה הצדיקים מרוב רחמיו של הקב״ה
 שהוא ארך אפים ומאריך אפו אליהם כי חפץ
 בחשובםס שמא ישובו החפץ אחפוץ במום
 חמס אס ישובו מוטב ואם לא ישובו מגיע אליהם
 כמעשה הצדיקים בעוה״ז כדי שיאבדו לעוח״ב
 שנא׳ ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו ולא יאחר
 לשונאיו אל פניו ישלם לו . מכאן שכתוב חחילח
 ועושה חסד ואחריו כתיב ומשלם בשביל החסד
 אמןל אל בעוה״ז ולא יאחר לשלם לו חסד כאן
 להאבידו לעוה״ב (ויחאוו)[ויצאו]וראו בפגרי האנשי׳
 ועל הצדיקים אומר ועושה חסד לאלפים טשא עון
 נוצר לעוח״ב. ואם יאמר אדם כיון שגורם חככב
 ואת המזל מעשיו של אדם בין להרע בין להיטיב
 אם ארשע ואחטא איני מתחייב אינו כן שכשם
 שכהן הקנ״ח כח ורשום לככבים ולמזלות טוב
 ורע כך כוחן כח ורשות לאדם לכנוש אח יצרו
 ולעשוח הטוב והישר בעיכי יי׳. ראח כתתי לפניך
 סיום אח החיים ואח הטוב ובחרס בחיים למען
 חחי׳ והככבים והמזלוח גרשום בוראם כל דיירי
 ארעא כלא חשובים וכמצב״ עביד בחיל שמיא

 ודיירי ארעא :
׳ אימוח אמ״ש וז׳ כפולוח וי״ ג פשוטוח חם J 
 ג׳ ספרים היוצאים מן כ״ג אוחיוח יסוד
 שגחם יסד יה ירוד צגאוח אלקי ישראל אלקים
י רם ונשא שוכן עד וקדוש שמו ד  חיים אל ש
 אס שכי עולמוח שכאמר געחו גי״י עדי עד כי
 גיה י״י צור עולמים . צו״ר צייר . דגר אחר
 עולמים ג׳ חם חעוח״ז וחןעח״ב שם י״ה צר ג׳
 עולמים כי ג׳ שמוח הם י״ה ח״י גשם האחד
 צר העוה״ז וגשם חשכי חעוה״ג. שם של ד׳

 אוחיוח ד׳ שמוח יה הי וה הו אגל אגא מרי.

 חרב רגי יג״ק קיגל ד׳ שמוח כל אומן י׳ שמוח.
 שהוזכרו בחחילח חברייחא אין מחם כ״א יי/.:
 צגאוס אלקים שדי כי יה בכלל חו״. אל אלקים
 בכלל. אלקים צנאוח אוח בצבא שלו כי כל צנאוחיו
 אינםיכולין לראוח כי הוא ח׳׳י על כל החיים כי ג׳
 נקראו חיים. אלקים חיים מים חיים• ען חיים אל
ד שאמר עד כאן די שדי  שהוא חזק ואמץ. ש
 כמו אש אוכלה אש חשודדח. רם שהוא יושב
 ברומו של ׳עולם והוא רם על כל רמים ונשא
 על כל הנשאים נשא גכגוד וגדול בחפארח והוא
 משא וסובל אח הכל מעלה ומעה גדגרו וגכח
 גבורחו ודרך כל הנושאים הם למטה ונושאים
 עליהם אח שלמעלה מהן והוא למעלה ונושא אח
 שלמעלה ואח שלמטה דכחיב נועה צפון על סחו
 חולה ארץ על בלימה. שוכן עד וקדוש שמו שמלכוחו
 עדי עד ואי! לי קץ וסוף . וקדוש שמו ומשרחיו
 קדושים. ולו אומרים בכ״י המיר קק״קי״יצבאו׳
 מכה״כ . י״ז למעה כשמשים ומפרחים ח׳ חם
 אדונים למעלה. וג׳ אדונים על חד׳. ומן ג׳
 יסד מעונו וכולן חלויין באחד. סימן לאחד כי
 אין לו שני והוא אל מלך נאמן יחיד בעולמו שהוא
 אחד ושמו אחד. ג׳ אבוח וחולדוחיהן חם אדונים
 על הז׳. וז׳ כובשים וצבאוחיחם חם כובשים
 ומושלים על לבאוחיחם חם• י״ב וי״ב גבולי
 אלכסון ולאי׳ נאמנה לדבר האלקוח ג׳ עדים
 נאמנים עולם שנה נפש . עולם ספירחו בי׳
 שבעה ושלשה , ג׳ הם רוח ומים ואש . ז׳ הם
 זיהככבים יעלספירוח העשרה של עולם נספרים

 ונוספים

 כך עכין השמש כל יום זורח מחלון ובא במבוי
 אחד . אך במערג שככנד החלון במזרח
 ועד שהוא עובר ועולה עוביו של רקיע חלון
 להיראוח ביישוב יהי׳ שחר וכמו השחר עלה שלחכי
 כי עלה השחר. ועוד שהוא גא והולך וכמשך
 במושבו של מבוי יהי׳ עלטה ויהי השמש באה
 ועלטה הי׳ ושכיכה במערב לעולם סולו לרוכב
 בערגוח. וחלון יש באמצע הרקיע שהוא בין
 מזרח דרומי (שהוא בין מזרח דרומי) של הקופח
 טבת בין מזרח צפוכית של חקופח חמח ושמה
 סיפים מן החדר תבוא סופה וממזרים קרה. (ואז)
 [ואין] החמה יוצא וכמס בו אלא פעם אחסשל
 מחזור הגדול שבו כברא. ויוצא ביום שכברא .
 העגלה כחוכה בצפון ליישוב ועקרב בצד דרום
 ליישוב וכמדס מקום מרקיע (תחת) ומדת החלקים
 שבין עקרב לסרטן . וכן הוא בין עגלה לעקרב
 כשזורחת העגלה זורחת עגול כלפי דרום ושוקע
 עגול כנגד צפת ובצפון עגלה חוזרת ומושכת
 אה התלי והחלי למזלות והמזלות לגלגל. והגלגל
 חוזר בגלגל דיומי׳ . המזלוס כסרכים וחלי כמלך
 ועגלה מכהיג׳ כולם מחכהגים ברוחו של הקב״ח
 ברוחו שמים שפרה חוללה ידו כחש נריח. חהלי
 מכיר המאורוח •דומה ראש החלי 4ומטר לבנה
 הוא זכב החלי וי״ב מזלוח דבוקים בגלגל והגלגל
 החלי עם המזלוח וחמאורוח וחככבים כיוצר
 מכהיג האנכים כחכין נימים דולח מים ברגליו.

 הדלי מטר המאורוח ומטר לה׳ ככנים לי״נמזלוה.
 כמכור אורגים ומטהר נרקיע הזה מקצה אל
 קצה כנריח כחש עקלחון ראש החלי נראש המזלוח
 והזכב החלי בסוף ו׳ מזלוח הראש מהלך ניושר
 והזכג הפוך שהראש מוליך המאורוח והמזלוח
 מוליך אח המאורוחוחככגים והמזלוח הילוך היפוך
 •ממזרח למערג גצדצפון. הראש שעושה חעוגוח
 מושל בצד דרום. וחזכג שעושה הרעה מושל
 בצד צפון מצפון הפחח הרעה האיך יוצא כל היום
 מן המזרח והולך בצד דרום ומאיר על כל יושבי
 הארץ והחשך יוצא מן הצפון והולך כל חלילה
 בצד דרום. הראש מושל נדרום והזנב מושל
 בצפון. במקום שמושל הראש יחי׳ מושג בני אדם
 והגהמוח וחיוח והעופוח . ומשם טללי ברכה
 וגשמים גרכח יוצאים לעולם וגמקום שמושל הזנג
 יהי׳ מדור לכל הזיקים ׳והזועוח והשדים והרוחוס
 והגרקים והרעמים ומשם הרעה יוצאה לעולם
 מצפון הפחח הרעה הראש מושל גמזרח והזנג
 גמערג. ממזרח יוצא אור וחום לעולם וממערג
 אוצרוח של שלג ואוצרוח גרד וקול וגשמים
 יוצאים לעולם כל דגר חלוי גחלוי המזל וכל
 חמאורעוח לדעח מה יחי׳ על הארץ טא״ק א״ש
 שנ״געפ״ר חמיד רוח סע״ד מים, אלו הם השונאים
 אש.לעפר. עפר לרוח רוח למיס מים לאש.
 מים לרוח רוח לעפר ועפר לאש . ואוהבים אש
 לרוח ועפר למים חכמי ישראל שאומרים יש מזל
) [לישראל] . או אין ־־ מזל לישראל . ל י ע ל ) 
 אמס הוא זח וזה". כיצד הוא שאומר׳׳ יש מזל
 לישראל ודאי יש מזל לישראל כשם שיש לכל
 ברי׳ שאין ברי׳ געולם גלא מזל והוא שאמר
 אין מזל לישראל ודאי בזמן שעושין חשוגה ומקיים
 מצוחיו של הקג״ה אם הוא נולד גמזל רע הקג״ח
 הופכו לטובה ואם הוא נולד במזל עוג ומרשיע
 חוטא הקב״ח הופכו לרעה והרשעים שמגיע



, יצירה יי מגרמיוא טו  הר״א פי׳ על ס
 עמהם מאומה ברשוחו חן. וכן הרגלים בין להסיעם
 בהליכה בין להעמידם מלילן וליסע ברשוםו הם
 והשפתים אם ירצה אדם להחריש ולדבר ברשוחו
 הס. ג׳ דברים שאינם ברשוחו . עיניו ואזכיר
 ונחיריו ראוה העינים בלא חפצו דבר שאינו
 רוצה שמיעת האזנים שומעין דבר שאינו רוצה
 הנהירים מריחים בלא חפצו ריח רע שאינו רוצה
 ג׳ שמיעות לאזן רעות קללה וגידוף ושמועה רעה
 ג׳ שמיעות לאזן טובות. ברכה ושמועה עובה
 ושבח. ג׳ ראיות לעין רעות עין נואף
 ועין גניבה ועין רעה. ג׳ ראיות לעין טובות
 ויפות עין בושת ועין אמונה ועין טובה. ג׳ ריחות
 רעות. ריח נבאש וריח דבר קשה וריח סמי
, ריחות טובות. ריח המים טובים ריח  המות. ג
 חריף כחרדל ופלפל ושכמותו וריח מאכל ומשתה
 ג׳ רעות ללשון דבור הרע והמלשין והמדבר אחד
 בפח ואחד בלב, ג׳ טוגות ללשון שתיקה ושמירת

 הלשון ודבור אמת :
 טה שאמר משכן במים דלקן באש רעשן ברוח
, גוי, רעשן  [מפרש] והולך כי זה אמש אויר מי
 ברוח אק קור ובטן משכן במים . שמים וחום
 וראש בערן באש בערן בז׳ הם ז׳ שערים בנפש
 ז, ככבים ז׳ ימי השבוע נהגן בי״ב מזלות הם י״ב
 מזלוחי׳׳ב חדשים י׳׳ג דברים בגוף שנבראו עם
 הפשוטות ומה שאמר עליזים לועזים נועצים מליצים
 וסם ח, ב, ב, רמז בהם ב׳ עליזים כבד ומרה.
 כבד ביתה של דם והדם שמישו ושולעכו בגוף
 וככבו מאדים וכוחו של מאדים נולה ועקרב .
 טלח גי׳ דם . טלה אש ועקרב מים שונא
 לכן א׳ עשאן כמין מלחמה לכן הכבד הוא אוצר
 לגוף והוא מקום למרה והוא מבשל את המעעם
 וקח כח המאכל אל חקיב וימיי את חמרה לדם
 וממנו חטעם הקרב ותעלה מעלה מעה ושמח
 ריעבון ומריח אח הגוף מן סלחי מאכל והוא חלוי
 בכבד לכן הכבד כולו דם וכאשר המרה לא יהפן
 לדם ישחיח לירקון. לכן אמר ב׳ עליזי״ם כי
 כאשר הכבד והמרה בטבעם כל הגוף יהי׳ בריא
 וב׳ לועזים הטחול והריאה כי הטחול ביחו של
 המרה השחורה ומרירה השחורה יבשה וקרח
 ושלעונח בכל יום וככבו שבתי וביתו של שבחי
 גדי עפר ודלי רוח יגישחח מן הגדי וקרירוחח
 מן הדלי שהוא רוח וגם חם שונאים זח לזה .
 והריאה היא גיחה של ליחה. וחליחח קרח
 ורטובה ושלטונה בחזה וככגח לגנה סרען מים
 לבנה שלג ומזלח טלה לכן הליחה קרח ורטובה
 קרירוהח מן חלבנה ורטיבחח מן הסרטן לכן
 הטחול כמו ספוג מלא מים קרים והוא מזל [נמחק
 חיבה] והקיבה וקרירוחח ירבה אח חום הכבד
 והכבד מחמם אח הריאה ואת חמרה כי כאשל
 יקרע אחח מחם מעבעחו הטחול יכסח באוחו
"הדבוק בה כל חקרבוחחלש  [נת״א] כמו ענן י
 כל הגוף והמרה היא ביחח של מרירה חאדומח
 מכורכמח ושלטונה של הקיבה והיא חמה וינישח
 וכמו חמה והחמה [נמחק ב׳ חיבוח] אש חמה
 וככבוכי [נת״א]טגועוח שבאדם כי בחחלח הספר
 לא אמל אלא אמ״ש כנגד עולם נפש שנח כמו
 אש מים רוח וכאשר פלע חוצלן [נח״א] לכן
 אמל עליזים לועזים נועצים ומליצים כי יש בעולם

 ח י׳

 ונוספים אף י״ב מזלות. הנח כ׳׳נ ספירות של
 עולם. שנה ספירתה גי׳ שבעה ושלשה ג' קור
 וחום ורוי׳ מכריע בין קור לחום. ז׳ הם ז׳ ימי
 בראשית חם ז׳ ימי השבוע ועליהם נספרים
 ונוספים אף י״ג חדשים . הכה כ״ג ספירות יש
 לשכה. נפש ספירתה בי׳ שגעה ושלשה ג׳ ראש
 ובטן וגוי׳ מכרעת בין הראש לבטן ז׳ הם ז׳
 שערים. ועליהם כספרים ונוספים י״ב מנהיגים.
 הכה כ״ג ספירות יש לכפש . אבל עיקר הם
 הספירות של עולם ושל שכה ושל כפש י׳ י׳ י׳
. וי״ג הכוספות הם תחתיהן עקודים  חם ג׳ ת׳
 כולם בתלי וגלגל ולב. תלי געולם כמלןעלכסאו
 גלגל בשנה כמלן במדינה לב בכפש כמלן במלחמה
 סלי כמלן על המאורוס ועל חככבים ועל כל
 דבר שעשה בעולם בין בטוב בין ברע . גלגל
 גשכה כמלן במדיכה כי מהון גלגול הגלגל כעשה
 היום ולילה וקור וקץ ומטר ושלג וגרד וכפור
 ועל ויובש וחולב ושיכר ז׳ עיחים וחחקופוח של
 לגכח. לג בגוף כמלן במלחמה כי חלב עם
 הכפש שגחוכו מכחיג אח כל הגוף ומזהירו לעוגה
 ולרעה לחחייגע ולעמול ולשמוח ולדאוג ולהולין
 ולזרוע ולכטוע ולצבור ולפזר ולעשוח כל דגר גין טוג
 ובין רע כללו של דבר מקצה אלה מצערפין עם
 אלה. אלה חמורם אלה. אלה ככגד אלה. ואם אין
 אלה אין אלה כי לא יועילו אלה מבלי אלה ואלה
 מגלי אלס. וכולם אדוקין בסלי גלגל ולב גם
 כל חפ׳ן ברא האלקים זה לעומס זח טוב לעומס
 רע ורע לעימס טוב הטוב מעוב והרע מרע .
 טוב מבחין את הרע ורע מבחין אח הטוב .
 טובח גכוזח לטובים. ורעה גכוזח לרעים. וכשבא
 אגרחם אבינו והביט וראה וחקר והבין וחקק
 וחצג וצרף וישר ויצר וחשג ועלחח גירו נגלה
 עליו אדון הכל והושיבו גחיקו ונשקו על ראשו
 וקראו אוהבו ושמו בנו וכרח לו ולזרעו בריח
 עולם ככחוב והאמין ביי׳ ויחשבה לו צדקה וקרא
. בטרם אצרך בבס ידעחין. וכרה , י  עליו כבוד י
 בריח בחון י׳ אצבעוח לגניו. והוא בריח לשון
 הקדש וייחוד האל קשר בפיו ובלשונו כ״ב אותיות
 י״ג עומדים במלחמה. ג׳ אויבים ואלה חם הלשון
 וחכגד והמרה הלשון מדגר רע לרעח הגוף הכבד
 טוחן אח המאכל גחומו. והוא מגרה המאכל
 והמשחה. המרה מרגזה מגערח ומסמא ומחרשה
 ג׳ אוהנים ואלו חם העיניס והאזנים וחלג .
 המינים מאירוח הגוף להנהיגו גכל דגר חערג
 וטוב לנפש האזנים משמיעוח אח הגוף גין טוג
 ובין רע חלב מחשב מחשבוח ועצוח עם הכליוח
 להנהיג אח הגוף בין טוב ובין רע. ג, מחיים
 ואלה חם ב׳ חוטמי האף והטחול. ב, חוטמי
 האף הם הנחירים חמחנשמים ברוח נשמוח החיים
 ומריחים ריח טוב ורע. והטחול מקרר אח החום
 ריהוח הקרביים ומגרה השחוק לשמח אח הגוף
 גיעמיחים. ואלה [חם] ב׳ נקנים החחחוניםהוא
 המוציא אח הצואה, ופי חשלחופיח המוציא אח
 מימי רגלים אם יסחמו לרוב או אם יפחחו
 ללוג ממיחים אח הגוף, ג, דברים שחם ברשוחו
 של אדם אלו הן חידים והלגלים וחשפחים .
 הידים אם ירצח אדם להניעם לעשוה עמחן בין
 טוב בין דע אס ירצה להשקיטס שלא לעשוח



ייה פ״י מגרמיזא צ י י פ  הר״א פי׳ על ם
 וכל עומקות לאשים ואחרים לום ותחח מזרח
 ומערב צפון ודרום עוב ורע אינם בריות ואינם
 כשמעות ואינם כראות ולא נתפסות. ואין לדרוש
 בם ואין לחקור אין העולם ממנהג בם וכ״כ ג׳
 אמות אש ורוח ומים וז׳ תולדותם שמים וארץ
 וד׳ הרוחות המשרתים בעולם ז׳ הכוכבים וי״ב
 המזלות. גשנה ז׳ ימים וי״ב חדשים בנפש ז׳
 שערים וי״ג חפצים כ״כ למעלה וכולן אלו באלו
 וגלתי אלו אין אלו וכולן בתלי גלגל ולג. תלי
 הוא עוצם השמים. וגלגל כוכבים. ולב שחושג
 מחקרי אלו ואין לן דבר בלתי אלו כי לכל דבר
 מעה ומעלה ראשית ואחרית ימין ושמאל פנים
 ואחור עוב ורע ותמורה כאשר פירשנו למעלה
 ועל אלה העולם בכוי אם לבכות אם לחלוס ועל
 אלה כגלח סוד הספר חזה לאבלחם אביט לדעת
 את מעשה חאלקים ולהוציא כל מעשה משרתו
 ולבכות כל מלאכה על עקידה. ע״כ הביכו אלקים
 סוד כל דבר למען הוציא מחם כל המעשים והכחילו
 לבכיו בב׳ פכים במעשה (ובסתר) [ובספר] וכחלק
 בכיו לב׳ חלקי, רובם לרע ומיעוע לעוג. גויי הארצות
 לרע כשתייר המעשה גידם והחזיקו גקסם ודחו את
 הבורא מיוצריו אשר בראו מלכו וישורון לעוג
 ובחרו בעוב עלה נידם הספר והמעשה ופילשוחו
 על בוריו והמליכו יוצר על יצוריו. וגם הוא חי׳
 בעוזרם וגילח לחם סודו סוד יי׳ ליראיו כי לא
 יעשה יי׳ אלקים דבר כ״א גילה סודו אל עבדיו

 חכגיאים ועליהם כאמר אלה לחיי עולם:

 העוסק גספר יצירה יש לו לעחר עצמו ללבוש
 גגדים לגיכים ואין לו לאדם לעסוק
 יחודי כ״א ג׳ או ג׳ דכתיג ואת הכפש אשר עשו
 נחרן וכתינ עוגים השכים מן האחד וכחיג לא
 עוב חיוס האדם לבדו אעשה לו עזר ככגדו לכן
 התחיל ב׳ בראשים ברא . ויש לו ליקח קרקע

 בתולה במקום הרים שלא חפר בה אדם שם
 ויגבל העפר במים חיים ויעשה גולם אחד ויתחיל
 לגלגל באלפא ביתוח של רכ״א שערים כל אבר
 לגד כל אגר שכת״ב בארת בספר יצירה כנגדו
 ויתגלגלו בהתחלת א״ג ואח״כ יגלגל בהגרמ א
 א א א א א ולעולם אות השם עעחם א וכל חא״ב

 ואח״כ אי ואח״כ א׳ ואח״כ אי ואח״כ אי וכן א׳׳ו

 וכן א״ה כולו ואח״כ ימלין ב׳ וכן ג׳ וכל אגר
 גאות שנועד גו והכל יעסוק געחרח: אלו רכ״א
 שערים חם. שיעה [א׳] אינו מדלג כלום. אגל
 שיעה שני׳ מדלג אוח אחת נין כל איח ואות.
 שיעה שלישית נ׳ אוחיוח. שיעה רניעיח מדלג
 ג׳ אותיות וכן כולם עד א״ל. ואח׳׳כ מתחיל א״מ
 וכו׳ ומחחפן הכל לחיסון כן הולך השעי

 ומסיימוח חשיעוח נחשר׳׳ק וגו׳ :

 ד׳ רוחות שכא׳ מארבע רוחות בואי הרוח וכן
 אתה מוצא ד׳ רוחות מד׳ מטביעות בין מזרח
 ומערב ודרום כתן אוצר הכפור לכן הרוח עולה
 משם מלא עכן ושלג בין צפון ומערב כתן אוצר
 כנכים לכן הרוח היוצא משם מעלה גשמים בין
 צפון ומזרח כחן אוצר אש. לכן הרוח תצא משם
 ומייבשח כל רטוב וכן כל דבר ודבר אשר אמר
 הקורקבן *הם וושט הקכה מן הוושט יככס המאכל
 ומן הקכח המשחה אל הכרס והקיבה באים אל
 הקיבה והכבד והריאה כוטלח הכאח המשחה
 והכבד הכאח המאכל המרה והלב ממחיכין חום
 הכבד וקור הריאה. לולי חמרה משיק הכבד אח
 הרוח. ולולי חלב ביכה הריאה אח הכבד יורדים
 אל הטחול. וטחול מפריד בין המאכל והמשתה
 המאכל לכרס והמשתה לקיבה הכאת המאכל כיטל
 לקרב והלב והכבד כועלין מקצתו ועושין אותו
 דם ומשתין את הגידין מכליות והטחול כוטלין
 מקצת ומשיבין אל חוליות השדרה ואל כל העצמות
 כעשו לחלב בקרב ולמוח בעצמות. ולכן אמר עשאן
 כמין מלחמה זה לעומת זה. לועציים כמו לועעים
 ויאריחו כועצים הכליות לעצה ולשיכה ידים ליטול
 ולמעשה רגלים לעמוד ולרוץ לכן אמר אלו חג׳
 אחד אחד הכבד והריאה מכריע. והמרה מכריע:
 ו׳ חולקין ג׳ על ג׳ וא׳ מכריע ב׳ אזכים ב׳ עיכים
 ב׳ חוטמין חולקין שמאל וימין והפה מכריע. ג׳
 אוהבים טא״ק(אויבים) לסע״ד. ג׳ אויבים שב״ג
 לסע״ד. ג׳מחייםסע״ד לשב״ג. ג׳ ממיתים סע״ד
 לטא״ק. אלו לעכין המזלות. אבל בעל הספר לא
 אמר אלא תמורות. ואשר אמר כ״ב חפצים וגוף
 אחד כ״ב אותיוח שהם תיבה אחת כשצירפן וחמים
 וכן העולם גוף וכ״ב דברים כן ג׳ וז׳ ר״ב חם
 שמים ואויר ומים וז׳ כוכנים וי״ב מזלוח וכן חשכה
 גוף אחד וג׳ קור וחום ורויח וז׳ ימי חשנוע וי״ב
 חדשים. וכן האדם גוף אחד וג׳ ראש וגויה ונטן
 ז׳ שערים י״נ מנהיגים. ואשר אמר כללו של דנר
 מקצח אלו מצטרסין עם אלו ואלו עם אלו .
 ואלו המורח אלו ואלו כנגד אלו ואם אין אלו
 אין אלו. וכולן אדוקין זח נזה נחלי וגלגל ולנ
 גם כל חפץ זה לעומס זח ברא חאלקים טונ
 לעומח רע טוב מטוב. ורע מרע. טוב מבחין רע
 ורע מבחין טוב. טובח גנוזה לטובים. ורעה גנוזה
 לרעים. דע כי כל העולם מנהגו לב׳ חלקים לטוב
 ולרע וכן הוא מחולק עדי עד לכל הבריוח ולכל
 חפץ. כי מעשה על אחר מג׳ דרכים על הראי׳
 ועל השמיעה ועל החפיסה. והעולם עליהם מושל
 נוהג כי כל דבר ודבר או חפץ או נראיח או
 נשמעה או נחפסח, יש שכראיח ואינה נחפסח
 ויש שנחפסח ואינה נראיח. נראיח ואינה נחפסח
 האור והברק והחושן וכיוצא בחם. הרוח לבדח
 נחפסח ונשמעה ולא נראיח והנפש וכל מעשי׳

 אב גל חו זח טי כלמנסעפץקלשח אט פג כק המש זס אנ צטהמדפח של געזרכגסוקי
 אג חז טכ «ס פק ש אי קוסבכל זע גלש חפ לעח טץחנ אס זש מח קכג פט

 אד זי מע קח גוטלסלשבהחכנפר אכ שטק זפ חס גמ אע טב פיגצכד קלחלמו שנזחסח
 אה טמ פש גז כסק . אפ כח שס טג קמז

 או כע שדטכקבזלפח חיסרגחמצ אל אצ מחגרסיח חפלז בקנטדשעכו
פ אק סכז גש פמטח כ ת ס ש ע ח ג ז מ  א

 אח סח זנ שומר חלק דכץ גיף געע אמ גס הפז קט שכ אר פככח חבש לסל עוג חקע מיזד
 * א״ה כל חענין הזה משובש וצ׳׳ע לחקנו . אש



 מנרמיזא טז
 וג חקע מיזדארפנכחהגשצס לנו

 וד בחר צע נליח
 וה דג בא חשלקצפעק נמלך יטחז
 זח טיכלמנסעפצקרשח אב גד הו

 זע כמ ספק שאגה
 זי מעקת גועלכןצשבחח כנ פר אד

 זכ סק אחע מפ שג
 זל פח היסרגחמצא וכעשר נונקב

 זמ קג טס שה כפא
 זנ שיעי הלקדקגיפ בטע אחסה

 זס א טפג כק המש
 זע גלש חפדמחטצהנאיק יס בכר

 זפ הס גמא כשטק

 זק טשכ אמג סהפ
 זר כגסוקי אנה צטח מדפח שלגע

 זש מה כקגפטאס
 זח סחא עטנפיג צכד קלהרמושנ

 זא פנה שסט גקמ
 זב קנט דשעכוילמח גרסיה חפל

 זג שפמטה אק?כ
 זד ארפנ כחחבכצסלטוג חקעמי

 זה גאש קפס מנט
 זו הדג בא ת;לק צע!סנמלןיטח

 חט יכלענסעפצקי־שחא בגדהיז
 חי ל נעצרח בדו

 חכ נפר אדזי מעקח גוטלסלשבח
: וינצחד  חל טי

 חמ צא וכעשר טנקבזלפח היסרג
 חנ ר דיעח ולצב

 חס סז נש ומר הלק דקגיפבטעא
 חע ביצר לרונח

 חפ דמה טצהכאיקיסבכרזע גלש
 חצ ו עד כבלחיר

 חק
 חר יחל בנ דע וצ

 חש לג עזר כבסיקי אנחצעח מדפ
 חח נור לד ציבע

 חא עטב פיג צכדקלהרמו שנזמס
 חב צלוח עידר נ

 חג רסיה חפלז בקנט דשעכואצמ
 חד חצניו ברעל

 חה בשצס לטוג תקע מיזד ארפנכ
 חו ד בתר צענלי

 חז והדג בא משרק צפעסנמלן יט

 טי כלמנסעפצקרשת אגגדהוזח
 טכ מס פק שא גה ז

 טל סצשבה חכנפר אחי מעקת גו
 טמ פשגזכסקאה

 טנ קב זלפת היסר גח מצאוכעשד
 טס שה כפאז מקג

 טע אחס תזכש ומרהלקדכץ גיפב
 טפ

, על ס׳ יצירה פ׳׳ו  פי

 דנ בלחי רח צו עד

 דם
 דע וצחרית לבנ

 דפ חשלג עזר מסוקי אנה צטחם
 דצ יב עח חנורל

 דק להרמו סנזח סחא עט בפיגצכ
 דר נח בצלוח ע׳

 דש עכואצמח גרסיה חפלז בקנט
 דח צניו ברע לח

 דא רפנ כחה בשלס לעוג חקע מיז
 דב ח רצע נליחו

 דג בא השרקצפעס כמלךיטחזוה
 הו זח טי כל מנ סע פצ קר שח

 חז טכ מס פק שאג
 הח ככפר אחי מעקה גוטלס צשנ

 הט מפש גז כסקא
 הי סר גח מצא וכעשדטכקבזלפח

 חכ פא זמק גטסש
 הל קדכץ גיפ בטעאחס חזכשומר

 חמשזס אטפ גכק
 הנ איקיסבכרזעגלש חפ דמח נון

 הס גמא כש טק זפ

 הע
 חפ זק טש כא מג ס

 הצ עח מדפח שלג עזר מסו קיאכ
 הק כג פע אס זש מ

 הר מוש כזה סחאעטגפיגצכדקל
 הש סט גקמז אפכ

 חחפלז בקכט דשעכו אצמח גיסי
 הא קס כז גש פמט

 חב שצסל טוג חקעמיזד ארפכ כח
 חג א שק פסמ כנח

 חד גבאחשרק צפעס כמלך יטחזו

 וז חע יכלמכסעפצקרשחא בג דת
 וח יל כעצרח בד

 ונו לסצש בחח ככפר ארזי מעקחג
 וי כצח דחל ערב

 וכ עש דט כקגזלפחחיסרגחמצא
 ול צבח כרדי עח

 ומ רהלק דק גיפ בטעאחס חזכש
 וכ חחע ביצר לר

 וס בכר זע גלשחפדמחעץחכאיק
 וע ד כבלחי רחצ

 ופ
 וצ חריח לבכדע

 וק יאנה צטח מדפח שלגעזרכבס
 ור לד ציבע חחכ

 וש מח סחאעטבפיגצכד קלה רמ
 וח עיד רכח בצל

 וא צמח גרסיה חפלז בקנט דשעכ
 וב רעל חדח צני

 הר״א
 אש קפס מכט זחג

 אחשרקצפעס נמלך יטחז והדגב
 בג דה וזחטיכלמ נסעפ צקרש חא

 בד וחיל כעצרח
 בה חככפראדזי מעקח גוטלס צש

 בו יכצח דח לער
 בז לפח חיס רגח מצא וכעש דטכק

 בח כר דיע חולצ
 גט עא חסחזכש ומר חלק דק גיפ

 גי צד לר וכח חע
 גכ רז ע גלש חפ דמ חטץח כאיקיס

 גל חי רח צו עד כ

 במ
 גכ דע וצח ריחל

 גס וקיא נחצע חמדפחשלגעזרכ
 גע חחנור לרצי

 גפ יג צכדקלח רמו שכזה סחא עע
 בצ לוח עי דר כח

 גק כטדשעכו אצ מחגרסיהחפלז
 גר על חדח צכיו

 גש צסלעוגחקע מיזדארפככחה
 גה רצ ע כ ל י ח ו ד

 גא חש רק צפעס כמלך יטחז והדג
 גד הו זח טי כלמכסעפצקרשח אג

 גה זט כמ ספ קש א
 גו טלסצ שגחחכ כפראדזימעקח

 גז כס קא ה ט מפש
 גח מצא וכעשדטכקג זלפח היסר

 גט סשח כפא זמק
 גי פגעע אחס חזכשומר חלק דכץ

 גכ קהמ שזס אעפ
 גל שחפ דמח עצהנאיקוס גכר זע

 גמ אכשטק זפ חס

 גס הפז קט שכאמ
 גע זר כג סו קיאכהצטחמדפחשל

 גפ טאס זשמ חקכ
 גצ כד קל הר מושכזחסחאעטנפי

 גק מז אפ כה שס ט
 גר סיח חפלז גקכטדשעכו אצמח

 גש פמ טח אק סכ ז
 גמ קע מי זדארפכ כחח בשצס לטו

 גא שק פסמ כט זה
 גב אחשרק צפעס כמלך יטחז והד

 דה ח חע יכ למנס עפצק רשחאבג
 דו חי לכ עצ רח ב

 ח ימעקח גוטלס צש בהחככפר א
 דח לערב וינצת

 דט כקב זלפת היסר גח מצא וכעש
 די עתו לצב חכר

 דכ צגיפ בעע אחסחזכשימר הלק
 דל רוכת חע ביצ

 דמ מעצהנאיקוסבכרזעגלשחפ



 הר״א פי׳ על ס׳ יצירה *״י מגרמיזא
 טפ ג כר! המש זסא כח שסטגק מז אפ כל חד חל ערנוי

 טצ ה כאיקוס בכרז עגלשחפדמח כו אצמח גרקיח חפלז בקכטד שע כק נזלפח היקר גחמצאו כעשדט
ג שפמטה אקס כר דיעחולצבח  טקזפה סג מא כש מ

 כח הבשצס לטיגח קעמיזד ארפכ כש ומרהלק דכץגי פנטע אחסחז
 טף כט זח גא שק פס מ כח חעגיצדלרו

 כ׳ טחז והדגבא חשרקצפעס כמל כא יקוקבכרזעגלשחפדמחטצח
 טש כא מג סח פזק כבלחירחצועד

̂וזחטיכ  טח מדפח שלג עזר כבסוקי אכהצ למ כסעפצקרשחא בג דה.
 טא סז שמח קכג פ לכ עצרח בדוחי

 טב פיגץכדקל הרמושכזח סחאע לס צש בחח ככפר אדזי מעקח גוט
 עג קמז אפכה שס לע רב ויכצח דח כד עו צחריחלנ

 טד שעכו אצמח גרסיה חפלז גקכ לפ חהיסר גח מצא וכעשדטכקבז כח צעחמדפ חשלג עזרכב סוקיא
 טה א קסכ זג שפמ לצ בח כרד׳ מחו כו רלדציבעחח

 טו ג חקע מיזד ארפככחח נשלסל לק דק גיפ בטע אחסחזכשו מרה כז חסח אעטבפי גצכדקל חרמוש
 עז ה גא שקפ סמכ לר וכח חע ביצר כח בצלו חעידר

 טח ז והדגבאחשרק צפעסכמלןי לש חףדמחטצה כאיקוסנכר זעג כע דשעכו אצמח גרסיחחפ לזבק
 לח יר חצו עד כג ני וברעלחדחצ

 יכ למנסעפצ קרשח אגגדחו זחט נכ חחגש לסלעו גחקעמ יזדארפ
 יל כעצרח גדוח לא כל יחודנחרצע

 ימ עקח גוטלס צשבחחככפראדז כמ לן יעחזוחדג גאחשרקלפעס
 ינ צח דחל ערבו לב כד עו צחריח

 יס רג חמצא וכעשד טנקגזלפחח לג עזרכגסו קיא נהצעח מדפחש סע פצקרשח אבגדהו זחטיכלמנ
 יע חול צגח כרד לד צינעחחכור ספ קשאגהזטכמ

 יפ בעע אחס חזכש ומרהלק דכצג לה רמו שכזחסח אעטבפיג צכדק סצ שגהחככ פראדזי מעקח גועל
 יצר לרוכח חעב לו חעידרכח בצ סק אחטמפשגזכ

 יק וס בכרזעגל שחפ דמה טצ הכא לז בקכט דשעכ ואצמח גרסיהחפ סר גחמצאו כעשדטכק בזלפ חהי
 ירח צו עד כבלח לח דח צכיוברע סש הכפאזמקגט

 לט וגחקע מיז דארפככח חבשלס סח זכשו מרחלק דכצגיפ בטעאח
 לי חודבח רצעכ סא טפגכקהמשז

 לכ יעחז והדגבא חשרק צפעסכע סב כרזעגל שחפר מחטצח כאיקו
 יחל בכד עוצחר סג מאכשעקזפח

 יא כח צטח מדפח שלג עזר כבסוק מכ סעפצקרשח אב גדחוזח עיכל
 יב עח חכור לדל מס פק שאגחזטכ סף

 יג צכד קלה רמו שכזח סחא עטגפ מע קח גוטל סצשגהחככ פראדזי
 יד רנח בצ לו חע מפ שגזכסקאחט סח פזקעשכאמג

 יה חפלז בקכט דשעכו אצמח גרס מצ א וכעשד טכקבזלפ חחיסרגח סו קיא כחצטח מדפחשלג עזרכב
 יו נר על חדח צכ מק גטסשהכפאז סז שמה קכגפטא

 יז ד ארפככחה בשלס לטוג חקעמ מר הלק דק גיפנטע אחסחז נשו סח א עטנפיגצכד קלחרמ ושנזח
 יחוד בחר לעכל מש זסאטפגכקח סט גקמזאפכחש

 יט חז והדג נא חשרק צפעס כמלן מח טצהכאיק וסגכ רזעגל שחפר סי חחפלז בקכעדש עכוא צמחגר
 מא כשטקזפחסג סכ זגשפמטחאק

 כל מכ סע פצ קר שח אנגדהוזחטי סל עוגחק עמיזדא רפככחהנ שצ
2 סמ כטזהגאשקפ D כמ ספק שאג הזט 

 ככ פרא דזימעקח גיטלס לשב הח סכ מלכיטחז והדג נאמשרק צפע
 כס קאחטמפשגז מג סהפזקטשכא

 כע שד טכקב זלפח היסר גח מצאו מד פחשלג עזרכב סוקיא כחצטח עפצקרשח אבגדח חחטי כל מנס
 כפ א זמק גטס שה מה קכגפטאסזש עצ רחבדוחילכ

 כצ גיפ בטעאחס חזכש ומרה לקד מו שכזחסח אעט בפיגצ כדקלהר עק חגוטלקל שבהחככ פרא דזימ
 כק ה משזס אט פג מז אפכהשסעגק ער בויכצחדחל

 כרז עגלשחפדמחנון הנאיק וסב מח גרסי החפלז בקכטדשעכואצ עש דטכקנזלפת חיסרגחמצאו כ
 כשטק זפה סגמא מט האקסכזגשפ עח ולצבחכרדי

 מי זדארפכ כחהנשלס לטוג חקע עא חסחזכשומרח לקד כצגי פבט
 מכ טזהגאשקפס עב יצדלרוכחח

 מל כיטחזוהדג בא משרק צפעסכ עג לשחפדמח טצהכאיק יסב כרז
 כא מגס הפזק טש עד כגלחירחצו

 כב סוקיא כה צטמ מדפח שלגעזר נס עפצקרשח אגגדהוזחטי כל מ
 כג פט אסז שמחק כע צרח בד וחיל

 כד קל הרמוש כחז סחא עעב פיק כפ ראדזימעקח גוטלסצשב הח כ עו צחרימלנכד
 עז



 הר־א 6״ על 0׳ חנייה vt מגרממא יו
 שי

 שכ א מגס הפזקנו
 של געזר כבסיקי אכהצטח מדפח

 שמ ה קכג פמאסז
 שכ זחסחאעטנפיג צכדקלה רמו

 שס טג קמז אפ כה
 שע כו אצמחגרסיח חפלז בקכטד

 שפ מט^הא קס כזג
 שצ סלטגוחקעמיזר ארפכ כחחב

 שק פס מכט זח גא
 שר קצפעס כמלךטחז והדג באח

 חא בגדחחחטיכלמכסעפצקרש
 חב רוח יל כעצר

 חג וטלס צשבהח ככפראחימעק
 חד חל ערב ויכצ

 חח יסר גחמצא וכעשד טכקב זלפ
 חו לצב חכרדיע

 חז כש ומרחלקדכצגיפ בטע אחס
 חח ע ביצר לרוכ

 חע צח כאיק וסבכרזעגל שדפחמ
 הי רח צו עד כבל

 תכ
 חל ב כרעו צחרי

 חמ ר פחשלגעזרכבסוקי אנה צט
 חכ ור לרצי בעח

 חס ח אעעבפיצגצכדקלח רמו שמ
 חע ידר נח נצלו

 חפ לז נקנע דש עכואצמחגרסיה
 חצ ני ונרע לחד

 חקע מיזר ארפככחח בשצס|לטוג
 חר צע כלימוד נ

 חש רק צפעס נמלן יטחזוחדגנא

 הרי כ״א שערים אלפא ניחוח
 אחרוח :

 הפוך אוחיוח אל״ף אפ״ל לפ״א
 לא׳׳פ פאל פלא : בית נחי
 יבח יחב חני מינ : גימל גילם
 גמיל גמלי גלים גלמי יגמל ילגם
 ימלג ימגל יגלמ ׳למג וכוי וכן דלח
 וכן הא וכל האוחיוח. המילואים
 והצירופים ידועים. וקצרחי במכחב

 עד תו ות

 איז אצז איק
 נכף נפף בכר
 גלו גען גלש
 דמם דסם דמח
 הכן הנך הכן
 וסח למח וסם
 זעש זלש יען

 חפר חכר חפ0
 טצק טיק נולז

 קש אגהזטכמספ
 קח גוטל סצשנה חככפראחימע

 קא חטמפשגזכס
 קנ זלפח חיסר גחמצאו כעשדטכ

 קג ט סשח כפא זמ
 קד כץ גיפבעע אחסחזכשומר חל

 קה מש זס אע פג כ
 קו סבכר זעגלש חפ דמחעצחכאי

 קז פח סגמא כשע

 קח
 קט שכאמ גסה פז

 קי אכה צטח מדפחשלגעזר בכסו
 קכ ג פט אס זשמה

 קל הרמוש כזחסחאעטבפיג צכד
 קמ זאפכח שס טג

 קכ ט דש עכו אצמחגרסיהחפלזב
 קס כ זג שפמטהא

 קע מיזד ארפנכחה גשלס לטוגח
 קפ ס מכט זחג אש

 קצ פעסכמלךטחז והדג בא משר

 רש חאבגדהוזחעיכלמכסעפצק
 רח בדוחיל כעצ

 רא דזימעקחגוטלסצשבחחככפ
 רב ויכצח דחלע

 רג ח מצא וכעשדעכקבזלפח חיס
 רד יעח ולצ בחכ

 רח לק דכצ גיפבעעאחס חזכשומ
 רו כחח עבי צלל

 רז עגלש חפ דמחעצחנאיקיס נכ
 רח צו עד נבלחי

 רט
 רי ח לב נדע וצח

 רכ נסוקי אנחצטחמדפח שלגעז
 רל ד צינע חחנו

 רמ וש נמחסחאעענ פיגצכד קלה
 רנ ח נצלוח עיר

 רס יח חפלז נקכטדשעכו אצמחג
 רע ל חדח צניונ

 רפ כ כחחנשלס לטוגחקעמיזדא
 רצ ע כליחוד כח

 רק צפעס כמלך יטחזוחדגנאחש

 שח אבגדהחחטיכלמכסעפצקר
 שא גה זט כמספק

 שב חחככפר אחי מעקחיגוטל סצ
 שג ז כסק אהט מפ

 שד ט כקב זלפח היסרגחמצאוכע
 שח כפאז מקגטס

 שו מר הלקדכצגיפבטע אחס חזכ
 שז סא טפג כקחמ

 שח פ דמח טצה כאין וסבכרזעגל
 שטק זפח סגמאכ

 עז רכנסוקי אכ חצטחמדפחשלג
 עח חכור לדציב

 עט כפיגצכדקלחרמו שכזח סח א
 עי דרכחבצלוח

 עכ ואצמח גרסיהח פלז בקכטדש
 על חדחצכיובר

 ע מ יזדארפככ חהבשצ סלטו גחק
 עכ ליחוד3חרצ

 טס כמלכיטחזוה דגבא חשרק צפ

 פלקרשח אבגדהו זחטי כלמכ סע
 פק שא גהזטכמס

 פר אדזימעקח גוטלסלשב חחככ
 פש גזכסקא הטמ

 פח חיסרגח מלא וכעשד עכקבזל
 פא זמק גטסשחכ

 פב טעא חסחזכש ומרחלק דכצגי
 פג כקהמשזסאט

 פד מחטצחכאיקו סבכרזע גלשח
 פח סגמאכשטקז

 פו
 פז קטשכא מגסה

 פח שלגעזרכנ סוקיא כהצטחמד
 פט אסזשמחקכג

 פי גצכדקל הממש כזחסחאעטנ
 פכ חשסטגקמזא

 פל זנקכעדשעכוא צמחג רסיחח
 פמ טהאקסםגש

 פכ כחחבשלס לעוגחקע מיזדאר
 פס מכטזחגא שק

 פע סנמלכי טחזוחדגבא חשרק צ

 צק רשחאב גדחחחטי כל מכסעפ
 צרח בדוחילכע

 צש בהחכנפר אדזימעקח גוטלס
 צח דחלערבויכ

 צא וכעשדט כקבזלפח חיסרגח מ
 צב חכרדיעחול

 צג יפנטעאחסח זנשומרה לק דכ
 צד לרונתחעבי

 צח כאיקוסבכר זעגל שחפר מחט
 צו עדנבלחירח

 צז
 צח ריחלבנדעו

 צע חמדפחשלגעזר כנסוקיא נה
 צי בעחחכו רלד

 צכ דקלהרמו שכזמסחא עטבפיג
 צל ומעידרכחנ

 צמ חגרסי חחפלזנקכטדש עכוא
 צכ יוברעלחדח

 לס לעוגחק עמיזדא רפככחהבש
 צע כליחודבחר

 צפ עסכמ לכיטחז והדגבא משרק
 קר שח אבגדהו זחטי כלמכסעפצ



cc 
cq cc 
cu cq cc 
ca ca aq ic 
cc cd aa iq JC 
cd cc ad 1a Jq ac 
cq cd ac id JU aq ac 
ca 1.9 ac! u. Jd aa aq .c 
ca ca 129 id JC aa da <q cc 
cd cct aa 19 J<! ac ad .a cq qc 
cl cd 1a J1 ad ac .a ca qq ac 
ca cc ad id 1a aq ac! x cd qa aq cc 

ta ac id Jd aa aq <d cc qd aa cq dc 
etc 
cc cq aa ic Jd ad aa .q cd qc ad ca dq 
dq ac 
C4 cc aq 1a JC ad ad .a cq qd ac cd da 
da aq qc 
ca c< ac iq ja ac ad .a ca cq ad cc dd 
ad aa qq dc 
ca ca a. ic jq aa ac .d ca qa aq cd dc 
ac ad qa dq cc 
CJ ca aa u JC aq aa <c cd qa aa cq dd 
dd ac qd da cq dc 
ei u aa 1a J< ac aq .a cc qd aa cad i 
aq ad qc dd ca dq ac 
ca ci aj 1a Jd a. ac <q ca qc ad ca da 
da aq qd dc cd da aq qc 
cc ca ai u ja aa a* .c cq qa ac edda 

qd ca 
qc cd ca 
qd cc cd ca 
qq cd cc cd aa 
qa cq cd cc ad 1a 
qa ca cq cd ac id Ja 
qd ca ca cq ad ic Jd aa 
qc cd ca ca a i id JC ad aa 
qa cc cd cd aa iq Jd ac aa 4a 
qq CQ ci cd ad 1a J1 ad ac .d ca 
ql cq CQ cc ad id Ja aq ad .c cd qa 
q* cc cq CQ ac id Jd aa aq <d cc qd aa 
ca 
qa c< cc cq aa ic Jd aa aa <q cd qc ad 
cd da 
qa ca c. cc aq 1a JC ad aa .a cq qd ac 
cc da aa 
qj ca ca c< ac iq J« ac ad 4a ca qq ad 
cd dc ad aa 
qi CJ ca ca a4 ic jq aa ac «d ca qa ai 
ci dd ac aa qa 
qa ci CJ ca aa u JC aq aa «c cd qa aa 
cb di ad ac qa da 
qc ca ct CJ aa 1a J4 ac aq .Q cc qd aa 
ca db aq ad qc dd ca 
qc CL ca ci aj 1a Ja a. a l 4q ca qc ad 
cd da aa aq qd dc cd da 
qc cc cc ca ai u JU aa a! 4C cq qa ac 

 דת הו ח זח חע ט• יכ כל לע מכ כס סע עפ
 פצ צק קר רש שת תא אב בג

 דו הז וח זע חי עכ יל כמ לנ מס כע ספ עצ
 פק צר קש רת שא תב אג

 ח חח וע זי חכ על ימ ככ לס מע כפ סצ עק
 פר לש קח רא שב חג

 דח הע וי זכ חל עמ יכ כס לע מפ כצ סק ער
 פש צת קא רב שג

 דע הי וכ זל חמ עכ יס כע לפ מצ כק סר עש
 פת צא קב רג

 די הכ ול זמ חכ עס יע כפ לצ מק כר סש עת
 פא צב קג

 דכ הל ומ זכ חס עע יפ ק לק מר נש סת עא
 פב צג

 דל חמ ונ זס חע עפ יצ כק לר מש נח סא עב
 פג

 דמ חנ וס זע חפ עצ יק כר לש מח נא סב עג
 דנ חס וע זפ חל עק יר כש לח מא נג סג

 דס חע ופ זצ חק ער יש כח לא מב נג
 דע חפ וצ זק חר עש יח כא לב מג

 דפ הצ וק זר חש עח יא כב לג
 דצ הק ור זש חח עא יב כג

 דק הר וש זח חא עב יג
 דר הש וח זא חב עג

 דש הח וא זב חג
 דח הא ו3 זג

 דא הב וג
 דב חג

 דג

 בג גד דה חו ת זח חע עי יכ כל למ ענ נס
 סע עפ פצ צק קר רש שח חא

 בד נח לו חז וח זע חי עכ יל כמ לנ מס נע
 ספ עצ פק צר קש רח שא

 בה גו ח הח וע זי חכ על ימ כנ לס מע נפ
 סצ עק פר צש קח רא

 בו גז דח חע וי זכ חל עמ יכ כח לע מפ נצ
 סק ער פש צח קא

 בז גח רע חי וכ זל חמ עכ יס כע לפ מצ כק
 סר עש פח צא

 בח גע די חכ ול זמ חכ עס יע כפ לצ מק כר
 סש עח פא

 בע גי דכ חל וע זכ חס עע יפכצ לק מרכש
 סח עא

 בי גכ דל חמ וכ זס חע עפ יצ כק לר מש נח
 סא

 בכ גל דמ הכ וס זע חפ עצ יק כר כש מח נא
 בל גמ דכ חס וע זפ חצ עק יר כש לח מא

 במ גן דס הע ופ זץ חק ער יש כח לא
 בן גס דע הפ וצ זק חר עש יח כא

 גס גע דפ הצ לק ;ר חש עת יא
 בע גפ דצ הק ור זש חח עא

 בפ גצ דק הר וש זת חא
 בצ גק דר הש ות זא

 בק גר דש חת וא
 בר גש דת הא

 בש גת דא
 בת גא

 בא

U L - M 



ו טגרמיזא יח  ההיא 6י׳ על ס׳ יצירה י
1(2 
IC J12 
ic 1u aa 
LC JC ac aa 
iq JC a : ac «a 
1a jq ac ac .c ca 
1a JU aq ac tc cc qa 
LC Jd aa aq s cc qc aa 
id JC ad aa t q cc qc ac ca 
iq id ac ad .a cq qc ac cc da 
1a jq ad ac .a ca qq ac cc dc aa 
1a Ja aq ad .c cd qa aq cc dc ac aa 
id ja aa aq .d cc qd aa cq dc ac ac qa 
da 
ic Jd aa aa <q cd qc aa ca dq ac ac qc 
dc ca 
1a JC ad aa .a cq qd ac ca da aq ac qc 
dc cc da 
iq ja ac ad «a ca qq ad cc da aa.aq qc 
dc cc dc aa 
ic jq aa ac .d ca qa aq cd dc ad aa qq 
dq cc dc ac qa 
u JC aq aa .c cd qa aa cq dd ac ad qa 
da cq dc ac qc ca 
1a u ac aq .a cc qd aa ca dq ad ac qd 
dd ca dq ac qc cc ca 
1a ja a. ac .q ca qc ad ca da aq ad qc 
dc cd da aq qc cc cc ca 
u ia aa a. .c cq qa ac cd da aa aq qd 

Ql 
ai cu 
aa ai j 
ac aa 41 cj 
ac ac .a a qj 
41c ac <c ca qi aj 
aq ac «c cc qa 01 CJ 
gu aq .c cc qc aa ci d j 
ad aa «q cc qc ac ca d i a) 
ac aa .a cq qc ac cc da ai aj q4 ac id ca qq ac cc dc aa ai qj 
aq ad 1C qd qa aq cc dc ac aa qi cfj 
aaaq d cc qd aa cq dcac ac qa di CJ 

aa aa .q cd qc ad ca dq ac ac qc da ci 
01 UJ 
ad aa «a cq qd ac cd da aq ac qc dc ca 
da a i qj 
acad .aca qq ad cc dd aa aq qc dc cc 
dc aa qi CJ 
aa ac .d ca qa aq cd dc ad aa qq dc cc 
dc ac qa ci CJ 
aq aa «c cc} qa aa cq dd ac ad qa dq cc 
dc ac qc ca ci u 
ac aq .a cc qd aa cadq ad ac qd dacq 

-aq ac qc cc ca ci UJ 
a. ac «q ca qc ad ca da aq ad qc da cu 

- da -aq qc cc cc ca ai u 
4ft ft. !6 cqqa ac (dda «a tff ffldfc 49 

 הו וז זח חע טי יכ כל למ מכ כס קע עפ פצ
 לק קל לש שת חא אב בג גד

 חז וח זע חי עכ יל כמ לכ מסכע שפ עצ פק
 צר קש רח שא חב אג בד

 הח וט זי חכ על ימ ככ לס מע כפ סצ עק פר
 לש קח רא שב חג אד

 חט וי זכ חל טמ יכ כס לע מפ כצ סק ער פש
 צח קא רב שג חד

 הי וכ זלחמ טניס כעלפ מצ כק סר עש פח
 צא קב רג שד

 חכ ול זמ חכ טס יע כפ לצ מק נר סש עח פא
 צב קג רד

 חל ומ זנ חס עע יפ כצ לק מר נש סח עא פב
 צג קד

 חמ וכ זס חע עפ יצ כק לר מש נח סא עב פג
 צד

 חנ וס זע חפ טצ יק כר לש מח נא סב עג פר
 הס וע זפ חצ עק יר כש לח מא נב סג עד

 הע ופ זצ חק טל יש כח לא מב נג סד
 הפ וצ זק חל טש יח כא לב מג נד

 הצ וק זר חש טח יא כב לג מד
 הק ור זש חח טא יב כג לד

 הר וש זח חא טב יג כד
T חש וח זא חב טג 

 הח וא זב חג טד
 חא וב זג חד

 חב וג זד
 חג וד

 חד

 זח חע עי יכ כל למ מנ נס סע עפ פצ צק קר
 רש שח חא אב בג גד דח חו

 זט חי טכ יל כמ לכ מס נע ספ עצ פק לל קש
 לח שא חג אג בד גה דו

 זי חכ טל ימ כנ לס מע נפ סצ עק פל לש קח
 רא שב חג אד בה גו

 זכ חל טמ ינ כס לע מפ נצ סק ער פש צח קא
 רב שג חד אח בו

 זל חמ ענ יס כע לפ מצ נק סל עש פח צא קב
 לג שד חח או

 זמ חנ טס יע כפלצ מקנל סש עח פא צנ קג
 רד שח תו

 זנ חס טע יפ כצ לק מר נש סח עא פנ צג קד
 רה שו

 זס חע עפ יצ כק לר מש נח סא ענ פג צד קה
 רו

 זע חפ טצ יק כר לש מח נא סנ עג פד צה קו
 זפ חצ טקיר כש לח מא נב סג עד פה צו
 זצ חק טר יש כח לא מנ נג סד עח פו

 זק חר טש יח כא לב מג נד סח עו
 זל חש טח יא כב לג מד נה סו

 זש חס עא יג כג לד מח נו
 זח חא טב יג כד לה מו

 זא חב טג יד כה לו
 זג חג טד יה בו

 זג חד טה יו
 זד סח טו

 זח חו



 הר״א פי׳ על ס׳ הנידה ם״י מגרמיזא
.a 
.a ca 
.J ca qa 
. c j qa aa 1 
 CL qj aa ca ג<<
tc ca qi «j ca da 
.c c t qa at CJ da aa 

tc cc qc aa ci dJ aa aa 
t q cc qc ac ca dt aj aa qa 
.a cq qc ac cc da at aj qa da 
td ca qq ac cc dc aa ai qj da ca 
.c cd qa aq cc dc ac aa qc di ca da 
.d cc qd aa cq dc ac ac qa di CJ da aa 
qa 
.q cd qc ad ca dq ac ac qc da a dJ aa 
qa ca 

01 aj.a cq qd ac cd da aq ac qc dc ca 
qi ca ca 
.a ca qq ad cc dd aa aq qc dc cc da UL 
qi CJ ca ca 
.d ca qa aq cd dc ad aa qq dc cc dc aa 
qa ci CJ ca aa 
.c cd qa aa cq dd ac ad qa dq cc dc ac 
1aqc ca CL CJ aa 
,a cc qd aa ca dq ad ac qd da cq dc ac 
1a jaqc cc ca CL aj 
«q ca qc ad ca da aq ad qc dd ca dq ac 
qc cc cc ca at u iq aa 
(c cq qa ac cd da aa aq qd dc cd da aq 

q« ac 
qa a. cc 
qa aa ct dc 
qj aa ca di ac 
qi aj ca da a. ac 
qa at CJ da aa a. qc 
qc aa ci dJ aa aa q. dc 
qc ac ca d i OJ aa qa d« cc 
qc ac cc da at aj qa da c. dc 
qq ac cc dc aa at qj da ca d. ac 
qa aq cc dc ac aa qt dj ca da a< qc 
qd aacq dc ac acqa dt CJ da aa q« cc 
cc 
qc ad ca dq ac ac qc da ct dJ aa qa c. 
r. cc 
qd ac cd da aq acqc dc ca d i 01 qa ca 
ca c. ac 
qq adccdd aaaq qc dc cc da at qj ca 
ca ca a. ic 
qaaq cddcad aa qq dc cc dc aa qt cj 
CJ ca aa u JC 
qa aa cq dd ac ad qa dq cc ac ac qa ct 
ct u aa ta u ac 
qdaaca dq adac qd dacq dc ac qcca 
01 ta Ja a. acca ci 
qc ad ca da aq ad qc dd ca dq ac qfcc 
cc ca at u JU aa a. .c 
qa ated da tt*aq qd dcca da aq qc « 

 עי יכ כל למ מננס סע עפ פצ צק קר רש שח
 הא אב בג גד דה הו וז זח

 עכ יל כמ לנ מס כע ספ עצ פק צר קש רח שא
 חב אג בד גה דו הז וח

 טל ימ ככ לס מע כפ סצ עק פר צש קח רא שב
 חג אד בה גו דז חח

 עמ יכ כס לע מפ כצ סק ער פש צח קא רב שג
 חד אה בו גז דח

 עכ יס כע לפ מצ כק סר עש פח צא קב רג שד
 חה או בז גח

 עס יע כפ כצ מק כי סש עח פא צב קג רד שח
 חו אז בח

 עע יפ כצ לק מר כש סח עא פב צג קד רה שו
 חז אח

 עפיצ כק לר מש כח סא עב פג צד קח מ שז
 חח

 עצ יק כר לש מח כא סב עג פד צח קו רז שח
 עק יר כש לח מא כג סג עד פח צו קז רח

 ער יש כח לא מג כג סד עה פו צז קח
 עש יח כא לג מג כד סח עו פז צח

 מח יא כג לג מד כח סו עז פח
 עא יג כג לד מח כו סז עח

 טב יג כד לח מו כז סח
 טג יד כח לו מז כח

 עד יה כו לז מח
 עח יו מ לח

 עו יז כח
 נח יח

 עח

 כל למ מנ נס סע עפ פצ צק קר רש שח חא אג
 גג גד דח חו ח זח חע עי

 כמ לנ מס נע ספ עצ פק צר קשרחשא חג אג
 בד גה דו הז וח זע חי

 בנ לסמע נפסצ עקפר צש קחרא שב חג אד
 בה גו ח חח וע זי

 כס לע מפ נצ סק ער פש צח קא רב שג חד אח
 גו גז דח חע וי

 כע לפ מצ נק סי עש פמ צא קב רג שד חח או
 בז גח דע חי

י סש עמ פא צנ קג רד שח מו אז  כפ לצ מק נ
 נח גע די

 כצ לק מרנש סח עא פנ צג קדרה שו חז אח
 נע גי

 כק לר מש נח סא ענ פג צד קח רו שז חח אע
 ני

 כר לש מח נא סנ עג פד צח קו ח שח חע אי
 כש לח מא ננ סג עד פה צו קז רח שע חי

 כמ לא מנ נג סד עח פו צז קח רע שי
 כא לב מג נד סח עו פז צח קע רי

 כב לג מד נה סו עז פח צע קי
 כג לד מח נו סז עח פע צי

 כד לח מו נז סח עע פי
 כח לו מז נח סע עי

 כו לז מח נע קי
 כז לח מע ני

 כח לע מי
 כמ לי



 ז יי מגרממא יט
ca 
cq da 
cc dq aa 
c. dc aq aa 
ca d 4 ac aq qa 
ca da a. ac qq da 
a da aa a< qc dq ca 
a dJ aa aa q< dc cq da 
ca di ai aa qa d. cc dq aa 
cc da ai ai qa da c< dc aq qa 
cc dc aa ai qj da ca a. ac qq ca 
cc dc ac ca qi di ca da a* qc cq ca 
cq dc ac ac qa di u da aa q< cc cq ca 
aa 
ca dqacac qc da ci di aa qa c.cc cq 
aq 1a 
cd da aq ac qc dc ca di a i qa ca c. cc 
ac iq ja 
cc d d aa aq qc dc cc da ai qj ca ca u 
C4 ic jq aa 
cd dc aa aa qq dc cc dc aa qi CJ ca ca 
aa u ic aq aa 
cq dd ac ad qa dq cc dc ac qa ci CJ ca 
aa 1a i . ac aq <a 
ca dq ad ac qd da cq dc ac qc ca ci u 
ai 1a ja a. ac «q ca 
ca da aq ad qc d d ca dq ac qc cc ca ci 
ai u 1a aa a* <c cq qa 
cd da aa aq qd dc cd da aq qc cc cc ca 

ad 
ac ad 
aa ac qd 
aq aa qc dd 
ac aq qa dc cd 
a* ac qq da cc d d 
aa a. qc dq ca ac ud 
aa aa q< dc cq aa ac qd 
a i aa qa d. cc dq aa qc cd 
ai ai qa da c. dc aq qa cc cd 
aa ai qi da ca a. ac qq ca cc cd 
ac aa qi di ca aa a* qc cq ca cc ad 
or ac qa di ci da aa q. cc cq ca ac id 
i d 
ac ac qc da ci d i aa qa c. cc cq aa ic 
1c ad 
aq ac qc dc ca di aj qa ca c* cc aq 1a 
itt ac ad 
aa aq qc dc cc da a i q i ca ca c< ac iq 
ic jq aa ac . d 
ad aa qq dc cc dc aa qi CJ ca ca a. 
u ic aq aa «c cd 
ac ad qa dq cc dc ac qa ci CJ ca aa 
1ai.acaq .a cc qd 
ad ac qd da cq dc ac qc ca ci u aa 
ia ^ ac .q ca qc ad 
aq ad qcdd ca aq acqc cc ca ci ana 
j a a a a. .c cq qa ac cd 
aa aq qd dc cd da aq qc cc cc ca ai 1i 

r הר״א פי׳ על ס׳ 
 מכ כס סע עפ פצ צק קר רש שס חא אב בג גד

 דה חו n זח חע עי יכ כל
 מס כע ספ עצ פק צר קש רח שא חב אג בד גה

 דו הז וח זע חי עכ יל
 מע כפ סצ עק פר צש קח רא שב חג אד בה גו

 ח חח וע זי חכ על
 מפ כצ סק ער פש צח קא רב שג חד אח|בו גז

 דח הע וי זכ חל
 מצ כק סר עש פח צא קב רג שד חח או בז גח

 דע חי וכ זל
 מק כר סש עח פא צב קג רד שה חו אז בח גע

 די הכול
 מר כש סח עא פב צג קד רח שו חז אח בע גי

 דכ הל
 מש כח סא עב פג צד קח רו שז חח אע בי גכ

 דל
 מח כא סב עג פד צח קו ח שח חע אי בכ גל

 מא כג סג עד פה צו קז רח שע חי אכ בל
 מג כג סד עה פו צז קח רע שי מכ אל

 מג כד סה עו פז צח קע רי שכ חל
 מד כח סו עז פח צע קי רכ של

 מה כו סז עח פע צי קכ רל
 מו כז סח עע פי צכ קל

 וח כח סע עי פכ צל
 מח כע סי עכ פל

 מע כי סכ על
 מי ככ סל

 מכ נל
 מל

 סע עפ פצ צק קי יש שח חא אב גג גד דה
 הו וז זח חע עי יכ בל למ מנ

 ספ עצ פק צר קש רח שא חג אג גד גה דו
 הז וח זע חי עכ יל כמ לנ

 סצ עק פר צש קמ רא שב מג אד בה גו ח
 חח וע זי חכ על ימ כנ

 סק ער פש צח קא רג שג חד אח בו גז רח
 הע וי זכ חל עמ ינ

 סי עש פח צא קג רג שד חח או גז גח דע
 חי וכ זל חמ ענ

 סש עח פא צג קג רד שח חו אז גח גע די
 חכ ול זמ חנ

 סח עא פג צג קד רח שו מז אח גע ג׳ דכ
 הל ומ זנ

 סא עג פג צד קה רו שז חח אע גי גכ דלי
 המ ונ

 סב עג פד צח קו רז שח מע אי גכ גל דמ
 הנ

 סג עד פה צו קז רח שע חי אכ בל גמ דנ
 סד עה פו צז קח רע שי מכ אל במ גכ

 סח עו פז צח קע ר׳ שכ מל אמ בנ
 סו עז פח צע קי רכ של ממ אכ

 סז עח פע צי קכ רל שמ מכ
 סח עע פי צכ קל רמ שכ

 סע עי פכ צל קמ רכ
 סי עכ פל צמ קכ

 סכ על פמ צנ
 סל עע פכ

 סמ ענ



 הר״א פי׳ על ס׳ יצירה פ״ו מגרממא
qa da 
qd da ca 
qc dd ca da 
qa dc cd da aa 
qq da cc d d aa qa 
qc dq ca dc ad qa ca 
q. dc cq da ac qd ca ca 
qa d. cc dq aa qc cd ca ca 
qa da c. dc aq qa cc cd ca aa 
qj da ca d« a : qqca cc cd aa 1a 
qi dJ ca aa a. qc cq ca cc cd 1a ja 
qa di u da aa q< cc cq ca ac id ja aa 
aa 
qc da ci dJ aa qa c. cc cq aa ic Jd aa 
aa <a 
qc dc ca d i 01 qa ca c. cc aq 1a JC ad 
ad .a ca 
qc dc cc da a i qj ca ca c< ac iq ja ac 
ac .d ca qa 
qq dc cc dc aa qi CJ ca ca a< ic jq aa 
aa <c cd qa aa 
qa dq cc dc ac qa ci CJ ca aa u JC aq 
aq .a cc qd aa ca 
qd da cq ac ac qc ca ci CJ aa 1a J. ac 
ac .q ca qc ad ca da 
qc dd ca dq ac qc cc ca ci a; 1a ja a. 
aa a. .c cq qa ac cd da aa 
qd dc cd da aq qc cc cc ca ai u JU 

cd 
cq dd 
ca dq ad 
ca da aq qd 
cd da aa qq cd 
cc dd aa qa cq cd 
ca ac ad qa ca cq cd 
cq da ac qd ca ca cq ad 
cc dq aa qc cd ca ca aq id 
c< dc aq qa cc cd ca aa iq Jd 
ca d* ac qq ca cl cd aa 1ajq ad 
ca da a. qc cq ca cc ad 1a ja aq ad 
u da aa q. cc cq ca ac id ja aa aq *d 
cd 
ci d i ca qci c. cc cq aa ic Jd aa aa «q 
cq qd 
ca d i aj qa ca c< cc aq 1a JC ad aa <a 
ca qq ad 
cc da ai qj ca ca u ac iq ja ac ad .a 
ca qa aq cd 
cc dc aa qi CJ ca ca a. ic jq aa etc .d 
cd qa aa cq dd 
cc dc ac qa ci CJ ca aa u JC aq aa <c 
cc qd aa ca dq ad 
cq dc ac qc ca ci u aa 1a J, ac aq .a 
ca qc ad ca da aq ad 
ca dq ac qc cc ca ci CJ 1a ja a* ac .q 
cq qa ac cd da aa aq qd 
cd da aq qc cc cc ca ai u JU aa a. .c 

 פצ צק קר רש שח חא אב בג גד דה חו ח זח
 חע ט׳ יכ כל למ מנ נס סע

 פק צר קש רח שא חב אג בד גח דו הז וח
 זע חי עכ יל כמ לכ מס כע

 פר צש קח רא שב חג אד בה גו דז הח וע זי
 חכ על ימ כנ לס מע

 פש צח קא רב שג חד אח בו גז דח חע ר
 זכ חל עמ ינ כסלע

 פח צא קב רג שד חח או בז גח דע חי וכזל
 חמ עב יס כע

 פא צב קג רד שה חו אז בח גע די חכ ולזמ
 חנ עס יע

 פב צג קד רח שו חז אח בע גי דכ הל ומזנ
 חס עע

 פג צר קח רו שז חח אע בי גכ דל חמ וכ זס
 חע

 פד צח קו רז שח חע אי בכ גל דמ חכ וס זע
 פה צו קז רח שע חי אכ בל גמ דכ חס וע

 פו צז קח רע שי חכ אל במ גכ דס הע
 פז צח קע רי שכ חל אמ בכ גס דע

 פח לע קי רכ של חמ אכ בס גע
 פע צי קכ רל שמ חכ אס בע

 פי צכ קל רמ שכ חס אע
 פכ צל קמ רכ שס חע

 פל צמ קכ רס שע
 פמ צכ קס רע

 פנ צס קע
 פס צע

 פע

 קר רש שח חא אב בג גד דה הו וז זח חע
 טי יכ בל למ מכ כס סע עפ פצ

 קש רח שא חב אג בד גח דו הז וח זע חי
 עכ יל כמ לנ מס נע ספ עצ

 קח רא שב חג אר בה גו ח הח וע זי חכ
 טל ימ כנ לס מפ כפ סצ

 קא רב שג חר אה בו גז רח סט וי זכ חל
 טמ יכ כס לע מפ נצ

 קב רג שד חה או בז גח דט חי וכ זלחמ טנ
 יס כע לפ מצ

 קג רד שח חו אז בח גט די חכ ול זמ חנ טס
 יע כפ לצ

 קד רח שו חז אח בע גי דכ הל ומ זנ חס עע
 יפ כצ

 קה מ שז חח אע בי גכ דל חמ ונ זס חע עפ
 יצ

 קו רז שח חע אי בכ גל דמ הנ יס זע חפ עצ
 קז רח שע חי אכ בל גמ דכ הס וע זפ חצ

 קח רע שי חכ אל במ גן דס הע ופ זצ
 קע רי שכ חל אמ בכ גס דע הפ וצ

 קי רכ של חמ אכ בס גע דפ הצ
 קכ רל שמ חכ אס בעגפ דצ

 קל רמ שכ חס אע בפ גצ
 קמ רכ שס סע אפ בצ

 קכ רס שע חפ אצ
 קס רע שפ חצ

 קע רפ שצ
 קפ רצ

 קצ



 הר״א מי, על ס׳ יצירה *״י מגרמיזא כ

uc qd 
ad qc cd 
uq qd cc ca י 
aa qq cd cc ca 
ua qa eg cd cc aa 
ad qa ca cq cd ac if l 
ac qd ca ca cq ad ic Jd 
aa qc cd ca ca aq id ic aa 
uq qa cl cd ca ca iq id ac aa 
cc qq CQ cl cd ca 1a iq ad cic *d 
a. qc cq ca cc ad 1a ia aq ad <c cd 
aa q. cc Cq ca ac id ia aa aq .d cc qd 
aa 
ua qa c t cc cq aa ic Jd aa aa .q cd qc 
ac cd 
ui qa ca c. cc aq ia ic ad aa .a cq qd 
ad cc d d 
ui qi ca ca c< ac iq ia ac ad <a ca qq 
aq cd dc ad 
aa qi CJ ca ca a. ic iq aa ac <d caqa 
aa cq dd ac aa 
uc qa ci ci ca aa u JC aq aa .c cd qa 
aa ca dq ad ac qa 
uc qc ca ci CJ aa ia J. ac aq .a cc qd 
ad ca da aq ad qc da 
uc qc cc ca ci CJ ia ja a. ac <q ca qc 
ac cd da aa aq qd dc cd 
uq qc cc cc ca ai u ja aa a. <c cq qa 

 שה חא אב בג גד דה הו וז זח חט טי יככל
 למ מכ כס סע עפ פצ לק קר

 שא חב אג נד גה דו הז וח זט חי טכ יל כמ
 לכ מס כע ספ עצ פק צר

 שב חג אד בה גו דז הח וט זי חכ על ימככ
 לס מע כפ סל עק פר

 שג מד אח בו גז דח הע וי זכ חל עמ יכ כס
 לע מפ כצ סק ער

 שד מח או בז גח דט חי וכ זל חמ עכ יס כע
 לפ מצ כק סר

 שח מו אז בח גט די חכ ול זמ חכ טס יע כפ
 לצ מק כר

 שו מז אח בע גי דכ הל ומ זכ חס עע יפ״כצ
 לק מר

 שז מח אע בי גכ דל המ וכ זס חע טפ יצ כק
 לר

 שח חע אי בכ גל דמ חכ וס זע חפ עצ יק כר
 שע חי אכ בל גמ דכ הס וע זפ חצ טק יר

 שי חכ אל במ גן דס הע ופ זצ חק ער
 שכ חל אמ בכ גס דע הפ וצ זק חר

 של חמ אכ נס גע דפ הצ וק זר
 שמ חכ אס נע גפ דצ הק ור

 בכ חס אע נפ גצ דק הר
 שס חע אפ נצ גק דר

 שע חפ אצ נק גל
 שפ חצ אק נר

 שצ חק אר
 שק חר

 שר

 אלו אלפי ניחוח אינן מספר רזיאל אלא מספר אחר

 ״ד וכוי שיהא נ׳ עם כל חאוחיוח עד סוף כל
 אלפא ניחא. ואח״כ גיא ג״נ ג״ד וכר עד סוף
 וכן חעשח לכל האוחיוח של חאלפא ניחא תת
 מש מר מק וכו׳ עד סוף אלפא ניחא ח׳ עם
 כל אוח וכן יעשה לכל חאוחיוח ש״ח ש״ש ש״ר
 שיק. וכן עד סוף ש׳ עם כל אוח וכן יעשה
ב ב א א ב א א ^ ב ב א  לכל חאוחיוח. א

 י \
 ננ״א נא״ב. אח״כ יכחוב אנגג. גגאנ גגנא
 נאגג גאגנ גנאג גנגא אגבג נגגא נגאג .
 אנדד דראנ דדנא נאדר וכן יעשה מכל אוח
 נכל פעם א״נ עם אחח מן חאומיוח ויעשה
 חינה של ד׳ אוחיומ רהפככה לי״נ הפוכים כאשר
 עשיחי מן חינח אנג״ג וכן יעשה עד סוף אלפא

 ניחא . סליל! :

, ב׳ ב׳  א׳ א׳ א׳ א׳ א׳ א׳ א׳ א׳ א׳. ב
 ב׳ ב׳ ב׳ ב׳ ב׳ ב׳. וכן עד סוף אלפא ניחא
 ואהיכ א) אאא אאא וכן עד סוף אלפא ניחא
 ואח״כ בזי אוחיוח עד סיף אלפא ניחא .
 ואח״כ בר ואח״כ בה׳ ואח״כ נד׳ ואח״כ בג׳
 ואח״כ בב׳ ואח״כ אבג״ד עד סוף. ואח״כ יכחוב
 הלון וגדול כזו כמו א״נ גד חו זח טי כך למ
ח ואח״כ א״א ש ר ק ץ צ ף פ ע ס ן כ  ם
 ב״נ ג״ג ד״ד הה וו זז חח טט. וכן עד סוף
 ואח״כ אא״א וכן עד סוף ואח״כ אא״א וכן עד
 סוףואח״כ אא״א וכן עד סוף ואח״כ אא״א וכן

 עד סוף . סליק :
 אב אג*אוד אב וכן עד סוף שיהי׳ א׳ עם

 כל חאוחיוח ואח״כ יכחוג ב״א ב״ב ב״ג

 . מ
 ל ט א א ט ל
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 א) כ׳ דצ״ל ח׳ אלפין : ב) ל״ל ועח:

) צ׳׳ל זד דכ :  ח) צ״ל יכ s ו
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 הריא פי׳ על ס, יצירה פ״ו מגרמיזא
 ו אבגדזחטיכלמנסעפצקרשת ה
 ז אנגדחחעיכלמנסעפצקרשח ו
 ח אבגדהועיכלמנסעפצקרשח ז
 ט אבגדחוזינלמנסעפצקישח ח
 י אבגדהוזחכלמכסעפצקרשח ט
 כ אבגדהוזחטלמכסעפצקלשת י
 ל אבגדהוזחטימנסעפצקרשח כ
 מ אבגדחוזחטיכנסעפצקרשח ל
 נ אנגדהוזחטיכלקעפצקלשח ט
 ס אבגדהוזחטיכלמעפצקלשח נ
 ע אבגדהחחטיכלמכפצקלשח ם
 פ אבגדחוזחטיכלמנסצקרשח ע
 צ אבגדהחחטיכלמנסעקרשח פ
 ק אבגדהוזחטיכלמכסעפלשח צ
 ר אבגדהוזחטיכלמנסעפצשח ק
 ש אבגדחוזחטיכלמנסעפצקח ר
 ת אבגדחחחטיכלמנסעפצקר ש

 סליק

 אב בא. אבג אגב בגא באג ג3א גאב. אבגד
 אגדב אדגב אבדג אגבד אדבג בגדא בגאד
 בדגא בדאג באגד באדג גדאב גדבא גאדנ גאבד
 גבדא גבאד דאבג דאגב דבגא דבאג דגאב
 דגבא כ״ד בחים ד׳ אבנים בוכים. אבגדה צרפחו
 לקץ בחים. אבגדהו צלפהו לש׳׳ס בחים . אבגדהוז
 לרפתו עד חמשת אלפים ואלנעים בתים זהו
 הגדול שבכולם אגל^מכאן ואילן אין חפה יכול

 לשפוי.,הצירוף. סליק:

. ד לגנח  קשה והנולד בה בעל נכסים יחי,
 למקח ולממכר יפה. לעשוח בה שוחפוח קשה
 ולבורח ולאובד ח׳ שבחי לדרן רחוקה לחלון
 ולעשוח שוחפוח ולהוציא זרע לשדה יפה והנולד
 בה עני וחסר יחי׳. ר לדק למקח ולמעכר
. ז׳ מאדיס  ולדין קשה והנולד גח חכם יחי,
 בטילה היא. ח׳ חמה כן הוא והנולד בה עני
 ואביון וחוכן הדעה. ט׳ נוגח למקח ולממכר
 ולהכניס כלח יפה והנולד בה חכם ופקח יהי׳ .
 י״נ שבחי בעילה היא והנולד בה בעלן יהי, :
 ליל ב׳ שעה א׳ צדק לדרן ולהכניס כלה יפת
 והנולד נח יפה מראה וחכם. נ׳ מאדים
 אצל אשח לא הקרב לא חקח ולא המכור והנולד
 בה עני יהי׳ וימוח חחינוק . ג׳ חמה לכל דבר
 יפה והנולד בח עני יחי׳ ורב רע וסופו יהרג
 בחרב ד׳ נוגח למקח ולממכר ולהכנסח כלח יפה
 והנולד בח יחי׳ קושר ויהרג זד כוכב לקרב אצל
 אשה יפה והנולד בה חכם יחי׳. ו׳ לבנה לגניבה
 יפה למקח ולממכר והנולד בה מכל דרכים יחנה.
 ז׳ שבחי לגניבה יפה והנולד בה מפזר ולא מכניס
 חכמה וזקנה. ח׳ צדק לכל דבר עוב. והנולד
 בה ל״א ל״ו. ט׳ מאדים לכל דבר רע
 והנולד גה אדום ואיש רע יהי׳. י׳ חמה בטילה
 היא והנולד בה כשהוא חיכוק ימוה י״א נוגח לכל
 דבר טוב והנולד בה חכם ומכוסה יחי׳ י״ג טכג

 לכל דבר יפה והנולד בה יעלה לראש :
 יום ב׳ שעה א׳ לבנה לכל דבר רע והנולד בה
 שעוח יחייגו מעעג׳שבחי כל הנעשה

 בו

 א נגדהוזחעיכלמנסעפצקרש ת
 ב אגדהוזחעיכלמכסעפצקרח ש
 ג אנדחוזחעיכלמכסעפצקשת ר
 ד אנגהוזחעיכלמכסעפצרשת ק
 ה אבגדחחעיכלמכסעפקישת ע
 ו אבגדהזחטיכלמכסעצקלשת פ
 ז אבגדהוחטיכלמכספצקרשת ע
 ח אבגדחחטיכלמכעפצקלשת ם
 ט אבגדהחחיכלמסעפצקלשת נ
 י אבגדהחחטכלכסעפצקלשת מ
 כ אבגדהוזרזטימכסעפצקרשת ל
 ל אגגדהוזחעימכסעפצקרשת כ
 מ אבגדהוזחעכלכסעפצקרב r י
 נ אבגדהוזחיכלמסעפצקלשת ט
 ם אבגדהוזעיכלמכעפצקלשת ח
 ע אנגדהוחעיכלמכספצקרשת ז
 פ אבגדחזחעיכלמנסעצקלשח ו
 צ אבגדחחעיכלמנסעפקלשח ה
 ק אגגהוזחטיכלמנסעפצרשח ד
 ר אבדחוזחטיכלמכסעפלקשח ג
 ש אגדהוזחטיכלמנסעפצקרח ב
 ת בגדהיזחטיכלמכסעפצקרש א

 סליק
 א בגדחתחטיכלמנסעפצקרש ת
 ב גדהוזחטיכלמנסעפצקרשח א
 ג אדהוזחטיכלמנסעפצקרשח ב
 ד אבחוזחעיכלמכסעפצקרשח ג
 ה אנגו^חעיכלמנסעפצקרשח ד

 יחשוב אחד משמוח אדם או חיבה אחרה וחשוב
 עוד חינה אחרח בדומה וצרף כל מח שחוכל
 באותם תיבות כגון משח מח״ש השם שמח. וזח
 יקרא בקול רם כשיחשוב בשעת כתיבה. סליק :

 יחשוב אחת מכל תיבות שבכל התורה ויחשוב
 בגימעריא שלח ויאמר כמו כן בקול רם בשעת
 כתיבתו . סליק. של א״ב ב״א ב׳ אוחיוה
 שוריק ופתח ושל טא חב זג וד. ושל אב בא
 שוריק ופתח ושל טא חב זג וד . ירד כולן ועלה

 כאבר כחנה׳ אן של יט״א ושל(אט״ב)[אט״כ] יקרא
 בטעריקון ונכוטריקין וירד ויעלה כולם מבטא
 כן כ״ל. שימוש הנבל שצם: ליל א׳ שעה
 א׳ כוכב לכל דבר יפה. שעה ב׳ לבנה
 להכניס אח הכלת יפה שעה ג׳ שבחי בעילה
 היא שעה ד׳ צדק לכל דבר יפה. ע׳ לבנה כן
 היא י׳ שבתי בטילה היא י״א צדק לדרן יפה

 וי״ב מאדים בטילה היא :
 יום א׳ שעה א׳ חטה יפה (לאכול ויין חדש
 לשתות) לבית להכניס ובגד חדש ללבוש פרי
 חדש לאכיל ויין חדש לשחוח ולפני המלן לכנוס
 ודברים לאמר לכולם יפה ולמקח ולממכר קשה
 נוגה למקח ולממכר יפה כעוראשה לארוס ונגד
 חדש ללבים כסף וזהב להי׳קשט ולרחוץ 3סים
 ומי םכונד 3ה יעלה לגדולה ואח״כ ירד מגדולתו
 ויה״ חכם בחורה וביה חדש לככיסוכחר לקשור
 יסיס ליכונ ולצאת במלחמה ולעשוח רפואה יפה
 אצל גדול לקרב איני יפה. ג׳ כוכב לדרן ולבנין



 הר׳א «׳ על ם׳ יצירי- יי מגרממא כא
 וללמד תינוקת ואומנות יפה. ח׳ כוכב למקח
 וממכר יפה. והנולד בעל נכסים יהי׳. כו׳ לבנה
 בטילה היא והנולד בעל יסורץ יחי׳. י' שבתי
 שעה *מעל הוא הנולד בינקותו ימות י׳׳א צדוק
 לדרך ילבכץ יפה והנולד יפה תואר יהי׳. י״ב
 מאדם לכל דבר קשה והנולד הורג נפשותיהי׳:
 ליל ה׳ שעה א׳ חמה [נמחק ב׳ תיבות וכמדומה
 לילן למדבר] הנולד מעט נווב יה״
 פרנסתו. ב׳ נוגח לכל דבר יפה והנולד בה
 רופא למלכים יהי׳. ג׳ כוכב לכל דבר יפה והנולד
 חכם גדול יחי, ולילד אללאדם גדול או אצל סמלן
 לא יחנה מהם. ד׳ לבנה לכל דבר יפה והנולד
 יהי' לראש. ה׳ שבתי כל מח שיעשה בסתר יגלה
 לכל [נמחק ב׳ תיבות] ו׳ צדק לכל דבר טוב
 והנולד רב יהי׳. ז׳ מאדים הגונב יתפש והנולד
 צייד יהי/ ח׳ חמח היא בטילה והנולד(בה) [בת]
 מום יקח. ט׳ נוגה דבר [נת״א] יפה ולישא אשס
 והנולד בעל [כת״א] יהי׳ י׳ כוכב לדק־ יפה
. ,  ולחלוץ אצל אדם גדול והנולד עני וחסיד יחי
 י״א לבנה בעילה היא . -״ג שבחי לבכין [נת״א]
 ולמקח וממכר יפה והנולד ילמד אומנו׳ וחכמה הרבה:
 יום וד שעה א׳ צדק לדרך יפה ולכל דבר והנולד
 דיין יחי׳. ב׳ מאדים לרפואה יפה
 והנולד שופך דמים יחי׳. ג׳ חמה סחורה בחון
 העיר יפה והנולד חסיד יחי׳. ד׳ כיגח לבוא
 אצל אדם גדול ולדרך יפה והנולד חסיד בדינו
. ה׳ כוכב בטילה היא. והנולד לא יחי׳ בעל ,  יחי
 נפש. ר לבנה לכל דבר יפה והנולד בה בקי
 וחכם יהי' ובעל יסורץ . ז׳ שבחי לדרך יפה
 והנולד מהלך בדרכים יחי׳. ח׳ צדק לדרך יפה
 והנולד כזבן יה״. ט׳ מאדים לכל דבר קשה
 והנולד טבח או אומן יחי׳. י׳ חמח לדרך ולכל
 דבר קשה והנולד חלש בגופו יה״. י״א נוגח
 לכל דבר יפה והנולד זכאי בדינו יחי׳ י״ב כוכב
 לדרך ולסחורה ולבוא בדץ [חסר חיבה] והנולד

 עשיר יחי׳ :
 ליל ר שעה א, לגנה לכל דגר יפה והנולד נו
, שבחי בעילם  בעל אמונה ועני יחי, . ג
 היא והנולד לא חכם ולא עשיר. ג׳ צדק לכל
,  דבר יפה והנולד גנב יהי׳ ומצליח ולא יחבזה ד
 מאדם לכל דבר קשה. והנולד שופך דמים יהי,
 ה׳ חמח לגנב קשה וכל גנב יחפש / ר נוגח
 לכל דגי יפה ונמקח וממכר ולקרב אצל אשה
 והנולד נואף חריז יחי׳. ז׳ כוכב לגניבה יפה
. ח׳ לבנה בעילה  והגונב יאבד והנולד גנב יהי,
 היא והנולד בה בינקוחו ימומ. ט, שבחי לדרך
 ולבוא בדין יפה והנולד בטלן יחי׳. יי צדק למקח
 וממכר והנולד זרח ופקח יהי׳. י״א מאדים בטלה
. י״ב חמח לכל דגי יפה  והנולד בעל מום יהי,

 והנולד לא יחי, גו מום :
 יום ר שעה א, נוגה לכל דבר יפה והנולד סומא
. ב׳ טכב לכל דבר יפה והנולד ,  יהי
, לבנה הנולד בעל דעת הוא .  פרנס יהי׳. ג
 ד׳ שבחי בעילה הוא הנולד מפרנס אחרים .
 ה׳ צדק למיס אצל מלכים יפה ולמקח וממכר
 והנולד גה יפח תואר. ר מאדם רפואה יפה
 והנולד פיכס יהי׳. ז׳ חמה למקח ולממכר קשה
, כוכב  והנולד פינס יחי׳. ח׳ נוגח p הוא. ט

 יא למקח

 בו כלום חסרק ימצא והנולד בו חסר דעה .
 ג, לדק לדרך ולארוס אשה. והנולד בה חכם
 יהי, והורגין אוחו. ד מאדים לרפואה יפה והנולד
 בה אבוד יאבד. ה׳ חמה לכל דגר יפה והנולד
 גה חכם ושפל רוח. ו׳ נוגה לכל דגר יפה
 והנולד גה קשה הוא ורע. ז, מכג למכור ולקנוןז
 ושוחפוח עוג . ח׳ לגנה געילה היא והנולד גה
 ירא שמים ושפל רוח ועני. ע׳ שגחי געילה היא
 והנולד גה אדם גדול ועשיר יהי, י׳ צדק למקח
 וממכר יפה והנולד מאנשי גיחו יחי׳. י״א מאדים
 געילח היא והנולד גה רופא אומן וגקי יחי, .
 ׳״ג חמה לגיח ולכנוס ולמקח וממכר יפה והנולד

 גה גינקותו ימות :
 ליל ג״ שעה א׳ נוגח להכניס לחופה יפה והנולד
, כוכג חתן לקרג  שעיר יאחוז אותו. ג
 אצל אשח יפה והנולד מחריג רגים יחי, ומגית
 לגיח לילך יפה . ג, לגנה חחן אצל כלח יפה
 והנולד גה אלמנה יקח ד, שגתי געילח היא
 והנולד גה מצליח יה״ וגנג. ה׳ צדק לדרך יפה
 והגונג יאגד והנולד געל *אלמנה ו׳ מאדים געילח
 והנולד גה עני יהי׳ ז, חמח געילח היא והנולד
 בה איש קשה ורע מעללים יהי׳. ח, נוגח געילח
,  היא וחכולד בה בעלן יהי׳ ובינקוחו ימוח . ע
 כוכב לדרך יפה ימלא עוב ויחזור לביחו והנולד
, לבנה לכל דבר יפה והיוצא לדרך  בה מחפרנס י
 יחזור לשלום לגיחו. ייא שבתי לכל דבר עוג
 והנולד חכם וחסיד. י״ג צדק לכל דבר עוב והנולד

 בה חכם וחסד יחי׳ :
, שעה א, מאדים לרופא יפה *כלבו. והנולד  יום ג
 בם יפול בשכול רוח. ב׳ חמח בעילה היא
 והנולד בה *יעע בכח יחי׳. ג, נוגח למקח וממכר
 יפה והנולד גו גבור יחי׳. ד, כוכב לקנוח עבדי׳
 ושפחוח ונחמוח(יחי׳) יפה לדרך רע והנולד בח
 ימיו מועעין. ח׳ לבנה בעילה היא והנולד בה
 גינקוחו ימוח ו׳ שבחי בעילה היא והנולד בה
 בטלן יהי, זי צדק בטילה היא והנולד בה עני
. ח׳ מאדים בטילה הוא והנולד בה בעל מום  יהי,
 יהי׳. ט׳ חמה כן הוא. י• נוגח יפה לכל דבר
 והנולד בה מפא מלכים יחי׳. י״א כוכב בטילה
 היא והנולד בה לא בעל טוב ולא בעל רע.
 י״ב לגנה בעילה היא והנולד בה גנב ומצליח :
 ליל ד שעה א, שבחי ההולך בדרך לא יצליח
 והנולד בינקוחו ימוח. ב, צדק לכל דבר
 יפה והנולד בה מפריס אחרים. ג, מאדים אצל
 אשח לא הקרב והנולד גח יקבר בקבר אבותיו.
 ד׳ חמה בטילה היא והנולד בעל מום יחי, .
 ח׳ נוגח לשוחפוח יפה והנולד בעל אמונה ועניו
. ח, שבחי בעילה היא והנולד בה גינקוחו ,  יחי
 ימוח י״א חמה בטילה היא והנולד יהרג י״ב נוגה

 לרע קשה והנולד בה יפה מראה יהי, :
 מס ד׳ שעה א׳ כוכב למקח ולממכר ולשוחפוח
 יפה והנולד בה חכם ופקח יהי,. 3׳ לגנה
. ג׳ שבחי  קנח ואל המכור והנולד עני יהי,
 בעילה היא והנולד חכם יהי׳ לא יקום בחכמחו.
, צדק לכל דבר יפה והנולד בעל אומנוח וחכמה  ד
. ה׳ מאדים לכל דגר רע והנולד בו  יוסיף לו
 מכשף ו׳ חמה אצל אדם גדול לקרב יפה ז, נוגה
 לכל דבר יפה. והנולד בה למקח וממכר יפה .

 * אולי צ״ל אמונה
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 ושופכו. ואם בעחו של ככב חמה וצדק נולד
 פיקח ועשיר וחכם יהי׳ ואם בעתו של כוגה
 כולד גדול ועשיר יחי׳ וחולי מעיים יחי׳. ואס
 בעחו של מאדים כולד פעמים עוב ופעמים רע
 ואם בעחו של שבחי כולד חכם עשיר יחי׳ ואס
 בעחו של חמח כילד אדם גדול יהי׳ ולא עשיר

 ואור עיכיו אל בכי אדם :
 הנולד בה׳ בשנח גדול ועשיר וחכם יהי׳. ואם
 בעחו של צדק כולד דיין ועשיר ופקח
 ועוב יהי׳. ואם בעחו של כיכב ומאדים כולד
 פעמים טוב ופעמים רע. ואם בעתו של נוגח
 חסיד ועשיר יהי׳. ואם בעתו של שבתי גבור
 ומהלך באמת. ואם בעתו של לבכח שופט באמת
 יהי׳. ואס בעתו של חמה אדם דברן ואמתי יהי׳:
 הנולד בששי חסיד ועשיר יחי׳. ואם בעתו של
 מגה סרוח נטפו יה״. ואם בעתו של
 מאדים עשיר וחסיד יהי׳. ואם בעתו של צדק
 וכוכב חמח פקח וחסיד ועשיר ואהוב יחי׳. ואם
 בעתו של שבתי כולד אכזר יהי׳ . ואם בעתו של
 לבכח שופט יחי׳ ושם לו במקומו ושומעי׳ דבריו. ואס
 בעתו של כוגח חצוף ובעל חימח יהי׳ ואדם לא יוכל.
 [חסר איזח תי׳ ] ואם בעחו של כוגח כולד בעל מריב׳
 יחי׳ ומריב עם כל אדם וחוזר ומפייס. ואס בעתו
 של צדק כולד יחי׳ הולך בתמים וביראה ויחי/
 אהוב לבריות. ואם בעחו של ככב חמח כולד
 כבראשון כן הוא. ואם בעתו של ככג מאדיס
 כולד בן חורין יהי׳ ובעל חימח ועז פכים וסופו
 ספקלטורי ובירח״ רעה יפול ויאבד. ואסבככג

 של לבנה נולד אדם גבור ושופט יהי׳ :
 אילין יומייא דטב למיפק באורחא. ניסן. י״ז י׳׳ח
 כ״ג כ״ט. אייר ג׳ ח׳ י״ד נרו י״ח כ״ג כ״ד
 כ״ח. סיון ב״ה ׳״ב י״ז כ׳. תמח י׳ י״ז כ״ד אב
ז י״ ג  ף י״ג י״ד כ״ד כ״ח כ״ח. אלול ח׳ ע׳ «״
 ך׳ כ״ט. תשרי ז׳ י״א י״ו כ״ב כ״ג. מרחשון י׳׳ נו
 כ׳ כ״ח. כסלו ז׳ י״א י״ח כ׳ כ״ד כ״ח. טבת ב׳׳ז
 י׳ י״ו כ״ח. שבט בך׳ כ״ב כ׳׳ה כ״ח. אדר ג׳ ת׳

 כ׳ כ״ד כ״ח כ״ח :
 לידע מספר חככבים. י״ב מזלות ברקיע. על כל
 מזל ומזל יש לו ל׳ לגיון. ובכל לגיון ל׳
 ריהטץ הרי תת״ק למזל אחד על כל ריחנוץ
ז אלף. על כל קירנוץ  ל׳ קירטין חר׳ ך
 ל׳ גיסטרא. הרי פ״א רעוא. ועל כל גיסטל־א
 שס״ח ריבוא ככבים הרי לכל מזל יש מט אלף
 ריבוא רבבן ותתקס״ח רבוא רבבן ככבים למזל
 אחד. הרי לי״ב מזלות שכ״ד אלף רגואוח וחש׳׳פ
 רבואוח ככבים : חשבון היום והלילה. היום והלילה
 כ״ד שעוח. והשעה חחר״ף חלקים. בשעה ח׳
 מעלות המעלה ׳״א עונות. הרי חעוכח אחד מן
 פי׳ח בשעה. העונה כ׳ עתות. העת [אחד] מן
 אלף ותרע״ב בשעה. העת י״ז רגעים. הרגע
 *חד מן כ״ח אלף ותכ״ד מעה הרגע יק לו
 קל״ת חריפוח עין הי* יש ליום ולילפ (*ייסןלן
דע רנוא וג׳ אלפים ילזר״י  עין ט׳ אלפים רבוא ו
 ויש ביום ובלילה ס״ח לבוא וג׳ אל׳01 וקצ׳׳ו

 רגעים ולרגע קל״ח הדיפות עין :
 השטים הוא מקום המדע. תאק מקו© תולדת
 שמים לשון זכר. אלן לשון כקגה .
 האשה יש לה רחם ףולדח אף םאק

 הר׳א פי״ על ס׳
 למקח וממכר יפה והכולד בה עשיר יחי׳. י׳ לבכח
 בעילה היא וחכולד בעל אמוכה יהי׳. י״א שבחי
 בחוך המדיכוחיפח והכולד בה חכם יהי׳ ויהרג.
 י״ב צדק אצל כלה ליכטס ובכין לבכוח ולדרך יפה

 והכולד בה ביכקוחו ימוח :
 ליל שבת שעה א׳ מאדים בעילה היא והכולד
 לא יה״ [בעל כפש]. ב׳ חמח כן היא ג׳ כוגה
 (היא) בעילה היא ד׳ כוכב לכל דבר יפת וחכולד
 חכם יחי׳. ה׳ לבכח בעילה והגוכב יצליח והנולד
 יצליח גכב. ו׳ שבחי בטילה היא. ז׳ צדק בטילה
 ח׳ מאדים יפה לרפואה והכולד בה הורג אדם.
 ט׳ חמה בטילה. י׳ כוגה בטילה. י״א כוכב לדרך
 ולבכין יפה והכולד בה שופט אמח יה״. י״ב

 לבכה בטילח והכולד ביכקוחו ימוח :
 יום ז׳ שעה א׳ שבחי לדרך ולבכין יפה והכולד
 ימוח ב׳ צדק לדרך ולבכין ולככיס אצל
 אדם גדול יפה והנולד ילקה. ג׳ מאדים לכל
 דבר יפח וחכולד יהי׳ לראש. ד׳ חמה בחוך העיר
 יפה ולדרך לא חלך והכולד לא יצליח ובעל מום
 יהי׳. ח׳ כוגה בטילה והנולד עשיר גדול יהי׳ .
 ו׳ כוכב מקומו יפה והכולד ביכקוחו ימוח ז׳ לבכח
 בטילה היא. ח׳ שבחי בטילה. ט׳ צדק לקכוח
 שדה ולכטוע כטיעוח יפה והכולד עבד ימוה י׳
 מאדים בטילה. ׳״א חמה בטילה היא. ״ב כוכב
 לכל דבר יפה וחכולד חכם וחמים יחי׳ .

 סליקו ז׳ כוכביא :
 הנולד באחד בשבח אדם גדול יהי׳ ועצל במעשיו
 מפכי שכולד ביום של חמח ואם נעחו
 של חמה כולד יחי׳ יגע ומטרף כל ימי חייו
 ומעשיו לא יהיו לו ואס בעתו של כוכב חמח
 או צדק אמת אוהב לדבר ואם בעתו של מאדים
 מטרף ושופך דמים יהי׳. ואם בעתו של כוכב
 הכוגח כולד זך יהי׳ ויחי׳ מהלך בדרכים ובמדיכות
 ואם בעתו של שבתי כולד אדם גבור יחי׳ ובעל

 חימה ולא יהי׳ עשיר :
 הנולד בשכי בשבת שקיל יהי׳ פעמים עשיר
 פעמים עכי. וחולק על כל בכי אדם
 במקומו ואיכם ממתיכים עמו לעולם מפכ׳ שכולד
 ביומה של חמח וזה סימן במלאת הירח עדחלי
 החדש טוב הוא מפכי שכל יום ויום מוסיף לפכיו
 כך הכה בראש כוכבו של הירח והכה בסופו של
 כוכב חלבכה רע הוא מפכי שהלבכח מחסרח
 ולאחוריהם חוזרת ואיכה הולכת לפכי׳. ואם בעתו
 של לבכה כולד חכם ושופט יהי׳. ואם בעתו של
 חמה כולד עז יהי׳ ומעשיו לא יהיו לו. ואם
 בעתו של כוכב חמה וצדק כולד אדם צדיק יהי׳
 ואם בעתו של מאדים כולד ספוקולטורח יחי׳.
 ואם בעתו של כוכב המגה אדם עשיר וחסיד

 יהי׳ אבל סרוח בגופו יהי׳ :
 הנולד בשלישי דדם עז פכים וגבה רוח מפכי
 שכולד ביומו של מאדים ואם בעתו של
 מאדים כולד לסטים יהי׳ מפני שהוא כוכב שלהם
 ואם בעתו של מגה כולד סרוח בגופו יה״ ואם
 בעתו של כוכב חמה וצדק כולד אדם גדול יהי'
 ושופט אמת ואם בעתו של שבתי כולד אדם דיין
 וסורג נפשות יחי׳ ואחריתו יחי׳ מתאבל ואם

 בעתו של חמח נולד תמים יהי׳ :
 הנולד ברביעי בשבת אדם גדול וצדיק יהי,



 הר״א פי׳ על ס׳ מנייה יי מגרטיזא כב
 רבה וארובות השמים כפםחו חרב העולם ולריאה^ב׳
 אומות וב׳ ככפים כנגד ב׳ כרובים שעשה שלמה
 בהיכל ׳״י ח׳ אומות כל ככף בת דשא ובי
 כרובים ככגד י״י אלקים פי׳ כמו שכתוב בחקב״ה
 ב׳ ראיות משמים הביע י״י וראה ממכון שבתו
 השגיח א׳ ככגד דין וא׳ ככגד רחמים. ב׳ כרובים
 ופכיחם אל הבית. בלב ל״ב חללים ושסיח גידים
 ולמעלה ח׳ כקבים. ורמ״ח איברים כמשכין אחר
 הל״ב ככגד התורה ח׳ חומשין ומתחלת בב׳
 בראשית ומקיימת בל׳ לעיכי כל ישראל ובה שס״ה
 לאוין ורמ״ח עשה שתלוי בלב וב׳ כליות היועצית
 שחן ככגד ב׳ תורות שאם שומר האדם התורה
 אז יזכה לעוח״ב לחזות פכי השם ויברך כל נשר
 שס קדשו ויאהבכו בכל לבו בילא״ו סלח ועד :
 סליק ספר יצירה ופירושו (הגתות מחרצ״אאולי
 ל״ל שקבלתי מהרב ר׳ שבתי) שבתי ברבי
 אברהם הרופא וחמומחח והחכם וכאשר קבלתי
 מאבא מארי הרב ר׳ יהודה ברני קלוכימוס. וגם
 קבלחיו ממורי חרב ר׳ יחודא חסיד בן רבכא
 רבי שמואל הוספתי בו לפרש אכי אלעזר חקק:

 כן [נמחק אחה תיבות] הזריעה והצמיחה .
 ותולדות האדם כן הוא השמים הוא הראש שהוא
 למעלה והוא מקום החכמה כשהאדם [כת״א]
 בראשו [כמחק אחה תיבות] ולמטה הוא אק
 ושם מוליד פרצוף האדם כנגד(האדם) השמים
 ב׳ עיכים ככגד שמש וירח. ב׳ אזכים כמו כן
 [כמחק כמו שמכה תיבות] ליחה כמו שהשמים
 מורידין שלג ומטר. והאדם בעמוד, השחר רוחו
 יוצא • ומכשם ברוחו ימיכי בכחיר [כראה דצ״ל
 להיפך בכחיר ימיכי] יותר מן השמאל. שעה
 ראשוכח. ומכחיר שמאלי כל שעה שכי׳ וכל שעה
 שלישית בכחיר הימין. כך מתחלף כל היום וכל
 הלילה וכתיב עד שלא תחשך השמש והאור והירח
 וחככבים כולו כפרש על הפרצוף. וכן בפכים
 המעיים מלאים פרש ככגד האדן ומפסיק קרום
 ויותרה הכבד והקרוס ככגד וילון
 שאיכו משמש כלום והיותרת ככגד הרקיע ושם
 הלב והריאה וכולו אדום כמו אש הרקיע ולריאח
 וכרס ב׳ קרומים שאם יכקב האחד השני סותמו
 ואם יכקגו שכיהם עריפה כמו כן כשכיקבו החום

 *בג יתין
 קרע שטן
 גגד יבש

 בטר צתג
 חמב טנע
 יגל פזק
 שקו צית

 אאאהא
 אנקתס
 פםתם

 פס&סים
 דיוגסיס

 יהוה
 מצפץ
 גםפי

 פסט&ט (וכורע)
 שמעיה

 יהוה
 אדני

 שדי יה (וכורע)
 מזו

 במוכסז
 בוזו

 והו ילי (וכורע)
 אלהיט

 אדירירון אל דעוה יי, ראה ישראל רון
 אמן

 חפלה נאה וחשובה אשרי חאומרה בכל יום
 אלק:ס ביעה גדול יהודיך חשגבנו צדקוהיך

 קדוש ראה עלילוח שוכאיכו טהר נחלחך
 נשגב גאל דורשיך יגדל כח שמוחיך

 בשמך עכס רוחינו צמח תביא גאולחיך (וכורע)
 חסיד קדוש ברוב עונך נוי עעיותיך

 יחמו גודל לבביכופדיכו זכור קדושחיך
 שעה קול ווידוייכו צדק יודעי החלחך

 אחי׳ אשר אחי׳ חיתח אמרתיך (וכורע)
 אכא כורא קדוש תרבה מחילתך

 פשעינו סלחה תגלגל מדתך
 פתחי סליחה פתח סלח ישע מכתך

 דרוש יודעי ויעודן כא סמוך יחד מתכותיך (וכורע)
 יחיד השקיפה והנע חשנ שכיכתך

 מרונ צרוחיכו פדכו צדיק אי׳ קכאחך
 גאל סגולחך פקוד יושר אורחותיך
 פכח סוד טיף פיות טעם עדותיך

 שמך מגדל עוז יזכירו חזכרתיך
 יאדירון הככנד והכורא הדר תפארתך

 אתה דגול כעק ׳סלסלו כחדרתיך
 שוקד דלתיךירוממוך יכרעו תשתחוויתיך

 כבודך [כמחק ב׳ תיבות. ובשע״צ ותפארת זיוך] ועזת נחסידותיך
 מזכיר ומגדל כפי סלסול זכירותיך

 כפרח וסליחה זעקת וכריתות בריתך
 ואתה חוא ושכותיך יה לא ׳תמו גלגל עדותיך

 אנא לביתך השיבנו יוצרכו מלכנו בחמלתיך
 אדיר יהמו רחמיך וכחם כא ואמת מלכותיך

 נשתחוה אל היכל קדשיך ביראתיך

 יר׳מ השם הגדול והקדוש הנמר והנורא המפורש בקדושה ובטהרה ובזכות כל השמות
 שהזכרתי ובזכות רחטיך הרבים שתזכירני לאהבתך וליר־אתך בעוה״ז ובעוה״ב עם הצדיקים
 יורשי ג״ע ותעזרני אלקי ישעי עיד כי׳ש לתת את vbuw ולעשות את בקשתי וצרכי בין
 מרובי• בין מועטים למלאות הפצי לטובה ויראו *ונאי כי אתה עזרתני לחממני כי כל

 עצמותי תאמרנה י״י מי כמוך ותשמע תפלתי והקשיבה לקול עזעי כי אתה שיסע תפלת
 עמך ישראל ברהטים ויהיו לרצון אמרי פי להגיון לבי ליצ״ו: תם



 תאם לדעמ כי גכ״מ שמוזכר שם עט״ם נכד וכדומה הכונה על אומוח
 הקדמונים שהיו עובדים לשמש ולירח אבל לא על עמי האיץ אשר אנחנו

 שוכנים במוכה :



ן יהושע עדותיך א י  י
 ויהי אהרי מות משה עבד י״י ויאמר י״י אל יהושע בן נון משרת משה לאמו

 שכל המחשבה. ע״כ ,היבת ו״י מידה ע: חסרון.
 ובאמור ויה״י. רצ״ל ו״י הי״ מורה על חסרון
 החכמה בדבר מת מבלי התבונן במעשה אשר כעשה
 והכה כאן נאמר רה׳׳י. חסרון גדול פעירת משה
 אדונינו. אשר לא קם כמוהו. והנה קבלי רז־׳ ל
 אשר שלשת אלפים הלכות נשתכחו בפנררתו .
 והנה לא הרגישו הענין במחשבתם עד בא למעשה
 שנתבקש הלכה ולא ידעו. לזה קאמר אחר״י מופל:
־ בא  שלא הרגישו הדבר בסמוך לפטירת משה ע
 הענין למעשה. וכן הוא הענין עפי׳י האמור לעיל
 בפירוש המסורה. שיהושע ג״כ קיבל כל התורה
 בשלימות . רק שהוצרך למסירה בכח . והנה ישראל
 לא הרגישו ענין התשות כח כיון שעכ׳פ ידע כל
 התורה כמו משה. עד אשר נשתלשלה הקבלה
 ממנו לזקנים רבים הרגיש,־ למפרע שגם ביהישע
 הי׳ תשות כח. כיון שהקבלה שתיתה ממשה הי׳
 בכח איש יחידי לקבל משא״כ הקבלה ממנו. לא
 הי׳ בכח יחידי לקבל ע׳כ שהי׳ בו תשות כח .
. והוא קיבל במקירה בכח. ן  שמשה קיבלה ברצו
 וזהו ויה״י ו״י הי׳ חסרון אחר׳יי מופלג שלא הרגישו
 תיכף בהחסרו.ן עד אחר זמן נמופלג כאשל בא
 הדבר לידי מעשה הרגישו במחשבתם החסרון
 הכחסר מאז ע״כ קדמה הו׳ שמורה על המעשה
ר  להיו״ד המורה על מחשבה והבן. מש״ה לאמי
 ר״ת ״שלשה ״אלפים ״הלנית ״רצו• (רצ״ל רצו
 שיאמר להם יהושע) ״לאחר ״מיתה ״משה . וזהו

 מכףה לאמ״ר. שרצו שיאמרם כמו משי׳ה.
 אחרי מופלג כמש״ל שלא הרגיש׳ חסרון פע־רתו
 כיכ בסמוך. עד אחר זמן במופלג. ולהבין
 העכין למה אח״ר סמוך ואחרי מופלג. עיין מ״ש
 הרד״ק לפי שיטתו. פנ״׳ם הוא תמיד לשין רבים
 כי בפנים יש כמה עניינים עיניס אזניס ומצח.
 משא״כ אחוריים העורף הוא אחד. ע״כ יאמר .
 לפעמים אח״ר לשון יחיד. ולפעמים יאמר אחרי׳י
 לשון רבים היותו אחורי הפני״ס . שיש בו עכינ״ם
 רבים. ועפ״י הדברים האלה ידוקדק ג״כ דברי
 רז״ל . כ״מ שנאמר אחר לשון יחיד היינו אח־׳ר
 יחידי מורה בסמוך. וכ״מ שנאמר אחר״י מופל;.
 כי אחר״' לשון רבים. היינו באיחור רב. הבן הענין :

. [ ׳ ו נ רמז שלא לעסוק בשום דבר בימי ו ] 

ד יתפלש אחרי מופלג שלא הרגישו במיתת• עו  ו
 תיכף כי לא ידע איש את קבורתו. ולא
 ידעו עד אשר התבוננו בהעדרו מהם וביותר יש
 לפרש בהנן ארבעה שכתב בהן ויהי אחרי מות
 באברהם כתיב ויהי אחרי מות אברהם ויברך
. אחל״י מופלג להורות שלא  אלקיס את יצחק ומי
 בירך הש״י תיכף ליצחק סמוך לפטירת אברהם
 רק אחרי כלות שבעת ימי אבלו. שבשבעת ימי
 אבל עדיין הנפש שבה ובאה אל הבית. וכן בכאן
. אחרי מופלג ׳ כו  אחרי מות משה ויאמר י״י ו
 אחר כלות שבעת ימי אבלו. וכן ביהושע ושאול.
 לא כחעסקו בשום דבר בימי האבל. וששון ושמחה
ד אחר״י מופלג דהכה למ״ד וימת  ישיגו. ר״ל עו
 שם משה וכו׳ משה כ׳ בדמע יקשה הא? כ׳ דבר

 א שאינו

 ןיףןי אחרי מות. ד׳ דקמיכי בקריאה נמסר
 במסירה ויהי אחרי מות אברהם. ויהי
 אתרי מות מש״ עבד י״י . ויהי אחרי מות יהושע
 ויהי אחרי מות שאול. וקי׳ בלשון תרגום . אב״א
 (הוא אברהם אנ הראשון מאבות) רעי״א (הוא
א יהושע המשמש הו ) שמש״א (  משה רוצה נאמן
 למשה. או שמשא על שהעמיד השמש) מלכא
 (הוא שאול המלך הראשון) ונ״ל הא דכתב הכתוב
 באלו הד׳ ויהי אחרי מות. ויה״י לשון צער .
 דצער גדול הי׳ אחרי מותם שלא הניחו תמורתן
 בעולם במדותיהם. ועמם מתה המדה הטובה
. דהיינו אברהם בגמילות ם  המפורסמת שהיתה ב
 חסדים. כדאתמר בתמר ותשב בפתח עיניס .
 ודרשו רז״ל שישנה בפתחו של אברהם. פתח שכל
 עינים מצפות לראותה שלא הניח פתח פתוח
 כמותה להאכיל רעבים. משה בנבואה. לא קס
ד וכר. יהושע בתורה. עיין בכתבי האריז״ל  נביא עו
 בליקוטי הש״ס ריש אבות . משה קיבל תורה
 (היינו כל התורה) מסיני (בעצמו בלי שוס מסייע
 והי׳ יפה כחו שהי׳ לו כלי כזה לקבל מעצמו בלי
 שום קישוי) ומסרה ליהושע (היינו שיהושע ג״כ
 הי׳ יפה כחו לקבל כל התורה אך בא לו בקושי
 והוצרך משה למקור לו בעל כרחו להעניקו מברכת
. אבל אעפי׳כ אחרי המסירה הי׳ יודע כל ׳ י  י
 התורה אבל אח״כ) ממנו לזקנים (שלא הי׳ כח
 בשום בן ארם יחיד לקבל כל התורה עם שרשי׳
 ופרטי׳ ותלתלי׳) ע״״ש. וא״כ יהושע לא הניח
 דוגמתו בהורה. שאול בצניעות כמשארז״ל ותחס
 עליך. ומיכל בת שאול אמרה לדוד מה נכבד
 היום מלן ישראל וכו׳ ואמרז״ל שאמרה של בית
 אבא לא היו נראים אצנעוחיחם מלבושיהם. ושוב
 לא מצינו דוגמתו בכתבי קודש וסי׳ ותצנח תורה

 צניעות נבואה חסדים :

 [רמז משארז״: בירושלמי יהא דומה כאילו בעל
 השמועה עומד לנגדו ורמז אימת הרב]

. ומשר״ת  משרת משה. נמסר ב׳ דסמיכי. ד־ ן
 מש״ה מבחוריו. נראה להורות בא כאשר הי׳ משרת
. ו י נ  משה בבחרותו. אשר שם אז מוראו לנגד עי
 p גס עתה אשר נמסרה לו הגדולה לא גבה לבו
 והי׳ משים מוראו וצורתו לנגד עיניו. ובכל עת
 שאמר שמעתתא מפומי׳ בבי׳ מדרש א . הי׳ דומה
 בעיניו כאילו בעל השמועה עומד לנגדו כמו
 שאמרו בירושלמי כל האומר הלכה בשם איזה
 חכם יהי׳ דומה בעיניו כאילו בעל השמועה עומד
. וזהו משרת משה לאמ״ר. בעת אשר נצרך ו ד ג  לנ
 לאמ״ר הדבר הלכה. נזכר שהוא משרת משה .
ן הי׳ אומר כך כ  והתורה של רבו משה הוא. ו

 מקובלני מפי רבי משה :
 ויהי קיימו וקבלו רז״ל כ״מ שנאמר ויה״י הוא
י . ר ׳  לשון צעד. כי הפירוש הוא ו״י הי
ין הענין בזוהר) אבל : (עי ן  הוא מורה על חסרו
ד ר  להבין קרוי לפשוטו. ו׳ מורה על המעשה י
 על המחשבה . והנה בקדמת המעשה למחשבה
 הוא ודאי חסרון גדול בעשות המעשה בלי קדימת



 דרך יהישע עדותיך
. ע׳׳כ אמר תחת אשר ד ב  זה לא יכונה בתואר ע
אי כ אינך עבד י״י  לא עבדת וכו׳ בשמחה (
 בשלימות. ע״כ) ועבדה וכו׳ מדה כנ״מ. א״כ גם
? לקיימה בזמנה  זאת המצוח. כיון שהוא מצוה צר
 בשמחה ובעוב לבב מרוב כל. א״כ אותן הצדיקים
 שקיימו המצוה בזמנה בבחינה הלזו. לחם יתואר
 בשעת מותם עבד ״י. מות משח עבד ׳״י וימת
 שם משח עבד י״י וימת יהושע ב״נ עבד י״י .
 רצ״ל שקיימו מצות מיתה בגדר שיכונה לחם ע״י
 מצוה זו עבד י״י. דהיינו שקיימוה בשמחה ובעוב
 לבב כמשפע וגדר העבד הנאק אשר לא יכקוף
 כ׳יא רצונו. ובזה ידוקדק. אומרו יה׳ למשה עלה
. דהל״ל ׳ כו  אל הר העברים וכו׳ / ומת בהר ו
 ותמות בהר וכו׳. דאז הי׳י במשמע שהש״י אומר
 לו אשר שם ימות בגזירתו ית׳. מםא׳׳כ אומרו ומת

 דהוא לשק ציוו דמשמע שהש״י מצוחו בציווי
. ולפי ו  שימות כאילו הי׳ הדבר בבחירה ממנ
 האמור יונח שחש״י מלווהו שיכוון לקיים המצוה

 בשמחה ובעוב לבב. הבן הדברים :
ה עבד י״י. הגם שגם ליהושע תיאר הכתוב ש  מ
 עבד י״י בשעת פנוירתו. זכרו גם בשם
. לא כן עשה במשה. כי לא ן  אביו יהושע בן נו
 נמצא בכתוב משה בן עמרם.ובפרע גשעתפעירהו
 אשר כן הוא הדרך לסיים יחוסו (וכ״ה בכתובות
 ושערות אשר לבסוף מזכירין גם שם אביהם של
 הכותבי שערות) מזה נדע מעלת משה האיש אשר
 עלה אל האלקים. עד שכמעע לא נתייחס לילוד
 אשה. ע״כ לא תיארו בשם אביו. וז״ש גם בכאן
 ויהי אחרי מוח משה עבד י״י. אחרי שנפער איש
 אשר לא נתייחס לילוד אשה. רק לעבד י״י אז
 ויאמר י״י אל יהושע בן נון שלא הי׳ לו המעלה
 הנפלאה הלזו. כי הוא נתייחס אל אביו. משא״כ
. ובזה תר ו . בו חפץ הש״י י י  אלו ח״ משה ח
 ידוקדק התחילו בפניירת משח. וה״ל להתחיל
ד וכו׳ * ב  בקיצור ויאמר י״י אל י ב״כ וכו׳ משה ע

 ועפ״י האמור יוכח :
ד התחילו בפטירת משה . ולא בפשועו ירצה עו  ו
 ככ״ל הוא מעין הכ״ל מש״ה כולל שמא
. ש׳ אלקי״ס ן  שלים ט״ה (בגי׳ אד״ס) הוי׳ דאלפי
ם ד  מילוי יודין. והכה בשביל זה בבח־, מ״ה שהוא א
 כק׳ אי״ש. וגבחי׳ הש׳ כק׳ אלרףם וזהו אי״ש
) וזהו ויהי א״מ ר ן כיז במאורי או י  האלקי״ם (עי
. דאלו הי׳ ר כ  מש״ה וכו׳ ויאמר י״י אל יב״כ ו
 משה קיים. לא כתייחד הדבור ביחידות ליהושע

 ועוד יתבאר לקמן אי״ה :
יאמר אמירה בלשון רכה כי טירון הי׳ לכבואה  ו
 הגם שכתייחד אליו הדבור בימי רבו .

, ולא כבעת :  עם רבו הי
שע ב״ן נון. מה שכתב בכ״מ בן בחיריו • הו  י
 'קבלתי גשם אדמ״ו הרב החסיד הקדוש
 מהריעי״צ מ״כ בק׳ לובלין. עפיי מםאח״ל שהירד
 שבשדה נתרעמה על שנלקחה מצדקת. עד שצירפה
 הקב״ה ליהושע. והנה הירד שבשר״י לא הי׳ לה
 כיקוד. וביהושע צריכין לכקדה בשתי ניצולי שב״א
 וכלקח שחי כיצוצוח מכקדח הסגול שחחת תיבת
 ב״ן. וכשאר חירק. כ״ז אמר אדמ״ו גשם זקימ.
ע מ״ש השיי למשה ו ד  ודפחיח. ולי הקטן נראה ד
ו של משה ד  וכהה מהוד״ך עליו שכחכגא מהו

 והוכרח

 שאינו אמת בהורה. אבל כחב האריז״ל בלק״ח.
 דלהיות שראה שנסתלק הצלם ונגנז בהיכל הרצון
ין בעשרה מאמרות. שתיק  יצדק וימ״ת וכו׳ (ועי
 בזה קושיות הרא״ש דהקשה דהאיך אפשר לימר
ג ס״ת  דמשה מת בשבת והרי כתב באותו יום ״
 וגם לפי החשבון אינו כן ע״כ תירץ דבאמת התחילה
 הנמה והמיתה בהסתלקות הצלם בערב שבת
. הסתלקות ו ו  עיי״ש) ואיכ לפ״ז תרי מיתות ה
. וגכיזת גופו העהור ביום ׳  הצלם והגניזה ביום ו
 שבת . לזה קאמר אחריי מופלג. היינו מופלג
 ורחוק מהתחלת הפעירה . כי היכי דלא נימא
 דהאמירה הי׳ ליהושע בעוד הגיף העהור של משה
 בעולם לזה משמיענו. דבעוד הגוף הטהור בעולם
 לא נתייחד הדבור ביחידות ליהושע משום כבודו

 של משה:
ק מי ששם כל ד ר ה עבד י״י. כתב ה ש ת מ  מו
 כחו וכוונתו וכו׳ ואף בהתעסקו בענייני
 העולם מתכוין לעבודת האל ית׳הוא יקרא עבד
 י״י עכ״ל. ולי נראה דעבד י״י. יקרא למי שיודע
 כל התורה כולה בלא מגרעת. דהכה כל התורה
 מלה שמותיו של הקב״ה. וכל השמות תלוייןבשס
ן כ״ז בשער אורח) י . תורת הוי׳ תמימה (עי ׳ ר  ה
 א״כ מי שיודע כל התורה יקרא בתואר עבד הוי׳
 מ״כ משה ויהושע שידעו כל התורה כק׳ גשם
 התואר עבד הוי׳ ואל תשיבכי מדכתיב למכצח
ץ האריז״ל לא כמצא ר  לעבד י״י לדוד ולפי דעת מ
 בעולם מי שהי׳ יודע כל התורה רק משה ויהושע
 כי בהיות בחיים הצדיק יקרא לו עבד י״י. כיון
. אבל בשעת ק ד ר  ששם כל מגמחו וכו׳ כדבר׳ ה
 פעירת לא כמצא בכתבי קודש כיכר לשום צדק
 בתואר עבד י״י רק למשה ויהושע. והוא עפ״י
 האמור כיון שהוציא כפשם מן הכח אל הפועל
 כל ההורה כולה יקרא להם בשם העצם עבד י״י

 גם אחרי פטירחם. והבן :

רמז לקיים מלוח. בוראו וגזירה בוראו בשמחה ] 
 ובטוב לבב. גם בעח הפקודה יכוין לקיים גזירח

 ביראו בשמחה ובטוב לבב. עיין בפכים] .

 ועי״ל דמי שיחארהו הכחוב בחואר עבד י״י
 במיחחו. הוא כאשר במיחחו עשה
. והוא ע״פ האמור בספר עשרה ל  עבודה היוצר כ
. כי  מאמרוח. דהמיחה הוא עשה חיקון הלאו
 כן צוה השי״ח לאדה״ר ומעה״ד טו״ר לא חאכל
 ממט (והוא לאו חכיחק למשה) כי ביום אכלך
 ממט (ותעבור הלאו. תצטרך לקיים העשה) מוח
 תמות. וא״כ כיון שהוא מ״ע בעת פקודת כל
ר • לדך לכרן אז לקיים מצות בוראו כי מצות י ל י  ה

 צריכות כווכה ובפרט במ״ע דאורייתא . וצר?
 לקיים המצוה געת גזירת היוצר בשמחה ובטוב
 לגג. כמשפט כל המצומ. אשר כאמר בהעושה
 אותן בעול ושלא גשמחה כאמר גהן תחת אשר
 לא עבדת את ׳״י אלקיך בשמחה ובטוב לבב .
 מרוב כל (רציל שיהי׳ לך במלוה שמחת גדולה
 כ״כ. כאילו הי׳ לך כל תשוקתך והכאתך ברוב
 בלי מגרעת) ועבדת את אויב? כי זה מדהכנ״מ
 כי גדר העבד הכאמן. לא יכסוף לשום דבר כי
 אם רצון חאדון(כמבואר בתובת הלבבות) ובזולת



 דדך יהושע עדותיך כ
 מאיר לעלול שתחתיו הכה אז יכול להיות העלול
 במדריגת עילתו בעת שהי׳ בכאן כיון שהוא כעת
 מושפע ג״כ מעילתו שהוא במדריגה ורבו יתירה .
 [למוד דעת איך' יתנהג החלמיד לקבל השפעה

 מרבו גס אחרי פטירתו]
 וכאשר תבין כ״ז תבין שהתלמיד אשר שימש להרב
 בחייס חיותו והגיע זמן הרב להחזיר הפקדון להיכלל
 באור העליון הכה הגם שהתלמיד יכול להיות כעת
 במדריגת משפיע לאחרים . אן בודאי מעלתו
 קטכה ממעלת הרב. אן אם הוא עדיין מצייר
 לפכיו בכל עת צורת הרב והכה הרב הוא אז
 במדריגה יותר משהי׳ בחייו כי גדולים צדיקים וכו׳
 א״כ כשהוא מקבל ממכו אז (הייכו כשמצייר
 צורתו לפכיו כי כלל גדול הוא בכ״מ שהאדם
 מחשב שם הוא חה הוא כלל כל המוכות א״כ
 כשהתלמיד מצייר לפכיו צורת רבו וזוכר
 שמועותיו מקבל ממכו מבחיכתו כפי המדריגה)
 שהוא אז במדריגה גדולה יותר מחייו ויכול
 בשעה הזו להשיג יותר מאשר השיג ממכו
 בחייו ויכול לבוא לשעה זו למדריגת רבו ממש
 מח שלא חי׳ באפשרי בחייו כי ע״כ העלול קטן
 מהעילה תבין כ״ז מסוד מטי ולא מטי . ח״ש
 אליהו הקשת לשאול (כעת שזה ק הנמנעות
 שיהי׳ העלול שוה ממש להעילה רק אח״כ) אם
 תראה אותי (וצורת׳ בעת אשר) לוקח מאתן
 (שכבר לא אחי׳ אצלן ואסתלק לדרגא עילאח אז
 יחי׳ באפשרי ליתן לן שפע רב יותר ממה שאפשר
 ליתן לן כעת כי כשתגדל מעלת המשפיע יוגדל מעלת
 המקבל בערן וזה שתמצא בעת הלקחו שצעק
 אלישע אבי אבי קיבל עליו אדנותו ומוראו ושהוא
 עילתו כדמיון האב לנכו צא ולמד מה קרה לבכי
 הכביאים שבירחו שלא קיבלו עליהם אדכות אליהו
 באמרם היום י״י לוקח את אדונין ולא אדונינו
 שתיכף לאחר הסתלקו נשארו יגישים מגלי כבואה
 כנודע מהכתוגים שם. וגזה הגין מה שאמר ד
 אגא גזוה״ק שרואה פרצוף ר״ש כד כהירא ליה
 שמעתתא עיי״ש ותגין ומעתה ממוצא דגר השכיל
 ותדע שיעור הכתוג ויה״י (ו״י ״הי׳) אחר״י מו״ת
 משה (שהי׳ גתא״ר) עג״ד י״י (גתאר יודע כל
 התורה ועפיי הפירושים שכתגתי לעיל) אין געולם
 חסרון גדול מזה כאשר נחסר העולם מאור כזה.
 והן לפי דגרי ח״ל ו״י ״הי׳ על שכחת הלכות
 ואין מי יורה דעה להשיב האבדה) ויאמ״ר י״י
 איל יהוש״ע בן נו״ן (שהי׳ תלמידו מקבל ממנו
p כמשארז״ל שהי׳ לנגדו דמיק הלבנה מקבלת 
 החמה אמר לו השי״ת עצה טובה שישיג מדריגה
 יותר גדולה ממה שהשיג ממשה בחייו והוא)
 משר״ת משה לאמ״ר (שיאמר ויכנה לעצמו שהוא
 משרת משה ואז יקבל ממט מדריגה יותר גדולה
 להיות שגבה כעת מעלת משה בהשתתרו במאור
 העליון) ידעתי ידיד הנעים שדברי אלה לא יושגו
 לפום ריהטא ויהיו כדברי הספר החתום למי שלא
 שימש ת״ח ולא טעם מעץ החיים אבל עיקר
 דברינו להשוקדים על דלתי חחכמי׳ וקרבת אליך
 יחפצון עלימו תטיף מלתי ותהי׳ בפיהם כדבש

 למתוק:
 עוד עפ״י פשועו לאטד עפ״י משאח״ל ששאל
 יהושע הג׳ אלפים הלכות ואמר לו הש״י
 משח עבדי מח וההורה על שמו נקראה חה יש

 לפרש

 והוכרח להיות מקושר בנצ״ח כי נצח ישראל לא
 ישקר. וה״ם חר׳ פלגי גופא כמדע. ע׳׳כ נקרא
 בי• ן בחירק ניקוד נצח לקשרו בנצח לנצח על מלאכח
 י י״י ליתן המון לאומים תחת רגליו והנן ועוד

 יתבאר להלן :
 גרן הגס שלפי פשוטו באמת שם אביו נו;
 עכ״ז יש לומר שייחסו בשם אביו הגם שכבר
 נודע מההורה לחיות סוד נון מבואר בזוה״ק נ׳
 כפופה דא מטרוניתא/ וסמיכא לה ו׳ דא יסוד
 בגין לאיתברכא מיני׳ ן׳ פשוטה איתפשטותא דת״ת
 עיכ. והכה ידוע מ״ש מרןהאריז״ל בע״ח כי דור
 דעה לא היו יכולין למיס לא״י כי היה בחיכתם
 בחינה גבוה יותר ממדריגת א״י משא״כ יהושע
 עס דור הכככסים לא״י היו מבחיכת זו״נ כשהם
 דבוקים ומתחברים בכותל אחד וזהו ואתם הדבקים
) חיים כולכם היום . והכה נ ר ז  בי״י אלקיכם (
 לפי הזהר הכ״ל תיבת נון מרמזת לזה היינו לזו״ן
 דבוקים. ע״כ '״ל שככתב ביהושע בן בחירק
 להורות שהי׳ מתבונן בבחינת נו״ן הכ״ל הייכו יחוד

 וחיבור נו״ן והמ״י והשם העוב יכפר:
 משרת עיין באלשין כתב דלא יכונה איש לאיש
 בהאר עב״ד רק משרת רק להש״י יתואר
 האדם לעב״ד עכ״ד עיי׳׳ש. ועפ״ז ידקדק הענין
 בתורה שאמרה לא ימכרו ממכרת עב״ד כי לי בכי
 ישראלעבדים. והכה אכחכועבדים להש״יונצעוינו
 לקבל אדכותו עליכו בק״ש בבקר ובערב ויש בקיש
 רמ״ה תיבות ב״פ רמיה בגי׳ תמי״םוזהותמי״ם
 תהיה עם י״י אלהיד. וזח י״ל שרמז דוד הולן
 בדרן תמי״ם (היינו ישראל שמקבל אדכותו ית׳
 באותיות מכין תמי״ם. וכק׳ עב״ד להש״י הוא
 ישרתכי) אצלי לא יקרא רק משרית הבן שם העכין.

 משרת משה לאמר להבין למה תיארו משדת
 משה וגם להבין הלאמ״ר
 שאיכו לזולה כ״ל עפ״י הקדמה דהכה אלישע ביקש
 מאליהו ויהי כאפי שכיס ברוחן אלי. ויש לתמוה
 מה עלה על דעת אלישע לבקש מאליהו דבר שאין
 לו בעצמו. והכראח דלהיות אליהו הוא פכחס
 כהי׳ לו כשמח כדב ואביהו וביקש ממכו פי שכיס
 היינו אוהן הב׳ פיוח החלקים שהן ברוחו שיהיו
ת ״נדב ״אביהוא  אליו. חה שמרומז בתיבת נ״א ד
. ומה שהשיב אליהו  א״כ ביקש מענו דבר שיש לו
 הקשית לשאול כי מן הנענע הוא למקבל שיה״
 לגמרי כמדריגת המשפיע כי מן ההכרח הוא לעלול
 שיהי׳ קטן מהעילה. והכחיש לתמוה כיון שמקודם
 החליט אליהו שזה מן הכמכע . והאין אמר אח״כ
 אס הראה אותי לוקח מאתן יהי לן כן א״כ
 הוא בהון האפשרי וגס יש להתבונן למה דוקא
 כשיראה אותו בעת הלקחו יהי׳ לו כן. אן הוא
 כאשר תבין ותתגוק סוד מטי ולא מעי שהמקבל
 כאשר מקבל מהאור שלמעלה ממנו אז הופן פכיו
 לקבל ע״כ אינו יכול להשפיע לאור שלמטה ממנו
 בבחי׳ פב״פ כי הוא אז בבחי׳ פב״פ עם עילתו
 שלמעלה ממט . וגעת הסתלקות האור המשפיע
 שאז הופן האור העליון פכיו לעלות למעל׳ אז המקבל
 הופן פכיו להשפיע לעלולים שלמטה ממכו כיון
 שאז האור העליון שקיבל ממכו הוא בהסתר פכי׳
 ממנו אן געת שכגר נער האור העלימ סילוקו
 וככלל גמקורו הנח אז שגגה מעלתו מאד ומשם



הושע עדותיך  י

 כי להיותן קנון בעיניך תשאל את פ׳ גדול מייד
 בדבר המסתפק (משא׳׳כ בהיותן גדול בעיניך)
 וא״כ למת לא שמעת בקול יי׳ וכו׳ ועשית סברות
 מדעתך שזהו מורה על גדלות שאינן מצטרן לשאול
 וסברתן אמת. והנה יהושע ג״כ קרא אייעמשרת
 משה ככ׳׳ל ותקטץ א׳׳ע וע־״כ זכה למל־:ה ודש
 לו הש״י להקדמה שינה לומר צו רק חזק ואמין
ן וכו׳  מאד לשמור לעשות ככל התורה אשר לו
 אל תסור ממנו ימין וכו׳ אמר לו להקדמה שיאמר
 כאשר אמר מאז שהוא משרת משה ובזה לא ינן

 ימין ושמאל מתורת משה לעשות סברות :

 [דבר אחר לדור)
 ויש לערש עוד דהנה ארז״ל שאמר משה ליהושע
 אתה והזקנים שבדור עמן והשיב לו השי״ת
 דבר אחד לדור טול מקל וכו׳ כי כן צריך להיות
 עליהם מורא המלך בכדי ש־שמעו כמו שנצטוינו
 שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך והנה
 כתבנו שיהושע אמר שהוא משריית מש׳׳ה מבחריו
 היינו מקטני משרתיו ואמר לו השי״ת שלא יאמר
 שהוא מקטני משרתיו שעי״ז הנה הזקנים שבדור
 ששרתוהו יהיו גדולים ממנו ולא יהי׳ אימתו עליהם
 רק אמר לו השי״ת משר״ת מש״ה לאמר שיאמר
 רק שהוא משרת משה לשלול מבחרי״ו רק הגדול
 שנמשרתיו. ובזה תתנשא גדולתו על כל העם
 ונפי״ז יתפרש כוונת המקורה ב׳ פעמים משרת
 משה לפי כל הפירושים הנ״ל דמישך שייכו להדדי:
ה . למימר . הנה ש מ  תרגום משמשוני ד
 : ״ : ״ בתורה בנבואה אלדד ומידד

 פירש משומשניה וכן ת־רגםאונקלוק ולפי מה
" הכוונה לעיל משר״ת מש״ה T : : ו  שפירשנ
 לאמיר שהכוונה שהש״יצוהו שיאמר שהוא משרת
 משה (עמ״ש לכל הפירושים) נראה שכן הוא גס
 כוונת התרגום בכאן דבתורה הוא הודעת הענץ
 שה־׳ יהושע משרת משה פירש משומשניה .
 משא״כ בכאן דקאי על לאמר דלאחריו פירש

 משמשוני וכו׳ הבן הענין :
 רש״י ויהי אחרי וכו׳ מחובר על קדר התורה
 המקיימת וכו׳ בא לפרש כפשוטו
 וא״ו דרה ״י הנוספת בהתחלת הקפר דיורה וא״ו

 החיבור לאיזה דבר הנכתב קודם:
 בא״ד וזה מחובר לה. הלשון הזה מיותר והנראה
 דבא לפרש למה לי׳ באמת לכתוב ויהי
 בוא׳׳ו המקף ויהי׳ מחובר לתירה לזה אמר וז״ה
 מחוב״ר ל״ה להורות שקפר יהושע יכתבו תיכף
 אחר התורה בכתיבת תכ״ך בג1יון. ולי נראה
 כפשוטו מה שחיבר הכתוב הקפד הזה אל התור׳
 להורות שיש לקפר הזה שייכות אל התורה כמ״ש
 חזי" ל דאלמלא זכינו לא היינו צריכין רק אל
 התורה ולקפר יהושע וגם שנים אלו משה ויהושע
 ידעו כל התורה כמש״ל בשםמר״ן האריז׳לע׳ש:

 ב׳ משה עבדי מת ועתה קום עבר את
 הירדן הזה אתה ובל העם הזה אל
 הארץ אשר אגבי נתן להם לבני ישראל .
 משה. מסרה ג״פ משה נמקר ריש פקוק משה
 עבדי מת (משה הי׳ הראשון לעולם במיתתו
 בלא הודע לעולם קבורתו) משה ובני ישראל

 הכום

 דרך
 לפרש הלאמר שצוהו לאמר לישראל זה התירוץ

 שא״א לומר הואיל והתורה ע״ש נקראת :
ד נראה לפרש אומרו משר״ת מש״ה וגם  עו
 הלאמ״ר כמו שהי׳ הענין באלישע שהפצירו
 בו בני הנביאים לשלוח לבקש את אליהו והפצירו בו
 עד בוש שהי׳ מתבייש מהם מלקרב בזה באמרם
 להיות שהוא נוטל שרמתו אינו רוצה וימצאוהו.
 והנה החשש הזה ביותר יש לחשוש בפטירת משה
 ובפרט כי מי עלה שידם וירד כמוהו וגם לא
 ידע איש את קבורתו . וז״ש לו הש״י משר״ת
 מש״ה לאמ״ר שיאמר להם לישראל קודם דברו
 וקודם נטילת השררה שיותר הי׳ חפץ באם הי׳
 משרת משה והי׳ משה בחיים רק שבהכרח הוא
 שנאמר לו מפי הש ״ת משה עבדי מת ועתה קום
 לעבור את הירדן וכו׳ למען יאמינו בהסתלקות

 משה וישמעו לקולו :

 [ע״י ענוה זוכה לגדולה]
 ויש לפרש עוד דהנה בנבואת אלדד ומירר
 נאמר ויען יב׳ינ משרת משה מבחריו ויאמר
 וכו׳ דקשה דתיבת ויאמר מיותר דבויען סג׳ וגם
 למה תיארו במשר״ת מש״ה. והנראה דהנה קבלו
 רז״ל שנתנבאו משה מת יהושע מכניס וכי׳. וזהו
 יש לפרעו שאמר זה יהושע דמיון שאול בעת
 שאמר לו שמואל למי כל חמדת ישראל השיב הלא
 בן ימיני אנכי מקטני שבנוי ישראל וכו׳ כן השיב
 יהושע הלא אנכי משרת משה מבחליו ר״ל
 הנערים הקטנים והבחורים שגמשרתיו לגודל
 ענוותונותו וז״ש אח״כ ויאמר (למשה) אדוני
 משה וכו׳ דהעניי׳ הי׳ למשפר הענין ענה יהושע
 הלא אני משרת משה מבחריו. והנה שמואל אמר
 לשאול הלא אם קטן אתה בעיניך ראש שבטי
 ישראל אתה וימשחך וכו׳ ואינו מובן לכאורה מהו
 הכוונה ראש שבטי ישראל. אם הכוונה על המלכות
י ויש לפרש דה״ק כ  הרי אמר אח״כ וימשחן ו
 הלא אם קטן אתה בעיניך בעבור זה ראש שבטי
 ישראל אתה וימשחן רעו, כי כל הבורח מן הגדולה
 וכו׳ והכה כזה הוא ג״כ ליהושע להיות שהי׳ קטן
 בעיכיו לכמת א״ע רק בשם משרת משה עבור
 זה זכה לגדולה. וז״ש ויאמר ה׳ אל יב׳׳כ משרת
 משה לאמ״ר רצ״ל בשביל האמירה שאמר שהוא
 משרת משה ז:ה שנתייחד אליו דבר יי׳ להככיק

 את ישראל לארץ :

 [שלא יעשה קברות מדעתו בדבר המקתפק רק
 ימלן בגדול]

 ויש לפרש עוד עפ״י האמור דאמר שמואל
 לשאול הלא אם קטן וכו׳ כנ״ל ולמה לא
מ׳ דקשה האין קישרו הדברים  שמעת בקול ו
 וכי אם לא יהי׳ קטן בעיניו או לא יהי׳ לאש
 שבטי ישראל הותרה הרצועה לעבור ח ׳ו את פי
ן הוא עפ״י האמור דרצון הש׳׳י למנות על  י״י א
 ישראל מ׳ שהוא קטן בעיניו כי מי שהוא קטן
 בעיני עצמו לא יקמון על קברתו רק יקיים דבר
 י״י ומת שיה״ מסתפק ישאל את פי הנביא או
 באו״ת. והכה שאול עשת סברות אם אדם חטא
 בחמה וכו׳ כנודע וז׳׳ש לו שמואל הלא בעבור
 שקען אתה בעינין זכית להיות ראש שבעי ישראל



 עדותיך י ג דרך יהושע
[  [לא יתעצל האדם מלכנק לאיי נאם הוא נאפשר׳
 וירצה עוד. דה:ה ידוע אשר נא קם כמשה
 אשר עמד בפרץ ומקר נפשי על ישראל
 והשיב לזמהו מהשקית וידוע דע״י התעללות שנתעצלו
 ישראל נמדבר מלבוא לרקת את הארץ ואמרו
 נשלחה אנשים לפנינו אירע מה שא־ רע ונתעכבו
 במדבר ושם התמו. הגם שה״ משה קיים לא
 הועיל בתפילתו בדבר הזה. ודש השי״ת משה עבדי
 מת ואין מ־ שיעמוד בפרץ כמוהו. ע״ כ ועתה
 היכף כעת לשלול המאוחר קום בזריזות ובל
 תתאחר. כ׳ באם התאחר ויגיע עצלות בדבר .
ד להניחו במדבר. וגם משה  הנה ח״ו יוכף עו

 אין לעמוד בפרץ :
ר א״ה הירדן הז״ה ויש להתבונן אומרו הדה ו  עב
 וגם ריבוי הא״ה הכה יכולנ׳ לומר. דהנה
 אנחנו רואים שיהיכע לא עבר היכף את הירדן
 רק שלח מרגלים מקודם ולמה לא שמר את פי
 י״י. ע״כ הנראה דקודס מעבר הירדן הי׳ איזה
 נהר קטן שלולית יוצא מהירדן כדרך הנהרות
 הגדולים הי צא לפעמים מ מכו כהר קטן בקמון
 וז״ש א״ת הטפל לירדן. הז״ה דייקא הירדן הקטן
 .בקמוך להם ולא הירדן הגדול וע״ז קמך לב
נגח לנו לשלוח מרגלים. וגם לא היי  יהושע ו
 חשש בזה בהקהפק חיו אם יצליח רק ענין
ן . וגם ל  שליחותו הי׳ להתבונן באיזה צד ומצי י
 אדרבא שיתחזק ישראל בבישור בשורה טובה .
 ולא יפיל לב ישראל עליהם תיכף בשליחותו כיון
 שיהיו רואים שכבר התחזק בדרך קודם השילוח

 זה מה שנ״ל לפי פשוטו והשם יודע :

 [כשהש״י מנט־ח לאדם בדבר לא יבקש תחבולות
 אנושיות]

ד אימרו הדה. הוא דכאשר יצטרך ש לפיש צ י  ו
 חיש לעבור חת הנהר נא כל המקימות שוות
 כ׳ יש מקום מצולה אשר גאו המים מי שחו אשר
 לא יוכלו לעבור גס באני משיגי ויש מקום באותו
 הנהר מי ברכים אשר יוכשרו למדרך כף רגל .
 והנה אמר לו הש׳יי שלא יבקש מקום כוח לעבור
 רק תעבור בירדן הזה מקום מצולה לנגדך כי
 שנולת מיס לא ישטפון כי הירדן יקוב לאחור
 מפני אלקי יעקב וריבוי הא״ת לפ״ז אפשר לומר
 שהכנענים עשו לשם סמוך להירדן מצד אחר
 קמו־ לירחו חפירות והמשיכו לתוכם מי הירדן
 סמוך להעיר כדרך בכל ערים בצורות מפחד האויב
 הבא להלחם ואמר לו השי״ת בריבוי הא״ת שגם

 החפירות הטפלים לירדן ג״כ יעבור :
 אתה וכל העם הז״ה אומרו את״ה. גם
 אומרו כל העם הז״ה דייקא ומה בא
 לשלול. ועפמש״ל. להיות משה ודור דעה לא היו
 מבחי׳ ארץ ישראל אבל יהושע ודור באי הארץ
 היו מבחי׳ א״י בשורש עליון. וז״ש אתה וכל העם

 הדה משא״כ משה ודור המדבר :

 [כשכבר כבשל אדם באתה דבר צריך ביותר לעשות
 תחבולות כלא יכשל באותו דבר]

 וירצה עוד אומרו אתה וכל העם. להורות
 שהוא יעבור לפניהם כמו שנאמר למשה

 ב הוא

 מכוס (מצה הי׳ הראשון לרשת גויס רבים עמים
ה וההרן בכהכיו (משה הי׳ ש  מנכי ישראל) מ
 הראשון לכהונה במקום הנועד להשראת הככ־כה

 ע״כ אלו ג״פ משה ריש פקוק נ״ל) :
ת ועתה קום וכו־ . בהרבינן י מ ה עבד ע  מ
 י.הקדר.ה בהקדם השי׳ית לומר מכה עבדי מת
 למה הוצרך לזה ומי לא ידע זה וגס מהי ועתה
 מורה כבא לשלול או הקודם או המאוחר
 [מכה ודורו לא נאו לא״׳ מגודל מעלתס] .
 נ״ל פפ״י מה כמבואר נע׳יח כער הכלליס דור
) מנחי׳ יעקב כהוא נא מהאור דיקוד ו  המדנר ( הי
 אנא שמאיר מחוץ לכתל ז״א ואינו דנוק עם
 הזיא ומשה הוא מהדרה אנא נתוך הז״א ע׳׳כ
׳ רכה רועה שלהם ונקהלקו כונס נמדנר עם  ה,
כ (להיות כגנה מעלים ממעלת ה״י נחי׳  מכה רנ
) מכא״כ דור נאי הארץ נחיכהס מנחי׳ אנ״א  מק׳
וץ ולא הי׳ להם שייכות כ״כ עם משה. והנה  דז
 הארת מק׳ דזעיר מאחוריים הוא מנחי׳ יקוד אמא
 המאיר ונוקע לחוץ יעיי״ש וז״ש לו הוא ית״ש
 כאשר הקדים לו שהוא משרת משה ולא יקשה
 לו מפני מה לא זכה משה לכנק אמר הוא ית״ש
. לזה י  שהיא לבעבור גדלה מדרגתו ממדריגה א״
 אמר משה עבדי מת ונגנז. ועתה ככבי נגנז יאירו
 בא לשלול הקודם שלא הי׳ באפשרי מגודל מדריגת
 משה. קום עבור כעת. וירוקדק ג״כ קדים כי
 בעוד אור משה בעולם לא הי׳ לך הקמת ראש

 לנגד אורו :
 [זכות גדול צריך לא״י וימהר האדם לבוא אצל׳

ן יתעורר ח״ו איזה קטרוג |  פ
ד בהעיר ג״כ תינת קו״ם : עפ״י מה  וירצה עו
ד זירא דאחז במיצרא  שקיפרו רז״ל ב
 בבואו לתחום א״י. ולא המתין על ביאת המברא
 ותמהו עליו הרואים והשיב להם ארעא דמש״ה
 ואהרן אנא מי יימר דזבינא. רצ״ל פן בהמתין
 כרגע יתעורר ח״ו איזה קטרוג וימניעהו מלראיתה
 חה יש לפרש ג״כ מאמרו ית״ש הכה תראה משה
. ועם היותו עבדי כאמן ביתי לא זכה ח  עבדי מ
 לכנס לא״י. ע״כ אני מזהירך. ועתה חיכף כרגע
 לכלול המאוחר קום נזריזות עבור וכו׳ כי פן
 בהמשך ואיחור יתעורר עליך ח״ו איזה קטרוג

 ויקרן כמקרה רב־ :
 [יש צדיק שיפעול בדבור וישנו במעשה]

ד דהנה להיות גדלה מאד  ואפשר לפרש עו
 מדריגת משה בן בית לפניו ית׳ כמד״א
ן היתת א. והנה בשביל כ  בכל ביתי נאמן הו
 קדושתו גדולה עד שההנהגה היתה בכל המסעות
 התחיל כביכול השי״ת להתעוררות הנסיעה כמד״א
 ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה י״י והיתה
 אמירת משה בלבד מספיק לאתערותא שיקום
 ״י ויפוצו אויביו משא״כ יהושע הוצרן לאתערותא
 דלתתא במעשה שיקום הוא קודם ועי״כ יקום
 •י׳ וכו׳. והנן הענין כי כן התחלפות מדות
 הצדיקים יש שפועלים במעשה ויש שפועלים
 בדבור לבד. ודש השי״ת משה עבדי מת. ואילו
 הי׳ קיים בימיו לא הוציך לאתערותא דלתתא
 במעשה. משא״כ ועתה לשלול הקודם ככ״ל.קו״ם
 אתה מתחילה וע״י התעוררות עשייתך מלתתא
 >}י0ער עובדא לעילא גם אני אקום יאמר י״י:



 דדך יהושע עדותיך
!גידה כי הנה ה־א יח׳ כוחן אח א*י  מתירה ו
 בכל רגע ורגע לפי מעשה התחתונים וכשרון
 פעולתם בהורה. ולכך היכיחו המלאך בירחו על
כו  ביטול תירה כמו שסיפרו רז׳׳ל אמש בעלתם ו

: ׳ כו  והיום ו
 להם לבני ישראל לבכ׳׳י ׳שרא״ל. בלחוד סגי
 מהו לה־׳ס. והנראה דהנה במעשה העגל
ר משה מה . אז י כו  כשאמר הש״י הרף ממני ו
 תעשה לשבועת האבות. אמר הש״י ואעשה אותך
 לגוי גדול שגם אתה מבניהם. א״כ הנתינה לבני
 ישראל יוכל להתקיים גם על איש פרטי מבני
ל. ועיר יוכל להתקיים  ישראל שיתרבה לגוי גדו
 גס בדור חתר כמקרה' בני ישראל במדבר. אשי
 הם הלכו למנוחות ונתקיים ההבטחה לבניהם .
 ולבל ׳חשיש יהושע פן ע״י איזה חטא ועון לא
 יבצע מעשהו גס הוא בדור הזה . הבטיחו השיי
. והכה נפ״ז היי מספיק א ק י  אנכי כום״ן לה׳׳ם ד
 באומרו לה״ס . למה אמר לבכ״י ישרא׳׳ל. לשלול
 הערב רב הגם שיעברו ויתעסקו במלחמה לא
 יהי׳ להם חלק בנחלה. ובזה יצדק אומרו בהעברה
 הע״ס לכלול הערב רב. ומחלה אמר בני ישראל
י [ירושת א״י בזכות המצות] ב  לשלול הערב ר
ירצה ע־ד בימז אומרו בכ״' ישרא״ל. הגם  ו
 ש~מר להם. להורות ירושת א״י בזכות
 הד״; מצות. אשר ניתן להם ניסף על תמצות
 שהיו בידם מכבר דהיינו ז׳ מצות

. ומילה ופ״ו וג״ה. ותר״ג הנוספים  בי׳ נ
 ניתנו להם מחדש בנ״י ישרא״ל בגי׳ תר״ג .
 רש״י ב׳ משה עבדי מת. ואילו הי׳ קייס בו
 הייתי חפץ. זה פשוט דבע׳ לתרץ למה לי׳ להקדים

: ׳ ו כ  משה עבדי ו
. בכל מקום כתב ׳ ו כ  בא״ד ורבותינו דרשוהו ו
 רש״׳ ורבותינו דרשו וכאן שינה לומר
י דל ד  דרשוהו וגם צדך לדעת דהרי מדרך מ
 רק להביא דרש הקרוב לפשועו של מקרא. או
 אפילו איני קי־וב לפשוטו. אס הפסוק אינו מובן
 כלל לפי הפשט מביא הדרש,וכאן הפסוק יפורש
. והנראה  כפשינוו, והדרש אינו קרוב לפשוטו
 דהנה קשה לפי הפשט למה אמר לו השי״ת
 שבמשה הי׳ חפ] יותר. ע״ב הביא מדרש רבותינו
 דבזה יצדק הפשט והבונה רבותינו דרשוהו. ר״ל
 הענץ הנאמר דמש־׳האמד לי הש״י שבמש־ ה״
 חפ; יותר ע׳יכ התירה רק הל שמו נקראת ואין
 שום מין אניש׳ בעילם שתה״ התורה כיו׳ על שמו
 כמשה ע״כ א״א שיאמר לו הג׳ אלפים הלבות
 דא״ב תהי׳ נקראת גס ע: שם יהישע . ומורה
. והתודה ו ד  כ:ם היא ראוי לנתינת התירה על י
 העידה שלא קס כמשה. שאין בחק מין האנושי
" לנתינת התירה על ידו  כוס ברי׳ שתהי׳ ראו

 כמהו :
 [הגס ככבד יש הבטחה מן השמים עב״ז צריכין

 איתערותא דלתתא]
 ג׳ בל מקום אשר תדרך בק רגלבם בו
י מיטה. בל ל  לבב נתתיו באיטר דברתי א
י יש לדקדק בפשוק הזה. א׳ למה אמר ג  מקים ו
 לשון דריכת רגל ולא כפשיטו אשר תביאו או
. ב׳ אומרו לבס נהתיו יורה שבבר נתן. ו  תכבשי
 ג׳ למה אמר כאשר דברתי אל משה. והנראה

 לפרש

 הוא יעבור לפני העם הזה וע״כ אירע מה שאירע
 בעי כאשר לא הלך יהישע עמהס . וגם ירצה
 שהוא יקדים לפניהם לצאת תמיד ראשון כדי
 שיתחזק לב ישראל. ולפ׳׳ז אומרו הזה . להורות
 דמש״ה מלווהו כהוא יק־יס לפניהם בכדי שיבטח
 לבם בראותם גידל הבטחון של יהושע כ׳ להיותם
 העם הזה אשר כבר אירע להם מה שאירע במדבר
 בהעלות מורך בלבבם . ע״כ צריכים להקיע בלבם

 יהד הבטחון :

ל הארץ אשר אנכ״י. לא אמר אני״. רק בין  א
 הבין החילוק בין אני לאנכי א;״י הוא
יםבפ״ע  הודעה כמדבר בעדו. ואנב׳׳י הוא דברקי
 להורות אנב״י הוא זה ולא אחר כמו שדרשו
 באנכ״׳ עשו בכרך. אנכ״י הוא זה ועשו בכרך .
י ג״כ בזה למה מצויהו שהוא ש  והכה הורהו ה
 בעצמו יעבור ויקדים לפניהם כ׳ הנה אה״ק איננה
 כשאר ארצות הנתינה תחת יד השרים וכחהכף׳
 ושפעו מתלבש בהשר . ולזה יצדק לומר אנ״י רצ״ל
 אני הוא השגחתי ושפע׳ בהשר משא״כ אה״ק .
 תחת יד הש״י בעצמו בלי התלבשות שליח ומלאך
 ויצדק בהנהגה הלזו אנכ״י אני הוא זה דבר קיים
 בפ״ע בלי התלבשות. ולזה אמר הש״י הנה אנכי
 בעצמי בלי התלבשות שליח ומלאך נותן וכו׳ .
 ע״כ אל ירע בעיניך מה שאני מצווך לעבור
 ולהקדים כ׳ די לעבד וכו׳ וגס בהתערותא דלתתא

 איהער עובדא לעילא :

 [ירושת א״י בזכות אמונה]

. אגבי ירמז למצוה ראשינה ד ברמז ירצה עו  ו
בי י״י אלקיך . הוא אמונת אלקי  אנ
דש. אנב״י נותן להם  עולם הפועל ישועות ו
 לב״׳ עיקר קדושה הארץ הוא ע״י אמונה ובטחון
 ואמר זה בטעס על הקידס שהש״י מציוהושהוא
 יעבור לפניהם בכדי שיתחזקו באמונה ונטחין כי
 עיקר זכות ירושת הארץ הוא עי״ אמונה ובטחון
 שהוא המצוה הראשונה אנב״י. היא הנותנת לב״י

 את הארץ :
כפי כשרון פעולת ישראל בהורה כן יתרבה ] 

 ברכת ח״׳]
. ואס להורות תן ן נא נ י ד ץ הל׳׳ל את״ן כע ת ו  נ
 שא׳׳י כבר מוחזקת בידיהם מאבותיהם
. אך היא לדעתי עפ״י מה שקפרו  הל״ל נתת״'
. ריח בר אבא הקרי דרדקי דר״ל הוה. ל י  לנו מ
 איפגר תלתא יומי ולא אר.א. כי התא א״ל אמס׳
בא. ובצרת׳  איפגרה ואיל דליה אהה הניח לי י
ב יום ב׳ י ג  ממנה ג׳ מאות אשכולית אשכול נ
 בצרתי ג׳ מאות אשכולות 3׳ אשכולת לגרב. יום
 ג׳ בצרתי ממנה ג׳ מאות אשכולת ג׳ א::מלות
 לגרב והפקרתי יותר מדני׳. א״ל אי לאו דה־פגרת
 הוה עבדא טפי. ופירכ׳יי כהרי ראית כבכ״יהיץ
 מהמעט מן האשכילות וזהו עונש הביטול. עב״נ.
 הנך רואה כיח האיץ הדרישה להי:ס ע-רי י״י
 אלקים בה. והש״י כוהן אותה בבל עת לפי מצבה
 התחתונים / אם מרבין בהורה הש״י כוהן אותה
 ברבו יהירה וכן בה^ך ה״ו. ובזה הורהו השי׳׳ת
 שהגם שיתעסקו במלחמה אכפ״ב לא יתבטלו



 דרך יהושע עדותיך ד
 נלמד דאינו קדוש חו״ל רק אחר כיבוש הארץ
 וזה שרמז בכאן כאשר דברהי אל משה דנמשה
 ודאי לא נתקיים דק אחר כיבוש הארץ גם מה שאני
 מצו־ יהי׳ באופן כאשר דברתי אל משה וזהו שרמז
 רש״י כיוצ״א ב־׳ו נאמ״ר למש׳׳ה הבן הענין :
ד יהי׳ קידש ויהי׳ שלכם כפל הענץ דהנה  בא״
 במש״ה נאמר לכם יה״׳׳ וכאן נאמר
 לכס נתתיו כאשר דברתי וכו׳ עיוש״ל לכם נתת״יו
 הכוונה שהוא במתנה לכם ואינכם לקטים ובמשה
 נאמר לכם יה״׳׳ רצ״ל שיקנה איכות הוי׳ השייך
 לכס היינו קדושת הארץ. והכה גם בכאן סיים
 כאשר דברתי אל משה היינו שיה״ קדש בקדושת

 הארץ והבן המכין :
 שייך לעיל כל מקוש ובמשנה תורה אמר משה
 כל המקו״ס בה״א הידיעה . אפשר להיותם אז
 בימי משה אחר כיבוש עבר הירדן וגס המקום
 ההוא לא כהקדש בקדושת הארץ עד אחר כיבוש
 כל הארץ דגם ערי מקלט לא היו קולטי׳ ככידע
 לזה אמר משה כל המקים הידועה אשר תדרכו
 בה אחר כיביש וחילוק בבוא ב״ג וב״ר לביתם
 לכם יהי׳ אז יקנה הוי׳ ואיכות שלכם להיות
 קדוש ובתיבת כ״ל מרמז גם שם חו״ל. משא״כ
 בכאן העיקר הציוו הוא על כיבוש א״י . ואח׳כ

 כשיכבשו חו״ל יהי׳ שלהם:

ל דו ן הזה ועד הנהר הג ו ר והלבנ ב ד מ ה  ד׳ מ
ץ החתים ועד הים ר ת כל א ר ר פ ה  נ

לכם. ו ב ש יהיה ג מ ש א ה ל מבו דו  הג
ר לכאורה הנה הירדן מפסיק בין המדבר ב ד מ ה  מ
 וארץ ישראל הל״ ל מהירדן ונראה
 דר״ ל דגם הירדן גיפא יש בו קדושת א״י לכל
 העניינים ואס הי׳ אומר מהירדן ה׳א עד ולא עד

 בכלל:
 והלבנו״ן הז״ה לשלול לבנרן אחר היינו ביהמ״ק
 שנק׳ לבטן שמלבין עונותיה׳ של ישראל

 ומזה אינו מדבר בכאן שהוא באמצע א״י ע״כ
 אמר הז׳׳ה שהי׳ נראה לעיניהם מקום ששמו
 לבנון ולפימ״ש בסמוך שנראה כגם הירדן נכלל
 בקדושת א״י א״א לומר שהלבנון הי׳ אחר הירדן
 קמוך לירחו דא׳יכ לא הי׳ צריך לציינו כיון דכבר
 מתחיל הגבול מהירדן מכ״ש הלבנון ואם הי׳
 הלבנון קמו־ להמדבר קודם לירדן זה נא נראה
 דהרי משה ואהרן נגזר עליה׳ שלא יננקו לארץ
 ואמר הק׳׳י לא תעבור את הירדן הזה. ולפי״ז
 גס קודם לירדן יוחשב מא״י והנראה דהי׳ באמצע
; אי באמצע המימות וא׳יכ הי׳ הירדן עי  הירדן כ
 מחולק לאילו לא הזכירו ה״א דקמשמ א״׳ בירדן
 הוא רק בחלק הב׳ של הירדן אחר הלבנון משא״כ
 בחלק שקודם הלבנון זה מה שכ״ל נפי הפשט

 והשם יודע :
 [אפשר להשראת השכינה על הנביאים גםבחי״ל

.  על המיס כמבואר בזהר]
ר י״ל דנאמת הירדן איני מקדושת א״י ש פ א  ו
 ואעפ״כ חמר מהמדב״ר ולא מהירדן
 דלענין זה מצירף הירדן לא״י דבי היכי 'דיש
 השראת השכינה על הנביאים בא׳״משא״כ בח־״נ
 כן אפשר שתשרה השכינה בירדן על הנביאים
 כדמצינו ביחזקאל הנביא ששרתה עליו השכינה

 בנהר

 לפרש לבל יפיל לב יהושע והעם בשמעם מאמר
 הש״י מזרזם ע: הז־יזות והחי־יצ־ת המופלג למלחמה
 שזה יורה שהמלחמה תהי׳ בדרך נק (יקתר בהנהגת
 הטבע דאל״כלמה מן הצויך לז־יזות ימותו כל'הגוי׳
 בדבר ויבואו ישראל ויירשו אה הארץ בלי מונע .
 אך היא בכל מקום צ־ין לאיתערותא דלתתא .
 והנה תראה הים לא נבקע עד שקפצו ישראל
 נתיב* וכ״ה הדבר בכהן הם צריכין לבוא בקצה
 המחנה ולי׳״ המלחמה. לז״ש כ״מ אשי תדרוך
 כף רגלכם . הנה א־ני חפץ מאת:ס רק .דריכת
ל וכאשר תדרכו ברגליכם אז למפיע כבר מ  ה
 כתתיו לכם כאשר דברתי אל משה . כף הזמן
 כאשר דברתי וכו׳ מאז דברתי אל משה T ראה
 החלותי תת לפניך וכו׳ מאז כבי הוחזק בידכם
 כל א״י ואתם אינכם צריכין רק לדריכת הרגל :
ד לעמו י ג ירצה עוד עפ״י משארז״ל כח מעשיו ה  ו
 נתת להם ונו׳ שאם יאמרו אוה׳׳ע לישראל
 ליקטים אתם שכבשתם ארצות ז׳ עממין הם יאמרו
 כל הארץ של הקב׳ה הוא בראה ונהנה לאשר ישר
 בעיניו ברצונו נתנה להם וברצינו נטלה מהם
. והנה לכאורה אין טעם זה מקפיק ו נ  ונתנ׳ ל
 כי האדם בעל בחירה ואין זה תירוץ מקפיק
 לשים לסטים שמלקטם לש אמר בודאי כך גזר
 היוצר שהחפץ אשר הי׳ בידך עד עתה יהי׳ מהיר
 שלי אך בודאי הפירוש הוא שאיה״ע יודעי׳ עפ״י
 התורה שמבואר בה שהש״י הבטיח לישראל ארצות
 ז׳ עממים רק שקושיתם תהי׳ גם על הש״י הלא
 הוא בעצמו לוה והזהיר על הגזל ואיך היתת
 כזאת מאתי ית׳ ליהן להם ארצם בלסטיות הי׳
 מהראוי שההי׳ הארץ פנוי׳ עד עת בא ישראל.
 ע׳י׳כ התירוץ היא שאין זה לסטיות כיח שהש״י

 ברחה והוא ציה לתהה לאיזה זמן לגרם אחרים
 ואח״כ ציה את ישראל שי׳־שיה וא״כ לפ״׳ז הא
 תינח ארצות ז׳ עממ־ס שהוא היתה בהבטחה
 לישראל. אבל שאר ארצות ש־כבשו כאץ זה בכלל
 ההבטחה הדרא קושיא לדוכהא לקטי׳ אתם ע״כ
 אמר הש׳יי תדעו כל מקום אשר הדרוך כף רגליכם
 בו לכס כתהיו מאז כ׳ גם זה רציני מבראשית

 שאתם תירשו את כל העולם :
ך חקר ו׳ כנר ידעת י׳ מורה על המחשבה ר ד  ת
 ו׳ על המעשה ע״כ נכתב חקר ו׳ כפי
 מכייל שהש״, אמר להם איני הפץ רק איתערותא
 דלתהא דריכת הרגל ולי״, התשועה מבלי שים
 מעשה עצה וגבורה למלחמה ע״נ חקר ו׳ המגישה
ל מקוב אשר הדרן כף רגליכם כיוצא  רש״י ג׳ ב
 בו נאמר למשה ושנינו בקפר׳ אס ללמד
. יש להתבונן למה ׳ בו  ובו׳ אף חו״ל משתמש ו ו
 אמר והארי־ שכיוצא בו כאמר למשה. ונ״ל דהנה
 לפי מה שלמד דקאי על חיץ לארץ מהיכן למד
 דדוקא מקיכבשו את ארץ ישראל מהיכן יצא להם
 דדוקא אהד הביביש לזה דייק רש׳״ דגם למשה
: (והגס דמכה חמר זה לישראל  נאמר פלש.״ הז
 הכה משה אמר כ״ז בדבר הקש ושנינה מדברת
 מתוך גרונו) וא״כ בלשון הזה אשר הדרך כף
 רגלכם גם משה נכלל . והנה לא נתקיים כ׳ משה
 לא נבנק לארץ. והנה אמת י•' לעולם ומוכרח
 להתקיי׳. ויתקיי׳ אי״ה לעתיד ב״ב שיבא משת
ה וזה יהי׳ אחר כיבוש הארץ ע״כ ע  עם הדור ד



 דרך יהושע עדותי]
 כק׳ pb החה־״ם רצ״ל שהחתים דרין בו לפי שעה
 רק ככמושכרת ביזם לכך הנה אנייה ם מהם נ־
 עדיין לא כשלמה *,מן השכימה וארו״כ החזיר
 לנעלי׳ כיל ונעבור זה פרע הכתיב ניותר נבחן

 אד׳־ן החת7׳, מכל י.ז׳ אימות :

ן הקניית מקפח שכר שים נרי׳ ואפי׳ שכר  [אי
 שיחה]

ק עי׳ש אמר בהיפך כשקיראין ומשכין איזה א  או י
 היחיד כנין חיץ הכנעני נק׳ האר] עיש
 ככע׳ין הי־אשץ הבי:ם של הכנענים משח״ב
 כשמהארין איזה אר־ן עי׳ם ה־־ניס כגין נכאן אר׳ן
 ההתי״ם נקראת הארץ גם כל שם נניו שהם
 חתי" ס א״כ זכוה ויחיש הוא להם וא״כ י״ל נכאן
 שלא זכו שום אומה שיקרא האר] על שמם רק
 על שם אביהם משא״כ החהי׳ים נהיות שכיבדו
 את אברהם ואידו ל* נשיא אלקים אתה בתוכינו
 רצי׳ל הגם שאתה יחיד עכ ז אתה לנשיא עלינו
] א״כ מאז קיבלו  בגזירת אלק״ שהבטיחך בירישת האי
 עליהם חייה המקים גם הש״י לא קיפח שכרם
 ונק׳ חלק ארצם בא׳יי ע: שמם ולא ע״ש אביהם
 ובזה יונח לנו מה שפיט הכתוב ארצם בייתר
 מכרן מכל האומות דקד״א דלחתים העמוד להם
 זכות שכבדו את אברהם ולא יוכלו להם קמ״ל

 שגם ארצם ניהנה למורשה לישראל : •

 וע״ד הים הגדול. וע״ד בכלל או להורות .
 כגם הי״ס להיותו יקוד המים מצורף
 הוא לקדושת האר] שראוי שתשרה השכינה בי או
 שגם הככקין שביס הס מכלל קדושת האר] :
ש יהי׳ גבולבב מברא השמ׳׳ש . מ ש  מבוא ה
 להורות שרק בצד מבוא השמ״ש הננקין
/  כבים הס בקדושת האר] משא״כ הכנקין האחרי
 לצד אחר ומש״ה חזר לומר יה׳יי׳ גבול״בם ויתבאר

 עוד יהי׳י׳ גבולכם :

 יהי׳ גבולבם הוא מיותר והנראה לפי שאמר
 כ״מ אשר הדרך וכו׳ וקא עלחרל
 אחר כינוש ר.׳'׳ דוקא כמ״שרש״י נשם רדלא״כ
 חו״ל תלוי נכינושאי־יאם הכנשוה יהקדש משא״כ
 בתוך הגבולי׳ הללו ר ף אם עדיין לא יכבשוה יש
 בה קדוכה לענין הדר בתוכה כלא יחשב מכלל
 הדרי׳ נח:״ל. הגם כלענין כמה דברי׳ בעינן
 כיבוש וחילוק דוקא עכ׳יז קדושה יש נה גס בלא

 כינוש :
 | כיבוש א״י חובה]

ד יה״יה גבולב״ם בעל כרחך דהנה ירצה עו  ו
׳ היינו  התחיל כל מקום אשר תדרך ט
 חרל לכם נתהיו והוא רשות ואח״כ התחיל לציין
 תחומי א״י מהמדבר וכו׳ ומקיים יר.״״ גנולכס
 בעל כרחך חונה הוא שתכבשוה ויהי׳ גבולכם :

[ ם  [לעתיד ירדו מיס עד י
ל הוא התחום כעת עד ימ הגדו ד ו  וירצה עו
 בשעת כיביש הזה מבוא השמש יהי׳ גבולכ׳
 רל״ל עד הים הגדול מבוא השמש הוא קצה
. זה יהי׳ גבולכם לעתיד שירדו מים על  הארץ

 ים ומנהר עד אפקי הארץ •
 זאפשד

 בנהר כנר ואמרו בזהר להיות שהי׳ בנהר אינו
 כטומאת אר] העמים ומצינו מרן האריז׳לבהשיג
 השגתו הנפלאה על המים היינו נהר נילוס .
 וא״כ לפ״ז ׳״ל מה כמציין מהמדבר היינו קיום
 מקום אר] העמיס ורו״ל ומה כמקמן והלבנון הזה
 היינו מקום כשמו לבנון בקמוך ונראה אחר הירדן
 קמוך לירחו משם מהחיל קדושת א״׳ לתרומות

 ולמעשרות ולשמיטין וליונלות ולכל דבר:

 וע״ד הנהר וכו׳ אמר וע״ד אפשר להורות דעד
 וע״ד נכלל שגם הנהר נכלל קדושה
 (עמ״ש בחיבורי ריש ברכות א״תניתין עד קיף
 האשמורה הראשונה) או ׳״ל כדלעיל שהנהר מצורף
 לקדושת א״י לענין השראת השכינה הים שאינו

 כקדושת האר] :

ל נ־־ר פרת הנה תיבת נה״ר מיותר  הנהר הגדו
 והל״ל הנהר הגדול פרת ויתפרש
 עפ״׳ מאמר רז׳׳ל. הגס שהוא הנהר הד׳ הקטן
 שבנהרות קראוהו גדול להיותו מחובר לא״י הדבק
 לשחמר וכו׳ . ואיכ היא רק גדול באיכות ורוממות
 לא בכמות ובזה ידוקדק ששנה פעם נ׳ לומר
 נה׳יר פר״ת להורות הפירוש הנהר הגדול. הגס
 שהוא כהר פרת ואינינו גדול בכמות עכ״ז הוא

 גדול באיכותו לחשיבות א״י:

 | גם הקטן כתגדל בבואו לא״י]

רצה עוד דהנה כל נהר אינו כוה בכל י  ו
 המקומות יש מקום שהוא גדול ורחב
 ידים עמוק מי ימצאנו ויש מקום מי קרקול״ם .
 והנה אנו הי׳ אומר הנהר הגדול פרת סד״א
 שהכוונה שיעברו הנהר במקום הגדלית. ויקייע
 לזה להיות זה הנהר קטן בכמות משאר הנהרות
 ע״כ כנה פעם ב׳ לומר נהר פרה רצ״ל מה שאני
 קורהו גדו״ל קאי על כללוה כל הנהר פרת גם
 במקים הקטנות יכונה לגדול לחשיבות א״י ויצא
 לנו מזה שגם הקטן כתגדל בדעת ובשכל בבואו
. ח״ש חז״ל חד מינייהו עדיף כתרי מינן : י  לא״

ל ארץ החתים יש נראות מפני מה בכל שאר  ב
 האומות לא מצינו לשיאמר אר] הכנענים או
 האמיריים וכדומה רק אר] הכנעני והאמורי ונחתי
 אמר אר] החתי״ס ונ״ל דההפרש הוא כשמבנה
] נפ״ע י ] על שם איזה יחיד נק׳ אוהו א  איזה אר
 ע׳׳ש אותו יחיד בתואר דהיינו כנעני" ע״ש כנען
] בתואר רבים  הדישון משה׳יכ כשמתאר איזה אר
 כגון נכאן אר] החהי״ס. הפירוש הוא אר]
 שהחתים דרין בתוכה אבל אין לאר] שפ5 עצם
. והנה נשהנ' בזההחתיים מכל הששה אומות י ה  ת
 האחרים שנא זנו החתים שיקרא האר] נעצס על
 שמם להיות שהוצרך אבינו אברהם לקנות מאתם
 מערת המכפלה בשקלים גדולים קנטרין יהי׳ להם
ן פה לומר ליבראל מאין נאחס לזכות בארצינו  פתרו
 בשביל הבטחת השיית לאברהם הרי אברהם
 בעצמו קנה מאתנו במחיר כקף חלקת השדה
 והודה על חזקתינו לזה לא נק׳ הארץ אר״ץ
 ההת״י על שמם שהיה מורה מוחזק בידם רק



 עדותיך ה
 היוחשין שמצא בס׳ הזכרוכות :

ד לא יתיצכ אי״ש חשוב מגני ישראל רצה עו י  ו
 הוא הבעתה שלא יארע לו כמקרה רבו
 שויצמא שס העם למים וילונו על משה וכמשן
 מזה שנענש בשמעו נא המורים. הבטיחו הש״י
 שלא יתיצב שוס איש מגני ישראל להתלונן עליו.

[ ת  [כ״ז שתלמידו של אדם קיים כאילו לא מ

ך כ׳׳ל לרבות הלילו׳ או כ״ל לרבות י ל ימי חי  כ
 ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחריו .
 וכ׳׳ז שתלמידיו היו חיים כאילו לא מת ונק׳
 שפיר ימ״י חייך . לאפיקי אחר פעירת הזקנים

 נתייקרו ביתדות הארץ:
. הנה חקר ה אהי׳ עמך ש ר הייתי עם מ ש א  כ
. אך גלוי וידוע לפניו ית׳ שע״י ן  תי3ת כ
 שנתעצל במלחמה כמ״ש הכתיב ימים רבים עשה
 יהושע מלחמה וכו׳. עי״ז נגרע עשרה שנים מימי
 חייו. ע׳׳כ נחקר תיבת כן. לא לגמרי כמשה. וזה
 שקיים לא ארפך ולא אעזבך. רצ״ל מה שאני
 אומר לך כאשר הייתי עם משה אהי׳ עמך. הוא
 שלא ארפך וכו׳. אבל לא לענין החיים. ע״כ אני
 מחקיר תיבת כ״ן כי ל6 לגמרי בכל עניינים
ן מי׳ש לקמן בדברי התרגום עכין י  כמשה (עי

: ( ץ ויונעם לך  חקרון תיבת כ
ך ולא אעזב״ך. הנה לא ארפ״ך לא פ ר א א  ל
 אתיש כחך לעולם שיהיו ח׳׳ו השונאים חזקים
 ממך. והנה אירע זיון ששגרה אותו אשה בכשפי׳
גר. ששלח הש״י  אמר הש״י ולא אעזבך לשם מקי
 את יניח שר ב״ג ונ״ר והפיל החומות כמבואר

 ביוחקין :
ירצה עוד יאמר הש״י הנה חוזקך בעזרתי כעת  ו
 יקפיק לנגד המלחמות המעותדיס לנגדך
 בקרוב ואני מבטיחך ע״ז שלא.ארפך ולא אתיש
 כחך ותעמוד בחזקתך אבל ידע הוא ית׳ שעוד
 ברבות הימים יתעוררו מלחמות יותר גדולים אשר
 לא יקפיק החוזק אשר הוא כעת. הבטיחו הכךי
 שלא יעזבהו ויוסיף לו כח ורוב אונים. ויתבאר

ד כל הנ״ל בדברי המתרגם אי״ה:  עו
א יתעתד אינש קדמך. ובתורה תירגם  תרגום. ל
 המתרגם הלז לא יתעתד אינשקומיכו״{
 נראה ג״כ כוונתו ע׳׳ד שכתבתי בפסוק רק קצת
 באופן אחר . כי שם נאמר בפניך. היינו לנגד
. היינו ך . וכאן ככתב לפניך ופי׳ קדמ״ ך י  פנ
 בגדר החשיבות שיתיצב שום אדם קודם לך. רק

 כל חשוב יהי׳ נגרר אחריך ועמש״ל בפסוק :
ץ אהרי א דהוא מימרי בסעדי׳ דמש״ה כ מ  כ
 עמך. יש להתבונן בדבריו דה״ל לפרש כמה
 דהרתי בסעדי׳ דמשה כן אהוי וכר ואם רצה
 להלביש להענין ולכנות בכבוד השם בתאר מאמר
 ה״ל לפרש בסיפא ג״כ כן יהא מימרי בסעדך .
׳ ואינו י  וכן יש לדקדק דבלישא מפרש בםעד
 מפרש ע״ם מש״ה ובסיפא לא אמר לשון סע״ד
 רק הניח תיבת עמ״ך כלשון המקרא ומה נשתנה
ר ס ח  והנראה דהנה המתרגם דקדק בכתוב מ
 סיבת כן דהל״ל כן אהי׳ עמך ע״כ ניל שמפרש
 כך דהכה ידוע פני משה כפני חמה (בחי׳ הוי׳
 לרגא לאמת כמו שסברה רחב שעדיין דרגא דמשת

 ( קיימם

־ יהושע י ר  ד

[  [כיבוש חו׳׳ל לא נתקדש רק אחר כיביש א״׳

ר לומר דמכאן יצא לרז״ל. דכבישח חו״ל ש פ א  ו
 לא מהני לענין קדושה רק אחר כיבוש
. מדחזר לומר יהי׳ גבולכ״ם. רל ל כל מקים י  א״
 אשר תדרך כף רגלכם בחי״ל לכם נתתיו ואימתי
 לכם כתהיו כאשר מהמדבר והלבנון וכו׳ יהי׳
 גבולכם. אז גם חו״ל יתקדש ויהי׳ כטפל לקודש
 כשתכבשוה אם אחר שיהי׳ הגבול הזה שלכם :

דבר אלקיכו יקום לעולם] ] 

ד דהכה גלוי וידוע הי׳ לפכיו ית׳ רצה עו י  ו
 שיחטאו ויכיחו רבה מהעמים ולא ׳כבשום
 ודבר אלקיכו יקום לעולם. ע״כ סיים/ יהי׳ גבולכם
 לעתיד עכ״פ יהי׳ איך שיהי׳ אעפ״כ ברבות
 העיתים יתקיים בימי דוד ושלמה ומכש״כ לעתיד

 לבא ב״ב :
יך ל ימי חי ך כ י ש לפנ י צכ א תי א י  ה׳ ל
א ך ל מ ה אהי׳ ע ש ר הייתי עם מ ש א  כ

בך •י א אעז ל ך ו פ ר  א
צב לא אמר לא יעמוד או לא יקום תי א י  ל
 כי זה אדרבא מורה דרך כביד שעומדין
 בפכי אדם חשוב כמד׳׳ א מפכי שיבה הקו״ם. ואילו
 הי׳ אומר לא יקו״ס איש לפכיך הי׳ מורה שלא
 יעשו לך הידור . אבל יתיצ״ב זהו דרך עזות
 וגבורה כמד״א ודתן ואבירם יצאו כצבים. ואל
 תשיבכי מפקוק אתם כצבי״ם היום כלכם. שבאמת
 גם שם הכווכה כצבי״ם בגבורה להחגבר על יצרא

 דעבירה אכ״מ :
ש לפכיך תואר חשיבות. ולא אמר י צב א תי א י  ל
 אד״ס דהי׳ ככלל גס אכה בכשפי׳. ואגב
 נדקדק שבתורה בפ׳ עקב כתיב לא יהיצב איש
 בפכי״ך בבי״ת וכאן לפכי״ך בלמ״ד. והכראה לפי
 פשועו דשם אמר וכהן מלכיהם בידך והאבדת את
 שמם וכו׳ לא יתיצב איש בפכיךעד השמידך אותם
 הכה דיבר במלכים החשובים אמר לא יתיצב שום
 חשוב מחשובי המלכים. בפכיך. הייכו להיקומס
ך. כדרך הכלחמיס בהתגברות פכים  בכיגוד פכי
ד פכים כי שם הוא הבטחה לכ״י שאפילו ג  נ
 המלכים החשובים לא יהי׳ להם תקומה והתגברות
 למלחמה כגר פכיהם. וכאן הוא הבטחתו ית׳
 ליהושע הוא הבטחה יותר גדולה. אומרו ית׳ לא
 יתיצג אי״ש לפכי״ך. חייכו אפילו בלא התלחמות
 רק בערך התחשבות לא יתחשב שום חשוב לפנייך
 בגדר החשיבות שכל כך הגדל מוראו עד שכל
. יהיו נחשבים ו י  החשובים שבאומות בעמדם לפנ
 בעיני עצמם ובעיני אחרים כאין וכאפס . כמו
 שיקרה בפחת ושופט עיר קטנה בעמדו לפני מלך
 גלול נחשב לאין ואין לו שום חשיבות לנגדו .
 ולפייז ממילא ומכש״כ שבטל ההתלהמות והניגוד.
 וז״ש לא יתיצב איש לפניך. לא יהי׳ שום חשוב

: ך י נ  במצב החשיבות לפ
ד בתאר אי״ש לאפוקי אשיה. כי  דרצה עו
 נאמת אירע לו מעשה שעמדה לנגלו אש״ה
 בכשפי׳ וגדרה בעדו חומות בחל. עד אשר עזרוהו
י גד וב׳׳ר. על אוחו הזק הבטיחו השיי לא  מ
׳ ס  &ופ*ן ולא אעזבן לשם מסוגר. עיין כ״ז נ



 יהושע עדותי!

 מננלי ולך וכיוצא בזה . והנה היא שפלית גדולה
 יוהד מהראשץ. והנה הא־פן ה־־אשץ כק׳ עזיב״ה
 שעוזב את חבירו במקומי, והאיפן הב׳ נקי חסלה

 שמקיר את חבירו מפניו והוא כשאר במקומו .
 ועד״ז יתפ״ש הפקוק לא ארפ״ך נא אסיר אותך
 מאםי שזהו האופן הב׳. לא זי אף ז־ ולא אעזב״ך
 היינו שגס אני לא אלך מאתך רק אהי׳ עמך
ךר ענייני מדריגות  רק שהמתיגס תירגם בהיפך כנ

 ההקרה בכדי להתבונן והנן הענין :
י אתה תג־דל את העם הזד! ץ כ מ א  ו׳ הזק ו
ס ה ל ת ת י לאבתש ל ת ע ב ש ץ אשר נ ר א  את ה

 [עיקר הגבורה היא ע״י החכמה וזקני ת״ח כ״ז
[ י  שמזקינין וכו

 חזק. היינו שלא תי־של מחוזקך . כי יארע איש
 חזר, מחנירו אבל בייאוש והתרשלית ית־וזלן
 חבירו החלש ממנו לזה אמר חזק בחוזקך שיש
 לך עתה ולא יתרשלי ידיך ואמר אח״כ ואמ״ץ
 גם אם יבא עליך מלחמה שבעבע הם חזקים
 יותר מכחן. אל הירא כי תיבת ואמ׳ץ הוא הוספת
ץ אמ״ . ע״כ ו ם ע  הכח ולידת כח חדש בכל פ

 הוא פתח באתנחתא שלא כמשפע. להורות ״
. וגם פתח הוא ם ע  פתיחת"״ הנח מחדש בכל פ
 נקודת החכמה והנה תראה זה האדם הוא חלש
 היצורים עכ״ז מתגבר על בעלי חיים החזקים
 גבורי כארי ושחל וילכדם במצודה ע״י חכמתו
 מזה תתבונן שהחכמה היא עיקר הכח. וכל מה
 שיתוסף באדם חכמה ביותר תתגבר עצה וגבורה
 למלחמה. והנה השכל יש בו כח המוליד שכל מה
 שישכיל בשכלו יתוסף בו עוד מושכל יותר גדול
 כנודע מזקני ת״ח שכ״ז שמזקיכץ. ולפ״ז כיתוסף
 גבורה יתירה וזהו ובן שמונים לגבורות. ע׳׳כ אמר

 ואמץ בנקירת הפתח שהיא נקודת החכמה :
ץ . ר א ל את העם הזה את ה י אתה תנהי  כ
 עפ״ י האמור י״י לנתינת טעם צמה שלמעלה
 מה שאני אומר שתתחזק ותיליד בכל פעם כח
. לזה ם ע  חדש והוא ע״י הוקפת החכמת בכל פ
 אמר כי אתה תנחיל אח הארץ. הוא מקום המוליד
 חכמה כי אץ חכמה כחכמת א״י כנודע וכיון
 שאתה מקוגל להנחיל את ארץ החכמה המולדת
 חכמה ע׳׳כ יש בך חכמה יתירה מולדת ותוסיף

 גבורה בכל פעם :
לא איש אל ויכזב וטונה שהבטיח הקב״ה לא ] 

[ ו  יחזור ב
פ י האמור חז״ק ואמ״ץ  ועפ״ י פשוטו י״ל ע
 בהתגברות יהירה. אפילו בראותך מלחמה
 גדולה שאינו מטבע אדם כמוך לעמוד נגדה .
 אעפ״כ בטח בכל לבך להתאמץ כי הכני מבטיחך
. א״כ זה יהי׳ לך ׳ כו  שבודאי אתה תנחיל את ו
 להבטחה שאין מי יעמוד כנגדך שבעל כרחך
רם. והנה הג  תתקיים הבטחתי עד שהוריש כל.
. כי בעל ו ד ג  זח יהי׳ למבטח שאין מי שיעמוד נ
 כרחך לא ימות עד שינחיל. אבל עדיין יש לחוש
 פן יהרגו הגוים חלילה את שונאי ישראל ויהושע
 יאריך ימים וינחיל את בניהם. לזה אמר הנכי
 מבטיחך. שבודאי תנחיל א״ת הע״ם הדה את
 הארץ אשר נשבעתי לאנתס לתת להם דייקא
 שנשבעתי ואמרתי להם ודור רביעי ישובו הכה .

 ובעל

 דדך
 קיימת אצלם ובקשה ונתתם ל׳ אות אמת כמ״ש
א דארני ג ר י  בזוה״ק) ופני יהושע כפני לבנה (
 וכמו שהשיבו את תקום חוט השני שכבר בא
 השמש כמ׳יש בזוה״ק) והנה ידוע הוי׳ הוא שם
ק בהיכלו היכל גימ׳ אדני ר  הנכתב בלא מאמר (
ו היינו בבית המקדש) והוא ברזא  כבוד אומר טל
 למחשבה ואדני הוא שם הנק׳ במאמר ובדבור .
 והנה במשה ר\׳ הכל מהנהגת הוי׳ שס המחשבה
 כאומרו קומה י״י ויפוצו וכוי. שובה י״י וכו׳. והשס
 הנק׳ במאמר הי׳ מסייע לגמור הפעילה בעש׳׳
 בחי׳ אמרר ועוש״ה וביהושע הי׳ ארין הברית
 הולך לפניהם שהוא אדני והיא שם המאמר והיא
 הי׳ העיקר כביכול בחי׳ ארץ ישראל. והגס שקבלתו
 מהר׳ כנודע עכ״ז הדרגא עליונה דמשה לא הי׳
 בהתגלות כ״כ אצל יהושע (כנודע בחי׳ אספקלריא
 המאירה ושאינה מאירה) ע״כ לא נאמר בפקוק
 כ״ן אהי׳. דהיה משמע ממש כדוגמת משה השם
 הוי׳ בהתגלות. ואדני המסייע לגמור הפעולה
 במעשה ובאמת לא כן הוא. רק הכרנה בזההענין
 יהיו דומים כמו במשה ה״ הפעולה בגמרה מאד״נ
 המסייע כמו כן יהי׳ ביהושע פעולת השם אד״נ
 ואצלו לא יקרא מסייע בלבד רק עיקר הפעולה
 והבן מאד וזה שפי׳ המתרגם ז״ל כירא דהו״א
 מימרי (הוא שם המאמר אדני) בסעדי׳ דמש״ה
 (היינו מסייע לגמור הפעולה) כן אהוי עמך (ר׳׳ל
 אצלו לא יקרא למאמר ולקעד בלבד רק לכלל
 כל הפעולה ע״י הקבלה העליונה) ע׳יכ לא נכתב
ץ והבן מאד כי א״א לכוין במכתב דברים נפלאים  כ

 כאלה :
 לא אשבק־נ״ך ולא ארחקינך. יש להתבונן דעל
 לא ארפ״ך הרגם אשבקיכך ולא עשה כן
 בשאר מקומות בתירה שמות. וירף ממנו יעק״ב
־ אל תר״ף ר  הרף ממני ע״״ש. וכן לקמן קפיטל י
 ידיך מעבדיך. תירגם אל תרש״ל. וכן על לא
 אעזב״ך. תירגם ארחקינ״ך והוא דבר אינו בנמצא
 בשום מקום. עיין בראשית. ע״כ יעזוב. פי׳
 אונקלוק ויונתן. ׳שברק, לא אעזבך. בויצא .
 אשבקינ״ך. וישב. ויעזיב כל אשר לו. ישבוק וכן
 • בכל המקומות ומה נשתנה העזיבה הזאת. וכ׳׳ל
 דהנה ארפ״ך יש לו ב׳ פירושים לשון רפיון שהוא
 חלישות מלשון ידים רפו״ת. ולשין הקרה, מלשין
 הר״ף ממני שעיכ הוא לשין הקר ממני. והנה
 בכאן א״א לפרש לשין חלישית ותשות שא״כהפ״
 הוא שלא אחליש אותך ממילא ידוייק מזה שלא
 יוסיף לו אומץ רק ׳שאר בחזקתו בלי מגרעת
ס רבים י  ומה כח האדם לייחל לעמוד נגד שבעת ג
 ועצומים אשר כגובה ארזים גבהם אם לא כ׳ יד
 י״י עשתה זאת. וג״כ הא־ך יצדק אח״כ ולא
 אעזב״ך דמשמע היפך הדיוק הנ״ל דכיון שהש״י
 לא יעזבהו ממילא יתחזק בכחו ית״ש הבלתי בעל
 תכלית ממילא צריךלפלש כפי׳ השני שהוא לשץ
 הסרה. לא ארפך לא אסיר אותך ממני. והאיך
 יתפלש לפי״ז אח״כ לא אעזב״ך להוא ג״כ הקרה
 וע״כ הפירוש הוא דהנה יש ב׳ מיני הקרה. אחת
 שהאדם הולך מחבימוקר מעליו ומניח אתחבירו
 במקומו עומד לבדו מחמת כלא ״שר בעיניו
, כשהמקיר עומר  להיות עמו בצוותא. והענין הב׳
 במקומו, ומקיר את חבירו ממנו באמור לו קור



 יהושע עדותיך

 למשוח מהי הבא לידי המצוה ואקיימנה והוא
 מלשץ ואביו שוגר וזאה היא הסשוקה הנכבדת :

כל מידי רמיז׳ בהורה משה אף מילי דחשידי] ] 
 כב״ל התורה ריבוי כב״ל היינו כללוה״ ודקדוקי7
 וכל מילידחסידי הנכללים בדברי התור׳
י רצ״ל הכל נכלל בציוויו ד ב ה ע ש ך מ ו  אשר צ
 כי ליכא מידי דלא רמיזי בתורתו ומש׳׳ה אמר
 מש״ה עבדי׳י כאשר תתבונן מש׳׳ל שלזה יקרא
 עבד י״י מי שיודע כל ההורה כולה בלא גדעון:
ל לא נדע כיון א מ ש  אל תסור ממנו ימין ו
 שהזהירו לשמור ולעשות עשין ולאוין
 מהו שוב אל תסור ממנו ימין וכוי. והנראה הכוונה
 כדומה נעשק משפעי התורה בין איש לרעהו .
. והנה חתכה עליו ן  כאשר יראה עני מהחייב בדי
 התורה הדין מצד הגבורה שהוא בחי׳ שמא״ל
 ויבקש להתחסד עמו לנעותו לימין החקר באמור
 כי עני הוא וכדומה לנפשו שבזה כתורה יעשה
 כיון שמצוה לרחם על העני. ובהיפך כאשר יראה
 עשיר זוכה בדין ויוצא זכאי שהוא בחי׳ ימין
 החסד יאמר הנה עשיר הוא ואינו מ־־בה בצדקה
 וכופין על הצדקה. הנה כתורה אעשה להנעותו
 לדין בבח״ שמאל הגבורה וכיוצא בעניכיס האלה
 תרמית היצר בכל ענייני התורה לוותר על דברי׳
 להעות מנקודת מרכז האמת רדומה שהוא לש״ש.
 הנה באה האזהרה לבל להסיר ימי״ן ושמא״ל
 היינו שירומה בעיניו שכעת הוא העת והעונה .
 להטות לחסד ימין ע״כ אוותר צי3חר ממרכז האמת
 או לגבורה שמאל חלילה חלילה לעשות כזאת .
 ע״כ הגם שמצוה בפשרה עכ״ז כשהדיין יודע
 להיכן הדין נוטה אסור לבצוע כי בפשרה מטה
 ימין ושמאל ממשפט התורה עיין בס׳ ביכה לעתים
 פי׳ הפסוק מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת י״י
ן  גם שכיהס שפי׳ שם באופן זה ע״״ש ויוכעם ל
. אשר י  כיון שבאתי עד הלום אדברה וירויח ל
 כעת בעוה״ר רבו ההולכים אחרי מדע לבם ותולים
 א״ע באילכות גדולים בעלי הש״ס שאמרו מצוה
 לבצוע . וראיתי שכמעט בעיה״ר מלאה הארץוכו׳
 שכל איש המחזיק בממון רעהו מבקש תחבולות
 לבא עמו בדינא ודיינא באמור בלבבו הנה הדייכי׳
 המחחסדיס לדעתם בודאי בתורתם יעשו לבא
 בברית בין הפשרים ויעמידו קו הדין למחצה
 ולשליש ולרביע ולעתים רחוקים ולדעתו הוא יצא
 בזה ידי חובתו כיון ששמע לעצת נפתלים הנמהרה
 ובעוה״ר רבו היועצי שקר בזה כי קליפת החמס
 מושלת בעוה״ר בעולם ומביאה בלב כל אחד
 להצדיק רשע ולהרשיע צדיק באומרם הלא גמרא
 ערוכה הוא לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו

 דבריהם על ד״ת.
 [תוכחת מוסר לפשרנים ולבע״ד כיצד יתנהגו]
 והנה ערס נבא להשיב על דברי הפתאים הללו
ן מה  אשר כדוד חשבו להם כלי שיר אקדים ל
 ששמעתי מכבוד הרב החסיד הקדוש מוה׳ אלעזר
 זצוק״ל ששמע מכבוד אביו גאון ישראל וקמשו
 דודי זקני כבוד מוה׳ אלימלך זצוקיל מ״ש רז״ל
ו תורה היינו  בגמ׳ בראתי יצה״ר בראתי תבלין ז
 שהאכשי כזב יכולין לתבל היצה״ר ע״י התור׳ כשרוצץ
 להעמיד שקריהם באמור שהאמת אתם תיכף מביא

 היצה״ר

 דדך
 ובעל כרחך אי אפשי להרחיב הזמן לדור חמישי
 וכיון שיש לך ולעמך הבטחה שיעל כי־חך תנחילו
 את הארץ ע״כ אפילו אם יעמדו לנגדך עמים
 כחול אשר על שפה הים חזק ואמץ ומ׳ירא לא
 יעלה על ראשך כי בודאי לא יובל־ לך ולא יוכלו
 לישראל ואדרבא אתה הפילם כיון שיש לך ולישראל
 העם הזה הבטחה הג־ולה הזאת ודבר אלקיכו
ב ההיא אמר ולא כז  יקום לעולם ולא א־ש אל י
 יעשה וטובת שהבטיח הקב״ה לא יחזיר בו כנודע
 מדברי ירמי׳ אשר כשנעתי לאבותם לתתלה״ם

 דייקא כי אמרתי ודור רביעי ישובו הנה:
 רש״י הזק ואמץ בדרך ארץ עפ״י פשיטו בעל
 כרחך ג״פ דכתיב חזק ואמץ בע״כ
 כ״א לענין בפ״ע ע״כ פי׳ אחד לדרך ארץ הוא
 הנהגת המדינה בין איש לרעהו יא׳ בתורה וא׳
 למלחמה וכ״א למד מעניינו. דהנה בכאן אמר
 כי אתה תנחיל והוא חלוקת הא־ץ בין איש לרעהו
 על כרחך האי חזק ואמץ לדרך ארץ וידוקדק כי
 בנתינת טעם חזק ואמץ בדרך ארץ כי אתה תנחיל
 בין איש לרעתו וצריך לך התאמצות בדרך ארץ:

 ז׳ רק חזק ואמץ מאד לשמר לעשות בבל
 התורה אשר צוך משה עבדי אל תםור
 ממנו ימין ושמאל למען תשביל בבל אשר

 תלך
 רק חזק ואמץ מאד ר״ק הוא מיעוט ואח״כ
 אמר מאד בהפלגה והנראה דכאן מיידי בד״ת כמו
 שסיים לשמור לעשות וכמו שפירש״י והנה פירשנו
 דתיבת חדק הוא להתחזק ושלא יתרשל על מת
 שיש בכחו כבר ואמ״ץ הוא תתאמצית מחדש להוליד
 בכל פעם יותר מכח הנמצא. והנה בכאן שמדבר
 מהתחזקות התורה הנה מה שיש כבר בכחו היינו
 מה שנתמלא רוח חכמה ממשה רבו א״צ לחיזוק
. ומה שמוליד ד  כ״כ כי רישומו ניכר לעולמי ע
 דבר מתוך דבר ומתבונן בכל פעם ומוליד בשכלו
 שכליות חדשים בתורה ומצות לזה צריך אימוץ רב
 ובזה יתפרש ר״ק הדל, רצ״ל להחיזוק שהוא על
 ענין מה שיש בכחך די לך מיעיט החיזוק כי רושם
 רבך תעמוד לך לעזר משאי׳כ ואמיץ מא״ד רצ״ל
 להאמיצ״ה שהוא הולדה חדשה בכל פעם צריך

 אומץ רב בהפלגה כ״ל:

ב]  תחילה צריך לסיר מרע ואח״כ לעשות טו

ר  לשמר לעשות לשמו׳׳ר תחילה הוא הל״ת סו
 מרע לעשו״ת הוא המ״ע ועשה
 טוב ע״כ לשורר חסר ו׳ המורה על המעשה ככורע
 יו״ד בחי׳ מחשבת ו׳ ששת ימי המעשה ולהיות
 לסמור הוא מניעה מהמעשה ע״כ חסר ו׳ לעשו״ת
 מלא ו׳ המעשה . והנה לא אמר לשמר ולעשרת
 כי שמירה מסור מרע מניא לו עש ה טוב ע״כ
 הם כענין אחד וכ״ה בברייתא דרפ״בי זהירות
 מביאה לידי זריזות. והנה זהירות הוא בסור מרע

 זריזות בועשה טוב ועיין בס׳ מסילות ישרים :

 [תצפה מתי תבא לידי המצוה]
 ירצה עוד לשמר לעשות לא אמר ולעשות יורה
 ג״כ פירוש לשמר לשון קיוו היינו לצפות



 ע עדותיך
 נלי קפק ובלי שנועה זה אץ מקום לפשר והדיין
ו קפק  המפשר בזה לגזלן יחשב רק הדבר שיפול נ
 כגון שאינו ממון מבורר רק עפ״י ראיות ושבועות
 ישתדל הדיין נשכלו לוותר ציבחד מצד זה ומצד זה
 וחלילה להתהלך בדרך עקלקלות אשר חדשים מקרוב
 באו ומפשרים כטוב בעיניהם למחצה ולשליש
 ולרביע באין טענה ומענה רק שכך המציאו
 בשכלם לרחם על איזה איש או בהיפך שהבע׳׳ד
 התובע לא מצא חן בעיניהם ומצאו בו איזה שמץ
 דבר שלא השכים והעריב לביהמ׳ד והנתבע הוא
 מפריש לרעב לחמו וכיוצא בטענות כתבות כאלו
 חלילה לזרע ישורון להתעסק בזה לפשרנים כאלו
 ישתנה שמם הפשרנים לגזלנים. כללי של דבר
 אין מקום לפשר רק עפ״י יסודות התורה וזה
 הוא הענץ המבואר בכאן א׳׳ל תסו״ר ממנ״ו ימי״ן
 ושמא״ל למע״ן תשכיל בכל אשר תלך כשלא הטה
 ממשפטי התורה ימין ושמאל אז תשכיל בכל אשר
 תלך וגם בפשר דבר משא״כ בזולת זה והבן
 הארכה׳ בכל זה מחמת שראיתי פרצות הדור
 מהבע׳ד והדיינים והיועצים. אשר בעוה״ר כולם
 כאחד ידם תכין עם המוחזק בממון חבירו וחושבץ
 את התובע הרוצה להתנהג כתורה חושבין אותו
 לאכזר ומטעים את הבריות בדברי שוא וכזב ונוטים
 מדרכי התויה וחושבים לעצמם שע׳׳י רמאותם
 הצילו את הנתבע ובקורס אל תבא נפשי ובקהלם
ו '״ש ירחיק מפתח  אל החד כבודי וכל מי שיש נ
 ביתם רק כתורה יעשה הן עפ״י ד״ת ממש. וחן
 נפשר עפ״י יקודות התור׳ ונאם הי׳ כחי להתהלך
 נגדולית אז הייתי אומר נדור הזה לגדור גדר
 לנטל הפשרות הגס שמלוה הוא כי פשרה הנהוגה
 אינה מצות רק גזל וחמס. ועי״ז נעוה״ר ככקי
 הבעל׳ בתים מתמוטטים וחפץ פרוטה מכיס אזלה
 ואין הרווחה מצוי׳ והמלכות באה ומתגרה בישראל

 וכ״ז גורמת הקליפה של חמס המצוי׳ בעוה״ר
 ידעתי הדבר בטוב ברור כשמש בצהרים המשכיל

 ע״ל ישוב אל יי׳ וירחמהו :

 [שלא לדון עפ״י נבואה ורוה״ק רק עפ״י יסודות
 התורה]

ר ממנו ימין ושמא״ל ל תסו ירצה עוד באומרו א  ו
. להבין הדקדוק הכ״ל ׳ כו  למע״ן תשכיל ו
 כיין שצוהו לשמור ולעשות מהו זה אל תסור וכו׳
 וגס אומרו למען תשכיל וכו׳ א״כ זה יקרא עובד
 ע״מ לקבל פרס. והנה אפרש שיחתי בפרט אחד
 אשר משתבשים כמה אנשים זאת התורה אשר
 ניתנה לנו למורשה לא תשתנה אפילו ע״י נבואה
 ומה״ק . דהנה עפ״ י משפטי התורה כשיטעון
 ראובן כך ושמעון כך מבואר בתורה שיה״ הפסק
 ביניהם כך וכך : והנה יארע לפעמים איש משכיל
 ברוה״ק יבין וישכיל ברוח קדשו שהאמת הוא עם
 המחויב עפ׳׳י משפטי התורה חלילה חלילה לו לדון
 עפ״י רוה״ק כי התורה הוא דבר השוה לכל נפש
 להדיוט ולנביא ולסוכה ברוה״ק ואם יאמר האומר
 הנה אעפי״כ אני סוכה ברוה״ק שאינו כן אף
 אתה אמור לו דרכי׳ דרכי כועס כתיב ובודאי
 התורה העשה את שלת באחריה ויבא הדבר לידי
 האמת ותשוב הנזילה לבעליו וכן בכל שאר ענינ״ם
 שבתורה. והטעם הוא כי אילו פקק תולה כ״א

 בידו

 דרך
 היצה״ר להם ראיות מד׳׳ת באיזה מאמר רז״ל
 וכיוצא ומסמא את עיניהם מלראות אמתיות דברי
 ההורה ועי״ז הם רחוקים מתשובה כיון שלדעתם
. והנה הגס שהמאמר הזה דלא חרבה  כהורה עשו
 ירושלים וכו׳ קשור בעבותות ההורה לא כעלם
 מעין כל משכיל. עכ״ז גם לפי פשוטו אין שום
 מבוא למאמר הזה לפרשו כמבהילים הללו שיש
 שום צד עבירה ח״ו להתנהג במשפטי התורה .
ף למ״ד הובא המאמר הזה אצל ר׳  דשם בב״מ ד
 ישמעאל בר״י דשילם לההוא גברא טעינת העצים
 שעליו בכדי לפטיר א״ע ממ״ע לעזוב העזב .
 והקשו בגמ׳ דבלא״ה הי׳ פטור דהי׳ זקן ואינו
 לפי כבולו ומשני לפנים משוה״ד הוא לעבד והביא
 ראי׳ מברייתא ללמדה והודעת להם וכו׳ אש׳׳ר
 יעשרן זה לפנים משוה״ל (עיין במהרש״א שפי׳
 דנלמד מאשר יעשון לפנים משוה״ד דזה אין כח
 ביד הדיין לעשות רק הבע״ד מרצונם הטוב) .
 וע״ז הביא דלא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו
 דבריהם על דית ולא רצו לעשות לפנים משוה״ד
 כענין הזה דר״י בר׳ יוסי רק עמדו וחששו
 לכבודם. וגכיוצא בזה מהראוי גם לפי משפטי
 התורה שהאדם לא יחשוב עצמו לחשוב נגד התורה
 ומה שפטרה התורה זקן ואינו לפ״כ היינו באם
 באת ההוראה לפנינו אם איש חשוב וזקן מחוייב
 לטעון מחוייבים אנחנו להורות שאיש כיוצא בו
ר. אבל האיש הנכבד בעצמו אינו מהראוי  פטו
 להחשיב עצמו בקיום מלותיו ית׳ וכן בשאר ענינים
 בודאי מהראוי על האדם בעצמו להתנהג לפנים
 משוה״ד וכמו שפי׳ מהרש״א עי״ש . וזה הוראת
 מאמרם לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם
 על דית שאלו היו נכנסין הם^ לפנים משוה״ד
 ה״ הש״י כככס עמהס ג״כ לפנים משוהיד. והגם
 שהיו חייבים לפי הדין הי׳ הש״י מוותר עמהס
 כפי מעשיהם שהם מוותרין . אבל בודאי שאין
 בזה דין רק שהיו חייבים להש״י ואם היו מוותרין בין
 איש לרעהו הי׳ הש״י מוותר עמהם וכככק להם
 לפנים משוה״ד ועי״ז חרבה ירושלים בשביל עוכוהיהם
 וחוץ לזה המאמר הזה הוא עכץ עמוק אכ״מ ביאורו
 ברוחב. והאנשים אשר הסיתם היצר לעבור על
 התורה ולמלאות ידיהם בעושק בונים חרבות למו
 על מאמר חז״ל הלזה. וסוברים שיוצאים י״ח
 כאשר חבירו על צד ההכרח יתפשר עמו ומחמת
 אין ברירה ראה כא בטוש״ע ובכל הפוסקים דין
 מפורש שגס אם פישרו הדייכיס אם הבע״ד יודע
 שנתחייב יותר איכו יוצא י׳׳ש עד שיחזיר לבע״ד
 כל המגיע ובאם איכו מחזיר גזל הוא בידו. הכה
 עד כה דברכו מהבע׳׳ד המתחייב הרוצה בפשרה
 בכדי למלאות בטנו בחמס וגזל ועתה כבא לברר
 טעות הדייכים המעעים בעעותם להבעיר ומפשרים
 בלא דעת וחושבים להם למצוה הלא מה יעכו
 כאשר יעריכו לפכיהם מאמר רז״ל כשם שהליין
 מצווה שלא להטות הרין כך הוא מצוה שלא להטות
 הפשרה לכתיב צלק ללק הרלוף אחלללין ואחל
 לפשר. אמור כא 'לילי איך ילע הליין שלא
 להטות הפשר הלא הפשר הוא בשכל אנושי ואין
. אמור מעתה שאין ם ד  השכליות שרם בכל א
 מקום להתעסק בפשרה רק במסילת המורה דהיינו
״ התורה פ ל מהחייב ע  סדנר הפשוט אשר הגעי



 דרך יהושע עדותיך ז
 כשמניחו נשאר על עמדו כן מנין א״י מתרחבת
 לפי השתמשית ע׳־כ החכמה תלוי׳ בא״י כי אין

 חכמה כחכמת א״י כמשארז״ל :
ח לא פי׳ כתרגומו. דלפי י ל תצל י כ ש י ת  רש״
 התיגיס הצלח בעצייך . רק מת שנכתב
 בלשון פועל יוצא הוא על המקים ובפרנו על
 מקומות החסרים כמש״ל. ויש״י פי׳ כפשוטו תצליח
 לאחרים כמשמעות השכי״ל. והעכץ שיומשך לך
 הצלחה ההצלחה. הגס שתעשוק בהצלחה אחת .
 יומשך לך מזה הצלחה אחרת ג״כ במה שלא עלה
 במחשבהך דהיינו בהיותך עוקק במלחמת הגוי הזה
 ותכוין להצלחה הלזו יומשך לך ג״כ שתאבד ג״כ

 אה הגוי האחר :
 [משנה הורה כולל כל המוקדים והמרות עובוה]

ר התורה הזה מפיך והגית  ה׳ לא ימוש שפ
ן תשמר לעשות כבל  בו יומם ולילה למע
 הכתוב בו כי אז תצליח את דרכך ואז

 תשכ־ל :
 לא ימוש ספר התורה הז״ה מפיך כל משכיל
 יתבונן איך שצדקו דברי רז״ל במה שפירשו
, דאל״כ לא יצדק הז״ה וגם ו י  שספר הי׳ אז לפנ
 אומרו ספ״ר מיותר. אך לא ידעתי מי הגיד להם
 שהי׳ קפד משנה תורה דילמא כלהס״ת. והנראה
 דהם דקדקו דלו יחי׳ שה״ ס״ת מוכח לפניו
 מה בעי הש״י במאמרו שהקדים דוקא על הספר
 הזה הלא כל התורות הככתבין בישראל הם בלא
 תוספת ומגרעת. ע״כ לומר שזה הי׳ משכה תורה
 ולהיות במשכה תורה כלול כל המוסרים וכל
 התכוכות הטובות אמר הש״י שבחלק ההורה הזאת

: ן ו י  ידבק ביותר בלא רפ
ד דהנה כל התורה שבע״פ ר ל־ מר עו ש פ א  ו
 הגם שהיא מקובלת עכ״זיש לכל דיני׳
 סמוכות מתורה שבכתב ביתור אות וחסרה או
 תיבה וכיוצא ומח״יבים החכמים להוכיח כל דיני
 הורה שבע׳׳פ מהורה שנכתב ככורע . כי התורה
 שבכהב הוא בבח״ דכורא . שכל החולדוח הם
 אצלו בהעלם ומתגלים ע״י הנוק׳ כן תורה שבע״פ
לדת משפטי התורה . שמגלה תו , ק ו  בנח״ נ
ין בהקדמת הרמב״ם לזרעיכ) . וכבר ידעת  (עי
. ושבע״פ זאי׳ת ר כ  דשבכהב כק׳ ז״ה. לשון ז
 לשון־ כקב׳ וכמש״ל. וזה הוא היחוד השלם בהוציא
 האדם הדיכים שבע״פ מהורה שבכתב. וזהו לא
 ימוש ספר ההורה הז״ה (היינו שבכתב שכק׳ הז״ה)
 מפי״ך (היינו מתורה שבע״פ שאין לה ספר רק
 נישנית בפיך. ויהי׳ מ״ס ״מפיך מ״ן. היינו הזאת
 שבפיך שתראה לחברם ביחודא שלים). וזהו והגית
 בו יומם ולילה כי הורה שנכתב הוא מדת יו״ם
ם ר  כנודע וההורה שבע״פ מדת לילה. ובחיבור י
רם אחד.  וליל׳ נק׳ יום שלס. ויהי ערב ויהי בקר י
. העיקר הוא הדכורא . ׳ מק  כי בחיבור הדכר ו
יצ״ל ע״י מעשיך שתחבר בע״פ  וזהו והגי״ת ב״ו (
גים)  לכתב נר״ז תמשיך. והגי״ת מנשק הגו סי
ם ר  יומ״ם ולינה הייט בחי׳ זו״ן העליונים בחי׳ י
ם ר  ולילה. ע״כ יצדק מאד י.מ״ם ולא אמר י
 ולילה/ רק אמריומ״ס . שהוא העקר ולילה נמשך
 ועתובר אליו. הבן הענין. ויש לפרש עוד והגית
 כאשל מחגונן אוהיומ ו״ה בהחלה ההינה הוא

 ך לפעולה

 בידו לפעמים יטעה הארס אפילו הסוכה ברוה׳׳ק
 כ׳ לא כל העיתים והזמנים שוים משא״כ מי
 שהילך המיד נמבפטי ההורה לא ימיט לעד
 לעולם וז׳יש רז״ל ביקש שלמה לדון נלא עדים
 ׳לתה ביק עפ״י שנים עדים וכי׳ וזה שנאה
 האזהרה אל הקור ממנו ימין ושמאל אפילו בהביכך
 ברוה׳יק היפך משפט ההורה. והטעם הוא למען
ר הלך משא״כ כשהקור שכלך ש  השכיל בכל י
 אפילו לשיש תוכל ח״ולעשות כלא בהשכל במה׳׳ק
 כי כח הנשריי קצר מהשיג אפילו אם גדלה
 מעלהו. לך כא ראה מעלת שלמה ואעפ״כ ב״ק

 מתפוצצת עפ״י שכיס עדים וכו׳ :
. דהכה נכ״מ ימי״ן מור״ה על ׳ ל מלא ו ו א מ ש  ו
 בח׳ הטונ מצד יצ״ט לנ חכם לימיכי.
 ובחי׳ שמאל מורה על הרע. לב כקיל לשמאלי.
 וכאן אמר שלא יטה ימין ושמא״ל, אפילו לש״ש.
 עפ״י הדרכים םכתבהי לעיל. והכה כחוב בכחבי
 האריז״ל בכ׳ימ שהי׳ מהראוי לנא נתיבה איזה אות
 מהשם הככבד וכחקרה הוא מפכי הטומאה. והכה
 מלמוד מזה בהיפך במקום שבאה אות מהשם
 הככבד ביתור הוא מחמת הקדושה. והכה בכחן
 רצה לרמז שלא יטה לשמאל גם בנח׳׳ טוב דקדוקה
 לא יטה ממרכז האמת ע״כ באה ו׳ משם הנכבד

 ביתור:
 תשכי״ל עיין בתרגום וברש״׳ תשכיל תצליח .
 עמ״ש בדבריהם. ועפ״י פירושיכו יצדק
 משכיל כפשוטו. דהייכו שגם אם העשה ע״י רוה״ק
 לפעמים לא יהי׳ מושכל אמת. לפי העת והזמן.
 «םא״כ בהכהגת התורה תמיד הוא מושכל אמת:
 תרגום. בדיל דהצלח. עפ״י פשיטו פי׳ תצל״ח
. שתעשה עפ״׳  דלא יצדק תשכיל כפשיטו
 השכל. דהמצות הם חוקים. ואין טעם למצות
 פגם שלכולן יש טעם. עכ״ז יש לכו לקיימם
 בחוקה כאשר כהבכו כמה פעמים כי לא כבא
 לחכליח טעמיהן כיון שכיתכו מא״ק ב״ה נרכ פי׳
 משכיל הצל׳ח. כי המצליח ׳וחשב לעושה בשכל
 וחכמתו עמדה. מכא״כ הנלת׳ מצליח חכמת המסכן

 בזיי׳ ולא תחשב לחכמה ועמ״ש נלש״י:
 בכל אתר ת״ אתר הוא הוספה על לשון הפסוק
 והנרא׳ דהנה תשכיל פועל יוצא משכיל לאחרים .
 א״כ לפי הענין פירושו הצליח לאחרים. ואינו מפורש
 איזה מן האחרים מצליח. הרי את מלכי האומות
 כמכס כעפר לדוש. ע״כ פי׳ שהוא מקרא קצר
 והכווכה על המקרם שהצליח את המקומות .
 רצ״ל בזה שיהי׳ לי הצלחה יצליח ג״כ את המקומות
 שיפכה מהם את העע״ז. ע״כ הצלחתו הצלחה
 לאחרים מיקרי. ע״כ פי׳ כפשוטו תצלח ולא תצלח
א הו :  ולפי זה הא דכחסר תיבת מקום' : בפסוק ״
ז צבי י  להורות לגם מקומות החסרים עליין לא
 כתיב בה. והיא מתקפלת בעת היות הגרם עלי׳
 זמתרחנת ברבות ישראל. ועדיין היו המקומות
 מסרים שלא היו במציאות. והוא יצליחם בהצלחתו
 ולרמז זה כחסר תיבת מקום מהכתוב להורות

 הצנחת המקומות החסרים :
 .ואגב יצא לכו טוב טעם ודעת למה שיכה לשון
 הצלחה ללשון השכלה. להורות להצלחת א״י
 **א כהצלחה השכל להשכל כולל עם האלם .
ת משא״כ  «האלם כשמשחמש בו מלחנהו בכל ע



 יהושע עדותיך
 ההוא לצרכי נשמהו כפי הזק המחודש. והנה
 הוא התעצל ולא החבוכן אז ואבד העושר ההוא :

ן ן מצ־אות בע־לס בזילת התוי־ה ע״כ אין ל  [אי
י התירה] נ  שים דבר שלא יה־, בו ד

 כי אל הצליח ונו׳. לפי האמיר הפירוש כיי א״ז
 וכו׳. רצ ל אם תהבונן בכל עת בחורה
ן לזמן ולמקום  והראה בכל זמן שכל חדש הנצי
. כיון שכל ־ כ י ה ד  ולאיש. הנה אז תצליח י
 ענייניך עפ״י שדר הנהיה התירה שהיא ניתנת
 כח הקיום לנל עניינים משא״כ בדלת זה. ההנהגה
 שלא כהורה חין לה מציחות קיים מתמיד והיא
 נא הצלח. ועפ״ ז תבין ותתבונן ידידי שאץ שים
 מציאות הווה בעולם בזולת התירה ע״כ אין לך
 שום ענין בעולם שלא תהי׳ בו הנהגה עפ״י התורה
 ובזה תבין. מה שבן עזא׳ הלך אחר ר׳ עקיבא
 לבית הכקא. לראות האיך מתנהג. ושאלוהו
 חכמים עד כאן העזת פניך ברבך והשיב לחם
 הורה היא וללמוד אני צריך. והנה קשה לפ״ז
 כיון שגא ידע משוס דין הנהיג בזה. מהיכן ידע
 שיש בזה שום הנהגה התורה דילמא איש הישר
 בעיניו יעשה. אך בן זימא ידע שבודאי כיון שהוא
 מציאות הווה בעולם. בידאי א״א למציאות היוה
 כ״א עפ״י התורה. בודאי יש בזה ההנהגה עפ״י
 התורה. ע״כ רצה לידע הדנים הנהוגים עפ׳׳י
 התורה בזה וכן ר׳ כהנא דגני תותי׳ פוריאדרב
 וחמר ג״כ הורה היא וללמוד אני צריך. מהיכן ידע
 דילמא כל איש הישר בעיניו יעשה . כיון שאינו
 מבואר אישור. בודאי הכל היתר. אך כיון שהוא
 מציאות הווה בודאי כהורה יעשה ובזה יתבאר
 לך. כי אז תצליח את דרכך וכו׳ שאין לך שום
 ענין שלא תהי׳ בו הנהגת התורה בכל עת וזמן.
 וההנהגה הזו היא הצלחת הענין. ובזולת זה אין
: ך ן הענין ויונעם ל  לו מציא־ת. והיא לא הצלח. הי
 תצליח מה דרכך. פועל יוצא לאחרים דהיינו
 תצליח חת הדרכים היינו כל הענינים :
ך חסר יו״ד הרבים (עיין מ׳׳ש בפי׳ כ ר  את ד
 ההרגים) וכעת כ״ל . עפ״י מ״ש
 בפשוק ששאל משה הודיעני כא את דרכיך חסר
 ג״כ יו״ד הי־ביס. ופירשנו לשם . דהיו״ד מרמזת
י  על החכמה. והכה התורה למעלה מן השכל. י
 היא שכל חלקי כביכ־ל. והיא וחכמתי ושכלו ודעתי
 אחד. ע״ב אי׳ס הוא יא׳א לשכל האנושי לבא
ן טעם למצוה  לתכלית טעמיי. ע״כ גזרו אומר א
 כי בהתבוכן הא־־ס שהגיע עד תכלית הטעם יבא
 לדמית סברא בנפשו במקום שאין שייך הטעם
 שהמציא בסכנו יפטור מהמטה. ובזולת זה ידמה
 שאין חפן בעש״ גשמיות רק לההמון. חבל לתמשכיל
 ד׳ בהשגת השכל. והעיקר מקובל אצלינו שדוקא
 בזה הו־ח הצלחת האנושי בעשיית מציתיו ית׳ במשי׳
 דוקא כ׳ המצית כק׳ איבדן דמלכא כביבול והדברים
 ארוכים כתובים אצכיכו באורך בביאורינו לתורת.
 ובזה הרבו לפשוע המתפלספים הפרו. חוק וברית
 התורה הפח רו־ס. ועיקר הצלחת הנפש בהתבונן
 במצות התורה האיך ידקדק בהם ואשר יעשה
 אותם האדם וחי בהם. דייקא עשי׳ ממש כאשר
 לונו 'י׳ אלקיני. אפילו לא יתבונן כלל בשום טעם

 מושכל

 לפעולה וכן הת׳ לבסוף הוא פעולה הציוו לנוכח
 ונשאי אתרן ג״י עיקי־ התיבה. והנה ידעת י״ג
ם מוציאין י . שעל י  מדות שהתויה כרישה בהן
 הלכוה הורה שנע״פ מתורה שבכתב. והנה
 בהתע-רר האדם בי״ג מדוה ההורה. לדרשן מעל
 הורה שבכתב לקביע הלכותיהן בהירה שבע״פ .
 הכה ממשיך האית הי״נ מדת של רחמים העליונים
ע (עיין בדבי־י הקדוש מהרד״ב י ט  המכוונים נכגדן כ
ן הי׳ מפיק ק״ו שהיא המרת  זצוק״ל שסגיית מד
 היאשיכ׳ של ׳״ג מדו׳ התור״ ע״כ פתח משת אל כא
 וכו׳ שהוא מרה הראשונה של ׳״ג מדות היחמי׳)
 וכבר ידעת שהארה הי״ג של רחמים דאריך מאירים
 בזעיר בסוד זקן הסומך בזקני לנער ׳שרחל. והנה
 הכל ע״י מעשה התחתונים בהתעוררם בי״ג מדות
פ עס שבכתב . אזי מאירים ע׳  ההורה לחבר שי
 בזו״ן הי״ג מדות דחריך. ואז מאיריס כל העולמות
 ברבות הטיבה. וזהו והגית בו יומ״ם ולילה. רצ״ל
 שהמשיך הארת הי״ג דהריך למדת יומ״ם. וגם
 לכילה בטפל. כי אח״כ מהגלים בניק׳ . ועיין
 בהקדמת הזהר שישנה דאיח בה י״ג עלין סחרנהא
 ע״כ אמר יומ״ם העיקר. ולילה הוא ע״י החיבור
 סיד אספקלריא שאינה מאירה היינו מראה לטושה.
. כמו הלבנה שמקבלת  שמתגלה בה אור הנגדי
: ן י  מן השמש ועיקר הארתה אור תשמש הבן הענ

יף ביממא ופרע בלילה] ז י ] 

 ועפיי פשוטו יש לפרש והגית ג״כ לשון הוצאה
 הט סיגים וכו׳ כאשר הוגה. שפירושו
 הוצאה. והעכין מוציא בזה העכין הזמן שלך היינו
 יומם ולילה ואמר ׳ומ״ם שהיא העיקר . ובלילה
 ע״כא״א בלי שיכה. ע״כ הלילה טפילה ע״כיומם
 בפ״ע הוא העיקר ולילה טפל ויהי׳ איך שיהי׳
 פי׳ והגי״ת והתביננ״ת . או כאינך הפירושים .
 אומרו יומ״ם. ולילה לטפל. להורות דהעיקר ביום
 והלילה לפירעון היום. והענין הזה אינו כשדר
ם] יבנידון זה אמרו ו י  מ״ב שהלילה בתחילה ואח״ ב [

 בגמ׳ יזיף ביממא ופרע בלילה :
 ועי״ל אילו הי׳ אומר והגית בי ירים ולילה הי׳
 משמע דרי ביום אחד ולילה אחת כל ימי
 חייו. ואילו הי׳ אומר בידם ובליל׳יה. הי׳ משמע
 דדי בפעם אחת ביום ופעם אחת בלילה. ולא
יגע׳ היום והלילה . ע״כ אמר יומ״ס  בכל חלקי ו
 היינו כ״ז שנק׳ הזמן יי״ם. ממילא ה״ה כן בלילה

 והבן :
 [בכל עת וזמן יובן שבל חדש בהורה נפי המקום

 והזמן והאיש]
ת (תשמור חקר ו׳ לעשות ו ש ע י ל ע ש  למק ת
. כבר מבוחר לעיל) בבל הכתוב ׳  ^ מלא ו
 בו. למע״ן הוא נתינת טעם להגיון יומם ולילה
 ומשמע אס נא ההגה יומס ולילה לא תיכל לשמור
 ולעשות כל הכתיב. כ׳ התורה היא נצחיות והיא
 עיקר הכל ונותנת כח הקיום לזמן ולכל הנהגות
 העולמות. וא״כ אין לך כל רגע ורגע. כלא ׳הנולז
 מהתורה שבל חדש וחור חדש כפי התחדשות הזמן
 ההווה המצטרך כפי העת והזמן והאדם המשכיל
 בה. וא״כ בעבור הריע ההוא כבר הי׳ כתוב
 בתורת איזה ענין הנרצה אל האדם ההווה בזמן



 עדותיך ח
 של רחמים והס ע״ב ם״ז ס׳׳: ס״ב ה״ן ז״נ ד״ן
ן בויקהל י  ג״כ ב״ן מ״ט מ״ה מ״ה מ״ד (עי
 משה בציור ׳״ג ת״ד) והכה הס בגימ׳ תשב״ד
׳ רבתי דחי׳׳ק וזהו לדעתי שביקש ך  מכין דרב״ך ב
 משה הודיעני נא את דרכ״ן והוא כיסד הפייט
ן כי הם מכיוכים נגד פ  דרכיך אלקיני לתאייך א
. אז ו ״ ב  י״: ת״ד דאריך והיא בניה׳ בא״ז תשו
 מרמז על ראש השנה א׳ לחדש הז׳ תשיבו אל
 הש״י. והוא בגימ׳ השב״ת טו״ב. ובגי׳ בקו״ל
 שיפ״ר. והנה תתבונן ראשית הצלחת המלחמה
 היתה בשבת בקו״לשיפ״ר והש״י התעורר רחמים
 העליונים עליהם'. י׳-״ש לו תש׳יי א״ז הצליח את
 דרכך מנין הי״ג ה:׳׳ ל ע״כ הניח המתרגם את
 התיבה על לשון המקרא. ומה נכבד הענץ הזה
 עפ״׳ דה שכהבת־ לעיל על והגי״ת בו יומס ולילה

 ודי לחכימא :
 רש״י ספר התורה הדה. קפר משנה תורה הי׳
 לפניו דייק מתיבת הז״ת ומתיבת ספ׳׳ר
 דמשמע איזה ספר בגליון הי׳ לפניו ומדקאמר
 הזה כמורה באצבע ומהיכן נדע שהוא משנה תורה
 ע״כ דלא בא לסחוס אלא לפרש ע״כ נדע דהוא
 משנת תורה המיוחד לקריאת המלך והיא מלא

 מוסרים ויראה ואהבה כנודע :
 כתב הדד״ק בפסוק הזה לא ימוש וכו׳. והנראה
 כי הימה מצוה ליהושע וכן לכל
 אדם עד שידע התורה ואח״כ ילמוד החכמות
 עכ״ל הכה לכאורה כל הרואה דברי המחבר האלה
 נראה מדבריו שביודעו משפנו, התורה הותר לו
 אח״כ להמיש מלהגות בה וללמוד החכמות והאיך
 אפשר נבעל דת הנכנס עמנו בברית ומדמין בדברי
 רז״ל להאמין בדברים כאלה הלא מציני לרז״ל
 ששאלו זה לזה מהו שילמוד אדם את בנו חכמת
 יוונית והשיבו ילמדהו בשעת שאינו לא יום ולא
 לילה כי כבר נאמר והגית בו ונו׳ ותרמב״ס כתב
 שעסק בשאר החכמות במקום היותן עזר להבנת
 ההורה ולקח כל אלה החכמות לרקחית ולעבחות
 ולאומית להראות העמים והשרים את ייפ׳ המלכה
 היא תורתיכי כ׳ כילם משרת־ם עבדים אלי׳
 ועושים עבודתה. ואפשר כן הוא ג״כ כוונת הרב
 הלז שיצ״ל שבתחנת ילמוד ההורה כפי הפשע
 ואח״כ יעסוק בחכמות הנצרכים חל התורה בכדי
 להבין רמיזית" וסודות״ ע״י החכמות אבל חלילה
 חלילה לומר שתותר לעזוב חכמת התירה באיזה
 רגע מימי חייו ולעשיק בחכמות המבלים העולם
ץ על לך כא ראה מ״ש הר  לא כאלה הלק יעקב (
 הרמב״ם הביאו בכ״מ פ״ד ממדע הגם שהמליצו
 כולם בעד הרמב״ם וביארו כוונתו עכ״ז לא שקע
ן ז״ל וכתב על דברי הרמב״ס הליאי  ולא נח הד
 שלא כתבם ועיין בק׳ מיוחס להחשיד מהו׳ יוסף
 יעב״ן אשר קא מצווח ככרוכיא על המבלי עולם
 כאילו) ויראה לי עוד להמליץ בעד ה״ב הלז
 בדביים האלה אפשר בראותו גם בימיו פיצות
 הדור בתניורת התאוה לצוד נפשות לחכמות
 החיציניות אזי עשה בחכמה להפליגם מחכמות
 החיצוניות האלה עד אשר ימלאו כריקיהם בתורה
 ומצותי׳ וממילא כיון שיבא לכלל זה בודאי לא
 יתרצה לחבק חיק זונה ככרי׳ מכוערת בהיות הבת
 מלך היפיפי׳ כצבת לימינו עיין בפירוש הרמב״ם

 למשכת

ך יהושע ד  ד

 מושכל בשכל. כ׳ עיקר השכל היא התבוננות
 באיכות עשיות המצות בדקדקים. והאיך תיכשר
דתי התיר-. וזהו שביקש משה י ׳  והאיך הופקל עפ
 אדון כל הנביאים אחיי גודל השגותיו. אשר כל
 מה שיש באפשריות החק מין האנושי השיג ויוחד
 מן המלאכים. אתרי כל זה ביקש הידעני נא את
 דרכייך חקר יו יד המורה על חכמה. רצ״ל אני
 רוצה שתידעני נא את דרכ ך הישייס בעיניך
 מנל׳ התחכמות למת כך ולמה כך. רק לידע את
 אשר ישר בעיניך כל הדרכים והנתיבות כי אחרי
 שנתוודע לי העעמים הגדולים הכמוסים בכל דרך
 ודרך אדע שלא הנעת* לתכלית המציה הבן הענין
 וזהי שיש לפרש ג״כ בכאן שאמר הש׳׳י ליהושע
ד החכמת ר  כ׳ אז תצליח אח דרכ״ך . חסר י
 באופן שלא תבקש למצוא בחכמה תגלית
 סיבה הררך הזה רק כאשר צרך י״י אלקיך ואם
 יתוודע לך עעם כעימות המצוה תדע שלא הגעת

 להכליחה ותעשה מאהבה כאשר ציך ״׳ :
י אז תצליח את דרכך. ואז השכי״ל. הגם שלפי  כ
 האמור חצלי״ח א״ת דרכ״ך. הכוונה על דרכי
 התורה והמצות. הנח דברי השי״ת אין סיף להבנתם
 ונלמוד בזה כפלים לתיישי׳. אחד שנהבונן. מהו
 כפל הלשון חצלי״ח השכי״ל. וגם כבר אמר למען
 השכיל. כ״ל לפרש עפ״י מה שרבים מקשים איך
 אפשר לקיים והגיח בו יומם ולילה. והרי א״א
 לחיות מבלי אכילת ושתי׳ ושיכה ורוב העולם
 במו׳ימ וכיוצא ושמעתי עפי״ז לפרצו משארז״ל אפשר
 אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וכו׳
 הורמו מתי כעשיח. ודקדקו קדמא׳ מהו זה היתור
 לשון חורש בשעת חרישה וכו׳ הל״ל אפשר אדם
 חורש וזירע וקוצר תורתו מתי וכו׳ ופירשו בו .
 להורות לחלילה לארס שבשעת עסקו בעסקי
 העולם להסיר ממכו עיל התורה רק גם בהיותו
 עוסק בעסקיו תהי׳ מחשבתו משועט בתורה
 ומצות״. וז״ש אפשל שיה׳׳ האדם חורש לגמרי
 בשעת חדשה וזורע לגמי״ וכי׳ והבן כי קצרתי.
 ועפ״ז יש לפרש גם בכאן יאמר אל יקשה בעיניך
 האיך אפשר כזה בתק העין האנושי. הלא צריך
ל יקשה  לעסוק בעסקי העולם אמר היש ית׳ י
 בעינך כי אז תצליח את דרכיך. דרכי עסקי
 העולם. ואז באותו הזמן גופא תשכיל במושכלומ
ד היינו ר  התירה. ובזה יובן ג״כ דרכ״ך חקר י
 דרכים החסרים מושכל הש:ל היינו עקק׳ העולם
 חרישה וקצירה ומד ׳מ. ובאותו הזמן תשכיל בשכל

: ן  הבן העני
ן תצלח ית דרכך. בכאן פי׳ הצלח כ  תרגום. ב
א פועל יוצא לאחרים דקאי להו ) בשבא" :  ״

:  אלשלאחריו ית דרכך
 תצלח ית דרכ״ך. יש לתמוה הלא הדרך המתרגם
 לתרגם בכ״מ תיבת דר״ך אורח. וכן בס׳
 הזה בכ״מ. קפיעל 3׳. ויגקשי תרדפים ביל הדריך
 בכל אורח״א ג׳ כי לא עברתם בדרך לא עברתץ
 באורח״א. וכן בכ״מ אין מספר. וכאן הניח לשון
 המקרא כפשוטו. והנראה דדקדק ג״כ מה שנכתב
ד הרבים. ולמדו בג״ש מפסוק ר  דרכ״ך חסר י
 הוליעני נא את דרכ״ך בחורה שבא ג״כ חסר ושם
 3יקש משה לההגלות לו הי״ג מדות של רחמים .
 והכה יש י״ג מילואי הוי׳ מכוונים נגד י״גמדות

 י) אולי ל״ל בפת״ה



 עדותיך דרך יהושע
 יתבארו לך דבל> המתרגם בכן תצליח וכו׳ ונכן

 הכש״נו :
ל תערץ ואל ץ א מ א ך הזק ו יתי א צו  ט׳ הלו
ל אשר ב ך ב ך י״י אלהי מ  תחת בי ע

: ך ל  ת
ט׳ עד קיף הפקוק יש לדקדק . ך ו יתי א צו ו  הל
 א׳ אומרו הלא נויתיך וכו׳ אין לו משמעית
 ומה יה ן ומה יוקיף. ב׳ יתור לשון אל תערץ
 ואל התת ג׳ אומיו כי עמך׳״׳ אלקיך ולא אמר
 כי עמך אני אך הוא לדעתי לבל יפיל לבו עליו
אמץ דהנרא׳ דעיקר  בראותו אזהרה הש״י לו חדק ו
 תלוי בחזקו והוקפו ומה יעש׳ אדם יציר חימר
 בחזקו ותוקפו ובפרט נגד עמים רבים גדולים
 ועצומים אם יעזבהו רדו הש״י לחיזקו בלבד .
 וא״כ יהי׳ הציוו הזאת קיבה ח״ו להטיל מורך
 בלב אנוש ובאמת לא כן הוא כי הש״י לא יעזוב
 את חקידיו ומנין הציוו הוא רק למציה וע״יהמצוה
 שיקיים מצות המצווה בחזק את לבו בזה יפעול
 גדולות שהש״י ילחם בעדו כ׳ באתערותא דלתתא
 וכו׳ וז״ש הש״י הלא צייהיך חזק ואמץ רצ״להלא
ץ וא״ל תח״ת ר ע  זה מה שצויתיך חזק ואמץ א״ל ה
 בקיבת הציוו הזאת באמרך שאעזבך חיו לחוזקך
 בלבד כי עמך ׳״י אלקיך בכל אשר תלך ר״ל
 מת שהליכחך הוא מלטה באיזה מצוה אתה עוקק
 למטה כמו כן תפעול פעול׳ למעל׳ להיות י״י ,
 הוא אלקיך קיבתך וכחך ע״כ ע״י כחך באיזה
 מצוה תפעול פעול׳ למעל׳ ע״כ לויתיך למצית

 שתה״ מצווה ועושי ענין החיזוק והבן :
ירצה עוד עפמ״ש תלמידי הבעש׳׳ע זלה״ה ,  ו
 בפקוק לעילם י״י דברך נלב בשמים
 היינו כי דבריו ית׳ חיים וקיימים לעד והנה
 בדבר יי׳ שמים נעשו היינו במאמרו יה׳ באמרו
 יהי רקי״ע ועד היום הדבור ההוא עומד ברקיע
 ונותן לו קיום ומאמרו ימי מהווה את הרקיע
 בכל רגע ורגע וכמו כן בכל מ״ב,והנה גס בכאן
 לבל יפול לב יהושע באומרו ית׳ חזק ואמץ ויבא
 לחשוש פן באיזה זמן לא אתחזק כ״כ ואבא לקמה
 ח״ו ע״כ אמר הוא ית׳ הלא צויתיך חזק ואמץ /
 ע״כ אל תערוץ ואל החת כי עמך י״י אלקיך /
 רצ״ל דיבורי אמץ וחזק הוא בתוכך לעד לעולם
 ה״ז כאילו י״י אלקיך עמך כי הוא ומחשבתי
 וחכמתו וציווייו חד ע״כבכ״מאשר הלך ׳״׳אלקיך
ן ולא יקררו ממך הדבורים והאותיות חדק  עמ
אמץ והם יתנו לך כח הקיום והחוזק לעולם :  ו

 תרגרם ארי בסעדך וכו׳ על תיבת עמ״ך .
 תירגם בםעד״ך כי איך יצדק לומר על
 היוצר כל אשר שרפי מעלה שואלים אי׳ מקום
 כבודו יהא בצוותא כביכול עם בן אדם ע״כ
 צריך לכנות הענין מל ההשגחה והעזר וכן דרך

 המתרגם בכל המקומות:
 מימרא די״י אלקך כאשר תתבונן מ׳׳ש בפקוק
 ה׳ תבין לאשורו מה כפי׳ בכאן לשוך
 מאמר כיון שאמר ייי אלקיך דייקא והוא הוא
 שם המאמר אשר בחוכו הוי׳ שם הנכבד הנכתב.

:  הבן מאד
 רשיי הלא צויחיך חזק ואמ׳ן במלחמה כמ״ש וכו׳

 רצ״ל דבר הלמד מעניינו וכמשיל:
 5א*ד

 למשנה כל ישראל הוצרכה׳ לציין כל זח לי ולבני
 גילי למשמרת כי עיני עוללה לנפשי מפרצוח
 הדור שרבו המתפרצים מערב רב וצודים נפשות
 לעזוב ההורה ודברי חדל נעקוק בחכמות חיצוניות
 ותולים בוקי קריקי באשלי רברבי וכשרואין באיזה
 מחבר קדמון איזה זכר מחכמות אלו תולץ א״ע
 באילן גמל ע״כ הוכרחתי לכהוב ולציין דברים
 אלו גיל דברי הרב. שחק לי׳ להרב הגדול לקברא
 כזו והשומע ישמע ויירא לנפשו ולא יחבק חיק
 נכרי׳ והבא לעמא פותחין לו ואני וב״ב וכל בני

 גילינו מבני בני׳ של מורה :
 נשמט מלעיל מפי׳ התרגו״ם

י בכן תצלה וכו׳ ובכן תכשיט. הנה בפקוק ר * 
 ז׳ פי׳ למען תשכיל בדיל דהצליח. הכה
 כראה דעתו להיות ב׳ מיכי השכלות הן אחת
 השכלוח עוה״ז לקיים ההורה והמצות לילך על
 ידן ממדריגה למדריגה כי זה כל האדם כל ימי
 חייו ומהן מההווה חלוקא דרבכן יחלבש האדם
 בו בעח פושטו מלבוש חומר עוהיז הוא הגוף
 יתלבש בלבוש הרוחכיי אשר פעל ועשה ע״י תורהו
 ומצוהיו. והנה גם לזה צריך השכלה כי הנה כל
 המצוח הם מצטרפים למלבוש אחד למשל ממצוה
 פלונית מההווה ביה יד ומפלוכיה ביה רגל וכיוצא
 וצריך לידע בכל פעם מה כחקר לו שיפעלהו
 בכחו וגם כשכבר פעל כל הלבוש בפעולת מלותיו
 צריך לידע האיך לחברם בכדי שיוצלח לקישוט
 ולחכשיט המשל בזה ממלגוש גשמי בעוה״ז. הכה
 צריך להשתדל להשיג מה שיצטרך לבית יד ולביח
 רגל ולשאר האברים הכה זה השתדלות אחת .
 ואח״כ כשישיג כ״ז א״א ללבכו ולהתקשט. עד
 יפעלהו באומכות התפירה לחבר חחיכה לחתיכה
 במקום הכרצה עד יוצלח לקישוט. וזהו השחדלות
 והשכלה השכים. והכה כשהאדם עוקק בת רה
 ומצות בעוה׳ז יפעיל בהשהדלוהו להכין להמלבוש
 כל הנצרך. ולעתיד בבוא עתו עת דודים ההורה
 תלמדהו דעת האיך לחבר איברי המלבוש עד יוצלח
 לתכשיט. והנה לעיל אמר למען תשכיל בכל אשר
 תלך א״כ על כרחך מיידי עדיין מהשתדלות והשכלות
 עוה״ז שעדי ן הוא הולך ממדריג׳ למדריג׳ כל
 ימי היותו על האדמה. ע״כ פי׳ הילתרגס השכלה
 ההוא מלשון הצלח׳־ה שיצליח אח דרכו אשר לזה
 שולח והכ״י יזמין לו בכל פעם המצוה הנצרכים
 לו להמלבוש דהיינו כשכבר פעל והכין מלבוש
 הראש יזמין לו הכ״׳ מצוה הנצרכת להכנה ביה
ד וכיוצא. והנה בפקוק זה נאמר כי אז הצליח  י
 אה דרכך ואז השכיל. והנה לכאורה כך הל״ל כי
 אז מצליח ואז השכיל אח דרכך והוה קאי דרכ״ך
 אתרווי הו ומדקדק לומר דרכ״ך חיכף אחר אז
 הצליח ממילא הכוונה דדרכ״ך לא קאי רק
 אחצל״ח בהוא הצלחה עוה״ז שעדיין הוא הולך
 בדרך מדרגא לדרגא. ואז השכי״ל קאי כשכבר בא
ן הדרך ושב לביתו הרמתה מרומים ישמן. והוא » 
 השכלת עוה ב שהוא ידיעת הלבשת התכשיטין
 שההורה תלמדהו אז דעה הא־ך לחברם עד יוצלחו
, ע״כ ׳ ו כ  לקישוט. ואז כחחן יכהן פאר וככלה ו
 אמר מקורם לשון הצלי״ח בכדי לגלוח על החשכיל
 דלבסוף דלא קאי על הצלתה עוהיז בהזמנה המלוח
 לק מל השכלות עוה״ב ב^כות התכשיטין ומעתה



 דדך ?w עדותיך ט
ם היצה׳׳ר יקיעחו לעבודהו יחיש והדברים * 
 ארוכים בהתבוננות הרעם למאוס ברע ולבחור
 בעוג . ובז ; יתגדל כבוד השי״ת ע״י מציאה הר״ע
י אח כל  ועי״כ יתהפך הרע לעוב וימלא כבוד "
 הארץ. ידידי הדברים האלה רחבים מכי ים לא
 עמ האסף פה והכה איש כזה עושה גם משמאל
 ימין ומהפך מה״ד לרחמי׳ (ודש דוד שרמי י״י
 לכגדי ממיר כי מימיכי בל אמוע שאין לו שמאל
 כלל כי לנו בחלל השמאלי חלל בקרבו וזיש לכן
 שמח לבי וכו׳ כי לא חזכח כפשי וכו׳ הבן כל
 העכין בההרחבוח) ולפי״ז יובן הפסוק רק חזק
 ואמץ מא״ד רצ״ל שתאמ] אח המא״ד הוא ההערא
 דשמאלא היצה׳׳ר שגם הוא ׳ההפך לימין ויסייעך
 לעבודחו יח״ש ובזה אל חסוד ממכו ימין ושמאל
 כי אין שמא״ל במציאות כלל כי כחל:פך לימין
 ואז השכיל בכל אשר חכך כי מובעח לו שלא
 יבא חטא על ידו כמ׳׳ש דוד לכן שמח לבי וכו׳
 אף בשלי ישכון לבטח כי לא העזוב כפש־ וכו׳
 הגן רחכן בהבין חיבה רק דבא למעט שאפילו
 בפלישוח מן העולם שהוא דרכה של חורה ילך
 בדרך המיצוע ולא ירבה בפרישוח עד שיכטה

 לקצווח (עיין ברמב״ם ה׳ דיעוח והבין) וזהו רק »
 למעט גם הפלישוח היהירה כי ההורה היא דיך
 האמה קו המילוע אם לא הבע״ח שכטה לשמא״ל
 צריך להכריע ביחר לימין ככורע מהרמב״ם עיי״ש:

 נשמט מפסוק ח׳
 ויש לפרש עוד לא ימוש ספר ההורה הזה
 מפי״ך והגי׳׳ח וכו׳. הכה לפי פירש״י הגירן
 הוא המחשבה וקשה בחחילה הזהיר על הדבור
 ואח״כ על המחשבה ויחכן לדעחי כי בחיבה
 מפי״ך לא על ד״ח בלבד יזהיר כ״א על כל
 הדיבורים בעסק המרמ וכיוצא וגם על אסלה
 ושהי׳. כי הכה א־ך יהי׳ באפשליוח למין האכושי
 שלא חמוש החולה מפיו כל ימי חייו בלי הפסק
 רגע ואין הקב״ה בא בטרוניא עם בליוחיו הרי
 צליך האדם לדבר בעכייכי מו״מ ובעסק אכילה
 ושהי׳ / אך הוא אס האדם איכו מדבר שום דינור
 רק ההקרח׳ לצורך גופו כדי חיותו בעכייכי מרמ
 ההכרחים. הכה זהו כחירה כי כצטויכו וברכך
 בכל מעשה ידך ונזעח אפיך חאכל לחם א״כ
 דיבורו כהורה הוא וכד״ח יחשב וכשהאדם הולך
 בעכ״כי מו״מ ומדבר בעכייכים הצריכים ועוסק
 בעסקיו ומחשב ושוקל גדעחו איזה מן ההכרח
 ומוהר ומה שהוא מיחרוה דבר שפתים ירחיק .
 הכה בדיבורו ועסקי זה מקיים התורה וכן באכיל׳
 ושתי׳ כשמחשב מהו ההכרח לקיום הגוף להורה
 ולעבודה הכה כתורה הוא וכקרבטת יחשב ומה
 שהוא מותלות ירחיק וכן בכל עטינים הכה איש
 כזה כל עסקיו תולה הוא . ובזה יבא פי׳ הפסוק
 ע״כ לא ימוש ספר התור׳ הזה מפיך בכל מה
 שתעסוק במו פיך בדיבורי מרמ ונאכיל׳ ושתי׳
 לא ימוש ספר התור׳ ממכו סתתבוכן עפ״י ספר
 התור׳ מה שהוא מותר ומה שהוא אסיר ובאתה
 אופן הבא למדליגת זו שתהי׳ יכול לכוין ולשקול
 הכל במאזכי צדק ע״כ אכי אומר לך והגי״ח ב״ו
 יומ״ם וליל״ה שהה״ חושב במחשבחך יומם וליל׳
 למען השמור לעשיח ככל הכחוב בו רצ׳׳ל עי״ז
 מדע מהו בחי׳ לשמררומהו לעשרה היינו שהרע

 ה ומם

 באיד והיכן לוהו בימי משח וכו׳ דקאמר הלא
 צוימיך היכן צוהו דליכא למימר מה
 שצוהו מקודם חזק ואמין דזהו לדלך אלן ולהורה

 כמש״ל כ״ז לפי פשועו :

 [ענין ההבוככוח הדעה בהכנה ויישוב הדעה בכל
 מציה ומלוה]

 דברי מר״ן האריז״ל. ג״פ חז״ק (נאמר גס׳
 יהושע) בגי׳ מש׳׳ה והמוכה כי ג׳
 בחיטח יש למשה והם עיבור ויגיקה ומוחין
 דגדלות . ומכל אלו הוצרך הש״י עחה להאיר
 ביהושע בסוד ויסמוך אח ירו עליו. אמכם להיוח
 כי ג׳ בחי׳ אלו סלם הם א׳ כי משיה אחד
 הוא לכן ני׳פ חזק איכס רק כמכין משה א׳ אבל
 מהחלק לג״פ להורוח לג׳ זמכיכ של משה אך
 כולם אחד עכ״ל העכין הזה הוא דבר הכצרך לכל
 איש הכככס החח עול ההורה כי זה כל האדם
 הישראלי. משיה הוא בחי׳ הדע״ח כל כל איש
 כמדע. והכה הראה הדע״ח שבאדם על כרחך
 נוצר עמו בבטן אמו רק הוא 3כחמוכן להוציאו
 אל הפועל ואחיכ כשיוצא האדם מבען אמו. ע״י
 היניקה מהגדל בכל פעם המרה והוא אעפי״כ
 בקטטה ואח״כ כאשר יעחק משדי אמו מהגדל
 בכל פעם הדעה עד הגיעו לכלל מוחין דגדלוח
 וכ״ה העכין בכל עכין שמחבוכן האדם באתה
 מושכל. ואיזה מצוח . הכה מחחילה טפל בדעחו
 למשוח המצוה הזאח והוא רק הככח נבח״ עיבור
 שעדיין לא ידע האיך ומה יעשה והוא הכק׳ חכמה
 מושכל ראשון כח מיה. וכבר ידעח כי חכמ״ה
 נק׳ א״נ . והוא כמו הרעיה שבעיבור שהככה
 שבעיבור הוא נאה מהאנ. ואח״כ כשמחבוכן
 האדם האיך ומה יעשה המצוה וילמוד במו פיו
 האיך יעשכה הוא דמיון הפה היונק שדי אמ״ו.
 והנה הוא בחי׳ ביכה מבין דבר מחוך דבר הראשון
 המוכן. וכבר ידעח כי ביכ״ה כק׳ אם ואח״כ
 כאשר כבר עמד על חוכיוח המצוה איך" ומה יעשכ׳
 וכגמר בדעהו בהקכמה לעשוחה בעכייכהכך וכך
 הכה כק׳ נעחק מכדי אמו בדעה שלם. והוא
 הכק׳ מוחי״ן דגדלוח שאינו צריך עוד ליכיקה .
 וכל ג׳ בחיטח אלו כק׳ ביחד מש״ה בחי׳ הדע״ח
 השלם בסוד מש״ה שפיר קאמרח כי הדעה הזה
 הכשלם בגדלות הנה הוא הי׳ בהכנה בכח בעיבור
 וזהו מש״ה שפי״ר קאמרת רצ״ל הוצאת באמירהך
 לפועל להיות בבתי׳ מש״ה דעת שלם מאותה
 הבחיכה הלאשוכה שהי׳ בכח בעיבור בהיות עדיין
 שפי״ר.(מלשון שפי״ר ושל״) בבטן אמך . והגן
 העכין ויהי׳ לך למלאה עיכים ולמשיבת כפש בדרכי
 השיית בכל עכין ועכין ותעשה כל מצוה ומושכל
 בהככ׳וביכוב הדעת והלטוש עיכי רעיונך להבין אכפי׳
 בול שמועה זו. והש״י יאיר עינינו בתורתו ומלותיו

 ויה״ר שלא יאמר פינו דבר שלא כרצוני:
 נשמט מפסוק ז׳

 [להפוך יצה״ר ליצ״נו]
 ויש לפרש עוד בדרך דרש רק חזק ואמץ מא״ד
 אומרו ר״ק למעט. ואומרו מאיד
 וגם מהו אל תסור ממנו ימין ושמאל אמרו רז״ל
 והנה טוב זה יצ״ט מאיד זה יצהיר דהנה זה כל
 האדם להפוך מר למתוק שישלים עמו סטרא דשמאלא



 יהושע עדותיך

 מפני מה הזכיר הנופל העברת הירדן מה עזן
. ואגב כחנוכן הלאמ״ר שאיכו לאמ״ר ף סי ו  ומה י
 לזולת הגם שכבר פ־י־שכי הכה כפלים לחושי׳ .
 וכדקדק כמי תיבת לב״ס מיותר והליל הכינו צדה
 וגם אומרו הירדן הדת דיקא אך הנה כתבכו
 שיהושע הי׳ במוכרת בציוו אל העש להככ׳ בצדה
 וכלי זין כדיך כל הארץ בעת המלחמ׳ כי נצכוו׳
 חדק ואמץ היינו שנרי התחזקו באיתערותא
. אבל באמת לי״׳ הישועי וחשש ׳ כו  דלתתא ו
 יהושע פן יביאו העש להרהר מה נשתנ׳ ביאה
 זי מיצ״מ שהלכנו אחריו במדבר בארץ לא ז־ועי
 מבלי מזון ומחיי והשם חשב׳ עלינו לטוב באמרו
 ית׳ לנביא זכרתי לך חשל* נעיריך לכתך אחרי
 במדבר וכו׳ ועי״ז יעלו מורך בלבבם שיהי׳ מלחמ׳
 מבעיית לזה אמר יהושע שאין רצונו ימ״ש לשדר
 המערכ׳ כשאפשר להיות בעבע משא״כ במקום
 שא״א להיות בעבע או במקום המצערך להודיע
 לבאי עולם גודל רוממותו ית״ש כענין ק״׳ש וידעו
. והנה אמח ל בההוא גברא י ״  מצרים כי אני י
 שלא הי׳ סיפק בידו להחזיק מיניקת לבנו שנבראו
ן והניק את בנו אמר אבי׳ כמה גרוע ד  לו ד
 אדם זת שנשתנו לו סדרי בראשית כי במקים
 שאפשר שיהי׳ בעבע שיהי׳ לו מעות והוא לא
 זכה לזה רק שהיצרך להשתנות עליו סדרי בראשית
 וגס אין בזה צורך פרסום גדולתו ית״ש כי הי/
 איש פרעי בין ישראל מבלי הודע׳ לאוח׳׳ע הכס
 הזה זה תענין לגריעות יחשב לו כי עי״ז ימכת
 לו מזכיותיו. ודש יהושע הכינו לכ׳׳ם (להנאתכם
 ולעובתכם) צדה (להיות שבצאתכם מא״מ לא היי
 באפשרי להכין צדה לארבעים שנת וגם אפילו לא
 נתעכבו ארבעים שנח במדבר. עכ״ז א״א להכין
 צדה לרבתי עם לשנ׳ אפילו לחם ומים למדבר .
 וגם שיצאו בחפזון וגם צדה לא עשו להם משא״כ
 בכאן שאפשר להיות בעבע) כי בעוד שלשת ימים
 אתם עוברים את תירדן (ותבואו לבתים מלאים
 כל עוב וא״צ לתכנת צדה רק לשלשת ימים ולמת
 זאת לכם שיהי׳ כס שלא כטבע כיון שהוא דבר
 שאפשר להיות בעבע וגם לא יהי׳ בזה פיסומי
 ניסא לאוה״ע ואם תעריחו בזת את הש״י ינוכה
 חיו מזכיותכם ע״כ הוא להנאתכם ולטובתכם
ה דייקאהכתבזה ד  שתכינו צדה) ואמרו תירק ה
 הורת להם שבדבר ההכרחי הש״י יעשה להס כק
 שהוד להם בדיבורו שיעברו הירדן הז״ה לנגדם
 שהי׳ מאד עמוק ומלא על כל גדותיו וא״א לעבור
 אלא באני שיע והאיך אפשר לרבתי עם לעשות
 סייעים בג׳ ימים שיספיקו לכל ההמון. וג״כ לא
 ציוה להם לעשות אני ש״עין ע״כ תדעו שהש״י
 יעשה להם כס בשידוד המערכ׳ כיון שהוא דבר
 שא״א מזה תדעו שהכנת צדה הוא להנאתכם .
 כיון שהוא דגר שאפשר בעבע . אבל באמת אין
 מעצור להש׳י להושיע ע״כ הזכיר העברת היררן
 וג״כ דבאמת לא באו לעיר עד כמה ימים אך
 בודאי כפרים ועיירות קענות בתים מלאים כל
 טוב היו תיכף אחר הירדן. הנה תיכף בהעברה
ק  יהי׳ להם די הסיפוק ואין מן הצורך להככ׳ ר
 לג׳ ימים ויצדק כפשוטו ג״כ הירדן הדה שאתם
 רואים נעיכיכם ותיכף תבואו לארץ טובה אין מן

: י ״  הצייד לחככה דרבה רק לג
 וירו*׳

 דרך
 מהו אסור ומהו מותר כי אז תצליח את דרכך
 בעכיכי עוה״ז וא״ז תשכי״ל רצ״ל באותו הזמן
 שתצליח את דרכך ג״כ באותו הזמן תשכיל בתור׳

 כי כל ענייניך תורה יקראו הבן העכין :

ו יהושע את שטרי העם לאמי צ ד ר ר  י
 ויצ״ו וכף לא ויאמר רק ויצ׳׳ו בזריזות כמשפט
 לשון צ״ו להורות כי נזדרז לציווייו ית׳ וצרה

 תיכף בזריזות להכין עצמם למלחמה:

כל ערום יעשה בדעת] ] 
 לאטד אינו מובן כי אינולאמ״ר לזולת. והנה
 לפי פשוטו י״ל דלוה לשוטרים הגדולים
 שיאמרו לשוטרים שתחתיהם עברו בקרב וכו׳ .
 והנראה דהכה יהושע הוצרך עפ״י ליווייו י״ס
ק ואמץ הוצרך לעשות איתערותא ז  שלוה לו ח
 דלתתא בחיזוק ואימוץ כנהוג להכין כלי זיין
 והזדרזות כנהיג במלחמה ולי״י התשועה אך חשש
 יהושע פן עי״ז כמקרה דור המדבר ח״ו יקרהו.
 כאשר יציה את העם בזריזות מ, פלג להכין כלי
 זיין וצדה יבואו לחשוב שתה״ מנחמה טבעיות
 וירך לבבם ע״כ ויצר יהושע את השיטריס לאמ״ר
 הגם שהוכרח לעשות בציוו בזריזות עכ״ז צוה
 לאמ״ר היינו באמירה רכה בחשאי לא בגדר ציוו
 המופלג בבהלת מלחמת במקום סכנה רק כמצווה

 לעשות מצוה באמירה רכה :
 רש׳יי ריצד יהושע ביום שתמו ימי וכו׳ הוא
 בהכרח כאשר יתבאר בקפיטל ב׳ אי״ה :

 י״א עברו בקרב המחנה וצוואת העםלאמר
 הכינו לבם צדה בי בעוד שלשת ימים אתם
 עברים את הירדן הזה לבוא לרשת את הארץ

 אשר י״י אלהיכם נותן לבם לרשתה.
 עברו בקרב כו׳

 והנה הי׳ די לשיאמר צוו את העם וממילא יובן
 ההעברה וגם הלאמ״ר אינו מיבן . אך
 עפ״י הכ״ל יתכן היטב דהנה יהושע חשש בכל
 העכין לבל ׳פול מורך בלב העם בציות להם הכנה
 ויחשבו שיהי׳ מלחמת טבעיות ולא יעצרו כח .
 והכה המכהג הוא המלך מצות את השרים הגדולים
 וכל שר מצוה לסרדיוטין שתחתיו והם יצוו את
 הגוליירין שתחתיהם. אבל איכו מן הדרך להשרים
 הגדולים הקרובים למלכות הם בעצמם יצוו להמון
 עם ויאמר הכתוב ומשמיענו איך שיהושע לא
 עשה כמכהג הכהוג מחשש הכ״ל כי באם תלך
ך כמה מדריגות תהי׳  הציוו מי׳יש לאישים מ
 ברעש ובמהומהע״י ממוכים רבים ויתבהלו בשומעם
 הפלגת הציור חיש קל לעמוד על כפשם . והכה
 לזה תיקן יהושע וצוה להשיטרים הגדולים אשר
 שמעו מפיו העכין הנרצה להיות הכל באמירה רכה
 לקיים מצות ׳״י בלבד ולי״י התשועה שהם בעצמם
 יעברו בתיך המחנה ויצוו את העם לאמ״ר באמירה

 רכה להסיר המכשול והבן :
 [במקום שאפשר להשתמש בטבע אין לבקש כס
 שלא כטבע רק להשתדל בטבע אם לא במקום
. ת״ש]  שיהי׳ כורע אל האומות פיסום גמלתו י
 הכיגו לכס צדה כי בעוד שלשת ימים אתם
 עוברים את הירדן הזה הקישיא רבה



 עדותיך י
 להלחם עם ישראל הלא אין נידם עון נזה כיון
 שהם נאים לקחת אה ארלם אך הוא כיון שיראו
 ינושת המים ויראו שזה גזירת השיי נכתיכת הארץ
 להם וכאשר אעפי״כ יתנו כחף סוררת יתחייבו
 כלי׳ וכל באי עולם יצדיקו דין שמיס . א״כ
 מעעמים האלה הוכרח להיות כס בבקיעת הירדן

 שלא כמבע:
 תרגום בםוף תלתא יומין פי׳ על בעו״ד רציכו
 לפרש מדלא קאמר אחר שלשת ימים רק
 בערד היינו שיהי׳ עוד בכמצא זמן מה מהג״י

 אז חענורו היינו סוף הג׳ ימים :
 רש״י בעוד שלשת ימים. בסיף שלשת ימים
 בעוד שתהא כאן ג״י ואחר תעבורו לא
 אמר כתרגומ״ו כי לפי מה שפירשתי התרגום

 מפרש באופן אחר .
 [מדה בתורה דבר הלמד מעניינו ונלמד מכאן
 איך יקדש האדם א״ע בזיווגו במחשבה ובמעשה]

 י״ב ולראובני ולגדי ולחצי שבט הטנשה
 אמר יהושע לאמר . המנשה אומרו
 המנש״ה בה״א הידיעה וגם אומרו לאמ״ר שאינו
 .לזולת: יראה עפ״י מ״ש האריז״ל העעס שנשארו
 ראובן וגד וחצי מנשה חוץ לא״י להיות שהי׳
 בלידתם אהה ענין שנשארו על ידי זה מחוץלא״י
 דהיינו ראובן חשב יעקב ברחל והית׳ לאה וגד
 לא ידע יעקב בזלפה כי לא כתייעצה עמו לאת
 ויוסף נשא אסנת בת דינה משכם . ותנה יוסף
 כולו קודש ואסנת חצי׳ בקדש וחצי׳ בחול ע״כ
 רביע חלק בכי יוסף נשארו בחו״ל דהיינו חצי
 שנע מנשה. והכה לא כורע איזה חלק ממכשה
 יש בו בחי׳ חוץ ואיזה בחי׳ פכים רק כודע למשה
 ברוח קדשו. ע״כ הגם שלא כגשו בכי מנשה אל
 משה שיתן להם את ארץ הגלעד השכיל משה
 ברוח קדשו איזה חלק מבכי מכשה שייכים לעבר
 הירדן וכחן לחם. והכה ציוו משה שיעברו חלוצים
 לא ה״ למנשה כ׳ לא כגשו אליו רק הוא מעצמו
 כחן לחם . אבל ממילא מובן מדברי משה שאמר
 בדרך חימא בכלל האחיכ׳ם יבאו למלחמה ואתם
 חשבו פח. הכה כל הפסוק מיוחר היל להתחיל
 דברו מלמ״ה חכיאון ומ׳. ועוד קשה דאם הקפידא
 הזאה הוא רק שלא יכיאו אח לב ב״י מה זה
 שצוה משה ואם לא יעברו וכו׳ וכאחזו בחוככם
 וכו׳ הרי לא קנס אוחם שום קנס . אך הוא
 דבזולח זאח הקפידא יש עוד קפידא . כי באם
 לא יבואו כלל למלחמה יישארו בעבר הירדן .
 הכה יש חשש שיאמרו שאותן השבעים חיו פגומי׳
 מסיבה חנ״ל ע״כ מכעס סש״י מצאת למלחמת
 א״י כי כל העד כולם קדושים בעינן וז״ש להם
 משה האחיכ״ם יבאו למלחמ׳ רצ״ל היה אחיכם
 כמוהם כמוכם כולם קדושים ואתם תשבו פה .
 יש חשש לומר שאינם אחיכם שאתם חיו בגדר
 החול פגומי׳ זהי״ עעם א׳ ולמה חכיאון וכו׳ תוא
 טעם ב׳ ע״כ לא אמר למה חכיאון רק ולמה
 תכיאון וכר שהוא הוספת טעם בוא״ו הכוסף .
 ע״כ אמר משה אס לא יעברו וכאחזו בתיככם.
 כי ע״כ אם לא יעברו מוכרחים אתם ליחן לחם
 דוקא אחוזה בתיך הארץ בכדי שלא יחשבו עליהם
 מחשבת חץ לגמרי מ3חי׳ בכי תמורה שישנם חיו

 בכלל

 דדך יהושע

 וירצה עוד הכיכו לכם צדה באמת מיו מסתפקים
 יון המן שבכליה ס וישראל בודאי ידעו
 שיספיק להם על כרחך המן עד ט״ז כיסן דמבואר
 בתורה וביי אכלו את המן ארבעים שכה ולו יחי׳
 שהעוגה שהוציאו ממצרים טעמו בו טעם מן .
 ועדיין לא כשלמו ארבעים שכה עד ט״ז כיסן .
 ע״כ עיקר מוכת הצד״ה הוא על כלי זיין (הגם
 שהכוונה כפשוטו ג״כ) והוציאו בלשון צד״ה .
 דהכנת כלי זיין להם היא כדמיון הכנת צדה .
 דאין הברכה שורה על דבר ריק ע״כ אין מברכין
 ברהמ״ז על שלחן ריקם יאסוך שמן דאלישע יוכיח
 כ״ה הדבר בהכנת כלי זיין שע״ הכנה דרבה
 הלזו יתעורר חשד נוקמת לנקום מראש פ־עות
 אויב. ובזה ׳דוקדק ג״כ לכ״ס להנאתכם ולטובתכם
 ואין הכנה הזו להכית האויב הנלחם בחרב כי
 ממילא יפלו חללים מהחרב לי״י מלא׳דם הכלח ס לכם:
 כי בעוד שלש״ת ימים אומרו בעו״ד ולא אחר
 שלשת ימים כ״ל דהכה זה
 הי׳ ביום שהמו ימי בכי אבל משה וקיי״למקצת
 יום למ״ד ככולו וכשאר עוד מקצת היום . ואמר
 בערד שלשת ימים. רצ״ל אחר שיהיו שלשת ימים
 עס העו״ד הכשאר מהשלשים תעברו את הירק
 ולא תצטרכו להמתין ג״י מעל״ע רק העו״ד הזה

 כחשב ליום כיל :
 את״ם עוברים וכו׳ אומרו את״ם ולא כפשוטו
 חעברו בא לחזק לבבם שבזכותם תהי׳

 ההעברה כי יקרה כפשם בעיכי י״י:
 וירצה עוד אתם עובריים את הירדן. רצ״ל תעבירו
 ותסיעו את הירדן מגבולו כי הירדן יסוב
 לאחור בבואכם אליו ואומרו הזיה כבר כתבאר
 עם שהוא מלא על כל גדותיו וכאן הוא עמוק

 ורחב ידים עכ״ז העבירוהו מכחלתו:
 [כשהשיי מראה גבורחו לבאי עולם ואינם שמים

 על לב מחחייבים וכעכשים]
 לבוא לרשת אח הארץ אשר י״י אלקיכם כחן
 לכם לרשתה . הכה תיבת לברא מיותר
 וגם יש להתבוכן לברא מלא . עוד תיבות אשר
 י״י אלקיכם כתן וכו׳ הכל מיותר עד סוף הפסוק
 כי מ׳ לא ידע בכל אלה. והכרא׳ עפ״י משיל .
 דהש״י במקום שאפשר להתנהג בטבע לא ישדר
 מערכות השמים . רק כשא״א להיות הכס בעבע
 ישדד העבע באהבת עמו ישראל או במקום
 המצטרך לאוה׳ע פירסום אלקותו . והנה למה
 יעביר את הירדן ויבשהו הלא אפשר לעשות אני
 שייעץ הרבה ויעברו כל העם . וז״ש לברא
 לרשת את הארץ . שהש״י רוצח שתהי׳ ביאתם
 מליאה שיבואו כולם כאחד ביחד לאיי עיכ לברא
 מלא ביאה מליאה ולא לסירוגין כי הא דר׳זירא
 לנקע מיצרא ועבר. אמר אתרא דמשה ואהרן לא
 קזכו לה וכו׳ ע״כ באם יעברו בסירוגין יבואו
 לקכאות אחד את חבימ שחבירו כבר זכה והוא
 לא זכה ויאמר מי יימר דזכיכא. ע״כ רצת י״י
 נינושת המים ויבואו כולם כאחד ועעם הב׳ אשר
 י״י אלקיכם כתן לכם לרשתה רצ״ל כיון שהש״י
 הוא הכוהן לכם לרשתה ע״כ בראשית הביא׳ ירא׳
 גבורתו לעיני העמים כי הוא המוריש והוא המנחיל
 ובזה ידוקדק שחזר ואמר תיבת לישת״ה כי תנת
 יש להתבונן במת יתחייבו אותן האומות בהתחזקם



 יהושע עדותיך
 נפלאות כאילו מזמן הראשון שנתהווה הפלא •
 והדברים ארוכים בדרשותינו לימי חנוכה. והכה
 עפ״י הקדמה הלזו יובן עפ״י מש״ל. דמדברי משה
 שלוה לביג וב״ר נולד הענ־ן הזה גם לחצי שבט
 מנשה דחד טעמא איה להר. והנה לפ״ז ציוו משה
 הוא בבחי׳ דכר המוליד הענ״ן גם לזמן הזה
 הנדבר גם למנשה. וזהו זכו״ר. את הדבר אשר
 צוה אחכם מכה עבד ׳״׳.רצ׳׳ל עכו להדבראשר
 ליה אהכם מכה . בחיי זכר. המשפיע / לאמ׳׳ר
 הענין גם למנכה. הבן הענין לפ* משפט לשה״ק
. ובזה יצדק מאד הלאמ׳׳ר. וזהו  ויונעם לנפשן
 העכין ציוו משת בקוד תירי שבכתב כי פני משה
 כפני חמה ויהושע למד ממנו במדות שהתור׳
 נדרשת במדת הדבר הלמד מעניינו הק׳ תור׳
ן תול׳ שבכתב ] יהושע כפני לבנה כי נ י נ פ  שבע ׳פ כי [
 בבחי׳ ז:ר המוליד. ותור׳ שבע״פ בבחי׳ הנקב׳
 המהגל׳ על ידה ההולד׳ אשר הי׳ נעלמת בזכר
 הבן הענין. ויצדק מאד זכרר בלשון יחיד כי קאי

 על הדב״ר הזה :
ד ״׳ל. לפי מ״ש אצלינו בתורה .  ועפ״י פשועו עו
 בפ׳ מטות ויאמ״ר ביג וב״ר אפקי׳ בלשון יחיד
 וכתבנו שם בהמשן הפקוקים להיות שב״ג וב״ר
 נכשלו בדבריהם אחת שעשו עיקר מתמקנה והטף
 והנשים לטפל. וגם שאמרו שיעברו חלוצים לפני
 בני ישראל. ולא אמרו לפני י״י כאשר נחבאר שם
 בדברינו בטוב טעם. ומשה הוכיחם בדבריו בשתים
ו לנפשותם מלדבר כולם ביחד  אלו אזי הווה ״רד
 פן ברבות הדברים בריבוי עם יומשך מדבריהם
י וביררו להם מליץ ימלי׳ן  ענין שאינו נרצה לפני ״
 בעדם כל הדברים בשיקול הדעת כל דבר ודבר.
 ע״כ נאמר ויאמר בלשון יחיד. והנח י״ל שכן הי׳

 מנהגם עד היום . ובזה יצדק כפשוטו
 הלאמר גם בפקיק הי״ב . ויציק גיכ
 ולראובני ונגדי אמר ולראובני ולגדי ולחצי
 וכו׳. היינו אותו האיש הממליץ בעד הראובני
 והגדי וכו׳ אמר יהושע לאמר לכולם ויצדק לכרז
 מאד אומרו זכו״ר שהוא יזכור את אשר החנה
 כי הוא הי׳ הממליץ זה מה שנ״ל עפ״י פשיט*

 ויצדק מאד :
 את הדבר אקר ציה. תיבת דזדב״ר לכאור׳ מ:ותר
 דהל״ל זכור את אשר צוה. וגם לפי האמור
 דתיבת זכר ר קאי על הדב״ר להיות דבר הנמל
 מעניינו יצדק הענין ג״כ בזילת הדב׳׳ר ויהי׳ קאי
ן הוא ג״ב עפ״י מ״ש  זכו״ר על אשר צדה. א
 בתור׳ שמשה הוכיחם הגס שיחלצו למלחמ׳ עכ׳יז
 צריכים לכוין לקיים מאמרו ית׳ וציווייו שצוה
 להלחם. ולא מחשש שיניאו לב ב״י בלבד כי בזה
 לא יצאו י״ח המ״ע דאורי" שצריכה כוונה לקיים
 כאשר צוה י״י ובזולת זה לא יצאו ׳״ח. ע״כ
 ש־נה משת שהם אמרו ואנחנו נחלץ חושים לפני
 בני ישראל. ומשה אמר אס תעשון את הדבר הזה
 אם תחלצו לפני י״י נמלחמ׳ וכו׳ והייתם נקיים
 מי״י ומישראל אז משיבו עבדיך יעברו כל חלוץ
 צבא לפני יי׳ למלחמ׳ כאשר אדני דובר עיי׳׳ש
 כל הענין ותחן מעדנים לנפשן. ובזה יצדק הענין
 בכאן אומרו. את הדב״ר. די־קא לא הציור בלבד
 שהוא ענין העברת חלוצים יהי׳ באיז׳ אופןשיהי׳
 רקדוקא הדב״ר אשר יצא מפי משה שיעברו חלוצים

 לחני

 דרך
 בכלל וברותי וכר ע״כ הנם שבחצי שבע מנשה
 לא שיין העעם של למה הניאון וכו׳ כיון שתם
רן בלב ב״י  לא בקשו זה ממשה לא העלו בזה מו
ן אעפי״כ יש חשש מעעס הא׳ עיכ הוא דבר  א
 הנלמד מעניינו שגם הם מוכרחים לעבור חלוצים
נ הוקפה היוד״ן בראובן  למלחמה. ובזה יבא עי
גד״ והוקפה הה״א במנשה גד שאמר ראובנ״י ו  ו
. והנה אמר כפשוטו ולח'.י ן  כאשר יחבאר בקמו
 שבע המנש״ה הידוע אשר ידע משה שאוהו החצי
 יש בהם מכח אקנה מאותו החלק שהי׳ בה
 משכם שפעל מעשה בדינה אמר יהושע לאמיר
 רצ״ל אמר יהושע לראובן וגד שיומשן אמיר׳ גם
 לחצי כבט מנשה פחד דינא איה להו וה״לכאלו
 נאמר ולראובני ולגדי אמר יהושע לחצי שבט
 המנשה לאמר שאמר לראיבן וגד שיומכן אמיר׳
 גם לחצי מנשה רק שלא נכתב כן דבאמח הזכיר
 הענין גם לראובן וגד בעצמם שיקבלו עשות את
 אשר כצטוו מפי משה הגן העכין כי נכון הוא
רד חמורה על המחשב׳  וז״ש ולראובכי בהוקפת הי
 וכן לגד״' שיש בהם חשש ממחשבת יעקב בעת
 הוולדס. ובאמת כשרים הם כי שאכי יעקב שלא
 חטא בזה כאשר כתבאר במקומו ואנח לאבהן
 דעלמא ע״כ מקף עליהם היו״ד להורות מחשבתם
 בקודש ע״כ לא כדחו ח״ו מהקדוש׳ רק עבור זה
 כמשן להם כחלתם מעבר לירדן ומוכרחים ׳(!ציית
 למלחמת א״י בכדי שלא יוחשב עליהם מחשבת
. וכן לחצי שגט המכש״ה חוץ מה שכתבכו ץ  חו
 הוקפה הה״א הידיע׳ מורה על ידיעת משה ברוה״ק
ד מקף לזה כוקפ׳ הה״א ן לזה. עו י  איזה חצי שי
 בו פכמצא בו חשש במעשה שכם לא במחשבה
. כי הה׳׳א מורה על המעש׳ ד ג  בלבד כמו בראובן ו
 ולא כוקפה וא״ו שמורה ג״כ על המעש׳ כמ״ש
 כמה פעמים ו׳ ימי המעש׳ כי בחי׳ ו׳ הוא בחי׳
 דכירה וכאן אין פגם מבחי׳ הדכורא כ׳ שכם
 איכו בקדוש׳ ומה יסן ומה יוסיף רק הפגם הוא
 במק׳ דקדוק׳ היינו דינה שנפעל בה מעשה
 הזוהמא וג״כ בהענין הנדבר ממנשה שנולד מיוכף
 ומאקנת . הנה אין החשש מיוכף רק מאקנת
 מק׳ ע״ כ הוא הוספת הה״א הבן העכין .
 ואמר יהושע לאמר גם להם שחד דינא אית להר
 מטעם הנ״ל הבן העכין. שלמד יהושע בכאן מרה

 בתורה.דבר הלמד מעניינו :
 [תורה שבכתב בבח״ דכר המוליד ותור׳ שבע״פ

 ע״י מתגלית ההולד׳ הנעלמת]
 י״ג זכור את הדבר אשר צוה אהבם מיניה
 עבד י׳יי לאמר י״י אלהיכם מניח

נתן לכם את הארץ הזאת.  לכם ו
 זכור נכון יחיד. הנה בעלי הפשט אמרו כהוא
 כמו זכר״וכבר ידעת ידידי אין רליכיכו בזה
״ " ד  שאין מקרה בהירה ובנביאים והכל בכתב מי
 ומה שנראה לדעתינו עפ׳׳י מ״שבמ״א בפסוק זכר
 עשה לנפלאותיו. שכח הזכרון נק׳ זכ״ר להיות
 הכח וציור הראשון הנתקע בראשית התהוות
 המעשה. הוא משפיע להלן באיחור הזמן כדמיון
 הזכר המשפיע דהיינו שהכח הראשון הוא מוליד
 לזמנים אחרים להזכרתעכין הכתהווה מקדם קדמתה
 ע״כ נק׳ בלשה״קזכר. וזהו זכר עשה לנפלחותיו
 עשה כח השפעה לנפלאותיו שבכל עת ועת יושפע



 עדותיזז יא
 הוא סיבםכם וממנו יצאו כבושים בסיני לאשוכ׳
 ביעקב שתהא התולד׳ באופן זה בכדי שיתרחב
 גבול הקודש על ידכם כשתשארו בכאן וישתתף
 גם המקום הזה לקדושת הארץ. כאשר ידוע
 שלעתיד יהי׳ קדושת הארץ הזאת ביתר שאת
 כמבואר בחז״ל. והוצרך ההתחל׳ להיות כעת ע״י
 ב״ג וב״ר. והוא בחי׳ קני וקניזי וקדמוני בסוד ג״ר
 דקליפ׳ אשר במהרי נירש אותם ירושת עולם .
 ודש ׳״י אלקיכ״ם הוא ס ׳בתכם אל תחושו מה
 זאת עשה ״׳י לנו שיה״ תולדותינו ביעקב באופן
 זס ועי׳יכ נשארנו בחוץ, תדעו כי מאת י״י הית׳

 נסיבה :
ר ש ץ א ר א ו ב ב ש  י״ד נשיכם טפכס ומקניכם י
רדן ר הי ב ע ה ב ש  נתן לבם מ
רי ל גבו ו המשים לפגי אחיכם כ ר ב ע  ואתם ת

תם:  החיל ועזרתם או
 נשיכם עפכס ומקניכם. גם לענין זה יצדק
 הלאמ״ר בפסוק הנ״ל ורצ״ל זכרו את
 אשר צרה אתכם משה לאמ״ר היינו שתאמרו
 תחיל׳ נשיכם עפכם. ואח״כ מקניכם לא כמו
 שאמרתם מקודם שהי׳ ממוניכם חביב עליכם
 מגופיכם. והזכיר׳ הזאת הכרחית בכאן לענין
 צאתם למלחמ׳. הגם דלענין עש״ אין נ״מ בדבר
 דבשלמא בימי משה שהם אמרו גדרות צאן נבכה
 למקנינו וערים לטפינו. הנה אמרו שיבנו הגדרות
 לצאן קודם שיבנו הערים לטף הוכיחם משה
 ואמר להם בהיפך בנו לכם ערים לטפכם וגדרות
 לצאנכם. אבל כעת בימי יהושע שכבר כבנו
 העיירות והגדרות מה דהוה הוה עכ״ז מן הצורך
 הוא לזכירת הענין שלא יהי׳ ממוניהס חביב עליהם
 מגופם. כי ענ־ן ירידת המלחמ׳ להם תוכל להיות
 משתי פנים. פן האחד להשגת המבוקש היינו
 ארצם הניתן להם ממשה. דבזולת צאתם למלחמ׳
 לא ינתן להם הארץ הזאת כמו שהתנ׳ משה .
 והנה זאת הסיב׳ מחמת חביבות ממוניהם ונכסיהם
 והפן הב׳. לקיים דבר ׳״י בלי שום פני׳ רק כאשר
 צרכי י״י אלקיכו והוא מחביבות נפשם וגופם שיהיו
 לרצון לפני ׳״י בקיימם מצותיו והוא הנרצ׳. ע״כ
 מן הצורך מאד לזכיר׳ לעשות מהעיקר עיקר .
 ע״כ לא נצטרך יהושע לומר להם שיעברו לפני
 י״י. כאשר אמר להם משה כאשר הם אמרו
 שיעברו לפכי בכי ישראל והוכיחם משה באמור
 להם שיעברו לפכי י״י שהוא הכרצ׳ לקיים מאמרו
 ית׳ כי משה ׳הגם שהוכיחם ג״כ במה שהקדימו
 תמקכ׳ עכ״ז לגופא מיתבעי שיבכו תחיל׳ ערים
 לטפס משא״כ ביהושע שכבר בכו הערים והגדרות
 לא איצטריך העכין לגופו רק ללמוד מעניינו שיחוסו
 על נפשם וגופם יותר מעל ממונם ונכסיהם
 וממילא מובן שיכווכו רק הכרצ׳ לי״י בזה יתרצו

 לאדון כל הוא אלקיכו יח״ש :
 נשיכם טפכם חסל וא״ו השימוש ואינו במקל,
 כדרכינו. והכרא׳ לחולות דאפילו
 אוחו העף שאינו כרוך אחרי האם דאילו הי׳
 ככתב ועפכ״ם בוא״ו החיבור סד״א דוקא אותן
 המף המחוברים אל אמותיהם הם נשיכם
 הנאמרים. היינו הצריכים לאמם . ובאמת לא
 הוצרכו לצאת למלחמ׳ בודאי רק אותן שהיו בני
 עשרים שמבן עשרים ואילך יוצאי צבא בישראל:

 ן ישגו

 דרך יהושע
 לפכי י״י בכווכ׳ לקיים מצות בוראם ובזולת זאת
 הכווכ׳ אמר משה הכה חטאהס ל׳״׳ וכו׳ ע״״ש ותבין.
 ובזה יצדק נמי כינהו בכאן עב״ד י״י . עפ״׳
 האמור בדברי החסיד בחרה נדר העבד הנאמן
 אשר לא יעש׳ כ״א רצון האדון ולא ישתדל כ״א
 בהפקת רצונו וז״ש משח הגם שתעשו המעש׳
 הכרצ׳ הכווכוי להפקת רצונו לא להשגת איז׳ מבוקש
 ע״כ קראוהו עב״ד י״י מה שצוה העבד הנאמן

 המשתדל רק בהפקת רצון האדון הבן הענין :

 [מ״ע דאורייתא צרינ׳ כוונ׳ ובשיש בה טעם
נ׳גםלטעם] ו  מפורש בתור׳ צריכ׳ כו

 וירצה עוד זכור את הדב״ר דייקא. בזולת הציור
 תזכרו את הדבר דהא דמצות צריכות כווני
 הענין הוא לכוין בה אני עוש׳ המעש׳ כאשר צונו
 י״י אלקיכו ודי בזה לצאת ׳״ח בזולת הכוכ׳ לשום
 טעם וזה דוקא כשאין טעם המצוי מפולש בתור׳
 משא׳׳כ כשטעם המצו׳ מפורש בתור׳ מחויב לכוין
 גם הטעם דהיינו אני עושי המצו׳ כאשר צונו ׳״י
. ובזולת זה לא יצא ׳״ח כך  אלקיניו מטעם כך ו
 ע״כ כתב בש״ע בה׳ ציצית ימין שצרכו הקב״ה
 להתעטף בו כדי שכזכור כל מצותיו לעשותם וכן
 כתב בתפילין יכוין וכו׳ להיות טעמיהם מפורש
 בתור׳. עיין בב״ח בה׳ ציצית ובה׳ סוכ׳. ובפרמ״ג
 ה׳ ציצית. והכה משה צוה המצר׳ הזאת להם בטעם
 למה תכיאון וכו׳ ובטעם שכתבכו לעיל האחיכם
מ׳ והכה היא מ״ע דאוריי׳ בטעם מפורש בתור׳  ו
 צריך מוכ׳ גם לטעם. ודש זכור את הדב״ר
 אשר צרה וכו׳ הייכו מה שאמר לכם הטעם בדבר
 מחו״בים אתם לכוין ובזולת זה לא תצאו י״ח .
 ולזה כיכה למשה ג״כ בכאן עבד י״י. וזה לבל
 יאמרו. הכה זח הדין דוקא במצות הבורא ית״ש
 שאמר הוא ית׳ המצוה ותטעם משאי׳כ זה אמר
 משה מחשש למה תכיאון וכו׳ וא״צ לזה כווכ׳
 למצוה ולטעם. לזה כיכהו עבד י״י שלא יעש׳ ולא
 ידבר דבר מבלעדיו ית״ש. ושכיכ׳ מדברת מתוך
 גרוכו ודבריו דברי י״י המה. ויצדק בזה ג״כ
 הלאמר דהייכו ירצ׳ שהוא עבד י״י לאמיר׳ בטל

 אליו ית׳ ושכיכ׳ מדברת מתוך גרוכו:
 י״י אלהיכם מכיח לכם. למה לא אמר אלקיכו
 ולא יוציא א״ע מן הכלל. הכרא׳
 דבזה היטיב לבם שלא יחשבו כי כחלתם לא באה
 מאת י״י רק מרצוכם ובחירתם שבחרו לעצמם .
 ופן יבואו עי״ז לריב ומצה וכמה מהם יבואו
 להתחרט כמה מהם באמרם עצתך גרמה כ״ז
 וכיוצא. וכמה מהם יבאו לחשוב שתתמעט קדושתם
 עבור זה באמרם כי טמא׳ ארץ אחוזתם וגבול
 ביתן ביכם ובין ישראל את הירדן אבל באמת
 נודע עפ״י חכמי האמת כי הכל הית׳ כסיג׳ מאת
 י״י וכמש״ל הטעם. ולזה אמר אלקיכם שמייחד
 שמו עליכם וממכו יצאו כבושים ואתם בבחירתכם
 השגתם דעת עליון ושמו ית׳ כק׳ עליכם. אלקיכם
 כי הוא אלקי ישראל. וז״ש וכתן לכם את הארץ
 הזאת . הוא ית׳ כתכ׳ לכם מבראשית כך עלת׳

. ומה טוב חלקיכם :  %, במחשבתו הקדומ׳
 וירצה עוד י״י אלקיכ״ם. כבר ידעת אלק״ם
 מור׳ לשון כח וזה הכווכ׳ באלקים שהוא
 כח כל הכוחות וסיב׳ כל סיב׳ וירצ׳ י״י אלקיכם



 עדותיך
 קיים בה מצות החילוק. וחשמישי מצוי
 יצליחו אל האדם כנודע וכפרנו תשמישי מצו׳ של
 משה ובודאי לא יוזק בה שים בן ישראל. ועוד
 ידוע שלא שלטו אויבים בממש׳ ידיו של משה .
 והוא שאמר אל תחיש׳ להתקבץ דוקא ביחד מחמת
 המורא ככ״ל כי היא הארץ אשי נתן לכם משה.
 אשר אין שליע׳ במעשי ידיו. ואומרו בעב״רהירדץ
 לדרך זה נ״ל דהנה הרי אנחנו "רואים ששלעו
 אויבינו בעוה״ר גם בעבר הירד״ן גם במעשי ידיו
 של משה ואפשר לומר להיות עב׳׳ר הירד״ן עפל
 לא״י וכיון שנגזר׳ הגזיר׳ על א י העיקרית מכש׳׳כ
ואי תקשה הרי גלית עבר הירדן הי׳  על העפל (
 קודם לגלות א״י כנר הית׳ הגדר׳ חהוכ׳ על כל
) אבל כשהארץ עדיין עימדת בפ״ע שעדיין י  א
 לא ככבש׳ א״י. הנה הוא מעש׳ ידיו של משת
 ואין משלע לידי השינאים. וז״ש אשר כתן לכם
 משה. וכק׳ עדיין עב״ר הירדץ בפ״ע. ואיככת

 טפילה עדיין לקדושת הארץ:

ו חמשים. תעבר״ו העבר׳ בעלמא ר ב ע  ואתם ת
 כי לי״י הישועי :

׳ וכן בדברי׳  חמשים. ובתור׳ כתיב כחכו כעבר חלוצי
׳ תעברו והכרא׳ דתיבת חלוצים פירושו שלופים  חלוצי
 ומוסרים מאת׳ עכין. והכוונ׳ כשהאדם עושי איז׳
 דבר ודעתו קשור׳ בעכ־ן אחר / אזי אין מעשהו
 שלימי ובזריזות כי בלא דעת שלימ׳ כפש לא טוב
 רק באם יכוין דעתו למלאכי שהוא עוש׳ ויסית
 דעתו מדברים אחרים יהי׳ כגמר פעולת מלאכתו
 בזריזות ובשלימותוהכה ב״ג וב״ר קבלו ע״ע שיהיו
 מניחים בבתיהם נשיהם ובניהם ונכסיהם. והנה

. ו שי נ  טבע האדם אשר נפשו קשור׳ בנפש בניו ו
 וברכושו והנה כשיהי׳ להם געגיעים עליהם
 ודעתיהם על בניהם ונשיהם שבבתיהם. הנה לא
 יזדרזו למלאכת ׳״י מלחמת מצו ה . ויהיו עושים
 כמוכרחים בעצלות. והנה להשיר החשש הזה אמרו
. ואנחנו  למשה גדרת צאן וכו׳ וערים לטפינו
 כחל״ץ חושים רצ״ל אנחנו נחלץ רצ״ל כשיר ונשלוף
 ממחשבתיט אהנת בניניו וכשיכו בכדי שנזדרז
 למלחמ׳ בכיוכ׳. וכ״ה כחנו כעבר חלוצי״ם. רצ״ל
 שלופים ומוסרים ממחשבות בכיט וכשיט. אבל
 יהושע חשש מאד לבל יבאו לחשוב שתהיי מלחמ׳
 טגעיית בהיות שכבר כגכז מדריגת משת פכי חמת
 בחי׳ הוי׳ למעל׳ מן הטבע משא״כ בחי׳ יהושע
 פני לבני. בחי׳ אדכי. ע״כ צריכים למלח מ׳ טבעי׳ ת
 בזריזות מופלגת בכלי זיין וחרב וחנית ועי״ז ׳פול
 מירך בלבבם. כאשר יראו הציוו בזריזות מופלגת
 ולהסיח דעתם מאהבת אשה ובנים שמר יהושע
 מפיו לבל יאמרחלוצי״ם כאשר קבלו ע״ע להורות
 דאין מן הצורך כ״כ לכלי זיין. רק למע; קיים
 מציתו ית״ש. ואמר חמשי״ם הכרצ׳ לקיים מת
, או חמשי״ם רצ״ל מן ׳ ר  שכאמר בחמש׳ חומשי תו
ק עשי׳ בבחי׳ ה׳ אחרוכ׳ אבל לי״י  הצורך לעשות י
 הישועי ואין מן הצורך לא לחרב ולא לחכית :
י אחיכם כבר כתבכו דמשה הוכיחם באמרם  לפנ
 שיעברו חלוצים לפכי בכ״שראל. רק שיאמרו
 שיעברו לפני '׳׳י ויעשו המצור בכווכ׳ לקיים
 מלותיו ית׳׳ש. וע״כ חזרו בהם ואמרו כחכו כעבר
 חלוצים לפכי י״י וכו׳. והכה למה לא שמר יהושע
 את הדבר ואמר לפכי אחיכם אך לפימ״ש בפסוק

 הקודם

 דרך יהושע
 ישב״ו לא אמר ישאר״ו, או יהי״ו, רק ישב״ו
, ישבו בשלוה ובשקט באין  הוא הנטח׳

 מחריד להקימם :
 בארץ אשר נתן לכם משה בעבר הירדן .
 הכה בפסוק שלמעל׳ אמר ׳״י אלקיכם
מ׳ תלה הכתיכ׳ בהש״י  מניח לכם יכתן לכם את ו
 וכאן אמר אשר כתן לכם משה, תלה הנתיכ׳
 במשה, וגם בפסוק שלמעל׳ אמר הארץ הזאת
 והוא צודק כי לא הוצרך לסייס מקומ׳ כי שס היו
, וכאן אמר בעב״ר הירד״ן ׳ ישם כמצאו ושם  אז
. וגם לכאור׳ כל האריכית מיותר דלא הל״ל ו  תי
טי ישבו בארץ הזאת ואתם וכו׳ .  רק כשיכם ו
 וכ״ל דהכה משה חלק להם את הארץ לשבטיהם,
 חלק ראובן לבד וחלק גד לבד וחלק מנשה לבד
 ככרא׳ מהפסוקים ויבכו בכי גד וכו׳ ובכי ראובן
 בכו וכו׳. ועשה משה זה להיות כי המצוה אשר
 חי׳ באפשרי לו לקיים קיימה תיכף הגם שלא
 כגמר׳ עד אחרי כיבוש וחילוק כל הארץ וכמו שעש׳
 בערי מקלט שהבדילס הגם שלא היו קולטות
 וגם משום מצות הבדלת ערי מקלט הוצרך לחלק
 את הארץ לשבטיהם בכדי לידע להבדיל ערי מקלט
 מכל שבט לבד בצר לראובכי וראמות לגדי וגולן
 למכשי. והכה הם אמרו למשה ואנחכו כחלץ חשים
 וכר וישב טפט בערי המבצר וכו׳. מהכרא׳ מדבריהם
 אשר זאת עצתם לשיהקבצו כל הטף והנשים
 ביחד לערי המבצר ולא יהי׳ בפיזור כ״א בחלקו
 מחשש יושבי הארץ להיות שהוא ארץ נכבשה מחדש
 וגם אנשי הצבא הרחיקו נדוד ופן יתגרו בם
 יתירות הארץ, ע״כ הקיבוץ יפה להם ׳ ואיש את
 רעהו יעזורו, עם עזר ערי המבצר ואחשבה שזה
 הוא אשר אמרו שוב למשה לא כשוב אל בתינו
 עד התנחל וכו׳ עם שכבר אמרו, עד אשר אם
 הביאוכיס אל מקומם אך הוא שאמרו ־לא ישובו
 אל בתיהם המיוחדות לכ״א עד התנחל ב״י. ואז
 ינחלו גם הם שאז יחלקו גם הס את הארץ
 ויחזיק כל אחד בחלקו לבד. אבל כל
 זמן המלחמ׳ הקיבוץ יפה להם, והנה אדונינו
 משה חלק את הארץ לשבטיהם אח״כ, כאמור
 לעיל, והנה לבל יחזיקו עוד בסברתם שמן הכורך
 הוא כעת לקבץ את הטף ונשים ביחד, אמר להם
 יהושע אשר לא כן היא, רק כשיכס וכו׳ ישבו
 באין מחריד בארץ אשר כתן לכם (לכל אחד
על כל שטח עבר  בפ״ע) משת בעב״ר הירד״ן (
 הירדן בפיזור ולא יצטרכו להתקבץ כי יהי׳ פחד

 אלקים על הערים אשר סביבותיהם):
 [מצוה שכצטער בה צדיק והשתדל לעשות׳ בודאי
ד  לא תבא הקלה מעסק הלזה] וירצ׳ עו
, יצ״ל ן ד ר י  לפי״ז אשר כתן לכם משה בעב״ר ה
 שמשה מאד רצה לקיים מצית בוראו בכיבוש
 וחילוק כל הארץ רק שלא הי׳ באפשרי מחמת
 הגדר׳ שנגזר שלא יבא לארץ ומה שהי׳ בחק
 האפשרי לעשותו עשה, ולהיות שחלקיכם הוא
 בעב״ר הירר״ן, גמר משה גם החילוק, וחליל׳
 שתבא תקל׳ וכשלון מדבר שנצטער בו אותו צדיק
א בנחלתו אשר כתן לכם  ע״כ טוב לכם שישב מ
 משח על כל שטח עבר הירדן ואתם אל תיראו

 את עם הארץ :
 [מעש׳ ידיו של משה אין בו שליט׳ לשונאים]
 ובהעמיק עוד להיות הארץ תשמישי מצו׳ כי משה



מ עדותיך יב  דדך ״
ץ עזרה  וכאמור וכתבנו במק״א עוד החילוק שג
 לישיע', שהעזר הוא כשהעוזר עוזר אל הנעזר
 קודם שיגקש ממנו וישוע״ה כק׳ אחר שמגקש
 הנעזר עזר והוא ממלא מבוקשו ועוזרו זה כק׳
 ׳שוע״ה. ודש ועזרת״ם אות״ם קודם שיגקשו
 מכם המצטרך רק אתם געצמיכם תעשו כל ענין

 המצטרך להם במלחמ׳ :
 אות״ם מלא להורות אותם המלאים עזר׳ מהנעזר
 בגבורי. רק העזר׳ הוא לעשות עשי׳

 באיתערותא דלתתא :
 רש׳׳י כל גמרי החיל שבכם יעברו חלוצים .
 הנה בא להורות דלא נטעה דקאי על
 אחיכ׳׳ם שאחיכם הם גבורי חיל ותעירו לפניהם
 וזח אין לו טעם דלמה יעברו לפני גבורי החיל
 אדרבא מן הצורך שיעברו לפני החלשים . ע״כ
 ודאי לפי פשוטו כך הוא כפירש״י וסרכן המקרא
 ודרשהו ואתם כל גבורי החיל תעברו חמשים .
 אבל באמת למה ככתב בלשון הפוך דרוש בי׳ כמי

 כמש״ל בפסוק :
 ט״ו עד אשר יניח י״י לאחיכם ככם וירשו
 גם המה את הארץ אשר י״י אלהיכם
ירשתם רושתכם ו שבתם לארץ י  נתן להם ו
 אותה אשר נתן לכם משה עבד יי׳ בעבר

ן מזרה השמש ד ר  הי
 עד אשר יניח י״י לאחיכם בכם לא אמר
 הוי׳ אלהיכ״ם^כמו שהתחיל הוי׳ אלהיכם
 מכיח לכם. וכמו שסיים אח״כ אשר הוי׳ אלהיכ״ם
 וכאן אמר הריי סחם . ותכרא׳ דכל שבט יש לו
. והכה בהכחל כל ״  צירוף מיוחד מי״ב צירופי הו
 שבט חלקו שופע שם אותו הצירוף השייך לשבטו
 וזה דוקא אחר הכיבוש והחילוק שנחלק לכל שבט
ק ב״ג וב״ר כבר ככבש  חלקו בבירור. והכה א
 וכחלק וכבר כשפע לשם לכ״א השם השייך לשבטו
ו״  משא״כ לשאר השבטים . וז״ש עד אשר יכיח הי
 לאחיכ״ם אותו הוי׳ השייך לאחיכם יכיח להם .
 ככם כמותכם כמו שבבר היי׳ השייך לכם הניח
 לכם שכבר כחלקה ארציכם לשבטיכם. וירשו וכר
 אשר י״י אלהיכ״ם וכו׳ אומרו אלה יכם ולא אלהיט
 כתבאר בפסוק הקודם ממט יצאו כבושים שתכחלו
 אתם בכאן ממילא מבי־אשית מגיע לתשעת השבטים
 וחצי השבט (מבראשית) כל מה שיקחו כעת עפ״י
 הגורל ובזה יוצדק אומרו וירש״ו בהורת ירושה
 ולא אמר ותכתן גם לתם את וכו׳ רק אמר
 וירשו לשון ירושה להורות שכל חלקיהם בא להם
 בירושת מאבותיהם שכך כגזי מבראשית שכל הארץ
 יהי׳ לתשעת המטות וחצי המטה ולא נמשך הדבר

 מבחירתם בלבד שבחרו לעצמם עבר הירדן :
תן להם. התחיל ו רשו וכו׳ אשר יי׳ אלתיכם נ י  ו
 בירושה וסיים במתנה. עפ״' פשוטו יצדק
 הירוש׳ היא מאבותיהם. והש״י ניתן להם חלק
 ירושתם כביכול כדיין המחלק ירושת הבנים המגיע
 לכ״א ירושה מאבותיו והוא הנרצה בכאן עפ״י
 האמור להורות שכך הוא סדר ירושתם תשעה
 חלקים וחצי חלק . ולא נתהווה הענין בבחירה

 מבי׳ג וב״ר :
ר הולך אחר הרועה]  [הדו

 גם המ״ה ובתורה נאמר גם ה״ם . והנראה
 דאז בימי משה פניו כפני חמה נמשכו

 כל

 הקודם תיקן יהושע זה באמרו זכור את הדבר
 אשר לוה אתכם משה עבד ׳״'. וכיון שכגר תיקן
 זה יותר הי׳ טוב לו לומר להם לפני אחיכם

 כאשר יתבאר בסמוך דהכה אמר :
 [במ״ע שבתור׳ צריך כיוכ׳ גם נטעם המבואר
 בצדה ואפילו הטעם אינו מבואר רק מובן

 מהענין] :
 לפני אחיכ״ם דייקא ונא לפני בנ״י ישרא״ל ,
 דהנה במי ע שבתור׳ שמפורש טעמ׳
 בתור׳ צריך כווני גם לטעם, והכה הטעם המבואר
 בתור׳ בפירוש הוא למה הניאון וכו׳ והטעם הנלמד
 למשכילים בחכמ׳ הוא מה שאמר משת האחיכם
 יבאו למלחמ׳ וכו׳ וכמש״ל , שרצ״ל שבאם אתם
 תשבו פה יאמרו שאינם אחיכ״ם להיות שמץ דבר
 נמצא בכס בתולד׳ ע״כ גבול ניתן ביניכם הירדן
 והוא הטעם הנעלם שאינו מתבאר לכל, ובאמת
 אעפ״כ מפורש הוא בתור׳ וצריך כוונ׳ גם לטעם
 הזה ע״כ השמיעם יהושע באמרו לפני אחיכ״ם,
 רצ״ל שיכוונו גם לטעם הזה הנעלם מעין ההמון
 והכה ברצותו להשמיעם כ״ז, ע״כ תיקן מאמר
 משה שהזהירם שיעברו לפני י״י ד״קא, השמיעם
 זה בתחילת דבריו באמרו זכור את הדבר וכו׳
 עבד י״י וכאמור לעיל ואחר שהשמיעם כ״ז יכול
 לבטא בשפתיו לומר לפנ״י אחיכ״ס כדי להשמיעם
 עכין מחודש בכווכתם כ׳ יש קפידא לסוכת הטעם

 הלז ג״כ והבן :
רי החיל. הגם שלפי  לפני אחיכם כל גבו
 פשוטו הכווכ׳ שכל גבורי החיל שבכם יעברו
 לפכי אחיכם וכמו שפירש״י עכ״ז יש להתבוכן
 הל׳׳ל ואתם גבורי החיל תעברו חמשים לפכי
 אחיכם . ואגב כדק־־ק אומרו כ״ל בחולם מבלי
 סמיכות הל״ ל בקמץ כ״ל גבורי בסמיכות לפי
 משפט הדקדוק ע״כ הנראה דה״ק לפכי אחיכ״ם
 כ״ל גבור״י החי״ל. הכה אחיכם כולם גבורי
 החי״ל בעזרתו יה״ש ואין מן הצירך לעזרתיכם
 רק הנרצה מאתכם לקיים מצותיו ית״ש כאשר
 כצטויתם ע״י משה ע״כ יצדק ד״קא כ״ל מבלי

 סמיכות והכוונה כול״ם והבן :
״ב שנטי ישורון נגד ׳״ב צירופי הד׳ וכל שבט י ] 

 יש לו צירוף אחר]
. הנה בהיותכם כולכם ביחד אתם ד ו  וירצה ע
 נק׳ גבירי ההי״ל עפ״י מה דידוע
 דהשכינ׳ נק׳ אשת הי״ל בהיות כלול בה י״ב
 צירופי הוי׳ אשר המה מ״ח אהרון מנין הי״ל .
 והנה שבטי ישורון י׳ ב כ״א יש ל* צ־ריף אחד
רו אשי גם אתם העי  משמות הוי׳ והנה אמי־ :
 לפני אחיכם . כ״ל גבירי הדד״ ל אז לכולכם בשם
׳ בהארת ׳״ב צרופיה׳  יקרא גבורי ההי״ל שמתגבר,
 גכח השכינ׳ אם הבנים החיפפת עליהם אשת
״ל. ויצדק כ״ל בלא קמ־כות רצ״ל בהיות  חי
 כולכם ביחד אז אתם גבירי החי״ל . ויצדק כמי

דע׳ :  החי״ל בה״א הי
 ועזרתם אותם הנה כתבנו במ׳׳א החילוק שבין
 עזרה לישועת שישוע׳ כק׳ בהיות ח״ו
 בסכנ׳ ונושע מהסככ׳ משא״כ עזרה שלא יבא ליד׳
 סכנה. הנה לפי״ז ע״כ לא אמר והושעת״ם אותם
 רק ועזרתם . כי לא יהיו כלל בסכנה כי ־׳׳׳ הולך
 לפניהם רק יהי׳ בזה עזר׳ כשתהי׳ כולכם ביחד



 עדותיך
 בכל מת המצטרך ולא יתנהג בשפלות בעכין זה חה
 שכפלו דבריהם ואמרו צל אשר צויתנו היינו לקיים
 התנאי של משה לעבור חלולים כעשה ואל כל
 אשר תשלחנו אתה, בעצמך לכל המצטרך כלך

 עמ״ש בפי׳ התרגום :
 [אין לך אלא שופכו שבימיך אפילו שיאמר לך

 על שמאל וכו׳]
 תרגום'ולכל אתי דתשלחננא כהך הכה לפי
 התכת התיבות שבפסוק הוסיף תיבת
 את״ד והנראה דהנה לפי התכת הכתוב אל כל
 אשר תשלחנו נלך. אינו מבואר כאן מקרם רק
 הענין הוא לכל מסק שתשלחנו לעשות נעשה .
 ולא יתכן לפי״ז תיבת נל״ך רק הל״ל נעשה וגם
 תיבת כ״ל קמוצה מורה דביקות ואלו הי׳ הפירוש
 ככ״ל ה״ל למיכתב בחול״ם בלא דביקות כמו
 ברישא כ״ל אשר צויהכו וכו׳ והבן וגם תיבת
 תשלחכ״ו לא יצדק על עשי׳ רק על שליחות ממקום
 למקום וגם לפי הפירוש שכתבכו בפסוק עכין
 הכפל הל״ל כל אשר צויהכו כעשה וכל אשרתצווכו
 כעשה על כר חך הכוונה על השליחות ממקום
 למקום וחסר תיבת מקרם והוא מקרא קצר והוה
 ואל כל מקום אשר תשלחכו כלך . והכה לפי״ז
 רבותא אמרו לא מיבעיא לעשות ציווייך במקום
 שאתה עמכו ביחד בודאי כעשה אלא אפילו אס
 תשלחנו ממך אל מקום אחר והש״י אמר לך כי
 הוא יעבור לפני וכו׳ אם אתה תלך לפכיהם וכו/
 הכה הי׳ מהראוי שלא לשמוע ואעפי״כ כשמע לקולך
 וכלך ממקום למקום . והכה חסרון תיבת מקרם
 להורות הגם שהמקום הנשלח אותכו מבלעדךהוא
 בחסרון כאשר אירע במלחמת ע״י עכ״ז כשמע
 לקולך כי אין לכו אלא לישי! לשמע בקולך וכן
 תמצא שהלכו גם למלחמת ע״י כאשר כודעמרז״ל
 שכהרג שם יאיר שהי׳ מהם הכה תראה שקיימו
 כאשר דברו. ובזה קיימו אפילו יאמר לך על שמאל
 שהוא ימין אין לך אלא שופע שבימיך כי הכה
 תרא׳ שהם ידעו שעיקר ההצלח׳ דוקא כשיהי׳
 יהושע עמהם. ואעפ״כ לא המרו את דברו והערו
 למות כפשם לשמוע בקולו כיון שלא באתהאזהר׳
 להם עפ״י התור׳ בהיפך. ויש לפרש עוד מקום
 חסר מקומות החסרים עדיין שאיכם עדיין במציאות
 מחמת שאין יושבי׳ עלי׳ אעפי׳כ כלך בציווייך

 וכמש׳יל ע״״ש :
 י׳יז ככל אשר שמענו אל משה כן נשמע
 אליך רק יהי׳ ׳״׳ אלהיך עמך כאשר

 הי׳ עם משה :
. ׳ ו כ  ככל וכו׳ רק יהי׳ י״י אלהיך עמך כאשר ו
 מי יתן וכתבוכן ביאור הדברים אומרם ר״ק
 יהי׳ י״י וכו׳. מה באו למעט אם הכווכ׳ כפשועו
 כשמע אליך באופן כשיהי׳ ׳״י עמך משא״כ כשלא
 יהי׳ וכו׳ הכה הוא חסרון דרך המוסר לומר כן
 לכביא כשיא ישראל. ומי בקש זאת מידם טוב
 להם השתיק׳ וממילא מובן. ובאם הוא רק ברכ,
 ותפל׳ לא יצדקר״ק, והל״ל כן כשמע אליך ויהי,
 י״י וכו׳/ גם כתבוכן למה אמרו אלקי״ך ולא
 אלקיכו אך הוא לדעתי לפי מש״ל שיהושע חשש
 מאד בדבריו והרא׳ גודל עכותכותו שהוא אינו
 נגיד מצות רק תלה הכל במשה כאשר נתבאר
 לעיל. והם השיבוהו שאינו כן. לק יהי׳ הוא בעצמו

 נגיד

 דחי יהושע

 כל בכי דורו אחריו היו מכוכיס בתאר לזכרי״ם
 ה״ם משא״כ בימי יהוש״ע פכי לבכה יתוארו אחריו

 בתואר לנקבות המ״ה :
שבתם לארץ ירושתכם וירשתם אות״ה . הגס  ו
 שכבר החזיקו בארץ בימי משה עכ״ז
 לא כגמר הירושה עד אחר קיום התכאי ויצטרכו
 אח״כ אחר קיום התנאי להחזיק מחדש ע״כ אמר
 כפל לשון ושבתם לארץ ירשתכם שכבר ירשתם
 בימי משה. וירשתם אותה שוב מחדש אחר קיום
 התנאי ע״כ ג״כ נכתבאות״ה מלא להורות שאח״כ
 תהי, ירושה במילואה בלא פקפוק משא״ כ קודם

 קיום התנאי :
ד יי׳ בעבר הירדן מזרח ר כתן לכם משה ענ ש  א
 השמש. יש להתבוכן. א׳ למה חזר לומר
 אשר כתן לכם משה וכו׳ וכבר הזכיר זה פעמיים
 ב׳ למה חזר לומר עבד יי׳ ולא עשה כן בפסוק
 י״ד . ג׳ למה אמר בעבר הירדן מזרח השמש
 ובפסוק ׳״ד בעבר הירדן סתם וכ״לדהכה לפמש״ל
 שאמר להם שיצטרכו ירושה מחדש להחזיק הגם
 שחלק להם משה ולבל יהי׳ זה ח׳ ו ככוגע בכבוד
 משה אמר אדרבא שהוא בעבור יקר ערך משה
 פכי חמה כמש״ל בשם האריז״ל שמשה עם בכי
 דורו לא היו יכולין ליככס לארץ כי שגבה מדריגתו
 ממדריגת ארץ ישראל שהיא בחי׳ לבכה (כאשר
 תדע מעכין קיפול ארץ ישראל סוד מיעוט הירח)
 והוא שאמר וירשתם אותה מחדש כי הוא אשר
 כהן לכס משה עבד '״' שגדלה מאד ערכו ממדרגת
 הארץ ובאי הארץ וזה שסיים בעבר הירדן מזרח
 השמש שעדיין הי׳ זריחה השמש על הארץ דרגא
 דמשה פכי חמה (עיין בזהר מעכין מה שאמרה
 רחב וכתתם לי אות אמת והם השיבו את תקות

 חוט השכי ותבין) :
 [הרואה שקכה אדם חפץ מן השוק ישבחכה בעיכיו]
 וגם ׳״ל כפשוטו שחיבב בעיכיהם חלקס לבל
 יתחרטו ואמר להם כ׳ אשריהם מה טוב
 חלקיהם שהוא אשר כתן להם משה עבד יי׳ הגם
 שהוא בעבר הירדן עכ״ז הוא מזר ח השמ״ש עדיין
 זורח שם אור השמש כי שם חלקת מחוקק ספון
 משה ספרא רבא דישראל קבור בחלקו של גד .
 וגם אומרו מזר״ח השמ״ש לחבב בעיכיהס שבאה
 להם כחלתם בעוד זריחת השמש על הארץ וקיים
 יהושע משארז״ל משל לקונה חפץ מן השוק וכו׳

 הוי אומר ישבחנה בפניו :
 [נהוג נשיאתך ברמה כמו שלוה רבינו הקדוש]
 ט״ז ויענו את יהושע לאמר כל אשר צויתנו
ך . ל ו נ עשה ואל כל אשר תשלחנ  נ
 ויענו וכו׳ עניי׳ בקול רם משמע לאמר אינו
 לזולת אך הוא לדעתי עפ״י פשוטו המה
 ראו שיהושע תלה הגדולה במשה רבו באומרו זכור
 את אשר צוה אתכם משה וכו׳ ואתם תעברו
 חמשים ומ׳ הנה אמר להם בפיוס שאינו ערב אל
 לבו לצוות אותם מדעתא דנפש׳׳ שום דבר רק
 הוא מצוום ומזכירם שיקיימו ציוו משה שיעברו
 חמשים. המה ראו כן תמהו ונחפזו ויענו אמירה
 בקול רם לזרזו שינהיג נשיאותו ברמה ויצום
 בעצמו כל המצטרך כי הכם מוכנים לשמוע
 בקולו ויענו את יהושע בקול רם ולמה עשו
 כן כדי לאמי שהוא יאמר אליהם ויצוום בעלמו



 ינ דרך mr עדותיך
 כל איש אשי ימרה את פי״ן היינו היוצא בפירוש
 מפי״ך . וזהו כק׳ מי״י במרד ובמעל בשאט בנפש
ן . אפילו לא ילא העכין בפירוש מפי ו  לא זו אף ז
 רק מונן מיהור דברייך. וז״ש ולא ׳שמ״ע היינו
 הבכ״ה את דבר•״ן ניוד הרניס והכוונה אשר לא
 יתבונן ביתור דבר ״ן להנץ מחוכם ענין הנסתר
 לכל אשר הצונו היינו מה שנכלל בציוויין היינו
 לדמות מלהא למלהא. ונזה ידיקדה דוקא כל
 אי׳׳ש הייני דוקא חשוב יודע לההנוכן ביתור
 הדברים ויודע לדמות מלתא למלתא משא״כ מ׳
 שאינו בר הכי רשר שכל• קצר ההשיג זה וזהו
 שחמצא כקצף משה רק על פקידי החיל שרי
 האלפים ומ׳ משא״כ על דלת העם לא קצף .

 [;רוק מרה בהלמידיס]
ק נמעט כ״ל הכיתה . דהכה  רק חזק ואמץ י
 שפטו כנ איש אשי ימרה וכו׳ ׳ומ״ת .
 והנה סיימו ר״ק היינו למעט כל זה שלא יבא
 ה־בר לכלל זח שיצטרכי ח־׳׳ו להמת איש בישראל
 חזק ואמץ בעצמן וזרוק מרת ותפיל מוראן עליהם

 וישמעו בקולן :
 הנה ליהושע דוקא נאמר חדק ואמ״ץ אחשבה
 חזק ואמ״ץ בגימ׳ רנ׳׳ב להיותו פני לבנה
 מקנל ממשה פני חמה והנן ותנין עוד עם
 הנקודות שנותנים חיות להאות־ותהוא נגי׳ ש׳׳פ
 ה״ס הצינורות השפעת שם הר׳ באדנ״י היינו
 בהשפעה כזה אות לאות דהיינו י״פ א׳ הרי י׳
 ה׳ פעמים ד׳ הרי ך׳ ו׳ פעמים נ׳ הרי ש׳ .
 ה׳ פעמים י׳ הרי נ׳ ס״ה הרי ש״פ תבין שזהו
 דרגא דיהושע פני לננה המרמזת לאר״נ מקבל
 ממשה פני חמה הי ומזה להוי׳ והבין לפי״ז מ״ש
 האריז״ל שדור בא• האיץ היו מביז״זי״כ דבוקים
 ומתחברים בכותל אחד שהוא חיבור הרה אדנ״י כנ״ל:
ן ולא יקבל ית  תרגום כל גבר דסי״ב על מימי
 פתגמך לכל דחפקדנ״ ונו׳ כיאה דרצה
 לפרש הנפל והשינוי שדקדקכו לעיל. וזה פירושו
 פי״ן הכווכה דבר הכאמי־ נכיחיתא תלשין רכה
ן רק ״  בפייס כפי׳ אמייה נכ״מ נחשא׳ כן פי׳ פי
 בפה שפת־ו נעות משא״כ דנר־״ן דביר הוא לשון
 עז בקושי ככורע ופייש ׳מר״ה מישין אם המר
 ימיר היינו חליף וישמ״ע יקביל והכוונה לפי״ז כי
 באם תאמי לאדם איזה דבי בחשאי שימיני מורה
 לייו״ן בזייוז כ״כ לא ׳החייב הבלתי מזח א״פ
 במהירות רק יתחייב באס עישה בהיפן ובחיליף
י זריזיתו אינו  מורה שאיכו משגיח בן משא׳׳כ הע־
 מורה ע״ז כי יסבור שחין הדבר כחיץ להיותן מדבר
ב (הייכו יחליף) י ס  דברין בחשאי וזה הפירוש ד
ן (בחשאי) משא כ כשחציה בקושי בדיבור  על מימי
 זה מורה שציין המלווה לזרז א״ע ותירף שלא
 יקבל הדברים יתחייב זה מה שכ״ל . ועוד יש

 לפרש באיפן אחר לא רציתי להארין :
p קפיטל ב׳ א׳ ויעלה יהושע בן נון 
 המט ם שנים אנשים טרגלים חרש
 לאמר לכי ראו את דארץ ואת ירחו וילכו
 ויבאו בי־ אשד. זונה ושמה רחב וישכבו שמה
 וישלח יהושע צורן שליחות המרגל־ם ולמה לא
 חשש ׳הובע למעשה שהי׳ יתבאר לקמן א״׳ח :
. הנה למה יחסו בכאן אחר שם ן  יחושע ב״ן כר
 אביו (עמש״ל בדברי רש״י) והנראה עפיי
 «שיל דהגם דאין מקרא יוצא מיד׳ פשוטו דש0

 ן אביו

 >גיד מצוח, והם ניצ־ם לשמוע בקולו. והנה
 סיימו הענין. לתקן גם מית העניה ושיעור
ן הוא מת שאתה מתנהג בעמה שלא  הדברים כ
 להיות נגיד מצוה זה אינו כי הוא מן ההכרח
ר.  אדרבא לזיוק מרה וכו׳ להיות דבר •אד לדו
 ר״ק. יש הקנה להיות במרת ענוה גם בהיות
 נגיד מלוה. היינו כאם״ר יהי׳ ה׳ אלקין עמן כאשר
 ה״ עם משח שהשכינה לא זזה ממנו והיא דנרה
 מהון גרונו ודיבורו דנרי השי״ת ממש המה והוא
 אינו רק כלי מוכשר להשמיע מתוכו דנר יי׳ ממש
 וא״כ גס בהיוח נגיד מלוה אין כאן שוס ביה
 מיחוש להעדר מדח ענוה חלילה כמ׳׳ש הכחוב
 לכביא אל חכן כשופ ר הים קילן כמו שהשפר
 איכו משמיע קול בעצמו רק התיקע מחקיע בו.
 והשופר נעצמו אינו רק כלי מוכשר לזה . הכה
 בשאר נביאים הי׳ זה לפרקים . אבל נמשה
 השכינה לא זזה ממנו ולא הי׳ שום דיבור רק
 דבר יי׳ ממש לאיש כזה אין שום בית מיחוש אפי׳
 בהיות נגיד מצוה כי הוא רק כשופר כלי ביד
 האומן וזה שאמרו ר״ק למעט מת שתחפוץ שלא
 להיות בעצמן נגיד מצוה בכדי שלא תעדר מדת
 •נטה. חח אינו. ר״ק זאת היא התקנה. יהי׳ ה׳
 אלקיך עמן שלא יזוז ממן כאשר הי׳ עם משה
 והדבר השכינה מהון גרונן וע׳כ אמרו אלקי״ן
 ד״קא שיה״ אלהי״ן בפרטות. ואתה רק ככלי
. מזה יצא לכו ן  ניד האומן הנן המכין ויוכעם ל
 וווב טעם ודעה בכל דור ודור לאיש אשר יצוה
 לגני אדם ולבכי איש להתהלך בכתיבות התורה
ץ לחוש להעדר מדת העכוה באופן שיחשוב אז  א
 דאפילו רישגרגוהכא מן שמי׳ מוקמ״ לי׳ ומלכותו
 בכל משלה. וניצוץ ממלכות שמיס מלונש נו נעת
 דברו לבכי אדם להודיעם דרך י״ והיא כלי מוכשר

 אז בגזירתו ית״ש . ואין מקום להתגאות :
 תרגום לחוד יהי מימרא ד״י אלהך בסעדך
. לפי מ״ש בפסיק יצדק מאד מה ׳ כו  ו
 שפירש המתרגם מימר״א ועמ״ש בדברי המחרגם
 בפסוק ה׳ שלא הי׳ לו לגמרי מדריגת משה והם
 ברכוהו שיה״ לגמרי כמו במשה ע״כ פי׳ מימרא

 ד״י עמש״ל בפסיק הכ״ל והבין :
 [התלמיד צריך להתבונן בדברי הרב ללמוד מיתור

 לשונו ולדמות מלתא למלהא] .
 י״ח כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע
 את דבריך לכל אשר תצונו יומת רק

 חזק ואמץ .
 כל איש אפילו החשוב שבחשוביס כידיע מתואר
 אי״ש: ימרה את פיך ולא ישמע את
י . יש לההבוכן מהו כפל הלשון כ  דבריך לכל ו
 וגם שכוהו מפייך לדברי״ך ומימריה לישמע וגס
ט. וגם דברי״ך  מהו שוב אומרם לכל אשר חלו
 ביו״ד הרבים. והנראה כ׳ פי״ך המוכה על
 הצוואה היוצאת בפירוש מהפה עשה כך וכך .
 ודברי״ך היינו הכוונה להתבונן בדבר היוצא מפיו
 בדבורים מיותרים ושונים ללמוד ממנו גם הדברים
 שלא נאמרו בפירוש. ולפעמים לדמות מלתא
 למלהא זהו כק׳ דברי״ך הבן כי כמן הוא התבונן
 נא כי במלחמת מדין קצף משה על פקודי החיל
 החייתם כל כקגה. והנה לא לוה להם בפירוש אך
 הי׳ להם להחבוכן בדבריו כאשר כתבכו שם במקומו
 ממי׳ מעכץ מובן מיתור לשוט והואהכרצה בכאן



 עדותיך
 לשוב ולהרהר בת ולפעמים לא יוכל להיצר ח״ו
 בבוא דבר עבירה לידו. ע ׳כ עיקר התשיבה הוא
 באותו מקום ובאות־ אש ה והוא תוקף את יצרו
 שלא לחעוא זה מיקרי השובה גמירה . והנה כעת
 שעדיין לא העהרו לגמרי חש יהושע פן בבואם
 למלחמה ויראו בכות הטיס מקישעית יבאו לידי
 הרהור ואפשר ח״ו לידי חעא ויראה תשי״ת בתם
 ח״ו ערות דבר ושב מאחריהם ע״כ עשה בחכמה
. דהכה אמח״ל שרה ירדה למצרים  ברוח קדשו
 וגזרה עצמה מן ה עמה וגדרו כל כשי ישראל
 א״ע אחר״ יוסף ירד למצרים וגדר א׳ע מן הערוה
 וגדרו א״ע כל אכש׳ ישראל אחריו רכן הוא הדרן
 בגרירת הצדיק הכולל פועל פעילה לכל ישראל
 והכנה לכולם לבל יוכל להם היצר . והכה משיה
 שלח יהושע מרגלים שיאה ברוה״ק שיבאו בית
 רחב הזוכה המפורסמת שאפילו בשמח זיכת׳ מכש״כ
 ברואה אותה (ואפילו אם לא הי׳ יודע שיבאו
 בית רחב הכה עכ׳׳פ מפורסמת היתה ובבואם אל
 העיר הכה אכש׳ העיר ממכה ידברו והכה היא
 מפתת הלב בשמה) והצדיקים הללו יגדרו עצמם
 ממילא יעשו הכנה דרבה לכ״י וצדקתם תעמוד
 לעד לבל יקטרג עון השטים להסית את ישראל
 בבואם למלחמה ויראו את בכות עם הארץ
 מקושטות. ולפי״ז יצדק מאד קבלת ח״ל שהמרגלים
 היו פכחס וכלב. פכחס דייקא להיותו כככס
 בעובי הקורה בשטים וכלב להיות שהש״׳י הבטיחו
 ליתן לו את הארץ אשר דרן בה דבר אלקיכו יקום
 לעולם ובודאי הש״י ישמרהו מכל חטא המוכע
 ירושת הארץ וז״ש הכתוב מן השטי״ם דייקא ללמד
 זכות על יהושע למה שלח המרגלים כי לשיש

 כתכוין וכאמור :
 שנים^אנשים שכי אכשים הליל ושניים אכשים
 לא יצדק לפי משפט הלשון וגם
 אכשים מיותר לגמרי חליל וישלח יהושע מן השטים
 שכי מרגלים ואחשבה לדעת עפ״י מאמר רז״לעל
 ותצפכ״ו שלא הוצרכה להצפין רק את כלב אבל
 פכחס כתלבש במלאכיות וז״ש מן השעים שנים
 אכשים רל״ל כאשר שלחם ממקומו מן תשעים תיו
 שביהם אכשים משא״כ אח״כ כתלבש אחד נמלאכיוח
 וצורן עכין הסיפור הזה לפי״ז יתבאר בסמוך :

 [איסור יחוד מלאך לא יספיק לאיסור הזה]
 וירצה עוד עפ״ האמור ששלחם מן השטים
 בכדי לעשות הככה לכ״י לגדור עצמם
 מן הערוה כמו שעשו במצרים שרה ויוסף והכת
 שם במצרים שרה עשתה הככה לכשים ויוסף
 לאכשים ואמי בכאן שטיס אכשי״ם שכיס היו
 אכשים כי הכשים לא הוצרכו לגדרה כי כל העדה
 כולם נתקדשו במעמד הנכבד רק האנשים שקלקלו
 בשטים הוצרכו שוב שנית לגדרה משא״כ הנשים
 חיש מן השעי״ם להיות חשש השליחות הוא
מ  בעבור השטים ע״כ היו שנים אנשים לא ט
 במצרים. ולפי״ז יקשה הלא יספיק שליחות איש
 אחד הוא לדעתי שלא יענלו על היחוד בבואם
״ הכ״ל וישלח פ  בית אשה זוכה ולזה יצדק ג״כ ע
 וכו׳ שכיס אכשים שמשמיעט שבעת שולחו היו
 שניהם אכשיס ולא כתלבש פכחס במלאכיות כי
 לפ״ז יש חשש יחוד לכלב כי מלאך לא יספיק
ד תוה״ק כ׳ לא ״ ן י ד ״ פ  למטע איסור יחוד ע

 לתנה

 דרך יהר*

 אביו חי׳ כון עכ״ז יש לרמז מיש בזוה׳ ק כרן
 כפופה רא מערוכיתא וסמיכא לה ו׳ דאיהייסיד
 בנין לאיתברכא מיכי׳ כרן פשיטה איתפשטות
 דת״ת ע״כ עי״ש. וידוע מ״ש הייריז״ל (הבאתיו
 לעיל) כי משה עם הדור דעה לא היו יכילין
 לככס לאיי להיות ששגבה מעלתם משא״כ יהושע
 עם דור באי הארץ היו מבח״ זרכ כשהם דביקים
 ומתחברים בכותל א׳ והכה כרן מרמז לזו״ן דבוקים
 כאמור בזהריע״כ כק׳ בן כרן (ולזה י״ל ככתב
 בן בחירק רצ״ל שהי׳ מתבוכן בבחי׳ כו״ן היינו
 יחוד הכ״ל. וגם בן בחירק הוא כקורת הכצח
 שכה׳׳י דז״א הם מוחין לטק׳ ככורע והשם העוב
 יכפר ויח׳׳ר שלא יאמר פיכו דבר שלא כרצונו).
 ולזה י״ל דבא להק תאיך ערב יהרשע אל לבו
 לשלוח מרגלים ולא חש על מעשה שהי׳ ע״כ בא
 לתק שהוא הי׳ בן כרן מסוגל מבראשית להוריש
 את הארץ והי׳ מובטח שבודאי לא יצא מת״ידבר
 שאיכו מתוקן. וי״ל עוד עפ״י פשוטו וכפי מה
 שפירש הרד״ק ששלחם בסוד שלא ידעו כל ישראל
ל שבשביל זה קראו . וזה " ׳  שחשש למעשה שהי
 בן נו״ן כי הנולד מהדיוע ומצליח למלוכה לא
 יתייחס במלכותו אחר אביו להיותו גדול מאביו.
 ולזה קראו בכאן בן כרן שהשליחית הי׳ בלא קול
 חמולה כמו אדם פשוט ששולח לעשות איזה דבר

 שאין אותו הדבר עושה רושם ופרסום :
 ר״ל עוד עפ״י מיש בשם כבוד אדמ״ו הרב
 הקדוש מחדעי״צ זצוק״ל שאמר בשם זקיני
 זצ״כ שלכך כק׳ בן בחירק דהירדשל שרהכתרעמה
 על שנלקחה מהצדקה והבטיח לה הקב״ה שישימה
 עטרה בראש צדיק יהושע. והנח מאין יחי״
 נקודות לחירד הלזו דבשם שרי היתה ירד נחה
 אזי נלקח ב, נקודות מסגרל דתיבת בן^והושמה
 לשב״א תחת הירד ונשאר בן בחירק עכ״ד ודפח״ח
 וכתבנו דלפ״ז משיה נתחלק הסגול לשבא וחירק
 שהם נקודות הגבורה והנצח כי ניתן ליהושע
 הגבורה לנצח את אויבי י״י שבעה גויס רבים
ן שבזה ר  ועצומים . ולזה אמר וישלח יהושע בן נ
 בטח לגו שנרמז בו גבורה ונצח ויתוודע הענין
 בשלחם יתוודע לכל גבורת הש״י ונצחונו. והנה
 אמר ששלחם מ״ן הםטי״ם הגם שיתבאר חעכין
 לקמן עכ״ז הוא ברמז השטי״ם בגימט׳ גבור״ה
 נצ״ח . הנה עד כה דביכו שהפסוק מפרש למה
 ערב לבו יהושע לשלוח מיגלים ולא חש למעשה
 שהי׳. וכהבכו שזה כרמז בקראו שמו ב״ן כרן
 לכל הפירושים שכחבכו ועדיין כשאר לכו לבאר
 למה הולרך לסליחוח מרגלים הגס שאין כאן ביה

 מיחוש ויחבאר ג״ז בכחוב אייה:
 [עבירה עושה משם לשוב שוב להרהר בה בבוא
 הדבר לידו ח״ו. הלדיק בשמור א״ע מן עבירה

 עושה חככה לכ״י לשמור א״ע מן העבירה]
 מן השמים מח משמיעכו בזה. וכראה דבא
 להשמיעכו על מהעשה יהושע ככה
 לשלוח מרגלים מקודם . אך הוא להיות דעד״ן
 לא העהרו כולם מעון שטים כמ״ש פנחס לב״ג
 וביר אחרי כיבוש וחילוק המעט לכו עון פעור
 אשר לא הטהרכו ממט עיי היום הזה . והכה
 חלילה לומר שעדין היו בעני עבירות רק כן דרך
 החטא שמכיח רושם הרהור כשיבא עבירה כזו לידו



 יהושע עדותיך יד

 אלקים ביודין ח׳ אותיות המילוי ל׳ ריבוע אלקים
 כנודע והכוונה להשמה ריכים על השואלים ולעורר
 על עלמס רחמים כי חר״ש ג״כ בגי, ריבוע אח׳,
 דאלפין (עיין במאורי אור) וג״כ חריש רימ
 ״חמישיח ״רביעיח ״שביעיח סור מלכות שמים
 מקור כשמות ישראל שכל אלו הבחינות בה
 חמישית בסוד הה׳ אחרונה וג״כ הפרלוף החמישי
 הכוללת מקולו של יו״ד ואילך רביעית גסוד רוד
 רגל רביעי שביעית לימי הבנין כנודע מכל אלו
 הבחינות. והכה כשיאמר אחד מהם שהוא איש
 חרש. ידבר אמת שהוא ישראלי מקור כשמתו ממלכות
 שמים. וחכה כן לוה להם חר״ש לאמר שיאמרו
 חר״ש חכה כווכתם על דבר אמת שהוא איש
 ישראלי וג״כ בזה יהי׳ הכווכה להשרות חדיכים
 על חגוים ולעורר ע״מ רחמי׳ ככ״ל והשומע יעעה

 א״ע שיסבור שהוא חריש באזכו :
 ועפ״י פשוטו יש לומר ג״כ דסתם חריש בכ״מ
 איכו שומ״ע ואיכו מדבר והכה הוא לוה
 להם חריש לאמ״ר שיעשו א״ע כחדשים שאומרים

 ומדברים הייכו חרש המדבר ואיכו שומע :
 ולכל העכייכים שכתבכו בכיוכת יהישע בשליחות
 המרגלים. ככון הי׳ לבו בטוח שלא יארע
 שום מקרה ואדרבא יבאו וירחיבו את לב ב״י
 בבשורה טובה. וזה פי׳ הלאמ״ר . חייכו כווכת
 השליחות כדי לאמ״ר (לישראל כשיבאו) לכו ראו
 את הארץ וכו׳ אין מן הצורך לחרב ולחכית רק

 בראי׳ בעלמא תקנו כי ליייי הישועה:
 לכו ראו את הארץ ואת ירחו. הכה כבר
 פירשו רז״ל ירחו בכלל היתה וכו׳ כמו
 שפירש״ אךדקשה כיון שי1ומדת על [תספר]הל״ל
 מקודם ראו את ירחו ואת הארץ ו״ל עפ״י הפשט
 דאלו הי׳ אומר כן לא תי׳ כשמ! דאומר כן
 בפרטות מפכ׳ קשיותה רק להיות שעומדת על הספר
 תיכף בככיסה אבל כשהזכיר הארץ מקודם ואח״כ

 פרט ירחו ש״מ מפכ׳ קשיותה :

 [אסור לקדש וכו׳ ער שיראכה]
 רא״ו אית הארץ. הכה משמע׳ דברא״ י תליא
 מלתא מדלא קאמרי לחו שום דבר
 רק ראי׳ ו א״ת הארץ כאשר תתבונן קדושת אק
 ישראל בחי׳ מלכות שמים אסור לקדש ומ׳ ער
 שיראכה וכאשר תעמיק להשכיל תתבונן ירח״ו
 עיר התערי״ם תוא פת״ח לככיסת ישרא״ללאר״ץ
 פתחו שערי״ם לבוא גוי צדיק ותביין לפייזהיעב
 אומרו מקודם לראות את הארץ בכללה ואחיכ
 את ירחץ ותתבוכן ירח״ו בגי׳ דר״ך והיא הדריך
 אריץ חדרך לככוס לארץ והבן מאד כ׳ יראתי
 להרחיב הדבור והשם הטוב יכפר בעדינו ואם
 בעל כפש אתה תבין ס״ת האר״ץ וא״ת ירח״ו
 בגי׳ מלכו״ת ״לכו ״ראו ״את ״הארץ ׳ואת ״ירחו

 ר״ת בגי׳ רכ״ב הבן העכין :
 וילכו ויבאו בית אשה זוכה לא אמר וילכו ירחו
 ויבאו וכר . לפי משיל דכווכת יהושע
 ברוח קדשו לשלוח המרגלים ושיבאו דוקא בית
 אשה זונה לתקן ערן שטים. וז״ש וילכו ויבאו
 בית וכו׳ ששיבת הליכתם העיקר לשיבאו בית
 האשה וכן זימן הש״ בטרם הכירו והתבוננו בעיר
 באו מבלי כוונה בית האשה . בית אשה וכו׳

 אומרו

 דרןי
 ניתנת תורה למה״ש והא ראי׳ שהמלאכים מלווין
 את כל האדם ואעפי״כ יש איסור יחוד ע״כ לא
 נתלבש פנחס במלאכיות עד עת בא זמן ההטמנה

 על הגג נ ל :
 מרגלים הנה מרגליים לא יקראו עד אשר יבאו
 למקום הנרצה ויעשו פעולת הריגול
 משא״כ בעת שילי׳ם. והנה לא תמצא בפרשת
 שלח שיקרא להאכשים מרגלים עד אשר שבו.
 וכן וישלח משה לרגל את יעזר לא קראם
 מרגלים ולפי האמור יצדק מאד ששלח את המוככים
 בביתם להיותם מרגלים בדבר ונפרע כל״ב חי׳
 לו שם מרגל משליחות משה וגםפכחש הכה הלך
 למדן ומדרך לרגל ולחפש מאיזה מקום יעמידו
 מצב ומשחית ע״כ הי׳ לו ג״כ תאר זה או אפשר
 הי׳ פכחס מהכשלחים לרגל את יעזר והשם יודע
 ובדרך הרמז יש לרות מאמר רז״ל שחיו פכחס
 וכל״ב. מרגלים בגימ׳ אל״ה הי״ו פיכח״ס וכל״ב .
 ר״ל עוד קראם מרגלי״ם ויצדק ג״כ שכיס
 אכשים ע״פ מ ש האריז״ל דבמרגלים של משה
 כתעבמ השבעים בעצמם וביהושע כשמת לוי
 ובכלב כשמת יהודא ולא הלכו מהם כיון שלא
 קלקלו ואפשר לומר דמשה שלח ליהושע מרגל מלוי
 הוא פכחס לעבר בו כשמתו וכלב הי׳ בו כבר
 כשמת יהודא ע״ז בעח לבו לשלוח אותן שכיס
 שלא קלקלו מאז לזה אמר שכיס אכשים ר״ל אותן

 השכים (חסר איזה תיבות):
 וכאשר תתבוכן דור באי הארץ שכתב מר״ן
 האריז״ל שכשמתם מבחי׳ זו״כ דבוקים
 בכוחל א׳. הכה תתבוכן מרג״ל בגי׳ הוי׳ אל״קים
 בריבוע עם הכולל (להורות הכללות והדיבוק) .
 והכה הכווכה דוקא במספר הריבוע שכק׳ אחורית
 לחככיע הקליפות כאשר תתבוכן בכתבי מרן זיל
 שכמתקו הגבורות והקליפות דדכורא תיכף בכיבוש
 הארץ וי״ל דמש״ה כק׳ האנשים מרגלי״ם להיות
 שהלכו עמהם בהככעה המרגליים הידועים הייכו
 הסטרין בישין שכככעו לפכיהם שכק׳ מרגליים
 להיותם יוצאים מבחי׳ אחוריים ככ״ל ודיכיןדכוק׳
 קשים יותר לא כמתקו עד זמן שלמה אזתבאכה
 שתים כשים זוכות וכו׳. התבוכן כ״ז בכתבי מרין

 זיל:
 [בעת הצורך מותר לצדק לדבר דבר אמת
 בעצמו והשומע יוועח א״ע. וכן דרך הצדיק

 שמדבר דבר וכווכתו לסור היחוד] :
 חדש לאטר לפי מח שפירשו שאמר לחם עשו
 עצמיכם כחדשים. הכה פי׳
 חלאמ״ר כיל הכווכה שאמר להם שיאמרו לכל הבא
 לדבר עמם שהם חרשים באזכיהם אך דקשה דהל״ל
 מל־שי״ם לאמר (הגס דייל דלפכחס לא הוצרך
 לומר כן דאפשר לו להתלבש במלאכיות עכ״ז
 לפימש״ל לא הי׳ באפשרי תמיד כי ישאר כלב
 יחידי ואסור להתייחד לפי מיש דידוע הי׳ לו
 שיגאו בית רחב) ואפשר לומר דהכה אסור
 לצדיקים לומר שקר רק זה מותר בעת הצורך
 שהאומר יהי׳ כווכתו על דבר אמת והשומע יחשוב
 בדבר אחר כמו שאמר יעקב אככי (מי שאככי)
 עשו בכרך ע״כ גם הוא צוה להם לומר חר״ש
 (ולא חרשיים) דתיבם חר׳ש מורה על הדינים
 שישרו עליהם (עיין בס׳ מאורי אור) ש׳ מילוי



 עדותיך
 חח שתירגס בר״ז הייני בסוד שלא רצה שידע
 ישראל לבל יתחמץ לבנם ויש לפיש לפי״ז חרש
 לאמר . היינו שיחרישי מלאמי־ לשום בן אדם

 היכן הולכים :
 ועלו לא פי׳ ואת״ו יפורש נפסוק ג׳ אי״ה :

ם  םוגדקיתא הככין ג״כ בזה כפי׳ הרדיק מ
 המתי נס ס״ל זמרה ממש רק כן
 דרכו לתרגם מל הזונה פינדקיה להיות שמפקדת
 פהחה לכל כפונדק הזה שהיא פתוח לכל עיבר:
ישלח יהושע וגו׳ נרכ אני צ״ל שבתו  רש״י ו

 ימי וכו׳ הנה הגם שהוא מכרין
ניע הלא אין דרכח  כן מסדר הכתונים מ׳ יתן ו
 רק לפרש פשע הכתיבים יזה אץ מן ההכרחו
 לפשע . וכ״ל דרצה לחיץ ג״כ ימה תיארו בין
 נון ולא סחם יהושע דנשלמא בהתחלת הספר
יג .  הוצרן ל״חסי שנדע שזה היא המוזכר בתו
 וגם למה אשמיענן שש:ח מן השטים ע״כ אחשבה
 לדעת רש״׳ הטונה שכל זמן שלא נהג נשיאומ
 עדיין נק׳ שמו יהושע נן ני״ן ניייזיס ע״ש אביו
 משא״כ כשכבר מלן הנה שמו גדול מאביו שאביו
. והנח בי דאי שכל ימי אבל משה ן  הדיוט והוא מל
 לא התנהג בנשיאות . והנה לזה קראו בכאן ב״ן
 כו״ן להורות שהשליחות הי׳ בימי אבל משה שעדיין
 ה״ נק׳ על שם אניו ולא נהיייזס עדיין לבדו
 וז״ש ג״כ מן השטים שעדיין נתעהקו באנל ולא
 הרים ראש וזה שצידק נדבר רש״י תיבת וגומל
 להורות שנשמע זה אח״כ מכלל הפסוק. ומה שי״ל
 עוד בזה דקראי נ״ן נו״ן משום דזה התחלת
 הספר והיצרן לייחסו מי הוא ומאמר השיי אליו
 קום עבור וכו׳ הי׳ אח״כ דהוא שלח בימי אבל
 והש״י אמר לו אחר ימי האבל קיס עבור וכו,
 ובזה יוכח מי התיר ליהישע להתאחר דבאמה לא
 התאחר כלל והא ללא ההחיל הכפר בזאת הפרשה

 משוס דרצה להתחיל במאמר הש״י:
ש נר״ז כן ה״׳ אמר להם וכו׳ פי׳ דברי ר  ח
 המחרגס אין יצדק לשין בר״ז על תיבה

 חריש וכבר כתבכו דעתיכו:
ה זונה ת״׳ פיכדקיתא מוכית מיכי מזק ש  א
 פי׳ כזאת לקשה לומר כפי הפשוו
 שהלכו הצדיקים בית אשה זוכה וגם ׳״ל דנ#
 לדקדק תיבת אש״ה להורות זיכה כזאת דיש כיוצא
 בה באיש וכמש״ל ועמש״ם והנכון לדעתי נדעח

ן לפי׳ הפסוק] י  המתרגם כרד״ק וכמשיל: [שי
« ה  ו״ל עוד אשה זוכה אומרו אש׳׳ה ללא צורך ד
 כתב מר״ן האריז״ל דרחב נתגלגלה בחבר הקגי
 ואחיכ בחניה. הנה היה גלגולה ב׳ פעמים אש*
« v ובאמצע היתה נגלגיל איש. וז״ש בית אשה 
 משמיענו בהיות עדיין נשמתה בבח״ אשה כשמע
 מזה דזכתה אח״כ להיות איש והנראה להיות
 למשחה בחכמתה גבורה כאנשים להציל את המרגלים

 וע״כ לא קיפח הש״י שכלה :

ר הנה אגשים פ א ך ירחו ל ל מ  ב׳ ויאמר ל
ל לחפור א ר ש י י  באו הנה הלילה מבנ

ץ ר א  את ה
 ראמר לא כאמל ויגיל כי הגלה משמע המסכ«
 הסיפור ונאמר ויאמר חיינו בקיצור משמיענו

* ח ה  דחד •

 אומרו בי״ת ולא לבי״ס הוא ג״כ טעעם t הנ״ל
 שסיבב השיי שמצאו א״ע עומדים בתון הביתי מבלי
 הליכה בממון אל הבית ולא שאלו היכן בית
ה ש  פונדק או היכן רחב וכיוצא ועוד יתבאר. א
 זוגה תינה אש״ה מיותר. בודאי זוכה אשח היא
 (והכה לדעת מי שפירש זוכה פוכדקית מוכרת
 מיכי מזון יש לפרש משיה אמר אש״ה זוכ״ה
 להורות דלא זוכה ממש קאמר רק זוכ״ה דיש
 כמותה באיש ג״כ דגם איש מוכר מיכי מזון והוצרן
 להשמיעכו דהיהה אשה) אבל ״ל דמש״ה קאמר
 אש״ה זוכ״ה. ה״כו זוכה בעכייכי אישוח לא

 מוכרח מיכי מזון ככיל :
 ושפה רחב הכה הליל ויבאו ביה רחב הזוכה.
 והכה לדעה חז״ל שהחעוררו שבכ״מ
 דקאמר ושמיו ושמ״ה ואח״כ השם הקריאה מורה
 מל צדקה משא״כ בהיפן הכה משמיעכו במה
 שאמר ושמיה רחב להורות שהיסה צדיקה והכה
 יש להתבונן דהכה זוכה היחח עד היום וכעת
 נתעוררה בתשובה בביאתם לביתה ולמה יככה לה
 הואר צדיקת בעת בואם אן הוא לדעתי עפ״י
] נתהווה ס נ  מיש בפי׳ וילכו ויבאו ביה וכו׳ שנרי [
 המכין שבאו בפתאום לביתה מבלי שאלה הגם
 שהתבוככו בשליחות יהושע כמשיל שסיבת השליחות
 הוא דוקא לעכין הזה והיו מצטרכים לשאול הכה
 כתהווה הכס ומצאו א״ע בתון ביתה . והכה
 אכחכו לא כדע מה בצע בנס הלזה ומה הי׳ חסר
 אם ישאלו את פי עם הארץ היכן רחב הזוכה
 שרוי׳ אן הוא דידוע מאמר רז״ל דרחב בשמה
 זיכתה עיכ סיבב השיי שלא יצטרכו להזכיר שמה
 וז״ש אשה זונה ושמיה בוא״ו הנוסף להורות דגם
 שמה זונה היא דמזנית בשמח ג״כ (והא דאמרו
 חיל שהוא דוקא ביודעה ומכירה הוא דוקא
 להאומר רחב רחב מיד נקרי אבל לתבערת יקידים
 בודאי עהכ׳ אפילו בלא יודעה ומכירה ויש לדקדק
 ע״ז מדברי ההוס׳ בסכהדרין דכחבו דגם הא
 דזיכהח בכמה הוא ג״כ דוקא ביודעה ומכירה .
 אבל המעיין כס יש להק קושייהם שס באופן
 אחר. וגם לו יהי׳ כדבריהם אם מזכירים שמה
 ובאים אחיכ לביתה בודאי יש חשש) , ואפשר
 לומר עוד דהכווכה להודיע צדקהס ויבאו ביה
 אשה זוכה ושמה וכו׳ דהיינו שהיסה זוכה כזאח
 שזיכהק בשמה ועכיז הס באו לביחה ולא איכפח

 להו לגודל קדושתם :
 [להרחיק מראייה הכיעור]

ישכבו שמה צריך לדעת מה משמיעכו בזה  ו
 וגם מה בא לשלול בתיבת שמ״הדייקא
 ואפשר בא להשמיענו צדקת הצדיקים ירחיקו עלמם
 מחשש הכיעור עד קצה אחרון בראותם כי באו
 בית אשה זוכה חששו פן יראו דבר מכוער עיכ
 תינף שכבו לבל יפנו אל הבית וז״ש שמית היינו
 להיותם שמיה משא״כ נמקים אחר זח דרכם

 למסוק בהורה קודם השכיבה :
 או יאמר וישכבו שמיה ולא הלכו משם הגם
 שראו כהוא בית אשה זונה וכתיב אל תקרב
 אל פתח ביחה כי אדרבא הבינו כוונה יהושע

 שזה דוקא מן ההכרח :
 תרגום בריז למימר העיקר בזה כרדיק דהכוונה
 חריש כמו ויחחרשו כל הלילה .



u1ע\ ה רף 

 ישראל [הלילה מבכי ישראל לחפר ריח מילה
 אשר הם מצווים לשמור בריח מילה שלהס] .
 (אשר אלקיה׳ של אלו שונא זמח הוא מ״כ השפוט
 בודאי כ׳ באו) לחפר אח הארץ (מ״כ באו לביח

 רחב שהיא יודעה לב המלכים ושר״) .
 לחפר את הארץ . לא אמר לחור או לרגל
 הגם שבעלי הפשט פירשו שהוא כמו לרגל
 עכ״ז טעמא בעי למה שיכה והכה "ל שכרמז
 בלשון הזה כמו החופר בקרקע שמוצא
 ארץ אשר לא ראה אוחה והיה׳ מטסה ממכו
 כן עכין ארץ ישראל עם ישראל כאשר באים
 ישראל לארץ אז מהרחבה ומחגלה רוחב ארץ
 אשר לא כראח עד היום . הגם שזה מאמר
 הגוי המגיד למלן עכ״ז הש״י שם בפיו עכין

 המצערן .
 [עיי ישיבה הארץ מעלין הרפ״ח כיצוצין]

 וי״ל עוד לחפ״ר אח הארץ . ע״י ישיבה הארץ
 מעלץ כל הרפ״ח כיצוצין . כי העלאה
 הרפ״ח כיצוצין הוא ע״י חורה ומצוח ואין חורה
 כהורה א״י ורוב המצוח הם בא״י דוקא . ופי׳
 לחפ״ר אח הארץ . להמשין אלי׳ כל הרפ״ח
 ניצולין שבקדושה המפוזרין נחקן כל העולם. וזח
 שבאו ביח רחב כי בה כח כל המלכים ושרי׳
 מההוא כוחא דשדו בגווייהו. ע״כ כשאה יהושע
 להעלות כל הכיצוצין בקדושה ומבואר במג״ע
 שי״ס אשר בירן יעקב לאפרים וזרעו יחי׳ מל״א
 הגרם . חייכו זרע יהושע יהי׳ במקום שזרעו

 ל״א הגוים .
 ועוד כפשועו לחפ״ר את הארץ! לחפור ולגלות
 כל המטמוכי׳ שבה כי כל מה שהטמיכו

 האמוריים באמת כתגלה להם.

 ו׳ וישלח מלך יריחו אל רחב לאטר הוציאי
 האנשים הבאים אליך אשר באו לביתך כי

 לחפר את כל הארץ באו

 לאמר לדעתי לאמר אמירת בחשאי ובפיוס .
 ומשמיעכו גודל הכס גם תום צדקתה
 כי הבית אשר מוצא המלן בתוכה מרגל גם
 בעל הבית בחזקת סככה באמור כי גם ידו הכון
 עם המרגל וע״כ מן ההכרח לנעל חבית להסתיר
 העכין בכדי שלא יוחפס גם הוא אבל בכאן
 יאמר ששלח אליה בחשאי ובפיוס שבודאי אינו
 חושד אוחה רק בחם לבבה עשחה זאח שלא
 ידעה שהם מרגלים ואיכ אין עלי׳ מיחיש סכנה
 ואעפי״כ עשחה מה שעשחח . ובזה יחוודע
 גודל הכס וחום צדקחה. ונם עייז כחוודע להם
 גודל הפחד והמורן שבלבבם כאשר יחגאר להלן.

 הוציאי האנשים חכה לא צוה להשלוחים לחפש
 בניח רק שלח לה אתה בעצמן הוציאי

 וזה כס גדול .
 הוציאי האנשים הבאים אלין אשר באו לגיחן.
 כפל לשון ובשינוי . וגם סיבת האנשים
 מיוחד והליל הוציאי הבאים ומ׳ אן הוא עיפ
 פשוטו יאמר לח. הוציאי האנשיים הבאים אלין
 שאחה סוגר שבאו אלין בבמ,׳ אכישייסם היינו
 *כלים ובאו לגמור סאווסם כדרן כל האק כי

 ח הנני

 דרד
 כי נחפז מאד המגיד ולא כחמשן העכיןואעפי״כ
 הש״ח הלילם ויהבאר עוד להלן אי״ח ויש

 במדרש שהשטן אמר זה .
 למלך ירחו לאמר איכו לאמיר לזולה והכראה
 דידאי א״א לכנוס אל המלך בלא בר
 והכה מן הצורן ל־טול רםוח מהשיעייס והשומרים
 עד אשר יכחוהו נביא אל היכל המלן ובכאן
 כחפעל המגיד מאד וכהבהל ולא הספיק להמחין
 עד בוא חל המלן רק חמר לשוערים דע״לי בלא
 בר המה הינף יגלו את אזן המלן וזהו ויאמר
 אמר האומר למלן ירחו לאמר שיאמרו היכף
 למלן ויושיזעט הכחיב שנעשה העכין במהירות
 מופלג ואעפי״כ רחניהס עמהם הש״י והצילם .
 [לכניס בכי טוב מפני חשש מזיקין ופחתים] .
 הנה כו׳ הנה הל לה מבנ ישראל לחפר ומ׳
 ים גההביכן אומרו הכה מורה כמורה באצבע
 הכה לפכין גם אומרו הכה מה בעי בזה ויותר
 טוב לר נאו העיר גס אומרו הליל׳ הל״ל בלילה
 וגם יקשה הכי הל״ל אנשים מבכי ישראל באו ומ׳
 והכראה דהכה באיזה ראי׳ הוכיח המגיד שבאו
 לחפר אח הארץ דלמא לסחור׳ וכיוצא , ע״כ
 נראה שהוכיח כן הכה ראו הוכח׳ גדול׳ מובכת
 לכל משכיל שבאו לחפר דהכה הם מבכי ישראל.
 והם מוזהר״ בתורת׳ מיעקב אביהם ומיוסף לככוס
 נחמה לעיר . גם במקו׳ שאין חשש מזיקין . יש
 חשש פחתים במקו׳ שאיט מורגל עיין בתוס׳
 ריש פסח״ וז״ש סכה באו הכ״ה . במקו׳
 שאיכ׳ מורגלים ויש חשש לסטים ופחתי׳ .
 והכה האזהרה לכנוס בחמה לעיר הוא מחשש
 >מיקץ. והאזהרה בכי טוב אפילו שכבר שקעה
 חמה ועדיין היום מאיר. חשש מזיקין איכא .
 פחתי׳ ליכא. והנה אם הם שנים דליכא מזיקין
 ועדיין היום מאיר הגס שכבר הוא לילה משקיעת
 החמה עכ״ז אין חשש פחתי׳ ג״כ ונראה דאינו
 בכלל האזהרה יע״ש בתוס׳ פסחי׳ וב׳׳ק ותבין .
 וז״ש המגיד הלילה שכבר הי׳ אישון לילה ידוע
 וכיכר לכל . והכה הם מבכי ישראל ובודאי לא
 יעברו על תורת׳ ועל ליוו ישראל אביה׳ על כרחן
 החבוככו שבאו לחפר וההכרח הוא לבא בלילה .
 ושיעור המכין בקיצור כן הוא . הכה לפכיכם
 הענין אשר אומר דהכה אכשיס באו הכ״הבמקו׳
 שאינו מורגל. ויש חשש פחחים . וכבר הי׳
 אישון לילה והם מבני ישראל ובודאי לא יעברו
 «נל דברי חורח׳ ע״כ לו׳ שבאו לחפר וכו׳ .
 וירצה עוד אחר ככדקדק מהיכן ידע המלן שבאו
 ביח רחב אשר שלח לביחה הוליאי ומ׳ .
 אן הוא לדעחי להיוח רח״ב בשמה זיכחה ובפרע
 ביודעה למכירה . ולצער הי׳ להם בהזכיר שמס
 בעת שאינם ימלי׳ למלאוח חאווחם בה . מיכ
 היו כמכעי׳ מהזכיר שמה רק בסימן הלילה היינו
 אוחה ש>מככח לישמיש הלילה. או באפשר המגיד
 למלן מעכץ רחב לא ערב אל לבו להזכיר שמס
 בפירוש לבל יאמר המלן שהכוונה רק לחאווחו
 בהזכיר שמה דידוע הי׳ לכל שגם נהזכיר שמס
 חפעול החאום . וע״כ אמר רק בסימן הלילס
. ואמר הנ״ה (לפנין בבירור העכין אשר ל י  מ
 אנינם) אנשים באו הכה הלילה (היינו למקום
 הלילה חיינו לביס לחב . והנס הם) מבט

 יהושע



 יחושע עדותיך

 את״ו וכו׳ . וכאן כפל הלשון כוונתו
. רצי ל ן ת י נ  הנאים אלין אשר באו ל
 אתה סובר אשר באו רק לביתן להשית תחת צל
 קורתן מזרם וממנוי כדרן האורחים ושלא בעבורן
ן הבאי״ם אלי״ן רייקא ע ד י  לאיזה בית. אזי אני מ

 בממון והבן:
י לחפר ליג״ל. וקיא למרגל תופ׳׳ר כי  רש״
 כמו החופר באין מתגלח לו עפ־ העיגון

 כן המרגל מבקש ומחפש דברים העעוכים.
 וכשבאתי לידי זה נ״ל ג״כ להק מה דלא קאמר
 לרג״ל רק לחפרר. כי המי־ג״ל הילך ממקום
 למקום בארץ לדעת כל מקים אשר בארץ ומהיכן
 תהא כוחה לכבוש והיכן יציבו מצב ומשחית
 והחיילות וחאיך ישיגו מזין ומחי׳. והיכן אנשים
 גבורים. והיכן חלשים. והיכן ערים בצייית וערי
 הפרזות. לזה כק׳ מרגיל שהולך ביגלי״ו ־בכל
 מקום. משא״כ אלו ששלח יחישע לא הלכו אכה
 ואכה רק ממקום אחד יתוודע להם העכין המבוקש
 ויתגלה למו מסעודי האומות וכי כפל פחד היהודי ם
 עליהם . לזה כק׳ חופרי״ם שבמקום אחד חופר
 להתגלות לו דבר העמון מן העין במק־ם חזה. ובאו תו
 מקום ובאותו מעמד יתגלה לו ע י מעשה חפירתו.
 והא דבתחילת השליחות קראם מרגלי״ם. כי
 בתחילת השליחות הלכו ברגליהם ממקומם לירחו

 והוא ככץ לדעתי :
י האנשים ותצפגו ת שג ה א ש א  ד׳ ותקח ה
לא  ותאמר כן באו אלי האנשים ו

ן המה :  ידעתי מאי
 ותקח הנח לשון קיחח לא יצדק על אנשים
 רק על דבר המעלעל ממקום למקום
 עיכ מתרגם בכ״מ דבר לשון הנהגה או קרב .
 וכן פירש״י בכ״מ קחס בדברים. ואגב נדקדק
 עוד כי כפי סדר הכתובים נראה שבין אמירת
 שליח חמלן תשליחות להתשיבח מפיה חיתה
 פעולת ההעמכה והאין יתכן זה שלא תשיב לשליח
. עד שתעשה איזה דבר ואח״כ  המלך שום דבר
 תשיב אמרי׳ וגם האין הוא באפשר אם היו
 עומדים המרגלים במקום כגלה הלא יראו השלוחים
 ואם היא תלן למקום המרגלים הלא ירגישו

 השלוחים :

 דרך
 הנני מודיען . אשר באו לביתן . שהאכשים
 האלה . לא ינאו אלין כדרן כל הארץ . כי
 כווכתס דק לבא לביתן לא אלין כי לחפר את
ו . ע״כ באו לביתן אשר שם א  כל הארץ 3
 קיבוץ המלכים והשרים ויתוודע להם עכייכים

 כסתרים .
ץ באו. הוסיף תיבת כל. להורות ר א ל ה ת כ  א
 לח זירוז . באמור לה לו יהי׳ שאיכן חושש
 לעיר הזאת הלא אתה אהובת כל המלכים והם
 באו לחפר את כל הארץ. ואם איכן חושש לי
 עשה בשביל שאר המלכים אהובין . והכה אין
 01 מדרן המלן לפייס ולחכן אשח אחת שתוציא
 מביתה שכי אכשים . הלא בשלוח שלשה סריסים
 וחרבם שליפה . ישיג חפצו באכשים ההמה .

 אן להיות בעת אשר באו בכי ישראל לארץ כפל
 הפחד והמורא בלב כל המלכים והשרים וכיון
 שכפל פחד בלב איש לא יערב אל לבו להתכהג
 בתקיפות אפילו על ילידי ביתו ומקכת כספו .
 מה הכירו מ״ש משה פחדכם ומוראכם יתן וכו׳

 אשר תדרכו בה .
 וירצה עוד . הבאים אלין אשר באו לביתן כי
 לחפר. עכין הכפל. כתן לה סימן שתתבוכן
 שהם מרגלים . באמור חכה תראה אכשים
 הבאים אלי״ן בחיותן בבית ביופיין
 סמפורכץ׳ / וחם באו רק לביתן מבלי התבוכן
ן . רק כביאת איש אל בית ריקם . כן חם  ב
 איכס מתפעלים ביופיין בחביע אלין ודמית עלייתו
 ככשורא . מזה תדע מעשיהם כי לחפר וכר .
 תרגום אפיקו גובריא דאת״ו לוה״ן דעל״ו לביתן
 וכר . הכה בפסוק שכי הלשוכות בלשון
 ביאה הבאי״ם. אשר בא״ו ולמה שיכה בתרגומם
 והבראה דבא לפרש כפל הלשון . והכה לשון
א בתרגום הוא ביאה במכוון ולשון עליי׳  אתי
 שלא במכוון ב״ל . ע״כ בפסוק א׳ שכאמ׳ וילמ
 ויבאו בית וכר ולא כאמר ויבאו ירחו בית וכר
 כראה דשלא בממק תיכף כזדמן להם שבאו בית
 וכו׳ . ומאת הש״י היתה כסיבה. הכה תירגם
 ועלו שלא במכוון . ובפסוק ב׳ הכה
 אכשים באו הכה וכר הכה המגיד ודאי לא סיפר
 דשלא במוכה באו דא״כ לא מרגלי׳ היו. הכה תירגם

( ם י ל ש לא ידעגו אם ה ל נ״ך ו ר ע ד ס ר כ ב ח ל ל ל המחבר ז״ל כנראה שהתחי ׳ק ש ׳ ע״כ נמצאבכי ) 

 פקודיך דדך מיע א׳
ן ונקי מכל שגיאה  וחעמקתיו על סדר הנאות ז
 בכרי לזכות הרבים הצמאים לאור תורת אור
עד  הבהיר קדוש ועהור . זי״ע ועכ״י מעתה ו
 עולםאיס. עבד לעבדי ה׳ הצעיר מנתםעעכדל

 בריז״ל מתגורר פה באריסלוב .

דל ערן בעעעי המצות . עצות פ״ו כמבאר  ה ו
 אצלנו נשער הגלגולים פ״א לגרר ר1&

 פהיק

 חנני כוחן לפניכם חיום גרכה . מה שחסל
ן גמצוה ראשונה ן פקודי ר  גספר הקדוש ר
p ה׳ עד אמצע סי׳ י״ח . והנה . p מן אמצע 
 הם בכמוגים עמדי עוד קודם שנדפס הספר
 הכיל. ונתתי הכתבים האלה במחכה לירידי החסיר
, משה שפירא נ״י. ככד המחג׳ זיל  היקר בכש״ק מ
 להדפיסם ולהפיצם ע״פ תגל וכל >ר שיש לו
 &ספר ל״פ יק« חקוכעריס הזה להשלים החסרון



 טו
 א״א לכו לחקן ברכה מעצמיכו אחר חמימומ
 התלמיד ממילא עכ״פ מהראוי לברן להודוה לה׳
 כ״כו בכל לשון שירצה. ואז לא ימעול בקודש .

 [הג״ה ע״כ הכהן הגדול מאחיו שהוא עיקר
 המברן את עמו ישראל בשלו״ם נצעוה
 שלא ליקח רק בתולה כי כוס של ברכה עעמו

 פגמו כמבואר ברע״מ ע״כ הגיה]:
 ז׳ בכדי להרחיב הדבור עעם מצוה זאת ועעם
 אזהרות הקידוש בשעת עשיית המצוה
 אעתיק דברי הרב הק׳ המקובל מהרי״ ק ז״ל
 בסדור התפלח ח״ל כתיב והתקדשתם והייתם
 קדושים ביאר בזוהר שצריך האדם לקדש א״ע
 בשעת השמיש בכדי להמשיך אל העיפה ממקור
 הקדיש העליון לפי תוקף כווכתם של איש ואשתו
 כך מושכים כשמה מלמעלה וכפי קדושתם כך
 כותכים קדושה בהאי כשמתא ודע כי הכשמה
 באה מזיוג זו״כ ככורע. וכשמתם של ישראל
 הוא חלק אלוה ממעל כי הכשמה היא סוד
 עפת חסד המתגלה בפימא דאמה סוד אל
 [כי אל הוא חסד] והיא חכשמה היורדת מזי״כ
 סוד ו״ה הרי אלו״ח והם עמוסים מכי בען ממש
 כמיש בחיבורי שעג״ע לכן ישראל קרויים אדם
 מכח חכשמה שלהם הבאה מזיוג זיין סוד אדם
 חוי״ה חויח גי׳ אדים [הבן העכיןהויה נאלפין
 גי׳ אדם והמילוי לבד גי׳ חוה בסוד אין פרי
 בעכה של אשח מתברכת אלא מפרי בעכו של איש
 נ״ל] אבל אוה״ע אץ קרויים אדם כי נשמתיהן
 מסע״א (עיין הוס׳. האד״ם ירמוז לרבות הגוים
 כי חוס׳ הא הוא גרעין. שכן האדים גי׳ עמ״א.
 כי כשמהן מס״א שאיכם ככללים בדיוקכא קדישא
 דאדם כמבואר בזוהר) . והכה אמרו שלשה
 שוחפין באדם אביו ואמו והקב״ה הכווכ׳ הכשמ׳
 שבאה מלמעל׳ בתוך העפה היא בחי׳ אור עצמיות
 ופכימיח הכשמה אביו ואמו כותכים לוב׳ לבושים
 האב נותן לבוש הפנימי המלביש לפכימיות הכשמ׳
 ומצדו הוא סיוע גדול לזכותו בתורה ובחכמה
 כמשארז״ל האב מזכה את בכו בחכמה וז״ש אם
 חכם בכי ישמח לבי כו׳ והאם כותכת לו לבוש
 החילון בסוד כקבת תסובב גבר. וזה הלבוש מזכה
 חכשמה לעשות מצות ולתשובה כי אדם אין צדיק
 בארץ כו, וצריך חשובה ואף אם לא חעא אפשר
 שכשמחו בא עיי גלגול כו׳. ודע כי הלבוש שהוא
 מלד אם באשר שהיא מסגבחו היא עלפפח אוחם
 הכשמ׳ עד שתגבר עלי׳ ומכרחס אוחח עפ״
 כוונתה שהי׳ לח בשעת תשמיש אם כו׳ שאם
 הי׳ מחשבתה זרח אז אומו הולד אף שבשעמ
 בחרוחו יהי׳ עוג מצד לבוש אביו שחי׳ עובש
 מחשבתו הוכרח הוא לעח זקנחו להחמיץ וזיש
 ובן כסיל חוגח אמו אמו ד״קא . לכן ראוי
 שהחי׳ מחשבה האשם לשיש יומר ק האיש ואף אם
 לא יבינו סיד העצוה ועעמח עכיפ מהי׳ מוכח©
 לקיים מצית בוראם וכו׳ לא להנאת עצמם ובאם
 לא יחי׳ כוונתם לזה אף שאין בשום א׳ מחשבה
 זרח הרי זח מעשה בחמומ ומושכים נשמ׳ ממדרג׳
 התחתונה שגעשי׳ אשר שם שם בין ביה גי׳
 בהע״ם ואם חיו יש להם ע׳ ז י כי נמנו עיניהם

 בכוס

 דרך
 כיח״ק שנחוך הקליפות נגה ולהחזיר אל הקדושה
 (עעם למה צריכים לקדש א״ע בשעת הזיוג)
 והכה האב והאם כותבים מצר רוחם בשעת
 הזיוג ב׳ כסויים לכשמות א׳ מן האב וא׳ מן
 האם כי הנשמה שיהי׳ הולד הוא מחי״ג דזי״כ
 עילאין (ר״ל הנשמה הוא מזיוג עליון דזויכ
 כביכול ג״כ הלוגן הוא בחי׳ החסדים מן האיש
 מיד / והאודם הוא בחי׳ הגבורות מן האשח
 מין) והלבוש' מאביו ואמו. ולבוש זה מסייעו
 לעשות מצות כי הוא אינו יכול לעשותם שהוא
 קען ובפיע אם הוא מגולגל כי אין עוכותיו
 מכיחים לי לעשות מצות ילייך סעד לתמכו בזח
 הלבוש וכן אם הנשמה חדשה היא ולא הורגלה
 להיות בעוה״ז באופן כי המסייעו איכו רק זה
 סלביש . ואפי׳ שכותכים לו מן ׳השמים הוא ע״י
 הלביש . וזהו העכין שותפות האדם עם אשתו
 בולד . ובזה תנין כמה החמירה תורה לקדש
 איע בשעת תשמיש ככורע ואם יקדש האדםא״ע
 ימשך בנשמה ההוא לביש קדוש שעי״ז יזכה לעבוד
 אמ ה׳ . ואעפ״י שהיא כשמה גדולה צריכה אל
 קידוש אביו ואמו בשעת משמיש להוציא לו לבוש
 מעולה ולא יהי׳ לביש זה סיבה לחעא דוגמת
 יצה״ר כמצא שאם יחעא הבן העוכות [בכאן היה
 ססר בכתבים שכיתכי לדפיס והדפיסו כן בלא
 הרגשה] כמשכים אחרי האב עד כאן לשונו
 ונראה לי שזה פי׳ הפסוק והתודו את עוכם יאת
 עון אבוחם (דמן הצורך להתוודות להיות החעא
 של תבכים כמשך גם לאבות ולפעמים יארע
 שכבר האב הוא בג״ע ואח״כ יחעא הבן בעוה״ז
 לסיבות הלבוש של האב . הכה צריך להתוודות
 גם עין האג שיהי׳ גם להאב כפרה וזח שפירש
 הכתוב על איזה עון של האג צריך להתוודות
 הלא כתיב לא יומתו אבות על בכים מ׳ ע״כ
 פירש הכתיב) במעלם אשר מעלו בי דידוע
 למהנה מעוה״ז בלא ברכה מעל וכ״ל לפ״ז
 דמש״ה לא תקכו ברכה בהכאה זו דהמעשה חזו
 בעצמה הוא ברכה כאשר מקדש א״ע לצורך גבוה
 דידוע דיסוד דכוקבא כקרא כיס של ברכה יסוד
 דלי׳ ברו״ך ודלה ברכיה. וא״כ הקידוש בשעתה
 הוא במקום הנדכה משא״כ כשאיכו מקדש א״ע
 לאיכר ממין רק להכאתו וברכה לא תיקכו א״כ
 כהכח מהעוה״ז בל״ב ומעל בקודש וז״ש הכ׳ על
 איזה של אביו צריך להתוודות במעלם אשר מעלו בי
 שנהנו בלא. ברכה ומעלו בקודש ויתר הפסוק

 יתבאר אי״ה להלן עפיי דרך הכיל :

 ר ולפי״ז עתה הבן ס רוח ה׳ דבר בו בכבוד
 מחד T הרב הקדוש מחרצ״ח שליע״א
 שהבאתי דבריו לעיל בחלק הדיבור שאמר חנם
 שלא מקט ברכה על המעשה עכ״ז מהראוי לחודומ
 לה, בכל לשון שירצח על ההנאה הזאמ ואז לא
 יעעול בקודש לפי דברינו חנ״ל נאמר ברוך שחלק
 עחכממו ליראיו כי לפי חעעם שכ׳ דמש״ח לא
 מקנו ברכה דהקידוש לצורך גבוה הוא הברכה
 יסיר דכיק׳ כוס של ברכה. ואין בו מעילה
 &שא״כ כשאיכו מק״ש א״ע מן הצורך הי׳ לברך
 עס׳פ כדי שלא ימעול כי לה׳ סאק ומלואה אך

 מ״ע א׳ פקודיך



 א׳ פקודיך
 ולדעחי זהו הנרצה בפשע הכחוב והחוודו אח
 מונס ואח עין אבוחם במעל״ם וכו׳ (אשר כחבמ
 פירושו באוח ה׳ ויעדנו לפרש קיום הכחוב)ואף
 אשר הלכו עמם בקרי ר״ל דצרין להחוודוח ג״כ
 העץ קרי של אבוחיו דעייז נמשן לו ג״כ לבוש
 שאינו קדוש כ״כ השי״ח יעזלנו לשוב אליו נאממ

 ואי״ה נדבר במקון העין בעזה״י:
 י״ב הנה עחה נעחיק בעעם המלוה הזאת
 לשון הזוהר והקונים [הגם שדברי הזוהד
 ראוי להקדים עכ״ז הקדמחי לפעמים דברי מק זיל
 בכדי להבין ע״י דברי הזהר אשר הוא תחום באלף
 עזקין] ז״ל זוה״ק בראשיח דף י׳ ב פקודא שחיחאה
 לההעקק בפ״ו דכל מאן דאהעקק בפ״ו גרים
 לההוא נהר (יסוד צדיק) למהוי נביע חדיר
 (שישפיע המיר למלכוה שמים השפעוח קדושוה
 וכשמוח קדושוח) דלא יהפהקין מימיו וימא (הייט
 מלכוח הייני יסוד למק׳ בסוד כל הנחלים הולכים
 אל הים כי כל השפעוח מיסוד דדכורא הולכים
 ליסוד דנוק׳) אחמליא בכל סערין ונשמחין חדחץ
 מחחדשין (כי ע״י השפעוח יסוד דדכולא במק׳
 נבראים נשמות חרשוח) ינפקין מההוא אילכא
 (היינו חזיא עהיח) וחילין סגיאין אחרביאו לעילא
 בהדי אינין נשמחין (כי בחיס׳ השפעוח נחיסף
 כח בכל חיילי מרומים בכל העולמיח) ההיד
 ישרצו המים שרץ נפש חי׳דא ברית קיימא קדישא
 נהר דכגיד (מישן השפעה מן מוח היינו היסוד
 צדיק) ינפיק (מן הז״א להשפיע בסיד והקימוחי)
 ומיא דילי׳ אחרביאו ורחשין רחשא ורבייא דנשממץ
 לההוא חיה (מלכוח שמים סוד החי׳ אשר תחת
 אלקי ישראל שראה יחזקאל ביל) ובאינון נשמחץ
 דאעלין בההוא חיה נפקו כמה עופין דפרחץ
 ועאסין כל עלמא וכד נשמחא נפקא לההוא
 עלמא ההוא עופא מפיק ופרח בהדי ההוא כשמחא
 מההיא אילנא נפיק עימי׳ כמה כפקין בכל
 כשמחא ונםמחא חרץ חד מימנא וחד משמאלא
 אי זכי איכון נערין לי׳ דכחיב כי מלאכיו יצוס
 לך ואי לא אינון מקערגי עלי׳ [נ״ל הקטן קוד
 העופין דנפקי בהדי כל נשמחא הן מלאכים דידוע
 דמלאכים מחהווים מיחוד הפנימי היינו נשיקץ
 שקודם היחוד והדיג החיצץ. והנשמה מחחווה
 עהזיווג ממש . כמ״ש העמוסים מני בען. עיכ
 אצל כל נשמח עחהווה ג״כ מלאכים מכםיקץ שסם
 קודם להזיווג. והנה יש מלאכים דייקא לכל
 נשמה היינו מבחי׳ נשיקץ דידי׳ ודידה הבן הענץ
י ייד אפשר כ י ר נ ל ד י כ  וה׳ העוב יכפר בערט כ
 ויהיר שלא יאמר פיכו דבר שלא כרלונו ופירוןן
 דברי הזהר וכד נשממא נפקא לסהוא עלעא
 ההוא עופא דפרח ונפיק בהדי ההיא כשעה^
 מההוא אילנא נפיק עימי׳ אץ מונחו דדק עוף
 א׳ יוצא עם כל נשמה דא״כ אין מאמר אחיכ
 כמה נפקין כו׳ מרץ כוי אן הכוונה להודיענו
 שכל עוף השיין לנשמה הלזו נפיק מימי׳ לשלול
 עיף שאינו שייך לנשמה הלזו רק לאחרמ. ואמרו
 חד מימכא חד משמאל׳ לפי חנ״ל יצדק להיומ שהם
 מבחי׳ נשיקץ דדי׳ ודידה שיין ימין ושמאל טל
 הקטן ברחת חיע]. אמר ל״ס מלמ איבון יקיימו
 אפערופסץ עלי׳ דב״כ כד זכידכמיב אם ׳יש עליו
 מלאן מלין כו׳ מלאך חד מלץ מלי אחד מכי

 אל^

 דרך ניע
 בכוס אחר הם מושכים נשמה מהע״א אשה זרה
 אבל ח״ח הקדושים אשר באק המה יודעים טעם
 המצוה וסירה ומכווכים לזה מושכים הכשמה
 ממדרגה העליוכה דאצילוח והס כק׳ בכים לקובהיו

 ודי בזה עם קלח חוס׳:
 ח׳ יהנה ידוע דהלביש היא דפיס הלובש .
 והכה הליבש היא הכשמה הפכימייח
 העצמיומ אשר הוא טפח החסד המחגלה והכה
 היא כלילה מעשרה שאין שים דבר שבקדושה
 פחית מעשרה . יהכה י׳ פעם חסד גי׳ תש״ן
 מספר לבייש א״ב לבייש א״ם והנשמה עם מלבושי׳
 יחכו שבח והודאה ייאמרי כא ישהב״ח שמן לעד
 מלככו גי׳ תש״ן והכה כל קומח עשר כחלק לה׳
 פרצופים ועיכ יש באותיות ה׳ מוצאות הפהולפ״ז
 הקנו ג״כ תיבת ישתב״ח ה׳ אותיות וכל אות

 ממוצא אחר ניל :
 ט׳ והנה מ״ש הרב דאם מחשבת האם לא
 טהורה מוכרח הוא לעת זקנתו להחמץ.
 לא תטעה לפרש דבריו שמוכרח הוא לגמרי
 לעשות רע ח״ו דא״כ תסלק הבחירה ח״ו ושכר
 ועונש מן הבן. רק הכווכה שהלבוש מסיההו
 ועלול הוא לעשות רע אם לא יזהר בעלמו ויתגבר
 בעזר אלקי אבל אעפ״כ הבחירה חפשית בידו
 להחאק בהורה ובמצות. והש״י יעזרהו להתגבר
 על הלבוש. ותדע מדברי הגלגולים מענץ עעות
 הקליפות שכותכים כשמה גנוה במקום לא טהור
 והיא מתגברמ אח״כ בתורה ושוברת הקליפה .
 והנה לגושים שהם לא טהורים בהעדר המוכה
 הנכונה של אב ואם אעפי״כ גזרוע עוזם
 מעהרים גם הלבושים הנן הענין ע״כ אמת הדבר
 אשר כתבנו שגם בהעדר הכוונה הנמכה שלא
 קידש א״ע אעפ״כ יצא ידי חובת המצוה כיון
 שיוכל הבן להתגבר ע״י תורה ועבודה כטל .
 ובזה פרשכו הפסוק רבות רעו״ת לריק ומכולם
 יצילנו ה׳ רעו״ת גי׳ ב״פ לבו״ש המה הלבושים
 של אב ואם והגם שתם רעית מאוד ברבו יתרה
 עכ״ז מכולם יצילכו ה׳ . והכה דגשת הלמד הנא
 במקום למד שני׳ ככודע בדר,דוק והוה כאלו אמר
 ומכולם יציללנו ה׳ היינו יציללנו מעבירות הלבישים
 להיומ טהור וצלול למבידתו ית״ש ואמר אח״כ
 שימר כל עצמומיו הייכועצמיומ הכשמה הפכימיומ

 והבן הענץ כי אין להארין :
 יוד חה העכיןש״י עולמות שכוחן לצדיקים אשר
 נשמתם סיד טפת החסד הכר!׳ אליבשיעור
 קומה שמקדשין כל שיעור קומתי שכל חביד ומדות
 חג״מ נהי״ם הכה ייפ א״ל הוא ״ ש״י הבן
 הענין ועת לקצר. והתבונן המר״ק לאשפה חיו
 טפת החסד לנטלה נקרא קריי ג״כ גי׳ י״ש ט

 יש באותה הטפה שיעור קומת ירד והוא טתן י
 איחה ח״י אל הקליפות הנק׳ קר״י זח לעיזנגד

 הקדישה נחלת ש״י הבן:
 י״א ולהיוח העכץ כן מהראוי קודם טסקהמצוה
 הזאת להרהר בתשובה בכל פעם על העין
 החמור הנ״ל כי להיות שהוא לרי״ק ח״ו וכעשקו
 בעוס״ר הנשמוח אשר היו ראיים למיס לטפה
ן לביש קדוש י ש מ ה י ל ״ ז ל י כ ו כ לא י ״ י ע  ההיא ו
 להגן הנולד אחיכ בזיוגו בקדושה עיכ מהראוי
 לסלסל במשובה מקודם בפרטות פל החטא הלז



 דרך *r % פקודיך יז
 לומר דמוהיק מדבר מהנשמות החישוח לגמד
 דמבואר בגלגולים דזעירץ אינק שיצואו לעולם
 ממות חדסיח ממש שלא נכללו 3אדה״לp רוב
 הנשמזח נכללו גאדה״ר. וא״א ליער דגאממ
 הנשמות הבאים הם הישנוה שהיו בלולים באלה״ר.
 ונעשקי וע״י המצוה יוצאים אל העילם וממלבסין
 בגיף יעוד זאת גירם שיחאחדו האותח העליונים
 ומראים בשעות חדשות ונשאיים םם בעילמומ
 מליינים עד מת קץ. סיביאו כשמות חישוס
 לעילם. דהרי לשין הזוה״ק מורה שהנשמה דנפקא
 מההיא אילבא היא הבאה לעוה״ז וחח מלאבץ
 נםת לץ דוק וחשכח. ע״כ אדברח דרות אח
 הנלמד םקבלחי -ספרי מק ז״ל והכףי יצילני
 מסגיאוח וכ״ז אומר בררן אפשר כי יראחי בפצוחי
 פי הע אזרך ישמע. ואתה חבחר והלךב ע״י
 עייע בדביי מין דל ובאם יתאמתו לן הדברים
 מפ״י דה״ק אז מקי.ל. ונ״ל דהענין יחע מףי
 שבירות הכלים נפלי ניק תון הקליפיח ובסוד
 מולם התיקץ הינרר כל חלקי הקדישה המגיע
 לאצילות ואח אשר מגע לבריאה כו׳ עד אשר
 נשארו עוד לפ״ח ניצ צץ הין הקליפה ורוח אלקים
 מרחפימ מח רפ״ח ותנה נחברר חלק הסיב גס
 מזה ונחהיוה נשמיח אדה״ר בגזי־מ יוצר בל .
 והנה בייםר חטא אדה״ר שיב נעשקו הנשמות
ח יפ״ח  בקליפה כי כתמי־ב מרר נמצא כי ע
עת נשימת א־ה״ר הוא ערן אי ממש  כיה״׳ק ו
 תה הענן שמנוא* בגלגילים אשר סיבת המצוה
 להעלות הכשמימ מתין הקליפות. עסי טעמי
 המצות מבואר שהיא לברר רפ״ח נה״ק כי הוא
 מרן אחד ממש זה מה םנ״ל. והבה הא־ם עיי
 עשיית המציה אין הטינה שגורם להעלות הנשמה
 מתון הקליפה יתלבש תיכף בגוף אותה הטיפה
 רק הכווכה שע״י המצוה שעישה גורם ליחוד עליק
 כממאי־ נדהי כי מצימ המחמנים הם מ״ן לשכינה
 כמביאר בזיהר חזי במאי ברא אחינא לקמן לקמן
 דייקא והענץ הוא שע״י מעשה המצוה אוחו
 הנילי׳ן שמעלה מחין הקליפ׳ הוא עול׳ למעלה
 בסיד איומיך ה׳ כי דל חני והוא מ״ן לשכינ׳ ועי״ז
 יחהיוה היחוד ויבא סוד מ״ד ויתחברו מ״ן ומיד
 ותצא יגשמ׳ מושלמת יהמלבש נגיף עיה״ז והוא חדוש
] הכשיר מעילם הההו לעולם התיקין יעלי  מ״נ כ׳ [
 ע״י אור עלון הנשפע עלי׳ בבח*׳ אור חדש כמו
 שהי׳ נעח נריאוח מולם בח״ התיקץ ייסידמ״ה
 הח״ש גי׳ אדם ויקילם החיקון הי׳ יק ב״ן .
 הבה יראתי להיחינ הדביר וציינתי כ״ז למשערס
 מד אקבל האמת מפי סופיים וספרים יעזמו
 הש״י ע ד כיש ועל כיוצא בזה אומר לא שמענא
 ולא אימא לותר שהאמת הוא כן יק ציינתי שלא
 אשבח אמ הנלע״ד וכ״ז כמקצר ועולה מכסה

 אלף מ׳ :

 י״ד והנה יצא לנו מכללות הדברים אשר מנה
 יטעם המצד הוא להעלות הנשמות ורה׳(ן
 מן הקליפה יליחד הדייים והייעים בעולמומ
 העליונים. ולהוייד השפעות טיבית לכ״י ולזה
 ימץ המשכיל בקרישה בעת התק־־ש א״עבעזרמו

 יה״ש המצוה יקדיש יאמר לו :
 D וצריך

 fc־^ מא מלח [כיל ללפע״ש דהמלאך הגי הזא
 *סוד החבוק או מכללות הנשיקץ דירי׳ ודידה או
 מנחי״ הדבור עי בע״ח] אמר ל״ש חמש דבידב
ת (י• ל לפי דנייך היי לך  י־חנמ חד ויאמר מ
 ללמוד מפסיק הזה חמש יאפשר לי לומי לסברא
 v מדקץ דירי׳ ודידה הרי מרץ וכן nn\ חנוקץ
 *•רי, ודידה ודביר א׳ ס אשח אץ לה פה כנודע
 מיץ מרח) א״ל לאו חכי אלא ויחנכודא ק ב״ה
 !לחוזיא דהא ליה ליי ישי לאחייא אלא לי׳ [חזר ר״ש
 לסבים י״פ וקיא הכי דייק דאמר להגיד לאדם
 w אחר שרמז שלשה. יאפשר השנים ייחביקין
 הם נעלמים והי יודע] ומאן דאחמנע מפ״ז כביכול
 אזעיר דיוקנא דכליל מכל דיוקנץ (אפשי הטונה
 מל המלטה הכוללת כל צייות העליונוח כי כל
 הנחלים הולכים אל הים וגם היא כיללת כל
 לורוח התחהונים של בי״ע כי ממנה יביאו בסיד
 הכל היי מן העפר והכיינח לפ״ז שאמר אזעיר
 ךיוקבא ממעע הצייח כביכול שבסוד הזיוג הנערה
 באה אל המלך ימתארך קומתה משא״כ בהעדר
 הזיוג ח״ו מתמעט שיעור קומתה כביכול ולפעמים
 יק כקורה קטנה בסיד מיעוט הלח כ״ל והי
 הטוב יכפר) וגייס להחוא נהר (יסוד דדטיא)
 דלא נגדץ מימוי יפגים קיימא קדישא בכל סערין
 (פיגם בכל היסודות שבכל הפיציפים כ״ה במק״מ)
 יעליו במיג ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים
 בי ב״י ודאי (ר״ל םגימו כביכול החסיון הנ״ל)
 ךא לגיפא (י״ל עונש הזה לגיף של ב״א
 ההוא) וכשמתא לא עייל לפינודא כלל ואטריד
 מההוא עלמא עכ״ל הכן רוחה כיוכת מצות פ״ו
 גמה גודל ק־ושה וברכה יש בה ועייך הטעם
 לצורן גביה לייחד (הדידיכ) אומת עליונים ולהשפיע
. ומלאכין חדחץ ונשימת ן  בכ״י ע״י יחוד העל ו
 חדשומונרבומ הטובה יחרבה הטוב בכלהעולמומ

 רשימז ה׳ במעשיו:
 י״ג והכה ידידי הקורא כאשר ממבימ בדברי
 האייז״ל נסי נלנילים ו3סי טע״מ ובדברי
 זוהיק שהנאמי תעמוד משתומם שמיאה כפי
 המושכל הראשץ ענינים רח־קים מן הקצה אל
 הקצה כי בס׳ הכלנילם נתבאר שעניני המלוח
 הלזו היא להיצ־א ה:שמומ הנעשקות אשר נפלו
 בקליפה ע״י חעא א־ה״ר וע״י המצ ה הזו מוציא
 5פל פעם נשמה מנוף הקליפה ומככיסה אל
 הקדישה, ובסי טע״מ מביאי הטעם לביר הרפ״ח
 גיצוצץ • ולבארה היא ע:ץ אחר כי היפ״ח רציצץ
 הן שנפלו בעת שבייח הכל ם בעת שהי׳ ביבה
 עולמומ ומחריבן. והכת ביימר מתפלא שנס׳
 נוע׳׳מ קיצר מן הארידל והראה מקים מביאור
 לס׳ הגלגןלים ולכאורה הוא ענין אחל
 לגמרי. ואח״כ משוב והמפלא על כל הנ״ל
 בזות״ק שהנאהי דביאר שטעם חמליה הוא
 לצורן דוג העליון ותיליות הכשידמ הבאים הם
 «זייג העליין. יהאיך תצייר כ״ז שלא יהיו הדברים
 עותרים ללפי לבי־י מק ז״ל הנשמה היא אשר
 היהה כלילה בארה ר יכעשק׳ בקליפה. וכעם
 *וציאין אותה ע״י מעשה חתצוה. ולדעתי הקלישה
 הכל הילך אל מק״א והשי״מ יתיר עינינו בתורתו
 יאל ״אמר פיכו לבר שלא כרצונו להגה א״א



 דרי מ״ע א׳
w פרם ויליט לחלוק ח״ו יחור של פנ״פ ואז 
 כביר מצאה ידו וגהושנחתא דכטי כאמי ושל״ל
 לא יחסי. סייט לבל יחסי הימור דפנ״פ. חש
 בעח בה ליב בעלה הנאמר בייש הפסוק ח$0
 מקומה בגל הלג ואכ״מ להארין) הנה מי שהוא
 חשוכי בנים ח״ו (או שמתיירא שלא יבא לירי
 עבירה) וכיוצא וגא לשמש בשני רעבון מהראוי
 לדעמיט למין ליחוד פביב הייט הויה אצקים
 ביודין גי' שב״ע להחזיר היחיד פב״פ עיין ב/והר
 אחרי דף נ״ט חיל חטא אריי זמנא חלא הני
 צריכאעלמא למטרא אחו לקמי׳ לר״ש ומיאםכחוה
 להוה אזיל למחמי לרפב״י כיון רחמי לק פמ«
 ואמר שיר המעלות לדול הנה מה עוג מ׳ נם
 יחל. מאי שגת אחים גם יחד כד״א ופניהם איש
 אל אחיו בשעתא להוו חל בתל משגימץ אנפץ
 באכפץ כתיב מה טוב ומה נעים. וכל מהרד
 לכולא מטקבא וי לעלמא כגוונא לא כתיב דש
 נספה בלא משפט. בלא משפט כתיב ולאי וכחיב
 צלק ומשפט מכון כסאן ללא אזיל לא בלא לא
 וכד משפט מחרחק מצלק וי לעלמא כלין כחיב
 ויש נספה בלא משפט. והשחא חמינא לאמן
 אתיתון על דדכולא לא שייא בכקנא אמל אי
 לדא אתיתץ נבאי תיבו בהאי יומא אסתכלנא
 דיתהדר כלא למשרי אנפין באנפין ונו׳ אמר ל•׳
 ומ׳ ישתמיט חד מינן לבשרא לאחנא שאר תברייא
 ואנן ניתיב לקמא דמר עד דהוי אזלו פחח ואמר
 מ׳ (ע״ש כל הענץ וכל רזץ דאורייתא שחלשו
 עד לגהיף) עד דהוו יתבי אתא חד בי׳נ אמר
 אכתו דר״ש אחסיאח ממערהא והבריא שמעוקלא
 דקוב״ה שבק לאינק חובי דדרא עכ״ל הנה תחבוק
 שסיבות עצירת המטר שהוא גורם לרע״ג ס״ז
 הוא מחמת העדר היחוד פב״פ ותשכיל ותדע
 שהקדוש לשב״י הוא הצדיק יסוד עילם ואכממ*׳
 היחהחולה בזמן העדר היחוד נ.עליון וכדאתהלל
 כולא למפרי אנפץ באכפין אהסיאמ מחלייה ואתבשי־ו
 חבריא הנן הפכין וחככיל דמם׳׳ה לא אמרו לו
 ג׳׳כ החברים מחולי אשתו להתפלל עליו כי חשבו
 שסיבות חוליה הוא גיכ מחמת העדר הירוד העליזן
 שכביכול הלשה העליוכ׳ איכה ראוי׳ לדוג וכאשר
 בקשו ממכו להתפלל על הכלל כולו ממילא ולאי
 תתרפא אשת הצדיק יכול עולם בבמוס״ז הבן הפח:
 ח׳׳י הכה באוח י״ג בסבלך אח הנלע״ד להשוות
 הזוהיק עם דברי האריז״ל שהכל הונך אל
 מקיא וכחבחי זאח לק רקברא . וכעח מצאחי
 און לי בדברי הרב המקיבל בסדור קול יעקבת״ל
 כחיב לא חהו בראה לבגח יצרה הכוונה מרש
 בחבורי שעגיע כי בכ׳׳מ אשר שלטא שם חא
 למחשבה נעכה מקים ישוב ובנץ העולמות ובמקום
 שלא שלטה שם רזא דמחכבה (ע״כ הי׳ מקר

 בדפוק) הוא תהו ושממון וגו׳ ככמוב ברפוס

 פו׳׳ו וצריך להתבונן מה לקשיא לכאור על
 הטעם הלז הנאמר ונשנה מפי קרושי
 עלמכים להרי כלל בילינו לכל סמלומ סם לצורך
 גבוה ליקובס״ו ומאי רבוהא למצוה זאמ לייקא
 וגם בענץ העלאמ ניה״ק כיה בכל ענינים שארם
 עושה בעוה״ז אפילו באכילה ושהי׳ אמפי״כ רבו
 יתירה למצוה הזאמ כי הוא ענץ דומה בדומה
 ממש כביכול לדוגמת היחוד והזיוג באורות העליונים
 כללומ השם הרת המשפיע עם שם אד״נ המקבל
 חאמ הוא המונה הפשוט׳ דרך כלל ליחד תשמומ

 • הקלושים הטל :
 טין • ותלע עוד דיסיד צדיק המשפיע נקרא
 של״י ומילואו (רומז להמילוי שכתמלא שפעו
 להשפיע למלכות שמים) הם ין לת רל עיי תיק
 מטן •חבור תרח אברים דדמרא ורטב אברים
 לנזק׳ והוא מכין פר׳׳ו ורב״ו הכאמר בתורה וא״ל
 דירה אפקי׳ רחמכא בל׳ פר״ו ורביו ומלא״ו אמ
 הארץ, וז׳א בבחירת האדם לפרוח ולרבות רק
 בגףד. ואין בבחירתו רק ליקחלו עזר ולהתחבר
 עמם ואפק״ בלשון פרו ורבו למין במצוה בחיבור
 רמ׳׳ה ורכיב למכץ פר״ו ורב״ו בכה מילוי שדיי
 בסוד אט אל שד״י פר״ה ורבייה וגיכ מ׳ ש ומלאו
ז ס״׳ת גי׳ מלכות. ור״ח הי׳א . (כי אי ח ק  י
 הוא רומז על הזכר ההולך בראש לכן הוא ד׳ח
 יס״מ רוצת על מלמח בחי׳ כוקבא שהיא בסוף)
 וג׳׳ס י״ל ומלאו אח הארץ רומז מילוי אק חייט
 לץ< י״ש ד״י גי׳ דליה ה״ס המשכה ג׳ יקרם
 מדכורא חסד די״ן רחמיים (גי׳ דלה) והים
 וימל״א כבוד״ו אח כל האר״ץ. א״י ומלאו אח
 הארץ ה״ט מילוי ארץ ל״ף י״ש ד״י גי׳ אמח (ר״ל
 עם משה איחיוח והמלל וז״ס אמח מאק הצמח)
 ה״ס דדמרא ההן אמח ליעקב והיא הנקי ארץ

 מתמלאות ממט. ע״כ אמת מארץ הצמח.
 י׳יז עת לדבר את אשר כתבנו לעיל דהא
 לפסקי דאסור לשמש מעתו בשני רעבון
 זה הקא כשקיים המצוה ואכחנו בעכייכו הראני
 פטם דגם בנקיים לא יפטור ממצות מוכס האמורה
 בתורה (כ״ז כתבכו לא להלכה ולא למעשה רק
 כמלעיד המראה פכים לפכי רבותיו) ובפרט אם
 יש חשש שלא יבא לידי עוןאץלך דבר שעומד מ׳
. והנה טלי בעכץ  ומוטב שיאכלו ישראל כר
 הטובה בזה ליש חילוק בין שב״ע לרע ׳ב שב״ע
 רומז על יחול פביפ להיינו הרה מילוי יולץ גי׳
 עיב ושם אלקיס ביורין גי׳ ש׳ הרי שביע ורע״ב
 עורה על בחי׳ אחור באחור כי אחורים להרה
 ג״ עיב. ולהורים ראלקים גי׳ ר׳ מס י׳ יה
 יהו יהור. א אל אלה אלהי אלהים הרי רע״ב.
 הפס מש״ה לקול לכמש בשכח רעבון כי ח׳׳ו יש
 למעלה כעדר יחוד פב״ב (וזה אשר רבלכו במקום
 אחר בפ׳ אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל .
 שכוונת האויב לחלוק השצל היינו שלל גגי׳ ב״פ

 ער כאן העתקתי מן סי׳ ה׳ עד י׳׳מ. לחיות לטשיבת נפשות השוקקות לדבר ה׳ אשר דם־־
 בו ובערה נעמטו הדברים האלו מבית הדפוס. וציינו בטעות על סי׳ י״מ. ו׳ ועל סי׳ ך׳

 עיינו ר :



 תרגוטי דשני הזא פי׳ על סרגי& מגילת ר5ת

 סם. אך הוא לפורום באס הי׳ אלימלך- חי לא
 הי׳ מניחם לישא נשים מואביות אך להיומ וחשאר
 היא בפיע שכל זמן שהאיש חי האשה נקראה
 אשמ פלוני משא״כ כשנשאימ אלמנה יש לה שם
 בפ״ע ואינה סמוכה לשם הבעל. ואלמנה אין
 בידה למחומ כ״כ בבכי׳ והם נשארו.ימומים. חה
 ג״כ כטל. . הגנים. בחיי אביהם נקראים בגי
 פלוני משא״כ לאחר מימה אגיהם כשאדם בשמותיהם
 גפ׳׳ע וכית שנשארו יחומים אץ מוחה בידם
 ולהם ג״כ אין הימה כ״כ כיין שלא הי׳ מי להשיאם

 נשים ונשאו מואגיוח:
 ד׳ ועברו על גדרח מימרא דיי׳ וכוי. זה אינו
 במקרא. ודייק זה מדכחיג וישאו להם נשים
 הל״ל דשאו נשים מדקאמר להם היינו לומר חגם
 שחדץ המקובל מואבי ולא מואביה א״כ מוחרין
 נשים מואביוח. היינו לאחר שנחגיירו אבל ה©
 לא גיירום מקידם. ונשאו אוהם לדעחם ולא
 עפ״י דעה החורה וז״ש להם . רות בה עגלון
 וכו׳ הוא מקובל אצל חז״ל. ולאו דוקא בה עגלון

 אנא נכדו :
 ה׳ ועל דעברו על גדיה מימרא די״י. גם שניהם
 קאי דריש דהל״ל וימיחו גם מחלק וכליון
 שניהם ל״ל להומח ביזעא שעשו שניהם ביחד
 הייכי שכשאו כשיס נכריוח : איחקעעו יומיהק .
 הוא עפ״י מאמר הכביא מלאכי. ובעל בח אל
 ככר יכרמ יי׳ לאיש אשר יעשנה וכו׳: בארעא
 מסאבחא. רכך כחיב במלאכי יכ מ וכר מאהלי
 יעקב: ואישאיח איחחא מחכלא וכר וארמלא
 וכו׳ דייק ל״ל לומר וחשאר ודאי נשארה כיון
 שלא מחה אבל משמיענו מה דמבואר בכבואמ
 ישעי׳ בעת הרמה קרן מלמה ביה דוד בימי משיח
 ביב כאמר על מלכותא חייבתא ותבאכת לך שמי
 אלה וגי׳ שכרל ואלמוץ. הכה מלכותא קדישא
 קודם שהצמיח קין מלבות. כעמי אם המלטה
 אשר ממכת יצא מחלין שכתגלגל בעובד אבי ישי
 אבי דוד. כמקיים בה שטל ואלמץ ואח״כ הי׳
 צמיחת קק. משא״כ מלטתא חייבת* הוא להיפך
 הכה הוא בהחלת בהרמח קרן ותנאכה לה שמל
 ואלמון ועוד לא חשוב והפול ולא חיסיף קום
 ובזה יש כחמה רבחא [כמחק כמו ששה מיייח]
 שהי אלה חצפה לצמיחח קרן כי כן הי׳ הצמיסמ

 קרן הראשון הבן הדבר:
 ר ארוס אימבשימ בחקל מואב על פוס מלאכא
 וכו׳ ׳״ל דדייק דהל״ל מ הגידו לה ומדקאמר
 כי שמעה שמיעה הוא רוחניוח והגדה אכישימ
 והכה י״ל שהיחה כבואה אך מדדייק קרא לוער
 כי שמעה בשדה מואב הוא להורות ששמעה
 שמיעה רוחכיוחמבלי הגדה אנישמואין בה כטאס
 כי השמיעה היחה בשדה מואב ואץ השכינה שמיס
 במרל על כרחך לומי שנחבשרמ ע״י מלאך ודייק
 עור הכתוב לומר כי שמעה בשדה מואב ולא באר״ץ
 מוא״ג. דהנה הגם לאין השכינה והנביאה בתר׳ל
 אפשר שהיה על המים ועל הנהר כמו ביחזקאל
 על נהר כבר כראימא בזהר. ע כ אמר בשדה מואב.

 חה א״א בנבואה אלא מ׳׳י מלאך:
 דיל עוד דדיק כי שמעה כי פקד ׳״י וכר .
 הנה א״א לומר שהניח לה בטאדם. הכה
 בט אדם אינם יכולץ להגיד כי פקד יי׳ וכר .

 יק

 א׳ ויהי ביעי שפיט השופטים. והיה ביומי נגי״ר
 נגילי״א. נ״ל דהמהרגם דייק דהל״ל רהי
 בימי השפנרם מאי שפט השפטים (וגם רז״ל
 במדרשיהם דייקו זה ודישו דור ששפטו אמ
 שופטיהם) ע״כ דרש המהרגם דה״ק שופט
 השופטים היינו בזמן שהי׳ שופט המעולה מכל
 השופטים. היינו אבצן זה ביעז. הוא שופט
 המעולה מכל השופטים. ממנו יצא חוטר מגזע
 ישי המצליח למלוכה ולו יאוחהמשפט כמד״אכה

 אמר ה׳ ביח דוד דינו לבקר משפט:
 והוד! כק מקי״ן<. הכה בפסוק נאמר סחם
 ויהי רע״ב והיא הוסיף חיבמ הקי״ף שפט
 :ה מאימרי שטח ויה״י דלא הל׳׳ל [רק] ויחי
 למי שפיט הםיפטים רמב אך הוא להוריח רי
 כשל דהיינו הרעב הי׳ כפול ומכופל ע״כ כפל
 תיבה רה׳יי והוא לרלדיק אח אלימלך ובכיו שאלו
 לא חי׳ הרעב חזק כ״כ לא היו יולאים לחו״ל :
 בארעא דיםראל. נפסוק כאמר החם בארץ .
 הכה היא בהכרח שלא הי׳ הרעב חזק
 רק גא״י. דהכה הלכו אלמלך ובכיו למואב שהיו
 תיכף בסמיך בכיכי א״י כטדע מגבולים וגם ממאמרי
 רז״ב עמון ומואב ש3בי בישי דישיאל הוו. ע כ שלא
 ה״ היעב חזק יק בח״י. ובפסוק א״צ לבאר זה
 דמבואר הוא מדהלמ ליואב בסמיך וגס בזה
 מצדיקין אח הצדיקים שלא רצו לההרחק מגבול
 א״י רק 5 סמוך בעח הזעם. וכאשר יחמול הש״י
 על טמו יהי׳ להם בקל לשוב לכבח באה״ק :
 עשרתי כפכין וכי׳ כפן שהיה׳ ביומי בועז וכו׳
 טל דגם זה דרש על אומרו ויהי רצ״ל
 ר מן הי׳ ם״ בימי שפיט השופטים חייט הרעב
 הששי מן רעשיה הנגזרים הי׳ בימי שפוט ומ׳
 גפק גברא רב״א. הוא מבואר אי״ש בכל מקוס
 תואר חשיבוח ע״כ מחיגם גברא ר3א ועיין בסמוך:
 ואךל לדור וכו׳ הנה הוסיף חיבה ואזל. דהכה
 מירגם כפק גברא ר3א הכה גברא רבא
 שפנו מדקראו איש בהואר חשיבוח. והכה לפ״ז
 הל״ל ויצא איש. שיצאמ בצדיק מן המקום עישה
 רושם. פכה הידה וכו׳. ע״כ בי״מ כאמר אצל
 הצדיק יציאה כמו שדרשו רז״ל והכה באמה חירגם
 הוא כפ״ק היא הרגום כל ויצ״א ולמה לאכאמר
 ויצא רק רלך להורוח שהחילה הליכחם מן המקום
 הי׳ ללכת בדוקא אל שדה מואב הסמוך ולא
 לההרקק לא כהלך לגיר באשר ימצא וכזדמן לו
 מואב רק במיכה מייחדה הלך למקוכ קרוב ומאח
 ה׳ םיחה זאח למצוא הפרידה עובה ממכה יצא
 חוטר מגזע ישי וגס משמיענו שהלך במוכה מיוחדח
 לגור בשדה מואב ולא בעיר בכדי שלא ידור בין

 הטמאים המואבים :
 ב׳ אפרמין רבנין. הכה אפרמים יורה לכאורה
 שהיו משבט אפיים אך מדקאמר שוב מביח
 לחם יכודא ללא צורך נכ3ר דמי ויצא איש מבימ ל״י
 ע״כ פי׳ אפימיס לוח לשין חשיבוה ורבמח היינו
 שסע שרים נכבדים בבימלחם יהודא: והוו ממן
 מפילf . היינו מושלים וחשובים . דייק מדקאער
 רסי״י שם היינו קבו ממן הוי׳ והי׳ להם לשםבאק:
 ג׳ יאישחארח היא ארמלא וחיץ בנהא יממין .
 בפסוק נאמר סחם וחכאר היא ישני בטי אך מס
 מסעיעמ בזה בודאי טין שלא מח אלא הוא כשאלו



jm לאישמ* על פין עיכ לא סכר תמגר נפסיק וממילא 
f ענץ עיז הנן : r עה שמסר נפשיק 

 יג דלםא להון אס ו מת מ עי די יינון כאמס״א .
 למור״א צינים קלי״ל לייסנ״ה לגנ״ר • אץ
 «מ רמו נפסיק. לק יייקאע* בסיפא הלה! מענגה
 לנלתי היות לאיש. מכלל יניישא היא עיין אסל .
 אפילי אינם מקיים שיקמי איחס ההסנם יק בפו
 היבמה נעצ כיסך מצמיכס ליזמתץ על הינם vp\ עד

 שיגדל *פלי לא ישאנא ימליץ לה:
 במי גרתי לא מע-לון־פש• נפשית נאתר איל מימיי.
 והיה איל הוא כי ו והאין •צדק ל״אניוידי
 פיכ פירושו אל מעשו לי זאת נ:יתי בי ניאותי אס:ם
 אד זכר צעיי יתמילון &t . ע״: לא יו:ל זה
 נפשוק להימפ שאעלה ל«.ר כזה םאין רצונה לומר נמה

 ולהזכיר יצ1י :
 re לא הקדמי ני למשנקין למ«rנ מן נסיין אירס
 תאיניא אדא לאימגייר״א. זה לא חכ• ג׳סקאנל
 סי״ די לשיאמר אל ספג:* נ« לעז ן . לשיג מאס״יך
 ליל ע״כ לומי להנה •שלאל יונק ם מפ ים לקמשה
 מפרמיית יקייש ואוה־׳ע מנס י אסיליים כמא* לשדי
 לי׳ נת־ כמייי עיכ יקיא ס •*לקים אח״ ם והדי אעלה
 לוס אל תפגעי נייכי׳נשינמאילך צהיוס נמ ׳ אתויים
 כי אד ייצה להיות ננסי׳ סכים ע״כ אני מצי להסנייל:
 איתפקדנא למיסי שניא ירוי. זה ריסי נ״כ הזיל ני
 ממאמרית אלה מונן שאמרה לה נעמי כל הלניים

 האלה והשינה כ יל :
 יז איה לנא אל3ע דיד עימא יגימה אמאיכו׳יצלינמ
 ק ס*. הוא פליאה נש:נה י׳ מימית הם סקיל׳
 שייפה הינ סנק ותלי׳ *ין זה מימה רק כל הנסקלץ
 נחלץ לס־ מ״ל ולא דן מגיף ועע״ו הכסקלין ואת״ב
 ניהלן. ונ״ל להימרנסס״ל כהנא דני מנ:ת נשדללץ
 לס״ל מיתה האייויה לגני כה הוא סנק וי": אין ק
 הצין ל־ודיע ז׳ לני הנא לה־ז״יר דנם [יעכיו &
 ליצי ס] הדין דעיתמי ס ק ואין עיייעס לו יק ע5
 ש תתיש יעה ינליס׳ ודייק וים לנו נ ״ל זה הרהורי
 דניים נמה אמרה לה נעמי יק הענרם הללו נלוקא

 ואין הזיץ דרס להאי ן : /
 נ קרי ל• מלית נפשא. נפש ק יאמי ס״ם מייא. אן
 נאמר מר״א נא ׳ף של" כ״שפנו. והוא יהנה שוסן
 לם הי׳ד׳ס וכ׳ סכווד 0דם נק׳ ע״ש הלם יהלם הןא
 סיפ״ם םנתיכי הסייה מ־ם היי׳ נ״ה הנימז באלף צילם
 יו״י ותרמז סל אליפו ש ע ע״כ יהי ־*ליה לה־י ת נסם
 סיוד נ־זיך הדיס מ״כ י״מרה מל״א נא ף לסירית מרס
 נפש. וה יי ׳ שיא ההקצפה על נזילת נויאה לק מילה
 נפשיל שס ל׳ כי מלאי הצילמעיםפעלי ייפז׳היאהסיסא׳
 וניה חתני ן ס ׳ עאמייכ• היגר שד• ל• מאיר *יתיי׳ אי״ס
 כ״ב אידן ימ נחל־סנמעלייימאדפסחאובהיואיימא
 שריא* ני' למסצ־ יכו״. היה חחילת קציר שעולים
דם קולם  היא נ יל׳ ליי י״ו יסז ונדאי לא באו כלילת ו
 לא נאי לה׳, יו״נו ע״כ שנא ערב יו״נו ונהייאיימא
 שריאי ני׳ למייצר יכ:׳ לא• ליקי רק הכיוד* שעישץ
 כיילית מעיי״ס כדי שהיי יוס לקציר ויכ־זינ משזיעד
 שנאו נתס ׳ קציר העמי סילזנ שיי מנסת שעירים .
 מלכוהא דלסילא כנכ ל כד אנייקה נימה ייקה׳ יסלע<
 זיע. והנה נביא אמ־ םל תלכית ל־ולי״ נ י מלונ״אירע הרנ׳
 נימנה עלונה שיאובז^ן קצירת המימי ופה לקצר יהמי״:
 א׳ ייני־ מקיף באורייתא דל״ל להשמיענו שה״ נניל
 סיל. עיכ הוא־הושאמיר׳ ייסנן חייך לאוייייזא:
 ד,׳ לאי ל ן אימה יייא הא. ינה שואלו למי הנערה
 וכוי. ולא סאל מ״י הנע־׳ אויניולמ״י לא־סנן דנ אה
 נשפע שה א י״סיז איש ולמה ל ליבאל ענ א״א 03 למא
ליסהכל אם ירצה לישאנה. י " ע ת י ; א פ י ה  אס כפט ש
א א״א ילזה הימם  אנל אומר* למ״י נראה שיפע ש
 לודאי דע שהיא פ:וי׳ (והי׳סלוק אז ילנישת הפנויות
 צנשואיכ) אנל נ!אצ לידי הייני י איזה אימה שיינה

׳ אומ־ היא סיליחה :  וי, ז
 ר רחבת ׳אימי.• ל ה כי לא צדק אצלה לומר השנים.
 כי לא הי*׳׳ •כאן לעילם0* צי' י־שנ״ה על׳השינ״ס
 שענתה מש נה מג ייל׳ נימ אב ׳. ונם ישנ״ת כי ממם
 נגייס תיו* מקיים יעאצנ הק ״ש ונפסקו נילי הקל פיס
 וכשעסגייליב יצדק נ־ם לשין השנ״ה שי.יס אג מקו©

 אחהשס נקויש מגלאשיה
 [ע״נ נמצאנכייק שלהעסנל]

 ייק שנמסווה שומנ בעולם ע״י •יידה גשמים
 וכיוצא הגם דהכל נגזירמ י״י מ״כ לומר שהגיד
י הגזירה הכובה .  לה איזה מגיל ששמע מפי *
. ותנה זה א׳יא י  או שהיא עצמה מנעה מפי *
 במש״ל להי׳ נסו״ל וא״א לומי ששמעה מפי איזה
א. מאץ ולאין יבא בגיא אז למרל. מ״כ  מי

 לומר ששמעה מפי מלאן:
ץ זכוחי׳ דאבצן כגTא זבצליחי״ דצלי קדם  מ
 ה׳ וכר דייק זה להנה נאמר כי פקיד יי״
. יחמבוק נזהל . מ׳  וכף ולא נאמר כי זכר ו
 דיש חילוק בין פקיל״ה לזטלה פקילה מאחר
 למק׳. חכירה מאחל ללכילא. והנח כשיש
 איחעלוחא ללחחא וכדי אם הבנים שאומיח יקי
 במאי בלא אחינא לקמן נק״ פקילח וכשנעשה
 ישיעח למען שמו הגלול מבלי איחעלוחא נק׳
 זכירה הבן חלבל. והנה בכאן נאמל כי סק״ד וכו׳
 עיכ ע״י איחעיומ׳ דלמחא. והנה נאמר והקם היא
 וכו׳ כי שמעה ומ׳ כ׳ פק״ד וכר נראה בעבור
 זה נחעוררה בזייזוח (לקום לשוב לאיי) משמעה
 כי פקד ומ׳ והיינו שהי׳ ע״י איחערוח׳ דלרחא.
 אנל אם הי׳ מחהמח השובע ע״י איחעהח׳
 דלעיל׳ ולכאורה מאי נפק׳ לח מזח אם הי׳
 מחהווה השובע ניייזה אופן שיהי׳ ע״כ לומר
 ששמעה שהי׳ עיי הקעיררוח צדיק גדול הדיר .
 ינזדיזה להקביל פניו כי מי יודע מה יולד יום .
 וכראיה׳ בגמ׳ אצל ר׳ יוחנן שי*מי איח לי׳ רב

 בבבל ילך להקביל פניו :
 ח׳ במה די עבדחץעם בעלימן שכיביא דסרייחץ
 למ קב גיברייא בחר מוחיהן דייק מה שאתלה
 וכי'. יעשה יי׳ עמכם חסד וכי׳ כאשר עשיחם
. מהו החסד סעשי עם המחים מ׳  עם המחים ו
 זיש החסל הוא שלא לקהו אנשים אחל מימ
 בעניהין שזהו חסד גיול לההוא יוחא לשבקו

 בעליהון בגידחין כמבואר בסבא משפעים :
 ועטי דזכיזק יסזנרחץ יחי. זהו בפשימ דמהו
 החסל שמשי ממה מ״כ לומל שזנו ופילכסו

 איחה לעח זקנחה :
ו יהב י״י לכק אגל שלים על מיבוחא וכר  נ
 ובהחיא אגל לשכחץ כייחא ומ׳ הנה *חן
 יי׳ לכם ומצאן וכר . הכה לא פוים מה יחן
ספ׳ איכ הל״ל  ואיא לומר דקאי על,המניחה י
 יחן יי׳ לכס ממחה ומדקאמי ומלא ן מניח־ ביא״ו
 הניכף מסמע דזה עכץ אחר כיסף על הקו־ם.
 מ״כ פי׳ יהב יי׳ ליק אג״ר שלים רצ״ל ש:ל שלם
 הייני שכר עוהיב והוא ה:רצה נמה שאיני מביאר
 בכחוב הכיונה על עוה״ג שהוא דבר שאינו מביאר
 נכחב רק נייסר בע׳׳פ. ואתר ביאיו הטסף
 ומציון ממחה דש ונההיא אגיחשכחן נייחאיכר.
 דהכח לא ימח כבע הישע עצ גורל הצדיקים .
 אבל מין שיהיו במח עוה״ב יהיו ראו ים ליפיל
 בגורל הצריחים וכיין שימאי ויכשאו לצ-יקים ימצאו
 ממחה כ׳ לא יחחיטט היוח של הצ־יק עם ההוא
 לוחא דכבקי בעליה ן 3מריהו רמצחו ימדחה
 מםא״כ אם ינשאו לאימ הגון אץ לה^שה מכיחה
 «חמח קטעח ההוא רוחא קרמאה כמבואר בסבא

 הכיל :
 י״ לא נתינ ללענא ולדי׳לסא איום אלהיו וט׳ .
 נפסיק נ ״מי •סאמרנה נה ני אתן נזינלעמן
D סנה סינת כ״י ע״כ ייסרם נתוית ילא והאין ייפ 
 oft לא קימה לוה איזה לינור ויאמר אמ״כ אליי לשלול
 סקילם ע׳ כ סך יעלו p לא נ ונ ייעייינ* רק א־זן
 נשונ וכי״.. ונעה יימ מזכיר וה נ^סיק הוא להיומ
ר* לקי ם  «אמלו לא נשונ געמל ע״ז שלד ואמרו זה נ



 אגרא בראשית דכלדז א
 ובגין כך יצערף בראשית ג״כ איבשת״ר ר״ת
 ״אל ״יםלוע ״בהם ״שוס ״תולעה ״רקבון והעד
 הנאמן ע״ז רביכו הקלוש שבא בכל ערג שבס
 לביחו בגיפו הקדיש וליכא מידי ללא רמיזא באר
. והוא כפשועו  ויצטרף בראשי״ת אשת רב״י
 אשמו של רביכו הקדוש לעד שבא לביתה בכל
 עלב שבם ועול ילוע להגיף לנשמה יקרא בשם

 אשח והבן:
 עוד בראשי״ת בית אשר י׳ ול״ל מלכו״ח שמים
 הנק׳ ב״תלאיהכעילח מעולם העליון מירד
 סיא בחי׳ חכמ״ה ואש״ל נחי׳ ביג״ה המאשרינו

 ככולע ומשם שילשיכשמומ ישראל:
 עיד בראשי״ת. את״ר יב״ש. דליה לח כהלא

 מגלמה כלום :
 עוד בראשי״ת את״ר שי״ב. ל״ל המקום שכל
 הי״ב גבולי אלכסון אלי׳ ישיבי וממכה מוצא
/ בגי׳ שי״ב  י״ב שבעי ישורון כגל י״נ צילופי הוי

 בסוד עליה למרום שביה שב״י :
 עוד בראשי״ת ש״א ברי״ת. לישא עליו ברימ
 קולש ולא יעמאחו כי לא יוכל לבא לשלימוה
 החור׳ ורזיה רק השומר בריחו בעהלה ובפלישוה
 וכן בראשי״ת תבר״א ש״י השומר בריחו כק״
 צדיק ובורא חש״י עילמוח שנוהל אוחם אח״כ
 לעוה״ב וזהו עחיד הקב״ח להכחיל לכל צדיק
 (דייקא השומר בריחו כק׳ צדיק כעין'יסף הלדיק)
 ש״י עולמות מדה כנגד מרח שלאנעמא בעומאת
 קר״י מספר ש״י ויק״ר בקדושה קר״י בקליפה
 והמשכילים יניכו. וידוע דצריך השב מעון זה
 למסור נפשו בכל פעם ע״ד כנוד שמו כי עון
 זס כעשה בחימום כל רמ״ח איבריו ע״כ צריך
 להסכים בהסכמה עזה למסירת כל רמ״ח איברי
 גופו ונשמתו ע״ד ב״ש והש״י יחשבהו לפועל ממש
 כאילו מסר נפשו בפועל. וזהו יק״ר בעיני י״י
 המוחה לחסידיו שנחעלה מבחי׳ קר״י לבחי׳ יק״ר
 עיי מסירח נפשו. ובהעמיק עוד דידוע דעיי
 כגון זה בורא החועא בעוה״ר גופים ילגישים
 לקליפוח והצלם הקדוש נפגם ואחר פעירחואינו
 זוכה ללבוש החלוקא דרבנן הלא ידעח מהצדיק
 עמוד העולם יהושע בן יהוצדק כ״ג על שלא
 מיחה בבניו לשמור בריחם נאמר עליו ויהושע הי׳
 לבוש בגדים צואיס. אנן מה נענה אבחרי׳ כשכבה
 בבשחיכו עד יערה עליכו רוח ממרום לעהר מכל
 עומאותיכו ואם שב בתשובה שלימה להש״י ע״י
 מסירת נפשו להשם אזי מסירים מעליו הבגדים
 הצואים ינמלבש בבחי׳ יק״ר. יק״ר הוא חרגום

 של כברד ול״י קרי למאכי׳ מכבדוחא והבן :
 את השמים יא״ת האל!. אתי״ן לרבות צבאיחם
 וחולדוםיהם. שמי״ם ואר״ץ הכווכה על
 זרג איח מלאכין לדכורא ואיס מלאכין למק׳
 והם נבלאים מבחי׳ כשיקין לביקות לוחא בלוחא
 וכן נשמות ישלאל באים מגחי, זיוג ממש ונק׳
 העמוסים מני נען עיין כיז בספרי המקובלים
 והש״י יכפל בעלינו והנה הנשמות נבראים ג״כ
 נשמות סזכלים מבחי׳ שטיס ונשמות הנקבות
 מבחי׳ האל״ץעיין בזהיק כל נשיןלעלמאמסטלהא
 אינק וחנן חהו צבאיהם מלמז על המלאטם

 ותוללותיס״ם מלומז על נשמות ישלאל נ״ל .
 ״אם ״השמים ץאמ האק ל״ת טשפנקא לחתום

 בי׳ שמיא ואלעא סוא שם הקרוש אהו״ה
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ת בי״ת רבת״י ילוע ב׳ במילואה  3לא^י
 כזה בי״ת והב׳ מולכבח מג׳
 ווי״ן כזה (1^ הרי י״ח ואוח י׳ הלי כ״חוהת׳
 מורכבח בצורחח עפ״י הקבלה האמיחיוח מב׳
 דלתי״ן הלי ס״ה ל״ו וחיבח רבתי הרי תרי״ב
 ל״ו ותרי״ב הרי מספר תרח״ם מכין הטפחים
 שיש במקוה טהרה רמז שחורח אמה מטהרח
 לישראל מכל טומאוחם והוא ג״כ מספר הכ״ד
 צירופי הוי׳ עם ך״ד כוללים ואל יקשה בעיכיך
 הלא איכס רק ׳״3 צירופים כי באמח ארבעה
 אבכים בוטח כ״ד בחים רק להיוח בשם הקדוש
 ב׳ אוחיוח שווח לא יוכרו כ״ד צירופים רק י״ב
 אבל לפי הקבלה האמיחיוח בכחיבח השם הככבד
 והכורא משחכ׳ ה׳ אחרונה מיאשוכה בגדלוח ובצורה
 אזי תוכל לבכוח כ״ד בחים וכ״ה בכמה ספרי

 קבלה:
 בראשי״ת יצטרף בי״ת אש״ר בי״ת כק׳ תשובה
 חחאה. אש״ר חשובה עילאה והקדים
 הש״י חשובה לעולם ודא בראשיח ב׳ ראשי״ת
 ר״ל שכי חשובים הקדים לעילם. יעיד בראשית
 ב׳ ראשי״ת אילץ ב׳ בחי מקדשי׳ וידוע דהיו כגד
 נ׳ ההי״ן ראשוכה ואחרוכח ודא ג״כ צירוף בי״ת
 אש״ר בי״ת ה׳ אחרוכה אש״ר ה׳ ראשוכח .
 ומרומז בי״ת רבח״א ג״כ כי גדול יחי׳ כבוד הביח
 הזה האחרון במהרה בימיכו. ואז חצערף בראשית
 ג״כ יבש״ר א״ת יבשר להשכיכח הקדושה הכק׳
 א״ת ככורע שככללין בה כל אוחיוח החורחמא׳
 עד ת׳ וגיכ יבשר א״ת יבושיו אוחיוח החורה
 ויצאו מהגלוח שבעוה״ר כמסרו חיה להחיצוכים
 וג״כ א״ת ר״ח אליה״ו תשב״י כי הוא המבשר

 ב״ב אמן:
ת יצורף ראשית ב׳ ל״ל ע״ר שפירש  עוד בראשי
 המתרגם בחוכמ״א דא חיא ראשית
 חמרה וידוע דמשם היא התחלה לברי׳ דכר
 וכוקבא בב׳ פרלופים כידוע למשכילים בחכמ״ה
 ואכי הקטן יראחי בפצוחי פ׳ לבאר ע״כ וזהו
 ראשי״ס ב׳ בכאן היאשי״ח לבחי׳ ב׳ פרצופים
 ןע־״ז כתאצלו השמי״ם והארץ הן ה״ס בחיכוח
 זו״נ חרמודי בזה למשכילים בחכמה דוק ותשכח:
 או יצטרף בשר אי״ת והוא ר״ח ״בשביל ״ששים
 ׳רבוא ״אורות ״ישראל ״תמימים כי הנה נודע
 הגם שיוסף הש״י על ישראל עם קרובו אלף אלפי
 אלפי׳ פעמי׳ עד אין מספר עכ״ז עיקר ענפי׳
 המסתעפ׳׳ מאילן הקילש הם ס׳ רבוא ענפי׳ המימי׳
 לא יעלו יוחל מס׳ לבוא ויוחל מזח הם ענפי׳ יכיציצי׳
 המסחעפי׳מענפיהס׳רבוא כמדע עיין בגלגולי׳:
 עוד בראשית יצורף בשראת״י ר״ח ״בשביל
 ״ששים ״רבוא ״אוחיוס״תורח ״ישראל הוא

 מאמרם ז״ל בשביל התורה שנקרא׳ ראשית .
 עוד בראשית ילטרף רבישת״א ר״ת ״רצון
 ״בני ״ישראל שיהי׳ ״תורתם אומנתם ר״ל
 שעי״ז ממשיכים הרצון העליון ישראל עלה במחשבה
 וישמס השם במעשיו. ואם מהעסקים באומנות
 אחרוח ונהטם מן העוהיז אשר חיוחו מקליפת
 נוגה וזוהמח הנחש שולטת בנופו אזי שולע הרקבון
 והתולעים בגופו אחר פעירחו להחעכל חטף כי
 זה לא הי׳ הרצין ולא איחברר במחשבה כביכול
ת לייך שימוש חכמים להבין הדברים משא׳׳כ ז ל  י
 הממנהג רק עפ״י המורח חח אומנתו ממיד .



 ית דכלה
 חירש מהאור הכערג מהשפע מעולם המלניש :
 טית ככ הפסוק בגי׳ םת״ר הוא סוד עיגולא
 וריבועא ט״ם וסט״ך בגי׳ סתר (בהחשב המ״ם
 לח״ר כנודע) בעהירו עילאה ראשים השעשוע
 והצמצום עד הגיע למלך הכבו״ד סוף האצילות
 הנרמז בר״ת הפסוק בגי׳ כ״ה. ואל תתמה רמיזת
 הכ״ח בר״ח יסמ״ר גס״ת להודיע לבאי עולם כי
 הכל אחדות פשוטה כשלהבת הקשורה בגחלת

 והמ״י רדום .
 ד׳ ויר״א יראתי בפצ-תי פי עעכין הראי׳ אבל
 צריך להבין הוא ענין השגחה דאיתברר

 ממחשבה העליונה .
 ״את ״האור ״כי ״טוב ד׳ל כל מח שעלה ברצון
 הקדום לבא לידי ציור הוא כק׳ בשם ארר
 וכל מה שלא איתברר במחשבה הוא כדחח לחצי
 טהירו התחתוכה והמשכיל ע״ד יעיין בספר שג״ע

 ויבין :
 ״את האו״ר בגי׳ תרי״ג מצות התורה וכ״חבגי׳
 בתור״ה שזאת התורה המצוי׳ עתה בידינו
 היא היא שירדה פלאים ממדריגה למדריגה מעולם
 המלבוש בצירופים שוכים מעולם ועד עולם וכבר
 ידעת מדה הכק׳ טו״ב הוא בחי׳ המשפיע בכל
 והאור מעולם המלבוש ירד דרך הטוב מעולם
 ועד עולם . וז״ס טרב עין הוא יבורך יבר״ך

 כתיב בגי׳ יה״י או״ר. רל״ב כמש״ל והבן :
 ויבדל אלקים בין האור ובין החשך. הגם
 דגשג״ע פי׳ לפי דרכו הקולש • גץ עולם
 האצילות לכפרדים. עכ׳ז כ״ל לפרשו ג״כ על
 הכלל כולו. דהיינו בין חצי טהירו עליוכה לתחתונה
 ששם מקור החשך מדור הקל;פות שלא גאו לידי
 ציור וחמן לא איתבררו במחשבה וכל אלו הדברים

 ־צריך שימוש חכמים להביכם על בוריים. ולפ״ז י
 ידוקדק בפסוק דלכאורה הל״ל בין האור להחשך
 אך הוא דבאור גופא יש ג״כ הבדלה גי! אצילות
 לבי״ע וכן בחשך הוי הבדלה בין הכיצוצות
 המעורבים המוככים לבא לידי ציור לגין החשך
 הגמור הם עצמות הקליפוח חטמאוח והבן כי
 דבר עמוק הוא הש״י יעזרכו לעבדו ע״ד כבוד שמו:
 ם״ת כל הפסוק בגי׳ תתרגם להיות אותו

 המקום הפכר כביכול הכעשה לעמידת *
 העולמוח שם דבוק הרצון כביכול שעלה ברצונו
ץ בגי׳ שמ״ו. ולהיות  והוא ושמו אחד . רצו
 כביכול מבוכה בשם מקרם פני״י (היא בגי/
 לב״ש כי שם עולם הראשון עולם המלנוש והוא
 בגי׳ הר״ח פסוק היחוד העליון דהיינו שמע ישראל
 שישראל מיחדין כל העולמות עד עולם העליון
 והבן) וכק׳ בפי המקובלים גלשון תרגום עהיר״ו
 עילא״ה בגי׳ שמ״ו אי רצוץ וטהיר״ו מלשון טהר״ו
 של מזבח וכן וגא השמש וטח״ר איערג שמשא
 ואידכי יומא וטעמם וכימוקם עמם והש״י יכפר
 בעדיכו ומסוה של גישה על פכיכו לדבר מילין
 לצד עילאה בלא חשובה כשורה. ועוד ידוע כי
 מה שכיכו חז״ל בשם אור. אח״כ כשנעשה גסוד
 עיגולא וריבועא ככוהו בשם אוי״ר שהוא ג״כ
 תרגום והוא בחי׳ יו״ד עם או״ר והבן. עוד הוא
 בגי׳ טהירו עילא״ה מלברש או״ר יב״ק (הוא
 הוי׳ אלקי״ם שבמקום הזה הוא עיגולא וריבועא
 בסוד מ״ם וסמ״ך והבן כי הכל ככלל במקום הזה) :

 זד

 אגרא בר*
 שם הדעת הכולל לשמים וארץ ככורע וגמיליאו
 בגי׳ אצנ״ע כז .:הבו המקיבלים . וסש״י בימי
 צאחכו מאק מצרים רצה להודיע גדולתו בעולם
 והוא בחי׳ הדעח כמ״ש וידע״ו מצרי׳ כי אכי ה׳
 אזי ע״י גבורוחיו הודו החרטומים בעל כרחיהם

 אצב״ע אלקים הוא והבן :
ל הפסוק מכין תפאר״ת אר״ץ (היא  ס״ת כ
 מלכוח ארץ החיי״ם ארץ ישרא״ל) ע״ה
 כי כן הי׳ ראשיח חאצילוח לכוללם יחד כ״ל :
 ב׳ והא-ץ ומ׳ ריח כל הפסוק תפארת הוי׳
 בהיכ״ל ע״ה לכלול השם בהיכלו ככורע היכ״ל
 בגי׳ אדני היכל הקדש היא בחי׳ אר״ץ העליוכה.
 ם״ת כל הפסוק ׳ראחי בפצוחי פי ועל השם
 אשליך ׳הבי ואדברה ולא אביש ס״ח אומיוח
 ומח״ץ והמי״ת לכלים אחוון דדין כאחוון דדץ
 להיוח כי בכאן כרמז סוד שבירח הכלים שהי׳
 הקב״ה בורא עולמות ומחריבן בסוד ז׳ מלכי אדום
 ומדע מהאריז״ל טרחפ״ת אותיות מ״ת רפ״ח
 הן הכה הרפ״ח מציצות שכפלו בעת השבירה
 ומחבררוח עד עח ק׳ן ע״כ מה טוב ומה כע״ם
 ברמז בכאן מיתת ושבירח הכלים ולמשכיליס יוכעם
 ולהיות אחת מהכה לא כשברה ודוד מלך ישראל
 ח״י וקי״ם איתקרי ע״כ ס״ת הפסוק הוא ג״כ
 אתוון למלמ״ת מצרה (ר״ל כי כק׳ מצו״ה
 כמדע) חיים והבן ע״כ צריך האדם לעשות
 המצות בחיים דהייכו בזריזות בחיות כל רמ״ח
 איבריו לא בעצלתים אשר ע״כ אמר המלך החכם

 ולחם עצלות לא תאכל:
 ג׳ ויאמר אלקים י!?״י או״ר. כודע לכו מחכמי
 האמת די רוח אלקץ קדישין דבר בהם. יה״י
 ארד בגי׳ רל״ב בגי׳ ד׳ מילואי הוי׳ ב״ח ע״ב
 ם״ג מ״ה ב״ן הוא סוד מספר הברכה העליוכה
 שיורד מעולם המלבוש לתיקון העולמות כמדע
 וכמצא בספר שג״ע מ״ס מלא ברכת השם מ״ס
 מלא כזה כ״ף ו״ו סמ״ך בגי׳ הברכה שהוא סוד
 יה״י ארד הכ״ל הככפע מעולם המלבוש ולדעתי
 הקלושה זה הוא שכתבו הפוסקים שצריך האדם
 להתעטף במלברש העלירן בשעת ברהמ״ז והבן
 סוד המלבו״ש העלירן מקור הברכה והחיים
 והמשכיל על דבר יתלהב לבו בברכתו לברך את
 הש״י בשמחה ובטוב לבב אשר בחר בכו מכל
 העמים וגילה לכו מצפוכיו ומסחוריו בעעמי מלותיו
 הכעימים מה טובם ומה יפים• לא עשה קלכל
 גוי. והכה אכחכו בעכייכו כאמר עוד דבר נחמד
 בעכין זה כו״ס יי״ן מלא כזה כ״ף ו״ו סמ״ך
 ירד ירד נו״ן בגי׳ מלבו״ש שמשם מקיר הברכה
 וזה שיסד. המשורר בפיוט צור משלי. על כלסייץ
 מלא כברכ״ת י״׳ והבן. וכן נהגו המדקדקים לסייס
 אחר ברהמ״ז בפסוק ׳״י עוז לעמו יתן ׳״י יבר״ך
ב וככ״ל) את עמו בשלום (אותיות ״ ל  (בגי׳ ר

:  מלברש)
 ר״ת כל הפסוק בגי׳ כ״ה שעד שם יסובבו
 כל הברכוח להשפיע לחחחוכים והוא'מדת
 מלכרת שמיים הכק׳ כ״ה וכק׳ בריכה העליוכה
 בסוד שכאמר לאביכו אברהם והי׳ ברב״ה הברכות
 מסורץ בידו ר״י ברך את אברהם בכ׳׳ל. ב״ת
 (ר״ל מדה כמו אלפים ב״ת יכיל) היתה לו לא״א
 ובכ״ל (בגי׳ ב״ן)שמה כמדע והוא סוף אצילות



 אגרא בראשית דכסז ב
 ע״ז בפסוק וידעה היום והשבית אל לבבך כי יי׳י

 הוא האלקים :
 המולד בהר״ד מרומז בחורה כי שם מ״ב יוצא
 ממ״ב אותיות הראשונות שבתורה
 מבראשית עד ה׳ של ובה׳׳ו (יוצא עפ״י חילופי
 האלפי ביחות תמצאנו בסיף ספר התמונה) וכן
 מן ה׳ הנ״ל עד ר׳ של ויאמר ומשם עד ד׳
 ויבדל תמצא בהר״ד ביניהם. והוא בבחיי עפ״י

 פי׳ הנפתולי יעריץ שם :
 ו יה״י רקיע בתוך המים ויה״י מבדיל וכר .
 לכאורה הכי הל״ל להבדיל בין וכו׳ ונראה
 עפ״י מש״ל בשם חכמי האמת כי בריאת עולם
 הי׳ בסוד צמצרם והתפשערת ובחי׳ יה״י הוא
 בחי׳ התפשעו״ח. ובחי׳ ויה״י היא סוד הצמצום.
 והנה בבחי׳ האי רקיע הי׳ ג״כ ב׳ הבחינות
 חתפשעות בחי׳ התהוות הרקיע בעצמו. וצמצום
 מצד חמימות שנתצמצמו על ידו ת׳׳ש יה״י (ר״ל
 ע״י בחי׳ יה״י) רקי״ע בתך המים (הוא בחי׳
 הרקיע בעצמו סוד התפשעות) ויה״י (ר״ל בחי׳
 ויה״י) מבדיל בין מים למים (הוא סוד הצמצום
 עיי בחי׳ ויה״י) והמבין יבין ג״כ בגבהי מרומים
 בבחי׳ האי פרסא דאיתבמעוי דבר כש סוד מים
 עליוכים למעלה מן חפרסא ומיס חחתוכים למעה
 מן הפרסא ושם ג״כ כרמז צמצום והתפשטות
 והשם הטוב יכפר בעדיכו כי יראתי בפצותי פי.
 ולרמז זה כ״ל ר״ת כל הפסוק בגי׳ בש״םכודע
 כי בחי׳ ש״ם בכ״מ מרמז לצמצום והתפשטות כי
 הוא בגי׳ הוי׳ (בחי׳ התפשטות) שד״י (בחי׳
 הצמצום שאמר לעולמו די) והבן כי דבר עמוק

 הוא :
 ס״ת כל הפסוק בגי׳ ש״ר י״ם לרמז החכאי
 שהתכה הקב״ח עם ש״ר הי״ם לקרוע
 ולהבדיל בין מים למים לפכי ב״י הגם שחז״ל
 רמזוהו ביום ג׳ עכ״ז כרמז גם פה בחחלת מלאכת
 המים. וגם יאמר שרים ר״ל יחאמרו שירוח על
 המים. או יאמר ״ שרים יקרע ויבדיל לישראל
 השרים על הים או יאמר שרים כמו שארז״ל שע״י
 המים הבריות כעשים שרים אלו על אלו. עוד
 ירמוז ס״ת אותיות נ״ן מ״י מרי״ם לע״ם רמז
 למשארז״ל שגם בארה של מרים הי׳ מבדיל בין
 מים למים שכל שבע משך אליו מים בפ״ע והבן.
 עיין בזוה״ק ויקהל דף קצ״ח ביומא תכייכא וכו׳
 ואתכי עמהון קונ״ה דמיא יהין מפרישין לישראל
 בין טומאה לטהרה עכ״ל ע״ש. והכה יש לרמז
 ר״ח וס״ת כל הפסוק תתצ״ב מכין בתנאי בין
 הטמא לטהור יבדילו במספר השוה והכה
 כשהושלך אדוכיכו משה אל היאור כאמר באחותו
 הנביאה ותתצ״ב (לא ותעמוד) אחותו מרחוק .
 . להיות כי כל הילדים שהישלכו ליאור או שכתמסמסו
 בבכין לא היו בהן צורך להתערב בישראל ככורע
 שהיו מעזי פכים שבתתקע״ד דורות ככורע
 ממיכה שהוציאו משה והכה כשהושלך אדוכיכו משח
 ידעה אחוחו שמחריגין המים להפריש בין העמא
 לטהור ע״כ כאמר זתתצ״ב מכין הכ״ל והבן וכן
 הי׳ ותרד בת פרעה לרחץ על היאור ודרשו חז״ל
 לרחץ מטומאתה ומגילולי בית אבי׳ והמיס עשו
 פעולתם וכטהרה היא ג״כ ככורע והשפחות שמיחו

 בה מתו וכמחה שמם מן העולם והבן: י
 רעש

 ה׳ ויקרא אלקים לאור יום. מה צדקי דברי
 חז״ל שפירשו שאין זה קריאמ שם רק
 קריאה כאדון שקורא לעבדו לבא לפכיו ואמר
 לאור יום יהי׳ תחומך וכו׳. כדאיתא בפסחים ריש
 מכילתא ע״ש ברש״י. דאי לקריאת שם בלבד
 הל״ל ויקרא שם האור יום כמ״ש ויקרא האדם
 ש״ם אשתו. והנה לפמש״ל שההבדלה הוא ההפסק
 הקו בחצי טהירו להפסיק בין האור והחשך שם
 מדור הקליפות יצדק מאוד מאמר רז״ל שפירשו
 פלוכ״י ירם (הייכו חצי טהירו העליוכה) יהי,
 תחומך ופלוכ׳ לילה (חצי טהירו התחתוכה) יהי׳
 תחומך כי תיבת תחרם לא יפול בזמן רק במקום
 והבן חחו״ם ממש עד פה תבא . והבן מאוד
 לפ״ז משארדל ולחשך קרא אלקים לילה אין כתיב
 כאן לפי שאין מיחד שמו על הרעה והמשכיל
 יבין ט שס מקום החשך שלא כתעלו במחשבתו
 של בעל הרצון שיבואו לידי ציור. והכל לכבודו
 ברא ותבין כי תיבת קר״א קאי על אלקים דריש
 פסוק שאמר אצל האור ששם ייחד שמו ותמן
 רזא דמחשבה ותבין כי אעפ״כ מבלעדו ית׳ אין
 להם שום חיות רק להיות כי הם צורך לעולם
 להיות רצועה לאלקאח לחייבייא ומקבלין החיות
 מבחי׳ אחוריים כמאן דשדי לשכאוי בסר כתפוי
 עד עמ קז שיבולע חמות לכלח וימלא כבוד
 השם את כל הארץ אמן. ולפ״ז כוכל לומר
 דמש״ח כתיב יום אח״ד (לא ראשו״ן) שהכל
 מאחדות פשוטה מוחלטת מי שברא עבדים משרתי׳
 לשרתו ולברך בשמו הוא ברא רצועה לאלקאה
 לחייבייא העוברים על רצוכו ובזה יתגדל ויתקדש
 כבוד מלכותו בעולם והבן וזהו כרמז במאמרם ז״ל
 על יום אחד שאמרו לפי שהי׳ הקב״ה יחיד

 בעולמו והבן :
ת כל הפסוק עם כללות הער״ב ובק״ר בגי׳  ד
 פ״ר הוא בחי׳ הגבורות דמכצפ״ך כי הי׳
 הצמצום שורש דק וכעלם לבחי׳ הגבורות הגם
 שבכאן רחמים פשוטים ועיין בדברי קדשם של
 המקובלים הלא בספרחס (ואל חחמה על אמריכו
 בכללות ער״ב ובק״ר כי אם חבין דבריכו אלה
 תבין עי״ז שהכל לכבודו ברא ובמהרה בימיכו
 לפכיו תכרע כל ברך והכל יכללו בעבדות למלך
 מלכי המלכים) גם הוא בגי׳ עם הב׳ כללות הכ״ל
 מלך מלך ימלך והבן כי הכל הולך אל מקום
 אח״ד. עוד בגי׳ עם הב׳ כללות הכ״ל חל״ק
 הוי׳ עט״ו והבן כי הכל עבור ישראל והם עלו
 במחשבה וכל הניצוצות הקדושות יבררו עד עת
 קץ רעשו עערות למלך הכבוד והבן. ואיידי דאתא
 לידן נאמר כ״י חל״ק הוי׳ עמ״ו בגי׳ ש״י ומי
 שבא בסוד ה׳ יבין כי כל העולמות כשפעיס
 מעולם המלבוש וממרכז י״ש וש״י והכל עבור
 ישראל והבן. ולכך מגדל עונש ופגם הבריח קודש
 ח׳׳ו שלוקח השפע מחלק ח׳ להשפיע לחיצוכים
 ידו עד ישוב אל השם לתקן מבחי׳ קר״ילחמם
 רמ״ח איבריו בעשיית עצותיו ית׳ כ״י חל״ק, י״י
 עטיו • ומספריהן שוה והבן כי דבר עמוק הוא:

 ס״ת כל הפסיקיע״ה בגי׳ ערב בקר וככלל
 הכולל להורות כי הכל אחדות אחד ולית
 לילה בלא יום ולית יום בלא לילה יעויין בזוה״ק



 אגרא בראשית דכלה
 השם לנטל הריב שלא לש״ש והוא בגי׳ טשיח
 בן דוד הנכחב על מצחו כי אז יהי׳ שלום בכל
 הברואים וגר זאב עם כבש וכר וכן שלמה
 כשישב על כסא השם הי׳ מל מעלות הכסא זא״ב
 עם כב״ש וכמ״ר עם גד״י וכר מרש בתרגום
 שני במגילה אסחר וכרמז זח בפסוק בס״ ח כי
 לענין משיח בן דוד נחסר עדיין הכולל לרמז
 החסרון שיתמהמה להיוח עדיין נחסר עדיין כללות
 ישראל יחד באהבה ושלום ובהשחלם המלל אזי
 יהי׳ משיח בן דוד ב״ב כזכה לראוחו אמן :
 ר״ת ופית של הפסוקים בפרשה זו בגי׳ ל״ב
 אלקי״ם שבמעשה בראשיח וכשחמלא
מ מ״ם גרן  אוחיוח הר״ח וכדת כזה וי״ו וי״ו ו
רד בגי׳ קול קול רמז לקולות מים רבים  י
 אדירים ותהום אל תהום קורא אב״ע מימן ורמז
 כשקול יעקב מתעורר לתתא גם השמים יתנו
 קולם והבן . עוד יש לרמז ר״ת וס״ת בגי׳ קי״ח
 וע״ה בגי׳ קי״ט מכין ז״פ טוב הנאמר במ״ב
 ולהיות ביום שכי לא כאמר טוב אעפי״כ נכלל
 בעוב השביעי והנה טוב מאוד כמאמרם זיל
 בתלמוד ומדרש אבל בטוב השיין לו לבדו נחסר
 הכולל לרמז להיות המלאכה חסירה עדיין שלא
 כגמר מלאכת המים עד יום ג׳ ל״נ כיי עו״ב
 בפ״ע והבן וכן אותיות חר״ח וכךת במילואם ככ״ל

: ב ו  הם י״ז אותיות מכין ט
 ט׳ אל מקום אחד למאי שדרשו ח״ל שתנאי
 החנה חקב״ה במ״ב שתראה היבשס
 לעם קרובו בצאחו ממצרים יש לרוח ג״כ בכאן
 ותראה בגי׳ תרי״ב ועם מצום קיש הנרמז בחיבם
 אחד הוא חרי״ג מצוח לרמז שחראה היבש*
 לישראל שיקיימו חרי״ב מצוח וגם ק״ש גם ותראה
 בגי׳ ברית הים ראה ארונו של יוסף ששמר
 בריחו כנודע משארז׳ ל מח ראה ארוכי של יוסף
 ראה. גם וחרא״ה מרמז ענ ציציה שכאמר בו
 וראיח״ם אוחו וחמצא שדרשו ח״ל שגבריאל הכרח
 למים הזהרו באוחן שעחידין לחשלין ככף של
 ליליח לאחריהן והבן. ויש לרמז כולו כאחד על
 עדה ישראל היוצאים ממצרים כי הכה אמרז״ל
 כי בשעה קי״ס כחאוח הקב״ח לשמוע הפלת
 ישראל ע״כ פעל ועשה שירדפו מצרים אחריהם
מ ו ע  וחמים לחם חומה ומצדדים מדבר וחיוח ר
 בכדי שילעקו אל השם כעכין מ״ש יוכחי בחגו*
 הסלע וכו׳ השמיעיכי אח קולן כי קולן ער3
 וידוע מחכמי האמח כי חפלה ישראל יכונה בשם
 השמים כי מנרט לוקח חפילחם ועולה ובוקע
 תתקנ״ה רקיעים כמכין השמים בהחשב המ״ם
 סחומה לח״ר כנודע וזהו שנרמז בכאן דאמל•
 אלקים יקוו המים מחחמ השמיים ריל כשיחראה
 תפלח ישראל בתתקנ״ה רקיעים כמנין השטים
 אל מקום אח״ד הכל כב״ל והמשכיל יבץ דבר
 מחוך דבר. והנח נודע שההפלה שהיא בלאכמ0
 ליח לח גדפין ואיבה עולה למעלה לרקיעים .
, ואהב׳ דסם  ובלא כוונה ר״ל כשהוא בלא ירא
 אימן הגדפין כנודע וחנה להתעורר היראה
 ואהבה מדע דצרין מקודם לחשוב בחכמחו ובינתו
 גדולה יוצרימ ביה ואין הוא ברי״ קעכה מעיגוה
 בדעח עומד לפני תמים רעים ועי״ז טפל עליו
 היראה ואהבה דע״י איחעממא דלמתא ממחץ

 שלו

 ח׳ רעש אלקים את הרקיע. זה אחד מן המקראות
 שהרעיש בן זומא את העולם ויע״ש והלא
 במאמר הן עשויים. וגם כל מפרשי תור׳ כ״א פירשו
 ברוח קדשם כפי אשר חלק להם השם בבינה. וביותר
 מגדל הקושיא למה לן כל זה הלא נאמר אח״כ
 ויה״י ב״ן וסגי בזה כמו בכל מ״ב וגם אין אחמ
 יודע מח מרבה הא״ח שבא לרבוח בכ״מ. והנה
 למ״ד שהמלאכים נבראו ביו׳ ב׳ ילדק שפיר שאלקים
 שבכאן מרמז על המלאכים שגם הם נקראים אלקי׳
 כידוע (ואל החמה כי לפ״ז עשיכו קודש חול
 ח״ו כי מכל מקום אין המקרא יוצא מידי פשוטו
 וגם מה שהמלאכים כק׳ אלקים הוא להיוחם
 מושפעים מהשם אלקים הקדוש והבן) והכה יצדק
 שפיר שהמאמר הי׳ רק יה״י רקי״ע וסיפר הכחוב
 רעש אלקי״ם (ר״ל המלאכים) אח (ר״ל ע״ם)
ז שלא כזכרו פ ח ל ה  הרקיע. ר״ל אל החמה ע
 בריאה המלאכים כי כבראו בבריאה הרקיע וככללו
 במאמר אחד עם יה״י רקי״ע ומורא יעלה על
 ראשינו לדבר בכאן איזה עכין בגבהי מרומים עד

 עח כי נראה שיהי׳ הש״י בעזרינו:
 ויבדל בין כו׳ ובין המים מ׳ הנה ההבדל הוא
 בחי׳ הגבול שנםן הש״י לכ״א מהנבראים
 שיקבלו מחשפעחו כפי כח אוחו הנברא ובדק־
 זה הי׳ בחי׳ צמצום והחפשעוח בכל העולמוח
 צמצום שלא יחבטלו בקבלחם יוחר מיכלחם
 והחפשערח לקבל כ״א כפי כחו וידוע מחכמי
 האמה שכל הפעולוח נעשו ע״י בחי׳ בינ״ה העליונה
 חהו מ״ש אשר חלק לו השם בביכ״ח והבן ולזה ר״ח
 כל הפסוק חלק בינה. והכה ס״ה כל הפסוק
 בהחזרה האלפים לאלפין בגי׳ בן כמנין ויבדל
' ׳"׳' י חהבדלוח שעושין ישראל T  שהוא מכין ־
 בשבתות בכל השנה כמ״ש הנעה״ע ועפי״ז חבין
 עה שקבעו חז״ל ההבדלה בברכח הביכה והדעח
 ואמרז״ל אם אין דיעה הבדלה מכין ולמשכילים
 יוכעם (יצא לכו מזה שכלאחד מאחמ הכבראים
 לא יקכא אח חבירו בשום מעלוח המוחר שיש
 לחבירו יוחר מממ כי כ״א קבל חלקו הן בחורה
 הן בחכמה הן בעושר כפי אשר חלק לו השם
 ואין לאחד לכנס בגבול חבירו רק יבקש מהש״י
 שיחן לו חלקו בחורהו ולא יהי׳ «סן מבדיל
 ביכיכו לביכו יה׳ למכוע ח״ו מאחכו השפע אלקי
 ומאורי אור התורה אשר כחן לכו באהבחו אח

 עמו ישראל אמן וכי״ר):
 ח לרקיע שמים הכה היוח רקי״ע הוא בחי׳
 ממוצעח ליחד עליוכים
 וחחחוכיס (וכ״ה בגבהי מרומי׳) ולזה חמצא רקיע
 בגי׳ ש״פ כאשר כבר כחבכו שהוא יחוד הוי׳
 אד״נ כל אוח מהר׳ בהכפלו עם אוח מאד״נ
 והוא בגי׳ שלום עם הד׳ אוחיוח כי השלום הוא
 המייחד כמדע מסוד משום שלו״ם בבי״מ . והכה
 שמי״ם במספר ש״צ עשרה יותר מש״ם להורות
 היחוד השלם בכל הבחי׳ ואין דבר שבקדושה

 פחות מעשרה:
 ס״ת כל הפסוק ע״ה בגי׳ השם כדית הכתוב
 על מצחו של משי״ח בן דוד (וכ״ה בגי׳
 משיח בן דוד ׳עדין סודו בליוכי הובא בייר)
 והוא המבטל הקליפה הנקי רי״ב ככורע למעיין
 שם ולחיות כי ביום זה נברא מחלוקת ברמז זס
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 הי״א גגי׳ תתצןע״ד רמז שגס כשמת החחקנרל דורוח
 אשר קמעובלא עת מתבררין בכל מר וגם הם
. וכן ץ י א  יכללו בציוו אש״ר זרע״ו ב״ו ע״ל ה
 חס״ת גגי׳ תתקע״ד בהוסיף מספר אחד כרמז
 זה גסופ״י תיבות להורות שיסוף ואחיית הימים
 גם הם יגואו אל האחרות ויתכו ימר למלך
ל ת וסית גגי׳ תולדת ש  הכבוד והבן. ד
 צדיקים מעשיהם הטובים והבן רמז תולדות
 הצדיקים הם צדי״ק וצד׳ק ודבר עמוק הוא .
ת ום״ת פסוק הי״ב בגי׳ אלו התתקע״ד וג״כ  ד
 גימ׳ החסד יבררו צדיקים בכל דור רמז שבכל
 דור יבררו הצדיקים החסדים שבהם הייכו מה

 שראוי לבא לידי ציור והבן :
 י״ג ר״ת וס׳׳ת בגי׳ ג׳׳פ רכ״ב דידוע דכל יום
 הוא כגל ספירה אחת משבעת ימי חבטן
 חג״ח כהי״ס ועיקר המרכבה דימי חבטן חם רק
 חג״ת כי כח״י הס תולדות לחג״ת האבות שלחם
 היו האבות אברהם יצחק ויעקב המרכבה ככורע
 ע״כ בסוף יום הג׳ מרומז ג״פ רכ״ב וג״כ הוא בגי׳
 ו״פ אלף מרומז שיתא אלפי שכין הוי עלמא והבן.
 ׳״ד מארת חסר כתיב על שהוא יום מארה ליפול
 אסכרה ח״ו כמו שפירש״, וכן איתא
 בזה״ק מאר״ת כק׳ לילית חייבתא. ואיתא תו בזח״ק
 אצל שעיר המשתלח הכשלח ביד עת״י(גגי׳ לילית)
 שהאי גברא הי׳ בעל מום ככורע ע״כ גם בכאן
 שהוא יום מאר״ת ומסוכן היום ח״י לאסכרה
 כרמז בס״ת יחי״ מארת״ ברקיע״ ס״ת עת״י בגי׳
 לילית הש״׳ יצילכו מכל דבר רע אמן ור״ת ״יהי ״מארח
 ״ברקיע בגי׳ ב״ן מדת מלכות שמים ככורע המבעל
 מלמתא חיינתא מן העולם לתקן עולם במלכות
 והגן. ס״ח הפסוק בגי״ התכ״ה עירם. שיעמד״ו
 להוש״ע ועדיין לא כקרא יהישע ער שגרכו משה
 והוסיף לו ירד וזה שכרמז בר׳ח גגי׳ ״י׳יוס״ף

 ר״לשאח״כ בימי משה יסוסף לו הירד:
 ט״ו והיו למאורות ברקיע השמים להאיר פל
 הארץ ויה״י כ״ן. להיות הצלחת ישראל
 תלוי במאורות וכמשלו להם כמשארז״ל על פסיק
 חכשקפה כמו ״שחר יפה כ״לבכה ברה כ׳׳חמה
 איומה כ״כדגלות שארז״ל מתחלה כמו ״שחרואחיכ
 יפה כלבנה ואח״כ ברה כחמה ואח״כ איומה
 מרגלות ולזה ר״ת ונךמ כל הפסוק בגי׳ ״והיו
 ״שחר ״לבנה ״חמה ״נדגלומ. ויש לנו בזח סעטן
 רמזים נכונים בזה השלחן אשר לפני יי׳ דהיינו
 ״שחר ״לבנה ״חמה ״נדנלום ר״ם שלח״ן שהוא הוא
 שלחנו של אדם שמכפר עליו והבן. ונרמז בזה
 גיכ סעודוח שנה עם ההוספה שמקנלין קודם
 הכטסה בסוד עועמי׳ חיים זכו עעימה בעלמא
 והוא ג״כ בכאן הנשקפה כמו שחר שקיפח בעלמא
 כמצץ מן החרכים ואח״כ בסעודה ליל שנת יפה
 כלבנ״ה כנודע סעודהא דחקל םפוחין קדישין
 ואח״כ וכו׳ והמ״י וידום. והנה ידוע שכל ישראל
 מוכנים לנבואה כנודע בסוד ונפלינו אני ועמן
 מכל העם אשר וכר רק שצרץ לחעלוח ממדריגה
 . למדריגה עד שהשרה עליו הנבואה ורוה״ק נעבואר
 נכחבי האריז״ל הכנומ חרוח״ק ומחלם הכנוהו
 בסשובם שלימה לפני יוצר בראשית וסיקק מעשיי
 לענודמו נק׳ בחי׳ סשקפח עיונא בעלמא ואח״כ
 יתעלה לבחי׳ יפה כלבנה כי יהי׳ בסול מ״ן זהבן

 3 יאמ׳כ

 שלו בחב״ד איחער עובדא לעילא להחיילד עי״ז
 חולדוח שהן היראה ואהבה ככורע. והנה החכמ״ה
 וביכ״ה הן הכה הא״ב וא״ס המולידים הירא״ה
 ואהב״ה לחפלה והבן ולזה מרומז גס״ח כל הפסוק
 בגי׳ חכמה ובינה והבן. ר״ח כל הפסוק בגי׳

 תפלה במג׳ בירא׳ ובאהב׳ והבן:
 י׳ ליגשח ארץ בגי׳ אלקים דאלפין ולמקוה
 .המים עיין גספר מאורות כתן מקוד, נק׳
 המק׳ מצד חסד דבינה שבה ימים הם ו״ק
 דטקבא והבן. ר״ת וס״ת בגי׳ עת ונודע מסוד
 עת לעשוח להשם שצרין לתקן בח״ארץלבחי׳
 שמים ונקי עת בגי׳ עשר הויוח ועשר אהי׳
 ע׳׳ש שמקבלח מכל הממה שלמעלה והבן כ״זכי
 הגם שלפי פשועו יעל ארן הגשמיוח ידבר גם על
 גבוה מעל גבוה בגבה׳ מרומים ירמוז כמדע :
 י״א י״ב במקראי קודש הללו יש לדקדק .
 א׳ בציוו כאמר עץ פרי עשה פרי
 ובעשי׳ כאמר עץ עשה פרי וידוע מאמר רז״ל
 ע״ז ומדוחם אמה וחורחם אמה עכ״ז כיחן רשוח
 לדרוש כי כמה פכים לחורחיכו. ב׳ בציוו כאער
 עשה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ובעשי׳
 באער עשה פרי אשר זרעו בו לעיכהו. ג׳ יקשה
 כיון שכאמר ויה״׳ כן למה לו שוב לפרש וחוצ״א
 האר״ץ ואם להשמיעכו שהאק לא קיימה גשלימוח
 רצון הש״י כמאמר רז״ל למר כדאיח לי׳ ולמר
 כראיה ליה א״כ למה כאמר ויהי כן והכה מה
 שטל לפרש הדבר עפ״ידרן האמח כידוע שהחור׳
 מרוחה בעליונים ובחחחוכים והכוונה על הארץ
 העליונה (מדח מלכות שמים) מקור נשמוח
 ישראל וע״י החחברוח מדח יסוד צדיק הנקרא
 ע״ץ פר״י העשה פירוח חיינו נשמיח ישלאל .
 וידוע גודל עון הוצאה ז״ל שגורס ח״ו לחולין
 השפע מיסוד צדיק למקום הקליפוח. וזה כל
 פרי מעשינו לעשוה היחוד השלם לחולין השפע
 דיקא אל הארץ הקדושה. ובהקדמה הזאה נבאר
 ע״נ בעזה״י המקראי קודש תדשא הארץ
 (העליונה ארץ החיים הוא מקור נשמוח ישראל
 אשר ממנה. יבואו ואלי׳ ישובו) דש״א עש״ב
 (קרא לניצוצוח המחמצצין עשבע״ש חיבור הוי׳
) מזרי״ע זר״ע  אלקים במילוי יודין בגי׳ עשב
 (ר״ל שאוחן הטצוצוח דהיינו הנשמוח יזריעו ג״כ
 זיע שבכל עמ יחרבו ניצוץ מניצוץ ואור מאור
ץ  על אין חקל ומהיכן ימנוצצו מפלש הפסוק) ע
 פרי (ל״ל יסול צדק הנק׳ עץ פלי שהוא) עש״ה
 פל״י למינ״ו (לייקא ולא מלן השפע לדו למקום
 אחל וזהו) אש״ל זלעו ב״ו ע״ל האל f (לייקא
 ליל להשפיע להאק והבן חהו) ויה״י כ״ן (ל״ל
 שנתהווה היחוד והחיבול בין צלי״ק וצל״ק ואח״כ
 יפלש מח נמחווה מחיסול) ומוציא הארץ דש״א
 משיב מזלי״ע זל״ע למיניה״ו (ל״ל שגם אומן
 הנשמומ יזליעו לוקא למינם ולא ״מיגעו לליק
 ח״ו ועי״ז ימשן הדבר) וע״ץ מגףה פדיי אש״ל
 זלע״וב״ולמיטה״ו (שע״י מעשה המחמוניםיפעול
 פעולה העוב בעליונים. ונזה יבא ע״ב ג״כאח״כ)
 יל״א אלקי״ם כ״יטרב (עיין נצףאמלמהמלכומ
 ס©נס לפעמים במיבת כי וגם הוא ל״מ ״כנסמ
 ״״שיאל. טוב יכונה מלח יסרל צדי״ק בסוד
ת כל הפסוק . ד (  אמיו לצל״״ק כיי עוב והנן
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 בגי׳ לימרה המשייח ב״ןדרד יח״י׳ אררהלבכ״ה
 כארר החמ״ה ואור החמ״ה יחי״ה שבעחי׳׳ם כארי־
 שבע״ת הימי״ם עה״כ להורוח על כללות המאורות
 יחר ב״נ וגם הר״ח בגי׳ ״במשיח ״בן ״רול .
 י״ז ברקיע השמים להאיר על הארץ. ר״ח וס״ח
 גגי׳ ב״פ ש״ם הוא שד׳י הוי״ה צמצום והחפשטוח
 לכ״א מהאורוח כפי כחחמחחוכים לסבול כמש״ל.
 י״ח החשך וירא״ אלקים׳ כי״ טוב״ ס״ח א״ן בים
 ר״ל בים שמשו אור וחושך יחד ויחי הענן והחשך
 ויאר אמ* חלילה . עיין בזוח״ק ע״פ וידעחהיום
 (ר״ל שמדע ענין הירם שלימ יום בלא לילה
 ולימ לילה בלא יום) והשבומ אל לבבך כי י״י
 הואהאלקי״ם(הכלאחדוח אחד)ר״מ וס״מ הפסורן

 בי״י הוא האלקי״ם והגן :
 יימ סימ הפסוק בגי׳ ער״ב בגי׳ הוי״ה אלקי״מ
 בריבוע לחורומ האחדומ הגמור בכל הבחיטס
 והק ע״כ צריך לחבר יו״ם וליל״ס במורה שבכת״ב
 ובע״פ ע״כ ר״מ ג״כ נימ״ המספר חכ״לוכימוסף

 מכין כ״ב אומיומ המורח :
 פ ישרצו המים שר״ץ נפש חי״ לכאורה מיבמ
 שר״ץ אך למומר ואפשר הוא להורות
 שיצאו למיניהם כל שרץ לבדו ע״כ שוב לא נאמר
 בציוו למיניהם רק בבריאה. ועוף יעופף על
 האק ע״פ רקיע השמים. אומרו ועוף יעופף
 בלמי הזכרמ בריאה ועשי״ אינו מוגן וגם ע״ל
 האר״ץ ע״פ רקי״ע הוא גלמי מונן. ויצדק מאוד
 עפיי קגלח ח״ל שהעופומ מן הרקק בבראו
 ולפ״ז ה״ק ישרצ״ו המי״ם (נימים) נפיש ח״יח
 וג״ב ישרצו ערף יעופ״ף (והריו של וערף קאי
 אדלעיל אישרצו והבן) רק אינו דומה חשרצמ
 נפש חי״ לחשרצח העוף כי השרצמ העוף ישרצו
 המים שעל הארץ ר״ל המעורבים עם הארץהייט
 הרקק והיכן יעופפו ע״פ רקי״ע השמיים. או
ל  באפשר ע״פ רקייע השמיים קאי אהמיס ד
 המים שע״פ רקיע השמים ר״ל מחמ חשעי״ס
 ר״ל המים הרואים אמ פני השמים ישרצו כל
 הטל משא״כ מים שבמהום . או יאמר אומו
 האק לחיינו הרקק שעיפ רקיע השמים דוקא
 מהם יבלאו כי עי״ז יהי׳ מקום חחנוחם בארן
 שמחמ השמים ושלל בזה חלקק שחחמ חמים

 גיסול האלץ והוא הנכון יומל ללעמי :
 סית בגי׳ צרה להלג״ה עברר יוניה סנבי״א
 לחקיא״ו בזמ״ן עיר שאלז״ל שהמנה עם
 הרג שיקיא אח יונה והכל בלמז במורהיט
 הקרושה. ר״מ כל הפסוק בגיע״ ובאל״ף החמיש״י
 יסבליו דניי חבל״י משי״ח ס כבר ידעמ ששם
 ימי גראשימ נגל שימא אלפי שנץ להד עלמא

 ויום החמישי נגר אלף החמישי והגן :
 כ״א ויברא כר ריבוי האמין גפסוק זה נ׳ל כי
 הנה ביום זה כחמדשה מחדש בריאמ המי הממטעכע
 הרוחש בנפש החיונית שבו שע״י מחטעבע ממקום
 למקום וככה ימפרש הפסוק רברא אלקים א״ס
 (ר״ל עם) המנינם הגרולי׳ ואית (ליל עם) כל נפש
 החי״ הרומש״מ ריל עם המנינס והנפמ החיי ברא
 בחי׳ הרמש״מ רילמנועמ הרמישה כפשהעמנוענעת
 החיונימ. וא״מ כל עוף כנ״ף ליל כימוסף
 נעושמ מטעה ימירה לחמנוענעגארר גמפיםם

 טמ< על המטעה םבב״ח הרועשים כ״ל:
 וענהו

 ואח״כ וכו׳ עד שיגיע למדריגה איומה כנדגלומ
 אזי השרה עליו הרוה״ק והנבואה ג״כ בעימומ
 הכגואה חהו ככקרא שם השליח מאח השם נבי״א
 ר״ח ״כשקפה ״בלח ״יפה ״איומה ואי״ה כדבר

 מזה עוד כמה דברים :
 כל הפסוק בגי׳ הדיה הטו״ב (הוא המאור הגדול
 שגם בקטכוחי ל״ל הסחר פכים ח״ו הוא טוב כי
 שם הוי׳ במ״ק עולה ערב בסוד הודו ל״יי כי
 טרב) הנשקפ״ה כמו םח״ר יפ״ה כלבכ״ה בריח
 כחמ״ח איומיה כנדגלרח רמז למדרינוח השם
 אדינ מדריטח מדריגוח יש כי הוא החעלוח כנסח
 ישלאל מחחחיח לעיליוה עד כי יקרב מועד ויגיע
 זמן וחהי' עטלח בעלה כטרע וכבל ילעח ט
 חמה ולבנה שבעולם העשי׳ הלזה מלמזים למדריגוח
 הללו עיכ נלמז זה פה והבן והשם הטוב יכפל

 בעלט :
 ט״ז רעש אלקים אימ שני חמאולומ הגלולים
 אימ וט׳ ואימ המאור הקטין וכר
 יאיח הטכבים להבין האחיין לרבומ וגם עפ״י
 פשע הכחונ להבין אומרי מאורות הגלולים י#ח״כ
 גררל וקמ״ן שם הוא (ומאמר רז״ל חכמיהאממ
 ידוע אשר קבלו ברוח קדםם ומיני' לא חזוע
 ואעפי״כ רשוח לדרוש בזה והחורה כפמיש יפוצץ
 סלע) רראה לי עפ״י מה לידוע רחמה ולבנה
 בעוהיז הם מרמזים לבחי' זו״נ באצילומ הקילש
 ונשחלשלו חלבלים מעולם וער עולם שמ״ש ויר״ח
 סמ׳׳מ ולבנייה חל״ס יסהיל. ילוע למשכילים .
 ולפ״ז יש לפרש ויע״ש אלקים א״מ (ל״ל ע״ם)
 שני המאולומ הגליליים (ר״ל זרג שבעולם
 הנאצלים נקי שניהם גלולים והבן) אמ העאול
 הגמל ואמ העאול הקען שבעוה״ז ל״ל ע״י
 השמלשלומ מעולם העליון (בסול אול הלבנה כאול
 החמה עטר״ח מפאלימ ביל חי) נבלא בעוהיז
 מאול גלול וקען והגן. או יאמר שכל הפסוק
 מדגל מעולם העליון כנודע גכל מיג. והוא
 עפיי מ״ש בזוה״ק. אימ מלאכין דקוג״ה ואימ
 עלאכין לשבינמא בסול ומקבלין לץ מן לין ולזה
 ילצה בכאן ויע״ש אלקים (ל״ל שעשה המאציל
 אלקים סם המלאכים הנקי ג״כ אלקים. ואל
 ממעה על החפץ שלפיז נעשה ח״ו מן קילש חול
 ט באעמ קדש הוא לעלם ולעלמי עלעיא ואין
 מקלא יוצא מיד פשוטו ואעפיכ לשית נתונה לכל
 ישלאל לררוש ולחקור ברמיזומ החולה) אימ (ר״ל
 גרם) שני המאולרמ הגלולים (ליל זו״נ.עיי
 היסוד של המאולומ נמחוו המלאכים וחלמין נטע
 לצפדן כטדע) א״מ המאור הגלול לממשלמ חיום
 י״ל עלאכץ לקוביה ואת המאור הקטן לממשלת
 הלילה. המלאכץ ישכינתא וחק טיראמיגפצומי
 פי להרחיב הדבור רק בץ וסהבוק הלמיזות אשר
 נרמוז מהחלה מפרש מציאוחם על החיבור הקלוש
 נאח״כ מפרש כל אחד בפ׳־ע מציאוחם ודבר עמוק
 היא ואיה הטכביים יפורש לפיז על כשגממ
 ישראל שנמשלו לכבבים שנחחוו מהזיווג העליון
 הקמש והק עפ״ מם שנודע מציאח המלאכים
 מבח״ נשיקץ ודביקות רוחא ברוחא גרכ מפרש
 םפסוק כל מציאת בפיע משא״כ נשמות ישלאל
 עבחי׳ הזיווג הנעול כרכ נקי העמוסים מכי במן
 ע״כ מלל ׳מציאותם יחד והגן וס״ת כל הפסוק



 אגרא בראשית דכלה ד
 הוי, לאלפין והמילוי לחוד בגי׳ חרה כ׳׳ה בע״ח
 בסוד אין פרי בטנה של אשה מהברכה אלא
 מפרי בטנו של איש ואעפ״כ כיון שלא כזכר
 בכאן בפירוש רק בחי׳ דכורא נאמר בצל״ם אלקים
 ברא אוחו ולא כזכר דמו״ח כי דמוה קאי על
 המק, כמש״ל וז״ש בצלם ברא אוחו דייקא ואח״כ

 אמר זרכ בר״א אוח״ם והנן:
 זכ״ר ונקב״ה בגי׳ שעיים בסוד ואחה סשמע

 השמים והבן:
 דית הפסוק כ״ז בגי׳ הב״ל מילוי שם ס״ג
 שהוא בגי׳ מחי״ח בסוד ואחה מחיה אח
 כולם הוא המוצא פי י״י (ר״ל מילוי הוי, שהוא
 המוצא פיי י״י שכשהאדם צרין להוציא בפיו
 האוח צדך להוציאו במילואו) אשר בו יחי, האדם
 הוא בחי, ההב״ל שהוא בחיי רצוא ושוב הכשפע
 בכל עח אל האדם וגם הוא מילין לצד עילאה
 מילוי שם ס״ג שהוא בביניה חנשפע לז״א ומק׳

 והבן:
ו פרצופים (אצל  ס״ת בגי׳ והאדם נבריא ד
ו פרצופין  אדם הוספמי ו״ה כמדעשה״ס ד

 בח״ זוינ) :
 כיח דברך אחם אלקי״ם ויאמר לחם אלקי״ם
 פריו ורביו כל מפרשי חוה״ק םעחו ע״ז
 הכפל ויברך ויאמר וניל הקען דהברכה הוא בכאן
 ענץ בפ׳יע להיומם כאלקים יודעי טוב להלוך
 במשרים והאמירה הוא לציוו ולמצוה ואלו נאמר
ו ורנ״ו לא הוי שמעינן מיני׳ ד  דברך אוחם פ
 מצוה רק לברכה ובאם ירצה למנוע הרשוח בידו
 חה באפשר לדעחי בברכה דרגים לא נאמר רק
ל לא ו ורב״ו ד  ויברך אוחם אל״קים לאמר פד
 למצוה רק לאמ״ר פרו ורבו לברכה. או באפשר
 יאמר כי הנה קיימו וקבלו רז״ל שהאשה אינה
 מצווה על פיו כי וכגשיח כמיב האיש שדרכו
 לכבוש וכו׳ והנה בציוו נאמר להם גלשץ רבים
ו ורב״ו וכן ויאמר להים לשון רבים ואחשבה ד  פ
 לדעה כי הנח אלו נאמר הציע רק לאדם היי
 באפשר המשמעות אם לא חחרצה האשה באיזה
 פעם כיון שאין מצות הש״י עליי יקיים חמצוה
 המוטלת עליו בבריות אחרים ולא כן הוא עיכ
 אמר הש״י להים פדוורב״ו דל מיןא עיי שניכם
 תתקיים המצוה. והנה הקדוש קנח זלה״ח הקשה
 איך יתכן שהשיי יצוה רק לאדם והאשח אינם
 מצווה. ונאסר לאדם לכוף את אשתו לדבר מצוה
 רק ברצונה כנודע מח״ל על פסוק גם בלא דעח
 נפש לא טוב וא״כ יחי׳ זה סיבה לביטול המצוי
 כשלא תתרצה האשה כיון שאין המצוה עליי
 ולאדם נאסר לכופה לדרך אק. ע״כלגי אומר לי ט
 זה נרמז בתוה״ק לתירק מספיק ולהבטחה שבודאי
 לא המבטל המלוח כשיחי׳ בבחירת האדם לעשותה
ד בטנה  לש״ש ט הבה קיימו וקבלו חיל אץ פ
 של האשה מתברכת אלא מפד בטנו של איש
 ועל ידו יבא לח הברכה ע״כ זח הוא הקדמה
 מונחת קודם המצוה. דבריך אתים אלקים דל
 אץ מציאות ברכה לאסה בפ״ע רק אותיםביחד
ו ורב״ו כי טדאי ד  ע״כ ויאמר להם אלקים פ
 משמע לו הגם שלא נצעווית ט אם לא כן תהיי
. ס״ו חהו שרמזו רז״ל  מחוסרת הברכה העליונ,
 בתלמוד ובזהיק שהאשה המצערת לבעלה גדרן

 אק

 ומלאי את המי״םבימי״ם. יש לפרש למלאות תיבת
 המים בתיבת ימים דהיינו כזה הי
 מ״ם יו״ד (המילוי הוא ג״כ יו״ד) מ״ם דהיינו
 כשיחי׳ הה״א במילוי יו״ד יהי׳ במספר קצ״ה ג׳
 קוץ דמלכות בגי׳ ג״פ אדנ״י והנן ועיין בספר

 מאורי אור :
 ר״ת כל הפסיק בגי׳ יוסף כמדע בחינתו בחיי
 החולדה בסוד אלה תולדות יעקב יוסף
 וכאן הברכה לחולדוח במאמר שד״י שאמר לעולמו
 די רק להוליד בחולדה בגי׳ פר״ו ורב״ו בגי,
 חולדוח זח השם הנכבד והמשכילים יבינו ע״כ

 יוסף בגי, ו׳ הוי׳ כנודע :
 ם״ת גגי, תתק״ע בגי׳ לאלמנ״ה הנשיא ביו״ם יה,
 רמז לשארז״ל ואלמנה ליום החמישי משום
 ברכה ועמש״ל וליכא מידי דלא רמיזי באורייהא:
 כ״ג רית וס״ח בגי, כ״ח אל שדיי עיה

 והבן :
 בדד תוצא האק נפ״ש חי״ה למינה [הנחאחיכ
 נאמר שוב וחית״ו ארץ ע״כ פירשו חז״ל
 על נפש אדה״ר ובודאי אין לזוז מדבדהם
 הקדושים ועפיי פשוטו נ״לעפ״ימ״ש שאותו נפש
 חחי, של יום החמישי לא נצעוו למיניהם דהיינו
 לידגק במינם דייקא ולזה יאמר בכאן דרן כלל
 מקודם תוציא האק נפיש חייה למינים לא
 בראשונים . ואחיכ מפרש נפרט דהיינו בהמה
 ורמש וחיתו ארץ למינה (כ״א ואחד) ואפשר
 יאמר בויה״י כץ שיחי, כן לעולמי עד שלא יחערב

 מץ בשא״מ] :
 ר״ת וס״ח גגי, כע״ח החרא בדא רו״ח האדם

 הראשו״ן גחכמיח גינ״ה סיוע לח״ל:
. , ו  ביה דעש אלהים אח חיה הארץ למינה כ
א והחקי״ן ד ת וסית כל הפסוק גגי, ג  ד
 נול״ם מל״א לאדם אחיד הראשו״ן ואח״כ בראיו

 כדיי שיכנ״ס לסעודה מי״ד:
 ב״ו כ״ז באלו חב, פסוקים יראתי בפצותי פי
 לדבר איזה מילין ללד עילאהכינפשי
 לא מטוהרה עד כי אראה שחשיי יעזור לי
 להדריכני בדרן האמה לאמיחה של תורה וכבר
 מדע דברי גחלי אש זקוקין דמרין דברי חכמי
 האמה ובפרט דבריחזוח״קד מדרחוןעםבישרא
 לא הד אן ארשום איזה עניימם ברמז לי
 למשמרת. מדע מיש בזוה״ק בצלמנ״ו דא דכורא
 כדמותינ״ו דא מקבא ע״כ אחשבה לדעת בצלים
׳ אי״ש ואש״ה. בצלמנ״ו כדמותיניו  והדמוית עי
 בגי׳ ב״פ הוי״ה אלקי״ם במילר יודי״ן והק הוא
 ענץ ההכללות מק׳ בדכורא ודכורא במק׳

 והמשכילים יבימ :
 3m של הפסק טו בגיבאבד״ם של אי״ש,
 רע״ח ולאש״ה רניב. וב, הבחי׳ ברמזים
ת הפסוק הניל ט הוא בגי, דייב או רב״י ד  נ
 וכבר ידעח כי בחי, רב״י בז״א ובחי׳ רי״ב
 בשטנתא עיין במאורי אור מערכת אות הדיש
 סי׳ ז׳ וסי, כיד ותבין והוא בגי, אחוריים דהוי׳
 פשוטה ומליאה באלפין בסוד עיבק״ל עם ירד
 אותיות המילוי וגיכ הוא בגי׳ חכמיה ביטח חסיד

 ותבץ בסוד עילם חסיד יגנה:
 א*ת האדם דברי האית היא הנקבה דהיא
 בכללה דאדם כמדע אדם מיי מ״ם



 אגרא בראשית לעלה
 ברגיע היום המתוסף גשנה בחשבון שמח החמה
 כמש״ל והבן האין כ״ז נרמז בכאן אצל הזיווג
 הקדוש נמסר ליחידי סגולה השרידים אשר הי
 קורא והבן לפי הנ״ל כי ומלאו אח חאר״ץ ר״ל
 הארץ במילואה בגי, כמנין חר״ח של ב׳ היחידים
 הכ״ל ע״ה כמ״ש ואח״כ נאמר וכבשיה בגי׳ רק
 כמנין ר״ת של יחודאעילאח ע״ה (לכיללםיחד)
 שהוא שייאי״א ובזה חבין שלמדו חדל מכאן
 האיש שדרכו לכביש וכו׳ אגל לא האשה וחש״
 יראנו מחורחו נפלאות ואל יאמר פינו דבר שלא

 כרצונו :
 ובכ״ל חי׳ בחיבח ובכ״ל מרבה חבהמוח וחרמשים
 שלא נזכרו בפירוש והא דלא פרע
 חכתוג גפירוש כ״א בפ״ע כמו שפרט דגים ועיפות
 נ״ל לפמ״ש שהדגים לא נצעוו למיניהם ויכולין
 לידבק אפי׳ באינו מעם מסף עליהם מעלת העופות
 שנצעוו לידבק במינם דוקא ואעפי״כ בצד מה הס
 (הם) כמו הדגים כ׳ הגם שצריכין לידבק במינם
 עכ״ז פעולת הוצאות התולדה גופא הוא חימום
 הביעים להוציא אפרוחים לאכלעוו שיהיו למימהם
 דוקא ועד חיום אנו רואים שעוף אחד יחמם
 ביצים של מין אחר ומוציאם לפועל ע״כ חס בצד
 מח כמו הדגים וזח ג״כ נוכל לומר בטעם
 שנבראו במאמר א׳ ביום א׳ • ניסף עליהם
 הבהמות והחיות והרמשים שכ״א מוציא התולדות
 לפועל דוקא במינם. נוסף עליהם האדם שגם
 במינו אינו רשאי לידבק בכל נקבה שתזדמן רק
 בבת זוגו דייקא ילכן נבראי מחוברין ד״ו פרצופץ
:  להורות שכל אחד ידבק בבת זוגו המיוחדת לו
 יכל מי שניחוסף בי מעלה מושל בחפחות ממט
 במעלה. ע״כ האדם מישל בכלן יא״כ ניחא לפ״ז
 שכלל הבהמית יהחיית ביחד כי לא חשב רק
 מעלות ומדריגות דהייכי דג״ח חי״ם יעיפי׳ת
 וחיו״ת. משא״כ בחמות וחיות כ״א בפ״ע א״צ
 לפרוע כיון שאין באחד מעלח ניספח על חבירו

 נ״ל:
 ר״ת יכףח כל הפסיק בגי׳ יכוי״ן בזיויג״י ליח״ד
 שמי״ם ואר״ץ אל״ה• בחחשב ט״ם רבתי
 של השמים לת״ר וחץ׳ של חאק לתת״ק כנודע:
 כ״ט הנח נתת״י לכם אומרו ית׳ נתתיי בלשון
 עבר כיל לבל יפול לב האדם בחושבו הלא
 אב אחד לטלנו ובורא אחד בראנו ומאין ולאץ
 אפסיד בריאותיו ע״ז אמר הבורא ית׳ נתת״י כבר
 כי כל הברואים לדעתן נבראו והתנה ה5ךי
 עעהם אם ירצו להבראות על מנה שיהיו לבמה
 לצאן אדם ברואים בצלם אלקים ושמחו עיז כעל
 כל הון וע״מ p נבראו וזה ירצה באומרו יחי

 נתםיי בבר מעת הבראם:
 את כיל עש״ב וכו, וא״מ כ״ל הע״ץ . ריבוי
 האתץ יתפרשו כמו ״עם ושיעור חכמו3
 עפ״י מה דידוע ע״י אכיל׳ ושתי, מבררין ניצוצות
 הקדושים כ״א יזדמן לו ברצון הבורא ית׳ אומן
 הטצוצין השייכים לחלקי נשמתו והמסבב כל
 הסיבות יסבב אותן המאכלות שבתוכם תקוע
 המצוצץ המגיעים לחלקו לבררם ובזה יתפרש
 הכתוב ״הנה ״נתתי ״לכם (ר״לאח שלכם דהיימ
 המגיע והראוי לחלקי נםמחכם) בתתי לכם אס
 כל עשב (ר״ל עם כל עשב ועם כל העץ ל״ל

 עם

 אלץ שללין עלי׳ קליפות וחבילי טהורין להיות
 הברכה מסולקת ממנה אזי מצאה הקליפ, מנוח
 ח״ו הש״י יציל את עמו ישראל מכל דבר רע
 ישכון ביניהם אהב׳ ושלום וריעות. ולהבין עוד
 אלקי״ם הנאמר בפעם הב׳ הוא מיותר דלאהל״ל
 רק ויאמר להם פרו ורבו. ונ״ל דהכה ידוע שאי
 אפשר כעת בהיותינו מלובשים בחומר העכור הלז
 להעמיד תולדות אם לא בחמימות היצר הבא
 מסערא דגבורה שירש האש החזק וכידוע כאשר
 תפשי אנשי כה״ג את יצרא דעבירה לא אשכחו
 ביעתא בת יומא וא״כ קודם חעא אדה״ר שלא
 נכנס בו יצח״ר האין הי׳ יכול לפרות ולרבות אן
 הוא כמי שיהי׳ לעחיד ב״ב כמ״ש ונחתי לכם לב
 בשר ודרשו חז״ל לג לעשוח גשר וכמי.שמביאר
 בזוה״ק ברמז בנוח לוע ובכוח לבן ויהיו החולדוח
 בחמימוח דינים הקדושים אש הגבורוח הבאים
 משם אלקי״ם ובזה ירווח לכו כעח שהש״י ברא
 אח האדם ישר שלא ביצה״ר וצוהו לפרוח ולרבוח
 ע״כ אמר להם אלקי״ם פר״ו ורב״ו ר״ל שגילה
 להם הסוד משם אלקים משם יושפע להם אש
 הגבורוח דינים קדושים ויחעוררו להעמיד תולדות
 קדושים קיימים לעולם יהיר שכן נזכה ב״ב ואח

 רוח העומאה יעביר מן הארץ אמן:
 פרו ורבו כבר כחגני שהוא גגי, מילוי השם
 שדי שהוא שורש היחוד והוא מנין
 תיק במנין איברים של דכר ומק, ובכאן אזהרה
 למוציא דל ח״ו דהיינו שמוציא ח״והפרי כשאינם
 ביחד חח״ק איברים עושה פגםבהיחוד העליק ח״ו
 ומדע מרז״ל גודל העונש והטומא, שמעמא עצמו
 ח״ו. ולזה בא בחורחימהמצוח הזאח פר״וורב״ו
 בגי, ת״ק שלא להוציא הפרי כ״א ביחוד וחיבור
 ת״ק איברים הש״י יעזריכו ע״ד כ״ש לחיות

 מהעונדיו בלב שלם :
 ומלאו א״ת האר״ץ ריבוי הא״ם כיל עפ״י מה
 דידוע השכינה הקדוש, היא הארץ העליונ׳
 וג״כ מךא״ח שכלולה מאותיות התור׳ מא, ועד ת,
 וזה הכווכ׳לכרן בזיווגו למלאות המקור של נשמות
 ישראל להוליד בזיווגו נשמות טהורות מזוקקות
 והפסוק מדבר בעליונים ובתחתונים והבן. ולזה
 ג״כ ס״ת ומלאו׳ את״ הארך בגי, מלכות והבן.
 עוד יש לרמז ומלא״ו א״ת האר״ץ להיות ידוע
 היחוד הקדוש שישראל עם קרובו מייחדין בק״ש
 שמ״ע וגרי״ן. שמ״ע נק, יחודא עילאח שהוא
 ליחד העולמות ממלכות שמים עד הרצון העליון
 הקדום ואח״כ בתיבת אח״ד מאריטן להוריד
 השפע מעילא לתתא ולמלאות הצימרות הקדושים
 של מלכותא קדישא ואח״כ ביחודא תתאה בררן
 מורידן השפע ממלטת כל עולמים לכל העולמות
 ועי״ז מחברין את האהל להיות אחיד והכל יחמ
 יקר למלן הכבוד וק מחריב איש הישראלי לכוין
 בזיווגו הקדוש לייחד העולמות ע״י מעשה
 חתמתונים ועי״ז נבראים כשעות טהורות ממלטת
 שמים חהו ירמוז ומלא״ו א״ת האר״ץ ר״ל תמלאו את
 הארץ ט האק במילואו מה ה״א אל״ף רי״ש צד״י
 בגי׳ תשל״א מסהר״ת של יחודא עילאהותתאה
 ע״ה (כדי לטללם יחד ומלמםו בכל משלה)
 והוא מנץ סחמידין שהיו ישראל מקייבץ שס״ה
ץ הערבים הרי סגףל ואי מסף י ישס״ה 3 ק  מ
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 שהן בכי הרבות עם האדם משא״כ הידר הנחדפר

 לזה כלל הכל. כ״ל חיה. כל עוף .
 כל ירק עשב. ג״כ אפילו אוחן הירקוח שהן
 מאכל אדם ככ״ל. א״ת כ״ל לרבוח הממם
 שיש כמה מיכים שמאכלס דומם כגון עפ״ר ואבני*
. א״א לפרשו בכאן ע״ד חפשונו  וזכוכיח. ויה״י כץ
 אם לא שכאמר שקכו חאילכוה והצמחי׳ קיום
 לעולמי עד שלא יכלו ברבוס העיחי׳ וחדכו מהם
 נפשות הב״ח מדברי׳ ואיכם מדברי, ואעפ״כ לא
 יחסר המזג כי תיבת ויה״י כץ קיים לעולמי עד
 בתורתיכו הקדושה וכצחיוח היא ועד היום הזה

 ויה״י כן הצמחי׳ והאילכות כ״ל .
י ליח״ד דומם הצומח החי ד  ר״ת בגי׳ כ
 המדבר ואפילו החיצוכי׳ אם לא הי, להם
 איזה אחיזה נקמשה היו מחנטלי׳ ולכל ס״ת
 מרומז יגי׳ ר״ם בהחזרת האלפי״ם לאלפי״ם .
 מרומז ר״ם על כל גוי׳ השם והוא בגי, ב״פ ק״ן
 כי הק״ן צירופי׳ שלהם כאחזי׳ בק״ך דקדישם
 להחיותם כמאן דשדי לשכאוי בתר כהפיי ומלכותו
 בכל משלה ועיין במקיבלי׳ ובמאירי אור אות
 המ״ם סי׳ צ״ב והקליפה של עמל״ק הוא מכגד
 כקליפה לבחי׳ ר״ם בקדושה ועמל״ק הוא ג״כ

 בגי׳ מיר ע״כ כאמר ראשית גוי׳ עמלק כי מגביה *
 עצמו ככשר להםכגד לבחי׳ ר״ם על כל גוי, ע״כ
 יצו השם י-חס דו למחות זכרו כחחף מכל פמת
 ואז יאמר כל אשר כשמה באפי י״י אלקי ישראל

 מלך ומלכוסו בכל משלה והבן .
 ל״א וירא אלקי׳. עיץ לעיל אצל וירא אלקי׳
 אח האיר. א״ת טל אשר עשה והכה טוב
 מאוד ר״ל הגם שכל אחד לבדו עוב עכ״ז טלם
 ביחד ג״כ טובי׳ מאוד והכל צריכי, זה לזה וכולם
 מרמזי׳ על יחודו ואחדוחו יח״שלעד. א״תלרבוח
 אפילו הדברי׳ שעלו במחשנה להבראות שיצאו מן
 הכח אל הפועל אח״כ צירך הן לעולם והכל
 לכבודו. עוד ירמוז אח כל אשר עשה ר״ל הכולל
 אשר עשה ר״ל האדם שהיא כלל כולל כל מ״ב
 אפילו העליוכי׳ ככורע בסוד עולם קען חחו

 שארז״ל והכה טוב מאד טוב אד״ם.
 ״יום ״הששי בה״א כדי לרמז כי בי״ה י״י צור
 עולמי׳ ע״כ כחחם שם י״ה בפ״ע בסוף
 מ״ב חהו בר״ת ״בקר ״יום ״הששי הוא בי״ה

 והבן .
 ר״ת וס״ת כל הפסוק בגי׳ קבלת התורה ביזם
 ר ע״ד שאח״ל ״יום ״הששי שהי׳ הכל
 תלוי ועומד עד ששי בסיון אם יקבלו ישראל
 התורה וג״כ הוא בגי׳ ב״פ מילוי השם אדני הוא
 דרת רמז שבאלף הששי יהי׳ מילוי למלכות שמי״

 ולמלכות בית דוד שיצא מרו״ת והבן.
, ויכלו בגי׳ ע״ב עולם׳ חסד יבכה. ץיכלו  א
 ״השמי׳ ״והאק ר״ח השם הראשון
 מע״ב שמות שהם גגי׳ ויכל״ו. וטל צבא״ם ר״ת
 בגי, א״ל אד״ני. ויכלו השמי׳ והארץ. הוא להודיע
 ולהודע כי אין דגר ריק געולם ולא כגרא שום
 דבר לבטלה והכל צורך לבריאת שמ״ וארץ וטז
 שנחסר עדיין אחה בט׳ קטנה בעולם כאילו

 השמי׳ וארץ חסרי׳ משלימותן עדיין.
 וכ״ל צבא״ם י״ל הצבא שלמעלה ט כל דברי

 ימ לו שר בשמי, .
 נ ס״ת

 עם העשבים וחפירות תקחו לכם את שלכם :
 כל עשב כל העץ. ריבוי הכ״ל בא להתיר באפשר
 שרשות בידם להפקיד ולאכול גם השרשי׳
 . עהעשבי׳ וגם מכל חע״ץ דהיינו אילני סרק מותר
 לקצצם ילשישש לגמרי רק אש ״ר בו פר״י הע׳׳ץ
 דהיינו אילני מאכל ״לכם ״יהי׳ ״לאכלה ר״ל מה
 שהוא צורך אכילה דייקא ובזה יתורץ הכפל שאמר
 אח״כ ״לכם ״יהי׳ ״לאכלה שהוא לכאורה שפת

 יתר ולפמ״ש ניחא :
 וע״ד האמת יתפלש הפסוק עפ״י מ״ש ביאיר
 כחיב מערכח אות פ״א סימן נ״ד וז״ל
 עש״ב משמע שהיס המלכו״ת עכ״ל וכ״ל בטעמו
 כי עש״ב בגי׳ הלי׳ אלקי״ם במ ילוי יודין ומלכוסו
 בכל משלה לקבל כל הבחי׳ והנן : וע״ץ מרמז
 לז״א ככידע יעויין סודו במאורי אור מערכת אוח
 העיץ סימן י״ז וכן הישי״ד כק׳ ע״ץ כי כל מה
 שאירע ליננק״ב אירע ליוסף והו א אשד הכחלי׳
 ופר״י המ״ץ כק׳ ג״כ מדת מלכרת שמי׳ יעויין
 סודו ג״כ בספר הכ״ל מערכת הפ״א סימן י״ז
 רדוע דצריך האדם לכוון בזיווגו ליחד האורות
 עליוכי׳ זרג ע״י יסו״ד צדיק להעש ות פרי כשמות
 הצדיקי׳ כמש״ל וכל ספרי המקובל י׳ מלאי׳ מזה
 ומה יתפרש הפסוק הכ״ה כתת״י לכ״ם (ר״לעל
 ידכם יהי׳ זס היחוד הקדיש וברשיתכ׳ כתתי)
 א״ת כ״ל עכףב (הוא בחי׳ מלכרת שמי׳) זרע
 זרע אשר ע״פ כל הארץ (ר לכל הנשמות קדושות
 והמלאכי׳) וא״ת כ״ל הע״ץ(הוא בחי׳ ז״א) אש״ר
 ב״ו פר״י ע״ץוכו׳ לכ״ם יחי׳ לאכלה(ר״לליהכות
 מאותן ההשפעות טובות וגם הזי ווג ממכה בלשון
 אכילה ככורע מסיד הלחם אשר הוא אוכל
ת כל הפסוק  והבן כי א״א לפי־ש הכל בכתי.) . ד
ת ה״ס אמית •יי׳ הוא בחי׳ מלכרת ד מ  בר׳ א
 כנודע בסוד בצע אמרת״ו בדג פורפירא לילי׳
 הוא סוד אמירה בכחת כי קולך ערב ומרא״ך
 כאוח אמר״מ ומרא״ח אחוון דדי ״ן כאתוון דדין
 וה״ס תמ״ר ע׳׳ה דהייכו בצירוף האלי׳ף ככורע
 והבן עכייכו ויעויין סודו במאורי אור מערכח

 אות הא׳ סי׳ צ״ע וע״ש ביאיר כחיב וחבין .
 ם״ת כל הפסוק בגי׳ נהר בהחזרת האלפי׳ לאלפין
 ה״ס יסרדבכ״מ ובמילואו הוא בגי׳ ברית״י
 היס ככה״ר שלו״ם וברית״י שלו״ם כמבואר טז
 בספר חנ״ל אות נון סימן י״ז. ולפמש״ל בפשט
 . הכתיב מה נחמד ומה נעים הר״ת יס״ת הרומז
 ליחוד הקדיש יסוד צדיק כתמר יפרח עם מלכותא

 קדישא אמר״ת טהורות והבן :
 ל׳ ולכל חית האק. וי״ו החיבור להיסיף שגם
 החיוח והבהמות רשאי׳ לאכול חפירות והזרעי,
 ישיעור הכחוב לכם יהי׳ לאכלה ולכל חיח וכו׳
 רצדק בזה אח״כ א״ת כל ירק עשב ר״ל עם כל ירח
 עשב שלהורות והבהמות מותרי׳ הפירוח וגם כל

 ירק עשב שייך להם .
 ״אשר יבו ״נפש ״חי, לכאורה הוא בכאן אך
 לעותר ונ׳׳ל חביונה עפ״, פשוטו להורות
 ט גם זה למעלה יחשב לצמחי׳ שיתעלו מבחי׳
 צומ״ח לנפש החיונית ואל יפול לב אדם עליו

 למה עשה השם ככה לצמחי הארץ הלזו .
 ולכל חית האק ולכל עוף וט׳ לפעש״ל דהותר
 להם גם פט האילמת ה״א דוקא בהמות וחיות
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 הוא לרעמי מפ״י פשוטו היומ שהוא יום שנימה
ס מזון  ומכוחה ממלאכה ומו״מ ואעפי״כ הש״י מ
 לבל בריומיו ביום חשנמ ואדרבא מיניי מתברטן
י מ א  כל הימים כמדע מזוה״ק חח הוא ג״כ ב

 כווכמ רזילברכו במן והבן :
 יאמ ״יום ״השביעי רימ אי״ה וסירי מבואר
 בקדושמ מוסף בסוד אי״ה מקום כבודו .

 והכוונה על כחיב והבן :
 ויקדש את״ו.לא אמר ויקדשהו רק ויקדשאומיו
 יש לפרש שקידש האו׳׳מ שלו ואיל ביום זםלאוה
 המפילץ כי חיום בעצמו הוא אומ בימ ובץ בכי
 ישראל ברון הממן מחנ׳זאה לעמו ישראל בקרושמו
 מכ״ל מלאכמו. כנ״ל ״מלאכמו ״אשר ״ברא ״אלקים

 ר״מ א״ב א״ס כנ״ל :
 לעשות ר״ל שבמ בשיק רק מכל מלאכתו למשוח
״ לעשומ יש מאין אבל יש עיש T ריל 
 לא שבמ בי גם בשבמ קודש עולם כמנהגו מחג
 ומראי1 וטלד׳ בליאוחיו חעצומי׳ חרבי׳ ומחלש
 בטובו בכל יום ממד מעשה בראשימ ניל .

 ברא״ אלקים״ לעשות״ נחמם מיב בחומם העלן
 אט״ת חוממו להודיע כי הוא אחד
 ר״ת בגי׳ ב׳ מרוח ובי אחי׳ מלאי׳ יודין והכס
 כל הר׳ ואהי׳ מלאי׳ יודין בגי' רג״ל. והכם
 ב״פ הוי׳ ואחי׳ מלאי׳ יודין ה״ס אם משיב עשבם
 רגלי״ן וחש״י יראנו נפלאות מתורתו והבה ק״ח
 אש״ר בר״א אלקי״ם לעשרת היא ר״ת ״אס
ם ת  ׳תשוב ״משבת ״רגלין סית בגי׳ שיעור ח
. הגם שהוא עליגק ליפא  השבת אלפים א׳
 מילי ללא למיד באולייתא: לא נאמל דהי ערב
 בשבמ כי לילה כיום יאיל טלוע לממצלי סקלא
 המחלממעשיגלאשימ במיבמבראשי״ת וממםיעם

 במיבמ לעשות . לחולומ כי לאשים המחשבה"
ו  תלוי בסוף המעשה הוא עשי׳ הגשמיות אשל 3
 שלוי ארם יציר כפיו והיוצר בראשית משתנמןע
 בעבודתו והבן. ובזה נשלם הפלשח של מעגןס
 בלאשימ חשיי ילאמ ממולתו נפלאות ייעשה עעמ
 לעובה אומ בלוב לחמיו וחסליו רזכמ למשוח

 משובח שלימה לפניו ע״ל טש אמן:
 ד׳ אלה מוללומ השמי׳ והאק בהבלאם -גיוס
 עשומ וכר. לבאולה פשוטי של פקוק
 הוא מקושי ההננה וכמה דקלקי׳ יש ני. ימיאס
 לפלש דה״פ אלה מוללומ השעי' יאק ל״ל «ס
 שנאמר ער כאן בליאת כל חנלואי, נשם אלמי׳
 הוא בהברא״ם כי בריאה נאמר על הממשבה
 ובמחשבה עלה במהיד משא״כ ביום עשרמ י״ל
י אללף ארן ושמי׳  ביום סעשי׳ בפועל הי״ "
 ובמחשבה במה״ד.קדמה שעי׳ לארץ מ םשעי״
 אפשל להם יומל. לעמול במה״ל מהארץ משא״כ
 גילוף וקדממ *ה״ר בעשי׳ יצלק יומר גאלן ע״כ
 הקרי׳ האק . ויש ללמז ג״כ אלה הוללות
 השמי׳ והאלץ. ל״ל מילר שמיים ואר״ץ כי סמילף
 הוא כהולדה להעיקר ומילוי שמים וארץ כזה
 שיין מיס יו״ד טיס אל״ף רייש צד״י:ע״ם
׳ לבושיי ^בריא״ה  (להורות בהמכללומם יחד) עי
 יציריה עישי׳ הטונה >ra שטי*ם ואריץ למז
 לזרן. תוללומיס׳ הם בי״ע (מ״כ מילד שעי״ם
 אל״ץ בגי׳ לבושיי בריא״ח יציר״ה עשי׳) ומפמן

 הפכך

׳ אויר חסר א׳ כי עדיין  ס״ת כל הפסוק עי
 נחסר האור עד בא יום השבת קדש
 ומשלים האור בסוד גא שבת בא מנוחה. וג״כ
 ידוע גחי׳ ארר הנשפע למלכרת שמיים הוא
 רק בחיי ו״ף בחסרק האלף הנשאר גהמשפיע
 במש״ל בפסוק בראשית בשם המקובל,׳. ובהחשב
 חממי״ן והצדי״ן לרבמי״ם הוא עיי ב׳ אלפי׳
 קל״ו ובהחזרת האלפי׳ לאלפין בגי׳ חק״ל עיץ
׳ אוד׳ הוי* אדנ׳בגי׳  במונמ ליל שבמ ה״ס תי
׳  חק״ל ראוי לזדעהשאז בזרעי׳ בה בשמומ הצדק,
 חל׳ק ייי עמו בסוד אשר פריו ימן בעמל והבן
 וכשהצטרף ג״כ ס״מ של מיבומ ׳יום ״חששי בגי׳
ק שמול על  נזדר כמדע בסוד הנהיר וחי׳ כ
 פלגי מים אשר פריו ימן בעמו והבן ט הנה״ר
 (הוא סיסול צדיק) נמשן לחקיל (הוא מלטם״א
 קלישא)ועי״ב מצמיח ומגלל פילום הן הןנשמומ

 חצדקי׳שגכל לור ולעמ לנבוןנקל.
 ב׳ רכל אלקים ביום השביעי מלאכמו אשל עשה
 עפיי פשועו טל ליל כלה והפסיק מלאכמו
 חגם שהי׳ באמצע המלאכה כטלע מבדאמ השלים
 שאלזיל שהפסיק כביכול באמצע המלאכה ובזה
 ץמז לנו למה לא אמר ביום חששי לק ביוםהז׳
 שרצומ לומר נסיבמ יום השביעי בהגיע עמו עמ
 דודם מפסיק כביטל מלאכמו. ודברי חז״ל ידועים
 בקבלמם האעימיומ ואעפייכ יש לדרוש ג״כ כמיש
 משבת ביום השביעי מכיל מלאכמו. אפילו מאומן
 סדברים שנבראו בין השמשומ p נראם כוונמ

 יונמן ביע:
 אש״ר עשם. נראם לרמז סיומ ידוע אשיר סיא
 בחיי ביניה חמאשדמ (טלם ססשובס
 ישבית מוא שורש למשוב׳. שבית אומיומ תשיב
 עיב אשיר הם סם סאומיומ קודם שב״ת לסורומ
 שקודם השבית יהי, לו בסי׳ אש״ר דהיינו
 שישוב בסשובס שלימה לקבל שבית עמון משובה
 ובמוג אצלימ בסוד ספיוט מרא״ש מקד״ם נסוכה
ל אתוון ראש סם קדם לאתיק שבית ונרמז  ד
 גיכ גסוד סכחוג תחת אשר לא עגדמ אמ י״י
 אלקין גשמחה.ר״ל על שלא שמרו שב״תגשמחס
 שהוא תחת אשר pro והשיי יזכנו לשוג בתשובה
 שלימה לפניו. ויכל אלקי׳ ביום השביעי מלאכתו
 אשי. דת האיב ואים והוא עפ״י מה לילוע
 בקבלת חכמי האמת בסול זטיל ישמרל הוא סול
 יו״ם שבת עם לי״ל שבת סול א״ב ואים ובסול
 םכמוב איש אמיו ואבי״ו תילאו ואת שנחוחי
 חשמלו תלין שבתות (ובזה יונח למ במה שכתב
 בכאן אמו קולם לאביו וסק) וזשאחיל אלמלי

 שמלו ישלאל שתי שבתו״ת מיל נגאלין וסבן :
׳ אשירי(סוא סולהכתל  פית כל הפסוק עי
ם מודע) י׳ (סוא סול החכמס) ^  בכל ׳
 אש״ר (היא סול סבינס) לחולות שביום סשבת
 בקנה לאיש הישלאלי מוחין חלשים לחולס״ועבולס

: pro בסוד נשמה יםילה בשבח 
י רפיח עיחלהולות שבשבת יש מקום  ר״ת עי
 אתנו להעלות כללות בסי׳ לפיח טצוצין
 שכפלו בשבילם הכלים וה״ס טר״ף כתן לילאיו:
ת יום ללבות חלילה עול ״  ב׳ ויגרן אלקים *
 ללבות התוספת שישראל מוסיפץ מסטם עמהם
 הש״י עבהי ערומים בעליית.העולמות והברכס



 אנרא יקבלה ו
 כשמות חדשות והשפעוה עובוח עיי היחוד השלם)
/ עדיין  בי לא המעי״ר י״א מל האק (כי לא הי
 השפעות החסד׳ המלומד׳ בלשון מע״ר לבחי׳
 אלץ ולזה אמל י״י אלקי׳ להתכלל• במלת כיל ה״ח
 וה״ג להשפיעם למלכות שמיי) ואדם (ל״ל ז״א
 בכללותו בפרצוף השלם) אין לעבוד א״ת האלמ״ה
 (ר״ל להשפיע כללות החשד״ מא׳ ועד ת׳ אשל
 מקבל מהאדמ״ה ה״ס ביכה העליונה להשפיע
 למלכות שמי׳ בחי׳ א״ת לחיות כי לא הי׳ עדיין
 איתערותא דלתתא סוד מ״ן כי לא היו עדיין
 ישראל בעולם אן מחשבתן של ישראל קדמה להיות
 בבחי׳ אר״ץ כלול כשמת ב״י עם קרובו ועבר
 ועתיד אצלו ים׳ שוה ע׳׳כ כשהעלה ית׳ השעשוע
 והתעכוג שיהי׳ לו מישראל עם קרובו זה הועיל
 במקום מ״ן שישראל פועלי׳ בפועל אחר בריאתם לזה
 יאמר) וא״ד (היא בחי׳ מ״ן) יעל״ה (ר״ל מה
 שיהי׳ עולה p האק זה הועיל לעלי׳ ממש גם
 כעת ועי״ז) וחשקה א״ת כיל (ר״ל והשקה לא״ח
 למלכות שמי׳ טל מדת יסוד צדק חשקה לא״ת
 פכי האדמ״ה השפעה, שמקבלי׳ מביכה העליונה
 והמיי דבר מתון דבר כי מורא על ראשינו להרחיב
 הליבול במקום שאץ לכי עסק ובפלע בגוף שלא
 נעהל עדין מחלאת זוהמתו הש״י יכפל בעליט:
 ז׳ עפ״ר מן האדמה. עם״ר ל״ל עיי המלכות
 הנק, עפ״ר (ג״ קם״ד מסיו בקבלתה אלו השמות
 מהביכ״ה) מן האדמ״ה(היא חנינה שמשם נשפע
 הכשמות של ישראל למלכות שמי׳) א״ת האדים
 עפ״ר מן האלמה ויפ״ח ס״ת תמ״ר סור המלכות
 חנ״ה ה״ס הבינה וג״כ תמ״ל ממכה יצא חוסר
 מגזע ישי מלכות בית לול הוא אלם בעצמו והוא
 מלן המשיח ומחניח יצא הנביא אשל משח למלכות
 ב״ל כאשל אמלה למה קלני בי״י. א״ת האדם

 א״ת ללבות הכוק׳ המשלמת בכיינו.
 ויפדו באפיו נשמת חיי״ם. לא אמל נשממ חי׳
 לק חיי״ם ל״ל נשמת החיי״ם העליוני׳
 המשכיל״. ויפה׳ באפיו״ נשמת״ חיים״. ס״ת
 חות״ם כ״ה בנעל העול״. ונלמז בזהג׳ מילואי
 אה״ בגי׳ חות״ם והיא חומת ילושלי׳ וסול תחום
 הקלושה. והנח התחי׳ ב״ב יהי׳ ע״י השמות אהי׳
 לשק זמין אנא וכן מיתה הוא בגי׳ הג׳ מילואי
 אח״ כי היא כעת עונה גלולה למען נחיה לאוק
 ימי׳ נעולם שכולו אמן ע״י התעכלות זוהמת
 הנחש ובלע המות לנצח וימלא כבור השם אה
 כל הארץ ועמו מקור חיים ונהי׳ לבוק׳׳ בחיי
 החיים איס ביה וביש וי:מ״י וירו׳. וע״כ נרמז
 בס״ת באפיו׳ נשמת״ חיים׳ ויהי״ האלם׳ לנפשי
 חיה׳ ס״ת וימית משיה שנם אמכיט משה שהוא
 מבחל מין האטשי יסתלק מהעולם על זמן מתחי׳
 כמעה עללו ילעח נזלועו יקבץ טלאי׳ ממילא
 כבין שעונה גדולה היא לעולם כל זמן שלא נטהל
 העולם מחלאת זוהמת הנחש ט הגם שבמעמד
 הנכבד בימי אדונינו משה נפסקה הזוהמה עכיז
 ע״י העגל חזרה הזוהמה ונ*ז ארון הקדש אדוכיט
 משה אמן כל הנביאי׳ עד כי יתגלח ב״ב עם
 משיחנו וכיז ברמז בהתחלת בריאת האדם בדברי
 העגיל מלאשיס אחדת לישראל עם קרוטויטממ
ם כמו דס״חטן  נכפל״. ׳האלם •לנפש יחי׳ ד
 ׳המלבה ״לסלוח ללמח המשובה תיכף ענלאשימ

 זג״כ

 •נפסוק מי חם א׳ כהבראם הוא בליא״ה. ב׳
 כיום הוא עולם חיציר״ה(עיין בספל מאוד איל
 מערכת אומ היי״ל סימן ח׳ וזיל שם ירם ע״ה
 גי׳ אל הוי׳ כ׳ בחי׳ ירם הוא הנהגת היצירה

 עכ׳ל).
 ג׳ עשות הוא עולם העשי׳ הן המה לגושי שמי׳
 ואק זו״ן דאצילות וגכל אחד מהעולמד
 V י״י אלקי׳ ר״ל זו״ן ולפעמי׳ כק׳ אר״ץ ושמי״ם

 עיש קבלחם והבן כי יראתי בפצותי פי :
 דית כל הפסוק בגי׳ ד׳ שמוחאד״נ בריבוע מה
 א׳ איד אד״נ אדנ״י הוא סוד המלכוח בכל
 אחל מהל׳ עולמוח אבי״ע שהוא ראשיח המחשבה
 וסוף המעשה בכל עולם ומלכו״ח מעולם שלמעלה
 נעשה כתר לעולם שלאחריו למעה ממנו בסול
 מלכותין מלכו״ת כל עול״מי׳ וזה עיקר כוונת היולר
 כל להתגלות בחי׳ המלכות להיקרא מלן ולהיות

 מלכותו בכל משלה אמן .
 m וכל שי״ח וכו׳ וכל עש״ב וכו׳ על האדץ
 ואדם אין לעבד את האדמ״ח ואד יעלה
 מן חאר״ץ וחשקה אח כל פכי חאדמ״ה להבץ
 מקראי קדש הללו יש לדקדק עובא א׳ כפל הלשק
 שיח טרם יהי׳ גאק ועשב טרם יצמח גם שכוחו
 את טעמו משי״ח לעש״ג ג׳ כחיכח טעם ט לא
 המטיר וגו׳ חיש מעצור לה׳ לברוא גלא מנר כמו
 כל מיג מאץ ליש ג׳ שטחו אח מע>מ מאדץ
 לאדמ״ח ד׳ להבין מאי וא״ד יעלה ה׳ ריטי
 סאחי״ן לפטר א״ח האדמה. א״ח כ״ל פכי האדמה
 גם דטי הכ״ל ועוד שארי דקמקי׳ יובנו מחון
 דברינו. ע״כ נאמר עפ״י הקדמוח מספרי קדש
 כי הפסוק מדבר בחחחונ״ ומרמז נעליוני׳ א׳
 שייח ידוע מספרי מקובלי׳ כי רומז ליסוד צדק
 נהחכללוחו עם נ״ה ט ג׳ ענפי חשי״ן מרמזי׳
 לנהיי וחיי נקרא יסוד צדיק ח״י עולמי׳ ובניהו
 p יהוידע p איש ח״י. עוד יוס״ף בני ח״י והבן
ז י  יעויין כ״ז במאורי אור מערכח חשי״ן סימן ן
 ב׳ עש״ב מרמז לחגית ע״ב ש׳ ג׳ עכפץ גם
 אלקי״ם דיודין והוי׳ דודץ גי׳ עש״ב כמבואר
 נספר הנ״ל מערכם אות העיץ סי׳ ס״א .
 ג׳ אר״ן מרמז לנוק׳ מלכומ שמי׳ כשיש יחוד
 תיווג והוא גי׳ אלקי׳ נאלפין ומרמז לפכימיומ
 המלטת מטאר נחכ״ל מערכמ האל״ף סי׳קכ״ו.
 ד אדמ״ה נק׳ עולם חנינ״ח לשק אודם ע״ש
 שדטן עמערץ מינה מבואר נמערכמ הנ״ל סי׳
 ליל. ה׳ מט״ר סול החסד״ לשריין בפום וכו׳
 ג״ לטיח עלמין עיה. מעלכת אות המ״ם סי׳
 טה ושם מבואר ג״כ עע״ר ג״ עסמ״ב עם י״ו
 אוסיומ השורש ע״ה. ו׳ אד״ס סתם שס מיה
 לאלפץערמז לז״א מבואר שם ובכל ספד המקובל״
 ז׳ איד ה״ס המ״ן א״ד מאדנ ומרמז לה״ג .
 שם. ח׳ את נק׳ המלטמ בקבלמה כל החסד״
. שם וכיה בכל ספרי קבלה .  עא׳ ועד ת׳
 ט׳ כיל כק׳ היסוד צדיק מלל היג ום״ח
 שם ובמקובל״ . ומעתה בין והתבונן וכל שי״ח
 השדה (ר״ל יסוד המלל טה) מרם יחי׳
 באריץ (ל״ל במלכות שמי׳ בזיוג השלם להיקרא
ל ענפי חגית ד  בסי׳ אדץ) וביל עש״ב השדה (
 אשר ג״כ כולל אותם עדת כיל היסוד צדיק
 ומשפיע׳ למלכומ םמ״) מרם יצמ״ח (להוציא



 ית דבלה
 במי נועע הש״י •ג״ן סדרץ דfורייn5ft בעדץ ׳

ל  מקדם ר״ל במי שמקשר ומדבק א״ע מקודם ד
 קודם שילמוד מקשר א״ע בהבורא יח׳ אד וישים
ל ע״י•  ש״ם א״ת ר״ל השכינה כק׳ א״ת כנודע ד
 הדביקות באה השכיכ׳ לשם לשמוע בקולו ואל
 תתמה על ברי׳ קטנ׳ שתפעול כ״ז כי הנח הוא
 האדם אשר יצר יציר כפיו ע״ כ הי״ מיעיו לו
 ובכל מקים אשר יזכיר את שמו יבא הש״יאל״ו:
 ט׳ מן האדמה וכו׳ נחמד למראה ועוב למאכל.
 הנה יהמה כל משכיל על
 שנותו את טעמו מג״ן לאדמ״ה ורש״י ז״ל פי׳
 לעכין הגן הכחיב מדבי ויקשה למה לא אמי
 ויצמח י״א מן הג״ן גם מ״ן האדמה הי״ל מהאדמה
 גם למת משבח את פימת הגן דייקא באלו הב׳
 נחמד למראה ועוב למאכל ובעץ היעת לקוק
 אמר תוארים אחרים. ויראה לי עפ״י השיטו
 שתורתינו הקדוש׳ מלמדנו דעת להוצי׳ מדרך המינין

 והאפיקורסץ אשר אין להם חלק בד׳ ובתורתו הקדוש׳ •
 ואינם מאמינים שהאדם נביא שיהי׳ חי וקים לעולם
 כי עפ״י חעבע הותן ממנו בכל יום חיותו מבית
 ומבפנים עד כי יוחך ממנו מכל וכל ולכן א״א
 כלל לחיות כלי מאכל ומשחה כי ברוב חחתכיז
 בזמן מועע יפקק חיותו אך המאכל והמשת׳
 מחזירים לו ההתכ׳ אן לא מכל וכל ע״כ כמעט
 מעע יחסר ממנו עד ישוב לעפרו וזה דבר שאיא
 בשום פכים שהמאכלים יחזירו לו בכל זק כל
 ההחכ׳ מחום הטבעי כי זה כעת כמכע כאשר
 ידוע לחכמי הטבע ע״כ באהחוה״ק ללמדיטדעת
 כי באמת הי׳ לו באפשרי להיות קיים באישו עד
 עולם נ׳ הכה הפירות אשר כבראו אז קודם

 "חטא האדם הי׳ מצמיחים "ק האדמ׳ העליוכ׳ עיכ־
 חוק וכח ניתן לחם להיותם מחזירים ההחכ׳ בלי
 גירעון . וז״ש כל כץ נחמד למרא׳ ר״ל כל העירות

 היו נחמדים למראה שלא הים׳ האכיל׳ מהם ע״ד.
 תאוח יצה״ר רק שהיו נחמדים למרא׳ שהשיגו ע״י כל
 אחד במקים שמרמז כי העוה״ז הוא כעץ חיתם
 קטן לכל העולמות והיו אז ככרים כ״א למקום
 שמרמז והים׳ האכיל׳ מכ״א לתקן את שורשו במקום
 עליון לא ע״ד תאו׳ ועי״ז הי׳ בחם כח להחזיר ההתכ׳
 בלי גירעון משא״כשכל האכילות ע״י יצה״רוע״ד
 תאוהא״א להמאכלי׳ להחזיר ההתכ׳ (ותבין עייזמה
 שקראו בזה״ק למצח נחמא לאסוותא כיין שהוא
 ראשית המצוה אכילה ראשוכ׳ אשר ציונו הש״י
 והבן) וז״ש שכל עץ הי׳ נחמד למראה להבץ

 ע״י שרשם במקום עליון וטוב למאכל בהחזיר
 ההחכ׳ הראוי׳ ואכל וחי לעולם כ״ל. ע״כ תמצא
 ר״ת כל הפסוק בגי׳ שי״ב מכין י״ב צירופי הוי׳׳
 להיות קודם החמא הי׳ סוד הוי׳ וקיום לכל
 הנעשים ובכל דבר השיג איזה הוי׳ מרמז בסוד
 מח רבו מעשיך הוי׳ כי בכל אחד נרמז השם
 הוי/ המהווה כל הבמאי׳ ע״כ נם לו ניתן ע״י
 המאכלים הוי׳ וקיום n״p לדעחי שנאמר באדוניט
 משה כשעל׳ למרום ונתקיים בלא אכיל׳ לשתי׳
י ״ ב ש ת י ב  הגשמיות נאמר עליו עלית למרום ש
 לקחת מתכות באד״ס ר״ל אותן המחכות שכמסמ
ב״ש שמתייבש  לאדהיר משא״כ כעת כתהפן לי
 הליחות והחיובית מעט מעט עד יחיש השם מעשיםו
 לםאכיליט מסעוד׳ המוכנת לצדיקים ב״ב אמן

 מרן

 אנדא גי
 ונ״כ ר״ת ״הושיעט ״למק ״חסדן כי ורב•
 חסד מטה כלפי חסד תמיד לישראל עם קרובו
 האדמה״ ויפח״ באפיו״ כשמת״ חיים* ויהי״
 ס״ת חו״ה ימ״ת כרמז תיכף כי חו״ח
 תסובב המיתה לאדם והכל כרמז בתוה׳ק
 תיכף כי אם לא הי׳ זה היכףשורש בבריאה לא
 הי׳ מההווה הדבר הזה ומי שאינו מבין דבר
 לאש ורו ולא שימש חכיזיס בדבר זה להבין ההכרח
׳ ובחירה אל יהרס לשאל כי לא יעלה דע י  וצדק ו
 בידו ויאמין בטובה יוצר בראשית המטיב לברואיו
 ובפרט לישראל עם קרובו. ויה״י ר״ח ״ומי ״יודע

 ״החכם ״יהי׳ כן׳ קבלהי:
יטע וכו׳ א״ת האדם אש״ר יצ״ר להבין  ח׳ ו
 ריבוי הא״ח גם חיבוח אש״ר יצ״ר
 עיוהריס גס לרין להבין חיבת ש״ם הל״ל וישם
 ב״ו. והנראה דהנה כוונה היוצר בראשיח בבריאה
 האדם להיוחו דבוק בו יה׳ ולהיוחו סוד מ״נ
 לצורן כל העולמוח ויהי׳ הוא המייחד כל העולמוח
 ברבוח השפע והתענוג מחיי החיים א׳׳ס ב״ה
 וב״ש . והנה יהי׳ באפשי ע״י חדביקוח והחענוג
 העצום בהדבק האדם בו יה׳ יחנטל ממציאוח
 כי כל דבר השואף אל שורשו ירצה להחגעל
א׳ של״ל רואין] י נ  ולהיכלל בשורשו כמו שאנו [
 בשלהבח העולה על מוקדה אשר חמיד ישאף
 ויגבה עצמו למעלה אל יסוד האש רק כ״ז היוחו
 נאחז בפתילה הגשמיוח א״א לו להיפרד ע״כ
 יבער הפחילה עד חומה ואח״כ כלה חיש מהר
 יניס למעלי אל שורשו הגם שנאמח בשורשו
ן  מח3טל ביסוד האש שחחח גלגל הירח עכ״ז כ
 היא המדה והכה גם באדם יש באפשר להחגטל
 ע״י דביקותו בחיי החיים כהשוקת החלק אל הכל
 ולא כן כווכה היוצר כל רק להיוח לו חעכוג
 חמידיי ע״י דביקיחו ולא יח3טל ע״כ ציוונו לעובדו
 באהבה (הוא התשוקה הנכבדה) וביראיה (הואי
) ועי׳כיהי׳  להחרחק בכל פעם מגודל מוראו יה׳
 לו הענוג המידי ויהי׳ לו קיום בגוף ונפש .
 והרי זה כענין שעשה המאציל ב״ה בכל העולמוח
 צמצום והחפשטומ והדבר ידוע למבינים והכה
 חיבה ש׳׳ם מרמז בכל מקום לצמצום והחפשטוח
 כי הוא בגי׳. ״הוי׳ (הוא החפשטוח השפע והוי׳
 בכל הנבראים) שד״י (הוא עכין הצמצום בסוד
) ולזה ידוקדק בכאן  שאמר לעולמו די והנן
ל בחי׳ ש״םהיא צמצום והחפשעוח ד  וישם ש״ם (
ל עם האדם ד  ירא׳ ואהב׳ שם) א״ח האדם (
 חקכ׳ לו בחי׳ ש״ם) אש״ר יצ״ר (מפרש העעם
 למה כי להיותו אדם יצור כפיו יחאוה וישתוקק
 להיכלל בשורשו וכשלא יהי׳ לו בחי׳ הצמצום

(  יתבעל ממציאוהו וסמ״י הדבר הככבד הזה :
 ר״ת כל הפסוק בג״ שפ״ה עיקר בריאת האדם
" עוסק בהורה בשפתותיו ויהגה בה ה י  ש
 יומם ולילה והוא בגי׳ שכינה סמוכה שיהי׳ עיקר
 השר אח השכינה בחחחוכים . יש לרמז בפסוק
ן ד ע ץ ר״ל הג״ן סדרים דאלרייתא ב  ויטע ״א ג
 הוא לשק התקשרות ודביקוח כמו ההקשר מעדנו״ח
ל שברא מקדם לעולם ענין עסק התור׳  כימה ד
 בדבי קוח הנפלא שעי״ז יוכל לתדבק בו י״ת חחו
 וישם שם את האדם אשר יצר כענץ שכתבתי
ל  למעלה והבן. וירמוז עוד ויטע י״א גין ד



 אגרא דבלה ז
 אשר ברא מלם בחכמה ח״ס המחקה הדנים
 בשרשם כי מי שיש לו לב מנין כשמא׳ איזה עונש
 על שונאי ישראל אזי מעל׳ במחשבחו מהיכן נשה לשל
 זח מעולם ועד עולם עד הגיעו נדניקוח מחשנחו
 לעולם האלילוח ושם הוא נמעלח הזהב על הכסף
 דינים קדושים ומהורים ונמחק הכל והנן. עוד
 נקדים מה מדוע כי נחי׳ דכורא הוא חמיד
 בסוד החסד והנוק׳ בסוד הדין. עוד נקדים מה
 דידוע דאסור לקצץ בנמיעוח רק להאמין ולידע
 כי הכל אחמח ומלכוחו מלכוח כל עולמים חה
 הי׳ חטא אדח״ר שארז״ל שקיצץ בנטיעות מדוע
 (ועפיי מה שנכחונ אייה תבין *מפני מה הפס״ק
 מסיפור אדהיר וסיפר בנהרות) . עוד נקדים מס
 מדוע אדים בגי׳ שם ט״החו״ה בגי׳ המילי של
 שם ס״ה בסוד אין פרי בטנה של אשח מתברכח
 אלא מפרי בעכו של איש . ובזה בבא ע״כ לרמז
 הכתוב על עולם הכאצלים ידבר הי׳א הסבב אח
 כל אק החוילה יתפרש חויל״ה מלשין חניל*
 בחילוף אותיות בומיף ממוצא אחד שרצומ לומר
 שגם מדת אמץ הוא כיכוי למלכות שמים מעילם
 הנאצלים הוא חבילה אחת כשלהבת הקשורה
 בגחלת ושלא לקצץ בנטיעות ח״ו במו שעשה
 אדחיר (ולכן נסמן זה לכאן) בל הוא כינוי
 ליסוד צדיק כנודע ויתפרש הוא הסבב איה הוא
 מלכדת כיל הוא יסייד משום שהוא אק החויל״ס
 הכל חבל אחד שלא לקצץ ולהפריד הימור ידו
 והבן וכרזה בחיבת החויל״ה בוי׳ אדים חויה
 ר״ל מיחומילוא״ו שהואזוין. ומפרש אחיכ״אשר
 ישם ׳הזהב ר״ל גם דיכין שירש מצד המק׳
 בעולם חאצילוח הם קדושים במעלח הזהב על
 הכסף ולזה חמצא ריח יאשר ישם ״הזהב ריח
 'אשח ״זהב בגי׳ דויד אשר מלכוחו כיר״ח יכק
 עולם והוא אדמוני עם יפה עינים משא״כ אדמוכיי
 של עש״ו והבן. לזה אמר אח״כ חה״ב האק
 ההוא טוב מרש והבן שם הבדלי ח סודהגבומה
 בשרשה והוא בגי׳ אהיה בריבוע (מבואר במאומ
 אור מערכה אוח הנ׳ סי׳ ס״א) ואבין השה״ם
 סוד לאיה ורחיל (ג״ז נספר הכיל אוח האלף
 סי׳ ד׳) וחש״״ יצילכו משגיאוח ואל יאמר פינו

 דבר שלא כרצוכו:
 י״ג ושם חכה״ר השכי ויחרן לרמז לעולם
 חבריא״ח הכמשן מעולם האצילוח וגיחק
 מלשון יבטח כי יגייח ירק אל פיהו גם גחו״ן
 הוא סוד המלכרח כמ״ש במאורי אור אוח הג׳
 בסוד כ״ל הולן על גחו״ן והיו״ד מרמז להמיץ
 לכורץ חנמשן ממחשבה העליונה ומממ נשפע
 לייס דנמאה והבן. גם ידוע דמנקודח מלבו״ח
 דאצילוח כחהווה ארי״ן דבמאח (בעהי״ק אינם
 מדברים כי בכל עולם כ״א לפי מדריגוסו הוא
 כעלם ומכוסה באדן בסוד שהעתיקו מבמוחיו)

 והכה שם המלכוח בכל מקום הוא השם הנהגה אדנ״י
 ובאמן דבריאח הוא שם אכחריא״ל שניהם ב״חד
 בגי׳ השכ״ז כמנץ גיחרן בהחשג הברן למ״ש
 מורע וכיח בגי׳ מלכרמ אד״ן אשר שאחיהם
 אדכ״י אכתדא״ל וחשבון אחד לחם להוממ «ל
 עולם הבדאח שהאד״ן נשפע מעלכו״ת דאצ״*ו0

ם ד מ  ד ו

 ״יק ״הדעח ׳טוב יורע דה כמכץ השם הוי״ .
 הבן הרוח שלא לקצץ בכטיעוח כי הכל יחודו
 ואחדותו יח״ש ויראהי בפצוחי פי וחמיי וידום .
 ס״ח הדעה״ טוב״ ורע׳׳ בעיה לכל יש נרה והכל
 יפה בעחו והבן עיכי כ״ל אלין ישברו ואהה כוחן
 להם אח אכלם בעח״ו והבן הרמזים האלו .
 והכה כרמז עוד דבר אחד למשכילים ועץ החיים
 בחרן הגן ר״ל באמצע ג״ן דל כשחמלא גין כזה
 גימ״ל כרן אותיות האמצעים הם ימ״ו ריח«וכחר
 ׳׳יוצא ״מעק והבן כי עי״ז ע״י חכהר היוצא
 מעדן עץ החיים בתין הגן והבן. וזהו שנסמן
 אח״כ פסוק י׳ וכהד יוצא מעדן להשקות איה
 הגן. א״ת לרבות כל המקבלים חיותם מהג״ן
 המרה הכידעת לחכמי ישראל. ומשם יפריד משם
 מתחיל עולם הכפרדים וה״י׳ לארבעה ראשים .
 תיבת וה״י׳ מיותרת אן לחומת דעיי השם הוי׳
 הנחתם בכל הכבראים מתחלק בכל עולם לד
 ראשים וכן הם ד׳ עולמות אבי״ע. והנה יש מקום
 אתכו לפרש הארבע נהמת על חד׳ עולמות חשיי
 יהי׳ נעזרינו ע״ד כיש ואל יאמר פיכו דבר שלא

 ברצונו וכחר חורה הפקר לכל ישראל:

 ייא שם האח״ד פישון לפי סדר לשק הפרשה
 שם הראשק הי׳ לו לומר כמ״ש רשיי על
 רחי נקר מם אחד וכן הקשו המפרשים בכאן
 ולדרכימ יאמר נכאן שמרמז על עולם חאצילוח
 והוא כשלהבח הקשורה בגחלח נעולמוח איס ולא
 יחייחס עם חג׳ עולמוח שלאחריו רק במציאוח
 ע״כ יאמר האחד כי הוא אחד בפ״ע ואין שני
 שלאחריו דומה לו. ונקרא פישרן ע״ש שמימיו
 מחברכין ועולין בכל פעם ומשקין אח כל העולמוח
 האחד םישון בהחשב הכו״ן רבה׳ לח״ש כמדע
 מספר המנצפ״ן ועם הנקודות גגי׳ זה ביה
 יעקב ואבן ישראל ע״ה לכוללם יחד בפרציף וביחוד
 השלם וחמ״י שנחייחד בכ״מ ליעקב בי״ת ולישראל
 לפעמים אב״ן כל אלו הפרצופים בעולם האצילוח
 כולו קדש לחשם כשלחבח הקשורה בגחלח ונקרא
 פישרן לשון פי שנים והבן. בהחחלקוח הפרצופים
. עוד פישו״ן בהחשג המ״ן לח״ש בגי׳  רובעם לן
 כאן יחרד יעק״ג ישרא״ל רח״ל לא״ה. עוד הוא
 בגי׳ ד׳ פעמים עדר כי מכאן חשחלשלוח חד׳
 עדרים הן הן חיילוח המלאכים גכל עולם ועולם
 בסוד מרכבו ארגמ״ן מיכאל גבריאל רפאל אוריאל
ר בגי׳ רח״ל לא״ה ובכל  או טריאל והבן. עד
 עולם יש בחי׳ זו ובאפשר יובן עי״זויסע ישראל רט
ר ואכ״מ. עוד ירמוז  אהלה מחלא״ה למגדל עד
 «י0ו״ן עם הנקודוח ובחחשג הנרן לת״ש בגי׳
 אליו הל״ב נחיבו״ח חכמ״ה נק׳ פישרן פי שונה

 הלכוח והבן:

 דזא הסבב אח כל אק החדלה אשי שם
 הזהב. להבץ זח לדרכינו נקדים
 •דומ דשילש הדנים הם קדושים וחם במעלה על
 החסדים כידוע מעלת הזהב על הכסף רק
 בהשתלשלותם למטח ונמסרים למחות הדן
 •מהווה מזה עונשים בגזירת הפועל םכללטעכיסו



 יית דכלה
 שהוא ורצונו חר והבן והש״י יראנו נפלאות

 מתורתו :
 ט״ו ויקה יש לפרשו לשון לימוד מלשון קח״ו
 מוסרי שלמדו נפלאות מתורתו או
 יאמר עפ״י דרן זה היות ידוע א״ת האדים אית
 לרבות הנוק׳ ע״כ יש לפרש ויק״ח י״י אלקים אם
, אלקיםאשר לזה מרמז י  האדם ר״ל שלמדו סוד י
 האדם בההי/יזדו עם בת זוגו לייחד השם הד״
 עם שס אלקים אזי למדו עי ב הכוונה. וינחה״ו
 לא אמר ויש״ס כמו לעיל להורות לשון כסת רוח
 שעשה לו הש״׳ כחת לוח בג״ע בהביכו סוד זיו
 השכיכה בגץ עדן ידוע גן עדן גי׳ ״הוי׳אדכ״׳
 אלקי״ס ומרמז ליסוד דמק׳ כמ״ש הרב במאורי
 אור אות הג׳ סי׳ כ״א וכ״ז הודיעו חשי״ח שיה״
 כווכת יחודו עם בת זוגו לצורן גבוה הגם שאין
 מקרא יוצא מידי פשוטו אל אלים ידבר כפלאות
 לעבד״ה ולשמר״ה. ידוע מרז״ל בקיום רמ״חפקודין
 ושס״ה לאוין. ע״כ לעגד״ה ולשמר״ה עם כולל

 ב׳ תיבות בגי׳ אלה הס תרי״ג:

 פז״ז ע״ל האדם לאמ״ר לכאורה יקשה תיבת ע״ל
 אל הל״ל גם להבין הלאמ״ר כראהדצוחולאמר
 להאשה ובזה יצדק גם חיבת ע״ל דליהו לחוב
 עליו לאמר להאשח ואפשר בחעמיק עוד דהי׳
 גלוי וידוע לפני היוצר כל שעתיד לומר ולהתנצל
 האשה אשר כתת וכו׳ ע״כ צרתו חש״י בכל עת
 שתתן לפכיו האשה איזה מאכל אשר יאכל אד
 יאמר לח הציור שלוח חש״י רק מכל p הק
 אכל בכדי שלא תכשילהו בחאיסיר ובזה ידוקדק
 עוד כפל הלשון אכ״ל תאכיל וגם לא יצדק
 בהפסוק חזה לשון ציוו כלל כי עיקר חציוו הוא
ק הדעת וא׳׳כ ל״ל  רק בפסוק הב׳ שלא יאכל מ
 כ״ז מכל עץ הנן וכו׳. ולפמ״ש כיחא שהש״י
 צוהו בעת אשר חתן לפכיו האשה איזה מאכל
 אזי יאמר לה הצירי מהש״י מכל עץ הגן אכ״ל.
 ואח׳׳כ תאכיל אתה הרדם המאכל אשר תתן
 לפכין וזולת זה לא תאכל שלא הכשילן . חה
 ידוע ג״כ לחכמי האמת בעת אשר תזדמן לאדם
 ח׳־ו אחה מצוח ה׳ אשר לא חעשיכה אזי יזכיר
 לשון המצוה אשר ככתב בתורה ככתב׳ וכלשונה
 ממש ואז ילן לבטח והתורה תצילהו מכל מכשול
 ולאיאוכהלו כל און. נטר לדעתי כככס בגדדהציוו
 אכילת די הסיפוק ההכרחי לאדם הוא מצום .
 וכרמז שיכוין האדם באכילתו לתקן עץ הגן ולאי

 יאכל למלאות תאוותו:

 י״ז לא תאכל ממכ׳׳ו כי ביום אכלן ממכ״ו מו׳׳מ
 תמו״ת תיבות ממכ״ו לכאורה הס למותר
 ומכ״ש ממכ״ו השני הוא אן למותר גם כפל
 המו״ת תמו״ת לרין להבין. וכ״ל דהכה יתמה

 כל משכיל על מה עשה השם ככה לבכי
 על עברו מצוה קלה הלזו כעכשו כל התרות
 בכליון המות הלא מדרן הטוב וחוק לכל ולא
 יחפוץ במות המת כ״א בשובו מדרכיו וחי׳. אן
 הוא לידוע מ מאתו לא תלא הלעות לק לסגולת
 סמצום להניא שפע בלכה ממקול מחצבה ממקןם

 עליון

 אגרא בי
 והש״י יראכו כפלאות מתורתו ויחיו ללצון אעלי

 פיכו לפכיו:
 הוא הסובב את כל ארץ כו״ש עיין במאורי אור
 מערכת אות הא׳ סי׳ קכ״ח וז״ל אש״ה
 כושי״מ המקנא בהיות בה ש״ן דיכים עכ״ל והבן
 כי עולם הבריאה מקבל ממלכו״ת הנק׳ אלץ .
 ויש לומר עוד כי״ש הוא הדם הוי׳ בגי׳ כ״ו והש׳
 אלקים ביודין כמדע וא״כ יש לפרש את כל
 בהתחבר א״תעם כ״ל אזי יהי׳ בארץ בחי׳ מלכות
 כו״ש המתקת דיני אלקים עם שם הוי׳. וגם
 הוי׳ בפשוטו ובחילופו כזה מצפ״ץ בגי׳ מ״ש :

 והוא* בגי׳ ברחמים והבן:

 י״ד ושם הנהר השלישי חדקל והגן מה שאמרו
 שמימיו מריץ וקליין כי ידוע שבעולם הזה
 כבר יש שם קליפות מעורבים עם המלאכים
 במדע חדק״ל בגי׳ מלאכים ע״ה כי שס מדורי
 המלאכים . חדק״ל עם הנקודות בגי׳ רי״ב להיות
 גם שם מדורי הקליפות עוד נאמר דד׳ עולמות
 אבי״ע הם סוד מחשבה רצון קול דיבור והנה
 בשביל זה ימנה עולם האצילות פישרן לשון ריבוי
 כי לעולם מסשבח רודפת מחשבה ועיקר הריבויים
 נתהוו ממחשבתו כי הכל הי׳ במחשבה באחדות
 הפשיטות ואין לן שים דבר יוצא ממחשבתו בסוד
 מה רב״ו מעשין יי׳ כולם בחכירה עשית. עולם
 הבריאה יכונה גיחוץ כי חרצק כעשן מהמחשבה
 וגיהוץ מלשק המשכה והיצירה יכוכה חדק״ללשון
 חידוד הקו״ל והק. הרא חהל״ן קדמ״ת אשרר
 דל ההולן מכגד להמאשר אורחותיו הואיל וכבר
 יש שם עוב והפכו זמ הרצים יצאו דחופים
 בדבר העלן והעיר שישן צהלה ושמחה ובהיפן
 ח״ו והעיר שושן וכר גם ירמח אשו״רחי׳ס אשר
 ד ידוע דאש״ר ה״ס הביכה ו׳ הוא ז״א והכה ז״א
 בקבלתו מן הביכה ה״ס אש״ר וידוע דז״א מקכן
 ביצירה. עוד ירמח ההלן קדמת אשיר ר״ל
 ההלן ומתעלה בהאותיות שקודם אשור חם אותיות
ל בבוא יום הז׳ שבת אזי מתעלה  ז׳ שב״ת ד
 מולם היצירה וכל דכין איתכפיין וערקין בסוד
 שאכו אומרים רברמ לאל כ״ל ילורי״ו דיקא מלן

 יוצ׳׳ר כל וכו׳ והבן:

 והנהר הרביעי הו״א פר״ת אמר הרא מפכי
 שקאי לדרכיכו על עולם העשי׳ ויש גם
 עשי׳ גשמיות אשר אמ רואים בעיכיכו ע״כ קאמר
 הוא הכראה לעין וכקרא פר״ת ע״ש שמימיו פרין
 ורגי״ן שעיקר פרי׳ ורבי׳ הן בגשמיות סן ברוחניות
 התורה הוא בזה העולם ע״י ישראל עם קרובו
 והוא בבחי׳ דברר המתרבה משא״כ בחי׳ קו״ל לא
 יוכר עדין התחלקות חיחק־ האותיות להיותם פדם
 ורבים והבן. הרא פדתבגי׳ המלאכיים גלגלי״ם
 רקיעיים אשר הם כמצאים בזה העולם. מדת
 בגי׳ ב״פ ש״ם בגי׳ הי״י׳ שדי שיש עשי׳ גשמיות
 ורוחביות ובכל אחד צמצום והתפשעות כמדע .
 פ!שוץ גיחוץ חדק״ל פר״ת בגי׳ אלף שע״ה .
׳ רצו״ן הכל  ובהחזרת האלף לאלף בגי׳ שמ״ו עי
 כמקכי ״ מרלומ ומשמו ית׳ מודע



 אגלא בראשית דכלה ח
 הכבוד בגוף ונפש להיומ הגוף ספיריי וזה שיעור
 הכחוב ומעה״ד ערר לא מאכל ממכ״ו ר״ל מה
 שאני מלוה אומן לא מאכל הוא ממכ״ו ומצידו
 ואין אכי כמלן ב״ו הגוזר על עבדיו גזירומ שלא
 יעשו כן וכן הגם שהמעשה הזה חי׳ עובוכעים
 להאדם רק כיון שאינו לעובמ העלן ויגיע למלן
 איזה היזק מזה אזי גוזר ואומר שלא יעשו הדבר
 הזה ומעניש לעוברי רצונו והעונש ג״כ אין לו
 שום המייחסות להפגם רק המלן מעניש כ״א
 כפי דעתו כפי ההיזק שמגיע לו מהמעשה לא
 כן אדונינו ומלכנו יוצרינו יח״ש רק לעובמיכו
 הוא דורש והזהירנו לבלתי נגוע בקצה הרע בעצם
 לבלתי נגרום רעה לנפשינו מהעבירה אשר סגולתה
 להתעורר מדנים בין אחים ורעות בלב ונפש
 וגוף. וז״ש השי״תלאדה״ר לא תאכלנמשןממנ״ו
 כי ממכה הרעות כי ביום אכלן . ממכ״ו מו״ת
 ר״ל ממכו כמשן ׳המיתה לעכירת החומר הנמשן
 ממכו ע״כ תמו״ת בודאי כי לא תוכל בשום אופן
 לחזות בטעם השי״ת אם לא ע״י התעכלות החומר
 וידבק בחיי החיים כ״ל. ר״ת בגי׳ אלף חסר אי.
 לרמת לו שהמיתה תהי׳ שלא יחי׳ אלף שכה
 במילואו וכן הי׳ לולי שגרע ע׳ שכה ממחייתו
 שכתכם במתכה למד בחיר השם כקבלת רז״ל .

 עליון כי ממקום קדוש חהלן ושם אחיזתה בשורש
 אילן הקודש וסגולת העבירה אשר אחיזתה בעכפי
 עבותות החביליעחירין להעיר ח״ו עוכשים על
 שוכאי ישראל. ולזה האב הרחמן כתן לכו עצות
 בכפשיכו זאת עשו וחיו דהייכו מעשי המצות ועי״ז
 תעוררו שורשם העליון להביא לכם רב עוב
 הצפון והשמרו מאוד לכפשותיכס לבלתי כגוע
 בקצה העבירות כי עי״ז תעוררו האבות כזיקין
 וצררו אתכם והכה ככל החזיון הזה קרה לאדם
 הראשון כי הכה קודם החמא הי׳ משתמש בעוה״ז
 ובעוה״ב כאדם המשתמש בבית ובעלי׳ כי לא מכעו
 הגשם להשיג מושכלות עוח״ב ולעלות על גפי
 מרומי קרח כי יהי׳ גופו ספיריי משא״כ אחר
 החמא אזי קכה גופו עכירוח וגשמיוח מזוהמת
 הכחש. וא״כ א״א להכשמה לעלוח למקום אשר
 ממכה חוצבה אל ביח אבי׳ ככעורי׳ אם לא ע״י
 החעכלוח החומר והגשם ממכה וזה א״א שחהי׳
 הכשמה חמיד בעכירוח הזח בעולם השפל כי זה
 העוכש הוא יותר מיסורי המיתה וגם הוא בכמכע
 להיוחח חלק אלקי ממעל, וז״ש לו השי״ת כי
 ממכו לא תצא הרעוח רק בהמרכו אחר העבירה
 אשר ממכה למוח חוצאוח ובהכרח יהי׳ לו שימוח
 שיחעכל החומר וישוב אל ביחו הרמחח לחזוח
 בטעם השם משא״כ עחה מחראח לפכי המלן

 סיוטא דהש״ס פה מונקאטש שנת ״אם ״הבנים ״שטחה ״הללויה ביום כ״ו אלול שנת
 תקם״ז לפ״ק.

 ג״כ במלאכי מרום שכל מלאן אין לו רשוח
 ליכנס בחחום חבירו וכאמור בזהר שהמלאן שהלן
 עם משה לא רצה ללכח יוחר כשהגיע לגבול
 סכד״ל . והוא דבר ידוע (וכן חמצא בפסוק שאמרו
 פלשח״ לאכיש השב &ח האיש וישב אל מקומו
 אשר הפקדת״ו שם) משא״כ בן המלן מחפש
 בכל גכזייא דמלכא . והולך מפגטרין צפלערין
 וליח חרעא דאחיד באכפי׳ וליח דימחי׳ בידי׳
 (והוא פכרמז בגמרא דעיילי בלא בר)
 והכה לפי״ז תתבוכן מאן דזכה להלכה
 חדא ירית עלמא חד (דיש להתבוכן וכי ס״ד
 דגשניל הלכה אחת שילמוד האדם כל ימי חייו
 ואח״כ יתבעל בשביל זה יזכה לחיי עוח״ב . אן
 לדעתי) הכוול הוא מאן דלומד הלכי אחת חייכו
 כל הלכות שלומד הוא רק מיוחדת ואיכו כשמע
 מעכה הלכ׳ אחרת הכה יויש עולם אחד אבל אין
 לו רשות להלון מעולם לעול׳ והוא כעבד שאין
 לו התמכות רק על מה שהופקד עליו . משא״כ
 מי שדרכו ללמוד הלכות היינו שלומד הלכ׳ אחת
 ואגב הלכ׳ זו נלמוד הלכ׳ אחרת. הכה הוא בן
 עוה״ב שיש לו רשוס להלון מעולם ועד עולם
 כבן ההולן מפלערין לפלערין בלא מוחה. וזה
 הוא הפירוש כל השוכח הלכות בכ״י השונ״ה חיינו
 שלומד הלכות בשכיות הייט זוגות הולן מחיל אל
 חיל ומובטח לו שהוא בן עוה״ב כב״ל . וסבה

 בתחל׳

 תנא דגי אליהו כל השוכח הלכות בכל יום
 מובטח לו שהוא בן עולם הבא שנאמר
 הליכות עולם לו אל תקרי הליכות אלא הלכות
ז סופה בתחילתה. ו ע  עכ״ל. הכה ידוע דהתורח כ
 מ״כ מהראוי לקשר סיף הש״ס בתחלתו מאימתי
 קורין את שמע בערבית. וכאמר דהכה יש להחבוכן
 במאמר אליהו ז״ל א׳ למה כאמר כל השוכ׳ ולא
 כל הלומד (הגם שבכ״מ לשון הש״ס כן הוא
 שוכה הלכות ג״ז יש להחבוכן למה הוא כן הלשון)
 ב׳ יש להתבוכן למה אמר השוכ׳ הלכות ולא
 הלכה אם לומר דהסגול׳ הוא דוקא אם לומד
 ב׳ הלכות בכ״י. הכה יקשה עליכו מ״ש בת״ז
 בהקדמ׳ כל מאן דזכה להלכ׳ חד ירית עלמא חד
אן חכה למסכתא חרא או לתרין או  כש״כ מ
 לשימי. וכי עיי״ש הכן רואה דאפילו בהלכ׳אחת
למא חד ג׳ ודאי הדבר ידוע דיש חילוק  יריח ע
מרו זוכה לחיי עוה״ב לבין אומרו בן  בץ אך
 מוה״ב וכאן אמר בן עוה״ג עיין בכתבי האריז״ל
 ורשומ כיתן לדרוש. וכ״ל דהכה הן אמת מאן
 חכ׳ להלכ׳ חר ירית עלמא חד אבל בשביל כך
 לא כקרא בן עוה״ב . דהכה החילוק הוא בין בן
 לעבד. כי עבד מלן הגם שהוא שר וחשוב גדול
 אצל המלן. עכ׳ז אין לו רשות להלין ולא
 להשמרר רק במקר שיפקידהו המלן ואין לו
 רשומ ליכנס בתחום שאיכר שלו הלא שרא׳ כ״ז



 אנרא ***** דכלה
. ולכאמי• קש• ל  בקיצור א^ למה שמפילש מ
 למה הוא הלגילוח של החכא ללא לולן אןלפמ״ש
 יונח כלי שיה״ אלם שונה הלכוח היינו שילמוד
 אותם בשניות ויה״ חוח מהלכה להלכה דלן
 מעולם אל עולם מחיל אל חיל וים״ בן עוהיב
 בלא מוחה ככ״ל. וזח הוא שנעיז סופה נחחילמ׳
 כל השונה הלכות וכר וקשה כנ״ל. לזה חלק עלן
 כל השיס ותמצא הכווכה מאימתי וכר משעה
 שהכחנ״ נכנסין והכלככיל וקללתימאפס הפנאי

 הבן הדגל:

 גהמחלמ השיס מאימתי קייץ אמ שמע בעלבימ
 משעה שהכחכ״ נכנסין לאטל במלוממן. ומקשי
 בגמ׳ מכלי כהני׳ איממי קאכלי במרומי משעת
 צה״כ ליחני צהיכ ומשני מלמא אגב אורחא
 קמ״ל כהנים אימתי קאכלי בתלומ׳ משעת צחיכ
 והא קמ״ל לכפרה לא מעכבא. והקשו בתוספות
 הלא משכה מפילשת היא. עבל ועלה אוכל במעשל
 העליב שמשי אוכל בחלומה הביא כפלתי אוכל
 גקלשי׳. וחילצו ללגילוח החכא היא לאשמועיכן



 שמות הפרענומעראנטץ
 אונגארען

 בישטעגא ר׳ לוד לייזעלאוויטש: ל׳ איציק שכועלין :
 ל׳ שואל שעכטעל: ל׳ ישלאל ישכלהולמאן:

 ל׳ מיכל פוקס : ל׳ אהלן איסל שו״ג :
 בערגםאס הלב הגאון החליף מ׳ אבלהס יודא הכהן
 אבד״ק : חתני ר״ אליעזר צוקעל : בנו ל׳
 שלום : ל׳ שלמה העלשקאוויטץ : ל׳ שמואל מלדכי
 שעהנפעלד : ל׳ דוד לאנדויא : ל׳ צבי גונומאן : ל׳
 ישלאל דוב האלטמאן : לביהמ״ד ע״י הגבאי ל׳ דוד
 העלשקאוויטש : ל׳ בינדעל סג׳׳ל : ל׳ יעקב צבי
 ניקאלאד : ל׳ משה אהלן הכהן ווייס : ל׳ זאנ ולאלף
 שיק: ל׳ אלכסנלל ווייסבעלגעל: ל׳ ישלאל עי:לענפעלד:
 ל׳ שמואל צבי קעסטענבוים : ר׳ שלמה יוסף קלאה :
 ל׳ בנימן דאנציגעל : ל׳ משה פוקס : ל׳ דוב
 לאזענבויס : ל׳ צבי מייזנגלש: צבי פלאפעל : ל׳ משה

 דענעפעלד :
 ביסטרע םארמאריש ל׳ חיים בן לחל : ל׳ שלמה
 פעליל: ר׳ יעקב אליעזר פעריל:
 בארשא הרב הגאון האבל״ק הנ״ל : בנו ל׳ עשה
 עזליאל: בנו גיסי ל׳ ישלאל שמעון מאיר:
 ל׳ דוד דוב לאנקסוס : ל׳ ישכל לייפעל : ל׳ חיים
 מייזעלש : ל׳ חיים שלום היילפעלין : לביהמ״ד הישן
 ע״י ל׳ יוסף ווייסבעלג: ל׳ שמואל אהלן בן מלים
, יעקב שטיינמעטץ: ל׳ אגיש ראזינבערג  שו״ב: הגביל ל
 ל׳ אלימלך קאליך : ל׳ פינחס בלי״מ הכהן לאבין :
 ל׳ מלדכי אדלעל : לביהמ״ל בנין חומה ע״י הנ״ל :
 ל׳ יעקב ליב גאנז : ל׳ יוסף מלדכי ווילצבערגער :
 ל׳ עזלא דוב שנזיעמעסץ : ל׳ צבי היללעל הלוי . ל׳
 אייזיק גליק: ל׳ לייבוש היילפעלין: ל׳ יוסף ווייסנעלג
, יחזקאל צבי קאוולעל : ל׳ דוב ווילצבולגעל : ל׳  ל

 משה יונקג שו״ב : ל״ הילש סג״ל :
 בארסאנכ הגביל ל׳ יחזהאל כהנא : ל׳ יוסף שנועלץ
 ל׳ משה מישעל ווידעל : ל׳ יצחקשטערץ :
 ל׳ מאיל סג״ל: ר׳ גלשון גאנץ : ל׳ משה בן לחל :

 ל׳ פנחס בל׳ אבלהם ל׳ חיים מאיל שטאלל :
 בארנאסאטאן ל׳ דוד שאנאוויטש מכפל אלישען : ל׳
 צבי אלימלך בלעסלעל : ל׳ מלדכי

 שמאליאן : ל׳ יוסף אפלים לויזעננעלגעל:
 בארגאטיהא ל׳ דוב גמוה׳ שלמה זלקא: ל׳ צבי במוה׳
 ל׳ מנחם אפלים העכט פלאנד: ל׳ ילחמיאל מאלאמאליש:
, לוד בן  בריסטרישארי ל׳ משה יעקב בר׳ דוד ז״ל: ל
 יהודה יו״ט : ל׳ משה שבתי בן יהודא
 צבי : הגביר ר׳ ברוך מנחם זאהן מזילשין: ל׳ אליעזל
 משאששאוויטץ : ל׳ יוסף שו״ב מפלאנד : ל׳ יעקב
 פישלעל : מחו׳ ל׳ משה לעסלעל: ל׳ יצחק פינקעלשטיין

 טיהא ל׳ מאיל לויטענבעלג : ל״ יונה בן נפתלי :
 יוס ל״ חיים צבי קלמן :

 יאד ל״ נטע גלין : ל״ יעקב שאלפשטיין :
 וואלעדארץ ל״ ׳שלאל וואלף :

 ביםטריטץ ל״ דוד יצחק קויפטייל מו״ץ . ל״ דוד
 בלעכעל : ל» לייב שו״ג : ר״ אשלאנשיל
 גאלדשטיין : ל׳׳ דוד מאנדיל : ל״ זנוויל שעלף :

 ל״ זושא לאדליך :
 קליין ביסטריטץ ל״ נפתלי הערץ פעפערמאן :
ליק: ר״ יצחק אייזיק טייך :  בוקין ר״ יעקנ ג

 ל״ אברהם חיים :
 בעסארמיען ל* יוסף אלימלך הכהן : ר״ מאיל בנימין

 לה״ח :
 בארבעשט הלב היחסן ל״ יעקל טייטעלבויס אבד״ק :
 ל״ מענריל בל״ שמעון: חבלה קנין ספלים
 ר״ יחזקאל פויגעל: ל״ נפתלי הילך ל״ יוסף ליטמאן:
 ל״ מלדכי בן הדיין ל״ שלמה לייב: ל״ זלמן כ״ץ :
 ל״ נפתלי טייטעלבויס בהלב: לח״ק משניות ע״י הגבאים

 ל״ שלום ול״ יולא בלי׳ מאיל :
 בארעשט ל״ אפלים ׳וסל פליינל : ל״ זוסמאן האגער:

 ברעב ל״ טובי, בו שלה :
 בדעוולא ר״ ישלאל שימשאוויטש: ר״ משה שימשאוויטץ
 ד״ אליעזל שימשאוויטץ : ר״ פנחס מעסלעל:

 ר״ מללכי אשל סג״ל מכפל קעלעהאע:
) ביטשקוב 1 ) 

 ממדיו
 אוהל ל׳ ליבש טייטעלבוים עבול הקלאהז : ל׳ שלום
 כהנא: ל׳ יהודא קלאני: ל׳ משה יוסף אשכנזי
 ל׳ בנימן קלונימוס : ל׳ יחיאל שענפעלד : ל׳ שמואל
 *צחק כ״ץ גוטדינעל : ל׳ ישלאל לאנעע : ל׳ אבלהם

 אבלי כ״ץ : ל׳ אשל אנשיל גלינפעלד :
 ישוב אבער אסשע ל׳ געציל פינג : ל׳ דוד סג״ל :
 ל׳ ׳שלאל דוב בל׳ שמעון שו״ב : ל׳ מללכי

 יעקב : ל׳ מענדיל חיים מאנדעל :
׳ חיים בהלב  םיטל אפשע ל׳ ישלאל דוד גליק : י
 ל׳ שלמה ליב פיין : ל׳ אבלהם עזלא
 *ליק :• ל׳ ליב כ״ץ: ל׳ חיים דאזווילאוויטש : ל׳ חיים
 סעסטינגעל י• ל׳ יוסף חיים דאווידאוויטש : ל׳ יוסף

 יהודא שו״ב : ל׳ אשל זעליג :
 אפשיצע ל׳ שלמה בן יעקב : ל׳ מאטיל פאלגעש :
 ל׳ אליקוס צבי סג״ל לאנדא : ל׳ אבלהם
 ליב האפעאן : ל׳ זאב בן דוב : ל׳ יעקב בן אבלהם

 האפמאן: ל׳ פסח שעביוויטש :
 אונטער אפשע ל׳ צבי הילש בן מעשיל: גנו מעשיל
 בל׳ צבי : לחבורה משניות ע״י ל׳
 צגי אלי׳ אלטיל : בן ל׳ עזלא דוב : ל׳ יעקב בן ל׳
,  אגיגדול משה : ל׳ אבלהס יונה בל׳ חיים משה: ל
 הילש וויזיל בל׳ אלי׳ יהודא : ל׳ יחזקאל משה בל׳
 «צסק : ל׳ שלמה יודא גאדאליוויטש . ל׳ אהלן מאיל
 »«*ס : ר׳ זאב וואלף אדלעל : ל׳ פישעל בל׳ שלמה:

 ל׳ פסח בל׳ פישל :
 אונטער דינע ל׳ שמואל זיינוועל בהנא : ל׳ מענדיל

 הילש יעגול : ל׳ ישלאל צבי שו״ב:
 אבער ייגע ל׳ וואלף ׳עגול : ל׳ משה ישלאל כ״ץ:

 ל׳ משה שלמה נאמן :
 אונטער ווישווע ל׳ מאיל בל׳ ישכל: ל׳ אבלהסחייס:

 ל׳ יהולא הלוי לבהמ׳׳ל :
 אבער ווישןוע ל׳ יודא קעסניל : הלבנית המפולסמת
 לחל זעללא אשת ל׳ שמואל פלוחטעל:
 ר׳ ״וסף ליב בן הלבמנבעלנא: ל׳ אבלהס יעקבשו״ב:
׳ שמןאל בן לוזא : ל׳ אליעזל טאלשין פולהייצעל :  י
 ל׳ זאכ שטיין: ל׳ משה שטעלין: ל׳ מענליל כהנא :
׳ שאול ״ולא שטיינמעץ : ל׳ מענליל האגעל : ל׳  י
 אגלהס חיים האג״ל : ל׳ ישלאל כהנא : ל׳ אבלהס
 נאמליעב: ל׳ פנחס אל«׳ הכהן: ל׳ אייזיק שטעלינהעלל:
 ל׳ ׳שלאל פאלאק : ל׳ חיים שטעלינבעלג : לבהמ״ל
 הגדול ע״י ל׳ אבלהס גאטליב והב׳ גלשון : ר׳ חיים
 פלוכטעל : ל׳ אשל אנטשיל גלין : ל׳ חיים בלי״א

 פלוכטעל :
 אונטער דאם הלב ל׳ מלדכי יהודא במוה׳ ישכל: ל׳
 שלמה שוי׳ב: ל׳ מנחם כהנא: ל׳ אליעזל
 גל׳ עשה שו׳׳ב: ל׳ יעקב ווייסבעכול: ל׳ יחיאל מלדכי

 מייטל : ל׳ יום טוב כהנא :
 כפר ראבראשארע הסמוך לעיר איגטער דאם

 ל׳ אבלהס שאפעל :
 אואוע ל׳ משה בל׳ ייסף יצחק : ר׳ מנחם יצחק
 ציבענעל : ל׳ משה אליעזל: ל׳ משה אליעזל
 «צי«שאלץ: ר׳ מרדכי ביקסין שפאנער : ר׳ מאיל אהרן
 גיייעלץ : ל׳ אפלים גאטליב מלאדין : ל׳ משהגלין :
 ל׳ מנחם מענדיל יאיקעל: ל׳ שמעון ליב יעגיל : ל׳
 שמעון גלין : ל׳ שלום לאזינבעלג : ר׳ בלוך שו״ב :

 אוואודש אויווארקיש ל׳ מאיל כהנא:
 אפעא ל׳ אבלהם כהן :

 אדוואריבע ל׳ מימן זאב בן יוטע: ל׳ פנחס לאטשטיין:
 ל׳ משולם זישע גלינפעלד: ל׳ משה קנילב:
 ל׳ כתליאל העליל : ל׳ משהיהודא ווייס: ל׳ גיניש :
 ל׳ יעקב יוסף: ל׳ משה יהודא בליק: ל׳ אהלן מנחם

 גלאס : ל׳ צגי פישמאנקלאד :
 אירבע ל׳ שמואל לייטנעל : ל׳ יעקב יוחנן: ל׳ ישע״

 קאמן ל׳ ישעי׳ שלום :
 אגבראן ל׳ יוסף שלמה ־• ל׳ אלי׳ אליעזל: ל׳ שמחה

 צבי פלידמאן :
 אליק ר׳ חייס וכסיצעל : ל׳ איסל גאלד:

 ר׳ יוסף יצחק דאווידאוויטש :



 וויניעף ל׳ צבי גלאסמאן :
 ווישקע- ר׳ מרדכי באש : לח׳יק משניות :

 חוסט ר׳ לייבוש הארדשטיץ : ר׳ יעקב וואלף : ל'
 יצחק צבי רובינשטיין : ר׳ יצחק בר׳ נחמן :
! ירחמיאל הארשטיין : ר׳ יעקב ב : ר ׳ ו ה ש ש ! מ  ר

 פארקאטש :
 טערניווע ר׳ פסח ק ר׳ אשי־ אנטשיל : ר׳ שמואל
 יצחק הג״ל מקריודע . ר׳ אברהס בן יצחק
 אייזיק : ר׳ זאב בן מאיר: י־׳ משה שו״ב : ר׳ צבי
 מאיר בי׳ ישיאל סג״ל : ר׳ מתתיהו בן חייס ברוך:
 ל׳ צב• אלימלך ק7 פ : ר׳ אשר אנגישיל גר׳ מאיר :
 טשעעער הי־ביר׳ אביהס הלו• האבד״ק : ר׳ מרדכי

 גיאס. :
 טעגלאש ל׳ שמואל לאזענפעלל: ר׳ זלמן ראזענפעלל

 ר׳ מאיר ראזענפעלד :
 טעעטש הלב ר׳ חיים יו״ט ליפא טי׳ב האבד״ק :
 ל׳ משה יחזקאל: ל׳ מלדכי שלגא: ל, נפתלי
 הילש שט״נמעטץ : ר׳ אייזיק עביל : ל׳ נחמן
 שג״ינמננטץ : ר׳ יעקב מרדכי ווייס : ל׳ נח צבי גן

 ל׳ שמואל :
n : טאקייא ר׳ יוסף בעכער: ר׳ יהושע זיכערמאן 

 צבי יוסף כץ קליין : ר׳ אשר גלאס:
 טע״צאהל הרב ר׳ •עקב שפירא האבד״ק : ל׳ צבי

 הילש קליין : ל׳ משה : ל׳ יחזקאל :
 טיסא יאלאק ל׳ אפרים צבי אמסעל:

 טייעבישאן ל׳ ייסף חיים סוביל : ל׳ מנחם דוב
 סוביל : ל׳ חיים פיקס : ל׳ שמאי
 אפעלמאן: ל׳ דוד נעלינגעל: ל״ יעקב ליב פלענקעל:
 טעלטש ר׳ אלי׳ ליב נאנוליעג : ל׳ שמואל דוד
 ווידעל : ל׳ משה ייייעל י ל׳ יחיאל נח ;

 ל׳ דוד בן מלים מן סאלווע :
 טשעיטיק ל״ אלטעל לעכטעל :

 יועד רי׳ נפתלי הילש פליעד : ל׳ זאב ייאלףאפעל:
 ל׳ משה צבי פאסטעלנאק : ל׳ אייזיק שו״ב ;

 ל׳ ישלאל גאנג :
 יארמוד הלב ל׳ שמואל דוד : ל׳ שמואל: ל׳ משה
 פנחס : ל׳ דוב נעל נליק : ל׳ נפתלי צבי:
 לאדאן ל׳ יעקב עדלעל : ל׳ יעקב שביני: לי משה

 דישוואק : ל׳ יוסף הכהן :
 לעוועליג הגביל המפולסיס ל׳ שיע פליעל : הגביל
,  ל׳ ישלאל פליעל : ל׳ אבלהם דניאל : ר

 מנחם מענדיל : ר׳ צבי הירש ש״ט .
 ליק הלב ל׳ חיים יעקב הולוויץ אבד״ק : ל׳ שלמה
 וואלטה שו״ב : ל׳ אייזיק בלום : ל׳ צבי ק

 פליידא : ל׳ משה לייב קליין :
 טיסא לאדין ל׳ וואלף גלאס : ל׳ חיים כ״ץ :

 ליסקא הלב היחסן אבד״ק הנ״ל : הלב הגביל ל׳׳
 עוזל מליסקא: ל׳ מאניס גאלדמאן: ל׳ חיים

 יהושע סופל : ל׳ דוד וואלד גאלדבעלגעל :
 מוגקאטש הגביל ל׳ חיים צבי קלא : ל׳ מב משס
y\X< ג״ב : ל׳ מלדכי ש״מ : ל׳ מאיל 
 בל״ש הכהן : ל׳ נחמן יחזקאל כהנא : ל׳ נפתל'מאיר
 קאליש : ל׳ יחיאל מיכל ווייס : ל׳ מלדכי ווייס :
 ל׳בעליל ח״לזאב: ל׳ בלוךמייזעלש: ל׳מענדיל מ״זעלש
 ר׳ מאיל ישראל קלויט : ר׳ יעקב יהושע העש>ל
 היילפערץ : ר׳ שלמה לייג בלייער : ר׳ יצחק כ״ץ
 האלפאדעל : ל׳ שמעון גליענפעלד : ל׳ שלמה וו״ב ;
 ל׳ נחמי׳ וו״ב : הבחול מלדכי מייזילש : קנין ספריס
 לביהמ״ד הגדול ע״י הגבאים ל׳ ישראל עסטלייכעלול׳
 בינוש קלא : ל׳ יעקב הויזמאן: ל׳ אבלהס נתן נטע
 בל״מ חיטעל : החתן ישראל שלום ל״ב : ל׳ משה
 מייזילש : ל׳ נתן יוסף מייזילש : ל׳ ממני קאלימ
 נכד ל׳ משולם דוב : ל׳ אבלהס דיין : ל׳ עזליאל
 קאנטעל : ל׳ יעקב וועטעשטיין : ל׳ חיים הויזמאן :
 שלמה יוסף בר״ב קרא : ר׳ יהודה קלא : ל׳ ישלאל
 דוד עסטלייכעל : ל׳ מענדיל וואלף קלא : ר׳ יהושע
 שו״ב : ר׳ יצחק יעקב וועלגעל : ל׳ מאיל ישלאל
 פאגילמאן: ר׳ מרדכי ווייס ח״ר יצחק יעקנ : ר׳ נחמי׳
 ל״ב : ל״ יוסף מ״ש : ל׳ אפרים פישול כ״ן ;

 ביטשקוב הגביל החסיד ר״ יודיל עבעל : ר״ פישעל
 ביי׳ משה ישלאל : ר״ שמעלקא ב־־״ חיים

 אליה : ר״ אבלהס שריב : ר״ צבי הילש אדלעל :
 חברא ש״ס: ר״ אלטעל לאזענבעלג: ד״ יחיאל לאזענבערג
 ר״ אברהם ברוך גאנז : די׳ צבי אלימלך ראזענבערג :
 בריסטער ר״ מנחם מענדיל אדלעל : בנו לי׳ שלמה :

 חתנו ר״ צבי מאיר :
 בילוואריטץ ר״ ברוך בן ד״ א״זק :

 באטיזע ר״ אברהם שיואלץ . ר״ יצחק משה פריעד :
 ר״ בן ציון שיק :

 בערצע הלב אבד״ק הנ״ל . ר״ צבי הילש סג״ל :
 ר״ אבלהס גליק בעלנעל: ר״ יהודה ווייסבעלג:
 כילל ר״ נחמן צבי קליין : ר״ אפלים סג״ל : ר״
ץ : ר״ זאב דוב שוואלץ . ד׳  יוסף יוחנן כ

 מתתיהו כ״ץ : ר״ משה כ״ץ :
 באגדאן ר״ אבלהם ליסעס : ר״ משה'לויעלקויכעל :

 בילוואריטץ ר״ בלוך בן ל״ אייזק :
 גאגימץ ל׳ בלוך בל׳ עזלא. ל׳ יואל ווייזעל : ר׳
 דן האליל : ל׳ איציק מיללעל : ל׳ זלמן

 סג׳׳ל: ל״ חיים יוסף גלינבעלגעל :
 גלאד ל׳ יודא אלי׳ שו״ב : ל׳ מענדיל יעקבשטעלין

 וגם לח״ק משניות : ל׳ דוד העלשטיך:
 טולין גלאד ל׳ יצחק אלי׳ קאלך ווייזעל: ל׳ זונדיל
 סג״ל: ר׳ יעחב סג״ל: ל׳ מיכל וויזעל

 בל׳ דוד : ל׳ צבי סג״ל : ל׳ ברוך סג״ל:
 גאווע ל׳ נפתלי צבי :

 געגע ל׳ לאובן ליזטמאן :
 גערקער ל׳ יחיאל גאלד :

 דוביוויא ל׳ יעקג גן גליינא . ל׳ אשל אנטשיל גן
 פלידא : ל׳ צבי הילש פליעד : ל׳ דוב גן
 לבקה: ל׳ שמעון חיים: ל׳ אבלהם בלוך בן חיה יוטא:
 ל׳ אבלהס בעלכווייס : ל׳ צבי מנחם ענגילענדעל

 מקיניגספעלד :
 דראגטארעשט ל׳ מנחם מענדיל שו״ב : ל׳ שלמה
 גאנז : ל׳ יוסף מלדכי כהנא : ל׳
 זיינוויל כהנא : ל׳ יוסף יו״ט : ל׳ אכתליאל בל׳

 יצחק מנחם :
 דאבאוויט״ן ל׳ משה פוקס : ל׳ יצחק סג״ל: ל׳

 שמואל שעהנוועלל סג״ל:
 דורע ל׳ שלום קלאז חתן הלב הג׳ משטשטעוויטש :

 ל׳ יחיאל שו״ב :
 דילהאם ל׳ משה שו״ב : ל׳ בנימין כ״ץ :

 דערש ל׳ יוסף פיש: ל׳ אליעזל שוואלץ: ל׳ איציק
 קליין :

 דאראג הלב הצדיק ל׳ שמואל: ל׳ פנחס אלימלך
 שוי׳ב : ל׳ יעקב קופעל :

 דעמעדצשעם ל׳ עקיבא גלאס : ל׳ מאיל שו״ב :
 דיסעשט ל׳ יצחק אלי׳ קאלנבלאה :

 דעעש הרב הגאון הצדיק ל׳ מנחם מענדיל פאנעט
 אבד״ק : בנו הלב ל׳ משה פאנעטה: חברה
 בחולים ע״י ה׳ צבי נליען: ל׳ יהודה האניק: ל׳ ישראל
 טאנענפיל : ה׳ גדלי׳ קליין : ל׳ שלום צבי קלועג :
 ל׳ שמואל פעסטענבעלג : ל׳ שאול בל׳ מנחם : ל׳

 יעקב קאליש : ר׳ אהרן רויטענבעלג :
 האםע מעזע ל׳ שלמה קעפיש : ר׳ יוסף גאלדבערג:

 ל׳ יעקב ישלאל שטיינמעטץ :
 האדאס ר׳ צבי הירש סג״ל : ר׳ ראובן אלימלך
 לאנדויא : ל׳ שמחה דוב בולאה : ר׳ משה
 יצחק נעללעס: ל׳ משולם זושא סג״ל: ל׳ יודא ג״ב :
 הארנעטשעט ל׳ אבלהס זאב קויפמאן : ל׳ שמעון
 קויפמאן : ל׳ צבי קויפמאן: ל׳ משה

 ליעבעלמאן : ל׳ משה חיים פייג :
 האדהויס ר׳ אהרן ישעי׳ פ״ש : ר׳ משה דוד שו״ב:

 ר׳ יוד* ליב סג״ל :
 מילחאמיט״ן ר׳ שמואל גראס : ר׳ זאב פארקאש :
 ר׳ חיים אברהם איינהארן : ר׳ צולמה

 זעלמאנאוויטש : ר׳ שלום סנ״ל:
 מאיה ל׳ מאיל בן מרדכי קלין :
 ווענטשעלע ל׳ צבי אלי׳ הכהן :



 עמות הפרענומעראנטץ
 מאזאיי סמוך לבערגםאם ל׳ מאיל וויינבעלגעל :
 ר׳ יוכה שטיינעל : ל׳ אבלהס אהלן פלידמאן
 ל׳ יחיאל מלדכי פ״מ : ל׳ שלמה צבי האלענדעל :

 ל׳ משה גמוה׳ יונה :
 מעזילאבויטץ דודי הלב הח׳ ל׳ משה : בנו ש״ג הלב
 הח׳ מו״ץ צבי אלימלך : ל׳ אליעזל
 שעהנפעלד : ל׳ יצחק אייזיק שעהנפעלד : ל׳ צבי
 אלימלך ב״ל אליעזל: ל׳ שמעון שעהכפעלד: ל׳ ישלאל
 גלינפעלד עס גיסו שלוםסופל: ל׳ יעקב דוב העללעל

 ל׳ שמעון זאב לאבין : אחיו ל׳ יוסף לאבין :
 האבעד ל׳ אשל שעהנפעלד : ל׳ דוד מייזעלש :

 נעכיסניצע ל׳ שלמה קליין : ל׳ צבי מאיל שטיינמעטץ
 צביהמ״ד ע״י השו״ב :

 נ*כעו!האס הלב ל׳ יצחק איידק פ״מ : ל׳ אלי׳
 פלידמאן : ל׳ שואל גלאבעל : ל׳ געציל

 פלידמאן : ל׳ משה דוד פעלקויף :
 נאוויסעליטץ ל׳ משה דוד :

 נאבראיד ל׳ יוייס קליין :
 נאמין ל׳ יוסף גלינפעלד : ל׳ שמעון פליעדלענדעל

 ל׳ עוז ל הילמאן :
 כפר ווארשאן קטן ל׳ יקותיאל כ״ץ טאג: ל׳ לאובן
 קליין : ל׳ שלום קלויז : ל׳ יונה

 גאלדשטיין :
 ווארשאן גדול ל׳ נפתלי גאלדשטיין : ל׳ אבלהס
 הויזלעל : ל׳ ישלאצ דוד אסטליץ :

 ל׳ לוב ב״ל יצחק זאב ממאדליוויטץ :
 יאנישיע הלב ל׳ נפתלי הילץ : ל׳ מאיל לייניטץ :
 ל׳ משה מאיל סג״ל : ל׳ יעקב פינהאניק:
 גור באכטע ל׳ יוסף לול שו״ב : ל׳ מנחם מענליל

 שווארך : ל׳ יוסף כ״ץ : ל׳ משה האן :
 גור באטהור ל׳ משה שו״ב : ל׳ גלשון הלוי : ל׳
 שמואל בהלב מנחם: ל׳ אבלהם בן בלכת:

 ל׳ משה ב״ל אבלהס ע״ה :

 נאפקער ל׳ צגי אביגלול פייבוש : ל׳ בלוך שו״ב :
 נאגיש הלג ל׳ ישלאל אפלים פישל האגל״ק : ל׳
 מללכי קצינגאך : ל׳ ישכל געליש שו״ג : ל׳
 מנשה גלינפעלל : ל׳ ישראל הלל ב״ר קלונימוס : ל׳
 נפתלי גליקליך : ל׳ חיים אלטל ב״ל משה ז״ל: ל׳
 יצחק יהולה קליין: ל׳ שלמה לעבקאוויטש : ר׳ יהושע
 לאזענבלוס : ל׳ צבי לייטש: ל׳ מנחם מענליל לייטש.
 ל׳ גלוך גליק : ל׳ הירש העלבאך : ל׳ יצחק אליעזל
 שאפעל : ל׳ יוסף שמואל הכהן גאלר : ל׳ יצחק

 גאללגעלגעל:
 גור באגדאן ל׳ אגלהס ליסעל: ל׳ משה לוקח כ״ץ.
 גור מאדא הה״ג ל׳ יחזקאל משולם האגר״ק: ל׳ אייזיק
 פלענקעל : ל׳ משה פליעל : ל׳ משה
 פעלקעל : ל׳ זאג וואלף ווילליגעל : ל׳ לול ממאללויא

 ל׳ ישלאל אלימלך :
 םיגוט הלב הגאון הצליק ל׳ יקותיאל יהולה ט״ב
 אבל״ק : נכלו ל׳ משה לול : הלב הצליק
 מלאליק : הב׳ שלום שכנא : הב׳ מקלאטשין: ל׳ משת
 כהנא : הה״ג ל׳ חיים אלי׳ כהנא ליין : אלמנה חי׳
 כהנא עבול בנה : ל׳ שמואל אבעללאס : הגביל ל׳
 קלמן כהנא : בנו ל׳ משה שמחה : בנו ל׳ שמואל
 זיינוויל : ל׳ יעקב גליק : ל׳ אבלהם חיים : הג׳ ר׳
 נפתלי היילפעלין : ל׳ מאיל לעבעוויטש : ל׳ ״ודא
 ישלאל הויפטמאן : ל׳ מענליל וואלף : ל׳ חיים אלי׳
 כהנא : ל״ מיכל שלאסל: ל׳ משה אלי׳ פליינל : ר׳
 אשל שוואלץ גבאי: ל׳ משה וויללינגעל : ל׳ יקותיאל
 שלמה נייאוויטש : ר׳ יצחק ישלאל העללעל : ל׳ ישלאל
 שעהנבלוס : ל׳ שלום באלשטין: ר׳ יעקב רויזענבערג
 ל׳ אבלהס גאטמאן : ל׳ צלוק : ל׳ ישעי׳ מאיל
ט שיק : ל׳ יצחק ב״ל מאיל נחום: מ  מלאכאג : ל׳ מ
 ל׳ עזליאל פאקס : ל׳ צבי אלימלך פאקס : ל׳ פנחס
 זעלינגעל : ל׳ יולא בנימין שו״ג : ל׳ בנימין סאמעל
 ר׳ דוב כהנא : הב׳ מאיל פוקס: הב׳ בנו של ל׳יוליל
 כהנא : ל׳ יוטף מללכי : ל׳ אליהו פעסטינגער : ר׳
 חיים דוד פעסטינגער : ר׳ יצחק אהרן שו״ב שוואלץ:

 ל״ שמואל כ״ץ : ר* שלמה היילפעלץ: הלב ר׳ שמואל
 צבי דיין : ל״ חיים אלעזל כהן האלטשטיין: לי׳ יוסף
 מנשה סופל : ל״ מנחם אהלן האלפעמו: ל״ יצחק
 יעקב תכן : ל״ יוסף זלח הולווינוץ : ל״ דוד קליין :
 ל״ לייבוש זאלי : ל״ משה אליעזר קאליש : ל״ מאיל
 ־זאלצבעלגעל : ל״ יצחק פלידמאן: בנו ל״ יעקב פ״מ.
 ל״ ישלאל מעלמעלשטיץ: בנו ל״ מלדכי : ל״ מענדיל
 זאלצבערגער : ל״ אשל העלשקיוויטש : ל״ מלדכי
 פאלבענבלאה : ל׳׳ לוי יצחק : ל״ חיים בראס : ל״
 שיע סטליעל : ל״ אלטער זאעלטייג : ל״ יוסף
 זאלצבעלגעל : ל״ מלדכי בריק : חתנו ל״ מענדיל :
״ אבלהם פאלבענבלאה : ל״ יצחק קאלפ : ל״ נטע  ל
 פליעד : ל״ שמואל ווייס ח״ל פישעל : ל״ נטע צבי
 בר״ נפתלי : ר״ יעקב וועטינשטיין : ל״ מענדיל

 גערגער :
 מליטשקא םמוך למונקאטש הגביר המפורסים ל׳
 וואלף מליטישיק : ל׳ ליבוש מהנ״ל : ל׳

 קלמן מקליסקעס : ל׳ משה בלאס :
 ראקשין סמוך לשם הלב ל׳ אהלן אבד״ק ב״ל שמואל
 צבי : ל׳ אבלהס לוי פייעלשטיין :
 ל׳ דוד פייעלשטיץ: ל׳ בנימין פלידמאן : הגביל ל׳

 בנימין פעלילשטיין : ל׳ חיים יהודה :
 אורליווע ל׳ ישלאל יצחק : ל׳ אהלן :

 אנדראשאוויטש ל׳ משה בעלקעוויטש : ל׳ אברהם
 מעדוועדוויטץ : ל׳ מיכל בעל
 באלשאוויטש: ל׳ משה מליבוויטץ: ל׳ מתתי׳: ל׳ בנימין
 משעדאוויגוץ : הגביל ל׳ אבלהם ליסקעל : ל׳ הילש
 ליב מקאדאסוף : ל׳ אהרן מענדיל : ל׳ משה עזליאל
 מדאווילקיף : ל׳ קהת מכפל הנ״ל : ל׳ בן ציון

 איוואנקוויץ :
 טפיטהרין ל׳ שמואל קלאה: ל׳ שמעון : ל׳ צבי ל״ש:

 טשאנדיוב ל׳ נפתלי : הנגיד ל׳ צבי :
 ראבעניץ הנגיד ל׳ יוסף : ל׳ אהלן :

 ראפיט הנגיר ל׳ משה שמשון : ל׳ אהלן שלמה :
 ל׳ יעקב :

 סאלינע ל׳ שמואל : ל׳ זלמן וואלף : ל׳ פישעל :
 ל׳ אבלהס אליעזל :

 סטראגי ל׳ אבלהס יעקב :
 דיסגי הנגיד ל׳ שמואל צבי :

 ראסיש ל׳ יוסף וואלף : הנגיד ל׳ משה אהלן :
 קעצקיא ל׳ מאניס: ל׳ בנימין לייב : ל׳ יוסף זאב:
 קוראהס ל׳ עובדי׳ קויפמאן: ל׳ אפלים צבי אילעק:

 טאראן ל׳ מנחם אבלהם דולו של ל׳ שלום :
 טארפא ל׳ שמואל : ל׳ שמואל יצחק :

 וואראק פאפע ל׳ אבלהם :
 נישאראדע ר׳ שמואל עם חתנו :

 נאמאן ל׳ שלמה יואל :
 גאנדא ל׳ צבי אלימלך : ל׳ יחזקאל :

 קליק דאברין ל׳ בעליש ליביוויטש : ל׳ ישראל יוסף
 גלאספעלד :

 נראסדאברין הגביר המפורסם ל׳ בנימין :
 בארקאסיע ר׳ לעמיל :

 סערביווע ר׳ אברהם מענדיל :
 דעדא הגביל ל׳ חיים צבי שולמאן :

 סאסיוב ל' משה יעקב גלאבעל : ל׳ אבלהס חיים
 איינהאלן •־ ע״י ר׳ איציק אינדיק לח״ק
 משניות ל׳ שלום הלוי לאנדויא : ל׳ חיים עזליאל
 נאלדשמיל •י ל׳ יוסף שטיין : ל׳ משה אליעזל שו״ב׳:

 ל׳ שואל פישמאן : ל׳ אבלהם יוסף לאקס :
 טיהאלאוויטץ הלב הגאון ל׳ אהלן גלינבעלג אבד״ק:

 ל׳ בלוך גליענפעלד .
 םאלדיוואריטץ ?רב ל׳ אבלהם בעלנפעלד אבד״ק :
 ל׳ יחזקאל: ל׳ שלמה זלמן : ר׳
 יחזקאל צגי : ר׳ יקותיאל לוג שו״ב מאלדעל : ל׳

 שאלוימאן ראזלאוויטש:
 העדאלי מאדע הרב הגאון האגר״ק:ע״יה׳ צבי קליין
 לביהמ״ד : ר׳ מאיר : ר׳ דוד ב״ר
 אהרן רעשאפסקע : ר׳ יצחק כייאוואהנער : ר׳ זאב

 וואלף וויינשטאק :



 שכות הפרעגומעראגטץ
 סאמלעל : ל״ מאיר דיינער : ר״ אליעזר שיין יי

 הרג החסיד וכוי׳ ר״ ישעי״ :
 קעמיטש ר״ מרדכי קאלינפעלד שו״ג : ר״ משה
 יחיאל קיפאג: ר״ יהודה ליג פליונדנענדעל:

 ל״ משה יוחנן האנדגערג:
 פאייווע סמוך לוויטקוב ר״ ישראל יצ«ק אנגעל :

 קלין סשוך לדיביווע ר״ צגי בר״ שלמה : ר״ שמואל
 בר״ משה :
 קירא האז ר״ שמואל צבי פריעד :

 קאזעווארע ר״ יוסף בן לאה :
 קוצקאווע ר״ שמשון בז מנחם: ל״ משהשו״בגעווירסס:
 קליין ווארדיין ל״ אלימלך גאנוליעב : ל״ נפתל*
 שלייבעל: ל״ נפתלי פישער: ר״ישלאל

 ווייס סג״ל :
 קאראס ל״ גלשון עלעפאנד :

 קירטש ל״ שמואל :
 קיש לעמע ל״ צבי דוב בל״ דור שו״ב:

 קאלוב הלב ל״ ישכר אברהם אבד״ק : ר״ יהושע
 שו״ב : ל״ יעקב אשל בן פעליל : ל״ דוד
 דאוויק : ר״ יקותיאל צוואס : ל״ אבלהס גן דוד :

 קעק ל״ משה דאנאסה :
 רעמיט לח׳׳ק משניות ע״י ל״ חיים דוב : ל״ אשל
 דוב בל״ שלמה יהודא : ר״ צבי אייזיק זאסנעל

 ל* חיים שו״ב:
 ריםקאוואלע הלב ל״ אלי״ בצלאל ט״ג האגד״ק : ל*
 מימן שו״ג : ל״ מאיל אלי״ סג״ל: י׳<
 אגלהס •אלקאטש : ל״ צגי געליל : ל״ נלון ציווענל
 ל״ פייגוש לעגאוויטץ : ל״ משה צגי גל*הל: ל״ אב״ש
 צייכנעל : ר״ ישראל לוג העכס : ל* מלדכי שפילא :

 לחב״ק משניות ל״ שלום פוקס :
 ראזאוולע ל״ צבי שטעלין : לח״ק משניות ע״« ד״

 מלדכי געלטניל : ל״ מנחם 3ן ס«* :
 ל״ מנחם גן מאלי* :

 ריסקיווע ל״ גלוך ליזעל ל״ משה שו״ג: ל״ יוסף ארי*
 אלמעל פאלליק : ל״ דוד וועלסצנעת : ר״
 צגי פאלאק : ל״ צגי ליעזעל: ל״ יצחק יח״#ל נהנא;
 רעבראשארע ל״ אגלהס שאפעל : ר״ י«וסענלעכעל:
 ראדגא זיבענבערגען ר״ משה נריענמאלט•: ר״ מנס•
 מענדיל מאלט: ר״ שמעון ליג נעגעל: ר״ שמעון נל«ען
 ר״ שלום לאזענגעמ : ר״ גרוך שו״ג: ר° צגי נמוה׳»

 משה גלשון :
 רעטיאג הרג ר׳׳ יונה האגד״ק : ר״ יהודה גל״מ שו״ג:
 ראשאהרע הרג ר״ משה אלי״ האגד״ק: ר״ יחיאל 3ן
 מריס : ר״ יחזקאל מאנימליסעל : ר״ מל
 בר״ משה כץ: ר״ זעליג כ״ץ: ר״ אגלהס לאהאסעל :
מ  ראצפערטה רי׳ משה יעקב הכהן שו״ב: ר״ יוסף עש
 פיש : ר״ אהלן מיכל ננליאל וויענעלגעל :
 ר״ אביגדול נליענפעלד : ר״ חיים גלאס : ר״ קלק
 שווארן : ר״ מאיר שווארץ : ר״ נפתלי וויינפעלד :
 ראקאםיס ר״ יוסף גליענוואלד סנ״ל: ר״צני הילשלויעב
 שדה לין סמוך לםיגוט ר״ יעקב אלעמיל : ר״ דוד
 גדלי״ : ר״ אלי״ משה : ר״ יהונתן מימן :
 שיעב ר״ אליעזל בן מינדא: ר״ מנחם מענדיל סג״ל:

 ול״ אביגדול זוטשא :
 השמטות

 פידהרין ר׳ שמואל קלא : ל׳ שמעון וו״ינבעלגעל :
, נפתלי : ל׳צבי:  ל׳ צבי ל״ש: טשטאנדיב ל
 ואבניצק ל׳ יוסף : ל׳ אהלן : רעלפיט ל׳ יחיאל

 ווייס : ל׳ משה שמשון : ל׳ אהלן שלמה :
 פאםקי ל׳ יעקב: שוואליווע ל׳ שמואל : ל״ זלמן
 וואליך : ל״ פישל חתן הלג: ל׳ אגלהם ליחעל
 שו״ג : דיסני ל״ שמואל צגי : ראסיץ ל״ יוסף
, ישראל  וואליך: בערעזניק ל׳ משה אהלן : קערצקי ל
 דוג : נאליפגע ל׳ מאיל שטעלין : ל׳ מימין ליב :
 םארווקע ל״ יוסף וואלך: עקליווע ל״ זינדינ : בס

 ל״ פישיל: בנו ל׳ אבגדול : בנו ל׳ מאיל :
 וועלאוויטק ל״ שמואל סענדעל: פילםיטק: ל״ שמואל
 דוד שו׳׳ב: ל׳ משולם: ל״ שמואל: ל״ שלמה יהויא
 ל״ יהודא צבי: דיסקים ל״ איציק: ל׳ משה ל״ שמחה ובנו:

 ל׳ זעליג גליען : ל׳ פייביש גאטמאן : הב׳ ליבוש
 כהנא ב״ר יצחק הכהן : ל׳ יעקב שו״ב סגי׳ל:

 סלאטפיגא ל׳ אלי׳ כ״ץ : ל׳ יהודה בן מאיר :
 לח״ק משניות ע״י שלום טאבאק : ל׳

 יהודה סענדיר טאבאק :
 סאיוויץ ל׳ נפתלי צבי :

 סיטשעל ל׳ אבלהס יעקב פליעד : ל׳ אלי׳ מאליק:
 ל׳ יוסף יצחק דאווידאוויטש :

 סעלעשט ל׳ שמואל ב״ל צבי אלי׳ ז״ל : לח״ק שי׳ס
 ע״י משה דאווידאוויכיש : לח״ק משניות ע״י
 ל׳ חיים ב״ל מנחם שטעלין: ל׳ מאיל ב״ל יצחק שטעלין:
 סטריסטריא ל׳ צבי הילש ווילינגעל : ל׳ צבי הילש

 לעבאוויטש : ל׳ יעקב באש :
 ספיגקע הה״צ ל׳ יוסף מאיל שליט״א: ל׳ יעקב באש:
 ל׳ נחמן כהנא : לביהמ״ד של הה״צ ע״י ל׳
 סיים בלעך: ל׳ אלי׳ דוב פעליל : מו ל׳ יחיאל מיכל
 פעליל: ל׳ לפאל ב״ל יוסף דייטש : ל׳ בצלאל אהלן
 ניילינגעל : הב׳ אלטעל נאש : ל׳ פסח באש : ל׳

 שלום :
 םלאטינע ל׳ יוסף ברוך גאנץ: ר׳ יוסף דוד דיקעל:
 סטריסבע זיכעגבעדגען ל׳ מלדכי צבי לאטשילד :
 ל׳ משולם זושא ב״ל יחיאל מיכל : ל׳ יואל
 צבי ב״ל מנחם מענדיל טעלמיש : ל׳ יצחק ווידעל :
 ל׳ ישלאל לאנקסנעל: ל׳ בלוך ב״ל יחיאל מיכללעבין

 ל׳ ליב גאטליעב : ל׳ שמואל דוד ווידעל:
 סאלווע ל׳ דוב בן מלים פלאדעל : ל׳ מלדכי שו״ב
 ל׳ אהלן נעסבעכעל : ל׳ מנחם מענדיל
 ס״יבעל : ל׳ יהושע בלעכעל : ל׳ איציק קאפלאליג :
 כפר שאנקערין ל׳ יהותיאל דונ שו״נ : ל׳ שמעון
 לולאטף : ל׳ שמשון נמוה׳ משה :
 ל׳ מללכי מלעף : ל׳ איציק נילאק: ל׳ מאיל יהודה
 ב״ל אליעזל וויינשטאק מנעמנע : ל׳ אהלן נעלגפעלל
 ל׳ אליעזל מאנלעל : ל׳ שמואל זיינוויל לייב ווייניש:

 סאדארא ל׳ בעליל אגסנאלק :
 כעטלעהיען הרב ל׳ יולא ל״ש אבר״ק :

 ססארדיטע ל׳ ישראל שטעטיל : ר׳ משה שו״ב :
 ל׳ מנחם נתן :

: ל׳ יהורא צבי כהנא: ץ  סאטטאהר ל׳ ישלאל ליב כ
 ל׳ לול מנשה לאטינשטיין : ל׳ יצחק
 שעהנפעלל : ל׳ יקותיאל שוואלץ : ל׳ יצחק פייעל :
 ל׳ סייגיל ווייס : ל׳ נחום מללכי פליינל : ל׳ ארי׳

 יולא גל״י ז״ל: ל׳ אגלהס ל״פ:
ז : ל׳ יוסף מאיל : ״ ב כ ו ב ד ו י ע ׳ י ג י ע ע ° מ א ° 

 ל׳ יהולא נתן גנימין :
 סעסאהאליע הלג ל׳ יהולא גלינפעלל : ל׳ שמואל

 בעלגעל משם : ל׳ משה שו״ג :
 סעוענטש הלב ל׳ עמלם ישי סג״ל: ל׳ משה שמואל
 אכטעל : ל׳ לוד סיני : ל׳ יוסף קאלניטצעל.

 סוליש הלב «וה׳ פנחס חיים האבל״ק :
 סעג ל׳ אבלהם וויינשילע :

 עלביס ל״ יצחק יהולה בן גיטל : ל״ צבי בן חי׳ :
 ל״ אפלים צבי שו״ב מקאפניק:

 ערריבאגיע ל״ זלמן ווייסגעלג: ל״ יוסף שלייבעל:
 ל״ מאיל גלינל : ל״ אלימלך לאפפולט :
 טעטריווע ל״ אבלתם שמואל: ל׳ אלי׳ גל״ש: ל״ נפתלי

 הילש שו״ב :
 פאהליאן גלאד ל״ צבי סג״ל: ל״אייזיק יהולה סג״ל:
 ל״ יעקב סג״ל : ל״ זינליל סג״ל:
 הג״ יחיאל מיכל סג״ל : ל״ ברוך סג״ל : ל״ אגלהס

 מאיל סג״ל : ל״ נפתלי גל״ יעקג ז״ל:
 פעלדריא ל״ מאיל יצחק גענעל: ל״ אהלן גיוועלטץ:
 פארעטש ר״ אלימלך צבי גן יוטא: ר״ חיים גן מריס:

 פאטצע ר״ ברכי״ טענינפעלר :
 םילפיש ר״ דוד ראזעכפעלד :

 פאלי סיניווער ר״ יהודה ליב כקיל : ר״ צגי דוד :
 צעטשיוויטש הרב ר״ יהושע האבד״ק :

 צאימאדע ר״ אייזיק זאב :
 קערעסטיאר הר? ר״ ישראל מרדכי אומשטיין האגד״ק
 ל״ צבי הילש דלייאהאף : ר״ צבי הירש


