
 הצדיק
 דמה שצווחת בקולה כיון דהכל למענהו לקילוסו
 (שוח״ט תהלים קמח) הרי פעולתה תמידית
 לקיצים להש״י. וצריך האדם ללמוד מהם
 כדרך שאמרו בפסחים(ע:) וחנניה מישאל
 ועזרי׳ למדו ק״ו מצפרדעים ואע״פ שהם
 אינם בעלי בחירה רק מ״מ נמידין שעשיית
 רצון הש״י הוא גם במס״נ ובעול הדבר ההוא
 שהרי כך ראינו יסד הש״י בצפררעי מצרים
 דכשיש קידוש השם בדבר הם פועלים פעולתם
 במס״נ. הגס דבסבע כל הברואים לברוח
 מדבר המזיקם ומזה למידץ בבחירה ג״כ
 לשמור הגוף ולשבות מפעולתו גס במצות ת׳
 דוגמת הם בפעולתם הטבעית. אבל בפעולה
 שיש בה קה״ש צריך למסירת נפש כמוהם.
 וכמ״ש מלפנו מבהמות האר! וגו׳ שאנחנו

 בפעולתינו הבחירית למידין מהם :

י קלקול ופגם הברית נעלם אור ״  [קעד] מ
 תורה ח״ו כמ״ש אור זרוע
 לצדיק דייקא וכתיב תורה אור וכן מכת
 חושך למצרים היא מכה הט׳ כנודע דככל
 מקום מספר י׳ רומז לקומה שלימה והס׳ ער
 אות ברית קודש. שבמצרים זה לעומת זה
 הם שטופי זמה הי׳ להם חשך ולכל בנ״י אור
 במישבותם דעמך כולם צדיקים. וגלות מצרים
 הי׳ לתקן קלקול הברית כמ״ש במק״א על
 מה שנתגלגל הגלות ע״י מכירת יוסף ולכך
 אחר יציאת מצרים שתיקנו הברית בקושי
 השעבוד זכו לאור תורה. ולכך פ׳ שובבי״ם
 מתחלת גלות מצרים מד אחר מ״ת מיוחד
 לתיקון הברית . והוא בחודש שבט שנברא
 באות הצדי״ק כמ״ש בס׳ יצירה [וטי מתחלף
 ב5׳ כארמי לרוב כמ״ש בהגהות הערוך והוא
 כטעם אמרו צדיק כי טוב . והפוגם נקרא
 רע כדאי׳ בזוהר] ואמרי׳ בשבת(עז:) וכך
 הוא סדר ברייתו של עולם ברישא חסוכא

 צדקת
 מתדבקיס בו ג״כ מאדר ארץ העמיס המטמא
 ידי. והמתקת הנפש בכל חסרונות שבה
 בהולדה מ״י דבוקה לפרנס הדור וכדשז״ל
 > ברכות ח .) כל זמן ששמע׳ בן גרא קיים
 לא כו׳ בי האב והרב הס שורש לנפש הבן
 והתלמיד. וכאמרם ז״ל בנפש האב ביוסף
 ראה דמות דיוקנו של אביו וזה מונע מרע
 ח״ו. והכהן גדול הוא הי׳ משא עונות כל
 ישראל. וביוסיפון תראה שקראוהו הכל המכפר
 במד כל ישראל. שמסיר כל מיני כיעור ומיפה
 בני ישראל בכל מיני יופי כעני; אהרן שישבינא
 למטרוניתא [וכ״ה הק״ק ושבת] אבל משרע״ה
 שנקרא מלך הוא שושבינא דמלכא להראות
 לבניי אור פני מלך חיים ומלך עולם. וזהו
 קדושת הימים טובים ובפרט זה בהשגות אור
 השי״ח ההמשכה לכל השגה היא מהרגלים

 שנא׳ בהם יראה וגו׳ את פני וגו׳ :

 [קמג] כל הדברים הטבעים הם טושים
 רצון הש״י כמ״ש כל פעל ה׳
 למענהו לקילוסו וא׳ בחולין(ז.) בגינאי נהרא
 אני הולך לעשות רצון קוני מה שהוא בטבעו
 כך [ולפיכך גס האדם כשעושה מעשים
 הטבעיס שהוא מוכרח בהם מצד טבעו נקרא
 הולך לעשות רצון קונו ויש מצוה בדבר.
 ובכלל ג״כ אכילה ושתי׳ וזיווג שהוא בטבע
 כבכל בע״ח הטבעיים שאינם בתיריים.
 ובלבד מה שהוא בהכרח כגון אכילה לרעבון
 וכן בזיווג מד״ש הרמב״מ כשמוצא ט׳ דהטבע
 תובעו לכך וכיוצא בו ביהודה שאז״ל(בר״ר
 פ׳ פה) רמז למלאך הממונה כו׳ ועי׳ במ״נ
 (פ׳ ו מחלק ב). ולהיות מטין לכך רק בשביל
 רצק קונו שבראו כן ז״ש בנדרים(כ:) דומה
 למי שכפאו כו׳ וזהו רצון קומ] ובזוהר פנחס
 (רכב ב) ובפרק שירה דצפרדע אמרה לדור
 שהיא מקלסת יומס ולילה להשי״ת והייט


