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יונה פרק ד

יתי
ֹאמר ָה יְ קֹוָק ֲהלא זֶה ְד ָב ִרי ַעד ֱה ִ
דלה ַו ִ ַחר ל) :ב( ַו ִ ְת ַ ֵל ֶאל יְ קֹוָק ַו ַ
ֵרע ֶאל ינָה ָר ָעה ְג ָ
)א( ַו ַ
$יִ  +וְ ַרב ֶח ֶסד וְ נִ ָחַ +על
($ה ֵאל ַח* %וְ ַרח*ֶ +א ֶר ְַ ,
ָד ְע ִ(י ִ&י ָ
י)ה ִ&י י ַ
$ד ָמ ִתי ַעל ֵ&ִ %ק ַ' ְמ ִ(י ִל ְבר ַֹח ַ( ְר ִ) ָ
ַעל ְ
יטב ָח ָרה ָל ְ:,
ֹאמר יְ קֹוָק ַה ֵה ֵ
מתי ֵמ ַח ָי :ס )ד( ַו ֶ
ַפ ִ)י ִמ ֶ ִ/י ִ&י טב ִ
ָה ָר ָעה) :ג( וְ ַע ָ(ה יְ קֹוָק ַקח נָא ֶאת נ ְ
יה ַ5ֵ 6ל ַעד ֲא ֶ)ר יִ ְר ֶאה ַמה ִ ְהיֶה
ֵ)ב ַ( ְח ֶ( ָ
ַע 3ל ָ)4 +ס ָ&ה ַו ֶ
ֵ)ב ִמ ֶֶ 2דָ +ל ִעיר ַו ַ
ֵצא ינָה ִמָ %ה ִעיר ַו ֶ
)ה( ַו ֵ
ַעל ֵמ ַעל ְלינָה ִל ְהית ֵצל ַעל רֹא) ְל ַה ִ5יל ל ֵמ ָר ָעת ַו ִ ְַ 3מח ינָה
יקיַ %ו ַ
ִָ 6עיר) :ו( וַיְ ַמ %יְ קֹוָק ֱאל ִֹהיִ +ק ָ
יב):
יקיַ %ו ִ ָ
ַ( ְֶ ,את ַה ִָ 2
(ל ַעת ַ6עֲלת ַה ַַ 7חר ַל ֳָ /ח ָרת ו ַ
דלה) :ז( וַיְ ַמָ %ה ֱאל ִֹהיַ +
יקיְ 3ִ %מ ָחה ְג ָ
ַעל ַה ִָ 2
ַ( ְַ ,ה ֶֶ 7מ) ַעל רֹא) ינָה ַו ִ ְת ַע ַָ 9ו ִ ְ)$ל ֶאת
י)ית ו ַ
ר*ח ָק ִדיֲ +ח ִר ִ
)ח( וַיְ ִהי ִ& ְזר ַֹח ַה ֶֶ 7מ) וַיְ ַמֱ %אל ִֹהיַ +
ֹאמר
יקיַ %ו ֶ
יטב ָח ָרה ְל ַָ ,על ַה ִָ 2
ֹאמר ֱאל ִֹהיֶ +אל ינָה ַה ֵה ֵ
מתי ֵמ ַח ָי) :ט( ַו ֶ
ֹאמר טב ִ
ַפ) ָלמ*ת ַו ֶ
נְ
יקיֲ %א ֶ)ר לֹא ָע ַמ ְל ָ(  6וְ לֹא גִ ַ' ְל( ֶ) ִַ %6ליְ ָלה
($ה ַח ְס ָ( ַעל ַה ִָ 2
ֹאמר יְ קֹוָק ָ
יטב ָח ָרה ִלי ַעד ָמוֶת) :י( ַו ֶ
ֵה ֵ
דלה ֲא ֶ)ר יֶ) ַָ ;6ה ְר ֵ6ה ִמ ְ) ֵ(יֶ +ע ְֵ 3רה ִר6
ַאנִ י לֹא ח*ס ַעל נִ ינְ וֵה ָה ִעיר ַה ְָ :
*בַ %ליְ ָלה ָבד) :יא( ו ֲ
ָהיָה ִ
*ב ֵה ָמה ַר ָ6ה:
ָדע ֵ6י %יְ ִמינ ִל ְ3מֹאל ְ
ָדֲ +א ֶ)ר לֹא י ַ
בראשית פרק א פסוק א

א)ית ָָ 6רא ֱאל ִֹהיֵ +את ַה ַָ 7מיִ  +וְ ֵאת ָה ֶר<:
ְֵ 6ר ִ
רש"י

ברא אלהי = ולא אמר ברא ה' ,שבתחלה עלה במחשבה לבראתו במדת הדי ,%ראה שאי %העול+
מתקיי ,+הקדי +מדת רחמי +ושתפה למדת הדי ,%היינו דכתיב )להל %ב ד( ביו +עשות ה' אלהי +אר<
ושמי:+
בראשית פרק ב פסוק ד

תלדת ַה ַָ 7מיִ  +וְ ָה ֶר< ְִ 6ה ְָ 6ר 6ְ +י +עֲ3ת יְ קֹוָק ֱאל ִֹהיֶ +א ֶר< וְ ָ) ָמיִ :+
ֵא ֶה ְ
זכריה פרק יד

ר*) ָלִ +וְ ָעל* ִמ ֵ'י ָ)נָה ְב ָ)נָה ְל ִה ְ) ַ( ֲחת ְל ֶמ ֶל ְ ,יְ קֹוָק ְצ ָבאת
תר ִמ ָ&ל ַה:יִ ַ +ה ִָ 6איַ +על יְ ָ
)טז( וְ ָהיָה ָ&ל ַה ָ
ר*) ַלְִ +ל ִה ְ) ַ( ֲחת ְל ֶמ ֶל ְ ,יְ קֹוָק
ֲלה ֵמ ֵאת ִמ ְ) ְחת ָה ֶר< ֶאל יְ ָ
וְ ָלחֹג ֶאת ַחג ַה &B4ת) :יז( וְ ָהיָה ֲא ֶ)ר לֹא ַיע ֶ
יהְ (ִ +היֶה
ֲל ֶ
ֲלה וְ לֹא ָב ה וְ לֹא ע ֵ
ָ)) :+יח( וְ ִאִ +מ ְ) ַ ַחת ִמ ְצ ַריִ  +לֹא ַתע ֶ
יה +יִ ְהיֶה ַהֶ :
ֲל ֶ
ְצ ָבאת וְ לֹא ע ֵ
ֵפה ֲא ֶ)ר יִ  9ֹ:יְ קֹוָק ֶאת ַה:יִ ֲ +א ֶ)ר לֹא ַיעֲל* ָלחֹג ֶאת ַחג ַה &B4ת:
ַה ַָ :/
שמות פרק לב

א*לי ֲא ַכ ְ ָרה
ֱלה ֶאל יְ קֹוָק ַ
אתֲ +ח ָט ה ְגד ָֹלה וְ ַע ָ(ה ֶאע ֶ
ֲ +($ח ָט ֶ
ֹאמר מ ֶֹ)ה ֶאל ָה ָעֶ +
)ל( וַיְ ִהי ִמ ֳָ /ח ָרת ַו ֶ
ֹאמר ָא ָח ָטא ָה ָעַ +הֶDה ֲח ָט ה ְגד ָֹלה ַו ַעֲָ *3ל ֶהֱ +אל ֵֹהי
ָ)ב מ ֶֹ)ה ֶאל יְ קֹוָק ַו ַ
את ֶכ) :+לא( ַו ָ
ְַ 6עד ַח ְַ C
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹ)ה
את +וְ ִא$ +יִ ְ %מ ֵחנִ י נָא ִמ ְִ Bפ ְר ֲָ ,א ֶ)ר ָ& ָת ְב ָ() :לג( ַו ֶ
ָהב) :לב( וְ ַע ָ(ה ִאEָ (ִ +א ַח ָָ C
זָ
ֶי,
ֵל ְְ ,ל ָפנ ָ
ִמי ֲא ֶ)ר ָח ָטא ִלי ֶא ְמ ֶח* ִמ ְִ Bפ ִרי) :לד( וְ ַע ָ(ה ֵל ְ ,נְ ֵחה ֶאת ָה ָעֶ +אל ֲא ֶ)ר ִ' ְַ 6ר ִ(י ָל ְִ ,הֵה ַמ ְל ִכי י ֵ
$הרֹ:%
את) :+לה( ַו ִ  9ֹ:יְ קֹ ָוק ֶאת ָה ָעַ +על ֲא ֶ)ר ָעֶ *3את ָה ֵעגֶל ֲא ֶ)ר ָע ָ3ה ֲ
יהַ +ח ָָ C
ֲל ֶ
*פ ַק ְד ִ(י ע ֵ
*ביְ ָ +ק ִדי ָ
ְ
רש"י

)לד( אל אשר דברתי ל = יש כא %ל ,אצל דבור במקו +אלי ,,וכ) %מלכי +א ב יט( לדבר לו על אדוניהו:
הנה מלאכי = ולא אני :וביו פקדי וגו' = עתה שמעתי אלי ,מלכלות +יחד ,ותמיד תמיד כשאפקוד
עליה +עונותיה +ופקדתי עליה +מעט מ %העו %הזה ע +שאר העונות ,ואי %פורענות באה על ישראל
שאי %בה קצת מפרעו %עו %העגל:
שמות פרק לד

ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹ)ה ְ ָסל ְל ָ)ְ ,נֵי 4לחֹת ֲא ָבנִ יִ &ָ +רא)ֹנִ י +וְ ָכ ַת ְב ִ(י ַעל ַה 4חֹת ֶאת ַה ְ' ָב ִריֲ +א ֶ)ר ָהי*
)א( ַו ֶ
ית ַבֶֹ 6קר ֶאל ַהר ִסינַי וְ נִ ְַ 5ב ָ( ִלי ָ)ַ +על רֹא)
ֶהיֵה נָכַ %לֶֹ 6קר וְ ָע ִל ָ
ַעל ַה 4חֹת ָה ִרא)ֹנִ יֲ +א ֶ)ר ִ) ְַ 6ר ָ() :ב( ו ְ
ֵרא ְָ 6כל ָה ָהר ַ +ַ:הֹ5א %וְ ַה ָָ 6קר $ל יִ ְרע* ֶאל מ*ל ָה ָהר ַהה*א:
ֲלה ִע ָ ,ְ /וְ גִַ +אי) $ל י ָ
ָה ָהר) :ג( וְ ִאי) לֹא ַיע ֶ
ַעל ֶאל ַהר ִסינַי ַ& ֲא ֶ)ר ִצ*ָה יְ קֹוָק אֹת ַו ִ ַ2ח
ַ) ֵ& +מ ֶֹ)ה ַבֶֹ 6קר ַו ַ
)ד( ַו ִ ְפסֹל ְ)נֵי 4לחֹת ֲא ָבנִ יִ &ָ +רא)ֹנִ יַ +ו ְ
ַ5ב ִעַ +)ָ /ו ִ ְק ָרא ְב ֵ) +יְ קֹוָק) :ו( ַו ַ ֲעבֹר יְ קֹוָק ַעל ָנָיו
ֵרד יְ קֹוָק ֶָ 6ענַָ %ו ִ ְתי ֵ
ְ6יָד ְ)נֵי 4לחֹת ֲא ָבנִ י) :+ה( ַו ֶ
ָפ ַ)ע
ֶא ֶמת) :ז( נ ֵֹצר ֶח ֶסד ָל ֲא ָל ִפי +נ ֵֹ3א ָע %ו ֶ
$יִ  +וְ ַרב ֶח ֶסד ו ֱ
ַו ִ ְק ָרא יְ קֹוָק יְ קֹוָק ֵאל ַרח* +וְ ַח*ֶ %א ֶר ְַ ,
ַ2ה  ֵֹקד עֲ %בת ַעל ָ6נִ י +וְ ַעל ְ6נֵי ָבנִ יַ +על ִ) ֵ ִ)י +וְ ַעל ִר ִֵ 6עי) :+ח( וַיְ ַמ ֵהר מ ֶֹ)ה
ַ2ה לֹא יְ נ ֶ
וְ ַח ָ Cה וְ נ ֵ
<<<

2

<<<

ֵל ְ ,נָא ֲאדֹנָי ְִ 6ק ְר ֵ6נ* ִ&י ַעְ +ק ֵ)ה ע ֶֹר9
ֶיֲ ,אדֹנָי י ֶ
אתי ֵחֵ 6ְ %עינ ָ
ֹאמר ִא +נָא ָמ ָצ ִ
$ר ָצה ַו ִ ְ) ָ(ח*) :ט( ַו ֶ
ַו ִ ֹ2ד ְ
ֱ3ה נִ ְפ ָלאֹת ֲא ֶ)ר
ֹאמר ִהֵה נ ִֹכי & ֵֹרת ְִ 6רית ֶנגֶד ָ&ל ַע ְֶ ,ָ /אע ֶ
אתנ* *נְ ַח ְל ָ(נ*) :י( ַו ֶ
*ל ַח ֵָ C
ה*א וְ ָס ַל ְח ָ( ַלעֲ ֵננ* ְ
נרא ה*א ֲא ֶ)ר
ֲ3ה יְ קֹוָק ִ&י ָ
($ה ְב ִק ְרֶ 6את ַמע ֵ
*ב ָכל ַה:יִ  +וְ ָר ה ָכל ָה ָעֲ +א ֶ)ר ָ
לֹא נִ ְב ְרא* ְב ָכל ָה ֶר< ְ
ֶיֶ ,את ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ְ& ַנעֲנִ י וְ ַה ִח ִ(י
ֲאנִ י ע ֶֹ3ה ִע ָ) :,ְ /יא( ְ) ָמר ְל ֵָ ,את ֲא ֶ)ר נ ִֹכי ְמ ַצ*ְ ַָ ,ה ִ +הנְ נִ י ג ֵֹר) ִמ ָנ ָ
ב*סי:
וְ ַה ְ ִר ִDי וְ ַה ִח*ִ י וְ ַהיְ ִ
ספר בני יששכר  -מאמרי חדש תשרי  -מאמר י

]ז[ כיו %שבאנו לכלל זה בסוד הסוכה שהוא בחינת אור מקי ,9אדברה וירווח לי להבי %במעט קט מה
שגילו לנו חז"ל שעתיד הקב"ה לנסות את הגוי +במצות סוכה ויוציא הקב"ה חמה מנרתיקה וכל אחד
יבעט בסוכתו ויצא ,והקשו בגמ' והלא באופ %כזה ישראל נמי פטור כי מצטער פטור מ %הסוכה ,ומשני
ישראל בעוטי מי מבעט עיי"ש ]ע"ז ג ע"ב[ ,כי זה מדר ,ישראל הג +שהוא פטור עכ"ז רצונו ומאווייו
לקיי +מצותיו ית"ש ,והוא ממילי דחסידי לעשות יותר מהמצטר ,בחומרות יתירות ג +מה שלא
נצטווה ,משא"כ גוי הג +שבהכרח יבוא לקיי +איזה מצוה תהיה עליו כמשא ולא יעשה רק ההכרח
המוטל עליו וכשיגיע לגבול שיוכל לפטור את עצמו ממנו יברח ממנה כבורח מ %עבודה קשה:
והנה מהראוי לתת לב ,מה הוא השבח אל האד +שעושה מצות ביתרו %ובחומרות יותר ממה שנצטוה,
ואבאר ל ,,דהנה ידוע בכל המדות העליונות בכול +יש אור פנימי ואור מקי ,9ואור פנימי הוא מה
שאפשר להכלי להגביל בתוכו ,ושאר האור הגדול שאי אפשר להכלי לסבול תוק 9האור נעשה אור
מקי 9סביב להכלי ,וכאשר נשפע האור מכלי לכלי שתחתיו הנה האור הפנימי אשר היה יכול להיות
מוגבל בהעילה שוב אינו יכול להיות מוגבל בהעלול ,ומקבל הכלי של העלול בתוכו מה שיכול להגביל
והאור הגדול ביותר נעשה שוב אור מקי ,9וכ %הוא בכל העולמות ובכל האורות עד בוא ההשתלשלות
אל נשמת האד +בעול +הזה הנה חלק הנשמה שיכולה להיות מוגבל בכלי נכנסת תו ,הגו 9וחלק האור
הגדול שאי אפשר לו להיות מוגבל בכלי נעשה אור מקי 9אל הגו ,9וכבר ידעת כי רוחניות אינו מתחלק
ואינו נעתק ממקו +למקו +רק מתרבה ,א +כ %אור הפנימי של האד +הוא רמ"ח איברי +וכ %האור
מקי ,9והאיש הישראלי צרי ,להיות מאיר על ידי המצות רמ"ח איברי +הפנימיי +וכ %רמ"ח
המקיפי ,+והוא סוד הב %יקיר לי אפרי +וכו' רח" +ארחמנ"ו וכו' ]ירמיה לא יט[ ב' פעמי +רמ"ח,
והוא סוד בדברי רז"ל ]ברכות טו [.הרוצה לקבל עליו עול מלכו"ת שמי +שלימה ,כי פע +אחד רמ"ח
הוא מספר חצי המלכו"ת ,וב' פעמי +רמ"ח מספר מלכו"ת שמי +שלימה ,הב:%
והנה ביאת האד +אל עול +הזה להאיר רמ"ח איברי נשמתו על ידי רמ"ח מעשה המצות שמקיימי+
בעול +הזה ,והנה לכל מצוה יש גבול מוגבל אופ %עשייתה כהלכותיה זה כשר וזה פסול ,אבל דקדוקי
המצות מה שכל אחד מישראל מדקדק בחומרות לעשות %באופ %היותר נאות לזה אי %גבול מוגבל כי זה
מחמיר בכ ,וכ ,וזה מדקדק יותר ,למשל מצות מצה הנה גבול המצוה הוא לשמור מ %החימו< ה%
החיטי +ה %הקמח וכ %האפיה הנה הגבול הוא א +שמר משעת טחינה )לדעת רוב הפוסקי (+ובשעת
אפיה לא הניח העיסה בלא עסק ח"י מינוטי %הרי זה מצה כשרה למצוה וא +לא שמר משעת טחינה
או הניח העיסה בלא עסק כנ"ל פסולה למצוה ,הנה זה הוא גבול המצוה ,אבל המשכיל המדקדק
במצות הש"י באהבה מדקדק לשמור החיטי +משעת קצירה )לדעת כמה גדולי פוסקי +כ %הוא הלכה
ואינו מצד החומרא( ובעסק האפיה לבל תשהה העיסה כרגע ,והמדקדק יותר מכי %לכל מצה כלי+
אחרי +וכדומה חומרות לאי %משער ,תדע ידידי שכל זה לא דבר ריק הוא ואל תדמה בדעת ,שאי %זה
מ %הצור ,,רק תתבונ %אשר כל החומרות ומילי דחסידי בכל המצות מיצר ,צריכי מאד לנפש הישראלי
לקבלת עול מלכות שמי +שלימה כנ"ל] ,הגהה = ולדעתי זהו הלשו %המורגל בדברי חז"ל מצות ומעשי+
טובי ,+מצות ה +הנעשי +בגבול כנ"ל ומעשי +טובי +ה +החומרות ומילי דחסידי מבלי גבול כנ"ל[,
דהנה כל מצוה מיוחדת להאיר איזה אבר באיברי נשמתו ,הנה על ידי עשיית המצוה בפועל בגבול כפי
הדי %המוגבל מאיר אור הפנימי של אותו האבר שהאור הפנימי הוא ג +כ %מוגבל בגבול הכלי ,ועל ידי
מילי דחסידי והחומרות שעושה בהמצות יותר מ %הדי %המוגבל וזה הוא מבלי גבול )כי כל אחד יכול
להחמיר ביותר( הנה על ידו מאיר אור המקי 9שבאותו אבר שהוא ג +כ %אינו נגבל בכלי ,וכל מה
שמדקדק האד +ביותר ומחמיר ביותר באופני עשיית המצוה הוא מאיר ביותר ברחוק את האור מקי,9
ותדע שעל ידי הארת אור מקי 9בורחי +כל החיצוני +כד"א וראו כל עמי האר< כי ש +י"י נקרא עלי,
)דייקא ,אור מקי 9את איש הישראלי( ויראו ממ] ,דברי +כח י[ ,והטע +שמתייראי +החיצוני +מ %אור
המקי ,9כי ה +חיצוני +ואי %לה +מקי 9בסוד הכתוב ]בראשית ג א[ והנחש היה ערו ,+ודי בזה
למשכיל:

גמר חתימה טובה

