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  ד פרק יונה
 ֱהי�ִתי ַעד ְדָבִרי ֶזה ֲהל�א ְיקָֹוק  ָ�ה ַו	ֹאַמר ְיקָֹוק ֶאל ַוִ	ְתַ�ֵ�ל) ב( :ל� ַוִ	ַחר ְגד�ָלה ָרָעה י�ָנה ֶאל ַוֵ	ַרע) א(

 ַעל ְוִנָח+ ֶחֶסד ְוַרב $ַ�ִי+ ֶאֶרְ, ְוַרח*+ ַח�*% ֵאל $ָ)ה ִ&י ָיַדְעִ)י ִ&י ַ)ְרִ(יָ(ה ִלְברַֹח ְמִ)יִקַ' ֵ&% ַעל $ְדָמִתי ַעל
 :ָלְ, ָחָרה ַהֵהיֵטב ְיקָֹוק ַו	ֹאֶמר) ד( ס: ֵמַחָ	י מ�ִתי ט�ב ִ&י ִמֶ/ִ�י ַנְפִ(י ֶאת ָנא ַקח ְיקָֹוק ְוַעָ)ה) ג( :ָהָרָעה

ָ&ה ָ(+ ל� ַוַ	ַע3 ָלִעיר ִמ2ֶֶד+ ַוֵ	ֶ(ב ָהִעיר ִמ% י�ָנה ַוֵ	ֵצא) ה(  ִ	ְהֶיה ַמה ִיְרֶאה ֲאֶ(ר ַעד 5ֵ6ַל ַ)ְחֶ)יָה ַוֵ	ֶ(ב ס4
 י�ָנה ַוִ	3ְַמח ָרָעת�ֵמ ל� ְלַה5ִיל רֹא(� ַעל ֵצל ִלְהי�ת ְלי�ָנה ֵמַעל ַוַ	ַעל ִקיָקי�% ֱאלִֹהי+ ְיקָֹוק ַוְיַמ%) ו( :6ִָעיר
  :ַוִ	יָב( ַה2ִיָקי�% ֶאת ַוַ)ְ, ַלָ/ֳחָרת ַה7ַַחר 6ֲַעל�ת )�ַלַעת ָהֱאלִֹהי+ ַוְיַמ%) ז( :ְגד�ָלה 3ְִמָחה ַה2ִיָקי�% ַעל
 ֶאת ַוִ	ְ($ל ַוִ	ְתַע9�ָ י�ָנה רֹא( ַעל ַה7ֶֶמ( ַוַ)ְ, ֲחִריִ(ית ָקִדי+ ר*ַח ֱאלִֹהי+ ַוְיַמ% ַה7ֶֶמ( ִ&ְזרַֹח ַוְיִהי) ח(

 ַו	ֹאֶמר ַה2ִיָקי�% ַעל ְלָ, ָחָרה ַהֵהיֵטב י�ָנה ֶאל ֱאלִֹהי+ ַו	ֹאֶמר) ט( :ֵמַחָ	י מ�ִתי ט�ב ַו	ֹאֶמר ָלמ*ת ַנְפ(�
 ַלְיָלה ֶ(%6ִ ִגַ'ְל)� ְולֹא �6 ָעַמְלָ) לֹא ֲאֶ(ר �%ַה2ִיָקי ַעל ַחְסָ) $ָ)ה ְיקָֹוק ַו	ֹאֶמר) י( :ָמֶות ַעד ִלי ָחָרה ֵהיֵטב
 ִר�6 ֶע3ְֵרה ִמְ(ֵ)י+ ַהְר6ֵה 6ָ; ֶי( ֲאֶ(ר ַהְ:ד�ָלה ָהִעיר ִניְנֵוה ַעל  ח*ס לֹא ַוֲאִני) יא( : ָבד ַלְיָלה *ִב% ָהָיה
 :ַר6ָה ָמה*ְבֵה ִל3ְמֹאל� ְיִמינ� 6ֵי% ָיַדע לֹא ֲאֶ(ר  ָד+

 

  א פסוק א פרק בראשית
 : ָה ֶר> ְוֵאת ַה7ַָמִי+ ֵאת ֱאלִֹהי+ 6ָָרא 6ְֵראִ(ית

 י"רש
 העול+ שאי% ראה, הדי% במדת לבראתו במחשבה עלה שבתחלה', ה ברא אמר ולא = אלהי� ברא

 אר> אלהי+' ה עשות ביו+) ד ב להל% (דכתיב היינו, הדי% למדת ושתפה רחמי+ מדת הקדי+, מתקיי+
 :ושמי+

 

  ד פסוק ב פרק בראשית
 : ְוָ(ָמִי+ ֶאֶר> ֱאלִֹהי+ ְיקָֹוק ֲע�3ת 6ְי�+ 6ְִה6ְָר + ְוָה ֶר> ַה7ַָמִי+ ת�ְלד�ת ֵאֶ�ה

 

  יד פרק זכריה
 ְצָבא�ת ְיקָֹוק ְלֶמֶלְ, ְלִהְ(ַ)ֲח�ת ָנהְבָ( ָ(ָנה ִמֵ'י ְוָעל* ְיר*ָ(ָלִ+ ַעל ַה6ִָאי+ ַה:�ִי+ ִמָ&ל ַה��ָתר ָ&ל ְוָהָיה) טז(

&�ת ַחג ֶאת ְוָלחֹג 4Bְיקָֹוק ְלֶמֶלְ, ְלִהְ(ַ)ֲח�ת ְיר*ָ(ַלִ+ ֶאל ָה ֶר> ִמְ(ְ�ח�ת ֵמֵאת ַיֲעֶלה לֹא ֲאֶ(ר ְוָהָיה) יז( :ַה 
 ִ)ְהֶיה ֲעֵליֶה+ ְולֹא ָב ה ְולֹא ַתֲעֶלה לֹא ִי+ִמְצַר ִמְ(ַ�ַחת ְוִא+) יח( :ַהָ:ֶ(+ ִיְהֶיה ֲעֵליֶה+ ְולֹא ְצָבא�ת
&�ת ַחג ֶאת ָלחֹג ַיֲעל* לֹא ֲאֶ(ר ַה:�ִי+ ֶאת ְיקָֹוק ִי:9ֹ ֲאֶ(ר ַהַ/ֵ:ָפה 4Bַה: 

 

  לב פרק שמות
 ֲאַכְ�ָרה א*ַלי ְיקָֹוק ֶאל הֶאֱעֶל ְוַעָ)ה ְגדָֹלה ֲחָט ה ֲחָטאֶת+ $ֶ)+ ָהָע+ ֶאל מֶֹ(ה ַו	ֹאֶמר ִמָ/ֳחָרת ַוְיִהי) ל(

 ֱאלֵֹהי ָלֶה+ ַוַ	ֲע3* ְגדָֹלה ֲחָט ה ַהDֶה ָהָע+ ָחָטא  ָ�א ַו	ֹאַמר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹ(ה ַוָ	ָ(ב) לא( :ַחCַאְתֶכ+ 6ְַעד
 מֶֹ(ה ֶאל ְיקָֹוק ַו	ֹאֶמר) לג( :ְבָ)ָ&ָת ֲאֶ(ר ִמBְִפְרָ, ָנא ְמֵחִני $ִי% ְוִא+ ַחCָאָת+ ִ)Eָא ִא+ ְוַעָ)ה) לב( :ָזָהב
 ְלָפֶניָ, ֵיֵלְ, ַמְל ִכי ִהֵ�ה ָלְ, ִ'6ְַרִ)י ֲאֶ(ר ֶאל ָהָע+ ֶאת ְנֵחה ֵלְ, ְוַעָ)ה) לד( :ִמBְִפִרי ֶאְמֶח�* ִלי ָחָטא ֲאֶ(ר ִמי

 :$ֲהרֹ% ָע3ָה ֲאֶ(ר ָהֵעֶגל ֶאת ָע3* ֲאֶ(ר ַעל ָהָע+ ֶאת קְיקָֹו ַוִ	:9ֹ) לה( :ַחCָאָת+ ֲעֵליֶה+ *ָפַקְדִ)י ָ�ְקִדי *ְבי�+
 י"רש
 :אדוניהו על לו לדבר) יט ב א מלכי+ (וכ%, אלי, במקו+ דבור אצל ל, כא% יש = ל� דברתי אשר אל) לד(

 כשאפקוד תמיד ותמיד, יחד מלכלות+ אלי, שמעתי עתה = 'וגו פקדי וביו� :אני ולא = מלאכי הנה
 ישראל על באה פורענות ואי%, העונות שאר ע+ הזה העו% מ% מעט עליה+ ופקדתי ונותיה+ע עליה+
 :העגל עו% מפרעו% קצת בה שאי%

 

  לד פרק שמות
 ָהי* ֲאֶ(ר ַהְ'ָבִרי+ ֶאת ַה�4חֹת ַעל ְוָכַתְבִ)י ָ&ִרא(ִֹני+ ֲאָבִני+ ל4חֹת ְ(ֵני ְלָ, ְ�ָסל מֶֹ(ה ֶאל ְיקָֹוק ַו	ֹאֶמר) א(

 רֹא( ַעל ָ(+ ִלי ְוִנ5ְַבָ) ִסיַני ַהר ֶאל ַב6ֶֹקר ְוָעִליָת ַל6ֶֹקר ָנכ�% ֶוְהֵיה) ב( :ִ(6ְַרָ) ֲאֶ(ר ָהִרא(ִֹני+ ַה�4חֹת ַעל
 :ַהה*א ָהָהר *למ ֶאל ִיְרע* $ל ְוַה6ָָקר ַה5ֹא% ַ:+ ָהָהר 6ְָכל ֵיָרא $ל ִאי( ְוַג+ ִעָ/ְ, ַיֲעֶלה לֹא ְוִאי() ג( :ָהָהר

 ַוִ	2ַח אֹת� ְיקָֹוק ִצָ*ה ַ&ֲאֶ(ר ִסיַני ַהר ֶאל ַוַ	ַעל ַב6ֶֹקר מֶֹ(ה ַוַ	ְ(ֵ&+ ָ&ִרא(ִֹני+ ֲאָבִני+ ל4חֹת ְ(ֵני ַוִ	ְפסֹל) ד(
 ָ�ָניו ַעל ְיקָֹוק ַוַ	ֲעבֹר) ו( :ְיקָֹוק ְבֵ(+ ְקָראַוִ	 ָ(+ ִע/� ַוִ	ְתַי5ֵב 6ֶָעָנ% ְיקָֹוק ַוֵ	ֶרד) ה( :ֲאָבִני+ ל4חֹת ְ(ֵני 6ְָיד�

 ָוֶפַ(ע ָע�% נ3ֵֹא ָלֲאָלִפי+ ֶחֶסד נֵֹצר) ז( :ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ְוַרב $ַ�ִי+ ֶאֶרְ, ְוַח�*% ַרח*+ ֵאל ְיקָֹוק ְיקָֹוק ַוִ	ְקָרא
  מֶֹ(ה ַוְיַמֵהר) ח( :ִר6ִֵעי+ ְוַעל ִ(ֵ�ִ(י+ ַעל ָבִני+ 6ְֵני ְוַעל 6ִָני+ ַעל  ב�ת ֲע�% �ֵֹקד ְיַנ2ֶה לֹא ְוַנ2ֵה ְוַחCָ ה
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 עֶֹר9 ְקֵ(ה ַע+ ִ&י 6ְִקְר6ֵנ* ֲאדָֹני ָנא ֵיֶלְ, ֲאדָֹני 6ְֵעיֶניָ, ֵח% ָמָצאִתי ָנא ִא+ ַו	ֹאֶמר) ט( :ַוִ	ְ(ָ)ח* $ְרָצה ַוִ	2ֹד
 ֲאֶ(ר ִנְפָלאֹת ֶאֱע3ֶה ַעְ/ָ, ָ&ל ֶנֶגד 6ְִרית &ֵֹרת  נִֹכי ִהֵ�ה ַו	ֹאֶמר) י( :*ְנַחְלָ)נ* *ְלַחCָאֵתנ* נ*ַלֲע�ֵנ ְוָסַלְחָ) ה*א
 רֲאֶ( ה*א נ�ָרא ִ&י ְיקָֹוק ַמֲע3ֵה ֶאת ְבִקְר�6 $ָ)ה ֲאֶ(ר ָהָע+ ָכל ְוָר ה ַה:�ִי+ *ְבָכל ָה ֶר> ְבָכל ִנְבְרא* לֹא
 ְוַהִחִ)י ְוַהְ&ַנֲעִני ָהֱאמִֹרי ֶאת ִמָ�ֶניָ, גֵֹר( ִהְנִני ַה	�+ ְמַצְ*ָ,  נִֹכי ֲאֶ(ר ֵאת ְלָ, ְ(ָמר) יא( :ִעָ/ְ, ע3ֶֹה ֲאִני

 :ְוַהְיב*ִסי ְוַהִחִ*י ְוַהְ�ִרDִי
 

  מאמר י - מאמרי חדש תשרי - בני יששכר ספר
אדברה וירווח לי להבי% במעט קט מה , וכה שהוא בחינת אור מקי9 כיו% שבאנו לכלל זה בסוד הס]ז[

ה חמה מנרתיקה וכל אחד "ה לנסות את הגוי+ במצות סוכה ויוציא הקב"ל שעתיד הקב"שגילו לנו חז
ומשני ,  פטור מ% הסוכהצטערוהלא באופ% כזה ישראל נמי פטור כי מ' והקשו בגמ, יבעט בסוכתו ויצא

ז רצונו ומאווייו "כי זה מדר, ישראל הג+ שהוא פטור עכ, ]ב"ז ג ע"ע[ש "ישראל בעוטי מי מבעט עיי
והוא ממילי דחסידי לעשות יותר מהמצטר, בחומרות יתירות ג+ מה שלא , ש"לקיי+ מצותיו ית

כ גוי הג+ שבהכרח יבוא לקיי+ איזה מצוה תהיה עליו כמשא ולא יעשה רק ההכרח "משא, נצטווה
 :שיוכל לפטור את עצמו ממנו יברח ממנה כבורח מ% עבודה קשההמוטל עליו וכשיגיע לגבול 

, מה הוא השבח אל האד+ שעושה מצות ביתרו% ובחומרות יותר ממה שנצטוה,  מהראוי לתת לבוהנה
ואור פנימי הוא מה , דהנה ידוע בכל המדות העליונות בכול+ יש אור פנימי ואור מקי9, ואבאר ל,

 האור נעשה אור ק9 האור הגדול שאי אפשר להכלי לסבול תוושאר, שאפשר להכלי להגביל בתוכו
וכאשר נשפע האור מכלי לכלי שתחתיו הנה האור הפנימי אשר היה יכול להיות , מקי9 סביב להכלי

ומקבל הכלי של העלול בתוכו מה שיכול להגביל , מוגבל בהעילה שוב אינו יכול להיות מוגבל בהעלול
 עד בוא ההשתלשלות רותוכ% הוא בכל העולמות ובכל האו,  מקי9והאור הגדול ביותר נעשה שוב אור

אל נשמת האד+ בעול+ הזה הנה חלק הנשמה שיכולה להיות מוגבל בכלי נכנסת תו, הגו9 וחלק האור 
וכבר ידעת כי רוחניות אינו מתחלק , הגדול שאי אפשר לו להיות מוגבל בכלי נעשה אור מקי9 אל הגו9

ח איברי+ וכ% האור " רמואא+ כ% אור הפנימי של האד+ ה, ק מתרבהואינו נעתק ממקו+ למקו+ ר
ח "ח איברי+ הפנימיי+ וכ% רמ"והאיש הישראלי צרי, להיות מאיר על ידי המצות רמ, מקי9

, ח"פעמי+ רמ' ב] ירמיה לא יט[' ו וכו"+ ארחמנ"רח' והוא סוד הב% יקיר לי אפרי+ וכו, המקיפי+
ח "כי פע+ אחד רמ,  שלימהשמי+ ת"הרוצה לקבל עליו עול מלכו] .ברכות טו[ל "והוא סוד בדברי רז

 :הב%, ת שמי+ שלימה"ח מספר מלכו"פעמי+ רמ' וב, ת"הוא מספר חצי המלכו
ח מעשה המצות שמקיימי+ "ח איברי נשמתו על ידי רמ" ביאת האד+ אל עול+ הזה להאיר רמוהנה

אבל דקדוקי , כהלכותיה זה כשר וזה פסולוהנה לכל מצוה יש גבול מוגבל אופ% עשייתה , בעול+ הזה
 גבול מוגבל כי זה אי%המצות מה שכל אחד מישראל מדקדק בחומרות לעשות% באופ% היותר נאות לזה 

למשל מצות מצה הנה גבול המצוה הוא לשמור מ% החימו> ה% , מחמיר בכ, וכ, וזה מדקדק יותר
ובשעת ) לדעת רוב הפוסקי+( טחינה החיטי+ ה% הקמח וכ% האפיה הנה הגבול הוא א+ שמר משעת

י מינוטי% הרי זה מצה כשרה למצוה וא+ לא שמר משעת טחינה "אפיה לא הניח העיסה בלא עסק ח
אבל המשכיל המדקדק , הנה זה הוא גבול המצוה, ל פסולה למצוה"או הניח העיסה בלא עסק כנ

לי פוסקי+ כ% הוא הלכה לדעת כמה גדו(י באהבה מדקדק לשמור החיטי+ משעת קצירה "במצות הש
והמדקדק יותר מכי% לכל מצה כלי+ , ובעסק האפיה לבל תשהה העיסה כרגע) ואינו מצד החומרא

תדע ידידי שכל זה לא דבר ריק הוא ואל תדמה בדעת, שאי% זה , אחרי+ וכדומה חומרות לאי% משער
יכי מאד לנפש הישראלי רק תתבונ% אשר כל החומרות ומילי דחסידי בכל המצות מיצר, צר, מ% הצור,

 מעשי+ל מצות ו" ולדעתי זהו הלשו% המורגל בדברי חז=הגהה [, ל"לקבלת עול מלכות שמי+ שלימה כנ
, ]ל"ל ומעשי+ טובי+ ה+ החומרות ומילי דחסידי מבלי גבול כנ"מצות ה+ הנעשי+ בגבול כנ, טובי+

עשיית המצוה בפועל בגבול כפי הנה על ידי , דהנה כל מצוה מיוחדת להאיר איזה אבר באיברי נשמתו
ועל ידי , הדי% המוגבל מאיר אור הפנימי של אותו האבר שהאור הפנימי הוא ג+ כ% מוגבל בגבול הכלי

כי כל אחד יכול (מילי דחסידי והחומרות שעושה בהמצות יותר מ% הדי% המוגבל וזה הוא מבלי גבול 
וכל מה ,  שהוא ג+ כ% אינו נגבל בכליהנה על ידו מאיר אור המקי9 שבאותו אבר) להחמיר ביותר

,  עשיית המצוה הוא מאיר ביותר ברחוק את האור מקי9באופני שמדקדק האד+ ביותר ומחמיר ביותר
י נקרא עלי, "א וראו כל עמי האר> כי ש+ י"ותדע שעל ידי הארת אור מקי9 בורחי+ כל החיצוני+ כד

והטע+ שמתייראי+ החיצוני+ מ% אור , ]+ כח ידברי[ויראו ממ, ) אור מקי9 את איש הישראלי, דייקא(
ודי בזה , והנחש היה ערו+] בראשית ג א[כי ה+ חיצוני+ ואי% לה+ מקי9 בסוד הכתוב , המקי9
 :למשכיל
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