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 לך נשנע כאשר הכנעני ארץ אל ד' יביאך כי.*והיה-
 ולטוטפר; ידנה על לאזרע ,לך.-והיה ונתבהולאכורעיך-'

:. . 

 ינ( )שמות ממצרים*. ד' הוציאנו יד בחיוק כי עיניךבין
 ההו4ו ,- %י, תפלין-למה גני רחמנא דכרעכ-*כיאה

 11 מציה עשה ישמעאל, ר' דבי לכדתני ליהמבעי

 )קדושין -לארץ" הכבם שבשבילה.
 י , לן(,

-

 כולם. המצות מכל יוהר הארין לנניכת מפלין שבין היחש "הרהבין
 לזה, זה הם מתננדים - לעולם והצורה החומר דהנהנראה

 ' ביראת והקדושה הץה העולם ישוב זה,ולפי

 ומדוה ואהבתו השם
 ,'5 הרמב"ם שכתב כמו יהדן יכונר לא אמת, ועכודת ומועילות תיפו

 מזקינימ תורס( )יקני 'שהם , "שבקעה קד]יס( 'סד, )סיף המשנהבפרוש
 שלמוה", וווםיפו שבלם' . זיתחזק חכמתם .תרבה גופם, ויפמדונחלשים

 הלארץ - עןהומיפה זמן .כל 0 פרק ססריסות )3סעי הלבבות החובה כתבוכן
ישוב,

 היסי"
 מוחלמ לבל5 זה דבר -4ין ,באמת אמנם חורבן*ן השכל

ואין.זה
 תכלי"

 העולם וישונ הגוף שענין כלל ל.ם4 אפ'שר שאי השלסות,
 המתים בההית- הנוף 'יעמוד 'לבא לעתיד- שהרי, רע, ענין בעצמויה*ה
 אלא נכבד* תכלית זה 'יה~ה -איר מוח5ט 'חמרון החומר עניני היוואם
 שהשכי ו4ן שכל הוא; הוה הדנרשענין

 להתפתות ונוח ר?ה הוא
 הסשכת מצד 'רק הנכבדה תכלית. לשם לעשותם ,טלא הגוף,אחרי_הבלי

 מה מהמו הנבדל .ואשרי הם רעים בודאי אז הגרוע, הבהמיהרצת
 על ג,פני ענין כל את ,שוך אשר עד טאד חוק השכל אם כןשאין
 ואם בעבודה, לבבו וינבה ביראה הגדל לבבן ירהיב ואם הקדושה,דרך

 --לאיש נשמעים,' דבריו שיהיו כיון לרבים ד' דרך לישר ידאהיכבדוהו
 לפונה הנוף עניני כל שטהפך עד כ5:ך והוק אמי,ן שכלואשר

 אום*ן בשכלו גם יתומף וארמין הוזק בגו2ו שיתוסף מה- כלוברכה,
וקדושה.

 ומן ולדעהו יה' השם את להכיר רק הוא ההכמות כל תכליתור:נה
 תסוכס( :לנות )ק~ף הרמב"ם שכתב כמו יה' לו אהבה יקנההדעת

 אדם של בלבו נקשרת הוא בדוך הקדוש אהבת שאין וברי ידוע"דבר
 שצוה כמו שבעולם. תאוה ' כל 'ויעזוב גראוי, המיד בה שישנהעד

 ברוך הקדוש אה אוהנ אינו נפשך" ובבל לבבך .בכל '( )יגי.סואטר
 מעט מעט אם האהבה, תהיה .הדיגת פי ועל שידעהו, בדעת אלאהוא

 'אן דרש אשר מוהדרושיכ( יהלק שליט*א ר:נו של בי"ק מתוך' נעתקו*(

 כטאטרה, רעפל)ן מצורע 4.קיוכ( .ד' עכט לקוררבממעותין



פאר אייושהבש
 בחכמות ולהשכיל להבין עצמו ליחד האדם צריך לפיכך הרבח, .הרבהואם

 ולהשינ'. להבין באדם שיש בח כפי קונו את לו המודיעיםובתבונות
 "רשפיה ח( ססיריס )סיר שכתוב כמו בהבערתה, לאש יומההאהבה,
 השכל ונמיית עולם הבלי טרדות יהע כן אם יה" שלהבת אשרשפי

 רבים "מים )סס( שכתוב וי*יו האשק את המכבים -למים דומיםאחריהם
 אמתת שארי המדה, היא כך . ובאמת האהבה". את לכבות_ יוכלולא

 אמתת שהיא והברורה השלמה הידיע" מצד אם כי באה אינההאהבה
 תטטר- ואל קנה גנ4=אמת )מ;)י וכתינ אמת נה דכתיבהתורה.תורה

 יאתה כן אם 7(. )ע"1 הדין" משורת לפנים עושה הקדושחברוךחהואאין
 .היצון ומלוי אש. לשם המתרחשות הנבורות שם על אש,לקרותה
 פי ועל חכמה פי על שלא והוא רצון שימלא מה כל שכלי, עניןבלא

 על צ, השבל לפי, שאינו ביון הרצון זה נמלא מאין כשנשאל ההאוי,משפם
 טלוי ראמ:]כ5 כן ע5 למים. שנמש5 .מהחמד התשובה תהיהכרהנו
 אין באמת לההמדים,אבל משל שהוא למים להדמות חכמה. פי על - שלארצון
 'חלציו,בגבוה אדם שיאזור ראוי כי אותו, למקבלים נמורה שלמורנהחמר

 :פי על _שיהיה ח( נוגות 4סל4* מצדקה" הרחוקים לב מ.אביריעד]שיהיה
 זמשר,.אחר השלמות,.ואם עי~ר' היא ]זאת גצוב.ממנו],ית*, לכל ראוידין

 השכל.אמנמ:איך את-אש יכבו הרצון בודאי,שמימי ואשם .יחטא לבדוהרצון
 ,הפמה, השבל יקנל לא טקום . וקבל לו .תם5א שהרצוןיהיה-הדוך

 האשן ;ם המים בהנהנת השכ5 עם הרצגן. בהנהנת נעשה אם- רק-הוא,
 תבעות 'יכבו -_מעט:: הפים כשירבו !וז 5ומאש ,המדם בין הפמק- אמויןבי_

 על האענ. ישלמ. אז4 הפמק איזה כשיהיה אבל מאורן נדולהשלהבזז
 השכל: בהנהנת החו"ה כן : כמו מאד* נדול 'אשי -ענין בהם לתת-המים
 "עייהנה

 עד מנוער. .עליו נביה לבבו ושרירות י6( )6יוג יו5ד" האדם - פרא -
 הנהנה של_ הבמה 1כל, לבו אל הבא כל-.ציור על'ידי מתעורר לבו-שיצר

ישר~
 נכיהות,.בענדן . יחזה . לא לבבו הצון ידי על כי- לו, תכון לא
 ודין ד~ן כל לעש4,.. .כבודו יחל א4ך כי תשיאנו אדם גאות כי.העבורה,
 ויוהע -משכיל חכם .שיהיהי .פי ..על ואף _.לבבו. במפשות לעצמו אדוןוהוא
 %י השם. עובד יהיה לא מכל.!מקומן ית'ץ )אלהים כבוד יכיר .אםואפילו
 באדם הנמועה,ן _הנאוה מדת היא תאוה כל ראש אשר לבבותאות
 חכמה ידי על לבלום ורמן מתג 5ה ישים כשלא מחזיקתה, המדינהוחברת
 אשר ית' כל לאדון מלהשתעבד לבבו תמיר! הזאת הרעה המדהומומר,
 אלהיים חבמים אנשים הרבה- רגינו כן על והנדולה. הגבוי יאתה לואך

 . כל5. ד' את עבדו ולא באו לא העבודה מוד ועד. העולם"באומות

 ומבת
 הנמועה הפנימית הנאוה :היא ר', את לעבוד החיוב את הכרתםמניעת
 י ו~ול5. דעתו את נם תוליך והיא אותה, יכוף נקל על ולאבאדם

 חשכל יפעו5 אז והרצון השכל בין מפמקת מחיצה תהיה אםאמנם
 השכל ירבה כן בכהותיו הנות שיתחזק מה וכל הרצון,על
 :שיהיו היא המחיצה ומתוקנים. נכונים תשמיש כלי לו יהיו כיעבודתו,

 .ד', תורת מדר פי ;ל הולכלם הנר'נותיו, בעניני לבבו מערכיכל



.
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 - הכ,י . כאשר האמונה אמיתת. -ל1 '.שנתבררהאהרי
 הקלוששברוך4הוא'

 כל וירע יכיר מיד מעמ, אוזן שבהשיית' פשומה, הכנה ואיש אישלכל
 אחרים' ן נדרכים , כלל יפנה- לא מיד האטונ", אמתת נודל. .ישראלאיש

 .שקלו- -.~ויתנדל האמונה, פי.דרך- על אם כי _בהנהנתובכל.השכלותיו

 מהיצה האמונה לו תהיה- אז- והנה הישרים. ד' ופקוד4 התורהבעניני
 האטונה. בילי אם כי -לא-יה*ה שכלו כי .והשכל, ההו"י ביןמבדלת
 נפש ~,,והיתה :. נס( " 4נאשר.))0ה1"5 ןה שעל ד'" את הה5ים "צרורווהו_

 יחיה," "צייק_באמונתו כי אלהיך" הך את ההיים בצרוראדוניעצרורה

 שהאטונ" נמצאוממילא
 צרור איא

 ההיים*-
 המיתה ענין כי והכונה,

 מצד לא.יחהומה אבל החומר, אל_ הנפש בנטיית והכונה, בהומר,דבק
 -הי-. )דהיה סי -אם ני ימות ולא מיתה, להומר יתכן איך כיעצטו,
 ההיה הנפש נטיות אלא יימות, ואיכה הי טעולם היה לא החומרזהרי:

 הה"%להה, תכל1ת. היא שןאת; ולה*טוב הטדומי4, ההוטר לענינלבתשוקה

 יתשוקתה; "נפש הקרי כגי'--הוזק ואז ואובדים, .כלים המה הלאובאמת
 בל בהאבד.שמנ". 15יתתה ' ה;נדל כן' "כלים, הרברים אלו ,איונטיתה'

 מקום. יהיה_ לא הרצון -,-השכ5,עם.) יתערב כשלא אבל הדמוונות, אלו)

 . שע"קר ;לנפש,

 בע5יני והרבה. טתערבת ש-ת."י" השכל, "וא _הזקתה
 לה אין/ שדבר כי-יזןאםונע ןןהקשור,- במבע בהם מבועה ולהיות הנופניים:

 על. בינךדם. תבדיל הגופני הרצודעמנ
 בד',יואם באמונה==קד5ק .1,יבק כן

 טהש5תו ..מכל-:-טקום. העולם,י. ענינ4:.-.. מלל באבר4ו פורש יהיהשלא
 כל .חיי הוא . שרצונו - השי"24, ל"ור ו"התקרבו, הדבקות אם כיאינה שימה.שהתנלי" באמונה שטאסין כי-5יון לבנו בפניםיות באמתקדושה
 שום' ית' בו _שאין ומאמיןהעולם,

 ואין ח'וו, .הגשכ לעניני --ודמיון מ*טי
 .השבל . נדיכי - עההל*כ.ה, אם כי ית' אליו' קורבהשייך

 5ה4נשר,.

 יתקיש מס4לא בריותיו, את' בהש שמנהינ וירביו הנהנותיושהם
 לבנו -זרכי שהל דגדול, האהשץ ו" לקגות האדמ ביד והאין אכן-

 ועם . ימודם, י באמונה ) אשר 'הקיד17. שקל על רק לו2ומםיעלו
 דאוי כן אם האמתי הדרך .שאך..זהו מאד, בלבבו ישראל .איש כלשיודע
 זה על השכל_ דרכישכל

 בגלולי השם את יטמא הרע 'יצר אבל יפנו*.
 הצ54רים. טרבית כי הץ, האדם מלב האטונה- גם שירהיק עדהדטיון,

 בעולם מומד יפוד לננך אין כי *תצדנן ולא עיניו טראה כפי ב4בוישין
 ,את-ה*א אשר האמוגח. בדרך כי,אם הנהגותינו לבנות-הכמת מהעל
 את קוא מאבד אהר דרך פי על בהנהנותיך להתהנם והרוצה ד',עצת

 השבים וילךעצטויליעת
 במומא"

 מתמפשות. ויעותיו רעותן מדותג
 שמכנ4ם ) היצר הרה1רי הם מרעים,. ממנו וימורו האדם יעשה מהאמנם

 מזה עד..שיבא הנהנותיו, : בכל- ,יהיה שכלו פי על שרק.לאדם
 שראוי, . לו , ירמה - אם ד', מעבודת פרם כל על נם בשכלו דוקאלהקור
 והשק,- רצון בלא ה"ו שכפאוהו כמו *עשה או ה"ו, יחדל לאו ואםיעשנו,

 קכוע שאינו דבל הוא קרי כי ו', עם בקרי ההליכה. פאמת היאדזאת
והיות ); :-



פאר אדווש -חבש
 במקרה לפעמים רק האמת, להשיג קלל קנוע אינו האדם ,משסלוהיות
 ילך ודאי שכלו על עבודתו הולה שבדאיתו ונמצא אמת, .דברישינ
 לאטר 'לבו בהתנלות רק שרוצה הגאוה יצר טצד דק בא זה -וכלבקרל,
 הוא שיהיה אמ כי הן יטצא .לא -שיעשה טה 'כל כן אם ראפסי","אני

 והשלמות האמת דרך כלל זה .אהן אבל שכלוק מצ"ד והטצוח_הטחדש
 ומישישים בשכלו האמת את השגתו מצר שמרצא רוח וקורת -הנאוה מצדולא אמתתו" מצד האמת ולבקש עול לשאת רק לאדם ..טוב אץ כיהאמתי.
 איזה בין כלל יפלה לא הוא אטתתו, הצד הצמת אוהב להיותלבבו
 לותר שהאמת הרוך מעלה יותר בנפשו ךיהנה אליההק -באה שהאמתורך

 האמונה, בעניני רק -שעשועיו כל יהיו בזה יההנל - וכאשרבתוה,
 שיהיו אפשר אי שהעולם האמתיות וכי 3רורה, היותר .האמתכי,-זוהי

 לנו שבאו הדרכים כל והם .האמונה, עניני. _ כמו כך. כל -מאומהים
-,-. 

. 
) אמת.בתות,  _הנשמה _השסל שבהם והלב, המוח . השכל, כלי כנגד הם תפלקיוהנה

 אהוזים .הטבעי והמוח המבעי הלב אך כחותךה. את שם:מגלה
 מהנוף, גבדל שהוא פאר עלינו שנשים השי"ת- צונו כנ עלהר~ון. שנוי 5פי פנע 'מקבל. "ןו'.להיות יומל כן על הרצון, בחבליהם
 הוא כי ורצינו, הגוף -זנ משנוי ששתבה . 'היה לא ,-בןדאם
 אל מאיר בתפלין, שיש הקדוש "שכל כח ומצד יעצמו" .:ערקד
 שפועל ונמצא והמוח, הלב אל שכל- אור קוי בשליחוההנות.
 המים עי ,מתגבר האש הטחיצ", הפסק ידי ועל הרצון, עלחשסל
 עוד ואמיץ, חזק ~ותר הנוף כח שיהיה מה כל זהולפי
 הפלין עהמביה כן על ההקרות, אווותיו את 'שאת ביתר השבלינלה
 ולפעמים המזב, חוזק לפי ,תלהיה הימים אריכות נוד(לי ימים",)תגהותמאה,ך
 לטו,בה לו. תהיה שלא אלא מזני שיהזקו ראךי איש שיהיהיזרמן
כי

 הנאוה הכעם, הקנאה, החמדה, כה ינדל הגוף חוזק ידי על .
 :.ונל

 המניח _כן שאע טה נהפסדו. השכר -ויצא ה?עית המדוה
 . שכלו על שןפעתתפלין,

 .חומרו ע5 המושל , נבדל, שכלי. קדושת
 ברכת ראויה לו בקודש, מעלות יוסיף מזנו חזקת ,שבכלעו
 כל רמה ל;בודה ישךאל בה שיעלו היא ישראל ארץ סעלתיןקנה ימים* לאריכות שיאתה הזק מזג. ...
 כבוד יומיפו ין העולם בעניני לחם_ברבה שיתוסף מה ש*ל ער כךק.ן

 וקדושה -טעלה ;רוממותבנפשם
. 

 זה ו5תכלית באמת, ד' ואהבת אטונה
 העולם טובות -על היעודים ענימ תמיד הקרושה תורתנואמרה
 דעת בר _כל אצ5 -ופהותוה נבזות שהן פי על אף __הזה,
 שאין הנדול, הסוד זה -על מיומד הכל באמת אבל ..עצמם,תצי_

 יד, שעל -אלא היא, מע5ה אדרבוץ הח,ר, לשלקות כללפחטעות
 קיושת בשתהיה אבל רע, 5עניו שבה בסקרה תהיה השקלהלישות
 כשיהיה ותפארתו, וגבורתו תקפו זהו אז -תכליהה ברומטותהשכל
 עניני - ולרומם 5נדל בעניניר יחרץ ידו ועל עולמי, שנב - :ללו

 . ן -:,
הקדושה''



כר*אך אייישהבש
 הע': י' שם כבוד ימגן העלי.נההקדושה

 הקדוששברוך*הוא ימדה ישראל ארץ פנים כל שעל כיון זהו%
 כן אמ ודבשש, חלב זבת "ארץ הניף, לעניני הטובבתכלית

 לכנימת תפלין מצות .הקדוש-ברוךשהוא הקדים כן על בנוף,מעורב- שיהיה ביון השכל יחלש; ידו ועל הנוף שי,הזק מכנה ח"ויש
 אז 'ההומר, - מעניני' שכלך ותבדיל זו' מצוה. "עשה -לומרהארץ,
 -אטת זכבוד קדושה .. השכל יוסיף וטובא, ישרב הגוף שידמיף טהכל
 -על ש"תהעננ החיים, אר-ן .באסת ותהיה לאר*ן", תכנס "בשבילה כןעל
 כסוים. בלי בנחלה 5ז( )הס5ים לבך", לך..משאלות ש~יתן פי- על הקד'"
 מפרי שלקחו. שהמרגלים לומר, יש זה פיךעך

 עיקר כי' האר*ן* סן ישראל של. לכבוהיהם להסירבהם,, כונו כן- גם הארץ.
 ולפי--מבע השכל, הנבדת ללזה,-דרושה ד', את לעבודתכליתם
 ויש. התאוה, תתנכרהאר*ן

 לוט'ר,-
 _הוא -חזק' גכי - שאמרו- שזהו.

 יכול א'נו הביוג בעל אפילו "כביבול ינ( )נתדנר24טנוז'
 להוציא-

 .כליו
 בהוך הקדוש- ניק ורע, הנצננ שבחירת. כיון .: שהשבו 5ס(, )סוטסמשם'ן
 הרי אדם, לבניהוא

 שלפי ואמרו מזה,- רשורזו מלק - כביכול זה.
 ברוך והקדוש בטוב שיבהרר .כלל אפשר אי שבארץ הנופניהגבורת
 כי' אדבד;- שקר אבל כביכול. רשו,ו מזה סלקהוא

ך שכתוב נמו בלב,' מושל הואברוך- ..הקדוש ודאי  כחמרן "הנה' יה( )ייהי' 
 היוצר בידי

 שימוהעליונה בחכמוזי נזר שובבימגשכן לבות 5השיכ. ובידו. ישראל", בית בידי אתםכן
 רצונם.

 נך "אר*ן. קדושת' זע*קר עבודתו,, . להפוץ
 השכל- יומיף הנהף,- ;נה שי-רגנבר - מה -שכלדיא*

 בבחירה רק' אהם*ה
 ' . תלוי. הדברן

 ;י
. . 

 עיילשתהיה בכל המם4א- היא סתאמצת זה שמטעם אחשוב. כןעל -
 ,וכל גה(. )סנת רזשל- כדברי. ה"ו, בישראל מרופה תפליןמצית

 תפלין, כנון גזרת-המלכות בשעת למיתה עלי' עצמן ישראל ממרו שלאטלוה
 הפלין בסצוה- דבק לעולם ד' עם -לב היה אם בי בידם" מרופה היאעדין
 עח( )לגריס- הבטחת מתקיימת והיתה " רע, לבל באים ה*לא

 ' המוב פועל השכלהיה כי כאטך",- והראן, עליך , נקר24 ד' 17ם ,ני ז4ורק עכף - כל*יך4מ

 מתומפת הקדושה זהיתה החומר בכלי
 לבמל מאד'. השטן- יהחזק - הנה., -עד וע"כ החמרי, הכח תזספתכפי
 ועי הב,*%ח.. על כהורה, בהנחתס-שלא ד' מעם . וזפלין:מצות

 הסופרים ידיי
 י עמו, את ד' - פקד כי בדורנו ב'ה שזכינויזגדעה הנאולה. סבתעכוב היא ובודאי המחויבות, ההלכות את יודעיםיטאינם

 קדוש ורוה'
 הקהושה, במערין להתנהל לשוב רבים בלבנתעויר

 לגבולכמע, ננים. ,הטובו : לנו לומר- הדופק הוא דודנו. קול בדדאידזה
 הארץ ביבה לקבל נוכל נוכותה אשר וו בטצוה להתחוקעליט

 לזה. ?ה לעזר שיהיו באופן הרוחנית קדושתה בג*רוףהנשמיית
 .הז"ל דבוי על אהי במקום שכתבתי מה פי על, יתבארהכן

 - ימכנ,ך כד(. ,יועי' דכרגיב- יווא 5ד( )סגסזרין,ידד,טד
 זסירות האר*ו



- -

 פאר- אדרוש חבש."'
 שירה אטרו שלא וסיעתו לחוקיה הוא לצדיק"-.ננאי צבישמענג
 זמירות הארץ מכנף שנאטר .ושירה, ואמרה. הארץ- שפתחהעד

 בענין רק מחשבתו .ועיקר נסור גדיק היה חזקיה : שהכונה .ונו'",--שקענו
 שקידתו בשביל גימיו ירד הארץ ישוב ואדרבה. השם, ועבודתתורה-

 כמו הטגע, מדרך למעלה מצליהם - היה והקדושחבףור-הו"נבתורה'
 'צאן", ושתי בקר ענלת איש יחיה ההוא ביום "רהיה .י,(שכתוע-י,)יסעי,

-
 ,ולשית לשמיף גמף, באלף. נפן אלף יטם יהיה -אשר .מקום "כל -)1סס(:

 מקודש,ואשוי דרך צודאי שזהו ן שאףחעלחפי היה, ה(שם וצון י!הלה*:אבל-
 עמקי שיש4יך כ,ה_,-עד ,נאופן .הפצו .ד' .בתורת אשו.הא?ש

' 

 הארץ
 והצלחת ונשנב" )קדוום דבר בעצמה היא ישראל ארץ .ישוב אבל נוו,אחרן
 נא, לכל להכיר העלם, לכל נדולה טובה נורמת. ישראל - בארץ-.:ישרא5

 בעבה?רגו* הכל .שידבקו .והץצגחתו, ית* .ניולתו 32הלם.
 תכלית . היא וזאת.

 השבונה, כנפי .תחת הכל ולקיב 5רחוקים - שלום לומה' המשיח ל?את:
 5קבל ;ךאוים' שיההוי עד : בחירתם . ענין . שתקנו 'שיתב"רו':איהם ידיעל

 הארץ, שמבע :וטעם הארץ", ענין,אמבנף וזהו ד'.)ברכתל.
: 

 מושבה להיות '
 ומומיפה לעילא - פרהה קדושתה ,4די על ישרעל -ארץ מקום ומכל'.ב;שפל,

,.
, 

. . 
 _ : ' -בהכתה. ,ידי ,שלמעלה-.על בנבורה ::כה ;
 כי יעשרם, ד, עם ;כנוד להועלת היה וההמ שע' "י"" מ'ע "י9";'יאנה
 לעזוב מנחריב הוא'-בלבב ברנך הקדהט .שיתן די הלה, הצלדנ,הנושות.-עמצד

 הכבוד כ5 להם היה לא .שאז אלא- קה( )ו"- כל5 יבוא 'שלא או .א"י, את,
 לא הזה עולם ועניני ההוא, שלל"ח;ם.,הרב -ירם ,מצאה_ ונם.לא,)הזה

 "הם שחשב שירה, עליהם לומר להתענרר לחזקיה כך. . :כל. חשובים 'היו,-
 היא, .משיח מעלת אבל האמתית.: והקדושה ':עולםנהבא לענינ3מעיקים
 נרם זה רבר כן ע5 להשתמש,בקדושה, אותם יעלה הזה עולם עניניישל5

 לצדיק, הוא.~וצבי ! נדול שבח ;באמת והנה, )סס(? משיה נעשה..חזקיה .שלא-
 חצלחה עי ש?הה לו4ר .: .נתעוהה, שלא עד הזאה" רמה למעלה.שהניע
 -ומיעתו -חזיה ךבעיך מקום .מכליזמנית,

 שהי"
 ננאי, ההא למשיח, רארי

 וברכת וכבודה ;הארץ מצד.הדושת. בי שירהג ואמרה הארץ שפהחא עה.
 על שירה לוטרך- שראוי '5כל להכיה נהם קדושתה,-;וה רוב עם על?ה ד'ן

 עם ;של ;-נופנית הצלחה --)

 ד-

 בפרם. 'שראל באהץ
 נן נם ונקראן לישראלמ, עוז הם 4שהתפלין 1(, -3גוכ1ת חז"ל שאמרו.וןןץד.
 כח מומיפים מקום של עוקים?צונו זמן:שישרא5 עחו"4"שכל סכ(4זרו32)יסס?*.

 שכינח 4צטער שאדם "בשעה 6(כביכו5,;,וח"ו ו3תי ;טע5ה,)6יכס שלננבורה-
- והזרוע  שהראש  1?1,  גסייייין .מזרוע4"- מראשילקלני קלני אומהת ה5שוןמה
 להפריד שמנולתה תפלין מצות בהם לקיים חוברים הקב"ה .לנונתן

 מה וכל החומריות ;הכחות עי שליט .יהיה דממילא הנם, ההצון מןהש5ל
 זהו וממילא מעלה, ביתרון עוד _,השקל יגבר כן בחומרשיתומף-ומץ

 חזקים, חחומר כלי שדהיו "שכל תפארת ~..
 מובל שיהיה מבה אין שהב מחומרו, שכלו קניני איש- כשיפריה רבנוראי;

 בהומר שיתומף מה שכל כיון המרון המהלישים וימורין צער :'
 כה ,.י:--



כהפאר ב אררדשה'ש

 "הידח 'היר א'נד *2חאדם יד? שעל איא עצמה, ייהי שכדן יקבלבה,
 ההומר שבהנבר ה-ות יוכק ,ח ע"ף ההין=, על ק'2כל את יפהמשליט

 כרי חמרי, כ.חדת מה-יש בהםרו היב"ה נן עך הגיו תקת*ד השבליכ3ע
 ה'2כל. הבהנת לג)נל שיו:ל-

 14ם בי  הדא, הלי ;ה אך באמתאבר
 אז לו,  כראיי  בעוזו ה4טבל היה.

 בשורש והזרוע הרא,ט .כח נירם וח ומפני ל,ה. צריך היהדא
 כהותיו התגב-ות ע';י בקדושה אימ"ן מןסין 4הידה התפלין 'טלהקדושה
 אדמרת, לשון מה שכינה מצמער, שא-ם "בוטעה כן עיהחמרידת*

 סבה שהמה, ליש-אל עך, הם כן על והתפיין מזררעי", קלני טי מ=()קלני
 ככל קניניחם, ובחצךהת הנדפנירת בכהדתיהם דאימ'ן כה לינטרא5שיהיה
 כי עוזו' "זרוע ונקראד עמד, על ד; _ת ל_! כתורה הכתרביםהדירים

 לתחתרנים, טן-ה להשפיע מעיה עול נבורח כביכול מרנ4וקת זה ידיעל
 בנפררים, שייכת ומלאבה למלאכה, המשפיע הנה ,נקיא זרועוענין

 בחר~ליא מיאכח כן על התהתי2-ם, יהשג"ת ה*א ד,שכינה מדת שעניןומפני
 ,טתוכל מבח היא ראש של אפילו בכיל דהתפלין הכמים. בדבריכנךרע

 כן על יחזיק, יהם יהיה לא טיבהם דרוב. התחתובים, על ד; ב4כתלהמיטך
 שדבר חזה עדלם עניני על 'טפיר ,ה ענין דזטייך עך,דז ,-יע התפל'ןנקיאך
 חעדז ורוע ע"י 2י ונן', יאדיביך" מאנל עזד ד:נך את אהן "אם ג )סס(בהס
 נמ הזה חעולם שטובות תהיה בטיח אדתם, כ'2תשמור תפלין מנולתקל

 . ' ד;א4'תי" דמ'טי סילי יגי גליך ייואוכן

 הפלין הנחת של :' זו :צוה יעי'טה ישראלי איש 5כי אומריםואנחנו
 השרעת ונושע יארגן, תכנמ יטבשבייה תרה"י/ דבדיןכמאמדה,

 זן. א רימינך וביחרהעולמים
~

 י1 45הול4קץ
 ) ;ן

 ע~
=4 

 מבין יעדזק רבי אטר אדא יב בר אבין רניאמי)
 סב( )ישע.' שנאמר .:, והפך מ:יה ןקךברוךיוהואקהמך

 רבוך חרה ךנךזן וזימ ;,.ון) :גןרז; ב.מיבו ד:יךשיע
 א,טר תירושך נני כ,ן :ער;! ועכן יאזוביד) ך,::לעיך

 י'2חה:-1,ביםי:ו:י1 ין;ברהן-ז:קבו'ז מ,)גוין בי נ.,ינעה

 ,לויוע רמזן/ דת חש ל:)י(ינז לג( .)דברין 'ןךעמךתזךה;
 .;.ן עי) ימ( )הין'י ין:,;מר הפלי,,ע.ן',-"לן

 דבו,יב לושי"ד. חן עדז שחהפל'ן ו:יין יהןי)רעןן

 :קית ר)' ום בי הח=ץ ;מ! כך "'ראן ךחז)דךרען
 איו הזמרנ חנדול חל';וך ר*. !ך;י.ץ כבך'; ךך4;י =על

 ס )בדכ!ת )יבךה'%. .ןך;סד
בכפא:מיו

-, 
 נ4אי

 עצכורי מיבך בך בגי"י. קצ" 'ב"ך "ך ל

 הכנ-
 ערי ליגך: י-'ט ? הדן( מה -עךה, נלן" הזלדי היהתש?



פאף בדרושחבש
 מורק כאן הנזכר זרוע שהלשון הפלין" עווו-אלד ,ובזרוע שאמרבמה

 נסרא ד' שם כי הארין עמי כל "וראו : זה אהר ואמר קאי,דאשל*יד
 קורא ד' כי : .להיות היה וראוי באור, צריך נפעל לשון שהוא.נקרא" לשרן ונם שבראש. תפלין הנדול-אלו אליעזר רי בדברי וממיקעליך"

 בשמו. לך-י-
 ומדותיו נופו הנהגה כי באדם, שנמצא מה פי על כעה"ן,וירזבנאך
 מצד היא השכלית, וההנהגה ומזגו. טבעו פי על בפני*עצמןמתנהנות
 לזה-שעיקר. האלהית ההנהנה כשנמשיל והנה במוה. השורההשכל
 הטבע הנהגת נכנה יתברך-, ב"נהנתו רק -הוא באלהוהדברינו

 ומשרה, שוה והוא משפמ, בהנהנתו נראה לא שהגוף כטו ההנהנה,גוף בש~
 כן בו: וכיוצא בשוה, יפה ושאינו , לבריאותו מעכל-היפה העכו5כח
 ולפעמים בפרטיו, ש:לי משפט רואים אנו אין הטבעיה ההנהגהבגלוי
 הנהנת אבל בי, וכיוצא רשע" ביד נתנה "אר*ן ט( )"יונ ח"ו כאילונראה'
 הראוי, כפי לתת ועונש בשכר ווין מזטפט פי על ודאי שהיא.הנם,

 ההנהנח. בערך ומוה נשמה היא זו ~.
 מה שהיא אחר, במקום נהבנו כבר התפלין טנולה בדברורןנה

 בפיך" ד* תורת תהיה "למען יג( )סמ.מ בהורהשמפורש
 אור מקבל האדם .של השכל רק שלכאורא כנוף, ההורה דבקותדהיינו

 שאינו דבר ולכל ולכעומ לההאות עומד, עמדו על והנוף"נהנתה,
 לא ההשכל דכר באיזה מרוד וכשיהיה .חמרון. כל ממנו כיראוי,
 ד4 תועבת לכל ה"ו למשכו נופו יקדים מיד ההומר, על אזיפקה

 קדושה שההיה ההכרה על*כן בכלל. התורה נגד שהוא שנא,אשר
 הנהנת אהרי ההמשך קתהיה. עד הנוס" במזג ממש מעורבהההורה
 ' טבעית התורה-הנהנהקדושת

 כלל -יצויר היא__נמקבת___לא שממילא
 "טהמותר ודוקא בגוף, התפלין לקשר השי"ת צונו על-כן בזה.שכחה
 כהנדרנ איכות בו יש הנה לישראל המורנר שכל מפני. גה(, )סנתבפיך*
 מאכל כל כן ועל ועצמו, ובשרו לדמו האדם בגוף מתהפךהמאכל כי בטבעו, טובוה 2עולות ומנהינ אדם, של נופו ממש הואשיהיה
 ומאכל עקלקלו.ה, בארהות בטב; ומנהיני לבבו ממממם ח"ו_ממא
 מקור שהוא לבבו טבע שגם עד הטבעית, הנהנתו ומקדש מזכךמצ*וה

 )תהליס שיתוב כמו יה"ש, ד' לשם ישתוקק שבגוף, הטכעיהההנהגה
 המ;נג "כל קיס( )ס3ה וכדאמרינן הי", אל אל ירננו וכשרי "לביסד(
 מצר בעל הוא הנוף כי מצרימ", בלי נהלה .לו נותנים השבתאת

 השכל כן שאין מה ד-הרוכ, לגברלו הן4-ן לפעמים יולא .על-כןונבול,
 על-2ן הארלן, ההו-מר, מצד היא ונהלה ק.ן. אין עד לההפשטשמבעו
 כה4,והר2נהלר2ם )ויקר, מדבתיב לקהקעוה הוקשו "דעבדים כ3( )קייזסיןדרשינן
 המובא פי על מתבאר שהרא י3(4 )ר"ט הפכק" לה אין ר"נהלהאוהם"ג
 מצד מתעלה "שחהומר אלם", "יונת דבלי השמים", "שער בסידורובשל"ה
 אהרה תבא כך- ראהר נעדרת הצורה כי מהצורה, נצהי יותרשהוא
ויכן הפכק" יה אין "נהלה ;ל*:ן תמיד. צררה לקבל הכן עומדת ההומרוהוית



בופאר בררדש -חבים
 הש:ל. :מגולו; טצרימ, בלא הה-מר,-ההיה שהגהלה,-שם'בד אטר,1.:ן
 כי לבבו", משאלוה לו "שנוהנים זה על באור בתור עוך 3סס(ראמר
 בהררה הוא הלב, טבע לפי *לל שאינן נצהי,- בטוב ה2'ן שלבבומה

 לר שיש דבר וכל שבת. עונג של קדושה אכילה מפני והבלמהנה,
 אם מאשר יוהר דבר אדתו עליו יהול דבר, לאי,ה ואפשרוהאיבוה
 שעת לה ;/היתה עז( )כ"ק בדמצינו זו, איבות מעולם לו היההלא

 היה בפינו, המותר על*בן בהורק. ענינים לבמה יתרון דהשיבהכושר"
 מצד החי בשר- עיקר בנו ובשטהאהד נדפנה, עם ההאהדדה איבותלו

 ההברר שאין הורות למען רק בזה, נבללים בן גם ונידיו עורו, הריבחו,
 וזה )מועילה,. הצרוף של הכהניה האיבוה לם'גן רק ,בטבע, בפועלממש
 ברוה ) וממומבה דבקה להיוה הצורף שהרוהניות הענין על כן גםמורה
 אבל ומהאהדים, נאכלים אינם בעצמם דהנידים העור על*כןההיים,-
 צירוף לו יש ובמה~שהגוף. יגוף, טפלים שהם שנדע בזה יש שכליצרוף
 העוה בקדושת מתאהדה ההורה וסדושה. ועור, לגידין צירוף .מסילאיש

 הכנה נמצא כנר כן וא4 למצוה. ו"קדוש ההזמנה ידי עלוהגידין,
 - הגנוז* הבה ב2נימיות גם -התפלין לקדושת טבעיהדבקיה

 שצריבים . יהברך, בהנהנהו נם האוזן אה למבר ירדעים "נו כןעל
 אמה הורת משפט 2י על שלם, איש הנהנה מדמות לנוללמדה

 הוא מעלה,וההנרה של דונטא ונעשה גן( 5; ליוצרה")נ"ר צורה "מדמיןשאנו
 במהלנו הולך שהטבע לעין שנראה אף השי"ה, של בהנהנה כן שבמולומר
 המשפם מדה ספי מושרש הכל מבל-מקרם השכל, משפט 2י ע5לא

 מהנהג שהכל וכיון האמהיעוהילשר
 כ?י.

 כן אם היושר, מדה אוהו
 נם-הנהגה דמהו הוא, נם הטבע ש?נימיוה אהד. הכל והנםהטבע
 שמו, יהברך ל2ניו רק שגלוי האמתי רהיושר המש2ם הבלית פי_שעל
 בעצמם--7וגורמים וקרובים התורה, את ישראל קבלר הזה היושר פי -ועל
 שהיא האמה, , היי לרנבליה אמה אור .הראוי-לקבל בל ידה עללקרב
 הבאוה "ם2ינוה- וגם בעדלם, העיקר הם הם בן ועל השלמה,הט-בה
 ואין קנ(, )יכונות ישראל" בשביל אלא מתברכות אינן לאספמיאמנליא

 יה'. כבודו בתבלירנ מהקשר הבל איך להשיג יבוליםאנו
  חלוקוה שלש בגלוי,  הבאה  וההבהגה  השבל בענין בבלל ישנםדהנה
 עומד איננו ונבהר עצמד שמצד הכללי,  ב:צמו השבל  הייבלת..
 השי"ה ~כי בפרמ-ות, להעטכיל לא אפילו ונם  2רטידן:, פעולותלפעדל
 הוא בל*ייול ית' שהוא מצרפ. הדא לראוה, דמשקייי לשיתמגביהי
 יהברך הנא שחקק מה אבל מלבדי, עוד דאין אחרון והואראטון
  בזה המהויבים ההוקים אה שם ההדרנה, -2י הדברים שיהנלדכרצונו
 בפרטוה ירנברך, הנהגועד בנלוי אפילו אדם לבני- חמושנ השבללפי

  בהם,  דוהשקפה ל2י פרטים המשביל חשכל, יבא כך ואהרהמתנלה[
 השכל, בעשיה עשיתו שההיה עד בטבע, ה2רעל בנדף ידבק כךואהר
 המדרינרה שלש של  ההיבן  במוריזהו מי ד' האמרנה עצמדתי ל:("בל)ת:3*ס
 ?רש, מצל נב,"לה תורה יד. של ת2לין ראש, של ו;2לין ;4נדרה,הללד4

.תפלין



פא-' ב-ין'שה-ש

 רק יהיה יהמנחנים המעשייה לקעולות שהמע~ר= גןך ברן.הן, ונמכךבהן מעורב ימחיה ב:ח-הפ;רלךוע להההבר עדכיי של=יך4 הפלה שכל*אינם בעצמם בפרטים"עןהם נם בהכטה לח'ט=',ל ערמי של"ראשותפלין
 תיה"ך, פי ;להש:ל,ן
 הנה. בזקנדגנה, וץנ"ל יבריעולפי

 )יסגני' רק בי ש?ל, בערך שאיבן למה פרמית להשכלה צריכהשאינה האמתית השלמות שהוא הבלל
 הן;שים המשניל-בפרטרס ה.נכל מו.טרש שרהיה ה(ועל הכתמכתעת הנלל וה 2י ועל הירה* הוא יהן= ההרא" ביום יבדן ר' "ונלמגבכ(-
 שמצד עד בזה ביור ההנהנה שארר מפני ההנהגה, בעצמוההתאחזו מצד בפרםים המשכיל העוכל מערך הננרע אהר, שכל כלל ייוהסלא הפעולות ובאותן הוא", בריר קוך,מא ביסא עביד מאן יי;י"מידע נ( )נרכוה כדאמהינן הנסים, כמו מבייל, מכך בלא השול עניןבעצמן מהן שניכר המעולוה, ישנן עצמן ב2עולווע .אמנס הפעולוה, כהותכלל- מקום שהיא הזיוע, שעל התפלין הוא לפרטי"ם. בחוקו עושה הואהטעשים שכל ;ף בפרמון, ומורנל המבורר הארם יטכ5 ולענין פ;לן",יתברך חוא בי ידע פעול, ש"בל לטירינה יגיע בעצמה ההנהנח עםדיעורב כשישלם ומסנו שלפראש. תפלון והוא ההשכלה" את הנרזרמיכוד.
 ה"ו מהבהגות שהן ונראה מהן רהוק שהאור המכוהרות הפעולותיק מאליו, ונמשך ומתאהץ עליהם' האור יאיר בעצמו המעיייילהשכל-

 . אז ומזכים, מהויבים ושמאל, לימין הפעולות יתהלקו כאשר כןעך נ(. )יגי"ל להכימין" הכמהא "ריהביהברך הקק אשר האמתי השבל על=פי אם כי מתנהג שאין להביננוחשכל, שלהן-עצמות שנמטך-ב2נימיות אךמרים אנן עליהן השבל,טבלעדי

מצר )והפכה קימין"_ מצף בא הכל לצייקים להיטי2 הישךהחהנהנה
 ולהש~יל להבין שזוכה ה?מוד-תורה, רעת על=ידי ובא ד',מתורה הנקנה השכל אוהו ררכא הפעולה את המניע שיהיה ער עצמו, בפנייד של ת2לין צריך יהברך, כבודו שחרא האמת הכליה לסעןולקדשן לרוסמן האדס שצריך הרשות" פעולווע כל שהם השמאלפעולות אך בשדפראש. לו ורי עצמו, בפני לשלהיד צריך אין על=כןבעצמו, חאור ממשיך הוא כמצרה העוכק שבאמת מצוח, מעשי כל בארםהם הימין פעולוה נגר והבה ,כהג. יף על דוקא הם שלהיג הפלין כןע5 דאוצ, השל אור , מלקבל וקמוין כתום השמאל רק אור, ?הלהביא אהר רבר צררך ואין של=ראש מתפלי.ך מאיר היסין לכן השמאל"

באסדבה. - על - עהן מג( )ימעי' שכהרכ כמו ישראל, ביד הכל ונתן הואברקך שהקק התכלית לטען שיעשו הפרפים כל על יתנוך השנחהומחיינת של-ראש גפלין דהנהת נמצא עון. לקרותו שראוי בנוף" כח שאינולמה משל עוז, נקרא הפעולה, בפנימיות להשיג נוכל שלא מההשנחה, בתורת ההכמח להנהנת המשל על-כן עוזם. ומה והלשים"בטלים- הם שהרי הגרף, כחרה במבה ירשנ שלא מה נקרא וראי "עון"והנרץ
כפ4ם



בזפאר ב'דרישהבש
 הכל הטבע בררכי נם העדלם בכל היטפע בל ד-פיכך ה;דהיו".ב?ום
 שגם ליעטכיל .גלינן דעךד למבעי ירך כ; דמעוום לזה, להביא בדיבהקק

 בסשל דהת=ךןת המק2כ'ל שהשין דנסצא ה=ל., ארהורנ יערגן לאביייררנן
 הפרטין, בל דלפ';ןך לההיית ההבך:ה, נהוך ביעריבבביבדי,

 העדןמ4ם רצדך ראתה וכן בהתנל"ה, מו.טרים יהיח שלא ג;טן דבךשאךן ע-
 בשל ,:וכ:דב 2ה הבך .'ננ,י הןטמאל עי ס שג של-יוי, הפלין ו,חו.4ת"ש,
 מה מפני ל"ב.ן נובל ~דן] אהדי .בכלל לבו תבא ההבנה אכןיאש,
 בבינק אל, מקך'2י לל בבדח ,;ער זה, פרפ מה- דמפני זה פלםצריר

 בל ה,טיל-ו-יין דעצ2וה ןז,טל-ראש למקום עונייא כלךמרלאהריהם",
 של=יד בתפיין פרשיות האיבע נל נלד?ים על-בן בפרטיות.הפרטים
 הכדללרנ ההנמה :י ראהן. בשל הם והלוקים ומפדרפים ובלל,באהדוה
 בא רמזה יהברך, ברצדנו שמתנהנ מה כפי יהיה שהכלמהייב.ת

 שמו יתנרך לו התרטית עשרהן בעת גם הנעשות -יעך?ית'טמתיהשות
 ובזרוע הנדול, התבגית כ4 ה?וללת הדרה'; גימינו--;זו דן "נ'ט=עעל-בן

 הוא שה"עון" עוזו, של ,רוע : לעדזו נממך הזרדע רופלין',עו7ך-אלו
 הבה3ה שמן העוברות, הפעדלןת ידי על דוקא שטושכל ממה-למעלה
 הפרטים הממדרת. הה?מה, מצד נעשות 'הפעולוה אבל עון, איןבזאת
 הכה ה,רדע, הרא הפעולדת שבעצמוה דמטכל אם-כן מקם, .טהויןבשכל

 התבליתית היונה שמצד בימינו", ד' ענש"ע שאמר וזהו העוז. לטל תדעלך
 בשביל. רק הדא ההכלית ש*ל והגורא הנכבד יהברך בן-ברצרנומישרש
 מושרש עוץן" "(."דבץרוע רכס )כך":יק ההלה בסהשבה עלו שהםרשראל,
 שבא השפע כל בן אם וזהו חעוז, מצד הנפעלות בפר2יית בםלהשביל

 מבטיה על-כן יטלהם. .בפרפים הנעשים בדברים הפועלרנ העוזן זרןע צד3
 יןירן ומנה*נ המעטר הירושך-השפע ננר בני י,טהו "ואםההצינים,- לאדיבןך- מאבל המק*ים- דנגה-השפע את אתן ;;אםהךא
 מהשם 3תן הסקיים השפע כי בו", יגעה היל--נאשר ולעשדר; לב טמחל

 - סי( )תסליס יבנה" המד "עדלם נטי;ו, בהכייתברך
 להבהיג שפע אבל

 כן בנרנ*2ה זן מדה אין שהרי להם, זאת יהן יא שהשי"ת לדיר צר.יךאין בן אם האדם. עמל בל זהו הטתפשטת ישרה והנהנה ברעתול'טמוה
 'טהם האיבר יאמר ישראל, ב;ה זבו שבבר כיון אבל בעמל, יהשינאם
 זי,_ בשמהה יהערבו שלא מעצמם, ישהר לא כי כן, לא -אמר יהבי, כןנס

 יושנ. לא מיבן הבלרגישל מפני אדם. כה -יי עץ הבאה חשנה ' שהיאצ-שעל-פי
 למקדם מאם: המאםן : ביניהם וההפרש מקביז, ויש אדנן ישדדזנה

 והמקן*ן השדה", מן מעשיך את "באםפך כנ( )סי;יתהתכלית,
 ועושה הענין ועבלית שמשביל מי מהם יש בדרבירג ההרלביםהשי"ת עובדי והבה - התכלית. אל כיל מןכן יהיה ולא מפדזר יהיה שלאמקב?ן
 בין יתפז*ו שלא כהוהיו הוא שומר מקום מכל כלל, ענין תכלית"דע שלא פי אן-על- מבוער, מלבר ונשמר לב בתומת ד' מצוההעושה ומהם להם. הרארי למקומם הדברים י*או -למען פעלם, ל,טםדברים

הורים



פאר ביידש"בש
 כטהלכים המקבצים ודומים ת:לית4 לבלל ח"ו לכא ייכלו ש'א עךהזוים
 והמאם2ים המשיגים, בהלוקי נברכים במורה הרמב"ם דברי לפיבהצר,
 מהמקבצים גם בא והעדר חסרון כלוק בן וכטו פנימה, המלך ל?נימביאים

 ויהרון עילוי שהוא מהטאםפים בא יהרה ומעלה מיראה, העובדי,םהם
 שהוא יבין יותר שישכיל מה נל הבא, עולם תענוג עצם אבלועטרה,
 דבר מלוי כעל ההענונ ויהיה המורגל, מוברה הכרה מכל הכרהייוהר
 בי עיפה" נפש על קרים ".מ'ם כס( )י;סלי תענוג, -שזהו לסיומו,.מוכרה
 מהויבה השגתו כן כמו. במציאוהו, הוא מהויב יהעלה ,שהואבמו

 לא ומקם*יו לקיום. הכרה שהוא יבינו יאכלוהר, שם ליתרון,נדמה. שבעולם-הזה המאספים, על-כן באמת, קיום ש"וא ."קיום,לשלמורנ
 של אדהה על-כן קדשי", בהצרדת "ישהדהד : עונג רק כך, כלישינד

 הקיום. היוב עיהוא יכ(, )תנילס משתיה" מרובה אכילההורה,
~ייומנין

 שההפלין,
 פעדלר~ם שמירה ופנימיוה הנעשים, במפעלים הפעולה הגליתהיא הפלין שי זה שענין שאמרת כיון לישראל", הם עוז

 בשביל הוא שהבל מנין ולהאדירו, האמהי ההכלית להגדיל רקהכל
 ויראו עליך נקרא ד' שם כי עמי-האר*ן כל "וראו שנאמר,ישראל,
 רק בלל, ישיגו לא הממוהרת ההנהגה בפנימיוה שנעשה שמהממדש..
 -שקול שלהם ההנהנה כה שיהיה הנמים, מנודל שיתנלה מה על-ידיישיגו
 אהה שעל טזה יבינו אס-כן כולו, העולם כל של. ההנהנה מכליוהר
 ממנו, הגדויה מבהו מצד אם בי לבא אפשר הבלהי ששפעם יכמהכמה
 כל, לעין רהברר והכלל הרנכליה" מכל שנובע כיון *שראל, בשבילהכל.
 יזהרו על*כן ידם" על רק שבא שגעם מפני שייראו ממך" ,;ויראועל*כן
 לההגלוה תלויה שאינה לישראל, המיוהדה ההנהנה אומר הויההפילין,, ע"י המהברר הדבר מהו אם=כן .שפעם, למען ישלאל, של ב:בודםרק

 הנהנה ש"וא הנם בהוקי רק, להפמד, שעומדים טבעיוה בהדקותדוקא
 הם שהתפלין הוכהה יש אכן עולמים. ולעולמי לעד העומד יה' רצונוגלוי
 אינם שהרי עון, בגדר. אינם העילם. לאונ"ית אבל דוקא, לישראלעוז

 מישראל שיראו ידי על רק קיום, .לה שאין ממותרת הנהגה רקרואים
 משכן הלב, מכוון,כנגד השמאל יד ושנם שלהם -הכל יכירו_כיומהנהנהם
 הגלויים הנסים שבראש, תפ?ין רק יראו, מה אם"כן והדעה,המשפט

 אינו. של-יד אבל לאות", "לאהריס גם ראש. של תפלין על-כן ישיגו.זה
 "איה בעוה"ר "מדרגה מהר על-ידי אוטרים הם כי לאהרים, כללאורנ
 נדע מורשה, מהורה שנהלנה היעת, , אמהה על*ידי רק אלהיהמ"נא

 לאית"* "לך רק הם על*כן ונוראוהיו נפלאותיו הם הםשאדרבא
 שננשגב בעצמו מהכלל התבליה גלוי הוא טובים וימים בשכהותור;נר;

 רק בנלויים, הול שהם פרטים, להשבלת צריך ואין לברו'ר'
 יהם המניה דבודאי אדה", עצטם "הם 15( )כריכין על-;ן קודש,בולו
 דבר במלאכת שמוהרים בהוה"ם אמנם שלהם, לארר2 זלזול הריתפלין
 מקדם בל המקומוה, מנה: לפי תפלין הנהת מצדת משהנההאבף

 מנהנו. "פירמקום
כי



כהפאר נ בירישחבש
 עצמם ~מצך אמנם אם הבא, לעולם הלק להם שאין אותם הנהבי

 עולם י י ה ל באים הם זה ב:ל לעולם-הנא, מהלק אברדיםכבר
 במלאכת רק המותרים המועד הול קדושת בנגד מיוונים והם תס"[ייק,:ט. ]עיי להעדלם-הבא, באים ם ל י ,,ב קד( )::טדרין בנמרא כדמסיקהבא,
 עולם לחיי ההבאה של זה תקון המשך הקופה הם שכודם האבוד,דבר
 יש שעדיין. וכיון הבא, לעולם מחלק האובדים אותם את נםהבא
 -שרנלוי לוטר שיש רק בהם, נם הפיין הנהת שייך ולתקן, לנטורמה

 הנהה של יהש לו נכון כזאת, נשמה להקן שצריך מי הנשמוה,בשרשי
 ליהש נכון אינו כואה 'נשמה להקן צריך שאין 'ומי בהול-המועד,,תפלין
 המנהנים נתהלקו מה, עד יודע אתנו עןאין ולפי א-לו, בימים הפללןשל
 לפי נשמה כל מסבב הטבות סל והמם.4ב . המקומות, מדר לפיבזה

 . . לה. הלאדי במלמהצרכה

 הירודים של והתקון ברכה, הטעונה . מצוה בנדר רק נאותח אינהברלח שהרי ברכה, צריך אין ואולי היים, אלהים דברי ואלו אלו פנים כלעל
 הוכט(. ד"ס ותוספוה גט )סנה ברבה טגונה שאינה ה ב ו ה כבר הואהאובדים
 אשר והתפארת העוז את לנלות עולם בימי יכונננודהשי"ת

 .קדושו. עםלישראל

 גדרוש
 זה הרי - ירו פם ע" או מצהו ;%"בדענן

 כד( )מנילה המיבוה"דיך

 השב5 בההחברם. האדם היי שהם כללים, שני הם והבה השכלהנה
 -והכח- ראריה, הנהגה ונל ה:מה כל שממנו הכלל,חוא

 לבלע רק חרא שבל בלא הכה יהיה כאשר מעשה. וכל פעולה בלממנו
 רשע "ובמשל כ;( )תסלי בכהו. יקלקל בי -תקון, להונין ,דלאולהשהית
 השבל חי. דבודאי השבל, שליה אשא איני הכה אם-בן, עם";יאנק
 עצמו מצך לבה צריך ואין ומשובהים, מעולים יותר עצסם,מצר
 שהנפש דהיינו לשפלים, נם האפשר כ2י מטיבר להענ?ק בדירק

 ל?עדל, דענינה עצמה מצר שבל ציורי לקבל דכולק אינהחמעשית
 כצטיירת בשהיא אבל לבדו, השבל כפי ולא ועצמייר פעולוועיהובפי
 הפערלדת נושא דהיינו בפעולות, שיש ה;לרי בפי תצטייר הפעולותכ2י

 הב:דרנדת, בכל דענין דבר בכל לבה ;ילה והרא ברדא5, -השבלקדם עצמי שמצד 2* על א: זה, ל?י והנה . ן ש ; מ ה ל כ ש השהד~ו
 הבה ל;רכד, והבה, השכל פהברר שנמשכת התולדה מצד מקרםמבל
 להעלות :רי ה-טכל, לקכי וכלי בסיכ הדא שקכה משום לחש:ל,קדרם

ין4



פ!אץ גריושהטש

 ידדעל
 צ"ך-

 מכבד הץם, מים כקדר הוא 'הברך הכבהד ,חנה דכך,
 לפי מרזהלק ואצלגי בחבן7 יהזה גבויי. .הבלתי דבבחן העננן בחדרנהיה
; רג,ג' וכי וחמקבל.הגד,"ח -  ב_הם,"הדרךת דביצא בכו=ים.הרדמה, דרק הדא 
 '"ל =-רריו יה.נך."; יתי הי כייא;

 אך-
 מול:חלוזם יי כשדרע ר:זבין,

 )פוט' ש,תמ.:ק נידם ;ה:ך טשפכים ;(ומי הש:. 'ט.תך)קקידמ
 2רמי ן2רט השכל כשיההדל ו"ן דהמדך. ונדבהן הדא,2עולוה,-ןך'

 ההיים נאור לאור הכמתו ;נם י:ב_א אמתר, ד'%ןמות בקרד,:ןהקורש
 יא הך4ן; לך; בכלל יטההרנלתד כשידע הכה דכן אלהים. ד; פניאת

 ד" שרצין קדדשין, בדבוים בהתהרהד השכןתד יפי אם כייפרמנו

 והכח, השכל להההדה לבבו ישים שלא מ5 ירע רע דהנה הדא.בכך
 יתברך הוא כי הכיר ויא בהתהלתו השכל עול פרק שהנ'ו כיוןבי

 בארהות ה:מתו רצועות יהדר להנימי;"7 הכמק': יחכ ' כ(3ד:יי5
 ההנמה "ראשיה . קיה( להת5.ס עלאכן דרףל לא בתדהך וימעהעקלקלדת

 נ:מכן וזהו ההכמה, ראשיה יתברך שממנו להביר שהוא ד'"ןדהאת
 דלא קנין שההכמה .טתד; הכמה", קנה הכמה ;,ראשיות ן( )ייס5יאמרו

 כן לך מציאותך שהקנה כמו ירנן ד' היא לך שהקנהו ממי קנין גנפ'ט,רקעצמי
 שיפנל אהר א, השכל, בהתהלת זה יטוף ירמד לא הכמתו,דאם יךהכנה
 ודדפי. יטבר ןלרפא כלל א2"טר אי כקתכנם צרה המנכה דתבסרהפמל

 יתנרך,וכשיעשה מנדבהו הוא והדיתו שהתהלהו לבבו הכה,-שיםוכמו"כן
 .מים ':טראב שהדא ידע 2ערלה,כל

 'דיעה תדמה ותברהי ישעו כוכאר חיים.
 בעא הכח כשי2.ט אבל והישר. הטוב רק לעשדה הכה אה תנההזו

 ולידרנם הדרתם היד בבר דדהן"ין, 2בוהיים יצאו והמעשים והבנח,דעת
 ד', בקה, יבאד שלא ולכ:מזר, כהונה, נ-*י לחלל ודרמים בקדד'טח,שלא

 שה'טסייתברך מצך באדרני, המורד בליעל אדם הוא הממ'אוהנה
 ו:מרידה ענין בודזלי- כי כמילן והוא עולמו, לשבלול בלה שלימה לונת;
 בן הרבקיפ שזוקים האמתי, וטובו יחודו הכלית י-יר שלא מ2ניהיא

 ההדרנה ערך .לפי ופתיות ככילות כל מתפשט ממנו כן עייהברך,

 ליציאתו דהמנה טיפש" 1;מלן כמד מצבו; ערך ל2י ככיל הדאכי
 וחכמהו כהי להתהלה לב שם שלא מפבי ודאי הוא הקדישהקתהום
 הירגה לא להרנחןהד לב משים דניה אס כי אחי, לצד ימהעל~כן
 מאין מוגקדש" הילל היה שכ-ר כ'ןן בפרטים, אחררנ דתזיה כלןלו

 הפרטים.ינזמאד
 כי להכיר והשכי, המח'טבה "ורנ- מעלה הי(נ 'טלצרז:י: "ת2ליןדףןנה

 דזיטכ"7 ב.ה.ן יטהן(נ מתפלז:ן, הדא בא. לבזדה, .ד,קמכלכשיבוי:
 לכחו. חריף הבל )גך'טכיו, 'ניל כל כך ראחך להב.ימין"י ח=מ=נא"רהב

 כה, נותן יטהיטם=;'רננרר ל יינוכי כי הבה, מע:דם ב,רדע/וחרנ2:'ן
 ידיןע(רנן.. י;דכ;וע ר:לך שיעשה, כהביה פע,לחונל

 'טך3רי:'" ן,ך,2לי, כ,מןרנן תה, נ;ךיב:ב.מ:
 כדןית- הכ:.ה בגדבה

 אדר ידי עי בנ,יה -  'טמתהרים  מק)יב  והינבן:':המחלבה
 מרגאחרת ד"נינה מק"ת היע הנ.(ט:ח ב,למת חך ;נן, השה=רהן)1:ה



כט2אר נדוושהבש
 להשהנוה בודאי השכל עלול מ"מ המוה, שבלשר ההיים :רוהלנמרי
 לנו הכין נאמן מקור על-כן אוהו, הנושא שבבשר המזנים שנוימצד

 נבוה ממקום בא שהשכל באמת הוא שק שנדע היים, מקור ית',הבורא
 הנ2ש ו2עולוה הנוף עניני מכל בעצמוהו הוא וגדול השי"ה,מאה

 השבל, דהיינו שהבלל וביון הוא. ד' הלק כי נדלה, וקדושתוהמעשיית
 ב2רפים בשישביל אז ראשו, על .רוהו שהופף הוא ו' שמאת האדםידיג

 תקוה כל הכלית שזהו ד', ה2*ן ל2י ומיושרים למבין נכוהיםימצאם
 לה:יר יד, של .התפלין עליו ישים הכהות, כלל מקור והזרוע,והמדה.
 הכללי. חסדו-הכה לו נותן. יה' והוא נשפעים יתב'- טמנו הכהוהשכלל

 הלילה אבל שבכלל, מה כ"א בו יהיה לא לפעולות הכה זהזבשי2רט
 "אזלו ה"ו, לשרשם .לבב שומת קודם ל ע ו 2 ב והשבליות הכהותיסיהלקו
 ורע", טוב קדעת "ע'ן וזהו יד(1 )ייוכ ויבש" יהרב ונהר -ים, מנימים

 בל בתוך נעלם שכל שנמצא יוסר אנו צרילים כרהנו על כי ג()גר~סית
 וביוז ל,ה, הכנה לו שיש בנושא כ'א נמצא דבר כל אין שהרימאכל,
 ע"כ אבו מכירים בו, נשא והשכל המוה, חומר ג"כ מתגדל המאכל'טע"י
 פרטים, בלא כללי לשכל מוכנים הם אבל לשכל, מולניננ חלקיס במאילשיש

 מקום שם הפרטים במקום ע"כ בטבעו, לא בבהירתו האדם יעשםוהפרמים
 היתה הדעת בע*ן אכל ית'. קונו אה להכיר חלב שימה והובהה;בודה
 האדם בהירת בלא השכל שנפרם ונמצא פרום, עליו יהול שהשכלהקונה
 שלא הורהו הרי קודש של נהכרה שלא נפרט שכנר וכ.ון ממבע-,ר;

 זוהמת והוא צרוף, וצריך ודרדר, קו'ן יצמיה בהירה ע"כ לידתו, ונם,בקדושה
 הכנ,תו בדדך זה יש בכה שנם השבל) מצד כין ה?ה מצד ביןהנד'ט-

 לכל, יראת9ו'9מהורה, שהקדכנ וצריך -כבר,"ה2רם
 דוקא על=כן הארור, הנהש מזוהמה ימהרנו באה כולה התורה כלררזנה

 המהשבה הת2שטיה ומקום לכח. ודכה לשכל, השכ" מקומם.בנובה
 קדושת מכלל דוקא מתפשטים להיוה צריכים - המוה צדדי רכל הנוץ,בכל

 יש אן הה2שטות, טמקום למטה הם כשהתעלין ח"ו יא אבלהתפלין,
 שעל דחיינו ב2רטיותם. מהקרושה שיצאו ובכה, ב:נכל למינות נוסףכה

 שכלל ידו" 2ס שועל המצה, אל מהמוח מתפשם השכל ש:ברמצהו'י
 קפום הד כל האצבעורנ, לכל היל להרל היד אל מהזרוע מוזפשמהכה

 אם ני קודש ילדי שאינם המינות" ,-דרך ממש הדא קבלתו" רדרךארהיה

 זזהד לד', קוד'ט שבת לתהום הוין ביא נ2קת מזונה רילידו זנוניםי"די
 דהיינו לביים", על א"ה דברי את "ףטמהם יי( )יכדי: הבתוי::אמר
 ביטצל, הלללי מקור המהיה דהכמה הנפש נפשכם" - "ועל הכח,מקור

 יטוט2וה "וחיו והכה, הלב ידכם".מצר על "אות אותם4וקשרתם
 . ד.השכל* הנ2ש מצד עיניכם"בין

 הומר, על=פי שנשוא דבר שבל לישראל, עוז הם ההפלקוהנה
 שעל9ירו האדר היא שהשכל וכיון החוטר, בהשרגנותמ*טתנה

 לה]סד יונף איה שמו, ית' העו"מים בצור דבקים ל.היות יכוליםאנו
 על=כן המודוהיו. ואפפו השכל, ישתנה המזנ כשיופר*ן אךיתקלה,



פאר ד גדרושהבש
 שלא הטבעיים המזנים משנויי שטתעלה שכל, קדושת 'קונים אנובתפלין
 שאינם העולם אומות והנה ומצות. תורה שומר כשיהיה בויגעלו

 כ"אמוזהר'ם
 על.

 של בטבעו גם ומושרשים שמיומדים נ"נ, מצות שבע

 ההומר טבע מצד ישתנה לא לו צריכים שהם המעשי השכלאדם"
 אורות מצות, . לתרי"נ שנהעלו יע!ראל אבל תולדתו, _ מקור .לפלס"כ-

 על שבנוי הטבעי השכל ממילא כלל, הטבעי בשכל ימודותם שאיןקלדשות
 על*כן -יקום, ואיך לו צריכים שהם המעשי השכל לאותו מתנגד ויהישיםשרשי
  שתים בי  נראה ולפ"ז תש"י. נ"כ מקבל שממנו ביהוד, תש"ר ע"י לו ~פלםיהיש
 ההומר עכירת מערובי הטהור הכללי השכל הךמפת א', : בזה הפעולותהן

 ההוש*ם ע"י מאליו ונפרמ בבר ששורה 'השכל לקדש ב', לשנוייש*ועלויתו-
 אהר ונגרר חיותו שואב שיהיה להזקו הנפרטש הכה וכטו,כן העלם. ועכודה.,

_הששסי-
 טו"פות וזהו בו, שולטת היד שאין במקום שהוא הטהור"

 להזכיר וזכרון כלל, בפנים אינו זה מחודש תלשיט פומפות :מיוזכרק-,
 והכח השכל שפרמו ההושים כי 'עי"ז יזכור כי ונעלם, בפנים שיש_מה
 היא ד' רק כי: ויזכור ושכהה, .במשנה הוא מקורם, -על עין שימת,ללא
 מאהוריו, שבעווף של*תפלין :קשר וזהו פרטי. חיל, לע*שות לחקנותן

כמי
 קדושת אל להשיב דהיינו לפניו, עבר שכבר מי אהר להשיג שרו,ף'

 פורמים כבר שהע*נים העינים כננד והוא הנפרמ, השכל אה גם.הכלל
 אחרי ורודף לההנהגה הנפרט השכל שהוא העדה" ועינ, כטו ענק,נל

 השכל, התפשטות שכלה במקום מקומו הכגשיבםומקשרם,---וע"ב.הנשסטים
 הוא מהמוה הנמשך השדרה הומ כי יהד, שניהם לקשר הכהוושתהיל
 כה לך הנותן הוא כי אלהיך ד' את "וזכריש ובאברים. יבנוף הכחטקור

 --- ------ ----- היללעשות
 דדרוש

 גני דקא ה,א יוהנן, ר' לגביה על חלש, אלעזרארבך

 גליה 'אפל,בבירע
 -.לדר;י"

 דהוה הןייה נהורא, ונפל

 וכו'-. בכיה קא אמאי ליה אמר אלעלר,. ר' בכיקא

 א"ל בבינא, קא בעפרא דבלי שופרא להאי ליהאמר

 ה( )ברבוה הרויהו" ייי' *יית, קא ודאי דא -על

 בעפרא" שדבלי הלשון קשה עוד באור, צריך שהענ*ן מה טל.דךע*ף
 ר"י היה חי והרי עבר, או בלי, הוא שעכשיו הוה לשון~שהוא

 יקשה הלשון, משמע שכן נדהוק אם וגם בעפרא", "דיבלי לומר ל.והיה
 הכי, למימר לאינש לי' מ~בעי לא אביי "אמר יט( יף ) דלקמןמהא
 לעולם -הנינא בר יוסי דר' משמיה תנא וכן לקיש בן שמעון רלדאטר
 מקראי ראי' מייתי דהא אדהתם, דפליג וא"ל לשמן'ו,. פיו יודמ, יפתהאל



לפאר ד דרי'ט"חבש

 רר' מפניו נהורא נפל דלא הטעם המפרשים, מש"ב על*פידנראה

 רר' 5ט3ק"ט( כר6"ם סוכ5 פ"3 )כרכות בירושלמי דאיתאיוחנן,משום

 ש"ו,-והנה תפילין להניח_ יכול הי' לא בראשו חושש שהיה מצדיוחנן

 וישהמותין כ6(, פ" )זוסר בלום מנרמה לה לית יד של דתפליןנודע,
 יורדוה' ור~יה מזה, גא זהמרון קלטול כל אדרבא אזמפולקים,

 אהנה ש"ר "ר2פלין 5ס( )מנהות אמרינן אז כשנאנם וקמות.
 קי(, )פגקיייד אלמנה" ולא כאלמנה ד"היתה משום ש"י", את 'מעכבת
 ללפרא. שכיברג בעוה"ר אז אבל המדרנה, בםתר בה מאירא"כ
 נאהז א'כ "י( 3"מ )ע'" אבינו דיעקב שדפריה מעין היה יוהנן ר'וד,נה

 הכתו:"-כאילו עליו שמעלה דומה-אונם ואינו ישראל,בתפארת
 המקדט' עגודה "עבוד דומה-רצוננד שאינו כמו בפועל, התקוןעושה
 נעש" שאילוכמו

 הש5טךו2 עכוב לי ב-מינוי במהרה שיבנה וכמו ונבנה,

 עיקר: לל והוא בעשיה, ואהיזתה הםמ"א לשלימת אות הואבפועל

 ואשפחה דעשיה,, טלכות עדיין נתקנה שלא מצד והגלות,הקלקול
 ו2לאעהי(כנויע קולתיה רעיא כולבא זייניה, תלא ביתא ימריירתאובאהר

 היה קיץ העונוה נימו נאולה, לקרוב ישראל זכו שלא במנדבעוה"ר,א":ודאי
 בעפרא. בלי ג"ב ש*י דהפלין שופרא בעוה"ר א"כ תש"ר, להניח יכול יוהנןר'

 פאר כי ס,( )יסעי' אפר" תהת פאר להם לתת ציון יאבלי עלשום~דזוהן
 הענוה בערכי לאפר עיר ביז וההבדל ויתרון, מעלההיא

 מצד הוא עפר כי במק"א,נתבנו
 הנפסד,בשאין בהמרו תולדהו נריעות'

 קדדשה שהם המשובה שקלקל מצד חוא ואפר עליו, לבו לזוח במהלו
 נוכשהיצר יפניו, לעטוד .בנפשם וקדושים גדולים בבהוה השי"ת,טהננם ישראי קדושת יתרון לאור ומוציא מפאר השי*ראש והנה נפשו,נהות
 שפע מצד אדרבא אז ש"ר, בתפילין ח"ו שבועם עד מתנדלהרע

 הרמים בכהותיו שמשתמש יותר, ונתקלקל לרועץ נתהפךהמעשה'
 יהיה ו,פאר וכוציוחזר מפאר, אפר נעשה א"כ ה"ו, נמרץ ומבללנאצה
 געשף זדונוה ו" :ד(1 )סס רהמתיך.. עולם "ובהסד כי מאהבה,תשובה

 )יומ5 כזביות"לו
 פ"

 מלע*שות כשנאנם. אמנם ודאי" פאר יהיה מאפר א"כ
 שיד. *מעלה שהרי . השל*יד, בהנהת קלקול נעשה לא ודאימצוה,

 כפי לקודש טתעוירה הנפש קדושת מ(.וממילא עשאה")קדוסין כאילוהכתוב
 ועבד, במאן לא מ"ע,אבל בפל לא וא"ב עבר דלא במאן דאונסה אלאמקורה,
 יג*יוה_ לא דעכ"פ סק*נ( סכ"" ה-"מ ס'ך ועי' ס'ו ס'ז ניטין)יר-ס5מי

 "הפעול"
 טמש. במלים שיהע ועד לנמרי, השמאל כהות על מלך שיהישעד

 ,ייואיו על רז"ל ץטדרשו כמו מאליו, נקרא ד' שם שיהיה דהיינובהנהנה,
 ס( )"י5ק. כבהמה* עצמם .משימים דהיינו ט-(, )מנ'3ס "מאליהן"נקראימ":

 טקום של רצונו אהר נמשך רק כמעמ, בחירה :לא : במק"אשכהבנו
 מהעיה והיה מתעיה, העפר שאז טצרים, בלי רבה באהבהב"ה
 נצחה שהפט"א כיון אבל :דולה. תשועה והיתה יוהנן ר' ע"יהעפר
 דבכי "א-'ל : ש"ר תפלין הניה לא ואונמו מכאובו שמפני בעשיהבעוה"ר
 נרם וזה הבכיה, עיקר. והוא בעפרא", לדרעי'-דבלי שופיא-דגליאהאי

שלא-



פאר ה דיירשהבש-
 דא';ל ער בויו, העולם ככל דשקול אלעזר ור' הישר. אור נתגלהשלא
 ראוי זה ועל .דוי, בערש ,ומוטל אפל בביה גני הי' כס( תפגית *עי'ובוי ברי "אל;זר נא"ל מרישא", לעלמא דאפכיק לך "ניהא הוא בריךקודשא

 ד, ,כרכוח )ט' ישראל'. בתולת ס("קדם )עינוס ד' יאטר עדילככות,
 הדרוש
 )נ"מ:ת;!ג( אהוךימ את את,.בפגןראות":הסהתי

 העידא שמעין ר' אמו ביזנא *ך הנא ך,4וסר
 ו( )ביב.ה ש"ת" קשר למשה "קב"ה שהראהמלמד

 )יגיוות לוי על רבי שאמר מה על במק"א שכתבנו מה פי על לבאר יש-
 שאינו כל שיבור המלך, לפני לך4ר שיכול כל שהרישיבור, דמי והיכי שהוי דמי "היכי סל( )עיוולין דאמרינן מאי עפ"יונייארן יהרפהו. למה פלא שהיא בקדקדן", מיה לו שאין לי "כמדומהט(
 שמתהלפת השכרות פ'גדלת פבת . כי והענין, המלך", לפני לרבריכו5
 הרעת כלה שהוא המוח בי הוא, הרבה,. לשוהה "ימעא עעתה ביןבטבע

 מחמת העולים האדים כי חמרו, טצד ונקי *ך בהיותו כ"א יפעלוהשכל.לא
 ;ל, אל שיעלו מה כ" מזדככים הט יראויה להדרגה בטנעםשעילים מפני מ"מ האכילה, אחר מעט אותו לערכב*ם באמת הטוח אלהאכילה.

 שכבר מפני מהשבה" טלהשוב המרו יפמידו לא המוח אל .שבבואםעי
 להיות_ הראוי. המוח, לתכונת במןגם קרובים להיות ג"כ האדיםהוכשרו
 אז, לשכרה, ישתה כאשר- אבל הדעת, ואוצר ההיים לרוהמרכבה.
 בלא הסוה א( -וי-עיה--האדיים יתרה הנועה מהירות יפעול הרםנרוי

 הטהרו. טרםהדרגה-
 במוה נהונים והשכל המזימה כהות : לפלגווז מתחלק "מרהוהנה

 הוא השדרה, לחוט הנצמד באהוריו, שיורד המוח אבל :שלפניו.
 הרצון לפי הדבוה כלי התעוררות וימדר והזכרון, השכל הביהנת לפיהרנל ?עמי ימיר הוא הנו", לפעולוה השכל לפי מדר הנוהן חמדורמקגם
 שכליוה, והנהנות פעולות לחדש- טקור שאינו ונמצא בהם. -לבטאהפממי

 מעט רק ששתה מי והנה לפניו, תנתון בהמוח המונה - לפי לטדרםרק
 המוה, במורד כ"א האדים אצלו יעלולא

 במקו"
 .הע!דרה להוט הממוך

 לא כי כליל, יפמד לא שמלו עלאכן הכרור. פועל שהוא הנולגולת"במוף
 שהוא ומה עמדן שנעשה מה מכל וידע השכל, למקום אדים נ"כעלו

 המיך, לפני. לדבר ל*ון איש יהיה ו"א נתבלבל שמדרו רקעושה,
 שמדבר למי .הראוי הגון והכמימ מדר ע"פ דבריו אה למדר ייכל לאכי
 הכונה לעצם המתיהשת במדה עדיין צלולה שדעתו שע"פ המלך,לפני
 למוה האדים עלית שנרם עד ששתה למי דומה ואינובכלל,

 ועמדו. לו .אשר מבל מאומה יודע אינו שהואהעלידן"
 ורצה יוכשר, לא שבעיניו דבר לרכ? ראמר גדרל*דעה שהיה לוי,דףזנה,



3אפאר ו היירשהבש

 אולי רק שימעהז כטעם א"א .היענ- שבלו שמצד לוי, מעלהלהורי:ע
 לו שאין לי "במדומה שבלו,וזהו בכינת שלא ויצאו בדאוי הדירים מידרלא
 ה;ורץ. לצד שבטוה אהוריים הלע קדקוד: להיגם שהמורגל בקדקדו",טוה
 מהנהגתו אמת, הכמה קבלרג על-ידי ומשיגים יודעים שאנו מה טכלרהנה

 אין היקום, כל אה עולמים צור בהם שהקק רצונו, רבהוהיה'
 ובאופן זה בדרך הוא למה המציאוה עיקר מטעמי מאוטה יודעיםאנד
 אינה והשגהינו הכמהנו וכל כלל, טושנה הבלהי הבמהו שהיאוה,
 זה באופן הם וסהוהם הדברים .שמדר המונה לפי והיהש, הסרור ביושרכ*א

 נ"כ. שכלנו ערך ל2י נמדרו כך לטה נכון טעם יודעים אנדהמהגלה,

 ונהרין 2הוה, נקב העין במקום למה נבון מעם משינים אנולכמץטל"
 אם אבל העור, ימהמהו ולא לראוה יובל למען בחכמה שנ;שה-
 לראית כלל מהירה ה;ור יה*ה שלא לעשוה יה' ביבלהו הלאנשאל
 רק ה;ליונות, מדרגות בבל בהם וכיוצא טעם. נשינ לא ע"זה;ין,
 ההוציו-אנו ממך על-יד יהבט5 הראוה שיסד,-שכה ההוקיםשלפי
 נ56י:ום( עס כויכוהז ז"5 5סרמכיס מסס" נ,,סרקי )ועיין בזה, הכמה טעפמכירים
 באופניהם, חדושיהם טעם מקורוה ולא הענינים מדר הוראה רק הואא"ב

 וזהו שבקדקדו. טוה שבאהוריו, במוה הוא לזה, הדומה בחובאדם-
שאמר,

 "וראיה,
 על עומד שהוא ,קשר-של-הפלין", והיינו אהורי" אה

 נכון למדור קדוש שפע הזה המוה על להשפיע ומו;יל ממש, זהמקום
 של טעמיו ובודאי ולכבודו. יה' ,השם לשם מבוונים מ;שיו כלשההיו
 שהוא והיינו, מאד, עד ואדירה קדושה עליובה בתבטה קשורים הטדרזה

 העמוקה, העצה ענין -שבהפלין, אלא עצמס. ההפללן נקדושהקשור.
 י נ פ .ו דוקאלזהו בך הוא למה והמונה המציאוה, מוד ופרטיבכללי

 מעשינר שיהיו מועיל קשרישל"תפליז שענין - רנמצא "ג ו א ר י א---ל
 לפעול לשל-יד בח ונוהן ודעה, בהבמה יה' הוקיו ע"2ממודרים

 ;ל-2י ,ובטהרה ' בקדושה שיהיו כולם המעשים שדור עלבהשפעהם,
 ואורך היינו - הקדושה,תורהנו

 לעד. ימינו -

 ודרוש
 ישה4"% :.נר עד הברכויק 8סדר היה.רקוא"ש
 עומד זמבדך רזפלין טבירז היה ואן:רזפארה,

 ס"ג( בה סי' אז"ה )שן"; בהעארה"ישראל

 קצה עמוק בהפארה" ישראל ב.עוטר לתפלין גיול ענין שישי"ל
 "2אר"* נקרא*ם שתהפלין לפי עשהוא דברים, של מפשט;יוהר

 איהיית מכ( )יסעי' שנאסר "הפארה", ומהו "עטרה" מהו להביזדיש
 דע". ביד הפארהעטרת

 לפעמים : צרון או2ני שני יש יהד, שמצטר2ים דברים שני שבכלו'"ך
 שהוא ט2ני ממ2יק, א' כה ואין גדול, כה לו שצריך דבריש

 כמי אהר, כה לזה טצרפין 2הוה, או מהצריך המחצה רקעדשה
 משא ,



פאף ןרירשהבש

 ,שזח'מין נמצא ;מו, אהר מצרף כובדו, מפני להרימו יכול אהדשאין
 להכליתו טמפיק היה שלא מפני , אלא לבדו, באהד נם מצוי היההכח
 השנים, מהבור הנולד הכח מין ולפעמים, אליו.משנהו. לצרףהוצרך
 הריהים, אבני ב' ע"י הקמה טהינת כמו לבדו, באהד כלל נמצאלא

 הטהינה. כה .הצי היה מהם שבאהד לומר כלל שייךדלא
 צורת שהנהן הדברים" שני אלו נמצאים ג"כ והוד" נוי לעניןדהנה

 י"( )יכי"5 ככתוב מלך, 'צורה ובפרט היא נאה ודאיהאדם-
 יפול וכאשר במלאכתו, ומפואר נאה דבר נ"כ הוא והנזר מלכות""הוד
 -וכאשר בציורו, נאה ציור יפול נזר, בלא לבדו מלך תואר עלהעין
 אל כשיתקכץ בהכרח א"כ נאה, אצלו יצטייר נ"כ הנזר, עליפול
 חמרה, ויומיף הנאה ציור ~תכפל הנזר, ונוי מלכות הוד אחד,מקום
 והעטרה לעטרה, נאות - המלכות הור , כי לזה, נומף יש עוראבל

 מה הדש הדר_ אור יולד יהד ובהקבצם המלכות, להודנאותה
 טקודם מינו נמצאשלא

 באהי
 הקפה לשון הוא עטרה והנה מהם,

 המקיף הנזר להוד מיוהמ והוא דוד", אל "עוטר?ם כד( " )סמו")כטו
 אבל הכפל, מצד הקדום., נויו על נוי שכפל מצר ומומיף האדם,.את

 ואור-' רבה קדושה בהם יש בעצמם הם תפליןדו,נה המפואי. בהדבר הנולד עצמותי פאר הואתפארת
 ונפש. ודאי, גדול

 שהקב"ה ומה תכלית,. לאין אורה נדול ג"כ שבישראלהאלהית
 מצד נכפלות המתנות היו אם טובה רי .היה בתפלין, אותנועטר
 כמשאה"כ ית' ממנו מתנה היא מעלהה ורוממות הנפש שקדושהכפלם,
 מהנה ,.ג"כ הם והתפלין במק"א; וכש"כ- נויב"" "ברע ז( הסיריס )סירע"ז

 שיהיה הישראלי, האיש ונשמת ונפש רוה תוכן השי"ת אבלטובה,
 הדש אור יהד--יאיה--: שבהתקבצם עד התפלין, לקדושת כל"כךמקביל
 אך לנו, נהן אשר השי"ת צדקת זהו לעצמן כשהן המתנותיהנה לבדו. מהם אהד בכה כלל ניתן שלא מה גדולות, ופועל והדורנאה

 הומפת ותהיה בפעילותינו, א_ותו שנעלה לנף נתן יהרהבורן
 ש,כה די שלא, מהשי"ת גדו" הסד וזהו קבוצם, ע"י אפילועצמו: בפני א' בבל שהוא ממה גדול פעולהנון ברכי על שתולההאורה
 שנהיה בכבוד, .-לעטרנו הומיף עוד י" קודש, הכוש בפאראותנו
 "עוטר וזהו ובהורהינו" ידינו בפועל עצמנו. אה וסשליכים עוליםאנהנו
 מצד תפארתה שגדול -- ומקפת, עוטרת בעטרה אותנו שעטרישראר"
 אבל בהן. נם אוהנו שעטר נפשותינו, הוד -על נומפה והיא;צמה,

 שאין מה יחד, שניהס מקבו*ן נויד הדש פאר עוד הואבתפארה,
 גיבול בר לאו ד"אפר מאפר, היפך ש"פארע וזהו כלל, לבדו א' כלבכה
 משתלם פאר זה, ולשמת כלל, להברו אהד בו מתדבק ואינו יה(, )סכתהוא"
 מצד מתעלים, עצמם שהתפלין נמצא זה לפי לגטרי" אהדל;נין

 הנשמה. על שורה הזאת והקדושה ישראל,קדושת
 זדרוש




