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 ~4/ 1 ש 1"1 .."..הי"יי

 בראשלתפרשת
 תגהומאבמררש

 כיצד חדש בית הבונה רבינו ילמדנו אלהים. בראבראשית
 חדש בית הבונה ז"ל רבותינו שנו לברךצריך

 המדרש. עכ"ל לבוראו רוח נחת שיעשה כדי שהחיינומברך
 שנקראו ישראל בשביל בראשית הידוע. דרך על לינראה
 לתורה אותיות רבוא ששים יש ר"ת ישראל הז"ל כמאמרראשית
 נברא שבשבילה בתורה עצמו מדבק אזי זאת מאמיןוכשאדם
 שבכחו מה כל ולקיים התוהר לשמור עצמו ומקדשהעולם
 קדוש כאלו עצמו את אדם ימוד לעולם חז"ל כמאמרלעשות
 השמים ושמי השמים ע"ה המלך שלמה וכתפלת מעיו בתוךשרוי
 מקדש וכשהוא קטן עולם והאדם הזה הבית כי אף יכלכלוךלא
 ששרוי ובבית יתברך לשמו מרכבה נעשה הוא אזי עצמואת

 מצמצמה אעפ"כ יכלכלוך לא השמים ושמי שהשמים אףבתוכו
 בית בונה הוא להיות מאוד לשמור האדם צריך אךשכינתו
 מדור להיות אנכי מי ואימה בפחד ולטהר לקדש הגדוללשמו
 הוא אזי יותר מפחד שהוא מה וכל האדונים לאדוניובית
 להיות להשי"ת והפחד האימה בזה ויותר יותר ודירה ביתבונה
 לו שיש מי וכל לב לנשברי ה' קרוב כי בתוכו ושורהשוכן
 לפני תמיד מפחד שהוא נשבר לב נקרא זה השי"ת לפניפחד

 איזה אפילו שיקהטה מה וכל ורוממותו גדולתו לפניהשי"ת
 כלומ עשיתי לא ורוממותו גדולתו לפגי באמרו פחד לו ישמצוה
 וקוני צורי נגד בגרוני לדבר כמוני אנוש שפל חיי ומה אנימה
 שיש מי וכל אני ופשעים עונות מלא אנכי ואביוז עניהלא
 קרוב והקב"ה גדול יותר הבית בונה הוא אזי פחד יותרלו

 וזה וב"ש ב"ה הבורא גדולת יותר האדם ומבין יותראליו
 פירוש וזה סוף אין וג"ש ג"ה השי"ת כי סוף לו שאיןדגר



רמ"לבראשיתלקךטיר

 תדש בית הבונה זה ישראל בשביל וגוי ברא בראשיתהמדרש
 לו יש אזי כנ"ל העולם נברא שבשבילו זאת מאמיןכשאדם
 בונה ובזה וכו' העולם כל את מכריע כי עבירה לעבורפתד
 שהתיינו מברך יותר תדש דבר בונה יום בכל תמיד תדשבית
 עובד כשאדם כי השי"ת לעבוד מעתה מתתיל שהואהיינו
 עשה שלא ויודע גדולתו מבין הוא כי מפחד כנ"ל  ויודעהשי"ת
 יום ובכל אותו לעבוד שיזכה מצפה הוא אד היום עדכלל
 הצדיקים דרך כן כי כלום פללתי לא אתמול כי שהחיינומברד

 יתחילו שהיום יום בכל לישועה מצפים אך בעיניהםשמקטינים
 בה' אשיש שוש הפסוק פירוש וזה נפשם בכל השי"תלעבוד
 הוא המקוד אך אשיש שוש הכפל זה מה כי באלהי נפשיתגיל
 עתיד לשון אשיש השמחה של המקוד וגו' שוב כמושוש
 היום עד שעשיתי מה כי בה' לשמוח אתחיל מעתה בה'אשיש
 תגיל וזה גדולתו גגד בשלימות עשיתי לא כי כלום פעלתילא
 ואזי בה' משמח הוא באדם הבהמיות בנפש אפילו באלהינפשי
 בזה משמח אזי העולם בזה אכילה בתענוגי כשעוסקאפילו
 ע"ד באלהי וזה ערב ויהי במדרש לקמן ועיין להשי"ת כןגם

 משמח כשאדם צדיק בי מושל מי חז"ל ואמרו אומרותגזר
 גזירותיו: מבטל אוי בהשי"תתמיד

 עשו זה עדב ויהי אחד. יום בקר ויהי ערב ויהיבמדרש
 לי נראה יוה"כ. זה אחד יום יעקב זה בקרויהי

 לעשות צריך אדם כי אשיש שוש ילמעלה שפרשת ע"דהשפל
 הטובה המחשבה זה השכל ממנו יברח שלא מעולה שמירהלו

 שלא ממונו לשמור שמידה לעשות צריך שאדם כמו טובהיצר
 את לשמור שצריך שכן ומכל ועינו לבו בהסיר ממנויגנובו
 השמירה הוא ומה המקטריגים מפגי וקונו צורו בעבודתשכלו
 שעושה במצוה תמיד לשמוח השמחה זה מעולה השמירהלפע"ד
 מצוה כשעשה יומא כולי חוכא פסיק לא תז"ל כמאמרכבר
 מה קדושים דבריהם כי חז"ל למאמר טעם צריך אין ובודאימצוה
 המלך להיכל לילך זוכה אדם אם היום כל לשמוח בזהשיש
 עוד ולא האדונים ואדוני ממה"מ לפני מכש"כ תענוג. לויש
 ושיעשה שעשה במצוה עצמו את משמח הוא כשאדםאלא
 תענוגים ושאר ושתיה כאכילה עוה"ז בתענוגי עוסק אם אףאז



זרמ"לבראשיהלקוטי

 רגיל הוא כי לכלום אצלו נתשבאין אזי העולם שבזההמותרים
 לא אד מצוה של שמתה אמתשל ושמתה התמידותבתענוג

 עוסק אם אזי מצוה של בשמתה עצמו את משמת אינו אםכן
 אצלו תשוב אזי תענוגים ושאר כאכילה עוה"ז שלבתענוגים
 שמתענוגי עד לתענוגים מצפה אדם כל כי לזה עצמווממשיך
 שאול עד מהש"י והתרתקות ותומריות לגשמיות באהעוה"ז
 במצות משמת כשאדם בה' אשיש שוש הפירוש וזה ח"ותחתית

 אלוה וזה מהש"י להתרתק בא אינו באלהי נפשי תגיל אזיה'
 ישמור תסידו רגלי וזה אותי ושומר ממנו רתוק שאינושלי
 תטא שופ נשמע ולא נראה ולא בהתוכת' נמצא לאולזה
 בשמתה אלהיך ה' את עבדת אשר תתת רק בהקללות ת"וועון
 וגו' ערב ויהי המדרש פירוש וזה כנ"ל לאדם שומר זהכי
 מזבת קיים המקדש שבית בזמן תז"ל מאמר ע"פ וגו' בקרויהי
 בשלתנו המאריך וזה מכפר אדם של שלתנו ועכשיומכפר
 אותו ומקדש העליוגים עולמות עד אותו ומקשר מאריךשאדם
 אכילה לכוונת יזכה ואם השי"ת לעבודת כת לו שיהאואוכל
 הלעיטני האכילה זה ערב ויהי המדרש כוונת וזה מאוד טובמה
 ויהי עבירות לכל בא האדם אכילה ממותר תז"ל כמאמרנא
 זה בקר אזי אותו ומקדש כנ"ל בשלתנו מאריך כשאדם זהבקר
 אחד יום וזה אכילה בשעת אף בתמימות הולך תם אישיעקב
 שלחנו בקדושה אוכל כשאדם מכפר אדם של שלחנו יוה"כזה

 : כפור יום יום בכל וישמכפר

 נחפרשת
 היינו וגו' בשר כל השחית כי וגו'. הארץ את אלהיםרירא

 כמו בגשמיות גם השי"ת את לעבוד האדםשצריך
 את בשר כל השחית כי וזה הארציות גשמיות מיני וכלאכילה
 וירא וזה הגשמיות עם להשי"ת עבדו שלא הארץ עלדרכו
 שום הגשמיות בתוך הי' שלא נשחתה והנה הארץ אתאלהים
 כל פירוש הארץ על דרכו את בשר כל השחית כי כללקדושה
 עושה להיות למעלה עלה ולא הארץ על ונשאר שעשמה

 : ובטהרה בקדושההגשמיות



רמ"ל ידלד לקוטיח

 נפש צדיק יודע הכתוב שאמר זה התיבה. מז צאבמדרש
 כי וגו' נת תולדות אלה ע"פ השפל לדעתיבהמתו

 תושים בזה מבטל הוא במתשבתו בהשי"ת עצמו שמדבק מיכל
 את ירגיש שלא עד הפתד מרוב או התענוג מרובהגשמיים
 מי כי ופגע מסטין לו ואין לילך יוכל עבודה ובזה כללעצמו
 לטהר והבא לו יעזור וה' ב"ה לבדו השי"ת רק מתשבתויודע

 מתמת כי בארץ אשר היקום כל וימת פירוש וזה לומסייעין
 הגשמיות והתאות התושים כל בטלין בהשי"ת ההואדביקות
 התיבה אל באו וזה ומסטין מבטל דבר שום בלי מתהלךונקרא
 סתומה תיבה כמו וזהו במתשבתו לדבק צריך המבול מימפני
 יש טובימ ומעשים מצות במעשה עושה אדם אם כי צדמכל
 התיבה מן צא וזה המבול מי מפני וזה ומקטריגים מסטיניםלו

 התיבה מן לצאת וצריך לעשות גשמיות דבר איזה לפעמיםצריך
 שהוא והצדיק יקלקל שלא ת"ו קשה הדבר זה אךבמתשבתו

 הגשמיות התושים ומבטל בהשי"ת מתשבתו לדבק תמידבטל
 מרגיש אזי ותאוה גשמיות מתשבה איזה לו וכשבאהבהמיות

 לדביקותו הראשון לאיתנו מיד ותוזר בהמיות במדרגה שהואמיד
 התיבה מן לצאת לפעמים יוכל לזה בהמתו נפש צדיק יודעוזה
 ותוזר מיד מזה ובורת הבהמיות בנפש הוא כי מרגיש הואכי

 : רגיל הוא אשר כמקודם עצמו את ומדבק שלימהבתשובה

 לך לךפרשת

 מה אברם ויאמר מאוד הרבה שכרד וגו' האלה הדבריםאמר
 זה אליעזר. דמשק הוא ביתי משק ובן וגו/ ליתתן

 מה אמר ואברם מאוד הרבה שכרך לו הבטיח השי"תפליאה
 שנקראים מלאכים ממדרגת יותר הולך נקרא הצדיק אך ליתתן

 ועובד בחירה לו ויש יצה"ר לו יש שלהצדיק מפניעומדים
 הבטחת אתה להשי"ת אברהם אמר לזה בבהירתו להשי"תהוא
 מה לי תתן מה אמר לזה מאוד הרבה שכרך לך מגן אגכילי
 אני לי מי לי אני אין אם ערירי הולך ואנכי לי נותן שאתהזה

 : לזה יזכנו השי"ת באמת אותך לעבוד להתעורר בעצמיצריך



 טרמ"ל~יראלקוטי

 ויראפרשת

 ילמדנו וגו/ אמר כאשר שרה את פקד וה' תנחומאבמדרש
 ואינו זה חפץ בכמה האומר אונאה תהיה כמהרבינו

 דקשה השם בעזרת ליב משה השפל לי ונראה פליאה ליקח.רוצה
 נתאוה שהקב"ה עקרות אמותינו היה למה חז"לשאמרו
 שהזקינה עד השי"ת המתין למה זה לפי צדיקים שללתפלתן
 וכן להתפלל עצמה את נתיאשה כבר וסת לה כשאין האשרה
 שיהיה רוצה השי"ת כי לי ונראה וגו' בלותי אחריאמרה
 יפלא שלא הבורא של גדולתו שיבין אליו דבוק כך כלהצדיק
 דבוק כשהוא הצדיק כי לטבע חוץ אפילו בעולם דברממנו

 והיה מתפלל היה אברהם ליאת הטבע מן למעלה הואלהשי"ת
 שהיתה אף שרה כן לא אך צדקה לו ויחשבה בהשי"תמאמין
 היתה לא אעפ"כ עליה מתפלל היה שלא עליך חמסיאומרת
 לי היתה בלותי אחרי לאמר בקרבה שרה וצחקה בלבהמאמנת
 לנו שיתן להשי"ת מתפללים עושין אנחנו כן ובעו"העדנה
 סיבות התפלה אחר ביום בו עושין אנו כן ואחריפרנסה
 ולפעמים אמת לפעמים ועושין פונה לדרכו איש שונותמסיבות
 וזה היום בפינו שאמרנו מה בלבנו מאמינים אנו ואיןלהיפוך
 ליקח רוצה אינו ובלבו בפיו זה חפץ בכמה שאומר למידומה
 רוצה היה לא בדבר מרגיש המוכר היה ואם אונאהוהוי
 מחשבות שיודע אף וחנון רחום ב"ה השי"ת כן לא אך"מכור
 והמה כך כל מאמינים אינם ואעפ"כ לפניו שמתפללין אדםבני

 תפלתם מקבל השי"ת ווועפ"כ כנ"ל וסיבות תחבולותעושין
 אמר כאשר שרה את פקד וה' המדרש וז"פ פרנסה להםונותן
 היתה ולא עדנה לי היתה בלותי אחרי אומרת שהיתהאף

 חפץ בכמה האומר אונאה תהיה כמה עד וזה בתפלתהמאמנת
 : וחנון רחום ב"ה השי"ת כן ולא ליקח רוצה אינו והואזה

 תנחומאבמדרש
 מהו בתורה המתרגם עושה. אני אשר מאברהם אניהמכסה

 הקב"ה גדול הכלל ומתרגם. תורה בספרלהסתכל



רמ"לויצאלקוטיי

 אתד אם מליצה ע"פ תז"ל מאמר כידוע מבטל וצדיקגוזר
 להסתכל דוצה אם ודאי אזי ממנו הגדול תבידו דבר לבטלדוצה

 אם אך כן לעשות לבו מלאו לא גדולתו לב על ולשוםבגדולתו
 וחסד רחמנות מלא שהוא שלו ורחמנותו חסדו זוכדהוא
 מאברהם אני המכסה וזה פשוט וזה גזירתו מבטל האבזאת
 חסד שזה לו לגלות אני וצריך יבטלה שלא כדי עושה אניאשר
 וכו' המתרגם המדרש פירש וזה כנ"ל דינה רשעיםבאבוד
 כן התורה על פירוש הוא התרגום כי תרגום נקרא הצדיקכי

 התורה על פירוש שפירשו והאמוראים התנאים כמוהצדיקים
 בתורה המתרגם וזה כידוע חד וקב"ה ואורייתא סתומה התורהכי
 גזירה איזה לבטל רוצה אם בתורה להסתכל מהו הצדיקהוא

 להיות שלא ובגדולתו בהשי"ת להסתכל מחויב אםמהשי"ת
 זאת כי שלו את יעשה אך להסתכל אין ואמר ח"ו מתנגדכאלו
 שהוא בזה שמח והשי'ת הוא חסד חפץ כי ג"כ השי"תעטרת

 : גזרותיומבטל

 ריצאפרשת
 ה' את עבדו הפסוק פירוש ע"פ מלאה. רחל את גםריאהב

 בשמחה אלהיך ה' את עבדת לא אשר תחתבשמחה.
 וזה הרבה הדבר את שאוהב מורה השמחה כי גדול כללזה

 חז"ל שאמרו כמו השער פתוח להבכיה כי מבכיה יותרמדרגה
 והגודא המחיצה משבר השמחה אך ננעלו לא דמעותשערי
 שלא השי"ת לפני שבכתה רכות לאה עיני חז"ל מאמרוידוע

 : מלאה רחל את גם ויאהב וזה עשו גגורלתפול

 וישלחפרשת
 מהתפלות נבראו אשר המלאכים אותן מלאכים יעקבוישלח

 הצילני מתפלל שהיה והדבורים יעקב התפללאשר
 המדרגה בזה שהוא מי ורבה פרה שדי אל אני וזה אחי מידנא

 הכל בעולם שיש מה די לעולמו אמר שהוא בה' תמידלהאמין



 יארמ"לוישבלק'וטי
 הדיבורים מכל ורבה פרה וזה תבוא פה עד השי"ת מאתנמדד
 יעקב וישלח המדרש פירוש וזה קדושים מלאכיםשהוליד
 שמאמין מי חילו לפני קולו נתן וה' הכתוב שאמר זהמלאכים
 הבורא מאת מפיו יצא אשר הקול שזה קולו יתן ה' אשרכנ"ל
 וזה להשי"ת מלאכים הולדה יש אזי בכחו ולא פה עדהוא

 : חילולפני

 לחנוכה 'ודרוש וישבפרשת

 בשמי הנקרא כל הכתוב דרך על וגו'. אדם נשמת ה'נר
 העליון השכל היינו עשיתיו. אף יצרתיו בראתיוולכבודי

 עשי' יצירה בריאה השתלשלות ע"י רק באדם לצמצם אפשראי
 רק זוכה אינו לנשמה נשמה לבחינת כי נשמה רוח נפשוהוא

 הנשמה כי והוא נשמה רוח נפש אלו בג' היטיבכשמתקשר
 למשכן ומשם וקיימש חיים דיבורים לדבר שיוכל לרוחמשפיע
 לעילא מתתא אתערותא צריך בתחלה רק טהור הלב הואהנפש
 לחבר צריך עכ"ז בנפש הרמוזין מעשיות מצות שעושה אףכי

 שזוכה במוח שמשכנה המחשבה צריך ולשניהם ממללאהרוח.
 זוכה ואז לנשמה נשמה לטהור מחובר שהנשמה התקשרותע"י

 למדרגת והרוח העליון השכל הוא לנשמה נשמה למדרגתהנשמה
 היינו עלי' לעם נשמה נותן וזה רוח למדרגת והנפשנשמה
 ראשו על חופף וזה ממנו ולמעלה הראש על הדלוק רוחהנפש
 נ"ר וג"כ רוח לנשמה זוכה נ"ר והוא ברוח התקשרות מכחרק

 כדי לתתא מעילא עליה לעם נשמה נותן וזה לתתאמעילא
 להביא רוח למדרגת שיזכה היינו בה להולכים יהיושהרוח
 השפיע כבר ברוח כי לנשמה ונשמה נשמה מדרגת וגםבנפש
 ראשו על הדלוק בג"ר ג"כ מחובר והוא לתתא מעילאבכולם
 נפש מדרגת מביא לעילא מתתא נ"ר התקשרות מכחנמצא
 מוסיף שהוא מכח ונמצא לנשמה ונשמה בנשמה ורוח ברוחשלו
 מדרגות לד' אח"כ יזכה כן כמו מדרגות בד' לעילא מתתאוהולך

 שמיני נקרא וזה לנוקבא מדכר לתתא מעילאלהשתלשל
 ומשפיע  שמיני נקרא ראשו על החופף הנ"ר כישבשמינית



רמ"ל"טנה לקוטייב

 נ"ר בחינות ה' כל בנפש ויש לנוקבא דכר והואלשמינית
 שמחובר צוותא ע"ד חנוכה מצות הש"ס פירוש וזהנח"י
 טוב מכל מנוער שהוא לנער הנוך ע"ד ה' הינוך מכהלטהור
 ודיבור בדיבור המעשה שמקשר היינו דרכו ע"פ רקהגנוז
 להוריד וכן לעילא מתתא לעלות הישר הדרך עושה;לפניובמוח
 אחרונה בה, הדביקה נח"י נ"ר בחינת ה' חיגוך מצותוזה
 יו"ד עליון פלא הוא לאלוף זוה אי"ש רוח. נפש מכחנ"ר
 והיוד האלוף גם אבות ג' רומז ראשין ג' של המחשבהע"ש
 וגם דנשמתא ויומא עליונה קדושה שהוא קודש שבת עלמוריז
 והוא אבות ג' על מרמזין מועדים המה טובים זמנים ג'יש
 כשעדיין רק איש ר"ת אמצע שמאל ימיז גם השי"ן של ראשיןג'
 בחינת המה חנוכה נר מכח אזי באיש מקושר להיות זכהלא
 איש וזה באיש מקושר ג"כ להיות יוכל ושוקים קשוטירכי
 הנ"ק להוציא למצרים באו וביתו איש יעקב את ע"דוביתו

 נר אזי נוספות בחינות לו שיש היינו ומהדרין שםהקלוטין
 עצמו ומחבר ך"ו גימ' אחד פעמים ך היינו ואחד אחדלכל

 הפירוד מעולם עצמו שמוציא אחדוהו מכח הפשוטלאחדות
 ומהדרין אשא נפשי ה' אליך ע"ד למעלה ודוחו גפשוומוסר
 בליל אומרים ב"ה אזי גבוה מדרגה לו שיש היינו המהדריןמז

 אומרים וב"ש והולך מוסיף שני ובליל אחד מדליקראשון
 כנ"ל היינו חיים אלהים דברי ואלו אלו ובאמת והולךפוחת
 נה"י נ"ר בהינות ה' לכל להגיע דלתתא אתערותא המכח,טזוכ
 שמדרגת כנ"ל והולך פוחת לעילא מתתא כשהולך כןוגם
 ונשמה לנשמה דוח וכן רוח למדרגת כשיבוא כאין היאנפש

 שמגיע עד לתתא מעילא להוריד זוכה ומשם כנ"ללנשמה
 צריך ובמעשה כנ"ל לנשמה נשמה בחינת אפילו נפשלמדרגת
 עצמו שמוסר כב"ש להיות צריך כוונתו אבל הילל כביתלהיות
 מאיריז שאצלו על מרמזין וב"ה למעלה עד לדרגאמדרגא

 מרמזיז שמאי בית אבל אור ותהל שחר בן הילל ע"דהדיבורים
 טפחים מג' למעלה להיות צריך חנוכה נר ומצות שמאיפתחי
 צריך והוא בארציות מונח שעדיין היינו כלבוד מג' למטהכי

 למעלה ומשם נה"י תחתונית ג' והיינו כנ"ל המג' למעללהיות
 כמו עשרה במדרגת אינו חנוכה נר כי בכלל עד ולא עשרעד



 יגרמ"לחעכהלקוטי
 בימין מזוזה כי לפתת הסמוך בטפת ומצוה כנ"ל קודששבת
 כי לפתת והפה למזוזה נמשל הלב היינו בשמאל תנוכהונר

 הוא אזי תכם לב כשהוא רק פיו לפתתי דיבורים מביאמהלב
 לנער 'תנוך ע"ף כסיל לב אבל מזוזה לו שיש היינולימינו
 תעכה בנר לאתערותא וצריך בשמאלו הוא אזי מנוערשהוא
 בעושה פוסעין שאנו וע"ד בשמאלו שהוא כבוד להש"יונותן
 וכבוד שבת ונותן בשמאל ג"כ ומשתוים שמאל לצדשלום

 הפה מן זכים דיבודים להוציא לזכות יוכל מכתו כילהשי"ת
 היטיב מקושר כשאני כי פירוש פתיים מבין יאר דבריך פתתוזה

 וזה כספירים מאירים להיפך אבל תשך הדיבורים אזיומתובר
 בפתיות עכשיו עד שהיו ומבין יאיר דברך יוצא משם הפהפתת
 לך תננו ה' ופה ראשו על התופף מהנר להמשיך כך אחרוזוכה
 מעילא להשפיע ומרתם לאדם תונן ב"ה שהשי"ת היינוקוינו
 המים יקוו ע"ד מקוים אנו פירוש קוינו לך זה מכתלתתא
 היינו מצוה עושה שהדלקה כ"ז רק הכתות כל לעצמושמקבץ
 אפל אותיות ומהפך עולם של לאלופו עצמו ומקשרשרודף
 יובל הכונה ובזה פלא עושה האל אתה ע"ד פלאלאותיות

 מחנינות התועלת וזה בבקר הגדול לשמו ולהלל להודות כךאחר
 לבקרים זרוע שיהי' כדי כנ"ל הדלקה מכח הוא ית"שהבורא
 צרה בעת ישועתנו אף בדו"ר הדיבורים להוציא עצמולהתגבר
 יש באמת כי צרה בעת מקודם שהיינו אף עמנו שעשועיםויש
 מתפלל או כתיקונה מצוה כשעושה בעצמו שעשועים לאדמלו

 שתכלה עד הדלקה זמן וזה כן גם ישועתנו וזה בדו"רולומד
 נפלו שם באמת כי לחיצונים רומז הוא שוק כי השוק מןרגל
 גימטריא רגל כי מדכורא עליו להמשיך שצריך רק לחוץהנ"ק
 לג' לשוק נמשך עליון שפע מהמקור כי מקור פירש"י ע"דזכור

 ה' ויודע בקר ע"ד מהבקר הערב להדליק וזוכה כנ"לתחתוניות
 קודם כן כשמדליק אחד יום בקר ויהי עכ"ז ערב ויהיוזה

 שייך איך כי לנו השי"ת עניות נקרא וזה כנ"ל רגלשתכלה
 מתפלתו רוח נח לו שיש בעצמו מרגיש כשהוא רק אותנויייענה
 מה רעם בסתר אענך וזה אותנו עונה השי"ת נקרא וזהוכדומה
 אצלו ונתגלה רעם הוא עכשיו בשכל עליון בסתר מקודםשהי'
 מעומקא הדיבודים יוצאים אם ולב כליות בוחן השי"תדק



רמ"למקץ-וי"י לקוטייד

 שיש היינו סלה מריבה מי על אבהנך וזה וממצפינודלבא
 מי על וזה הזידונים המים על היצה"ר עם מריבה תמידלאדם
 מלחמה איש ה' ע"ד למלחמה כח טתן ב"ה ו"שי"תמריבה
 ה' תפלתי אלהים האזינה וזה בדו"ר הפה מוצאות ה'ומוצא
 תתעלם ואל ממנה ולפחות גבוה במדרגה כשהוא הפהמוצאות
 יעקב וישב וזה יתברך מאתו ובקשה תחינה שצריךמתחינתי
 בתוכו כונס אזי יעקב במדרגת כשהוא היינו אביו מגוריבארץ
 מכח מכ"א ממנו ונבדל מכוסה ואם חכמה אביו הנקראהשכל
 תולדות ואלה להיות יוכל עכ"ז בעוה"ז טרוד שהוא כנעןבארץ
 שיוסף ואף תולדות הנקראים זכים דיבורים מפיו להוציאיעקב
 : ממנו הטוב הוא הגנוז וטוב טוב גימטריא שנים י"זבן

 והפטרה מקץפרשת

 מכלי להריק האדם ירצה אם כי רוח. שפל הוי מאודמאוד
 להיות צריך ומוריק משפיע שהוא הכלי זה אזי כליאל

 לקבל שיוכל כדי רוח שפל הוי מאוד מאוד אמר לכןלמעלה
 בידו הגביע נמצא אשר האיש וזה טובה מדה איזה אדםמכל
 ומדות תוכחה אדם מכל לקבל שיכול היינו עבד לי יהי'הוא

 היינו אביכם אל לשלום עלו ואתם עבד לי יהי' הואטובות
 שרגיל מה המגונות המדות זורק האדם באם וזהלהשי"ת
 הילד את גזרו המלך ויאמר בהפטרה הפסוק כונת וזהמילדותו
 : ונערות ילדות ומעשה המגונות המדות לבטל היינו לשניםהחי

 ריחיפרשת
 לבוא שיזכו אותם שבירך ר"ל לאמר. ההוא ביוםדיב:רכם

 מה רק מחר דאגת להם יהיו שלא בטחוןלמדת
 בזה מחר שביום מה לא אבל לאמר ראוי זה לאמר ההואשביום
 ההוא בעת ה' אל ואתחנן פירוש כה"ג לאמר תיבתמתורץ
 : הבטחון למידת מהשי"ת עזר לבקש שראוי פירושלאמר



 טךרמ"לשמומלקוטי

 הי' אע"ה יעקב פירוש וגו' אשר את לכמ ואגידההאספו
 האספו אמר זה על ישראל כל של בקיומןרוצה

 אקשר ואמר מתהלפין אהו"י אותיות כי אגיר לשוןואגירה
 עצמכם ואספו שאתם ע"י בהשי"ת תמיר דבקים שתהיואתכם
 איזה הימים באחרית אתכם יקרא אשר עצמכם יקטנופירוש
 אגודים תהיו אתכם יקרא אשר הימים באחרית שיהי'סיבה

 כי טוב רק רע ומקרה ויצר סיבה שוב בכם ישלוט ולאבהשי"ת
 לאלהי אזמרה לעולם אגיר אגי וזה טוב רק רע יצא לאמהשי"ת
 : בהשי"ת קשור להיות המתנה זה נתן יעקב כייעקב

 שמותפרשת

 ישראל בני מפגי ויקוצו יפרוץ וכן ירבה כן אותו יענוךכאשר
 לו מסייע הקב"ה עצמו את מטהר כשאדםפירוש

 הגוף ולענות עוה"ז בתאות ימעט וטהרה הקדושה ועיקרהרבה
 ורביקות קרושה זה בתענוגים ממעט שארם מה וכל כחוכפי

ן
 התשובה מכח לזכיות הזרונות ונהפך לנשמה כח ונותן להשי"ת

 ח"ו להיפך וכן הזכות יפרוץ וכן ירבה כן אותו יענו כאשרוזה
 כח גותן אזי מגתות במרות ח"ו הגשמה את אדם יעגהכאשר
 כי וגו' טוב ועשה בה' בטח וזה ח"ו ולקליפות לטומאהח"ו

 ,איוהין. כישנן לעדה, ,רהמל,,עיש ,אימד~וילונ,לעלגנה.רוהרושנז
 ואין וגו/ לפנים הפנים וכמים אדם שום על ושנאה קנאהלו

 לו אין כי טובות מדות לעשות יכול ואז שגאה שוםעליו-
 :מבטלין

 געיניו שפל היה משה כי פירוש אנכי. לשון וכבר פהכבד
שהנה

 סוגר_שהנ~
 כבן_פה_וכבן_לשונ וזה _גאנה געל

 לי ויש הגשמיות התפשטות לי אין עדיין כי אנכיבשביל
 שם מי השי"ת לו והשיב איש שאני סובר שאני אנכיבחינת
 סובר שאתה מה ה' אנכי הלא אלם ישים מי או לאדםפה
 שאגכי יודע שאתה בשביל ה' אגכי זה טוב זהו גאוה לךשיש
 אדם אבל בעיניו שפל להיות צריד האדם איד אתה ויודעה'

 עניו שהוא סובר ורוממותו גדולתו תמיר חושב שאינואחר



רמ"לפנוין לקוטיטז

 יה ואין מוסר שתרו ואוהבי בנו שונא שבטו תושד פירושויה
 ועוד מוסר שתרו וסיים שבטו תושד שמתתיל והפוכודבד

 שאינו המושל שבט שבטו התושד הפירוש אד תשוד ממישסתם
 כת ומשפיע אמיתי המשגית שהוא הבורא בגדלות תמידתושב
 שום ולעשות לדבר אפשר אי ובלעדו אברים ולכל ופהלעינים
 זהו המושל שבט שבטו תושך נקרא זה אבר בשוםמעשה
 תמיד כשהושב להקב"ה בן נקרא אדם בנו. שונאהקב"ה
 בן להיות רוצה ואינו בזה משמת אינו שונא וזהבגדלותו
 שתרו ואוהבי העולם בתאות עצמו בשטות ומשמהלהקב"ה
 ותושב ית"ש להבורא דבוק להיות אוהב שהוא מי אבלמוסר
 ומהרהר עצמו את מוכית תמיד הוא ורוממותו בגדלותותמיד

 פשע בעיניו והכל פשע דבר לל על לע*מו ומוכיהבתשובה
 או כעס או בטלים דברים מדבר או תורה בלא הולךאם

 כאשר תמורה עבירה בעיניו לכל כאשר הכל גאוה אודאגה
 תעשו לאת תז"ל ודרשו תתגודדו לא פירוש וזה הוא כןהאמת
 את המשמשין כעבדים תהיו אל המשנה ע"ד אגודותאגודות
 ומבין בהשי"ת ודבוק שיודע מי היינו פרס לקבל מגת עלהרב

 לו יש היומ כל אזי מנ" פנוי אתר לית כי ורוממותוגדולתו
 שלא ופשיטא בטלים דברים לדבר וירא מהשי"ת ופחדאימה
 כל אשר והנורא הגבור הגדול המלד לפני שהוא כיוןיכעוס
 כנים ביצי עד ראמים מקרני גבר מצעדי ומכין בידוהיכולת
 ומי כנ"ל הגדול בהמלך בטוח הוא כי מחר יום על דואגואינו
 שלפעמים אף הולך בחשך כסיל הוא זאת על לבו משיםשאינו
 דומה הוא אעפ"כ בהתמדה לומד ולפעמים בכונה מתפללהוא
 שעה ובכל עליו מאיר גדול ואור חלונות מלא בבית שיושבלמי
 ע"ז כועס אעפ"כ בחשך וגשאר חלונותיו וסותם אחדהולך
 כל הולך ואח"כ בנקר שמתפלל מי דומה כן החלונותשסתמ
 ומטמא שקר דבר ומדבר וכעס בטלים דברים ומדבר בטלהיום
 דברים עוד מדבר ואח"כ ולומד יושב שאח"כ אף חלילהברית
 לקבל ע"מ תה מנחה מתפלל ואח"כ ופחד יראה בליבטלים
 את המשמשים כעבדים תהיו שלא וחתיכה פרוסה לשוןפרס
 כעבדים תהיו שלא וחתיכה פרוסה לשון פרס לקבל ע"מהרב

 כמו וחתיכה פרוסה לשון פרס לקבל ע"מ הרב אתהמשמשים



יזרמ"לשמותלקוטי

 זה להתפלל בבקר היינו וחתיכות פרוסות לכמה שנשברנלי
 ואח"כ חפץ שלבו מה הכל ועושה מדבר ואח"כ לומדפרוסה
 מידכם זאת בקש מי נאמר ע"ז מנחה מתפלל פרוסה עודעושה
 היום כל בשלימות רק פרס לקבל שלא ע"מ אלא חצרירמוס
 ה' שויתי וזה תמיד מפניו ולפחד בהשי"ת להאמין צריךכי

 היום כל תפלה בשעת שלא בין תפלה בשעת בין תמידלנגדי
 ה' שויתי וזה תמיד מפניו ולפחד בהשי"ת להאמין צריךכי

 היום כל תפלה בשעת שלא ביז תפלה בשעת בין תמידלנגדי
 תעשו לא תתגודדו לא וזה ובדברים והילוך ושתיהבאכילה
 פעם בכל ולקשר לאגוד לכם תצטרכו שלא היינו אגודותאגודות

 : והבן מלפניו לירא שמים מלכות עול עליו יקבל היום בכלרק

 הזה לעם הרע בשמך לדבר פרעה אל באתי ומאזבפסרק
 ומאז אמר משה כי היינו עמך. את הצלת לאוהצל

 לבטל יוכל אזי ונסים ומופתים אותות ומראה פרעה אלבאתי
 והצל הזה לעם הרע אמר וע"ז כידוע שכר ובטל לאדםהבחירה

 לא עוה"ב משכר אך השפל מעוה"ז הצלה זה אין הצלתלא
 לפרעה אלהים נתתיך ראה השי"ת והשיבו כנ"ל אדרבההצלת
 מעשה לומר יוכלו הפושעים כי הבחירה יבטל לא הטבעבגימ'
 שמם נקרא למה חז"ל מאמר פי' וזה הם כשפים מעשהטבע

 האיך מאוד וקשה מעלה של פמליא כח שמכחישים מצדכשפים
 אין לומר הרשע שיוכל מחמת הפירו,ם אך להשי"תיכחיש
 יכשלו ופושעים בם ילכו צדיקים כשפים מעשה רק מהשי"תזה

 : ר"לבם

 באפרשת

 ישראל. בני בתי על פסח אשר לה' הוא פסח זבחראמרתם
 הקב"ה על לומר שייך האיך מאוד עצוםהדיקדוק

 על לומר שייך איך ועוד מינ' פנוי אתר לית הלא פסחאשר
 על מעשה איזה לעשות רוצה אדם אם למשל ישראל בניבתי
 המפסיק הדבר מעל לפסוח צריך בניהם מפסיק וישהדבר
 לישב הנראה ישראל בני בתי מעל לומר לו היה הכאה"ה



רמ"לבא לקוטייח

 ובוודאי מהמלכות אחד דבר דוצה אחד אם משל ע"פבעז"ה
 המלכות עם לדבד שידא דק המלכות בעיני קטן דבדהוא
 עם לטעמים שהמלכות בשעה זה על תיקון יש גמצאעצמו
 שמעתי זה וכעין המלך עם לדבר יכול אז וחדוה בשמחהדיעיו
 זצללה"ה בעד דוב מוה' המפורסים החסיד בשם אדמו"רמן

 הדיו נמתק אזי הקב"ה עם דיעות להם ויש מאהבה מקום שלן מצות עושין כשישדאל בתדועה עלי' לו ויש הדין מידתנמתקן מתי דיעות לשון הוא תרועה בתרועה אלהי' עלה עדן בגןנשמתו
 הפידוש וזה שלו דיעיו עם להקב"ה החדוה שבא מחמתלדחמים
 כולם והיו גלולים מלאה וראה למצדים הקב"ה שבא היותכאן
 כביכול גדולה חדוה לו באה ישדאל בני לבתי וכשבאדינים
 מחמת המרקד כאדם וחדוה שמחה מחמת מרקדין כיצדכמו

 : היטיב והבן ודו"קשמחה

 במדרש תרומהפרשת

 נבחד הה"ד תדומתי תקחו וגו' איש כל מאת תרומה ליויקחו
 בעז"ה לפדש לי נדאה מדדכי זה דב מעושרשם

 זה מאי תרומה לי ויתנו לכתוב צדיך דהיה להמדדשדקשה
 החיונית נפשו את לקנות האדם ידצה אם פידש לכך ליויקחו
 דבר תעשה עמי כלומד לי להיות למעלה לשרשה להעלותהשלו
 עצמו את יתרום פיד' לבו ידבנו אשד איש כל מאת תדומהזה

 אשד אצלו חשוב העשיד יהיה שלא מעשיד כלומד לבמנדיב
 הוא אם עבידה עובד אותו רואה אם אף כי יתטא זהלבעבור
 וכיוצא אותו יחניף אל לכן מנשוא עוגו גדול אז לוישתוק
 השפל בעולם האדם בדיאות תכלית תדומתי את תקחו רקבהם
 אשד נשמתו הוא בחלקו וישמח לכלום בעיניו יחשב לאלהיות
 בריאות עיקר הוא תעשה לא ושס"ה מ"ע בדמ"ח אותה יתקןאם

 וזה מזה גדול עשידות לך ואין כנ"ל למעלה להעלותההאדם
 דצה לא אשד מדדכי זה דב מעושר שם נבחד המדדשפיר'

 זה ובזכות וגדול הולך מדדכי מעלת כי הדשע להמןלהחגיף
 ומי בשונאיהם המה היהודים ישלטו אשד הוא וגהפוךנגאלו



 יטרמ"לתשא-עיקה5לקיטי
 מהקליפות הנ"ק ומעלה לעולם גאולה מביא האלו במידותשאוחז
 : אמן בקדוב שלימה לגאולה ונזכה הגזידות כל יבטלווממילא

 תשאפרשת

 פקודה לשון פיד' לפקודיהם. ישדאל בני דאש את תשאכי
 חז"ל כמאמד וממשלה כח להם אין דשעים כי וממשלהכח

 לזה לבם בדשות שהם הרשעים כן ולא בדשותם לבםצדיקים
 להם שיהיה לפקודיהם ישדאל בני דאש את תשא כיאמד

 : אותם בפקוד כופד איש ונתנוממשלה

 ויקהלפרשת

 אותו ואמלא וגו'. אודי בן בצלאל בשם קדאתי דאהבמדרש
 לטפל אדם חייב כמה עד דב אמד וגו'. אלהיםרוח

 כי לפדש בעז"ה הנדאה ע"ש בגדים מאה עד אפילובכלאים
 אדם אם איכות ורב קצד המשל השי"ת לעבודת גדול כללזה

 מה אדומים אלפים כמה ששוה ביצה כמו גדול טוב אבןאוחז
 שלו אחדים עסקים בכמה עוסק אם אזי ועדך שיעור לושאין
 קצת אפילו שוה העסק אין כי טוב האבן בזה שוכח אינוודאי
 דבדים שאד או ביצה כמו אחד דבר בידו אוחז אם אךמזה
 שכוח אזי דבדים שאר או סחורה עסק באיזה עוסק אםאז

 בעיניו חשוב אדם אם כן הדבדים שאר או הביצה מידוונאבד
 אוצדו הוא ה' יראת כי נחמד ואוצד טוב אבן כמו שמיםידאת
 אינו דשות דברי שאר או מו"מ עסקים בשאד עוסק אםאף

 חשוב שאינו מי לאפוקי ה' מידאת כלל פוסק ואינושוכח
 תודה היינו ה' בדבד עוסק אם אף אזי ה' ידאת כללבעיניו
 התפלה בתוך שלו ועסקיו עניניו חוץ מחשבות נופלועבודה
 במחשבות מעודב כלאים נקרא וזה שלו החשיבות עיקד זהכי

 שקשור אצלו חביב כך כל עוה"ז תאות ונוז טוי שועלשון
 ממנו פוסק אינו ותפלה בעבודה עוסק אם אף שלובמחשבה



רמ"לויקהללקיטיכ

 קראתי ראה המדרש פירוש וזה במתשבה העוה"ז תאותכת
 כל בתכמה ממולא שיהי' וגו' אותו ואמלא וגו' בצלאלבשם

 כלל נופל ולא אוצרו שזה ה' ביראת הכל ותתבולותיומתשבתו
 לזה ופיגול תוץ מתשבת שום ותפלה עבודה בשעתבמתשבתו

 שנקרא תוץ המתשבות בכלאים לטפל תייב כמה עד רבאמר
 הדבר מכסה היצה"ר כי בגדים מאה אפילו אמר "זהכלאים
 תייב בגדים במאה אם אפילו עבירה זה איז ואמר אדםלפני

 : זאת לבער לטפל אדםוצריך
 יאיר דבריך פתת זש"ה וגו'. הארון את בצלאל ויעשבמלרש

 יודע היה בצלאל ע"ד השפל לדעתי פתים.מבין
 שהיה השפל ולדעתי מזה מלאים הספרים הנה אותיותלצרף
 נעשו שמים ה' בדבר נאמר כאשר אורות מלאים האותיותיודע
 ויודע באותיות שמדבר מי והנה העולם נברא אותיותבכ"ב
 בעת גם אזי העולם לבריאות כלי הם שאותיות בבירורזאת

 אינם האותיות יודע הצטרכותו ואף ותפלה תורה דברישמדבר
 מלאים האותיות שפנימיות זאת לידע אדם כל וצריךכפשוטים
 אך מבחוץ זה כפשוטו האותיות רואין אנתנו כאשר ואףאורות
 הפסוק כונת וזה היטיב בצלאל יכול היה זאת מבפנים כןלא
 לפתוח שצריך שלימה פעולה עוד פתים מבין יאיר דברידפתח

 בתפלה בין בתורה בין הדברים לכל אור ולמלאםהאותיות
 כאשר אור ולמלאם האותיות לסתוח צריד העולםובהצטרכות

 שלימה פעולה עוד פתים מבין יאיר דבריך סתח וזהבאמת
 ומבין מרגיש הוא פתים מבין הוא אזי זאת עושה הואכשאדם
 זאת או המעשה זאת הבורא לעבודת צריך שאין מהשטותים
 שיש לידע נוגה אור שאין הבורא לעבודת שאינההמהשבה

 שטות בודאי הוא כי עושה אינו אזי בהפנימיות אורבזה
 גדול יצרו מחבירו הגדול כל חז"ל שאמרו מה וזהוסניות
 הן בהפנימיות תמיד להביט עצמו את שמרגיל מי זה כלממנו

 מה כל וכי הבורא לעבודת מזה נצמח מה בדיבור הןבמעשה
 מרגיש הוא תמיד אזי לכבודו אלא בראו לא הקב"השברא
 בדיבור הן במעשה הן דבר איזה שעשה ומיד תיכף כיהיצה"ר
 ומה הבורא לעבודת מזה שנצמח מה דבר לסוף יביט הואאזי
 היצה"ר מעשה כי יודע ואז הבורא לעבודת מזה נצמחשלא



 כארמ"לפקיוילקוטי

 יהי' שלא האדם מפגי הדבר לכסות היצה"ר של דרכו וכךהוא
 עצמו מקטין ומתתילה ומתגבר הולד ואת"כ מתתלה דעהלו

 אבל את"כ כן ולא האדם אותו ירגיש שלא בכדי הרבהמאוד
 וזה עצמו את להקטין יכול אינו אז. כנ"ל שרגיל וצדיקגדול
 עצמו להקטין יכול ואינו ממנו גדול יצרו מהבירו הגדולכל

 : בתתילה לו כידוע ממנו ונשמר מרגיש הואותיכף

 פקידיפרשת
 לתקן צריך כמה אמרו משה. אל המשכן את ויביאובמדרש

 לוי ואחריו כהן ראשון שלומ דרכי מפניתקון
 הש"ס ע"ד בעז"ה לבאר נראה שלום. דרכי מפני ישראלואחריו
 בריאות עיקר כי יותן בכי זה הרי ושמח עליו הטל עודוז"ל

 עבודתו ע"י כי האמיתי המשגיח להשי"ת לעבוד כדי הי'העולם
 הקדושים המלאכים וכל העולמות בכל יחודים מיחדיםאנו

 מאמין אדם ואם ב~ה ושמחים נהנין כולם הקדושיםואופנים
 כמוגי אנושי שפל באמרו בשמחה עובד אז שלימה באמונהזאת
 ולעבוד לשמוח ויוסף בעבודתו ואנשים אלהים לשמחיזכה

 שזה אף העולמות לכל רב שפע וגורם ובתמידותבזריזות
 וקדושה לשמחה משפיע שהוא האמת המשגיח מהשי"תהכל
 וקדושח שמחה לו משפיע שהשי"ת תחיה טל נקרא זהוהנה

 בזה ושמח עליו הטל עודו וזה לעולם משפיע הוא זהומחמת
 ע"י לעולם תמיד ומשפיע לעולם שפע יותן בכי זה הריהטל

 שמו שלום שנקרא ה' דרך שלום דרכי הכל וזה שלוהיחודים
 בעבור היה העולמות כל בריאות שעיקר וב"ש ב"ה הקב"השל
 מדות שלשה לאדם כשיש הדרך לזה לבוא יוכל במה אךזה

 הכל ושינה ושתייה אכילה ממותר מותרות מן פרישותשהוא
 טוב ועשה ואח"כ מרע סור גקרא זה חייגו כדי רק כללדרך
 ובזה וחדוה בכונה וזמירות ותפלות טובים ומעשיםמצות
 ואח"כ פשוט באחדות ומיחד עולם של מלכו המלך אליבוא
 כלל על תפלתו עיקר שתהיה ישראל כלל על להתפללצריד
 לפע"ד והנה ורפואה ופרנסה חסדים להשפיע הפרט ועלישראל



רמ"לויקיא לקוטיכב

 משכן משה אל המשכן את ויביאו המדרש פירוש זההשפל
 השכינה השראת הוא וזה בתוכו שוכן השי"ת ששמו מהנקרא
 ה' דרךלפניהם להורות משה לפני להביאו וצריך כהןמדת
 צריך כמה עד ביניהם השכינה לשכון שיכול משכןלהיות
 שלום שנקרא ה' דרך אל לבוא שיוכל שלום דרכי מפניתיקון
 כנ"ל עולם ומתענוגי ממותרות פרוש נקרא זה כהן ראשוןאמר

 ישראל ואחריו השי"ת לפני ותשבחות בשירות לויואחריו
 : ישראל בשביל ותפלתו אדם מעשה עיקרשיהיה

 אינו לכאורה כי פירוש וגו' האהל את הענן ויכסבממיק
 הכל הוא שאז קודש בשבת עושין שאנו הדברמובן

 לעסוק מהראוי והי' הנשמות עולם ממש העליוניםבעולמות
 דברים ושתיה באכילה ולא ותשבחות בזמירות רק היוםכל

 להוציא הגשמים דברים לעלות עת שאז מחמת אך מאודהגשמים
 בעת אפשר אי וזה שרשם אל ולעלותם הקדושותהניצוצות

 הענן פירוש האהל את הענן ויכס פירוש וזה החול בימיאמר
 כדי ואת ולמה השכינה השראת הוא ואהל הקליפותנקרא

 השי"ת פירוש יסעו הענן ובהעלות פירוש וזה כנ"ללהעלות
 : עלי' צורך היא זו וירידהמעלם

 דיקרא פישתבהפטרת

 נוכח משמע אנכי תמיה. והוא פשעיה מוחה הוא אנכיאנכי
 הוא האדם אד אחר משמע הוא ואח"כ בעצמיאני

 סימן איזה לשר יש אם דארעא מלכותא כמו ממעל אלהיחלק
 גמצא המלך בהיכל ליכנס יוכל אזי ימין בצד שטעריןכמו
 וזה ממעל אלהי חלק לאדם יש כך המלך בכח המלך אלהולך
 אצלך בעצמי אני אנכי וזה כלל לו עוזר היה לא כאלולאדם מכפי והשי"ת בעו"ה והכל תשובה לעשות לאדממעורר
 לו היה לא כאלו פשעיך מוחה הוא ואעפ"כ מעוררך אנכיוגם

 : בזהחלק



 בגרמ"לבהרלקוטי

 בהרפרשת

 הכתוב שאמר זה לה/ שבת הארץ ושבתה לשונו זהבויקרט
 ע"ד בעז"ה והנדאה אברהם זה יש אוהבילהנחיל

 השפל לי נראה רצון חי לכל ומשביע ידך את פותחהפסוק
 וחשק ותאות תענוגים לארם יש כי רצון חי לכלהפירוש
 כל כי הבורא הוא ותאות התענוגים ועיקר הבוראלעבודת

 חי לכל משביע וזה חי נקרא השם לעבורת וחשקהמחשבות
 והחשק התאות היינו החי הרצון האףם מן יאבר שלארצון

 שאמר זה לה' שבת הארץ ושבתה הילקוט פירוש וזהלעבודתו
 באהבה להשי"ת שעבר אברהם זה יש אוהבי להנחילהכתוב
 כל הארצות היינו הארץ ושבתה אוהבי אברהם זרעשנא'
 ולהעלות לה' שבת להיות וגשמיות ארציות תאותתענוגי
 חי של רצון לו יש ארם אם היינו הקרושים במחשבותלמעלה
 הקרושות נצוצות ומעלה השי"ת אוהב נקרא אזי השי"תלתאות
 : וק"ל אברהם זה יש אוהבי להנחיל וזה הגשמיותבכל

 בחוקותיפרשת
 אם ז"ל ופירש"י תשמרו. מצותי ואת תלכו בחקותיאם

 ואת מקיים אני ומה אמור מצות קיום הרי תלכובחקותי
 שבכלל מאוד תמוה והוא בתורה עמלים שתהיה תשמרומצותי
 לפרש בעז"ה והנראה כתורה עמלים שיהיה נשמע מצותקיום
 דרמיה חז"ל לשונות על להקשו' עור יש דהגה מיףי קשהרלא

 עוסק שהוא מי אלא חורין בן לך אין חז"ל אמרו פ"אאהדדי
 לתרץ ונראה בתורה עמלים הוי חז"ל אמרו ופ"אבתורה
 המלך אל הבאים אדמ בני שני יש דהנה מהמלך משלררך
 ממנו לבקש המלך אל כשבא אחר מין מזה זה חלוקיםוהם
 ובהכגעה באימה המלך לפגי לעמוד הדרך אזי רבראיזה
 כשבא הוא השני והמין המלך לפני שעומרין כדףךגרולה
 יושב הוא אזי המלך אצל מלאכה ועושה מלאכה בעלאיזה

 עומר יהיה אם כי מלאכתו ועושה כסא על גרולהבהרחבה



רמ"לנשא לקוטיכד

 הרומיא מתורץ ובזה מלאכתו לעשות יכול אינו אזיבהכנעה
 אחר אם והנה המו רקב"ה לבושין ראורייתא ירוע כיהנ"ל
 שהוא ומי מזה גרול חורין בן לך אין אזי בתורה ועוסקיושב
 בכל לקיים ג"כ צריך ובזה ומתן משא ועושה בשוקהולך
 שקר לרבר שלא גרול שימור צריך לזה אבל רעהוררכיך
 גרול עמל וזה ובשמיעה ובראיה חבירו את להונותושלא
 אם ז"ל רש"י כונת וזה בתורה עמלים הוו חז"ל כונתוזה

 מצותי ואת מקיים אני ומה אמור מצות קיום הריבחקותי
 כמבואר בתורה עמלים שתהיו זה שימור צריך מהתשמרו

 :ורוק

 נשאפרשת
 הה"ד המשכן את להקים משה כלות ביום ויהיבמדרש

 זה צפון עורי גני הפיחי תימן ובואי צפוןעורי
 גני הפיחי שלמים אלו תימן ובואי בצפון ששחיטתהעולה
 פירוש ת"ל שפרשנו מה פי על בעז"ה לפרש נראה קטרתזה

 שיוכל זוכה ארם כל לאו כי פירוש מקורש עזרך ישלחהפסוק
 הררך זהו עכ"פ אך בתפלתו עצמו להתקרש כראוילהתפלל
 התפלה שלאחר בנקל לעשות היוכל ארם כל אשר אליוהקרוב
 קרושים ריבורים לרבר פי את ופתחתי עמרתי מי לפנייחשוב
 עזר לו ושולח הש"י עליו מרחם ועי"ז הקדושיםואותיות
 פירוש מקורש עזרך ישלח הפסוק פירוש וזהו להתפללשוכל

 כתיב משה כלת ביום הפסוק פירוש וזה התפלה מןכשהולך
 שמי ואף השי"ת לפני להתפלל עצמו את שהקטין פירושחסר
 עצמו את שהקטין עבורתו היה זה אבל ממשה גרוללנו
 זה ועל ארם מכל עניו ומשה הפסוק אמר ולזה חסרונושירע
 שהוא היצה"ר זה הצפוני מאיר כשאני צפון עורי המררשאמר
 ומרמה און פיו דברי הפסוק ע"ר וכנכון כראוי מלהתפללמונע
 ע"י עולה זה זה על מצטער וכשאני להטיב להשכילחדל
 הפיחי שלמים זה תימן ובואי ומהעליתו עליה לו ישזה
 המקום לפני וכשלמים כקטרת נחשבים שתפלתו קטרת זהגני

 : מקיים והקבייה אומרוהוא



 כהרמ"לבהעלותךלקדטי

 בהעלותךפישית

 להבין וגו' בעיניך חן מצתי לא ולמה לעבדו הדעתלמה
 לבאד בהקדם נדאה אלף חסד מצתי שנכתבהענין

 בינה על מודה אלף כי זעירא אלף ויקדא נכתב למההטעם
 זכה לא ע"ה דבינו משה והנה בינה אלף ז"ל אמדםע"ד

 חוז למשה נתנו כולם ז"ל אמרם ע"ד החמשים שערלהשיג
 משה כפשוטו נקטו ולא מא' חוץ ז"ל אמדם מדייק ומזהמא'
 הפסוק פידש וזה יתיישב ובזה מ"ט דק להשיג זכהלא

 החן העדר יודה וזה אלף חסר מצאתי לא ולמהשלפנינו
 נתנו שאלו האלף חסרון וזה הנון שעד לי נתנו שלאבעיניך
 : והבן עלי העם כל משא את לשום יכול הייתי הנון שעדלי

 שלמפרשת
 רבונו השלום עליו דבינו משה אמר במדדש ינולתמבלתי

 עין כי מהו אתה נראה בעין עין כי עולםשל
 סלח אומד ואני בדבד אכנו אומר אתה מעוין מאזנייםבעין
 סלחתי ה' ויאמד נאמר זה ועל יקום מי דבר נראהנא

 מלך משל ע"ד נראה הענין ולהבין המדדש עכ"ל וגו'כדבדך
 שלא בשביל המדינה נימוסי הנהגת לעשות צריך ודםבשר
 הוי באבות המשנה ע"ד בלעו ח.ים דעהו את אישיהיה

 דעהו את איש מוראה שאלמלא מלכות של בשלומהמתפלל
 לו לא ריב על להתעבר לי' איכפת מאי ולכאודה בלעוחיים
 מלך לאפוקי לעצמותו הדבר יגיע פן ראשו על עולה מוראאך
 לעשות צריך אין בידו היכולת כל אשר הקב"ה המלכיםמלכי
 עשה האדם טובת בשביל רק מורא בשביל המדינהנימוסי

 מאזניים המדדש פידוש וזה התורה את להם ונתןהנימוסים
 רוצה אתה מה מפני הקב"ה לפני מדע"ה אמר כךמעוין
 שיהיו בשביל ואם לך יפעיל מה חטאו אם ישראל אתלענוש
 מעון מנוקים יהיו וג"כ נא סלח אומר אני מעוןמנוקים
 שנאמר כדבדך סלחתי הקב"ה אמד מיד יעמוד מיונראה

 : כדבדךסלחתי



רמ"לבלק לקוטיכו

 בלקפרשת

 אצל קשה הנה בישראל. עמל ראה ולא ביעקב אוו הביטלא
 אמרתי הנה אך עמל כתיב ישראל ואצל און כתיביעקב

 היצה"ר אשר ממנו גדול יצרו מחבירו הגדול כל ז"ל מאמרםעל
 שיודע הגדול אצל אבל כהיתר ונעשה קטן לדבר עבירהעושה
 כל וזה היצה"ר זה הוא גדול שדבר רואה היצה"ד שלדרכו
 וזה גדולה עבירה הוא שזה שרואה גדול יצרו מחבירוהגדול
 ולא אדם בני פשוטי אצל ביעקב און הביט לא הפסוקכונת
 עושה הוא אשר עמל אפילו הדור גדולי אצל בישראל עמלראה

 : הבורא בעבודת עמילותלאדם

 פנחספרשת

 אהבתי תחת זש"ה במדרש לכם תהיה עצרת השמיניביום
 לפרש בעז"ה ונדאה תמיה והוא תפלה ואניישטנוני

 ממעל אלהי חלק שהוא הקדושה הנשמה לאדם נתן השיייתדהנה
 לכמה מתחלקימ  ואורות אדם  נשמת זו נד כי אור נקראוהוא

 אש ג"כ ויש גדול שהוא אבוקה ויש פשוט אור ישאופנים
 להבדלה שבת במוצאי אבוקה חז"ל ושאמרו מאוד גדולשהוא
 השבת מאור להכין צריך שבמ"ש לפי הטעם המובחר מןמצוה
 צריך הבא ובשבת הבא שבת עד החול כל על גדול אחדותשהוא
 מאור אבוקה ונעשה הזה ומשבת העבר משבת אור שיאירלהכין
 עצרת השמיני וביום המדרש פירוש וזה החול כל על שבתותהבי
 צריך שמיני יום הוא הבא שבת עד הראשון משבת לכםתהיה
 ישטנוני אהבתי תחת זש"ה החול כל על הקדוש האורלעצור

 : והבן ודוק תפלהואני

 מטותפרשת
 מכראד ליב יהודח משה השפלבשבילי

 ארץ עלי ימינו צל כי זש"ה לה'. נדר ידור כי אישבמלרש
 אמרם ידוע דהנה והנבזה השפל לי ונראהפליאה



 כזרמ"למטותלקיטי

 עולם התענוגים מן לפרוש פירוש לפרישות סייג נדריםז"ל
 כזאת טובה מדה לידי לבוא אדם יוכל אופן ובאיזההגשמי
 פי על עוה"ז בתענוגי רגיל אדם הלא מהתענוגיםלפרוש
 זה מנוול בך פגע אם ז"ל כאומרם המיתה יום לעצמושיזכור
 מכוון המדרש ועתה התאווה כח פוסק ואז המיתה יום לויזכור
 אם זה לידי לבא יוכל והאיך לה' נדר ידור כי אישהיטיב

 : ארץ עלי ימיבו צל כייזכור

 דבריםפרשת
 במדבר הירדן בעבר משה דבר אשר הדברים אלהבמדרש

 כך לשון בכל ספרים לכתוב מהו הלכה וגו'בערבה
 שהספרים אלא ולספרים למזוזות תפלין בין אין רבותינושנו

 לבאר והנראה זה אצל זה ענין מה תמי' והוא ל' בכלנכתבים
 מראה שהשכל רוחני שכל לנו נתן הש"י דהנה בעז"ה הזההמדר'
 בגופים מלובש שהוא רק אופניו על ודבר כ"ד להביןאותנו
 של יחידו על מרמז התור' עיקר שהוא הק' התור' רק סתומשהוא
 אלה המדרש וז"פ באותיות שמלובש סתום שהוא אלאעולם
 במדבר היינו בערבה במדבר הירדן בעבר משה דבר אשרהדברי'
 שחטאו ערבה בשביל בערבה וגו' יתן מי שאמרו שעשו מהמרמז
 הקדושים באותיות מלובשים האלו הרמזים הנה פעורבבעל

 לשון בכל ספרים לכתוב מהו הלכה המדרש אמר לכןוהטהורים
 לשון כתב אם חלוק אין הלכך לרמז אלא באו לא גופאשאותיות
 אין במתניתין שנו כך שהאמת ואמרו לשונות בשאר אוהקודש
 לשון בכל נכתבים שהספרים אלא ומזוזות לתפילין ספריםבין

 לעשות השי"ת שצוה עשי' דבר שהוא ומזוזות תפיליןלאפוקי
 : והבן הקודש ל' דייקא צריך ולכן וכו'תפילין

 יאתחנןפרשת
 כלל לד יהיה לא אזי אנכי ישמור אם לד יהיה ולאאנכי

 הכל אשר יודע הוי רק תנועה שום לד נשארלא
 : מהקב"ההוא



ימ"ל ואתחנל הפטדת לקיטימה
 ואתחנןהפטרת

 ז"ל שדש"י אף תמי' והוא וגו/ קדוש ואשוה תדמיוני מיאל
 משמע הכתוב פשט מקום מכל בתמי' לשון שהואפידש
 למשל חקידה פי על פשוט פי על לפדש בעז"ה והנדאהבפשטות
 נגד יחשב ואם גדול חלוק הוא המלך נגד פשוט איששיחשב
 אך גדול חילוק ג"כ הוא המלך נגד ושלטון שדדה איזההמלך
 קדוב הוא אזי הדוכם נגד יחשב ואם הנ"ל החילוק כמו כך כלאינו
 הוא גדול יותד הוא שהשדדה מה כל ועיקד למלך מהשנייותד
 למלכותו קץ שיש ודם בשד במלך וזה המלך נגד ביותדקדוב
 נמצא לאחדותו סוף אין שהוא וב"ש ב"ה השי"ת אצלאבל

 שהוא המלך אצל שוים הכל פשוט והאיש והדוכםהשדדה
 הוא הלא יותד קדוב הוא זה כנגד לומד שייך איך סוףאין
 מי אל פידוש וזה מלכותו להשיג שיוכל מי ואיו סוףאין

 גדול השרדה נגד גדולתי תדמה אם ד"ל וגו' ואשוהתדמיוגי
 קדוב מהם אחד שום שאיו חילוק חד הוא לך ואשוה קטןאו

 : וד"ל לגדולתו סוף אין שהוא הש"'ת נגד מהשנייותד

 ראהפרשת
 הצדקה ה' לך הכתוב שאמד וה וגו/ תעשד עשדבמדרש

 לא הפודים ימי משל פי על וגו/ הפנים בושתולנו
 איזה לעשיד ששולחין עניים ודדך מנות שולחין פודיםבטלין
 נדבה איזה לו שישלח לעשיד שיזכיד בכדי מאוד קטןדבד
 קטן דבד הוא להשי"ת עושין שאנו העבודות כל אנחנוכו

 בשביל עשר הצדקה וגם וב"ש ב"ה סוף אין השי"תלעדך
 בשביל זה צדקה נותנין שאנו מה הצדקה ה' לך וזהשתתעשד
 : כנ"ל הפנים בושת ולנו שפע הש"י לנושיתו

 תבאפרשת
 לו הי וקשה השמים. את הטוב אוצדו את לך ה'יפתה

 עוזד בדחמיו כשהשי"ת הנה אך השמים. מןלכתוב
 ממילא שעה באותו אזי קדושות במחשבות לאדם ומעודדלאדם



 כטרמ"לתבאלקיטי

 יפתת הפסוק פירוש וזה רע דבר מכל מוצל ונמצא ה'ברכת
 גדולתו מתשבת עם דהיינו השמים את הטוב אוצרו את לךה'
 של הבורא גדולת שהוא ספירות שעשר דהיינו שמיםשל

 אוצרו את לך יפתת ובזה במתשבתך תמיד בעיניך יהיושמים
 לך די לבד שמים דבגדלות בעתו ארצך מטר לך לתתהטוב
 להמתין הוא ועזות מאוד ונפש לב בכל להשי"תלהודות
 גדולת דהיינו יותר הקב"ה גדולת שיראה עד ת"ומלהודות
 שריחם מלך כמו משל פי על ויובן הקודש ואופני וחיותשרפים
 גדולתו קצת לו ומראה אסורים מבית אותו והוציא אחד שבויעל
 לפאר גדול החיוב בשבי' ימיו כל שהי' השבוי זה לגבי כןואם

 מאוד גדול הקצת זה השבוי זה דלגבי מאוד מאודלהמלך
 הטובה גודל על מאוד להמלך להודות הזה השבוי מחויבוגם

 הוא גדול ועזות האסורים מבית אותו שהוציא עמושעשה
 : המלך גדולת יותר שיראה עד להמלך לפאר להמתין השבויאצל

 נצבימפרשת
 פי' יודע איני יקבצך. משם השמים בקצה נדחך יהי'אמ

 שהאמת כך הוא הפירוש אבל השמים בקצה שלהראשון
 יראה נמצא הבורא של גדולתו לראות תמיד צריך האדםהוא
 יוכל ולא שבכולם קטן שהוא בעיניו תמיד ויראה שפלותותמיד
 תמיד רואה מושכל שאינו איש אבל חבירו על גנות שוםלומר
 וטועה נפש לכל שוה ואינו הבורא גדלות ושוכח שלוגדלות
 מגדלות שכחה מחמת קצה הוא מרחוק שרואה שהשמיםוסובר
 הגדולים וחסדים רחמים מלא הוא שהשי"ת רק יתברךהבורא
 העיקוש מדרכי ולחזור הישר בדרך שיוליכם תמידשרואה
 מחמת סובר תהיה שכך השמים בקצה 'נדחך יהי אםוזש"ה
 יקבצך משם מקום מכל בקצה הם השמים אשר וטעותושכחה

 :וד"ל

תהלים
 עניו נקרא זה בהשי"ת דבוק שהוא מי שמעת. ענויםתאות

 עובד שאינו ויודע וקטנותו שפלותו האמת יודע הואכי



רמ"לתהלים לקוטיל

 חשק לו יש שלפעמים ואף גדול למלר וכנכון כראוילהשי"ת
 עסקי מפני החשק זה ממנו ומשתכח ממנו נשכח כך אחרגדול

 להשי"ת והתאוה החשק מכבה סיבות מכמה אשרהגשמיות
 על יד ומקבץ ומאסף מצרף הוא וחנון רחום ב"ה השי"תאך
 לשון שמעת עגויכ תאות וזה להשי"ת לאדכ שיש התאות כליד

 : אזנך תקשיב לבם תכין העם את שאולוישמע
 בני נגד בך לחוסים פעלת ליראיך צפנת אשר טובך רבמה

 כאלו לדמות האדם שצריך השלימות עיקר כי נראהאדם.
 דברי שאר או שותה או אוכל ואם ה' את עבוד לך לו קוראאחד
 קרא קום נרדם לך מה לו קורא אחד כאלו לדמות צריךרשות
 לעבודת הרגל מרוב אזי גמור צדיק שהוא ומי אלהיךאל

 טובך רב מה וזה הקדושה מרגיש הוא ואז טבע נעשההבורא
 ומי וליראים לצדיקים שצפון טוב יצר זה ליראיך צפנתאשר
 פירוש אדם בני נגד בך לחוסים פעלת זהו בהשי"ת דבוקשהוא

 : פעולה כמו הואאצלו
 לשמור ואקימה נשבעתי לנתיבתי ואור דברך לרגלינר

 הלא לרגלי נר זה מה ועוד הפסוקים המשך צדקך.משפטי
 מצוה נר כי אור התורה הלא ועוד האור צריך הגוף לכלגם

 ומופת אלהי איש המחבר בעל פירוש פי על אך אורותורה
 פלס פסוק על פולנא דק"ק אב"ד יוסף יעקב מוהר"רהדור
 ועובדות מעשה בכל רגלך מעגל פלס לשונו וזה רגלךמעגל
 והיינו ח"ו טובה לא בלתי פני' איזה עם זאת עשית לאאם

 ויברך כמו רגלך וזה למענך רק השי"ת למען עושהשאינך
 כשאני התורה כל למדני הש"ס פירוש וזה ודפח"ח לרגליאותך
 ב"ה הבורא היינו המיוחד אחד למען היינו אחד רגל עלעומד
 להיות לעשות יוכל אזי השי"ת למען הכל עושה ואםוב"ש
 הכל עושה אדם אם לדבר וסימן התורה כל ולקיים גמורצדיק
 לא לחברך עלך דסני מה למענו ח"ו או הגדול שמולמען
 סימן זהו עצמו נגד כמו חבירו נגד במזגו נוהג אדם אםתעביד
 אין אזי ח"ו לאו ובאם הגדול שמו למען רק שעושהמובהק
 מתפלל או לומד אם אף עצמו למען רק הגדול שמו למעןעוד
 שמו למען רק עצמו למען לעשות שלא גדולה שמירהצריך
 ואור למעני ח"ו שעשיתי היינו דברך לרגלי נר וזהוהגדול



 ל8רמ"לתהליםלקיטי

 מקום בכל העולם בזה וכבוד תענוגים לי להיותלנתיבתי
 מצותיך לשמור ואקימה נשבעתי וזה טוב שם לי להיותבואו
 לשמור נשבעתי לזאת לפרישות סייג נדרים חז"ל שאמרוכמו

 : לחוד כצדקי לא צדקךמשפטי
 מפי הפסוק על שמעתי לבי. פחד ומדברך חנם רדפונישרים

 שמואל מוהר"ר הדור מופת האמיתי הגאוןאדמו"ר
 בעיניו שדומה האדם והמדינה נ"ש דק"ק אב"דשמעלקי
 יוכיח ה' יאהב ואשר תפלות שלש יום בכל תמיד מתפללשהוא
 עושה מה כלל מפניו יראה לו שאין להאדם להודיעורצונו
 סכנת באיזה אותו להפחיד סיבה איזה בו מגרה ב"ההשי"ת
 מלא האיש אותו אזי לו אשר כל ולוקח בממונו להזיק אונפשות
 מעולם לו היו שלא עצמו את מזכיר הוא האז ואימה ורתתפחד

 עליו מקבל ואז עתה לו שיש זה ורתת ופחד אימה התפלהבשעת
 ע"ה המלך דוד אבל ב"ה השי"ת לפני אימה אותה לושיהיו
 לפני ופחד אימה לו יש בודאי והוא עליונה המרכבה מןהוא

 שרים רבש"ע אמר לזה פנימיות ויראה עילאה יראההשי"ת
 : ודפח"ח לבי פחד הכי בלאו מדברך כי חנםדדפוני

 אלימלך מוהר"ר המפורסים החסיד הקדוש מהדב שמעתיעוד
 זכרנו פסוק על אמר ומתחלה אחרת בדרךזצללה"ה

 אהב' על מורים הדגי' כי חנם גמצרים נאכל אשר הדגהאת
 יאמר מי אם כי חנם שלם דבד על מורה ואהבה ורביםשפרים
 אינו אעפ"כ יסורין באיזה אותו יפחד אם אותו שיאהבלאחד
 אהבה אך שלם בלב אותו לאהוב כדי אותו להפחידיכול
 מי ב"ה להשי"ת בפרט לאדם לאהוב חושק שהלב עלמורה
 שלם בלב לאהוב אותו מעורר אזי ית"ש הבורא גדולותשמכיר
 הבושה עם הווש כי חזקה יותר הוא היראה אחר שבאואהבה
 לאדם מושכין המה כי ויראה אהבה העיקר אדם אצלוהכלל
 רדפוני שרים אמר ולזה שרים נקראים והמה ית"ש אותולעבוד
 מדברך כי ועונש שכר מחמת לא בחנם והמה ויראה אהבהחנם
 מדבר שאדם הדברים מן התורה מאותיות לבי פחד מדברךדק

 נאכל אשר הדגה את זכרנו וזה מפניהם ירא להיות צריךדברך
 לא כי אהבה מרוב עובדין ישראל שהיו אהבה זה חנםבמצרים
 : להם התורה נתנה לא שעדיין בדבר מחויביםהיו



רמ"לתהלים לקוטילב

 התכם כי גבוגים. פגיהם וגגד בעיגיהם תכמים הוי הפסוקועל
 תכמים וזה ה' יראת תכמה ראשית כי בראשועיגיו
 גזירות לבטל תפלות עושין המה שלהם שכל בעיגיבעיגיהם

 תלמדגו ומתורתך יה תיסרגו אשר הגבר אשר וזה העולםמן
 שישראל יפה זה וכי הקב"ה את ומיסר מוכית הוא הצריקכי

 תיסרגו אשר הגבר אשרי וזה הגזירה ומבטל ת"ו. בצרהגתוגים
 אתה כי תלמדגו ומתורתך וב"ש ב"ה להשי"ת מוכית והואיה.

 : צדיק בי. מושל מי ויקם אומר ותגזור באמרך זאת לגומגלה

 ה' אתה ברוך לך אתטא לא למען אמרתך צפגתיבלבי
 ממגו גדול יצרו מתבירו הגרול כל הכלל תקיך.למדגי

 מה אך היצה"ר מפגי פתר מלא הוא תורה לומר כשאדםוהגה
 יצה"ר אין אזי יורע איגו שמלאך אף הייגו בהסתר עושהשאדם
 שייך וזה גגדו לעמור מה על יודע איגו כי כלל בושולט

 לך אתטא לא למעז אמרתך צפגתי בלבי וזה ובלבבמתשבה
 ה' אתה ברוך וזה גגדי לעמור מה על יודע איגושהיצה"ר

 : וק"ל חוקיךלמדני
 לבגי גתן והארץ לה'. שמים השמים כל"ת טוב כי לה'הודך

 ישמעאל ר' אמר יטה שמא הגר לאור קורין איןאדם
 המקדש בית ולכשיבג' אליהו ולכשיבו' והטיתי קריתיאגי

 : שמיגה תטאת אביאבמהרה
 שמים כי וארץ שמים גקרא שהתורה הוא כך הדברהשורש

 שבה הרותגיות התורה אור שהוא הפגימיותגקראים
 כי שמים גקרא שהתורה והטעם ארץ גקרא התורהוגשמיות
 בשמים לא בפסוק רמז וזה השמים כמו ומים אש נקראהתורה
 לים מעבר ולא בשמיב איגה היא שמים עצמה שהיא כיוןהוא
 לקרות תקגו וחכמים התלמוד ים גקרא בעצמה שהיא כיוןהוא

 תעגוג משפיעין אגחגו קורין שאגו בתורה כי וה' בב'בתורה
 גשמיות וע"י התורה של האור ע"י וב"ש ב"ה להבוראוחדוה
 הצטרכות כל דהייגו להעולמות וברכה שפע ממשיכין אגוהתורה
 ב' עושה בתורה כשעוסק הצדיק כי ומזוגי חיי בגיעוה"ז
 ירצה אם אבל התורה גשמיות ועם התורה האור עםפעולות
 באור עצמו לדבק היינו התורה האור עם שפע להמשיךהצדיק
 כי לעולם החסד מטה אזי להעולמות שפע וימשוךהתורה



 לגרמ"לתהליםלקיטי

 שהחסד נקרא בחסד גדלות וגדלות קטנות ג"כ ישבחסדים
 גדלות נקרא וזה לרע טוב בין כלל מבחין ואינו להכלהולך
 והצדיק להגונים כ"א הולך שאינו חסדים נקרא קטנותאבל

 ומטה החסדים גדלות גורם אזי התורה באור נפשושמדבק
 למי אף חסד לתת נכון אינו וזה הגונים לבלתי אפילו חסדכלפי
 לו שנותן שכיון תשו' בעל אותו לעשות הוא שצריך הגוןשאינו
 לאור קורין אין הגמ' פי' וזה לכך הגון אותו לעשות צריךשפע

 : נשמט וכו'הנר

 בזמירותפירוש

 לשון שהוא נראה שלכאורה ברכה, להניח בתיכם תוךאל
 שיזהר צווי לשון ג"כ שהוא הוא הפירוש אבל לבד.ברכה

 כריסו למלאות שלא הגוף היינו ביתו אל ברכה להניחהאדם
 אוכל במעט עצמו להסתפק רק שבת עונג שהוא ולומרח"ו

 ישאר ולא לשמוח יוכל זה ידי ועל במעיו ומתברךקימעא
 : הגסה אכילה ידי על דומםכאבן

 אבותמסכת

 שבחינג לידע צריך אתה תמיד פירוש ממך. למעלה מהדע
 : ממך רחוקה שהיא דהיינו ממך למעלה הוא עדייןמה
 ונראה תמוה והוא טובים. ומעשים בתשובה אחת שעהיפה

 במקום דאיתא הגמרא עוד נבאר ואגב לפרשבעז"ה
 מאי לעמוד יכולים גמורים צדיקים אין עומדים תשובהשבעלי
 הבעל הנה הולכים לשון לומר לי' הוה עומדים לשוןקאמר
 תמיד עליו שיתן וב"ש ב"ה להבורא תמיד מבקשתשובה
 שלא וירא איסור טעם מקודם טעם שהוא מחמתהשגחתו
 ח"ו לסורו יחזור שלא אחת רגע אפילו השגחתו מעליויסור
 בידו הבחירה לו יתן שלא להשי"ת תמיד מבקש הואולכן
 שאם אע"פ אחת רגע אפילו השגחתו מעליו יסור שלאאלא



רמ"לאבות לקוטילד

 השגתתו מעליו יסור שלא אלא בידו הבתירה לו יעןהשי"ת
 אין השגתה עליו יתן השי"ת שאם אע"פ אתת רגעאפילו
 משיתן לעוה"ב תלק לו שאין לו מוטב עכ"פ לעוה"בתלק
 יתזור ת"ו שמא ירא שהוא מתמת בידו הבתירה השי"תלו

 עומד הנקרא מלאך כמו עומד תשובה בעל נקרא ולבןלסורו
 ונקרא למדרגה ממדרגה לילך יכול בידו שהבתירה הצדיקאבל
 מתמת עומדין תשובה שבעלי במקום הש"ס פירוש וזההולך
 אין כנ"ל שיראים שלהם הבתירה עם לילך רוציםשאינם
 לילך רוצה שהצדיק מתמת לעמוד יכולי' גמוריםצדיקים

 יריאי' אינם איסור טעם טעם שלא מתמת שלו הבתירהעם
 שעה יפה המשנה פירוש וזה למדרגה ממדרגה לילךויכולין
 הבתירה עם מלילך תמיד השגתה הקב"ה שיתן בתשובהאתת
 : ודו"ק כנ"ל לעוה"ב רות מקורת כנ"ל אתת רגע אפילושלו

 הכלל לתוך בו שיש התלק להנית היינו בגשמהלהדבק
 היינו נר אם אור ותורה מצוה נר וזה סוףלאין

 עצמו מדבק הנשמה נר אם אדם נשמת ה' נר שנקראהנשמה
 : תורה של ומאור הבהירות נראה אזי אןר תורה אזילא"ס
 אתד נוטל התולה את המבקר כל תנינא בר אתא ר'חמר

 די לא תלקים נ"ט לו נשאר אם וקשה מתליומסמ"ך
 וא"כ בס' בטליז אסורים שכל ידוע כי כך הוא הפירוש רקלו
 בס' לבטל שלו התיות ת"ו יוכל תלקים הסמ"ך כל יהיהאם
 תלק את לבטל לתלקי' כת אין תלקים מ'ט רק נשארואם

 :התיות

 קניתה ואופן היראהמבוא

 ותהבל קודם ערכך שתשפיל עד אלא היראה אל מגיעין איןא
 : הזה עולם עניניכל
 עלי' אשר וכל הארץ השמים ושמי השמים לפניך תציירב

 : שטחם ורוחב קומתם וגודל בהם אשר וכלהימים
 התפלח ידי על אלא השם אצל שיש מה אל מגיעיז איןג

 : ואהב'בירא'



 להרמ"להנהגותלקוטי

 נגדו מציאותם ותבטל הנבראים כל על השם את תמלידד
 : אחד שכם לעבדו וחלחלה רעד ויאחזם ויפולו יכרעווכולם

 ומעשה וכו' משה ויעקב יצחק אברהם מעשה תזכורה
 :הצדיק"

 שתבוא עד וחשוקה ויראה אהבה בלבך יבוא תעשה כהאםך
 : הדעת מעל הגוףלהתפשטות

 הוא היום כל אם ואהבה ביראה להשם שתעמוד תרצהאיךז
 : לבך מלוחשכוח

 התפלהמבוא

 : להשם נפשך ותלהט התפלה בעת התפלה ביאור וראה ביןא
 שלא ודאי התפלה בעת לגמרי להשם מציאתך תבטל אםב

 : אותו היום כלתשכח
 הברואים כל ועל עליך השם ממליך אתה התפלה בעת אםג

 בתפלה ששקרת תדע דרבנן ותקון סייג על עונר אתהוביום
 : דברת ולחוץ השפהומן

 יודע אינך אם ובאהבה ביראה להשם שתעבוד תרצה איךד
 : אותו ותאהוב ממנו תירא מה ומפנילמה

 בצומות גופם את יתענו ומעונותיהם פשעם מדרך אויליםה
 : מאוד קריםובמקוואות

 כן עושה אתה למה יודע אינך אם בעיניך תועילומהר
 : עושה אתה מיובשביל

 : תעניתים מאלף לך טוב הלא כעסך תכבושאםז

 מאלף לך טוב הלא משיב ואינך חרפתך שומע אתה אםוז
 :עינוים

 והעצומים הגדולים פעולותיו מצד אביך אלהי את דע אמנםט
 : האמיתיות הקבלהומצד

 ורוממותו השם וגדלות אביך אלהי את תבין בטוב גפשךאםי
 האמיתיות הקבלה ומצד והעצומים הגדולים פעולותיומצד
 : מפניו לירא איך תביןאו



רמ"להנהגותלקיטי*

 הבנת ורוממותו הבורא מגדלות מה שהבנת אחר ואםיא
 הם טובים או טוב לא בדרך הלכת הראשוניםשבימים
 : חז"ל תקנת וע"פהענוים

 התפלה שקודם דרבה מהכנה לך בא בעבודה התלהטות ואםיב
 ע"י השערך וגודל התפלה תיבות דיבורך מכח כןוכמו

 : ונעים טוב מה ורוממותו השםגדולות
 ואתה עוה"ז מעניני אצלך בא ההתלהטות לפעמים אמנםיג

 מתפלל שאתה ידמה ולך הלהטה באותה התיבותמדבר
 : ותשוקהבאהבי

 המה מהשם רחוקים וכמה בזה שגו כסילים כמה אחי הוייד
 :עדיין

 גדלות מאוד מביגים כי על בתפלה צועקים צדיקים ישטך
 וצועקימ העולם בזה אדנותו ולגלות להביא ורוציםהשם
 : הנביאיםכדרך

 המוחין נפילת בעת בעברדההנהגה

 נסגו ולבסוף ימיהם כל להשם שעבדו אדם בני היו כברא
 : לעבודתם כסף אין חנם ויצאו מעבודתםאחור

 : וקם צדיק יפול שבע אמנםב
 מאירים שהיה הראשונים הימים זכור בעבודה גפלת אםג

 :עיניך
 עתה חשך ולמה ורוממות הבורא גדולת ראית בעין עיןד

עיגיך.
 שעדיין החומר וסיבות עביות מפאת או אלא איגו זה וודאיה

 : לגמרי ממנו עצמך את הפשטתלא
 : מבראשוגה יותר בעבודתו יתירה בינה שתבין כדי אוך
 ונכבה גיטל והלהיטה שהשלהבת בעת מאוד הזהר אמנםז

 : בעבודה ותכשול ח"ו ראש בקלות תנהג שלאממך
 החומר עביות מפאת אינה היא בעבודתו הצדיק אצל הגפילהמ

 הרגשת ובטלו אצלו השמחה חסרון מפאת אמנםחלילה
 : ממגו והיראהאהבה



 לזרמ"להנהגותלקוטי

 אל אותה תעודר והידאה האהבה הרגשת אצלד בטלה אםט
 : הקודש לעבודת אותה ותיקח שתחפץ עד עוה"זעניגי

 דגלי ואשיבה עוה"ז בעגיגי דדכי חשבתי קדוש איש ואמדי
 : זה ידי על עדותיךאל
 עצמו יעודד כי ההמוגי באיש ולא טדוד בצדיק זה אמגםיא

 : ח"ו ישאד ושם עוה"ז עגיגיאל
 מעביות בא הוא ועבודתו מהשם שהתדחקות וגמדו נמנוקב

 בתאוותיו וטרדתו השכליות גפש על והתגברותהחומר
 : הגופגיםובעסקיו

 אודה שעדי לך יפתחו בעבודה ליכגס התחיל מעט אםיג
 : השמיםבארובות

 וראו מעט מאכלו הטועם כאדם טעמו קדוש איש ואמדיד
 : הם טובכי

 בעבודה השמהההנהגת

 : גחצבת וקדוש גבוה ממקום בעיגיך אתה קטן אםא
 : בהשם אמונתך גודל על יודד בעבודה השמחה2:
 : התורה כל על לעבור לך יקל מאוד השחוד' עליך יגבד אםג
 תגיע ידו שעל אלא גברא לא שעוה"ז בדעתך נחלט אםד

 : השחורה הגברת לך יבוא מאין א"כ עולם מגוחת אלגפשך
 תהלה דומיה לו גדול מלך עבד שאתה בדעתך גחלט אםה

 : לשמוח לך יש מאודמה
 מאוד מה אמגם הדשע" אל הוא ומד דע מאוד מההמותך

 ידו על כי חסידיו למען המותה בדיאת להשם הואיקר
 : עולם מגוחות אליגיע

 כדאוי ממגו למסתפקים מאוד גכבד עגין הואהעוה"זז
 והשדאת עוה"ב חיי אדמ ישיג ובו כשודה בוולמתנהגימ

 : המעשה עולם גקדא כיהגפש
 מהצדות מה ח"ו יקרך ואם עגיניו לההביל לאדם אין לכןה

 : הוא כן לא כי ממש בו אין עוה"ז כי גואש תאמראל
 : השם ידחם ואז לבך מדע וסוד במעשיך פשפש אמגםט



רמ"להנהגות לקךטילח

 הוריד ולא בן לו שמת איש על קדוש איש אף תרהוכברי
 : אחת דמעהעליו

 קנייתם ואךפן ל,ך2:ך21 ה'מדך21מבךא

 : תנוח כסילים בחיק כעס כי מלבד כעס הסרא
 : תימה משיב רך מענהב
 : בארץ אתה גר כי וטוב ברע השתווהג
 : אדם של גופו משברת אנתהד
 : שלך שאינו עולם על תדאג למהה
 : לחם תאכלם אפיך בזעת השם אמר כברך
 : ר"ל ח"ו כשיבוא לבבך ירך ואל צרה ליום תהיה נכוןז
 וכל הכתוב ודברי מה ואנחנו אלהי איש דברי תזכור זכורח

 : וגו' ארעאדיירי
 : חייך ומה אתה מה כי סבול אחיך וחפרת קלוןט

 מאן כי המיתה ותחת הוא המקום מאת כי תזכורזכורי
 : וכו' בי' קרי מדרגאדנחית

 שכרך ישלם השם וגדפו שחרפו לאיש קדוש איש ואמריא
 : מעלי המיתה גזר שקרעתעבור

 : העינים כעצימת הטומאה בפני גדר איןיב
 : כשתיקה לחכמה גדר אין הלשון לבעל יתרון מהיג
 : התפעלות עם הבטחון טוביד
 : הבריות עם הפרישות טובנ!ר
 אמנם ונגדו אלהים מול במעשיך לעם היה קדוש איש ואמרטז

 : אלהים אל הגשמים הדברים את תעלהואתה
 : לעולם תתחרט לא תהי' מתון אם מתון הוייז
 : שעשה מה על כמתחרט כסיל איןיח
 : שוין זהובים ת' מתון מתוןיט
 נוגע אדם לך יתנו ומשלך יושיבך במקומך מקום יש לכלכ

 : לחבירו שמוכןבמה
 מרוע או גורם מזל או אלא בחבירו משתרר אדם איןכא

 : הבהירה מפאת אוהמעשים



 לטרמ"להנהגותלקוטי

 טוב מעליך חברך עול לפרוק תוכל התפעלות במעט אםכב
 כי ההפעלות ברוב ריב תתחרחר ואל תשתרר לאאמגם
 : השם לא אם המערכות ישדד ומי גורם מזלאולי

 והתקן השם לפני תחינתך ותפל לבהמ"ד והערב השכם אמנםמג
 : בעבורך שטוב מה שיודע מה יעשה והואמעשיך

 אצלך מעשיך אם ראה חברך מעשה בעיניך טוב לא אםמד
 : והוכח למוד חברך את גם אזמתוקנים

 יצא ממעיד כי וזכור אהבת אשר האשה עם חיים ראהמה
 וחלחלה רעד ויאחזך ממעל אלהי חלק ינתן בו אשראדם
 : הזיוג בעת מעשיךלהקל

 : האפיקורסת לימוד ובנשמה בגוף הדוחה כחכך
 : בנשמה הדוחה כח מאוד לך יקל בגוף הדוחה כח לך יקל אםמז
 אדם בני היו כבר לעולמים היו כבר השמש תחת חדש איןמה

 לא לזה ואף כימים לילות ושמו מגדסא פומם פסקושלא
 : שמים יראת טעםטעמו

 התדי"ג וביאור פידוש שתדע דעת על התורה למוד אמנםכט
 : פלפול לשם למענך ולא דרבנן וסייג תקנות וכלמצות

 אתה יכול דרבנן וסייג מצות התרי"ג ביאור שבררת אחדל
 בתכשיטין ולהלבישה ליפותה תורה של בפלפוללעסוק
 : הצפון לעולם לדאשך כתרים והמהנאים
 : בתודה גדול כלל זה כמוך לרעך ואהבתלא
 טעם טעמת לא עדיין לישראל נאמן אוהב אתה אין אםלב

 : השםיראת
 כל א"כ ממעל אלהי חלק הוא שנשמתד מאמין אתה אםלג

 : ח"ו בנטיעות מקצץ ח"ו ולהיפוך אחד המהישראל
 ובכל עת בכל ישראל על השם רחמי לעורר דאה גם דאהלד

 :רגע
 ואחר הגיסיון בא קודם השם עובד יהי' שאדם להיות יוכללה

 : השם מעבודת אחוד יסוג הנסיוןבא
 : הנסיון אחר אלא החכם יבחן לא הקדמונים אמדולך
 : עבודם מהשם אחור נסוג ואתה עליך קמים אדם בני אםלז
 : מהשם רחוק היית עליך שקמו קודמ בוודאילח



ךמ"להנהגותלקדטימ

 מהשם הכל וטובות שדעות בדעתך ומחליט מאמין אתה אםלט
 : זולתו נעשה לאודבד

 שגעשית דבד על דוח ודעיון נפש דאבון לך שיהיו מהנמנעמ
 : כדצונךשלא

 הקב"ה בדא כדעתך שלא בדעתך ומחליט מאמין אתה אםמא
 : לכבודו דק העולםאת

 אתה מוכדח למענו לעשות בכחך שיש מה כל מאוד מהמב
 :לעשות

 תאוה דבד איזה אחד להוט אתה אם אלהי אחזה מבשדימג
 לאכול לבך יקח ולא תנוח ולא תשקוט לא וודאיגופני

 : תבקש לתאוה אמנםולשתות

 התשובה עשיות איזה אחד להוט אתה באמת הוא כן אםמד
 עליך לעול יהיו לא וודאי גמודה והחרטה החטאיםועזיבת
 ושאר ולשתות לאכול לבך יקח לא מעצמך כיהענוים
 : הגוףתאות

 בחשך הכסיל נעים ומה טוב מה עד"ז המה הענוים אםמה
 :הולך

 הצדיקים על ללבם חדב כמדקדת בוטים בליעל אנשי ישמך
 : החסידיםועל

 חז"ל אמדו באשתו אשד אם בעיניך יפלא אל אחי אמנם13זו
 באשת ק"ו השם ודוממת גדולת מלדאות כיהות שעיניוי

 :חבידו

 בטלה היתה וחסידים הצדיקים על מחלוקת היתה לא אםמח
 שיחלק טוב לא באיש מתלבש המסית לכן הבחידהלגמדי
 :עליהם

 דדך איזה בהם והתבוננת שעות ב' על לפחות התבודדתמט
 זה וזולת העבודה דדכי קוטב הוא אדם לו שיבודישדה
 : ממנה דחוק תהי'לעולם

 : עיקד השם ועבודת טפל העוה"ז אתעשהנ
 : השם גדולות תדאה בעין עין בדעתך יחלט כן אםנא



 מארמ"להנהגותלקיטי

 האמונהמבוא

 : השם ורוממות השם גדולת את רואה איגו אטום לבא

 : האמוגה את מרתיק ואפקורסים התעתועים באגשים תיבורב

 : השם ברוממות עיגיך ויאירו עצמך שפלות ראהג

 תז"ל דברי עיגיך ויאירו העולם מזה עצמך את סלקד
 : במאמרם גטועיםכמסמרות

 עליו: הרגז הרע לעשות התומר יסיתך אםה
 : והערב המועיל מאהבת הוא הלא ישאלך אםך
 : זה על הזהירגו והוא אתד ה' וגו' שמע את קראז
 ה' מופת להראות עמך להתפלסף בתקירות עמך יכגס ואםה

 : והקדמתואתד

 וימאס בעניך ערכך ויושפל ויוקטן המר יומ את לו תיכורט
 : תותך מופת תראה בעין ועין אצלךהעולם

 מכת הוא המפורסמות שמכחיש מי המדיגה גימוסוגזרוי
 :המשוגעים

 מבראשית אתגו שגעשה והגפלאות הגסים כל על תזור והגהיא
 : עיגיך ויאירו היום עדהבריאה

 על קיים המקדש שהי' בזמן ורוממותו גדולתו תזכור זכוריב
 :מכוגו

 וגפלגו עירגו תרבה שלא המפורסמת תכתיש לא אתהיג
 : ופשעיגו תטאיגו עבור רקמגדולתנו

 : רצוגם וגעשה בתפלתם געגים הצדיקים יום בכל רואה אתהיד
 המבול מעשה כל לו סיפר והוא גח כשמת גת בן אברהםטר

 טוב מפגי גשאר הוא אך מעלליהם רוע מפגיברשעים
 :מפעליו

 תעיין בטוב אם עלי' אשר וכל הארץ השמים ושמי השמיםטז
 : האדם לצורך אלא נבראו שלאתראה

 בכוונה אשר גדול ותכם אומן מעשי המה וודאי הוא כן אםיז
 : האדם למען אלה כלפעל



רמ"ל"מגות לקוטימב

 ושרשי רפואות ע"י החולי מן כשנתרפאתי קדוש איש ואמרימ
 ברא והכל הוא להשם ומלואה שעולם הכרתי ארץ ועציעץ
 : האדםלמען

 שיברא משכלת נפש כל אצל אצטייר ולא הנמנע מן הואיט
 המה שכל בהם אשר וכל הימים עלי' אשר וכלהארץ

 נלאו אשר נפלאה בחכמה האדם נברא כן וכמו אדםלתועלת
 כל יעש' שאד' למען יהיו שכ"ז להשיגה הטבע החכמיכל

 : תאוותו את וישיג בעוה"זחפצו

 על העולה אמנם תפלה בלי אף יראיו רצון עושה השםכ
 : לבדמחשבת'

 : ראוין שאינם אף ישמע אחרים על שועתם ואתכא

 לבא יכולתי ולא א' ספר הוצרכתי א' פעם קדוש איש ואמרכב
 : במתנה אלי באה ימים אחראליו

 דעתו להשיג תוכל לא אשר בעולם אדם שימצא אפשר אםכג
 כי על ונשגבי' פלאי' אצלך ומעשיו מדעתך רחבה הואכי
 : טעמו ידעתלא

 ובקשות בחקירות ממך במופלא לחקור תכנוס איך א"ככל
 : המוקדם בזמן נברא לא למה העולם בריאותעל

 הלא התאווה כח בך יסד מי זכור התאווה כח בך בערה אםכה
 : מיראה ותפרוש ותיראהשם



 מגרמ"להנהגותלקיט'

 רמ"ל הצדיק מהרבמכתב

 נ"י הצדיק הרכ של הכתכ מגוף כאות אות העתקה הצגנועוד
 ~עלה"ה מסאטוכ ליב יההדה מש'ה סוהרייר הקדוש מייהעייה

 : תקנייו מרחשון י"כ שכת כמוצאיהנכתכ

 ושלימים הירטים המופלגים הרבנים וישראלים ולויםלכהנים
 : ויופיע יאיר נרם מעלתו לפום חדכל

 הידאה. ומפני הכבוד מפני כמשיב בא והנבזה השפלאנכי
 לא מעולם שבקטנים הקטן אנכי מי אשר הכבודמפני

 אומר שאני זאת רק חטאתי לא ואם האדונים אדוני מפנייראתי
 הרבים בעוונותי אשר ופחד יראה בלא יום בכל ברכותמאה
 לי אוי יום בכל פעמים מאה וב"ש ב"ה להשי"ת מכעיסאגי
 אשד זאת ובלא זה בלא יום בכל פוגם שאגי מה לנפשיואוי
 מאוד בעעמי לקיים מחויב אני אזי כלום אין יראה איןאם

 ואלהים לעינים יראה אדם אדם. כל בפני רוח שפל הוימאוד
 מתקיים העולם ואין וגו' בריבו הראשון עדיק ללבביראה
 טוב כמוני שפל לזאת מריבה בשעת עעמו שבולם מי עלאלא
 שלום להיות ישראל בית מאחינו לבקש רק גרוני לסתוםלי

 שלום אין ולבא ליועא אפילו כלום אין שלום אין אםבעולם
 ממאן משיח החבלי וזהו רש"י כפירוש היעה"ר זה הערמפני
 חיעים זרק דהס"מ הדור וגדולי הת"ח והמה ועיילדנפיק

 יראים מעשה ואנשי ת"ח בין קטגוריא לעשותובליסטראות
 עירי סובל עדקינו שמשיח שומעת שככה לאזנים אויושלמים
 ללה"ר כרותה וברית רכיל והולכי לה"ר מהמקבלי לידהחבלי

 מי פירושו המלך עמק הקדוש בספר כמ"ש הלב עלשתתקבל
 הדורות ראשי כתרי דהיינו הראשון אדם מלב נשמתושנעועי
 הראשון אדמ נשמת קוטב מרכז סוד שהם הדור גדוליהנקראים
 הטומאה שהוא הראשון אדם חטא מסוד ולבו במוחוהשרוי
 נרה להאיר מונחת ואינה עד מכל נשמתו המסבבתהגדולה
 כולם שעמך באמת נאמנה ידעתי אנכי תורה ואור מעוהבנר



רמ"להנהגות לקוטימד

 השם אגשי קדושים כולם ברורים כולם אהובים כולםצדיקים
 והגבזה השפל אנכי מי וישרים טובים במעשים מעשהאגשי
 ירא כי להשיב מחויב היראה מפגי ישראל קדושת עללהעיד
 מפיהם אשר הדור גדולי הגדולים מפני והגבזה השפלאנכי
 ולא נגדם לדבר פה אפצה ואיככה עולם עמודי והמה חייםאנו
 להיות תורתכם כבוד ממעלת לחנן לבקש בפתח כעני אלאבאתי
 הרב ידידי מן חימה משיב רך מענה לקיים בעולםנכנעים
 משמש היה אשר נ"י שלמה מוהר"ר המפורסים החסידהמגיד
 דק"ק המגיד הרב אצל קדשים בקודש לגפנים ולפניםלפגי

 בתורה המופלג הרבני ש"ב עבור דואגים שאתם מהמעזריטש.
 הגדול המאור בהרב יצחק מוהר"ר המפורסים החסידוביראה
 ואנשים אלהים ומדות במעלות המושלם המפורסיםהתסיד
 בעזרו יהיה הש"י בוודאי לעחוויץ דק"ק אב"ד פייבילמוהר"ר

 יסוד צדיק הוא הרודף אם אפילו הנרדף את יבקש אלהיםכי
 והנבזה השפל דברי : תבזה לא אלהים ונדכה נשבר ולבעולם

 : גשבר בלבהמדבר
 מסאסוב לום "הדדה משההקטן

 לאינטרנט והוכנטהיעתק
8ןס.8אססששםשש8השץ"חם

 תשט"ד חייםע"י


