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הקדמהודור5עזהחיים

1
מ8ץ של כנק ההב הנאק הקאש המלהדסםא"ש אלקשמאין וכן של השראל הא'
ן טצצ,
לורומי תהלה ,טללסיב
זץירש פזידיפשדבוצליפהזי"ע ועכא
מוהדר

צבי

וכספות

מוצעכיק הרב הנאק הקאדט ועלי
המצרמםא"ש אלוקשמאיץורבן שלניראלוכו'
לו חמ 4תהלה ,טבל מרבן טסן,
שמירא"ללה"הד"ר ועכא
מוהדר

שכביאייפלך

אבקיק מונקאצש ובשאר מקופת ומב"כ בעוב"עשא
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הלביזכרו

ש"היעקב הנהק כקץהי"ו
שנה שמחה בונם פאהרימשלהי"ו
" רשעהי"ו מיזם עש"ק
הרביעקבאי
מו"הצנימאגוהי"ו
השראל אשב גוממאן (דך)
על שהתם המסורה בהשתדלותם להוזמנו הספר לאורעולםכלולבהדרו
כלדשכיוועשמורווע להוצאת אמה

ההמשהראעימע-עיה"קק-השגימע פצץויתעצרו

ה-עיה"קטיענתם ,מכה
ומששוהשנתההמריקי

צלעהההות -פרנק,עיקופם

האעם"

מכתב קודש
מאת מ"ק מרן אדמו"ר שלע"א

משה יהורא ליב ראבינ~ווישש

.

אבדק"ק מונקאמש

בס"ד

בקול תודה נברך לאלקינו שאנו זוכים לראות באור חדש (י"ייאר
באריכות בהקדמת המקניאים לאור) את המפר הק' מור מ"ע ועשה מוב

להנה"ק מהרצ"ה מזידמשוב זי"ע ,מעומר בהוספות והגהות הקדהשות של כ"ק
אא"ז אדמו"ר בעל בני יששכר זי"ע ,אשר עוד בשנת תרם"א כתב עליו כ"ק
אא"ז אדמו"ר בעל דרכי תשובה זי"ע "שהוא כלול מענינים הנתעים לשרש
החסידות ונחננים בדור הזה אשר נפרצו בהם בעוה"ר ,ודהצ"'ת יחום וירחם
עלינו בדור יתום כזה" ,וכל שכן עתה בדור החג אשר בחשיכה שרינן ורבים
אומרים מי יראנו מוב ,אשר הם כמים קרים על נפש עיפה וכשמועה סובה
מארץ מרחק,

ויהי רצק שתשרה ברכה במעשי ידינו,ויהי מעשינו נחת רוח לפני אדון
כל ,ונזכה לקרב בטשת מלכא משיחא במהרה דיץ,

משה יהודא ליב ראבינאדדימהט

יי,ן/4..
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לנ"ב אביו
מו"ה רהפיאל בן מו"ה פענרל ז"ל
נפטר י"ג סבה תשל"ג
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מת רטתעו הקדמתם קמור לו מרעו א

הקרמתהמוציאים לאור
יתברך הנורא ו-שבח הימר הא-ל גומר עלינו כריכנו להוציא לאור ספר
הקדחת "םור מרע ועשה מונ" לכ"ק הגאון והקדחם רבינו צבי
הירש מזידששובזי"ע,ועליוזר זהבסביב "הוממות מהרצ"א" לכ"ק הגאון
והקדרם אדמו"ר מרן צבי אלימלך שפיראזי"ע ממונקאמש ומנו"כ דיבב .ובכן
ישמחו החסידים ןיגילו המבקשים דבר אלקים חיים מתורתן של רבותינו,
בראותם םפר התורה הזה נפתח לפני כל מבקשי ד' ,כשהוא יוצא לאור
במהדורא חדשהכלול בהדרה.

בשנת תקצ"בא  -כשנה אחר הסתלקות הרה"ק המרברב  -נדפם ספרוהראשון
של רבינו מוהרצ"ה מזידימשוב .היה זה המפר "הקדמה ודרך לעץ
החיים" שהובא לדפוסע"י הרה"צ מוה"ריוסף הכהן ראפאפורמ ,חתן-בנו של
המחבר.
המפר נועד לעורר אודות מהקידהבלימוד םפר הזוהר הק'  -שממנו תוצאות
חיים לעבודת הבוראית'.וכן להכרח ולחזק אתולמודכתבי האר"י הק'
"אשר שלחו ד' להאיר ולפתוחעינינו העוורים במפר הזוהר" ,ואשר "מי שלא
מעם מעם מעץ החים ומחכמת רבינו האר"י ז"ל לא מעם מעם םפר הזוהר,
ומי שלא ראה אור תורתו לא ראה מאורותמימיו".

ומהמת שנראש םפר "עץ-חיים" נכתבו אזהרותיו של מוהר"ח ושאל לכל
הבא בשערי החכמה האלקיח,הן מה שנוגע ל"םור מדע" והן בנוגע
א כשער הספר נרשם פרט השנה "בך ירבוצדיקים" העולה תקצ"ב ,וכך עולה גם מדברי
המביא לבית הדפוס ומהקדמתו שבראש הספר לפי הכתובת הלחמית שבשער  -נדפס הספר
בעיר לעמבערג ,בבית הדפוס של הרבניתיהודית ראזאניש ,בשנת [ 1804תקס"ד] אולם כנראה
פרטים אלו נכתבו רק מחשש עינא בישא של השלטונות שאסרו הדפסתספרי קבלה וחסידות,
ובפרט החמירו בכך משנת תקע"זואילך לאמן הנמנע שגם מקום הדפוסזוייף ,ואפשר שהספר
נדפס בזאלקאווא

ב ראה מה שכתב הרה"ק מוהרי"צ מראזדיל (חתן המחבר) בדברי הסכמתו לס' בית
ישראל "וכבר בהיותו בחיים רציתי שיודפס ,ושאלתי פיו הקדוש [של הרה"ק המחבר],
והשיב שקבלהלו מרבוהיו נ"ע קדושיעליונין לבל הרפים חיבורבחיי המחבד,מפני טעם
הכמוס אשר לאניתןלגלות".

הסרמה

לעץ החיים
ודרך
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ה"נאגחל-דב8וסש בנלהונמהר טלנאקרישא חסדא ושהשא רבאדעש8
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זינושדקים
שער המהדורש הראשונהלעמבערנ (?) חקצ'נ

ל"עשה מוב"  -מארקי בהן הרה"ק המחבר אחת למחה,ומאיצן בדרכי אור
התורה והעבודהד5קובלים מאור שבעתהיכרם מוק דבעש"ם הק'זי"עועכ"י.

עורבו הרב המחבר בחיים חיותו ,הגק קונמרם זה לידי רבינו מוהרצ"אנ.
בראותו בי "דבריו דברי אלקים חיים בזקוקק דנורק ובעירק דאשא,
להלהיב הלנבות לחכמה האמת ,וכמה הלכתא טטייתא איבא להשמע מדבריו
המהורימא ,העתיקו שוב עבור "חברים מקשיבים" בהוספת מרובה משלו ,הן
בדברים "אשר כבר ה" השי"ת עמנו ונשנו הדברים בבית מדרשינו" ,והן
בדברים "אשר דלה הרב החסיד [המחבר] חספא ,ואשבחנא תות" מהביתא,
ומעניןלעמן נתרחבוהדברים".

נשנת תר"י (לפרס השנה "צדיקים נאהבים ונעימים יחד") נדפסו לראשונה
הספר וההוספות גם יחד ,ואז נקרא נם בשם "סור מרע ועשה מוב".
בהדפסה זו נעשה מעשה אשר לא יעוצה" :שהחסיר ממנו המו"ל ...במזיד
ובזדון הרבה דברים ...הגלמו בוידי זרים להחסיר ענינים בשנתים העומדים
ברומו שלעולם,וגםהעילמו וחסרו במעם בבלסעיף...עניכםהנוגעים לשורש
התמידות"  -בדברי ב"ק אדמו"ר בעל דרבי תשובהזי"ע (בהפבמתו למהדורא
תרם"א).

רק במהדורת מונקאמש תרם"א בא החסרון על תיקונו ,כשב"ק אדמו"ר בעל
דרבי תשובהזי"עהשיג את הוספות מהרצ"א הכתובות בעצםבי"ק ,ומסרן
למו"ל מתחרבי עיר מונקאמש שביקש ונהדפים את הספר "מתוקן בשלימותו
שלם ויפה ,להשלים החסרונותבנז'בפי הכתי"ק" .אף שעקב כך הוכפלה עתה
במוהל של "הוספות מהרצ"א" ,ואיכותן עלתה לאק שיעור ,הרי נם כשמם
הבאות לא שתו המדפיסים לבם ~את ,ורוב המהדורות שנפוצו גם מאז ואילך
לקו בחסרוק של המהדורות הראשונות.
ג .רבית מוהרצ"א כותבכי הקונטרס "נשלח לידי בכתיבתיד הרב המקובל הנ"ל" אע"פ

שלכאורה מורה הלשון שהיה זה בכתיבתיד קדשו של המחבר ,אולם באחת ההגהות
(אות קנה) כותב רבינו מוהרצ"א ש"נמשך טעות מראשי תיבות בע"ח" ,כלומר שהמחבר
כתב 'בע"ח' במשמעות 'בעלי חחם' ,והמעתיק שגג ופענח 'בעץ חחם'  -אשר לכאורה
מוכח מזה כי אך העתקה היתה לפני רבינו מוהרצ"א .ולא עצם כתיבת יד קדשו של
מוהרצ"ה מדדיטשוב.
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שער המהדורס הראשונה של הוספות מוהדצ"א 1לעמבערנ)הריי

במהדורא הנוכחיתבקשנולגלותבפנידורכייד' את האורכימוב הנאץ בספר
הקדיש הזה ,ובעזו"2י"ת פנים חדשות באו לכאן ,בכמה וכמה
מעלות מובות,ואלוהן:

א .כל הספר כולו נסדר מחדש באותיות מרובעות ויפות מאירות עינים

המרחיבותדעתו של אדם.
ב .ריוח ניתן בין הדבקים בפיסוק וניקוד שכמוהו כביאור .וכן פיענוחם של
ראשי*תיבותשאינםשגורים.
ג .נתקנושיבושים רבים שנפלו בכל המהדורות הקודמותד.תיקונים אלו נעשו
בדרך*כלל ע"פ לוח*התיקון שכמהדורות שונות ,וכן ע"פ השוואת
ההוצאותזו  16וברירת הנוסח הנאות .במקרים ש-ט מקום כלשהו לקיים
אתשני הנוסחאות,ניתן נוסח אחדמהןביןאריחיים כ"נוםח אחר".
ד .בסוף הספר באו מפתח הענינים ,וכן על סדר הפסוקים ,טאטרי חז"ל
וא-טים ומפרים,באיזהמקומןמוזכריםבנוף הםפר.
ה .כדי שיהיה הםפר הקדוש מסודר כשולחן הערוך לפני כל באי שעריו,
הוספנו בשולי הדברים תוכן ותמצית כלענין ,למשוך אתעיניו ולבו של
המעיין שיבחין ויכיר בעושר התורה והקדחנה העוממים כל שורה ושורה
שבספר.
 .ה"כוכבים" אשר בשולי הדפס ,מצביעים על ענינים שנירונו נם בחלק
ו
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ש
נותן
ה"הומפות" ,והמדור "מעין
עמודי
להלומד מושג כלשהומהצפון ב"הוםפות"עצמן.
ז
 .חולק מקום לעצמו הוא "חלק ההוםפות" .אף שכמהסוגי הוספותהן ,הרי
הצד השוה שבהן  -שבלן אך ורק מתורתן שלבעלי הםפררבינו מוהרצ"ה
ורבית מוהרצ"א ,וללאשינוי מלשונם הק'.
וזה דבר ה"הוםפות":

רוב הקמעים שבחלק ה"הוםפות" נעתקו ממקומות שבהן נתבארו אותם
ענינים ביתר הרחבה ,כמאמר ת"ל (יהלומי פ"נ ה"ה) "דברי תורה עניים
במקומם ושעירים במקום אחר" .לסוגזהשייכים נםענינים שהמחבר עצמו
כותב על צהר" :במקום אחר הארכהי"  -ואנו הבאנו לכאן את הביאור
ד .גם מהדורת מונקאטש תרס"א לא נוקתה מטעויות-הדפוס ,אףשלעיני המדפיס היה גוף
כחי"ק של רבעו מוהרצ"א בעמוד האחרת של אותה מהדורא העירו על ופלשה "תיקונים
נחוצים" בלבד ,בה בשעה שהשיבושים הם לעשרות.
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הנקרא

סאת כיק הרב הנאק הקרהש הטפורמם איש אלילםטאיןורב
 ,שלישראל וכר
לורומי' תהלום נדל סרבן שטה טריירובנליונירשטוידיט"יב ע,"6ה
י*עתפי
עם

הוספות מהרפא [העעם]
*ס

סאובן ורב] של גבראל וכרלו
סאת פק הרב הנאק הקרחם הספוהממא"ש
רומיתהליםנדול סרבן שסו סגרירצבי אלימכך שפירא כשלהיה דע
תכ,י אבוהקדינוב
הוצאתע עתה לאור ככת"ק הנוזנק המחבר הוספות מהרצ'אדל

עםדובההוסשתוהשלשתההטרונותשנחסרוברפוסיםהראשונים
כטבואר בהסכמה
המרל הך צבי אר" דאמערמאן ממתקאטש
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שנמאטש

בהשם המשובח של היההרבניהמיד הטופלנ
טרהליציבןימ'י:עקבי
השיתפו דבבני המיר טרה מנחםק
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שער המהדורא הראשונה של הוסופות מוהרצ'א "השלם" מונקאמש תרס'א

שבא במקום אחר בארוכה .או שכאן נסתיים הענק ב"המבק צק" ,ובמקום
אחרנהגבנו המחבר מוכהעין ופירש בעצמו את המצןלמבינים.

מוג אחר של "הוספות" הוא העתקה ממקומות שבהם המחבר עומק באותו
ענין בכללותו ,אףכי בפרמי הדבריםאיןזיקהביניתם (כגון ,לפרק העומק
בגנות הגאוה הוספנו ליקום ממקומות אחרים שבהם דיברו אותם צדיקים
מענין הגאוה).

בהרבה מקומות בכתביו של רבינו מהתצ"א מצינו הלשון של "על פי
הקדמה זו פירשתי מאמר חז"ל כו'" .אולם כח ההולהה בהורה לא תם,

שהרי "הלומדבחיות ובכח ובהתלהבות ממציא תולדות חדשים בכל פעם,
ודרושים נתמדים בתורה ,ונטהומף חיות על חיות בתורה ובנפש" (אנרא
דקלהבביאורי מדרש רכהלפ' בראשות פ"א ד"ה רנהונא) .והקץ ,אם במפרו הנוכחי
משתמש הוא בהקדמה מסויימת ,וכאחד ממפריו האחרים נתחדשו ונולדו
לועניניםנוספיםלפי אותה הקדמה -ותימפו גם המהלכאן".ודברי תורה
צריכיןזה לוה ,שמה עטהנועלזה פותח" (תנחומא חקת כנפ"א).

ועזך נעתקו ל"הומפות" ענינם החוזרים ונשנש במפריהם האחרים של
צדיקים אלו במגתן שונה במקצת .ואף אם למראיתעין לא נראית תוספת
בדבר ,הרי "אי אפשר לבית-המדרש בלא חידוש" (חנטה נ ,א) .הנלא כה
דבריו של רבינו מוהרצ"ה מזידימשוב (עמית צבי ח"א דף לה ,ב מדפי הספר):
"ואין תגמא על בפל הלשון,כי דברים הנאמרים בלהבות ודברות אש באו
הדברים בכפל מגודל האהבה ...כן אנו מוצאים מעמים רבים בכל אות
%כל נקודה מתפשכם לכמה בריכות מים ,עם שנראים בתחלה שהם
מיותרים .כן הדברים במאמרים אלו נראה בחרט שלתמו אש מבצם...
ותבין מעצמך שאק זה יתור כ"כ" .למוג "הומפות" חח שיכים נם אותם
מאמרים אשררבינו מוהרצ"א עצמו ממביר וכותב מנהמת לבו ,שהוא חוזר
עליהם ש %הס %מחמתכי"הציקתני רוחבמני".
כל ה"הומפות" הללו נלחמו מתוך ארבע מפריו חמכתביו של רבינו
מחהרצ"ה,ועשריםמפריווקונמרמיו שלרבינומוהרצ"א.

ח .מדור הקמע ברכה לעצמו בסוף המפר ,הוא אוסף מאמריםבעניני עבודת
ד' ודרכי החסידות ,שנלקמ ממפריו הק' של רבינו מוהרצ"ה מזידימש%
זי"ע .ראינו לנכון לעשות כן ,בהיות רכש ושלמים נרתעים ומתיראים

מהעיסוקבטפריו הק' אשרבכחה מלק לצדעילאה שלל הדד חק מסודות
התורה ושמות וקחתי ,ומשנא דרכי העבודה שבוק שוממות מב* עובר
הצבבהן למעום ממוב מעמם ומהלקותם ,ולהתדבקעלידם אלד' בכל לב
ונפש,

ועתה בואו ונחזק מוכה ותודה להרה"ח מו"ה וההצע מונרשקנ"י ,אשר הודות
לחכמתוויגיעתוכי רבה במלאכת שמים זו ,זוכים אנו בעזרתו ית"ש
לראות ורום את הטפריוצא לאור העולם כלול בהדרו,וכן פכרועל רהוב כל
האנשים החשובים שהשקענו מכחם תמנם לההסות הטפר בהדרו,

בצאתנו את הקה"צניצאכפינו בהפילה להשיית אשרתקונים והוספותהללו
נעזרוויטייבו להקל העיון בטפר הקדיש הזה ,ומתוך כך יתעוררו
הלבבות לעבודת הבוראית' באהבה וביראהוברבדיות ד' ,שפיטה לביאת משיח
צדקינו,עדינזכה לקבלפניו,ורבינובראשינו ,במהרהדירן,
ח"י טבת ה'תשנ"ו

הוצאת א.מ*ת*

אורתורה -מונקאמש

התכמה
מהרב הגאון הצדיק המפורסם בוצינא דנהורא וקדישא מופת הדור והדרו אור ישראל וקדושו
כקש"ת מו"הצביהירש שפירא (שליט"א) [זצ"ל] ,בעל המחבר ספרדרכי תשובה עליורה-
דעה ,אבדק"ק מונקאטש והגליל יצ"ו
ב"ה

אמתניתן לכתוב ,אםכימזקנים אתבונן ,אבותי הקדושים אשר לא הרהיבו בנפשםעוז לבא
בכתובים בתור הקדמה או הסכמה בהדפסת חיבורי טהרה של אביהם רכב ישראל ופרשיו
הוא כ"ק אא"ז הגהיק איש אלקים רבשכבה"ג מוהר"רצביאלימלךמדינוב זצללה"הזי"ע,
עם כל זה אדעתא רהאי ענינא לא גדרנא ,כי מההכרח ליחן להמכ"ז הכתב הזה לתורה
ותעודה ,לאשר הספר הקדושהנוכחי הוספות מהרצ"א על המור מרע ועשה טובנדפםזה
כבר פעמים רבות ,אמנם שמעתי ומקובל אצלינו שהחסירממנו המו"לבפעם ראשונהבמזיד
ובזדון הרבהדברים.והנה מהמסבבכלסיבותיתברך שמו באלידיזה מקרוב הספר סורמרע
ועשה טוב והוספות מהרצ"א בעצם כי"ק של מרן אא"ז רבינו מהרצ"א מדינובזי"ע,
ונבהלתי בראותי איך החסירו ממנו בהנדפם הרבה דברים ,ושלטו בו ידי זרים ,להחסיר
ענינים נשגבים העומדיםברומו שלעולם,וגם העלימווחסרו כמעם בכלסעיף .ומעתה בודאי
מצוה רבה לברר מקחו של צדיק אא"ז מאורן ורבן של ישראל ,המנהיר לבות בני ישראל
בחיבוריו הקדושים המאירים כספרים ,לארין ולדרים .ובפרט שהדברים שנחסרו בדפוסים

הקודמיםיש כמהעניניםהנוגעים לשורש התמידות,ונחוצים בדור הזה אשר נפרצו בהם
במילואםבעוונותינו הרבים ,והשם יתברךיחום וירחםעלינו בדוריתוםכזה.עלכן מסרתיו

להמו"ל המכ"ז הרבני המופלג מ' צבי ארי' האמערמאן נ"י מפה"ק ,אשר רוצה לאדפיסי'
אדרא מתוקן בשליבותו ,שלם ויפה להשלים החסרונות כנזכר ,כפי הכתביד קודש.עלכן
בודאי יראו רבים מיראי ה' וישמחו בשמחתאמרינועם,ויקחו ברכה אל תוךביתם מדבריהם
הקדושים ברשפי אש שלהבת ה' .ויעזור ה' ונזכה לשום הדברים אל לבבינו ולתקן דרכנו.
וזכות הדפסתו להמכ"ז ,ובלחי רשותו אסור להדפיסו עד עשר שנים.
ואחתום בכל חותמי ברכות וחיים ושלום וכל טוב סלה.
כאתי על ההתום יום ג' מבת שנת תרם"א ,מונקאמש יע"א

צבי הירש שפירגד

ליקוטמן ההמכמנת הישנות

ק ההסכמותלם*ריו של הנה"ק טוהרצ"הד"ע

מכתבעיי

מהרב הצדיק בוצינא קד"טא חסידא ופר"טא קדושת שמו מוה' סשה אחי
המחבר הקדוש זצללה"ה

גורל ההפצרה והסתה מאנשיםומהחברים,ובפרטמבעל המתעסק הואחתןאחיהאברךהמופלגהחמידמהו'יוסף
הכהןנ"י הבא במענה (אם הוא האמת) ששואלין אותו בכל מקוםעלהעדרמכתבי ,אם שאפשר שהואעצמו רוצה
לההכבד באפסואיןמהוהו נחשבעםדודו.כלזההכרחונילעשוה מהשמעולםלאעשיהידברזה,ביודעיחלקי
דה2פל .ומה אומר כאשר בעוה"ר אשרגברולמעלהואזלומיםמניים,ונהריחרבויבש אחרפמירת אחיהרבהצדיק
אנט אלהים קדוש מהו'צביהירשנב"םמזידיכה2וב,ונתקייםבנו המקראיקוו המים מתחת השמים אלמקום אחד
ותראה היבשה ,ונשארנו כספינה הממורפת בלבים בלאתורן ובלאמנהיגים ארבעים שנה שמשתי את אחיהנ"ל,
חרן חמשה שנים שלמדתי אצלו בפשמ,ולא חסרתי ככלב המלקקמןהים וכעתלבידוהעלי מאודבעתזכריומדי
דבריבו .ואם שאיןבי דעת ולאבינת אדםלי להבק אמריבינה,דברים העומדים ברומו שלעולם בשמי מרומים,
אקייםבי מקרא ויקרא אלהים ליבשהארין ,ולכתוב התועלת מהדפסתכתבי קודשמאחיזצוק"ל,הגםשאיןבי רעת
להבין ולמשכיל מהם אף מפהמעבים,עכ"ז אכתוב מהששמעתימאחינב"םעלהפסוקוראיתם את הארץ מההיא,
אשר אמר עוד בילדותו ,הנה הצדיק אוכללשובע נפשו ומשפיע טוב לעולם ,ואםהי'יכול לאכוליותרבוודאיהי'
משפיע יותר ויותר (כנאמר מהאוכליצא מאכל) ,אך לאשראינויכול ,אמרכי"םעוד איזה פעולה,לפעול בראיה
בעלמא,כמוש"טעוף אחדשמזריע בראיה וזהוכוונת הכתוב וראיתם את הארץ מההיא.כןאני השפל אומרעל
כתבי קודש אחי זצוק"ל העמוק עמוקמי ימצאנו,אין אתנויודע עד מה ,אך תועלת ההגיון והראי' בו שצדיקים
נקראו ארץ חפץ ,והראי' בויפעול לנפשו בגוף ונפש כל מוב ארין ורצון ותשוקת והתלהבות לב הצדיקים בלהב
העולה מעצמו להאיר בנשמתו בראי' בעלמאבולהכירגדולתבוראינויוצרנו ,ולבואמפניו במחילות ונקרתצורים
מפחדעוזו והדר נאונו ,ולנקוםבפניו מסוה הבושה ,כאשר יראהחפין ותשוקתהצדיקים ,וכאשריקנה זה הספר
ויב חדש וראותעיניו ונחת רוחלוינטשו
ויראהלטעייןבו ,אחר אשר יקדם תשובה באסת,בוודאייקנהי
רע נגע וכל טחלה ח"ו ,ובזה אך מוב לישראל
דברי העבד השפל והונשבטזיהרחהדלטפאי
אטים ,מבקש רחמים וחסדים מאשר לאבזה ולא שקץענותעני בלב ונפש בעד
עמו ב"י ,הק' טשה

כי

(עטרת-צבי ,תרל"א)

מכתב מהצדיק הקדוש בוצינא קד"טא אספקליא המאירה מהו' יצחק אייזיק
טזידיטשדב

ם שבאים
הנה באתי כיהודהועוד לקרא ספרידודירבינו הקדושר'צביזצ"ל,ביתישראיום'טרי קודשהיויי
בדפום מחדש ,אשר כבר נתקבלו בכל ישראלמימיםכבירים .אמנם בשביל שהיהלייגיעות על דברירבינוע"י
דנריוהקדומים אשרעדייןלאבאולעולם,רבריםנפלאיםנפלאות
תלמידיו בכמה מודות התורה בספרבית
ר
ש
י
איומוםלעיניםע"יהרבניהמופלאהחמידמוה'יוסףכ"ץנ"יממוטלא,
תמיםרעים עד עתהשיבאלדפוםומתוקהאור
וכבר אמרוז"לכל הנטפללעושי מצוהכעושי מצוה,ואין המצוה נקראה אלאבמי העמרה,ע"בבודאיזכותדודי

רבינו הקדושיעטודיעולם בזה ובבאלטי שיקנה הספר טחדש,וכמבואר במדרש רבה פרשתחיי שרהנמררבי
אליעזרכו' עשרה פעמים כתיבבני חתכו' כנגד עשרת הדברות ללמדךכלמי שמבררמקחו שלצדיק מקיים
מרן הקדוש רצ"ה זלה"ה ספר עטרת וספרבכיא
ריישרש
עשרת הדברות ע"כ ודי בהערה מועמתלעיין בספרי
צבי
היולים אשר יבואו מחדש בדפוס יופי ונועם דבריו הקדושים
י
וס' פריקוד
יהק' יצחק אייויק מזידמשוב
כ"ד המדבר לכבוד התורה,
(בית"-טר~ל ,תרכ"ה)

מכתב עוז מהרב הצדיק הקדוש מוה' יצחק אחזיק טזידיטשוב
לאשרידירינו הרב החסיד מ'יוסף הכהןנ"י עוסק כעת בהדפסת מפר עטרתצביעל הזוהר הקדושכמצוהעליו
מאת כבוד קדושת אאמו"ר שלימ"א להביאו לבה"ד שניתכי קמאי אינם בנמצא ,וכאשרנתן מכתב להמדפיסים
דק"קלבוב והביא המדרש בפ'חיי שרה שכלמי שמברר מקחו שלצדיק כאלומקיים עשרת הדברות והנהידידינו
תביקש א"א
הנ"לעומד בגמר ספרבראשיתונצרךלוסכוםרבלגמור אתכל הספר,כיהוצאת הספררבההיא,יא
שי' מאת דורשי שלומו וחפצים בתורתרבינושיתנולוכ"אמעותקדימהא' ר"כלא פחות,וכלהמוסיףיוסיפולומן
השמים,למעןיוכללגמור הספר הקדוש עטרתצביעלכלהזוה"ק.ואפי'מישישלומכבר הספרעמרתצבייתנולו
ג"כ מעות קדימהכנ"ל,למעןיוכל לגמור אתכולו ,ואי"ה כאשריוציאלאורגם חלקהשנייתנולוג"כא' ר"כו"טינ
כ"א ספרי רבינו הקדוש במחירהלזעלכל הזוהר הקדרם וחללהחולין להשיג גבולו בהדפסה ,כמבואר בהסכמת
גאוני וגדולי הדור ה' עליהם יחי' ,ובזה שלום

הכ"ד הכותב בציוות אאמו"ר שי' ,נאום הק' סענדר ?יפא טזידיטשוב
פורם אני לשלוםידידינו הנדיבים השי"ת יברכס בהצלחה ,בקשתילקיים המכתבזה לסעדלהרכני החסידר'נ"י
כ"סשיוכל לגמור מפרדודירבינועל הזהר הקדוש ,ותתנולו מעות קדימה בסךהנזכרלעיל,ותזכולהיותמתומכי
אורייתא כאמור ותומכיה מאושר
כ"ד הק' יצחק אייזיק מזידששוב

(עטרת-צבי ,תרל"א)

מכתב עוז מהרב הצדיק הקדוש מוהר"ר יצחק אייזיק מזידיטשוב
אם אמנם שכבר כתבתי פעם אחדלזרז את אחב"י"קנות אתספרירבינוזללה"ה,אךלהיותשהיום עמר ההדפסה
על כל הזוה"ק עם הקונמרס השמות ועוד כמה הוספות יקרות מכת"י רבינו זצוקללה"ה ,באתיעוד הפעם לבקש
מאת אחב"י ובפרסמאנשיידידינו אשרמי שכבר קנה החלק הא' בקשתישיזרז את עצמו לקנותגס שארהחלקים,
וגםמי שלא קנהעד עתהיקנה מחדשקניןמוסלנפשוספרים הקדושים שלרבינוזצוקללה"ה.וזכותרבינורבן
ישראליעמודיחם בזהובבא ,וכאטר שמעתימפיו הקדוש שהואמתלמידירבישטעוןבןיוחאיזכותויעטוד
לנו ,ובספר הזהר הקדוש ופירוש דודי רבינו יהוה מרגוע לנפשו.
הק' יצחק אייזיק מזידימשוב

שי

(עטרת-צבי ח"כ ,תרל"ב)

מכתב מהרב הגדול החריף ובקי החסיד המופלג בתורה ויראה מוהר"ר סענדר שפא
האבד"ק זידיטשוב ,בן לאותו צדיק וקדוש אדמו"ר ר"א מזידהטשוב
הנניבאתילהודיעלכלדורשי האמת וחפצים בתורתרבינו הקדחונבג"מ מפהזידימשוב,יען אשרספריוהקדושים
הובאולבית הדפוסשנית,ונתוסף כעת בס'בית ישראל כמה קונמרסיס אשרעדייןלאהי'בדפוס,וזאה היתהע"פ
י ח"ב המהבר הק',
השתדלותרב מאאמו"רשי' כאשר כתב בהסכמתושנתןלידידינו הרבההסידמהו'יוסףהכהןנ"

ולאפטרכי הוצבע הדפוס רבה ,בעלט א"אשי' מאתדורשישלומולהיות במעדידידינוהנ"ללקנות זאת המפרים
וס'*ריקודשהרוייםנכדישיוציאלאורספר עפרתצבישניתלהאירפני
אשר השיא לאור,הינוס'בית
שירחאיאאסחרשייברא סישיפזרע"זמהונויהרבותבמחירו,ע"ז נאסריש
ופ
תבל מחכמתו חכמת האמת .ומב
פפזר ונטףעוד .סישיסיעבזהיהסביאו שכי
יהדפיסס' עטרתצבי,יגן בשדוזכות
יבה"דכדיבשזיהוכויבבבאנ.קי
וכי
אדוטו"ר
א בלאאמו"ר הרב
המדבר למען שיתפרסם עלפני תבל ספריזקצדוקח"טית מק זצוק"ל ,נאום הק' סענדרייפ
הכ"י
הצדיק כקש"ת מו"ה יצחקאייזיק טידששוב
(פרי קדש הלולים ,תרכ"ה)

מכתב מהרב הגאון הצדיק המפורמם איש אלקים קדוש יאמרלו מוהר"ר יהודהצבי
האבריק

זצוק"ל ,חתן המחבר הקדוש זי"ע

ראזדיי
החיים המוכים ארוכים ומתוקים לכבוד החבירים החמידים אשר ממקום קדושיהלכון ויסודותם בהררי קודדו,
חותניומורי הקדוש זצוק"ל בכל מקומות מושבותיהם ,שלם להםולכלביתםולזרעם בכלל
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ובפרס שלם להם הכל שלם .הן מאז הורם העמרה והוסר מצנפתצניף המהור
חותני
הקדוש ,נמתמומעיינות החכמהואיןחזון ובפרמבימים ההם,ואמרנו להלהיב נפש החביריםלהעירלבותםבפניני
אמרינועםרבינו הקדוש אשרבחייםחיותוהי'כלאלהעללבולהשאירברכהאחריו,ודפסנומועםדפסנומראשית
אמרי קודש,כי אמרנו להם משפס הבחירהלמעןהודיעעל מהאדני החכמההפנימיות הומבעו ,אשרעל האהבה
והיראה העיקרי' שרשיה ישתרגו,ואין דבר רק הדרך לאהבתו יתברך .ועקר חיבורו הקדדתעל הזה"ק אשר שם
הראה עוצם חכמתו ורוחבלבבינתועדיןלאהי'אורועלפניחוצות,ההיאנעלמהמעיןכלחי ,אשר שםיתנוצדקות
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ועלכן כאשר מאז העמסנועול הדפסתחיבוריועלבעלנכדו,הואידידיחתןגיסיהרבניהמופלגהחסיד יומף
הכהן,כןגם עתה אשרבדעתולהדפיםחיבורו הגדולידיו תבצענה וממרםלוהכתביםמוגהים,ועודיוסיףלהגיהם
כיד ה' הסובה ואולם לאשרחיבורו הגדול הוא רוחבו ונסבה למעלה בכמה מאותדפין,ואין לאלידינו להדפיסם
זולתבסיוע ש"2בו ממש אשרדסייעהחבריםהחפצים בחכמה,ע"כנגמורבדעתינו אשרכעתבנסועמוהר"יהכהן
עפניהחבירים אשרבשתיםיגמרוחמדיעמו,ליקחהקונמרם מאתווגםליחן
למכור הקונמרסב"י הנדפס,באנולבקי
לומעות קרימהעל החיבורהנדפס ..ומה אומראחיי,בודאי הפטייעיזהרבינו הקדושיסייףטובעבורו,כי
זה כל חפצו ונתעובהיותובחייםחיותושיודפסחיבורועלהזוהר .וכברבהיותובחייםרציתישיודפס ושאלתיפיו
הקדוש ,והטיב שקבלהלו מרבותיונ"ע קדושיעליוניןלבל הדפים חבורבחיי המחברמפני מעם הכמוס אשר לא
ניתן לגלות .אולם כעתאין דברגדול מזה להיודע דרכירבינו האר"י,וגםלאינויודע בחבור הזה תאורנהעיניו..
המעתירושופךשיחופני נפשהחבירים להמיב להם באחריתם,ולכותנפשרבינו הקדוש המחברולהעירלבנפש
עובדים העבודה התמה ,דבריירידילידידי הק' יהודא צבי הירש מראזדל חתן רבינו המחבר הקדוש זלה"ה

כי

(בית-ישראל ,תרכ"ה)

מכתב מהרב הצדיק המאה"ג המפורמם מו' תטף טקאזוועץ חתן הרב המחבר

את אחיאנכי מבקש בבקשת אהבה ,לקוח את הספר הזהונתוןבעדומחירהקצוב המבוארעלכל.וזהימיםכביר
אשר נכספהוגם כלתהנפשינולדוותלעות אתיעף דבר המרוהצמאק,ומאזנלקחארוןאלקיםלאראינואורבהיר
ברוחקים ,ועתה זכרו ד' במשתדלים להוציא לאור תעלומות סחרי חורתינו הק' .והנה ידוע לבל גודל חסידות
ופשיטות וקדישת אדומור"חהקדיש זצוקלה"ה ,ורוחב חכמתו ובינתו ועומק דעתו בתוה"ק במלה ונמתר ,כאוטר
העידועליו נאוםוקרחטי הדור מטונםעתה .עתהנא אחיהיומן המסיעים לדברמצוהרבהכזו,ומובמחני אשר
אםכידבריאדומור"ח הקדחט הםבתעלומות מתףכלחי,עכ"זגםכלא'וא'ימצאבומבוקשוברבריחפץעשות

רצוןקונו,כי הואמלאמוסרויראתד' כספרהזוהרהקדיש ובמוחניבאחיי אשרישמעואליכאו"אלקנות אתחיבור
בכל נפש ומאוד ,כי נחמד הוא להשכיל לעבודת האמת.
ובזהנזכ"הלאו"רבאו"רחיי"ם,בכיטובכפול,ד' מרחשון,ושלוםוברכהלכםולכלישראלאמן דבריהמעתירהק'
יוסף הלוי מקאזווע ,חתן אדומו"ר הק' המחבר זצקל"ה

(פר קרש הלולים ,חרכ"ה)

הסכמת הרב הגאון הקדוש מוה' צבי א5ים5ך אב"ד דק"ק דינוב

בהיותי ביום הוועד הנכבד בק"קזידיטשוב בהתוועדות חבירים מקשיבים לכבוד הרב הקדוש אור ישראל וקדושו
כיקמהו'צבי הירש ,והנה באלפניהרבני המופלגהוותיק מתהלךבתומו כ"שמוה'יוסףהכהן,והנההוא משתדל
בכל מגמתו להוציא לאור תעלומה חמדה גנוזה אמרות טהורות מכתיבותידו הקדוש וכברזכהוזיכה את הרבים
בקצת אמרות אשרהוציא לאורביגיעותרבות.אבלידועלכלשער בתעמנו אשרכבודקדושתמחותני הרב הקדוש
הנ"ל השתדל ביגיעה רבה ובמסירת נפשו לחבר פירושעל הזוה"ק,וידוע לכל אשר עם גודל קדושתו ופרישתו
וחסידתו זכה שנפתחולושערי חכמהובינה,והי'יחידבדורו בחכמת האמת ,ואת מקורה הערה לפרשהלתכליתה
על סדרהעבודה .וכמהפעמים כשהיה הדיבור שלחיבהמצויבינינובהיותימסתופףבצלוצל הקורש,פלפלתיעמו
בחכמה וראיתי אשר מן דהומים זכה לזה ,ילאה הקולמוס מלספר עומק השגתו בחכמת האמת הלזו והנה הוא
הקדוש עשה לה אזנים ,ההנה הותיק הנ"ל כהשתדל כעת להוציא לאור חיבורועל הזוה"ק,וידעתי בטובכי תאיר
הארץ מכבודו כאשרנזכה לראות חיבורולעיןכל .ע"כ כה ברכתי ברכת הדיוטליהיףיהרבניהותיק הנ"ל,יה" ה'
אלקים עמו ומן השמים יסייעוהו להוציא מחשבתומן הכח אל הפועל ,ולכל המסייעלו לדבר מצוה גדולה כזו
יתברך בזה ובבא והש"ייהיה בעזרו ,וכל המוסיף מוסיפין לו ,אשרי אנוש יעשה זאת וזכות כ"ק טחו' הרב
הקדוש טוה' צבי הירש המהבר ז5ה"ע יעמוד 5וולבניו ולזרעו עדעוים ,ונזכה לגאולה שלימה ב"ב אמן

דברי האוהב הנאמן לכ"י ,דורש טוב לעמו מצפה להרמת קרן בקרן בן שמן,
צביאסיפיך שפירא אב"ד דק"ק דינאב

(עטרת-צבי ,תרל"א)

המכמת הרב הצדיק הקדוש בוצינא קדישא נ"ע צבי הכהן טריטינוב

מודעת זאת בכל הארץ גודל יקרת והדר תפארת קדושתו של הרב הקדוש החסיד המפורסם בוצינא דנהורא
אספקלריא המאירה רבן של בני הגולה מוה' צבי הירש זלה"ה מזידטשוב ,אשרהופיע בתורתו וגודל קדושתו
וחכמתו ואור תורתו אשר האירהפני תבלבתורתו,א" 2אשר רוח אלקיםדיברבווכבריכוללאורדבריוהקדושים
המאירים כספירים אשר כל הוגה תאורנהעיניו מצוף דבש המתוקיםובועריםכלפידים ועתה הא"ש הלזההרבני
המופלא ומופלגיקר רוח א"2תבונה הואהמוציאוהמביא אתדבריוהקדושיםלהפרןמעיינות חוצהולחלקםביעקב
ולהפיצם בישראל ועתה הרב הקדוש הנ"ל השאיר עוד אחריו ברכה פירוש על הזוהר הקדוש ,ונדבה רותו של
.להעלותועל מכבש הדפום רקצרכיהוצאות הדפוםמרובים .ועתהאחינובניישראלמאמינים
הרבניהיקרהנ"ל.
בני מאמיניםהיו נאמסייעים בדבר מצוה רבה זאת בכדי שיוכל לבצע מעשהו את אשר החל לעשותכדישיוכל
מלאבח הקודש במלואה למוב ,וצדקה תחשב לכם,וממניתראווכןתעשו*תןלומעותקדימה כאשרעשיתיאנכי,
וכאשר התבוננתי לראות בחסד של אמת שעושה עם תורתו של הרב הצדיקז"לונותןנפשו ורוחווכל מגמתועל
הענין ,ברכת יוסף ברכתי אותו בברכה המשולשת ,ויהי שלום בחילו שלוה בארמנותיו ותנכן בטה בדד דשנים
בטירותיו ,שהוא עושה זאה רקלהיות שפתותיו של הצדק דובבותבקבר.וזכות תורתו הרב הצדיק יגן
עריהםוע5בניכםוע5בניבניכםידורותעוים,ויצוה' אתכם את הברכהבאסמיכם משיחידם,ה
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הכ"ד המדברבכבוד נשמת הרב הקדושז"לובכבוד תורתו הקדותה ,ובמוחאניבאחינובניישראלשבוודאייעשו
למעןכביד אהבתהצדיקים וכבודחורתינו הקדושה ,אומר שלום לכל ישראל ,דברי אוהבנאמןלכלישראל ומצפה
לישועתם ושמחתם תמיד ,הקמן צבי כהן מרימנוב
(בית-אוראל ,תרכ"ה)

המכמת הרב הצדיק המפורמם בוצינא קדישא אספקלרי' המאירהאיש אלקים קדוש
מוהר"רטרייר זצ"ל מקיק טרטש~ייאן
הנה אחרי רואי אשר כבוד הרבנים דמע"ל רוצים אי"ה לקנות ספרי קדושים אשרבנוים ע"פ לומדים מופלגים,

אמרתי גם אני השפל במליצה אי"הכשיגמורע"פרשיון מהקיר"ה אקנהכשיגזור הבוראעולמו החים והספר לא
ראיתי רק תמכתי א"עעל הלומדיםהרבנים דמע"למן הסתם,ואוקי גברא רבאעל חזקתו,ויהירצון שנזכהלומדי
תורה לשמה,וזכות המוציאיעזורלהוציא מכחעלהפועל וג"כנתתיכמו שכולםנתנועל התחלהכדישיהי'בנקל
להוציא ,וגם לא אמנע מרבים
הק' תאיר זלה"ה[]1
(בית-אוראל ,תרכ"ה)

המכמה מהרב הצדיק מוהר"ר יצחק דקיקקאייש

גם אנכי לא אמנע מלהיותמתומכי נפשיקר ,אשרזיכהוד'להיותמהמזכים אתהרביםבדבריפי חכםחן אשרכבר
נודע בשערים חכמתו ,זכותו יעמודלנוולכ"י והנני מקבל ספר א' מאשריודפסו אי"ה גסעלילזכותעוד נפשות
אחב"י להשתדל אנשים שיקבלו עוד כמה ספרים.
באום יצחק בהרב המפורסם המנוח מוה' אהרן ארי' זצוק"ל מפרעמ"2לאן ,החונה בק"ק קאל"2
(פרי קדש הלולים ,תרכ"ה)

המכמת הרב הגאון הקדוש המפורמם [מוה"ר חיים] אב"ד דקיק םאנז
נדרשתי מאת כבודידידי הרב כו' החסיד המפורסם מוהר"ריוסף הכהןנ"י חתןבנו של הרב הקדודו המפורסם

א"א מופ"ה מו"ר מוה' צבי הירש זלה"ה מזידששוב להסכים אתו להעלות עוד הפעם על הדפוס ספר הקדוש
עטרתצביעל הזוה"ק מכבודח"ז הקדושהנ"ל ובאמתראויונכון מאודלהדפיס מחדש ספרהיקר הזה,כי מעם
אשר נמצא כעת ,ומצוהגדולה ~כות הרבים ואבקש מאודמאחב"ישלאלהשיגגבולושלח"ב הרבכו'הנ"ללמען
לא יכשלו באיסור השגת גבול הנאסרעפ"י תוה"ק ובח' קדמונים ,ושומר מצוהכו' .ואקוהכי שארית ישראל לא
יעשו עולה ולא ידפיס שום אדם הספר הקדוש הזה בלא רשות הרב מהר"י הנ"ל.
וע"ז באתי עה"ח ה' כ"אלמב"י שנתוצדיקים ישטחו בה'לפ"ק ,הק'חייםהיברשטאם אב"דדק"קצאנזוהגליל
(עטרת-צבי ,תרל"א)

המכמת הרב הצדיק המפורמם בוצינא קדישא מוה"ר חיים מק"ק קאםיב
הן אמת שראיתי המפריס אשר כבר נדפסו ממחותני הרב הצדיק המפורסם המנוח מהו'צביהירש זצוק"ל דק"ק
זידמשוב ,ותורת אמת היתהבפיו ,אשרכל רואיהםמעירקעלזה ע"כ כעת באלפני האברך .ורצונו להדפיס מה
שהניח הרב הצדיק אחריו ברכה פירושעל הזוה"ק,וכלגדולישנינומעירקעליו אףשאיןלי עסק בנסתרות ,רק
שראיתי ח"י הנדולים ,ע"כ באתיגםאני לבקששהייומןהמסייעק לדבר מצוהזולהוציא לאור תעלומות חכמתו,
וזה רצונו בוודאי ורצונו זה כבודו ,ונכותויגןעבינו .ע"כ גס אני אקח ספר אי"ה כשינמור.
הק' חים בהרב הצדיק המנוח זצלה"ה
(ברז-אוראל ,תרכ"ה)

הסכמת הרב הגאון הקדוש המפורסם [מוה"ר טשה] אב"ד דק"ק

אוהעי

המפורמםאיןצרץ -ראיה ,ה"ה כבודידיד ה'וידידעמו ,המנוח קדושעליוןאיש אלקים קדוש,צדיקיסודעולם,
מופלנ בננלה ,ובנסתר לו עשר ידות ,שהיה מקובל גדול מאוד כידוע ומפורמם ,כקה"ת מוהר"ר בבי הירש
טידימשוברבן שלישראל ,והעמידתלמידים הרבה,ונתןלנו ברכהחיבוריוקדושים וקצת נדפם ,ועשהפירחחעל
כל הזוהר.ידעתי נאמנה שהיה מלא ונדוש ומלא בחכמה ובינה ודעת בחכמהזועד להפליא,ועם קדושים נאמן,
ובודאי הואפירוש נפלא ואמת ומצוה רבה להדפיסו אדרא .ע"כהעוזריםומסייעיםומקדמיםמתןדמיםיתברכומן
הברכות הנאסרים באנ"כ כי המה מזכים רבים וזכות הרבים יהיה תלוי בם ,ואולי הוא לש"ש.
השסיםבכי
הק' סשה
בוים

טייסי

(עטרת-זבי ,תרל"א)

הסכמת הרב הצדיק הקדוש מוה' יהדדא צבי טסטרעטין

מיזהינידעל השמשכייזרח בחצי השמים,עלמילא קום אורהו שלכבוד קדושתמרן הקדושמופלנבדורוכבוד
מוה' צבי הירש ,ונתןלנו את מפרו הקדוש אשריאירפני תבלואיים רחוקים ,אמרות קדושותלעדיזהירו ועתה
בואו אחי קחו את ספר הקדוש לכםיטען יהיהיכםיאהייכם ברכה.
דברי המדבר לכבוד קדושת המחבר ,הק' יהודה צבי בהמנוח מו' שמואל זאנוויל זלה"ה
(עמרת-צבי ,תרל"א)

הסכמת הרב הגאון הצדיק הקדוש מו' אברהם דוד אב"ד דק"ק בדטשאטש
יהיה נא כאלו כתבתי הרבההתעוררותועתר מאמרותמעלות תהלות מבארותכבוד ממפרותאודות ההדפסה ד"ק
אמרות טהורות יקרות כזוהר הרקיע מזהירות,ויהי' נאדי בכך מצד מרדות הנחוצות כמו הרבה מליצות להרבות
התאמצות
נאום הק' אברהם דוד החפ"ק בומשאמש

(עטרת-צבי ,תרל"א)

הסכמה מהרב המפורסם הצדיק [מוה"ר עזריאל] אבד"ק טדנקאטש
המפורמם א"צראי' ,ובפרם לאשר ראו אורבהיר הוא בשחקים,וזכולאורולשמועאסריוהנעימים הרבהלהנדיל
עצה ותושי' צפנת פענח שפתותיו שושנים ,נוספות מור ,שבחו להלל,מי ימק,לודומי' תהלה ,ואשרי העם שלו
ככה ,מאלקים ישא ברכה ,להיות לעזר ולמעד להוציא לאור תעלומהויפיקרצון מאלהי אמונה והנהזכינו להנות
בקצת המטה מתקה מדבשונופתצופיםאמריקדוש אשרלאיערכםפנינים,ומייתןויהי'שנזכהלהנותמאורו אשר
זרח בזהר הרקיע אשרעיןבעיןיחזו כל בר לבבבביאורו כלחמירא.לכן כל אשרנגעה יראת ד' בלבו ,ראה יראה
להיות נמנה לדבר מצוהזו בכדי להחיש מעשה הדפסה ולסמורמעות קדימהכפי הקצוב ,וליקח מפר הביאורעל
הזה"ק,ויהי'בביתו לשמירה
רע ,כאשר שסעתיסמיו הקדוש.וחזויקר מהדותאמנאוני ארץיעידוןויגידון
י
כ
ס
יקר תפארתו ,אשר רמסו חצרות קדשו להם הידיעה אמיתית ע"כ איש את רעהויעזורוולאחיו יאמר חוקלבלתי
השיבריקםפני המשתדללזכות הרבים,זכות הרביםתלויבו.פנו נא להתלאות שלו ואל תחשו להוצאותממון,כי
יראולקבלו במברפניםיפותולעמרובנזר תפארהעלנדבותלבולמרוח במצוהולהוציאלאורמפניניםיקרה ובוכות
זה מכה במהרה לאור חדש בציו"ן תאיר בהתאסף ב"ה יחדי"ו לפ"ק.
ב ב' באחד לחודים כמלו תקצ"ה ,הק'
יד
חפ"ק מונקאמש

עזריאי

(פרי קדש הלולים ,תרכ"ה)

המכמה מהרב הצדיק המפורמם מוה' יהודה יצחק טבארניפקע
מיאנכי השפל והנבזה נתאב ונאלח אשרבעוני כשלכחיואניכלואבביתלאאוכלעוד לצאתולבא אלהמלרמאן
מלכי רבנן וצדיקים וחסידים ונאוני זמנינו להיות אפילו סניף דסניף לחברי דחברי מחברת הקודש ,ובפרם
המפורסמים אין צריכין ראיה כאשר יעידו ויתנו עדיהן ויצדקו כל הגאונים והקדושים אשר יעריכו למעניתם
בהסכמותיהםהנעימיםעל הדפסת הספר הקדושהפי' הקרוהנעלהעלפי' הזה"ק אשרחיבראדמ"ובוצינאקדישא
טר"טאסיני ועוקר הרים בסברתו ובחכמתו הרמתהאין חקר לתבונתו ,אשר העמידתלמידים הרבהגדוליעולם
במלה ובנסתר,ונם הםיעידוועידו אשר לאירדולעומק חכמתווענותנותו וצעקתו ואנכילאאהי'אפילו כאחדמן
הקטנים שבתלמידים דתלמידיו אמנם במקוםגדולתוענותנותווהשגיחעליתמידבעינאפקיחא,ומשאולהוציא את
נפשי,ומימיו המתוקים השקניוהרווני מבארמיםחיים ,מה אומר מה אדברהאיךיוצעם אובללנפשי מעתשלוקת
מנורה המהורה התלמידים החבריםהנעימים והחסידים הולכיםומתפזריםכצאןבלארועה אמנם זאת נחמתיבעניי
אשרבעזה"יהניח אחריו ברכה בכתבי הקודש,ובוודאימישיעיין בכתביו הקדושים יראה את האורכימוב,כאו"א
לפישרשו .ואשרילמישמסייע למהרלנמור מלאכת ההדפסה של הספר הקדוש,בוודאי ימהר לביאתגואלינו ב"ב
אמןכי"ר .ואי"ה כשיגמור הספר הקדוש אקחליג"ככפי אשריושתעלי,ויהי' הספר הקדוש עמרה לראשי וזכות
אדם"ו הקדדת יעמוד לנו שמש"י יאירעינינו בתורתו הקדושה אמן כי"ר
כ"ך הק' יהודה יצחק מבארניפקא
(פרי קדש הלולים ,תרכ"ה)

המכמה מהרב הגדול הצריק מוהר"ר אברהם אבד"ק נארא5
אהוביי אחיורעיי ,שמעועצתי להתאמץ לקנות מחברת הקודששלכבודאדמו"ר הקדוש,ובודאיזכותגדוליהיה
להמסיע בדבר מצוהכזו להוציא תורת אמת מכח אל הפועל וכן שמעתימן כבוד אדמו"ר הקדוש מ' אברהם
זציה"ה שראה אצל אדמו"ר המחבראיזורקונצ'רטים ,שהשיג האמת,ועוד שאר שבחים גדולים,
רךשי
ריקהואשיוןעצה
ינין זה ,רקלעניןשידעו מהיקרערךחח החיבורלהשיג בתורת אמת האמתי בודאיראוילכלירא
לע
ור
ההנם להתאמץ בכליכולתו,נםאני אקח ספר אחדאי"הכפי השער וזכות בעהמ"ח הקדושיעמודלנוולכלישראל
לדופנת תורת אמת ועבודה תמה.
דברי מדבר לכבוד התורה ולומדי' לשמה ,הק' אברהם בגורב מ' יעקב זצללה"ה
(פרי קדש הלולים ,תרכ"ה)

הסכמת הרב הגאון המפורמם רשכבה"ג מאור הגולה פאר ישראל והדרונ"י ע"ה כבוד
קדושת שמו מוהר"ר יסף שאש נאטאנזאהן האבדק"קישב והגליל
כן באלפניהרבני ..ואמר אשריוסיףשניתידולחזורולקבועבדפוםהספרים שכברנדפסו מח"ז הרבהנאון הקדוש
בוצינא קדשא חסידא ופר"טא נהורא מעליא מוה'צבי הירש מזידששוב זלה"ה הנקובים בשמותם בית
י
א
ר
ש
י
ועטרת עלהזוהר,ויוסףישיתידו והרבהכעתעלים לתרופה הרבהקונטרסים אשר מצא באמתחתכתביקודש
צבי

מהרבהנ"ל ,והנה בקש מעמדי לתתנםידיבתוךהרבניםהנאונים וחסידיםקדושיעליונים אשרהסכימו כבר ואם
כי בסודם לא באהנפשי ולאזכיתילדבר" הנאמר" בלחישהבסתרי תורה הקדושה,בכ"ז לאשרהרבנ"יהנ"ל אמר
כי היה דעת הרב הקדוש נוטה לבלתי הדפיס ספרים בלי הסכמות ,ע"כ אמרתי להעיד בקומני בחכמהזו מה
שראיתיבגדולתו ,וכבר שבחוהורבנןלדצבי והוא היה שרביתהיהרובכלחדריונאמן הוא ,ופתחמנעוליווחרדיו
וגנזכיו ע"כאנימבקנט מאחב"ישיהיובתומכיידוכייציאות מוכההווק ,ואף שכברנדפסו ובאו לא מצאודי ספק
לאנשיםהחפיצים לראותבזיו קדשו וההרידיםעלדבריו ומהנםכי שתעליונוספות אשררבים אליהם נכספות.
ואשרי הגבר אשר יחזיק ויאחז בידו ,יתברך בגופו ומאודו...

ואלהדברי המדברלכבוד קדושת רוממות מעלת הרב המחבר והמחברת אשרהיאמלויתורהויראה,הצעיריוסף
י נאפאנזאהן האבד"ק לבוב והגליל ,כותב וחותם עש"ק מקץ בדר"ח טבת תרכ"ה
היו

שאוי

(בה'"-טראל ,תרכ'ה)

הסכמת הרב הגאון רשכב"ה אב"ד דק"קיבוב
כן באלפניהרבני החסידהוותיקירא השם מחג'יוסף הכהן ראפאפורמנ"יועלדעתולחזור ולהדפיס ספר עטרת
צבי מהרבהגדול החסיד הקדושבוצינא דנהורא ונהורסעמי'שרי' מוה'צבי הירש זצלל"ה מזידששוב ,הוא אשר
ץהחייםוס'פרי קודש
מרחויגע להוציא כלהניספרידבירב הקדושהנ"להנקובים בשמותם ,הקדטהודרךיע
היוייםוס'ביתישראי ,קונטרס השטות ,הכל אשרלכלזכהלהוציאלאור .ועתהכי כבר הספר עפרתצביעל
הזוהר כבר נמכרוגאולה היתהלווידי הכל ממשמשיןבו,להיותכי הואביאורעל ספרהזוהר,וכברנודע כמהרב
גוברי' להבין אמרי קודדו מהזוהר ,וע"כ רבים שתו מבארמעין קודש ורבים ישתו בספרו .וע"כ בקשו רביםוכן
שלימים שיחזורוידפיס מ' עמרתצביעל סדר שמות.ולהיותכי אץ כסףלו ,בקש מעמדי לאמרזה חסדכם אשר
תעשו עמדי להודיע לבני האדם מהות המחברת הלז ומבעו .ואס היותכי כברנודע ביהודהובישראלגדול שמו,
בכ"ז כברנודעכי הצדקהלז רצהשיסכימועלספרוכמבואר בהקדמתביתישראל,ולהיותכישאלתורצויה,נתתי
בידו מכתב תעודה הלז להיות השורה הזאת בידו לעדה אף למאןדגני בבית אפל ולא ראה מאורשמשו ...אנכי
מבקש מאת אחב"י שיהיו לעזר ולסעד להרבני הנ"ל אשר יוכל לבצע מעשהו ,ואשריטי שיאחזויחזיקבידו,
יתברך בגופו וטאודו ...כל הטסייעידבר טצוהיהביא ברכה אל ביתו יתברך טשטי ההציחות ברוב
ברכות ושובע שטחות.
לבוב ,מוש"ק בשלח אורליום א'יתרו תרל"א,דברי המדברלכבוד קדושתרוממות המחברזכותויגןעלינו,הצעיר
יוסף שאוץ הכוי נאטינזאהן האבד"ק לבוב והגליל

טיי

(עתרת-צבי ,תרל"א)

הסכמת הרב הגאון רשכב"ה [טדהרי"א] אב"ד דק"ק לבוב
הן עלהעללבהרבניהמופלגהחסידמוה'יוסףהכהןנ"ילהפיץעליתבלחידושיח"זהרב הקדוש הצדק המפורסם
מוה'צבי הירשמזידימשוב.ואנכישמעתיאסריוכינעמואמריתורתועלאדניעבודת הקודשהומבעו .המחברהזה
הוא חכם גדול בחכמת הקבלהכידוע ומפורמם שמו בכלהעולם.אי לזאת אמרתי חפץ ד'כידו הצליח.וזכותח"ז
יהוה בעזר מוכ"ז המופלג מהרי"ה נ"י להפיצם על פני תבל
גם אנכי הנני לקחת הספרים האלו במחיר אשר ישית עלי מוה' יוסף הנ"ל ,יעקב אורנשטיין

(עתרת-צבי ,תרל"א)

הסכמה מהרב הגאון האמיתי המפורסם בישראל [טוהרא"ל אישהורוויץ] האבוקק

םטאניםיאב

אמרות צרופהבצירוףדרבנן קדמאילהיותכפי מצרף לקודשלהעירלב אחב"ילהיותמןהעוזריםומסיעולהפרן
חוצהמעיינות החכמה שהשפיע הצדיק המופלאגדול בחכמתהקבלה ,הקדושהמנוחמוה'צביהירשזצוק"ל,נוצר
תאנה יאכלפריה ויפכרו מרובה

כ"ךיוםג' ח"י שבס שנת הרם קרןצבילפ"ק ,הק'אריהייבושא"צהורווית החפ"ק סמאניסלאוווהגלילהע"א

(בלז-עזראל ,תרכ'ה)

המכמה מהרבהגאון האמתיהצדיק המפורמם מוהר"רישעיה שור אב"ד דקיקיאממי
ד"ה שנוך מחו' האברך המופלאהוותיק החמידמו'יוסףנ"יהכהןראפאפורם התאמץלהוציאלאורתעלומה,ההא
האור הרב ונחמדלמשכיל ,מאת כבודמחו' הרב הקדוש והמהוררבן שלכלישראל ,קדושת שמומחג'צביהירש
זצוק"ל ,אשר כברנודע תפארתנרולתונודלרוחבבינהובעמקו בחכמת התורהרוח ד'דיברבו לבארכלמצפונה
בעומקהעיון.לכן חכם לביקח מצוהזולהחזיקידיובכדישיוכללהוציא מחשבתו אלהפועללזכותעם בסישראל
דבשצוףנועם אמרותיוהעומריםברומו שלעולם.וזכותו
מהוריעינים החפצים לדעתולטעום בקצה
הממה.מנח
*תי ג"כ על החתום לסייע במה דאפשר בלו"נ
ה
ל
ו
א
ג
ה
נאמוד לנו ולכל ישראל לקרב
ובא
ק
"
ק
ה
פ
יום ה' י"א ימים לחודש אדר ,הק' ישעיה שור בהמופלנ מוהר"ר משה נ"י,
יאממי
(פרי קדש הלולים ,תרכ"ה)

המכמת הרב הגאון הגדול המפורמם [טוהרא"ס הוביש] אב"ד דקיק ייגזם
בא חכם לנבולנו ,הרבני המופלג מוה' יומף הכהן אשר נשאו לבו למלאותפני תבל תבונה מאמרות מהורות
שבעתים מזוקקים ממקום קדושיהלכוכבוד מחותם הרבהחמיד הקדושבוצינאדנהוראמוה'צביהירשנ"ע!] אשר
הניףידובעים רוח קדשו לבאר מאמרי הזוה"ק הסתומיםלגלות מצפונץורוחאלקיםדיברבו וכברנודעבין החאם
תוקף קדושתו ופריטתו ומלץ דמממק אתגליןליה.לכןיתכן להחרקידי מוכ"ז ויקנה ממנו מפר הקדוש הלזה
במחיר שתו ערו רבים ונכבדי ארץ .וזכות המחברינן בעד כל החומים בו לקוח מפרי הקדוש.
דברי המעתיר אהרן סשה תוביש אב"ד דק"ק יאם
(עטרת-צבי ,תרל'א)

המכמת הרב הגאון הגדול והקדוש מוה'טרייראייזין אב"ד דק"ק אינגוור

כההראני הראשמופלאומופלגטהו'יומףכהנאנ"י אתאמריםנהנוגדוליהדורה'עליהםיחיוונתנועריהןויצדקו
ויחזיקולוחן וחמדעל אשר מתאמץבכלעוזלהביאלביתהדפוםמחמיוקדושישראלמנאונידורומוה'צביהירש,
ומהמנייהללו .רק לעשותרצון הרבני הנ"ל חפצתי חננה מקבלעליבל"נליקח את החיבורהנ"ל,חג'יה"בעזרו
ויבצע מעשיהו מאץ שמן ופגע רע ח"ו.
דברי הכותב הקמןטרייר איווין אב"ד רק"ק הנ"ל

(עמרה-צבי,המי"א)

מן ההסכמותלספריו של ב"ק אדמו"ר מוהרצ"א ונ"ע
המכמת הרב הגאון האמיתי רשכבה"ג כקשית מו"החיים היברשטאם האבד"ק צאנו

יע"א

נעזה"י יום ב' כ"ג למב"י תרל"ג לפ"ק צאנז
הנה כנר נודע בשערים גליל צדקתו וקדושתו של כבוד מחו' הרב הגאון הקדוש המפורסם המנוח מו"הצבי
אליטיך שפירא זצלה"ה,בחיבוריו הקדושים המאירים ע"פ תבל ,אשרכבירנדפסו,ועוד הרבההנםבכתוביםת"י
 .נכד הרב הקדוש הנ"ל,להעלותעל מכבש הדפוסחיבור אחדמגאוני
בניו הקדושים וכעתברצון האברך המופלג.
קמאי קדישי נקרא בשם חכמת הנפש ,אשרמחו' הרבהגאון הנ"ל בקדושת שקידתו שםעיונועליו להסירחרולים
וטישטושים אשר מרוב עתים ,גם סילתוזיכך האמרים ועשה סדרים כדרכו בקודש גם התחיל עשותפירושנכון
כמבואר בהקדמת נכדו מייתן וה" לבבם זה להוציא לאור תעלומות גם שאר כתביו הקדושים לרוות הצמאים
והמשתוקקים לחזות בנועם ד' לקחת מוסר השכלולידע דרךד' ואבקש טאוד להיות בתוטכי נטשו של האברך
א להביא ברכה תוךביתו ...וזכות הטחבר הגאון הקדטון
הנ"י ולקנות סאתו המפר הקדוש הלז בכסףטי
הטעתיק והטבררוהטפריםינינועלינו להרים קרן התורה וקרן ישראל בטהרה.
וזכות טחו' הרב הגאון
י
ע
נ
ה
(חכמת הנפש ,תרל"ו)
דברי דובר בצדקה צדקת המחברים הקדושים ,הק' חיים האלברשטאם

אי

מכוזב קרדש מכבור אדמייך הרב הגארן האמתי שר התורה א"צ אלקים קדושבוצינא
דנהורא אמפקלריא המאירה תפארת ישראל ע"ה פה"ח רשכבה"ג מרן חיים
האלברשטאם האבד"ק צאנז והגליל
ב"ה יום ג' פינחס תרל"ד לפ"ק ,צאנז
אקלע לאתרן הרבני המופלג החסיד בנש"ק מו"ה מאיר משולםנ"י,נכד להרבהגאון הצדיק הקדוש המנוח מוה'
צבי אליטלך זצלה"ה מדינאב ,ובידו חיבור נחמד ומפוארעל מסכת ברכות מא"ז הרבהצדיק הנ"ל (וכמדומהלי
שהחיבור הלז הראהלי הרב הצדיק זצללה"ה בעודובחיים חיותו ,וראיתיבו דברים נחמדים וישרים משמחילב,
ומהנכון לחלקם ולהפכן בישראל) מגיד תעלומות חכמתו ותורתו ,כאשר כברזכינו להנות מאור תורתו בכמה
חיבורים עלפני תבל .וזה שם הספר אשר יקראלוטגיד תעלוטה.ונכדוהרבני הנ"לכיהעירד' את רוחולזכות
אותנו גם בחיבור היקר הלז ,מהראוי לחזקו ולאמצו בכל מה דאפשרי ,ולתתלו מעות קדימהלמעןיוכללהוציא
מחשבתו מכח אל הפועל ולהביא אל התכלית המכוון וכלהטמייעיםידבר טצוהזו יתברכו טטעון הברכות
וטטעיני הישועותבבניחייוטזונירויחא ובשפעברכהוהסיחהוכ"טמיה.ובודאישאריתישראללאיעשועולה
להדפיסו שנית בלי רשות הרבני הנ"ל ,לבלתי ליקום בארור ח"ו ,והשומעים תבוא עליהם ברכת מוב
דברי מדבר בצדקה ודורש כבוד התורה ,הק' חיים האיברשטאם
(והי' ברכה ,מגיד תעלומה ,תרל"ה-תרל"ו)

המכמת הוד כיק אדמו"ר מרן הרה"ג הקדוש המובהק שר התורהגאון תפארת ישראל
איש האלקים רשכבה"ג כקשית רביחיים הלברשטאם זצלה"ה האב"ד דקיק צאנז
והגליל יצ"ו
ב"ה יום ד' אור כ"ב למב"י תרל"ה לפ"ק ,צאנז
הן באאלישניתהרבניהמופלג החמיד בש"ק מא' מאיר משולםנ"ינכד לאותוצדיק הרבהגאון הקדוש האמיתי
מוה'צביאליטיךזצלל"המרינאב,ובידוכתבי קודש ממרא"ז דרושיםנחמדיםויקריםעלחנוכהופוריםוחירושים

מאתו הנקראמגיד תעלומה,כולו ממתקים וכולומחמדים.
חיבור
על מס' מגילה ,וה כבר
יומ
כד
המכמהואעל חיבהורתיחוילאךלדלפמווםתר הוא,הק
כיבר פרש גדפוהיעלפני תבל ,ומלאה הארץ תנובה מחכמתו
והנה לתת
ותורתו הזורח מסוף העולםועדקצהו,ורבים שתוורביםישתו בצמא אתדבריו הקדושיםהנובעים ממקורמיםחיים
ונוזליםמןלבנון .אךלמעןלהגדיל תורה ולהאדירהולזכות אתפני תבללהנותעודמדותורתו ,הוא לבקש מאת
אחב"י לקרב את נכדו המוכ"ז ולקח ממנו המפרבמחיר אשריושתעליהם ,וכלא"תיביא אלביתו שכיות חמדת
התורהאלו .וזה שם המפר אשר יקראלוריח דודאים ובוודאי שארית ישראל לאיעשועולה להדפיסושניתבלי
רשות המוכ"ז הנ"ל ,לבלתי ליקום בארור ח"ו והשומעים תבוא עליהם ברכת שוב
דברי המדבר לכבוד תוה"ק ,הק' חיים ה~ברשטאם
(ריח דודאים ,תרל"ם)

מכתבים מבני הגאון הקדושא"ת אלקים אדטו"ר מרןדויד שפירא זצוקלה"הזי"ע
מרינאוו בעמ"ם צמח דור ,בהגאון המחבר הקרוש זצללה"ה
ב"ה יום א' פרשת קרח שנת תרמ"ה ,פה כלאזוב
החיים והשלום וכלאוב לכבודידידי.יקרתמכהבךעם המפרלנכוןהשגתי ,אבללאאוכללכויןדעתך מהמבוקש
שאבוא בעצמי בכתבידי ממש במפר כתוב וחתום על התשובה ,מה כוונתך בזה ,אם רצונךשיהי' מכתבי נחשב
בתורת המכמה,גלויוידוע שמעולם לא עלתה זאתעל מחשבתיכללוכלל לבא בהסכמתיעלחיבורים ,כמה וכמה
אנשים מכובדים השכימו לפתחי עם חיבורים ודרשו זאת מאתי ,ומשכתיידי מזהוכן לא אעשה בל"נ ובפרםעל
חיבורמןכ' אא"זזצוקללה"האין מהצורךלזה,כי כמה וכמהחיבוריםיקריםונפלאיםיצאומביתהדפוםונפוצוע"פ
תבל זולת שום המכמה ..בכל זאתאני אשיבלךמפני הכבוד שהשגתילנכון ,אך צלח רכבעל דבר אמת ועשי"ת
יהא בעוזרך וזולת זה אין מן הצורך לך כלל
שמירא מבלאזוב
ידידו דוש"ם באהבה ומבקש הצלחתך עדי ועד ,צבי
ב"ה,לידידי החמידהמופלג ...מכתבךהגיעני ...מהשבדעתךליקחהסכמותמגדוליומנינוכברכתבתילך אשראין
מהצורך לעשות הוצאותעבור זה,כי באם היה הכתב מאפה תלמידמתלמידיו היהצורך בהסכמות מהחסלט שמא
לאדייקונמיר מפומאדרכיה ,אבללאכן כאשרהוא כתבידיקדשו ,כאשרגםאנימכיר כתבאביזקניזללה"ה,ונפל
לי לחלקיולגורלי מעזבון אבי זללה"ה הש"ייצליח דרכך ותראה לגמורגם הלקוסיםעל הש"סכידברים נחמדים
מאד המה
ידידך דו"ש חפץ הצלחתך ,הק' טאיר יהודא שפירא [מביקאוומק]

אייסיך

(לקוטי מהרצ"א ודברים נחמדים ,פרעמ"טלא)

הסכמת כבוד הרב הצדיק הקרוש [מוהר"ממענדיי] מוויזניצא
ב"ה ידם ה' אל ח"יישתפר ב"י תרי"ח ,דדיזניצא

אייטיך

עללה"ה,ובידוכתביידקודשמא"ז
הן באלפני החמיד המופלגמוה' כהנהנ"ינכד הרב הקדושמוה'צבי
ראי',כי כבר הוא מפורסם במפריו הקדושים לזאת אבקש מאחב"י להיות
הק' הנ"ל .והנה המפורמם אץ
בתומכי ידו כדי שיוכצלרףל-הוציא לאור .וזכות הטחבר הקדוש זציה"היגןעיינוועייכם.
בהרב הצדיק זצללה"ה
כ"ד ידידכם המדבר לכבוד המחבר הק' זללה"ה ,הק' טנחם

טענדיי

(דרך עדותק ,-ןתרמ"ג])

הסכמת כבוד הרב הגאון הקדוש [מוהריה פ" ]1מסיגום
גםאננינטפל לדבר מצוהלעורר לבבנדיביעם לתמוךידי משההרבני המופלג ההסידמוכ"זהמוציא לאורכת"י
מחי' הרבהגאון הקדוש טהרצ"אז"ל ,אשרנודעמבעובעולםבמפריוהקדושיםהקודמים ,אשרחכוממתקיםוכולו
מחמדים ע"כ מצוה רבה הואוכל אנשיםיתנו מעות קדימה גםאני נתתי מ"ק כנהוג,וממנייראווכןיעשו.וזכות
טשאיותיבבם וי1רכהויהציחה,
הטחבר הקדושזיה"ה יעטוריהם
יהודא "1ב
ובעה"ח היום יום א' פ' וארא תרל"מ ,פ"ק סיגומ,

יטיא

יקותיאי

(דרך עדותן ,ןתרמ"נן)

הסכמת כבוד הרב הצדיק הקדוש [מוהרי"ש] מקאמיף

אייטיך

זצלל"ה,ובידוכתביידקודשמא"ז
הן באלפני החסידהמופלג מוה' משה"1ינכד הרב הקדוש מוה'צ1י
הקדושהנ"ל .לזאת אבקש מאחב"י להיות בתומכיידוכדישיוכללהוציאלאור.וזכות הטחבר הקדושיגןעיינו

ועיירם.

ידידכם הק' יעקב שטשון בהרב הצדיק זצלה"ה

הסכמת הרב הגאון האמיתי רשכבה"גי1מוו"1הייצו"וסףשאזי

(דרך עדותן ,ןתרם"נן)

נשיאהלוים זצלה"ה אבדק"ק

כן באלפניהרבני המופלגמו'יוסף...והיובידוכתביקודשמגדולקדמוןלאנודעשמו אשרבאולידומידאביזקינו
הגאון הקדוש מוה'צביאייטץך שפיראזצ"ל,והואהי'כותבם דורשם חקרםוהגיהםועשהזרזהבמביבוחיבב את
כתבי קודש האלועד שבכל מקוםשהי'הולך טומעהיועמו וגםישבידומכבודזקינוהגאוןהנ"לאיזהעליםמעמי
המצות ורוצה להדפיסם ביחד,כי הקודש מצרפן והנני ממכים והולך לאדפומי אדרא ולהפיצו בישראל ודבר
שפתים אך למחמור והמסייע לקנות תבא עליו ברכה.
ינא1ונזאהן
דברי המדברלכבודהגדולהקדמוןוכבודהגאון הקדמםמו"הצביאייטיךזללה"ה,יוסףשאויהיו
האבדק"ק לבוב והגליל
כותב וחותם ביום ה' ויקהל פקודי תרל"ד.
(חכמת הנפש ,תרל"ו)

מכתב קרדש מכבוד הרב הגאון האמתי שר התורהנזר החכמים והנבוניםסיני ועוקר
ינאפינזאהןזצללה"ה
הריםנר ישראל עה"ח רשכבה"ג כקש"תמוה'יוסף שאוץהיו
האבד"ק ץבו 1והגליל
הן באלפני מפר אשרמחברונודעבין החחם,הוא הרבהגאון הקדרםשי'למאורותהמפורמםבצדקתוותורתו הרב

ך זצלל"ה האבד"ק דינאב,בעל המחבר כמה מפרששונים המפורסמים בשמםומעשיהם,ורבים
מו"הצביאייטי
אשר תבושמולבולט דברי תורתו וצמאים לשתותם .וכעת הביאהרבני המופלג החמיד מו"המאיר משולם שפירא
בהרבמחג' שמואלבן לאותוצדיק מוה'צביאלימלךהצללה"ההחיבורהלז,והואעלמם'ברכותבשלימותובפירוש
המשניותביאורי' נחמדים ,וגם עלד' מם' זרעים ,ובקשממני לראותולעין בםולהודיעלבני אדם מהראיתיבם.
והנה אמתננון הדברכי כל הרואה בו ימצא מעם כעיקר בדבריו הנעימים,כןבפירוזם וביאור,וגס מתנוצץבו
מקצת קבלה,והוא נקראוהיה ברכהוטגיד תסרוטה ,וכשמוכן הוא מגלה תעלומות בבלתיבהותיבה.ולהיאכי
אק כסףלהמביאלביה"דורצונולהדפיסועלפיפרענומראנמין,הנני מבקש מכלא"צהירא וחרדולבו ראההרבה

במפריו הנחמדים וכמעשיהו שםכן מעשיהוכאן ,אשר חתום יחתמו ראשיהםלמעןיהי' לכסףמוצא.וזכותא דסר
ף טוב 1עד ח1עה"ח .וזאתגלויוידועדבריתורתנו הקדושהלבליבוא בשדה אחרלעשות כדבר
דנפיש סובאיסיי
אשר אין לו שחר בלי רשות המביא לביה"ד .וכל המסייע יתברך ממלי הברכות ושובע שמחות,
ינאטינזאהן אבד"קלבובוהגליל,
כנפש המבקש הכותב לכבוד הנאק המחבר זצללה"ה ,הצעיריוסףשאו חיו
יח אלול תרל"ד
כותב וחותם יום ד' לסדר שופמים הטומרים ער"
(וה" ברכה ,מניד העלוטה ,תרל"ה-תרל"ו)

המכמת כבוד הרב הגאון המפורמם [מוהרצה"א] טיבע

ר זצ"ל
בנרנודע בשעריציון המצוינים בהלכה פרשת גדולת חכמתו וצדקתו של הגאון הצדק מ' צ1יאייסי
מדינוב ,וח"ח לנכדו המו"ל תעלומת חכמה בבלות ונסתרות,וזה החלולהוציא לאור ח"ח ע"דהלכה.והנניבל"ו
אקח ספר אחד במחיר יחסת עלי
הבעה"ח פה"ק לבוב ,יום נ' ח"י למב"י ,צוי הירש אורנשטיין
(ררך ערותך ,-ןתרט"נ))

מכתב הרב הגאון המובהק נר ישראל פאר הדורעה"י צנא מלא מפראארי שבחבורה
כקש"ת מוה' יצחק שמעיקים האבותק פרעמישיא והגליל

ך זצלה"ה בספריו הקדושים המלאים צוף ונופת
כבר זא לומונימין להגאון הצדיק המפורסם מוה'צביאייסי
ויראת ד',מפ"קיסנוגהבדבריחז"ל,ומשיבים נפשליראתו ועבודתו יתברך ועתהה11י בשמחהכינתןד'בלבנכדו
הרבני המופלג החסיר מ' מאיר משולםנ"ילהוציאלאורספרושל אדםגדולזקנו הקדושעלמס'ברכותנקרא בשם
ווניה ברכה,כי ברכהבושפתי צדקידובבובעולסהעליון,תורת אמת דבשוחלב תחתלשונו,ודברים שהםכבשונו
של עולס תחת לבושו להפיק ברכת שמים מעל לכל ישראל והנה המפורסס א"צ לא לדידי ולא לדכוותי ,ובלי
תפונה ישמחו כל אוהבי תורהויראי ד' לקראת טפר הזה הקר היוצא ממקורעירוקדיש ארי' דביעילאי ורעיא
מהישנא ..וזכותו הגאון הצדיק הסחררזציה"היתנוססויגן התוטכיםוטסייעיםידבר ס?וה תל כל

כנפש

עי

שי

גבראל,
המדבר לכבוד התורה ולומדי' ,פרעמ"טלא יום ג' מ"ב למב"י שנת עוד חזון למועד ויפיח לקץ ,יצחק

שטעיקים האבדפ"ק

(והי' ברכה ,חרל"ה)

המכמת כבוד הרב הגאון המפורמם מפ"ק פרעפיושלא
ך זצלה"ה מדינאבעלפ' בראשיתועל
הןכל קר ראתהעיני כתבייד מהגאון הצדק המפורסםמוה'צ1יאייסי

יהושע וספר יצירה,ובופלפול רב בהלכה בהלכות חנוכה בש"ס ופוסקים ראשונים ואחרונים והנהאיןבפי ממלל
הספר הלזה ,מחברו רבוגאוןעירוקדיש,כל רואהבספרי הקדחטיס "טתומסעל המראההגדול האז,כידורי
לה~יתמלמוןמפיו הקדודובנגלה,וכלקוראבספריוימלא חרדת קורש ושמחהוגיללהביןדבריחז"לכל אחדלפי
אש
כחו .אולם אשרבאתיהיאלעוררלבבנדיביעמנו אשר דברה'יקרבעיניהם,לתמוךידי המו"ל ,הואנכד המחבר
הרב המופלגהיקרמ' משה שפירא ,בתמיכהש"ט בהמכ"ט ,ולתת לכסף מוצא,למעןיה" להוורא לאור ספר
מצוהידי
יעטוד 1עד התוטכיםוטטייעיםידבר ב
ר1ה ,וד' יאפיעינינו
ויגן
הקדחםהא' .וזכות הגאון הסחרר

שי

בתורתו

ם שנבפלבוכי מוב,י"ב מבת ,ומעשהידינו כמנהולפ"ק.ואי"ה כשיצא הספרלאור אקח בכסף
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המכמת כבוד אדמו"ר הרבהאיגאוןמיניועוקר הרים שר התורה ע"ה פה"ח צנא מלא
מפרא כקש"מ מרן יצחק שטעץקיש האב"ד דקהלתינו פרעמישלא והגליל יצ"ו

ב"ה .ה"ה הרבני המופלג וירא ד' מ' ישראלפריינדנ"י מפה"ק מדפים כעת מפרזקנו הצדיק הקדוש אורעולם
ץהחייםולויתחן להספר הנ"ל הגהותמהצדיק הקדוש
כקשיתמ'צביטזידיטשובזצלה"ההיא הקרטה ודרךיע
ךטדינובזצלה"ה ,אשרלרובחשיבותו כברכלהואזל משוקהספרים.והנהלהעידעלגוף הספר דבר
מ'צביאייטי
שפתים אך למותר,כימי לא שמע את שמע הקדושים האלה ,ממותכנפי אורם מלא רוחב התבל אךבאתי בזה
להזהירלבליהיןאישלהדפיס את ספרהיקרהזהבלי רשותהמו"להנ"לעדכלות עשרשניםמיוםדלממה.והשומע
לדברינו ישכון במח
פרעמישלא ,יום ב' לסדר כי הוא חייך ואורך ימק ,-תרנ"ג לפ"ק ,יצחק שמעץקיש האבדפ"ק והגליל
(מו"מ ועיט ,תרי"ג)

המכמת כבוד הרב הגאון המפורמם [מו"ה אלי'] טדראהאביטץ
הןהיוםראיתי וקבלתי ספר מקדושיםע"י המופלג מ' משה שפיראנ"י נכד הרב הצדיק קדרם ישראלהגאון אמתי
רשכבה"ג מ'צביאץיטיך זצלה"ה אשרחיבר שלשהספריםעל בראשיתוס'יצירהוס'יהושע,וגם מס' שבת גמרא
ותוס' ועתה מ' משה הנ"ל אזר כגבר חלציו ורוצה להדפיס ולזכה את הרבים ,וכל הספרים של הקדוש המה
מתוקים לכן בקשתימאחינוב"י לזכות אותו במעות קדושהמעותקדימה,כדישיהי'בידו הכחלגמור הדברברצות
השי"ת ,ולמלאות פני תבל תנונה בתורה ומעש"ם
דברי הבאעה"ח יום ג' ממות תרל"ז ,פ"ק דראהבימץ ,הק' אפי' האבד"ק דראהבים'ן
(דרך עדותק ,-ןתרמ"גן)

המכמת כבוד הרב הגאון המפורמם [טדהרט"ט טאנעט] מרעש
ב"ה .אחלהפני אחב"י שכל אחדיזכה במצוה רבהלהוציאלאור תעלומה ,ספרקדוש שנשארבכ"ישל הרבהגאון
הקדוש שהאירכל העולם ספריו הקדושיםוהיקרים ונחמדים מאוד ,מוה'צבי אץיטץךזצוק"ל אבד"ק רינאב והנה
נוסע בזה נכדו מוה' משהנ"י להוציא עוד א' מספריו הקדושים ,ע"כ בקשתי שכלמי שאפשרילויתן מ"ק ליקח
הספר הקדוש כשיגמור אי"ה
יום א' ארבעים למב"י תרל"ם דעש יע"א הק' טנחם מענדיך טאנעט
(דרך עדותק ,-ןתרמ"גן)

מכתב הרב המאה"ג החמיד המפורמם מוה'

י
טצדלא
"ה
אא"ז המחברשז

צבי טטדנקאטש ,תלמיד כבוד

בעזה"י.ברורהעוזרוהחונן והמרחם אשרעד כה הימיב חסדועמדיוהחייניוקיימניוהגיענילזמן הזה לראות את
החיבור היקר מאדמו"ר זצוקללה"ה מדינאב שה" למראהעיני בעודו בחיים חיותו,והייתי כמה פעמים משתוקק
שיבאלדפוס כאשר דברתי מזה עםנכדיו הרבנים החסידיםשיחיו והנה עתה באנכדו החסידהותיקהמופלגמוה'
משה שפיראנ"י ומשתדל להוציא לאורה הוא ברחמיו יתברךיוסףויימיב חסדולזכותילראותונגמרבדפוס בקרוב
אכי"ר .ונתתי מ"ק א' ר"כ
ג' תצוה ם' ארר תרל"ם ,הק'
צבי ממונקאמש

שטואי

(דרך עדותק ,-נתרם"גן)

הקדמת המביא לדפוס סה"ק הזה בפעם הראשונה

בחם,יביעו את רוחם,
אםבידרבי המחברים ,טרם בל להקדים אמרים ,או המדברי בעדםובאי
במעלות תהלות המחברת ,ובלשון גדולות מדברת ,אם למען מרוט מעשיהם ,מה ראו על בבה ומה
הגיע אליהם ,ואם להודיע טוב החיבור ,את אשר בו ידובר ,להגדיל האימה,למי זאת הנשקמה,
ינוממוידםבעים ,להלהיב נמש העם ,את אשרטיב המחבר לא ראו,ועקבותיו להם לאנודעו .אמנם
ממעלת זה המחבר,מי זהיערב לבו לדבר ,להודיעלבני אדםגבורותיו,חין ערכו ועזתנמלאותיו.
לאידע בבל אלה ,אשרלודומיה תהלה.כי גםתלמידיו אשר רוח קדשוהומיעעלימו ,ובגדול
מי
י חכמים ונבונים ,לא באו עד
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מלאך ה' צבאות הוא ואם לסמר מעלת המחברת ,ולתתלו גולת הכותרת ,שבתי
קצרה דעתי,להיותבידבריםהיוצאים מן הלב הנלבב ,את נמשותאחינובניישראל ללבב ,לתורה
ולתעודה ,ולעבורה שבלב עבודת עבודה,נכנסים לאוזן שומעת,במי הבנת המקבל מגעת .אשר על
בן השתיקה מעולה ,ובכל מז לא יסולה

אולם לבעבור זאת באתי בערךהתנצלותיי אלה ,לאשר הועמסעלי מאת בבוד אדמוו"חל"ע
הקודש אשרלו על מכבש הרמוס ,ולהמיץ עלמני תבל אורו ,מדוע זהיצא ראשונה,
להביא כתבי
הןבביר מצאהידו ,בחיבור נורא על התורה ,ועודחיבורגדול על אלהמועדי ה' ,בלו ממתקים ובלו
קורשהילולים ,ומירוש גדול על סמר הזהר מהחל עד בלה ,ועודכתביםשונים .אמנם
מחמדים,מרי
י משגת על הוצאות הדמוסבי רבה הוא ,לזאתהחילותי בהקדמה הלזו ,אשר הוא מעט
לאשראיןיד
הבמות ורבהאיבות .וכן אבקש מאתאחייכיירבו מסת נדבת לבם הטהור ,לתת בסף מקנתו ,למען
י ואובל להוציא לאור תעלומה שאריחיבוריו הקדושים ,כאשר עם לבבי ברצות אלהים
יחזקויד
וזבות אדמור"ח נ"ע יעמוד לנו ולזרעינו ער ביאת הגואל במהרה בימינו אמן.
דברי המביא לבהד"ם ח"ב המחבר הקדוש נ"ע ,הכותב וחותם לסדר ואת הקדושוהקריבאליו,
שנת רצון וקץ הגאולה נתקצ"ב] למ"ק ,הק'ייס
ף בהרכני המומלג מוהר"רחייםבנימין ב"ץ
ראמאמורט.

ואלה דברי המביא לדפוס סה"ק הזה עם הגהות והוספות מוהרצ"א מדינוב
הספר הקדוש הלז הנקוב בשם סוד מרע ועשה טוב ,בבריצא טבעו בעולם ,והיתה כבבורה
בטרםקיץ עםיתרחיבוריו אשר האירופני תבל ,הן המה ספר עטרתצבי על בל הזהר הקדוש,

י נצרמטעי המחבר הקרוש
וספרפרי קודשהלולים ,וספרביתישראל ,אשריצאו לאור עליר
זצוק"ל ,ה"ה בבור המופלגהחסיד מוהר"ריוסף הכהן ראפאפורטנ"י מק"קסיקאלי',יעןלו משפט
הבבורה בהרפסתכתבי קודש של המחבר הקדוש זצוק"ל .ובעתאנכי הצעירקניתי מאתו הזבות
בהדפסת מחברת הלז בכסף מלא באשר היא בכתובים ת"י.
ועור רבותיגעתי ער אשר השגתי הגהות והוספות אשר בגודל אהבת המחבר הקדוש זצוק"ל
ורשפי שלהבתיה,הגיהוהוסיףמדילי',נהיו כבוד הרב הגאון וקדוש המפורסם מוה'צביאלימלך
שפירא אב"ד דק"קרינוב זצוק"ל ,בעל המחבר ספרבנייששכרבינה לעתות בשנה ,וספר דרך
ן לא באו
פקודיךעלתרי"ג מצות ,וספרמעיןגנים,וספרכליהרואיםועודבחבי קודש אשרעדיי
ברפוס.
והנה ההוספות האלהקניתי מאמתחת בן המחבר הקדוש זצוק"ל ,נגהו נבוד הדב החריף
והחסיד המפורסם מו' שמואלשפידאנ"י ,להאירםפני תבל לאשרעדין לא דחפתםעין ,ולא באו
במכבש הדפוס .ועתהידירי השםהביטו וראו את אשרערבתילפניכם ,לרוות צמאונכם,וחלילה
לבם להשיגגבולי לחזור ולהדפיסםשניתבלי רשותי ,מבלעדיבי קםלי' בארור,ביאנביקניתי
הזבות מהדפסת המחברת הלז .ועוד תחת
י הסכמותמגדולי הזמןבגזירתנדהיביחלילהחולין
ד
י
לשום אדם להדפיסם שניתבלי רשותי במשך עשרה שנים מיום בלות הדפוס .ולהשומעיונעם,
ייזל אליו כמים ,הבדכה ורחמים וחיים נתר"י] לפ"ק.
ויבטח בר' אלקי דוממים,ב
הצעיר משה איסד בהמנות מ' אברהם אבלי זללה"ה

הקדמת מוהר"ח וימאל זלה"ה למה"ק עץ חיים
אשר עליה סובבים הולכים כל דברי הסה"ק סור-מרע ועשה-טוב

אני הכותב משביע בשמו הגרול ית' לכל מי שיפלו הקונטריסים אלו לירו שיקרא
הקרמה זאת ,ואם אותה נפשו לבוא בחרדת החכמה זאת יקבלעליו לגמודולקיים כל
מה שאכתוב,ויעירעליויוצר בראשית שלא יבוא אליו היזק בגופו ונפשו ובכל אשרלו
ולא לאחרים תחת רורפו טוב
והבא לטהר ולקרב ראשית הכל יראת ה' להשיג יראת העונש,כי יראת הרוממות שהוא
יראה הפנימית לא ישיגוהו רק מחוד גרלות החכמה
ועיקר מגמתו ביריעה הזה יהיה לבער קוצים מך הכרם ,כי לכך נקראים העוסקים
בחכמה הזאת מחצרי חקלא ובוראי שיתעוררו הקליפות נגרו לפתותו ולהחטיאו ,לכן
יזהר שלא לבוא לירי חטא אפילו שוגג ,שלא יהיה להם שייכות בו לכך צריך ליזהר
מהקלות,כי הקב"ה מרקרק עם הצריקים כחוט השערה לכך צריך לפרוש לצמו מבשר
וייך כל ימות השבוע
וצריך הזהרת סור מרע ועשה טוב ובקש שלום
בקש שלום ,צריך להיות רורף שלום ולא להקפירבביתו על רבר קטך וגרול ,וכל שכך
שלא יכעוס ח"ו
וצריך להתרחק בתכלית הריחוק סוך מרע.
א] ליזהר בכל רקרוקי מצות ואפילו ברברי חכמים שהם בכלל לא תסור
ב] לתקד הכעוות קורם שיבוא לעוה"ב
גן יזהר מהכקס ,אפילו בשעה שמוכיח את בניו לא יכקוס כלל וקיקר
ר] גם צריך ליזהר מהגאוה ובפרטבעניך הלכהכי גרול כחה והגאוה בזהעוךפלילי
ה] בכל צער שיבוא לו יפשפש במעשיו וישוב אל ה'
ו] גם יטבול בעת הצורך לו
ז] גם יקרש את לצמו בתשמיש המטה שלא יהנה
ח] שלא יעבור כל לילה ויחשוב בכל לילה מה שעשה ביום ,ויתורה
י משא ומתךיכיךיום ב' ויום ר'
ט] גם ימעט בעסקיו ,ואם איך לו פרנסהכי אם עליר
כחצי היום ואילך ,ובכונה שהוא לעבורת קונו
י] כל רבור שאינו של מצוה והכרחייהיה זהיר ממנו ,ואפילו רבר מצוה ימנע בשעת
התפלה

וקשה טוב,

א] לקום בחצף הלףלזה ולקשות הסרר בשק ואפר ובכף גדול ובכוכה כל אשר
בשפתףו ,ואחר כך ףקסוק בתורה כלזמן שףוכל להףות בלף שףבה ,ובלבד שחצף שקה קורם
קלות השחר ףתקורר לקסוק בתורה
ב] ףלך לבףת הכנסת קורם קלות השחר קורם חףוב טלףת ותפףלףן,לזרזיר שףהףזה מוקשרה
ףוצףא

ראשונףם
ג] קורם שףכבס ףשףם אל לבו מוצות קשה ואהבת לדקך כמוך ,ואחר כך ףכנס
ר] להשלףםימוז צרףק בכל ףום ,שהוא צ' אמנףם,י
' קיושות ,ף' קרשףם ,ק' ברכות
ה] שלא להסףח רקתו מהתפףלףן בקת התפףלזה ,זולת בקת הקמףרה וקסק התורה
ו] צרףך שףהףזה קוסק בתורה מקוטף בטלףת ותפףלףן
ז] לכוףן בתפלה הכונות כמ"ש בע"ה
ח] שףשףם תמוףר בגר קףבףו שם בן ר' אותיות הוף"ה וףזרקזק ממונו ,כמ"ש שוףתף ה' לנגרף

תמףי

ט] שוףכוףן בכל הברכות בפרט בברכת הנהנףן
ף] צרףך שףהףה קבול בתורה פרר"ס ,שנאמר או ףחזףק במוקוזף ואל ףחשוב שףגלו לו רזף
התורוו בהףותו רףק ,כרכתףב ףהב חכמתא לחכףמףל יצרףןחליזהר שלא ףוצףא בשפתףו
בחכמוה זו מה שלא שמק מארם שראוף לסמוך קלףו ,וכאזהרת רשב"ף וחברףו

השגת החכמנה .תנאף הראשון צרףך למוקט דבורו ולשתוק כל מה שףוכל כרי שלא
להוצףא שףחזה בטףלזה כמואמור רז"ל סףףג לחכמה שתףקזה גם תנאף אחרעל כל דבר תורה
שלא תבףנהו תבכה קלףו כל מוה שתוכל גם קלףת הנשמה בלףלה לקולם הקליון שלא
תשוט בהבלף הקולם תלוף שתףשן בבכףה ומורת ונצבות מגונה קר מאור ,ובפרט להשףג
חכמה והשגה אףן לך דבר מונע השגה ףוהר מזה גם בענףן השגת הארם אףן לך רבר
שמוקףלכמוו הטהרה והטבףלה שףזהיזה הארם טהור בכל קת ומודף זלה"ה קם הףות שהףזה
לו חולף ונשבר שנזקור מוזףק לו ,קכ"ז לא הףזה מוונק מולטבול בכל קת

הקדטת הרה"ק טוהרצ"א טדינונ
ערבים עלי דברי דודים ,אשר הפליא עצה הגדיל תושיה כבוד הרב החסיד הקדוש המפורסם
בוצינא דנהורא כ"ש טוהרצ"ה טזידיטשוב ,ומעט הייתי מתלונן בצל קורתו ומצמתי ראיתי
אשר לב הרב מבעית בחכמה הקדושה היא חכמת הקבלה ,וכמעט לא ראיתי ולא שמעתי בדורינו
~חלת ממרצ ה !-וגמתך נוי אשך העמיק בחכמה הנפלאה כמוהו ומיום עמדי על דעתי הייתי משתוקק מאוד
נגדלוווו לחכמה הלזו ,אך להיות שלא מצאתילי סעד וסמך והסכמה מחכמי הדור אשר עלה לשמים שיאם,
בהפצתה חם רבותינו הקדישים נוחי הנפש ,אשר בודאי הוי נהירין להגשונילין דרקיעא ,והסתירו החכמה
הזאת במתק לשונם ,כאשר באזנינו שמענו ותקח אזנינו שמץ מהם,ואין דורשואין מבקש מדלת
העם להתבונן בפנימיות דבריהם ומגודל מסוה הבושה אשר הוטבעה בי לא היה לי פתחון פה
מעולם להעיז בפני רבותי לשאול את פיהם בעניני השגת החכמה והנהגתה ,עלכן מעולםהייתי
עוסק בה רק בדרך רצוא ושוב ,וגם בזאת הייתי לפעמים למשל (ולשנינה) ושיחה בפי הבריות
כהיום שגם רבותינו הקדושים הלכו למנוחות,אין לנו משיבת נפש השוקקה והצמאה לי"י כארץ
עיפה ,ועלה בדעתי עתאתהיא עצה ההוגנת להנפשות הנאנחות לעסוק בחכמה הנפלאה הזו ,והשם
יתברך יהיה בעזרם כי לא יעזוב את חסידיו וכבר נשמעו דברינו לפני אנשי גילינו החפצים
בקרבותינו דורשי האמת ,אך להיות שנפשי יודעת מאוד שפלערכי ומצב וגסות החומר המונע,אין
לי דעה מיושבת להסמיך את החצירים המקשיביםולייעצם בהנהגת לימוד החכמה והנה כעת
זכיתי [נוסח אחר עד אשר זכיתי] לקבלפני אפי רברבי הרב החסיד המקובל הנ"ל,וראיתיו מלא
וגדוש בקדושת החכמה המפוארה הלזו ,וכבר היהלי פתחון פהלפניובעניני החכמה ,והנה עוצם
השתדלותו לגלות החכמה הנ"ל ולהפיצה עלפני תבלאין לשער .וכהיום נשלחלידי בכתיבתיד
הרב המקובל הנ"ל דברי דודים ,אשר פעל ועשה כעין הקדמה לספרי עץ-חתם ,אשר הזיל זהב
מכיסו להדפיסם ולהפיצם על פני תבל להגדיל התורה יהיי"י אלקיו עמו ,ודבריו דברי אלקים
חיים כזקוקין דנורין ובעירין דאשא להלהיב הלבבות לחכמת האמת ,וכמה הלכתא גברייתא איכא
למישמע מדבריו הטהורים .ובקראי שנים ושלש דלתות ראיתי כמה דברים אשר כבר היה השם
יתברך עמנו ונשנו הדברים בבית מדרשינו ,וכמה דברים ראינו אשר דלה לן הרב החסיד הנ"ל
חספא ואשכחנא תותיה מרגניתא ,ומענין לענין באותו ענין נתרחבו הדברים על כן הנני מעתיק
למשמרת דברי הרב החסיד הנ"ל ,להיות למזכרתלאנשיגילינו עם (איזה) תוספותמילין אשרחנני
השם יתברך ,והנני נוהג בהם טובתעין לחוקקם בלב חצירים המקשיבים ולא לזולת ,וד"ל והנני
משתעשע ומטייל בדברי הרב ,פעם כמוסיף ופעם כמפרש ומבאר [נוסח אחר ומסדר] ,ואתם
ידידיי כשיהיו הדברים האלה לנגד עיניכם תלכו לבטח דרכיכם יהיי"י אלקינו עמנו ,אל יעזבנו
ואל יטשנו
* עוד מדברי הרב מוהרצ"א על גדולתו של הרב מוהרצ"ה בחכמה הק' ועל פלפוליו עמו
הרב מוהרצ"ה עצמו על השתדלותו בהפצת החכמה הק'
דברי

.
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ליחדא שפא דקוב"ה ושכרינתיה

י אלהי אתה ארוממך ,אודה שמךכי עשית פלא ,עצות מרחוק אמונ"האומן .אודך עלכי
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ביתיכי הבאתני עד הלום ,אשר שמתחלקי עםידידות נפשחבירים
בקול אלהים
חיים ,נתיבות פליאות חכמה ,להתהלך בתוך הגן להטעימני מפרי נטיעות עץ החיים לתורה
ולתעודה ,וטעמי מצות המלך לעבודת עבודה ,ולהדריכני בדרכי יחוד השם הנכבד והנורא,
כסא דוד להכין אותה ולסעדה.בי"י אלהינו לא עזבתנובעניינו בגלותינו ,ושלחת לנו מזור
ותרופה כח לסבול עול הגלות ,לברר וללבן שרשי נשמותינו ,לטהר אותנו ,ולהעלות כל
טובי להדבק בשורש ומקור החיים באורך נראה אור ,להבין ולהשכיל באורפני מלך חיים,
והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע דנהיר ונצצן וזריק שביבין לכל עבר בספר הזהר מבטח
גאולתינו ופדות נפשינו ,יבא מלכנו צדיק ונושע הוא.ד
הוספות מהרצף

(וזההחיי בעזר הצור ,קונטרס הרג החריד והקדוש הנשיחיידע

י

י

(א) הנה שיבח הרב להשם יתברך אשר היה בעזרו עליהם גרים ,ולמדו רז"ל בן מפסוק וזרעוניה לי
ליתן לו חבירים מקשיבים,כי זה מסגולת החכמה בארץ ,כלום אדם זורע כור אלאלהכניס כמהכורים
והנה לדבריהם היה מהראוישיהיוהגרים כמה וכמה
כפלים יותר מישראל ,והנה החוש מכחיש זה
שאנחנו רואים אחד מן אלפים שיתגחר אתה גר
להיתוסף על ישראל וגם אמרז"ל קשים גרים
לישראל כספחת ,הנה אין מעלה בגרים אלא על
כרחך הכונה היא עלהניצוצין הנדחיםבין הקליפות
והאומות ,שישראל מבררים על ידי יסוריהם,
ונתוספו הניצוצות להתהוות נשמות ישראל והבאים
בסוד ה' יבינו הדבר לאשורו

ובפרט בדורותינו עקבות משיחא ,מאוד יתעלה
המלמר החכמה לאחרים ,ועלידיזהיתהווה היחוד
בעולמות העליונים עד אין סוף ,להיותם בסוד
משפיע ומקבל ומקבליןדין מןדין והמביןיבין
(ב) ידוע להחבירים המקשיבים שעל ידי עסק
החכמה עושים סעד וסמיכו לשכינת עוזנו אפילו
בגלות המר הלז והשכינה נקראת כס"א דו"דכנודע
(ג) היינוניצוצי הז' מלכין קדמאין ,אשר לא יוגמר
הבירור לגמרי עד אשריגיע קץהימין .וכור הברזל
של הגלות ופתורבני עמנו בארבעכנפות הארץ הוא (ד) כמו שכתוב בזוה"ק כמה פעמים דבהאי חיבורא
להעלות הניצוצין ולבררם והוא סוד לא פתר יתפרנסון דרין בתראין ,וכהאי חיבורא יפקת מן
גלותא
הקב"ה את ישראללבין האומות אלאכדישיתוספו
מעין ההוספות
*עניינו של הפסוק ה' אלקי אתה אחממך 1ג '1לפתוח דוקא בו את הספר
*מדבהי רבותינו מ1הרצ"ה 1מ1הרצ"א על הדעת והשפע המית1ספים ברב בזכת תלמידיו והשפעתו אליהם
*עוד בענין הנשמת 1הגיצ1צין המתיילים בזמן הגלות ,והם בחל הגרים שלמענם נתפזרו ישראלבין העמיס

ס הזיתמלמי
השלה

ב

הקדמה ודרך לעץ החיים

וטה נאמרלפניךי"י אלהינו בדור האחרון הזה,ימים רבים לישראל ללא אלהי אמת וללא
כהן מורה וללא תורה ,איש כל הישרבעיניו יעשה ,וגברהיד המינות ,נשארנויתומיםואין
אב .ואתה י"י אלהינו ,באהבתך את אבותינו קיימת בנוה כי לא תשכח מפי זרעו ,והופעת
האריזיל פותח מלינך ההדך גאון ערוך להתגלות לנו בימינו אור מצפוני טעמי חורתיך הנסתרות לי"י
התורה והתשובה אלהינו ,ושלחתלנו את המורה לצדקה ,וארו עםענני שמיא ,נחיתעיר וקדיש משמי מרומים
רבינו הקדוש הארי עם תלמידיו הקדושים ,ובראשם רבינו סהרח"ו הקדוש ,והאירו
יחו עינים עורות בשעשועי אור החכמה ,התורהנ"י
והעבודה,י להבין
"ק
נפ
עיני יושבי חושך ,ו
אמרי בינה ,להשכיל על מצפוני ספר הזהראיך לשובאליךי"יאלהינו בכללבכינוונפשינו,
ותורתך שעשועים .ונודה שמךי"י אלהינו על כל הטובה אשר גמלתנו להטעימנו מפרי עץ
החיים לעבודתך וליראתך.יהיי"י אלהינו עמנו ,יוסיף לנו אורך ימים ושנות חיים ,וישיב
שבות ציון וירושלים ,ונלך מחיל אל חיל להתהלך לפניי"י בארצות החיים ,לפתוח לנו
שערי אורה לאור באור החיים ,עם נשמת הצדיקים נשמת חיים ,אמן.
(ה) מה שהבטחתנו על ידי אדון הנביאים

תכלית הבריאה
בק

הוספות מהרצ"א

(ת אמר המוסיף בכדי שתהיה תורת אמת וחכמה
הקדושה הלזו חביבה על לומדיה ובה יתרפקו ולא
יחבקו חיק נכריה חכמות החיצוניות ,אעתיק אמרי
סשה
קדוש מה שכתב הרב הקדוש בספר
עםוויק
היביאור
בתכלית הקיצור הצריך לענינינו,
קצת
והוספה במקום המצטרך תה לשונו ,הראשון אדם
יולד הרעי"א מהימנ"א הכולל נשמות ישראל וכו'
הניצתן הקדוש האצולה ממנו בוצינא קדישא
הרשב"י זלה"ה וכו' הודיע לנו שהכלל בריאת
ונעולם והאדם וכל הנבראים בכלל ,הכלכדילהודיע
לנו גודל עת אלקותו וחסדו וגבורתו וממשלתו
ותפארתו ,כאשר אמר דוד לשלמהבנו דע את אלקי
אביך ועבדהו ,שאין להקב"ה נחת רוח יותר בעולם
אלא ממי שמכיר באלקותו ,זה נקרא בן להקב"ה,
ויש לו רשות לחפש בגנזייא דמלכא (כמו הבן
המחפש בגנזי אביו המלך מבלי נטילת רשות בכל
עת ,מה שאין כן העבד) ,והקב"ה משתבח עמו
בפמליא שלו בכל יום ,ודיוקני נרשם למעלהבין
אוהבי דמלכא ,ומכרתין לפניו הוו זהירין בדיוקנא

דפלניא ,והקב"ה גחר והוא יש לו רשות לבטלוכו'
ובשעה שהנשמהיורדתבזה העולם השפל,משביעין

אותה קודם ומראין לה רזי ררזין אוצרות וגנזין
דמלכא ,ומשביעין אותה וגחרין עליה שלא תרד
לעולם אלא כדי לחקור ולדרושברזיןדאורייתא וגם
הכרחתי מכמה מאמרי זהר שלהרשב"י ניתן רופות
והורמנא מקוב"ה הסכינתיה עם כל פמליא שלו
בצירוף כל הנשמות דצדיקייא דגן עדן עלייך
ותחתון ,לגלות לנו הזהר וכו' זיהרא דאימא עילאה,
משם יוצא לעולם חיים ושלום רזא דאורייתא,
הגאולה והחירות והשמחה ובהתעוררות התחתון
אנו מעוררים מקור העליון והוא גילהלנו ה'פירקי
ספרא דצניעותא ואדרא רבא חוטא ,ובהם היה כולל
כל העולמות בכלל עקודים נקודים ברודים (הגנה
ן המשומר
לדעתי יש לרמז מה שאמרו רז"ל יי
בענבי"ו (יי"ן בגימטריא סו"ר) המשומר בענביו
ענ"ב ראשי תיבות ע"קודים נ"קודים ב"רודים ,ובהם
נכלל כל סודות הבריאה ותכליתה ויש לנו בזה
הרהורי דברים,אין כאן מקומם ואגב אודיעךידיד
נפשישקודיםנקודיםברודים בגימטריא שבת ,שהוא
יום מקודש להתבוננותהרזין מעסק העולמות הנ"ל)

מעין ההוספות

ן וענ"ב (עקודים נקודים וברודים) ליום השבת וסגולתו של יום זה ללימוד רזי התורה
'שיינותיי

סור מרע ועשה טוב
הוספות מהרמ"א

וחורבנןותיקונן ,ורמזלנו הכל ברמיזה מוחלטת,כי
עדיין לא היה העולם ראוי להשתעשע באורהגנוזכי
לאהיה עתוזמןלהתנוצץניצוציהנשמות שלעולם

התיקון ועולם הבירור ,והיו רואין הסודות אלו
כדקחזי אינש בתר כותלא ופרגודין (רצה לומר שאר
חכמי הדורות ,לאפוקי המאור הקדוש רשב"י
וחביריו הקדושים וכל התנאים ואמוראים כיסו
מסטורין שלהם בזה הים הגדול רחב ידים ים
התלמוד ,שם רמז אין מספר לסודות אלו אשרי
להדופק על פתחיו והמציץ מחרכיו) ,כדאיתא בזוהר
גדול ובזוהר חדש ואחריו קמויחידיסגולה בכלדור
ודור וכו' לעמוד ולהגן עלינו וכו' להציל אותנו
בלימוד החכמה הזאת מכל מקטרג וכו' ,ועסקו
בחכמה הזאת עלפי אליהו ורוח הקודש או עלידי
מגידים ,ועוסקים רק בעולם עקודי"םנקודי"םביו"ד
ספירות מצד שורש נשמותיהם (הגאונים ויחידי
סגולה שאחריהםהיויודעים מסודעולםהתיקון ,רק
היו מחויבים להסתיר דבריהם באותוהזמן פוקחזי
מה שהעיד האריית על הראב"ד והרטב"ן .ועיין
בהקדמת עץ-החיים ובהקדמות ספר צדיק יעוד
עוקם) וזה העולם נחרב ונבטל (רצה לומר ,עולם
הנקודי"ם) רק מעט מזעיר היו מדברים מן עולם
התיקון עולם הברודי"ם עולם הפרצופים ,כיעדיין
לא היה עת וזמן להתגלות אורותעליונים ניצוצות
נשמות הגאולה והחירות ,עד שבא טורינו ורבית
הארירת (וגילה לנו) מה שלא היה יכולת ורשות
והורמנא ממתיבתא דרקיע (להתגלות) בדורות
הראשונים ,כל זמן ועת של עולם החורבן (היינו
באלף החמישי ,כל היום דו"ה ,שהיא בחינת ההו"ר
שנהפך למשחית בסוד הכתוב והודי נהפך עלי
למשחית ,ונתהוה מהו"ר דו"ה כנודע) ונמשךהענין

עד שנת שס"ה לאלף השישי ,הוא היסוד דאבא
(הע"ה .כי אלף השישי הוא בחינת יסוד בכלל סדר
הזמנים ונראה לי כי זמ"ן רומז לזו"ן ,כי זסן
בגימטריא ס"הב"ן ,וסדרהזמנים הם או"א שמסדרין
הזמנים על מכונם והשם הטוביכפר ולא יאמרפינו
דבר שלא כרצונו) וכו' ,סודגילוי החסדים מיסודות
דאו"א ,שם יוצאים ת"ר אותיות מק"ךצירופיאלקים
וכו' ,סוד המתקת הדינין וביטולם ,ש"ך ופ"ר הם
ת"ר (הג"ה .והחבירים המקשיביםדיודעים רזא בסוד
הד האוחזת בשופ"ר להשלים ש"ך פ"ר ,ישכילו
ויזהירו בפסוק וי"ד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת
שמה חוץ ,ובשופר גדום יתקע לחירותינו והנביא
צווח הנני מרביץ בפוך אבניך ,ואמרו רז"ל בשבת
פו"ך פוסק את הדמעה (כי אז במהרהבימינו ימחה
י"י אלקים דמעה מעל כל פנים) ומעביר בת סרך
(האומרת אני ואפסי עוד) ומרבה שיער בעפעפים
(לפי פשוטו להיות הדמעה משיר אתהציער מריסי
עינים ,ואז ימחה י"י אלקים דמעה ויתרבה שיער
בעפעפים ועוד חזון למועד להתבונן בזה באופן
אחר והבן הפסוק ויצא האחד ללקט אורו"ת ,כי
טללי אורו"ת ראשו נמלאורזילירזילי ביןוהתבונן
ושמת מחסום לפיך ,כי עצ"ת י"י לעולם תעמוד
ויפיח לקץ ולא יכזב ,ואם יתמהמה חכה לו) וכו'
לכן בא לנו האור גדול בשנת של"ה (דייקא) לאלף
השישי ,השי"ן מורה על חב"ד דזעיר כידוע לנו
משי"ן דתפילין ,כל אחד כלול ממאה ,והלמ"ד הוא
חג"ת דזעיר כל אחד כלול מיו"ד ,שם מסתיים ה"ה
דאימ"א יסודה סוד חסדים מכוסים (כנודע שיסודה
קצר מיסוד אבא) ושם מגלה עצמו היסוד דאבא
הבריח התיכון המבריח וכר ,ונשאר מאלף השישי
ת"ר (בגימטריא ש"ך פ"ר כנ"ל) ס"ה בגימטריא

מעין ההוספות
* עודמדברי רבותינו מוהרצ"ה ומוהרצ"א על שהנגלה והנסתרשלובים זה בזה והנסתר נרמז בנגלה ,יאה להלן עמ' ט
ובהוספות לשם
'
ס
ב
*בענין אלףהחמישי כלהיום דו"ה והודי נהפךעלי למשחית ,ראה
בני-יששכר מאמרי כסלרטבת (מאמרד'נד,א-נח,ב,
מאמר" פאן)
 ,ראה להלן הנר קא ובהוספות לשם
*עוד בענין זמ"ן הרומז לזין ושהוא בגימט' מ"היין
* ביאור כוונתו בי"ד האוחזת בשופ"ר להשלים שיו פ"ר
*ביאורענין פתך פוסק את הדמעה,ורמזים נוספים באותוענין

התגלות החכמה
באלף השיש'

ד

הקדמה ודרך לעץ החיים

הופעות מהרצף
אדנ"י ,להמתיק קיבוץ הדינים דנוקבא (הג"ח .ויש
לנו כזה הרהורי דברים בסוד הכתוב ואנכי הסת"ר
אסתי"ר פנ"י ביו"ם ההו"א וכו' ,ויראתי בפצותיפי
עד אשר יערה עלינו רוח ממרום וכללו של דבר
מקובלבידינו סודאותיות התורה ת"ר וס"היותר,כן
הוא כטגנה עסוקות ,ועת לחשות) מאותו הזמן
ואילך התחילו להתנוצץ ניצוצי נשמות של עולם
התיקון על ידי רזי סורות ראורייתא ,והותר לנו
ללמור הנסתרות כמו הנגלות ,כי בלימוד הזה אנו

יוצאים מן השיעבור לגאולה בקישוטא דשכינתא
לחברה עם בעלה על ידי התעוררות התחתון
ובלימוד החכמה הנפלאה הזאת אנו מתעורריםרזין
דלעילא היסודו"ת דאו"א משם יצא הגאולה
והחירות ושפע ובדכה לעולם עדכאןדבריו (הג"ח.
הבןרמיתנו בהג"ה הקורמת כנא בגימטריא חטטיה
בינ"ה.יונם ההורא בגימטריא חטטיה .הבן הדברים)

גדולת רשבא 11,ד כתב שם בהמשך הדרוש תה לשונו ,כתב
ה יהארהיאך האייי '54אלמלא לא היו עשרה הרוגי מלכות כל
אחד ואחדלפיזמנו ועתו ,היה בטל ומבוטלהתיקון
המתקלא ונחרב העולם כמו שהיה במלכי קדמאי
מפני שגברו הס"מ ונח"ש וכו' ,חה דוקא באלף
החמישי כירך שמאל והוד"י נהפך עלי למשחית,
בסוד ותקע כףירך יעקב .והיה רוצה דוקא לקעקע
ביצתן של ישראל וכר ,לכן עמדו עשרה הרוגי
מלכות ראשי אלפי ישראל המה וכו' ,ומסרו נפשם
ורוחם ונשמתם ,אשר ידוע לנו מצבם ומעמדם ומה
היה תיקונם ואיך היו מטהרים את אויר העולם
ומצרפים ומלבנים הניצוצות מתוך הקליפה הגדולה
והקשה והוציאו כלעם מפיהם וכו' לברר הניצוצי
קדושה כנודע,והכניעו הקליפות עם צעקתם ובדבור
ויסורין של אהבה שלהם להיות מאן נוקכין בסוד
מסירות נפשלפרצופי או"א ,להיות תמיד פתוח אלו
הצינורות לעולמות התחתונים להאיר לנו בגלות
המר הזה להגן עלינו וכר וכתב הרב הארשם על
הרשב"י שהיה בסוד הגילגול גם כן בכלל הרוגי
מלוכה עם בנו ר' אליעזר (והא ראיה) שברח מפני
הקיסר וכו' הכלל העולה שרשב"י זצוק"ל סור
בוצינא קדישא מן הראוי היה לעשות התיקון עולם
כמו ר' עקיבא במסירות נפש להעלות ניצוצות

סור מרע ועשה טוב
הושעות מהרצף

רשן דאוריתא (הגשה .עלפי פשוטואבינךאיך עסק
החכמה הוא בסגולה לבטל המקטריגים,כי במקום
ומהאדם מחשב ומתבונן שם הוא דבוק בשכלו
ונשמתו ,כי השכל מקיף אותו הענין המושכל
בתבונתו ,וגם השכל מוקף מהמושכל ,ואם כן
כשהאדם מתבונן כעולמות העליונות הוא כמקום
שאין רשות לכנס לשום מקטרג ,כי לא יגורך רע
כתיב והבן מאוד וגם להיותו בן מחפש בגנזייא
דמלכא ,מי הוא זה מהעבדים אשר ימלאנו לבו
לבטלו ולקטרג עליו בין והתבונן) ,אילו לא היה
מגלה לנו ח"ו רזין דאורייתא ,ה' פרקי ספרא
דצניעותא זוהר ותיקוני זוהר וזוהר חדש ואידרא
רבא וזוטא,היוחוזרין ח"ועלמיןלתוהוובוהומפני
התגברות הדינים באלף החמישי לכן פתח רשב"י
ע"ה באידרא רבא תניא אמר ר' שמעון לחברוי עד
אימתי ניתיב בקיומא דחד סמכא ,עת לעשותלי"י
(הג"ה ידוע עת היא השכינה בגימטריא י' פעמים
הוי"הוי' פעמים אהי"ה ,בגימטריאיה"י או"רויהי
או"ר ,רס"ב רח"ל .והמשכיל יבין רמיזות האלה
לעשות ולתקנה בקישוטין לי"י וכן פירשו בעלי
למה פתח
הזוהר במ"א) אמר לנו הרב
ע"ה במילתתני"א ,אלאהאריזת
יהתגברות ב'
שראה
הרשכ"י
קליפות הגדולות בעולם ,לכן תשא בגימטריא ב'
פעמים הקלישה עם הכולל (הג"ה.עיין מ"ש לעיל
ן תבין ,שמןין היינו עסק בסודות
בסוד שטןיי
'
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התורה המוש
מאו"א,
כי
ן בגימטריא ב'
תמן לא יגורך וכו' ,על כן שטןיי
פעמים הקלישה לבטלם) ותניא הוא שם הקליפה
היוצא מפסוק ולמה תניאון את לב בני ישראל,
וקליפה תקועה בלב הלומדים של בני ישראל
ומונעים אותם מלימודרזידאורייתא דרך גאוה ובוז
(הג"ה.עיין בטענת חסידים במסכת ספירת העומר
שכתב שעל ציון רשב"י ע"ה לא ילמוד אדם
קידות ,אם לא שהוא חסיד גדול ,כי יש חשש,
שד ששמו תנ"י יחטיאנו,עיין שם ונראה לפי

ה

הנ"ל ,להיות התנא הקדוש גרם להחליש ולבטל
אותו הקליפה אשר הוא בגימטריא ב' הקייטה,
וכשהאדם שאינו שלם כל כך יושב על ציון שלו
ולומד בלבדו לחבר עם נשמת התנא ,אזי מקטרגת
הקליפה כאשר מוצאת אמה מקום לנוח ח"ו מה
שאיןכל כשלומד עם חכראז משפיעזהלזה חכמ"ה
ומבטלים הקליפה) ,ותניאו"ן הוא קרי וכתיב ,קרי
הוא תניאון לשון תניהם או"ן (כי האל"ף נדרשת
לכאן ולכאן וגם במשנת-חסידים קורא להקליפה
תנ"י בלא אלף) ,אלו הב' קליפותיונקים מן היסוד
דקליפה הנקרא או"ן מלשון ראשית אונ"י (הג"ה.
תבין אורייתא דלהון יטוש נקראת או"ן גליו"ן
בגימטריא יוס"ף דקדושה זה לעומת זה ,עיין
בקרנים ובדן ידין) ,ויאמר אפרים (בן יוסף נ"ל)
מצאתי או"ן לי ,כהן או"ן (הג"ה .נראה לי ,ביטול
הקליפה בכונת א"ל הוי"ה כידוע סודם ויש לפרש
בזה לא הביט או"ןביעקב,יסודדכוראדקליפה,ולא
ראה עמ"ל בישראל ,עמ"ל נקראת הנוקבא דקליפה,
עחן בטאורי אור,ואין כאן מקומולהרחיבהענין)
ועיקר יניקתו מן הס"מ והנח"ש וכו' ,ואין ביעורם
וביטולם אלא בלימוד רזין דאורייתא והתעוררות
סודות עליונים דאו"א (הג"ה .סודיין שטן שרמזתי
לעיל בגימטריא ב' פעמים הקליפ"ה ,והנה עלפיזה
פירשנו בפסוק לא הביט און וכו',יש לפרש בסיפא
מפני מה לא הביט וכו' כי י"י אלקיו עמו ,היינו
הוי"ה ניקוד אלקים ,בינא אימא ,ותרועת מלך בו
יתואר בכאן לחכמה הנק' מלכ"א עילא"ה ,עיין
בטאורי אור והשם הטוב יכפר בעדינו ,ויהי רצון
שלא יאמד פינו דבר אלא כרצונו) ודאה הדשב"י
ע"ה באלף החמישי שגברויד ס"מ ונח"ש ,והנחש
היה ערו"ם (נ"ל שמרומז סוד הקליפה הידועה אשר
משיח בןיוסף יבטלנה במהרה,עיין בקרנים פירוש
הפסוקויהי האחדמפיל הקורנה ,הבן תיבת הקור"ה
ותמצא הרשע ערו"ם)וכו',והיומבלבלין את העולם,
כאשר כתבתי למעלה ,ונעשה חומת ברזל המפסקת

מעין ההוספות

* בסגולת עסק החכמה לבטל המקסריגים ראה להלן עמ'יב ובהוספות לשם
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* מראה מקום לעוד הרבה מקומות שהרב עוסק בהם בגימטריא ע"ת י"פ
או"ם
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תתבטלע'" משיחבןיוסף
*כאן סתם ולא פירש מהו ערסם סוד הקליפה הידועה ,אך נתבאר בארוכה במקוםיאהח-ר ,ויה-

אור החכמה הק'
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הקדמה ודרך לעץ החיים
הוספות מהרצ"א

בינינו אלו הקליפות הם שורש ומקור של תיפטפהש
דיפץ (נראה לי כונתו להסתיר התיבה הראשונה
בא"ת ב"ש אמונו"ת ,והתיבה השניה אות הראשנן
כפשוטו ,והשניה בא"ל ב"מ ,והשלישית והרביעית
בא"ת ב"ש ,ומוחלפת השיטה ותמצא כונתו) לכן
כל אלה ראועיניו,ולכן הכניע כלהדינים והקליפות
ברזי דאורייתא ,ופתח האורות העליונים להאיר
ולהגן עלינו ,והניח ברכה לדורות אחריו כדאיתא
בזהר ויחי ,קח צנצנת אחת למשמרת עד דרא
בתרייתא ,גם בזהר נשא ברעיא-מהימנא בגין
דעתידין ישראל למיטעם מאילנא החיי דאיהו האי
ספר הזהר חיבורא דילך ויפקון ישראל מן גלותא
ברחמי,יתקיים בהוןי"י בדדיגחנוואין וכו'ואילנא
דטוכ ורע דאיתו איסור והיתר טומאה וטהרה לא
ישלוט על ישראל ואחריו קמו חכמי הדורות ומצאו
פתח פתוח הסודות העליונות ,ושמשו ונהנו מן
התגלותרזי עולם נישפע ואורות עליונים ,ונשכך ניג)ינ) ביוניהם ,כגון
התיקון בשת רבי וחכמי הדורות אע"ג שדברירשב"יהיןחתומים
באלף עזקין ולא ידעוהרזיןאילין ולא נתגלהעדיין
הרזיןדרזין של עולם התיקון (רצה לומר ,לאנתגלה
 4לרוב הדורות דברי הזוהר שמדבר מעולם התיקון,
רקהבינודברי הזוהר כפשוטו בנקודות) והפרצופים
ותיקון המתקלא וכו' ,אעפ"כ היויחידי סגולה בכל
דור ודור דהוו ידעין ברזין אילין וכו' ,אבל לא
באתגליא ,כיעדיין היה באלף החמישי ועדיין לא
היומתנוצצין הנשמות רעולםהתיקנןוכו' עד באלף
השישי שהוא יסוד דזעיר ביחוד הנוקבא על ידי
הארת יסודות דאו"א ,הבריח התיכון המבריח מן
הקצה אל הקצה להיות האוהל אחד ,בסוד תיקון
ובירור הניצוצות בסוד מ"ן להתייחדהזיווג הגמור
 4תדירא ,האירי"יעינינו בשנתשי"ח לאלף השישי
עלידי נשמת בצלאלבן אורי וכו' וימלא אותו רוח
חכמה וכו' הוא נשמתטוריטוררינו פה קודשקדודים

אור שהעת היטיס ,ובידו נתן המאציל
הא
ה
"ירשות לפתוח המקורות והצינורות העליונות
זן
יו
רי
על
ברזי דאורייתא ,ואמר לנו בפירוש שהנסתרות בזמן
הזה כמו הנגלות ,כמ"ש לעיל (הג"ה לדעתי נרמז
בפסוק אצל בצלאל ראה קראתי בש"מ בצלאל,
דהיינו ה' אלפים שי"ה כגימטריא ש"ט כהחזרת
לקלפים לאל"פין (בסוד הכתוב איכה ירדוף אחד
אלף) ,ורמז שבשנת ה' אלפים של"ה יבוא לעולם
נשמת בצלאל בן אור"י ,שיאיר לעולם ,ב"ן חו"ר,
שיבוא חירות הגאולה עלידי הארתתורתו עלידימי
שיבא למט"ה יהוד"ה ,היינו משיח שיבא במהרה
היו מכסין דבריו
בימינו) אע"פ שתיטי
דישנהתהרפ"י
ש"ץ ,סוד שמ"ן הטהור
בהצנע משנת של"ה עד
והקדושמוחין דאו"א ,על פרצופיזו"נ (הע"ה נשאר
עוד מספרשני העולם תר"ישנים,ית"ר מרעהוצדיק
יסוד עולם ,אלף השישי סודיסוד צדיק ,סוד מספר
ו:ל"ם דמו"ת ,שהוא סוד תיקון הפרצופים צלם
ודמות אדם כמד"א נעשה אדם בצלמינךכדמך,עינך
והתחלת ההתגלות משנתשי"ה אשר נשאר משנות
העולםמניןיהי עליכם םתר"ה ראו עתהכיאניאני
הוא וכו' ,הוא מספר אד"ם בצל"ם ובדמו"ת זה מה
שנראהלי) משנת של"ה עד שנת ש"ץ הוא סודה"ן
לי"י אלקיך ,משום דזו"ן הם אותיות ו"ה מהשם
כידוע (מהתיקונים) ,ה' פעמים ו"ה בסוד ה'
פרצופים כזה ,א"י כ"ט ג"ח ד"רה"ו ,הוא סודתיקון
זו"נ בשנת ש"ץ ,סוד המשכת השמ"ן הטהור
מיסודות דאו"א על ראש מלכותבית דוד,זו"ןבזווג
תמידי בסוד הגאולה והחירות התנוצצות הנשמות
של עולם התיקון ,כידועלנו מדריגת הנשמות בשנת
ש"ל .ואחר כך משנת ש"ץ ואילך מחוייבים אנחנו
לתקן כל אחד ואחד נד"נ ,אותוואתכל העולםכולו,
להיות מיין נוקבין ,לייחד וללבן ולצרף ניצוצות
קדושות ברזי דאורייתא ובהתעסקות דברי הזוהר

טעין ההוספות

* הטעם שדברי הזוהר הק' היו סתומים עד התנוצצות הנשמות דעולם התיקון ,ומהועניינו של האלף החמישי
*שייכותו של האריז"ל לנשמת בצלאל,והענין שגילה סודות התורה לתלמידיו בשנת של"ה ,והם העלימום עד שנת ש"ץ,
שבשנים אלו נרמזה הגימטריא אדיים בצל"ם ובדמו"ת וגם נרמזענין האפיקורסית המנגדים לחכמה הק'
'דברי תורהעשירים במקום אחר ,ובהם יבואר מדוע זה יתחלפוביניהם האש"ף והאלף ועוד הרבה מקומות נוספים
שבהם משתמש הרב בחילופין אלו

סור מרע ועשה טוב

י

שטעוני אפח וריעדו ,החברים המשתוקקים ומבקשי אמת אמתת עבודת הלב ,לחזות בנועם
ולבקר בהיכלו .נפשו תשתוחח ותדבק בספר הזהר ,כאשר ידוע ומפורסם מן קדמונינו התא ~בית
י"י
אמתידביקבוו
יי
ן בפסק הגאון סוהרידיטאש (והוא היה גאון מפורסם ,מובא הז"ר
סגולת עסק ספר הקדוש,עיי
כמה פעמים בתשובת הר"ןז) ,ובפרט בספר אור נערב ,ובשעה ,ובהקדמת טהרח"ו
ובפרט כמה מאמרי זהר מועתק בספרים ,דבחבורא דא יתפרנסון דרא בתראי .וברעיא
מהימנא פרשת נשא (דף קכ"ד ע"ב) במאמר המתחיל איש אישכי תשטה אשתו כו' וזה
לשונו ,והמשכיליםיזהירו כזהר הרקיע בהאי תבורא דילך דאיהו ספר הזהרמן זהרא דאמא
עלאה תשובה ,באלין לא צריך נסיון,ח ובגין דעתידין ישראל למטעם מאלנא דחיי דאיהו

י

יי,

הוספות מהרצ"א

מהחכמה עבודה שלימה ותמה כאשר יתבונן
המשכיל בדברי תלמידיו אשר הלבישו את עניני
החכמה בשכל הנפש המשכלת וידוע תדע כי לא
יובנודבריתפסידי הבעש"טזיה"ה בספריהם אם לא
למי שעוסק בחכמה הקדושה ,ויראהדבריהם רחבים
מניים ועולה לשמים שיאם ,להבין עלידי החכמה
עניני עסק העבודה באמת ובתמים

ותיקוני הזוהר על פי דברי טורים ורדינו
הארת"י
אשר שלחו אלקים לפנינו להאיר לנו מתוך החשך
והאפילה בפרט בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא
כידועלגו סודות אלו באריכות,איןביטולםוביעורם
של הקליפות אלא בלימוד הקבלה על פי עולם
התיקף ולכן קרא הרשב"י ז"ל לבעלי הקבלה
מחצד"י חקל"א ,היינו הקמשונים והחרולים מן
השדה אשר ברכוי"י עד כאן לשון הרב המקובל ~) לדעתי הגאון מהר"י דלטאשאינו אותו שהחכר
סשה.
בתשובת הר"ן,כי הפסק נכתב בשנתיצרי"ח ,דהר"ן
כויקהי
ומעהה ראה גם ראה ידיד הנעים ,איך הכל היה היה קורם לזה הרבה רק בכתבי האר"י מבואר
ז"י
בכונה מופלגת בהזמן הגורם לזה בגזירת היוצר
זכריני
ומעתה הכן לך כלי מלחמתך להלחם מלחמותי"י( ,ח) עלפי הדברים האלהתבין מה שהבאתי בהג"ה
סשה ,הגם שהיה אז
והשם יתברךיהיה עמך וידועלהוילךידיד הנעים ,הגדולה דברי הרב
הי
קב
יג
ות
שקבים מרבותינו שהתנצצות הלזה מהנשמות של באלף החמישי ,והיהבה
רותהדינים עד שהוצרכו
עולם התיקון היו מתנוצצים בכל דור ודור משנת עשרה הרוגי מלוכה להמתיק במסירת נפשם בפועל
של"ה ואילך ,ועדיין רוב העולם היו מגששים ממש לתקן הצינורות על ידי מסירת נפשם ,וגם
באפילה ,ורבו על החכמה הלזו מעוררים ונוקפים ,קדושי"י רשב"י עם בנו היו בסוד הגלגול מהרוגי
וכמה מהמתעסקים בחכמה לא היו יודעים איך מלוכה ,עם כל זה פעל הקדוש רשב"יובנווהחברים
לעסוק בשכליות החכמה ליקח ממנה דרך עבודתו כל זה עלידי סודות התורה ,ולא הוצרכולנסיונות
יתברך שמו ,ובאולידי הגשמה ,כאשריבואר לקמן וכן בכל דור מי שיתעסק בסודות אלו לא יצטרך
בדברי הרב עד אשר שלח השם יתברך לנו למחיה לנסיין והשכל ישפוט זה בצדק ,כי מי שיתעסק
נשמת הקדוש עליון הבעו"ש זצוק"ל גבג"ס ,הוא כזאת החכמה באמת אזי תתקשר נפשו להשם
האיר עיני העולם האיך לעסוק במושכלות וליקח יתברך ,ובכל עת מוסר נפשו בכח באמת להשם

מעין ההטפוח
כתב הרב לבארכיהאריז"ל והבעש"טלמדונוכיצד נקחמדברי הזוהרלדעתלעבוד את ה'אלקינו,ונעתקו

* בספרו עטרת-צבי
דבריו להלן בהוספות לעמ' ח
* בתעלת ס' הזוהר המאיר לנו בזמן הגלות ותקרב הגאולה

הבעש"ט לימד

יקיח"בך

ח

הקדמה ודרך לעץ החיים

ספר הזהר,יפקון ביה מל גלותא ברחמי,ויתקיים בהוןי"י בדדינחנוואין עמו אל נכר ,עד
כאן לשונו  -עיין שם כל המאמר.
לזאת באתי דורש שלום חביריי אנשים כגילי ,להיות חרדים על דבר י"י לקבוע להם
אי
עתיםלעיין בספר הזהר ,לידע מקור האור ,מתוק הואלעינים .ושלא לצאתידי חובתם במה
שאומרים (הזהר) בלבד כמו איזה פיוטך אבל צריךלעייז בו ולחפש שורש מקורו המדבר
העי ,בס הזוהר בצחות האורים ,ובשיעור קומת יוצר בראשית ,אשר שואלין את האדם לעתיד בני צפית
~מתיקות
י ,ומובא
האבןן במתרכבה כך',נאכף רגלןו ועד קדקדו כמה ,כמבואר באורך במדרש שוחר-טוב במשלי
מסירים לב
~מצילים ממים
ים רכל ספר הזהרמיוסד ממש על זה ומוסרים גדולים עדאין שיעור ,ובפרט
ל
להיות מרכבה ליחודקובייה ושכינתיה.י ומעירעיניישינים מתרדמתם ,ומסיר לב האבן ,אם
אבן הוא נמוח .וגם הוא סגולה להנצל עלידו ממים הזדונים,מים המרים המאררים ,חכמת
החיצוניות .וכל הטועם ממנו ,יטעום בעצמו אשר אין חכמה בעולם כחכמת עמקי סתרי
טעמי תורה ,וכל החכמות מבלעדה לאפס ותוהו נחשבו ,כמו שיבואר לקמן אם ירצה השם.
ויטעום טעם אשר אמר דוד הנחמדים מזהב וכו' ומתוקים מדבש ונופת צופים,שעיין בש"ס
על פסוק זה .וכל הרוצה לטעום באמת ,יודה לדברינו אלה .ודי בהערה מועטת ,שלא
להלאות הקורא האהוב נאמן.
הוספות מהתצ"א
יתברך באהבה עזה ,עד שאינו צריך למסירת נפש
* בפועל ופוק חזי מה עלתה להשלשה חפירים
באידוש שנגנזו בדביקות נפלא

( )1אמת שמקובל בידינו שגם מי שלא ידע כלום
 ,אבל כל זה
הנפש
אעפי"כ
שכחלשבויןנתהוזוקהצררממסהושגילג,לזאכבךל ',
שחלקל
,ו השם
מי
למי
ה
ר
ו
ת
ה
 ,בודאי השם יתברך
ה
נ
י
ב
ב
ך
ר
ב
ית
י
ט
ש
פ
ב
'
ן
להבין גם כן מתיקות ערבות נעימות
יהיה בעזרו
ידידות חכמה הצפונה כאשר יחפש אחריה
עי תחת (י) להבין עניני הזוהר האיך הם הולכים על קוטב
הבעששמבינים ויסוך הזה מאוך צריך האדם הנלבבלעיין בדברי
שבזוהר תיטידי הבעש"ט ,וידקדק בדבריהם וימצא טוב טעם
ונחת דברי חפץ לעבודת השם יתברך בכל תנועה
ותנועה

(י )14מה שכתב הרב שיטעום טעם נחמדים מזהב
וכו' ,אי כפשוטו יארע הדברים גם לעוסק בפשוטי
להבדיל שאר החכמות נחמד אצלו
התורה,ואפילי
איזה השגה שמשיגיותר מזהב אבל לא אכחד אמרי
גו-אריה בספר
קדוש אשר כתב הרב
,
הקדושבע
י זה"ב פ"ז ר"ג
 ,דקדוק כפל הלשון
התשארת על
דב"ש נופ"ת צופי"ם ,ואמר להיות המשורר הקדוש
רצה ,
להפליג מעלת חכמת התורה ומתיקותה שאין
,
,
ן
ערך דוגמתה בעולם אפילו לכנוס עמה תחת איזה
,נו להמשילהענין רק בחמודות
סוג ,רק שאי אפשרל
תבל ומתיקותיו הנראים לעין בכדי לשבר האחן
להבין ,אבל המשכיל ידע שאינם בערך בסוג אחד
עלכן אמר הנחמדים מזה"ב ,והנה זה"ב לאו דוקא,
שגםכן נחמדים מפ"ז ר"ב ,ואםכן למה אמר זה"ב,
כדי שתבין שכל דבריו לאו דוקא ,וגם פ"ז ר"ב לאו

מעין ההוספות

*דביקות החברים באידרא שהביאתם לכלות הנפש
* בהכרח לימוד ס' הזוהר בדרך שלעיון דוקא ,וטעימת מתיקותו פעולתם של קדושי עליון הארק הבעש"ט ותלמידיהם

ט
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אטנם ספר הזהר סתום וחתום ונעלם מעין כל חי ,הנה הגם אשר הראשונים כמו הקדוש
מוהר"ם רקאנטיוחביריו ,והר"ט גבאיור' יהודאחייט פירשו כמה מאמרים ,ובפרט הקדוש
הרפ"ק אשריגע בעצמו בספר הזהר לפרשו ממש בכלרמיזותיו ,ודקדק בו ממש כמו בספר
תורה'.ב אמנם אחיי מי שלא טעם מעץ החיים ומחכמת רב"ט האריז"פ ,עומקי שושנת
המנקים ,כלו מחמדים וחכו ממתקים ,לא טעם טעם ספר הזהר.כי רשנו האר"י הגדיל
עצה והוסיף חכמה ,ואנהיר לן שבילין דרקיע כשבילי דנהרדעי ,בפליאות כ"
יאלקיח
חכמה
באור טעמי תורה והעבודה ,אשר עליהם יסוב צירי רלתות ספר הזהר .והעוסק בספריו
בעיניו יראה ובלבבויבין ,אשראין כח בשכל האנושיואין כח בעולם להשיג השגות צנורות
 4דקים ,אם לא אשר שלחוי"י להאיר ולפתוחעינינו העורים בספר הזהר .ומשם יראה עומק
המושג מחורתינו הקדושה ,הן במקרא והן בש"ס ספרא וספרי תוספתא וברייתא ,ובמאמרים
הפליאות במדרוגים ובדברי רבותינו הקדושים ,אשר כל דבריהםנתייסדו עלרזין דאורייתא,
כדאיתא ברעיא מהימנא בפרשת פנחס (דף רמ"ד ע"ב) .וכמה ישמחויגיל במאמרירבותינו
בפליאותם וחידותם ,אשר היה עד עתה חתומים וסתומים ,ויפקחי"ילנוגלי חושך (והסיר)
מעינינו העורון .אשרינו שזכינו לזה בדור האחרון הזה.
לכן אנשי לבב אנשי גילי וחביריי ,אחרי אשר הודיעי"י לנו ,וגילה לנו עלידימיאסו
 ,והראה לנו מבוא שער דרך פתחי חכמה ,אזרו וחזקו וראו ראו ותדעו לעסוק
האריכ"י
 ,אשרמי שלא ראה אור תורתו לא ראה מאורותמימיו .ואם לא עכשיו
א
ר
א
פ
בתורת ו כ"י
אימתי,יג נמאמר רבי שמעון לחברייא בריש אידרא רבא :תניא אמר רבי שמעון לחברייא,

אור הזוהרוחז"ל

מ::סיג

הוספות מהרצ"א

דוקא ,שאין ערך ודמיון חמדת התורה לחמודות ולא זכינו לראות ספרו הקדוש טחנ"ה ד"ן ,הנראה
תבל וכן הוא הפירוש בדבשונופתצופים והמשכיל שלא היה העולם כדאי להשתמשבו.ולקמןנביאלך
על דבר יטעום זה בחכמת האמת דייקא בין עוד ראיות שיש לדרוש דברי הזוהר בראשי תיבות
וסופי תיבות ומספר ומנין
והתבוק
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(יב) אמתנכון הדבר שדברי הזוהר הקדושיש מקום
לדרשו בפנימיות לפנימיות ברמיזות בראשי תיבות
וסופי תיבות ממש כמו בתורה ,וכבר ראינו בדברי
קדושיעליוני
ם פליאות נשגבות בזה .עיין בדברי
מהר"ש מאוסטרפאלייע בספרו דןידין מאמר י"ג
ותראה פלאות ,ותברךברוך שחלק מחכמתוליראיו

(יג) שכבר הגיע זמן הגאולה וכלו כל הקיציןואין
הדבר תלוי אלא בתשובה עילאה ,ואי אפשר לבוא
להשגת המדריגה הלזו רק עלידי השגת החכמה 3י תינת
הקדושה בפתיחת הצינורות העליונים ,וכמו
סחטה .והנה טאור
שהבאתי לעיל לשת הרב
ין דורשת כתב על
בפרק
עיניט הטהרש"א
הי
הקא

מעין ההוספות

ס' הזוהר (דרש

זפי

' עומק דברי חז"ל עפא חכמת הקבלה
' במעלת הקדוש מהר"ח מאוסטרפאלייע
* גפ בתורתו של מוהרצ"ה מצינו שמדייק בזוה"ק במנין אותיותיו ובראשי תיבותיו

י

הקדמה ודרך לעץ החיים

עד אימתיניתיב בקיומא דחד סמכא(עיין פרק ג' משבירתהכלים),י כתיב עת לעשותלי"י
הפרו תורתך,יומיןועיריןומרי רחובה דחיקוכו' .והנה רביםמן החבירים מתייראים לנפשם
הוספות מהרצ"א

הגמרא אמר ליה ר' יוחנן לר' אלעזר תא אגמרך "צקנ הנחק זצוק"ל שאמר ,הגם שאין מקרא יוצא

מעשה מרכבה אמר ליה אכתי לא קשאי וכו' ,כתב
על זה מרן המהרש"א וזה לשונו ,מכאן תשובה
לאותן האנשים שבדור הזה שמבלים כל ימיהם
בחכמת הקבלה גם בילדותן ,ואם החכמה ההיא
חכמת הקבלה אינו נוגע למעשה מרכבה ,לא ידענא
ל,מזד הנסתר למה לא הוזכרה החכמהזו בשום מקום ,לא במשנה
באם לא מלא
ולא בתלמוד לב,:עלנ)פתא ומכילתא וספרא וספרי
ופוסקים ולפי הנראה שחכמה זו נוגעת למעלה ממעשה
מרכבה ויותר ראוי להסתירה ולא לגלותה ובפרק
עשרה יוחסין אמרתי בזה שראוי למחות ביד
הדורשים בחכמהזו ברבים גם בסוד השם,עיין שם,
עד כאן לשונו ובדיבור הסמוך לזה כתב עוד וזה
לשונו ,ראינו שהיומרחקין עצמם מללמוד גם ללמד
חכמה זו ,ובקל דחה ר' אלעזר את ר' יוחנן שאמר
ליה לא קשאי ,ולרבי אסי דחה ואמרליה אי זכאי
וכו' ,ורב יוסף דחה סבי דפומבדיתא מללמדן וכו'
עדכאן לשונו הנה הרואהדברים אלוהיוצאים מפה
ייירא לנפשו
קדוש הטהרו"א ירתע לאחוריי
מגשת אל הקודש והנהידידיאיןמן הצורךלהאריך
ד5טאש
בזה,כי כברדיבר בקדשו בזה הגאון
כאשר נדפס בספרי הזוהר ,ותירץ כל הקוש
טהר-יות בזה
מהמשנה ומהגמרא ,עיין שם ותרוה צמאונך ולא
נשארלנו רק לבאר מה שהקשה מרן המהרש"א ז"ל
למה לא הוזכרה חכמהזו בש"ס ומדרשים הנה על
זה תמה אקרא ,כי מי שהאיר השם יתברך עיניו
בחכמת האמת,עיניויראוולבבויבין אשרכל הש"ס
ומדרשים מלאים מזאת החכמה ,ופוק חזי מה
שמפרש הרשב"י בתיקוני זוהר מאמרי רבה בר בר
חנה,וכייעלה על לב איש לפרש חידות רז"ל עלפי
שם מבואר הפירוש דתיבות קיומ"א דח"ד
פשוטו ולשמע אזן שמעתי ,סיפרולימגידי האמת (יד*
שצטטו טפה קדודו אבוד אדט"ו הרב הקדוש טה"ו סמכ"א החנו הספירות של עולם הנקודים ,הז'

די

מידי פשוטו זה דוקא במקרא ,אבל מאמרי הנדות
חז"ל אי אפשר לפרש כפשוטו והדין עמו ,דהאיך
אפשר לפרש דברי חז"ל בכל מקום על פי פשוטו
בפליאות נשגבות אשרכל הרואה עומד משתומם על
המראה ,ותיכף ישפוט אשר סחרה ואתגנה קודש
לי"י ומן התימא אחי ,הנה הרב המהרש"א ז"ל
בעצמו פירשדברי חז"ל כמעט ברוב חידושי אגדות
עלפי חכמת הקבלה עלכן נראהלי שהרבז"ל ראה
שהיומניחיןעיון הש"ס ופוסקים גם בימי הילדות,
והיועוסקין רק בחכמההלזו ,וחששפן ח"ולאיהיה
בדור מי להורות משפטיו ליעקב וגם בלא זה
מהראוי למלאותכריסו קודם בש"ס ופוסקים ,כאשר
כתב טריז ז" 5גם כן בהקדמה על כן בקעה מצא
וגדר בה גדר וגם נראהלי שהרב המהרש"אז" 5לא
האירועדיין בימיו כתבי האר"י ז"ל ,ואיך קדושי"י
האריז" 5אמר שהנסתרותבזמן הזה הם כמוהנגלות,
והוא ז"ל חששפן יהרסו לעלותוכו'מי שאינוראוי
לכך ,על כן גדר גדר אכל אנו שזכינו וראינו כתבי
קדשי הקדשים ,אמתנכון הדבר שחלילהלהניחעיון
ש"ס ופוסקיםולכוין להלכה לאמיתה של תורה ,אבל
יבטח בשם י"י ויטייל ארוכות בדברי האריז"י,
ויפרש על פי דבריו מאמרי הזוהר כידי"י הטובה
עליו ,ואז יקרא בן להקב"ה ויקרב הגאולה והנה
כתב הקדוש הקנה בפסוק ושבתם וראיתם וכו'בין
עובד אלקים לאשר לא עבדו ,עובד אלקים היינו
וללומד בגמרא ובזהר ,לא עבדו היינו מי שלומד
גמרא ואינו לומד בזהר ואתה דעלך והשם יתברך
יהיה בעזרינו

מעין ההוספות

*בדברי מוהרצ"א דוגמא נוספת לחכמים שגדרו גדר ואסרוהעיון בסודות התורה וכל זאת בדורות הקודמים ואילו עתה
צריכים לעית הש"סועיון התכמה גם יתד
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סור מרע ועשה טוב

יא

הוספות מהרצף
,
א
ו
ה
תחתונות שיצאו זו תחת זו ולא יצאו בבחינת קוי פירושא
ל
ל
כ
,
ך
ו
מ
כ
שהוא
ואהבת
ל
ו
ד
ג
לרעך
כי
ה
ר
י
ב
ש
ה
המתקלא והכונה שאמר ר"ש עד אימתי לא נגלה כבר ידוע סבת
שלא היה באורות בחינת
ןתיקון הפרצופים שלעולםהברודים אהב"ה רק בחינת הירא"ה ,וכל אחד קיבל חלקו ישבי מגלה סוד
לבאי עולםעני
ם
י
י
ע
המתקלא,
שנתקנו בסוד
ולא על רגל אחד כמו עולם וחלק חבירו כביכול מה שאיןכן בתיקון המתקלא
התיקיי
התהו אשר כל זה גילה לנו הרשב"י באדרות נולד בחינת אהב"ה כנודע וזה שהודיעו הללענין
ובספרא דצניעותא ,ופירוש דבריו גילה לנו סרן המצוה הזאת וממילא יבין הבן מאוד ,כי תסמר
וזה לשון מרן ז"ל בספר
חרטה ,פוערות הראש להרחיב הדיבור ואם נפשך חשקה
האריגיי
י
ו
ק
בקיומ"א דח"ד סמכ"א ,הנה בדרוש שכתבנועלענין בתורה תבין ששמאי משורש הגבורות והיראה ,על
מלכים רמיתו ,ושם אמרנו שקודםהתיקוןהיוהיו"ד כן לא קיבלו והלל מצד החסד שורש האהבה
ספירותזו עלגבזו(לאו דוקא כלהיו"דספירות ,רק הממתיק והשם יתברךיורנו דרך האמת) הנה רגל
הז' תחתונות) ,ונקראו רשו"ת הרבי"םלפי שלאהיו אחד הוא הו"ד שהוא קובו"ץ(היינו מה שאנוקורין
מתפשטים בדרך קוים 12הוא רשו"ת היחי"ד והנה שורו"ק) נקודות מלכי אדום זה תחת זה ,דכתיב
אז היה עמוד אחד שהוא חד סמכא ובהם היו וימלוך תחתיו ומיצו ,והראשון הוא בל"ע שהוא
מתעסקים החברים ,אמר להם רשב"י עדאימתי אתם קודם התיקת' זלכן בלע המותינצח (ראשי תיבות
מתעסקים בזה הסמכא שהוא קודם התיקת שהוא הב"ל) והמות בהב"ל הראשון (צריך לומר ,והמות
היה רוצה להתחיל ולבאר להם סדרהתיקוןאיךהיה ,הראשוןהיה בהבל) שמת בל"ע המו"ת לנצ"ח ראשי
שנעשו היו"ד ספירות בדרך קוים ונעשו הפרצופים תיבות הב"ל ,לנצ"ח יבולע ולא בהו"ר ,דאיהו
שהוא התיקת עצמו ,כמו שכתב ואזיל ושם כתב בנצ"ח ואיהי בהו"ד וכר והנה להיות שהרשב"י
הרב מטח תה לשונו ,בקיומ"א דח"ד סמכ"א ע"ה ראה שהעולם מתמוגג שאפילו מאחור לא היה
ז"י
פשט הדברים הוא ,שכבר נודע שהעומד על רגל הזיווג אלא מחד סמכא,לזהתיקן במלכות הכנהכדי
אחד אינו יכול לעמוד כראוי ולא זמן רב (והנה שיהיההזיווג מג'קוין ,שהוא סודרי"ווכו' ,אידר"א
גם כן בגימטריא רי"ו עד כאן לשונו
תתבונן עלפי הדברים הנ"ל ,מפני מה אמ"ת מלבן
ושמאל
לעשות
ע"ת
ר
פ
ס
ב
ד
ו
ע
ש
ו
ר
י
פ
ל
"
נ
ה
שם
כתב
ליבוניה ,כי אמ"ת הוא סוד המתקלאימין
לי"י
ואמצע ,עלכן הוא מלבןליבוניה וקושטא קאי שזה דפתח רשב"י ,והעתקתי דבריו להאהיב החכמה על
העולם נתקיים מה שאין כן על רגל אחד,כי היה לומדיה תה לשונו ,פירוש ע"תהיא מלכו"ת ,כאשר
כביכול הסיגים והקליפות מעורבים ויראתיבפצותי ביאר רשב"י בפרשת ויחי על פסוק והיה אמונת
פי ,רקתבין שהשם יתברך ברא רצועה לאלקאה ,על עת"ך(עיין מה שכתבתילעיל בהג"ה) והכונה לומר
כן היה בורא עולמות ומחריבן ,ומהסיגים נתהוו לעשות הכנה כס"ת שהוא מלכות,כדי שתהיהראויה
רצועות הקליפות לאלקאה לחייביא והנה שורש לזיווג עם ז"א (הינו על ידי התעסקות בחכמת
הקליפות מרגל אחד ,ולא קאי והבן) כי זה מה האמת בעולם התיקון לקשט המלכו"ת בקישוטי
שאמר הגר למדני תורה עלרגל אחדולא רצה שמאי כלה ,ובזה תמצא חןבעיני המלך ובאהלפני המלך
(ולפי מ"ש לעיל תבין למה דחפו שמאי באמ"ת והבן) ,והחנולי"י ומלת לעשו"תהוא מלשון ויע"ש
הבני"ן ,כי סוד אמ"ת ימין ושמאל ואמצע שהוא דוד שם (ומלשון ויעש אלקים את הרקיע והרב
יסודהבנין והקיום) שראה שלאיוכל לעמודעלרגל ומהביא מפסוק ויע"ש דו"ד ש"מ,כי גם שם הפירוש
אחד ,ושמאי הוקשה לו מדכתיב ועמדו רגליו ביום הוא דודתיקן את המלכות שנקרא ש"ם כנודע) ,רצה
ההוא ,ועמדו רגלי"ו דחקא (ואםעיני שכללךתבין לומר לבנותה ולקשטה כדי שתהיה ראויה לזעי"ר,
שאמר לו הלל רעל"ךסני לחברך לא תעביד אידך מפני שהפרוחורתיך,שהיוהקליפותנהניםמןהיסוד

טעין ההוספות
חוספח ביאור לאמת הבנין שבידי שמאי (ומראה מקום לביאור ההבדלבין הלל לשמאי ושוואים)
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הקדמה ודרך לעץ החיים

לעסוק בעץ החיים לטייל בפרדס הגן ,שלא יארע להם כמעשה אחר ח"ו .ובפרט בראותם
מה שהזהיר מהרח"ו
בעצמו בהקדמת עץ-חיים ,וזה לשונו בקיצור :ועיקר מגמתו
י
"
ז
בידיעת החכמה הזאת יהיה לבער קוצים מן הכרם ,כי לכן נקראים העוסקים בחכמה זו
מחצד"י חקל"א,טי ובוודאי שיתעוררו הקליפות נגדו ח"ו לפתותו ולהחטיאו,לכןיוהר שלא
יבא לידי חטא אפילו שוגג,טז שלא יהיה להם שום שייכות בו ,לכן צריך כופן לכן צריך
הוספות מהרצ"א
הקליפות והיךכ,פירין התורה שבעל פה והוא התורה דזעי"ך הן בגופם הן בממונם ,כדי שמרוב הצרות לא יהיה
הנב~לימ~ד צמ"ח'יצה לומר שהיא בת זוגו דז"א ולזה אמר להם פנאי לעסוק בחכמהזו שכלזמן שהאדם עוסק
החנמה תורתי"ך רצה לומר אשת"ך והשתא אתי שפיר בחכמהזו כראוי ,הוא חותך הקליפות שלאיינקומן
פשטא דקרא דקאמר ע"ת שהוא מלכו"ת לעשות
השכינה עד כאן לשונו

תיקון לי"י שהוא זעיר ,כדי שתהיה ראויה לי"י
שיתקרב עם בת זוגו דהוות פרישא מיניה מכח
עוונות

עוד שם ,יומין זעירין ומארי רחובה דחיק יומין
זעירין דזעיר רכתיבביה לאידוןרוחי באדם לעולם
וכו' ,ולאיהיושניחייו כמו קודםלכן אלאיהיוימיו
קך שנה תה כתובבעץ-חיים ומה שכתבכאןיומי"ן

זעירי"ן הם ראשי תיבות וסופי תיבות קי"ז ,וב'
תיבות והכולל הוא ק"ך שני משה ז"א (רצה לומר
הרמוז לסוד ז"א בעלה דמטרוניא והנה תראה איך
דרשו בזהר ראשי תיבות וסופי תיבות כמו בתורה
ממש ,כמו שכתבנולעיל) ומדקאמר מאר"י דחוב"ה
ולא דחובי"ן ,משמע שחתר לס"מ ונח"ש שפיתו
לאדם לאותועון,עיין בתיקונים פתח ר' שמעון וכף
לגבי חיווייא וכו' והוא חטא אדם אשר ממנו
כלמיני עוונות וחובין ,וזה מאר"י דחוב"א
כק
שי
מע
נמ
ה
יואינומניח לאדם לעסוק בתורה ובמצות,כדי
שלאיתקן מה שעשהוכדישיעלה מ"נ להכלה וכיון
שהחיים קצרים צריך כל אדם להשתדל בתורה
ובמצות כדי שבזמן מועט של חיותו ישלים את
נשמתווכו' ומאר"י דחוב"ה דחי"ק מצדהיצר הרע,
והוא ס"מ דוחק את הראוים לעשותנייחא לשכינתא,

(פת במסרקי
 5ברטה בפירוש האידרא זה לשונו,
נקראים בעלי החכמה זו מחצד"י חקל"א ,שכמו
שהשדה צריך לקצור ממנה קוצים כדי שיקחויינק
הפרי כח השדה לבד ,כן מי שלומד בחכמה זאת
חיתך הקליפות מלינק מהשכינה ותהיה השפע
ל שראל וכמו מי שקוצר הקמשונים הוא טוב
לבעל ם ולשדה,כן מי שלומד בחכמה הזאת מזמר
איתם עריצ ם ומעקר אותם משרשיהם וכו' ומארי
דחיבא דח ק' שהוא היצר הרע מעכב לתלמידי
חכמ מ' לזה צריכין להתגבר כנגדו ולעסוק בחכמה
זאת כדי לחתוך אותן הקליפות עד כאן לשונו
ידרוש נא בכתבי הקודשיהאריז"י ותבין כי
חק"
י זז
כח
בג מטר א הוי"ה אהי"ה הוי"ה אדנ"י ,שנמשך

הזדי
ג מחי ב ,סודם הוי"ה אהי"ה ,ועל ידי זה
ג
מזוי
ם
י  '7סודם הוי"ה אדנ"י ובשביל זה נקראת
ז
המלכיתחק"י ,כללות כולם והוא סוד שדה ראויה
לזר עת נשמות הצדיקים והנה מחצד"י חקל"א
בג מטר א אר"ץ אלקי"ם מילוי אלפין עיין בספר
טאור אור אר ץ נקראת הנוקבא כשיש לה זיווג
(טז) הנה שוגגאין בידו להזהר,כי שוגג בלא הודע
הוא אבלידענו שהשוגגצריך כפרה כמבואר בגמרא
(עיין ריש מסכת שבועות) ולמה תהיה כזאת אלא

מעין ההוספות

* נמה ביאורים למה שנקראו הצדיקים מחצדי חקלא (ומראה מקום לענין התעוררות הקליפות נגדם)
*ביאור קצר לענין חק"ל ונשמות הצדיקים
* הרב מרמז כאןכי דבריו עשירים במקום אחר ,ויבואו כמה מביאוריו לכך שאף השוגג צריך כפרה
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החג'יםוהסיי'ים

לפרוש עצמו מבשרויין כל ימות השבוע,וצריך הזהרת סור מרעוכו'.עיין שם כמה תנאים
ואזהרות שיתבארו בעזרת השם להבא אי"ה ,אשר לאו כל אדם זוכה לקיימם ,ובפרט בדור ימבקשי החכמה
הזה החלש מכובד הגלות ,ומי יקרב לגשת אל הקודש פנימה.
יחו~וצ לך אח, ,ד,ד נפשי הקורא נעים ,אמת שהעוסק בחכמה זו מתגרים בו החיצונים
הוספות מהרצף
על כרחך שגם להשוגג אדם מסבב וגורם ודברנו בזהר מי שמשמש מטתו בימי החול עובר על לאו
מזה במקום אחר וכללו של דבר ,יעשה לעצמו ערות כלתך וכד ,הנה בודאיאין זה להמון עם הגע 4
גדרים וסייגים בכל דבר ,ויתפלל להשם יתברך עצמך,וכיידינוהו הביתדין על זה כמצווה עליהם
יעזרהו בכל עניניו וישמור רגליו מלכד ,כי רגלי בכלתו ממש ולהשרידים אשרי"י קורא בודאייגיע
חסידיו ישמור ולא יזדמן חטא לידו הן אמת להם איזה עונש על זה וקנינו זה עץהו כאשר

שהתוספותכתבוכמהפעמיםדהאדהשםיתברךאין צריכיםהצדיקיםלילךמדרגאלדערי
גאידקדקו עמהם

מביא תקלה להצדיקים הוא דוקא בדבר אכילה אבל
לא בשארעבירות(עיין בתוספות שבת,חולין) ,אבל
המשכיל על דבר ימצא טוב טעם ודעת בכל מקום
לתרץ דברי הש"ס והתוספותבאופנים הנאותים,אין
כאן מקומו ובמקום אחריבואר ברצות השםיתברך
(יז) הרב קיצר בכאן מלשון הרח"ו ,ולהיות לדעתי
הקלושה צריכין דבריו הטהורים ביאור ,אעתיקם
ונדבר בם וזה לשונו ,לכן צריך ליזהר בהקלות,כי
הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה עד כאן
לשונו וצריך להבין הדברים מה הוא כונתו ,אם
לומר שיזהר מחטא קל ,לא יתכן הטעם שאמרכי
הקב"ה מדקדק וכו' ,הלא זולת זה הטעם חלילה
להצדיקים לעבור אתפיי"ילעשותקטנהוכו'אפילו
לאיענישם השם יתברך וצריך לומרעל כרחךשאין
כונתו על חטאים שאסרה תורה ,רק על דברים
אחרים ,אם כן אנחנו לא נדע מה הוא ונראה לומר
הכונה דיש כמה וכמה ענינים שבאמתאין נחשבים
להמון עם לחטאים ,אבלנחשבים לחטאיםלצדיקים
דהיינו כמו שמבואר בזוהר גודל העונש למי שאינו
קם בחצות לילה ,בודאי להמון עם לא יחשב זה
לחטא כל כך ,מה שאיןכןלצדיקים וכמו שמבואר

על כל החטאים כאלו ,כאשר תראה באזהרתהמגיד
לבית-יוסף ,וכמה פעמים אמר לו שאבד מדריגה
שלו שהשביע את עצמו משתייתמים ומאכילתצנון
תן לחכם ויחכם עוד
(יח) קודם בואי להעתיק דברי הרב ,אציין הנראה
לעניות דעתי בדברי הקדוש סהרח"ו .דנראה לומר
דודאי אין כונתו שלא יתחיל ללמוד החכמה
הקדושה עד יקי"ם כל הכתוב לחיי"ם ,דהנה זה
לשונו הקדוש ,ואם איותה נפשו לבוא בחדרת
החכמה זו ,יקבל עליו לגמור ולקיים כל מה
שאכתוב עד כאן לשונו הנה תראה שאמר בלשונו
יקב"לעלי"ו ולא אמריקיים כלוכו' דנראהלפיזה
דודאי לא ימתין מלעסוק בחכמה עד וכו' ,וגם יש
כמה וכמה אנשים חלושים שאי אפשר להם לקיים
כל האזהרות כל ימיהם ,וכי סלקא דעתך שאותן
אנשים חלושים שאי אפשר להם לפרוש מבשרויין
כל ימות השבוע מחמת חלישותם ,סלקא דעתך
שיבטלו עסק אמתיות החכמה הקדושה אשר זה כל
האדם ,והכתוב קמצווח וידעת היום והשבות אל
לבבךכיי"י הוא האלקים ודוד המלך הקדוש צוה
לבנו החכם דע את אלקי אביך ועבדהו ,ועיקרי

תעין ההוספות

יעסוק בחכמהג,

םאקנן

הזוה' ;,עה"פ ערות כלתך נצמחים כמהביאורים,הן בהלכהזו עצמהוהן בביאור כלל האיסורים שאינםשייכים לכל
*מדברי
אדם גם יבאר כיצד איסורים אלו מונעים את הליכת הצדיקים מחיל אל חיל
* שום אדם אינו יכול לפטור עצמו מלימוד הסודות ,וכולם ראוים לאותה איצטלא
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הקדמה ודרך לעץ החיים
כנ"ל7.

ומבקשים להחטיאו ח"ו ,אחר שכל מגמתו לבערם מל הכרם
גם כתב הארי
י
"
נ
בשער היחודים שזה היה הסיבה אשר מן אותם שנכנסו לפרדס לא יצאו בשלום אלא רבי

עקיבא,כי נתגרו בהם מצולותים .עד כאן אמנם שמע בקולי איעצךויהי אלהים עמך ,אל
 ,יננם נמסנ תמנע בשביל הפחד לכנוס בעסק החכמה,כ כי מה נפש חיותך אשר אתה בעולם ,אם ח"ו
לעסק החכמה
ולא ירתע אין בך חכמה ומדע אין חייך חיים .והכתוב אומר ראה נתתי לפניך את החיים ,ובחרת
הנרונר ננך בנקיים והגע עצמך ,אם איש יעמוד עליך למנעך מחיים ח"ו ,תעמוד עמו למלחמה הן וכו'
והן לחיים ,או תמשול בו או ח"ו להיפך וכל אשר לאישיתן בעד נפשו ,ויקלובעיניו כל
הפעולות ואיצטרקאות שבעולם לעבור בים ולעלות לשמים (וכן כתב הרטנ"ן בפירוש
התורה על פסוק ועתה ישראל מה וכו' ,ומתרץ בזה קושית הש"ס אסו ירא"ה מילתא זוטרתי
היא ,כי הפסוק מסיים לטוב לך,עיין שם) עד שיכניע את העומד כנגדו ורוצה למנעו מן
החיים .וקל וחומר מה נעשה ומה נאמר בחיים הנצחיים חיים הנקראים חיים ולא במדומה,
על אחת כמה וכמה שמחויב כל אחד להלחם להקהל ולעמוד על נפשו נפש חיותו ,ולמסור
נפשו לעסוק בחכמהזו לבערקוצים מן הכדם ולהכרית חוחיט אם יזכה טוב ,ואם ח"ויפול
חונתהיבבותז"ר בזה נגד
במלחמה ,הנה בשביל זה נקרא מלחמה .וכמו שכתב החסיד
י
ע
ב
מלחמת היצר,כא בא וראה מלחמה החיצונית הסכנה העצומה בו ,ומכניס עצמו לסכנה
בשביל ספק אם ינצח יזכה לשלל גדול ,על אחת כמה וכמה במלחמת היצר מלחמה גדולה,
איך תמנע עצמך בשביל ספק ,כמה ששון ושמחה וכבודוחיי נחתיגיעלך אם תנצח ותזכה.
ועיין בפסקהגאוןמוהר"י דלטאש ובהקדמת מהרח"וז"ל בשםהאר"יז"ל בכתבידעצמו .על
כן אחיי אל תיראו ואל תפחדו ,כי י"י יהיה בכסלך ,ושמר רגליך מלכד.
הומניות מהרצ"א
ידיעות אמיתיות יחוד הקדוש הוא עלידי החכמה נפשו לבוא בחדרים הפנימיים ,היינו שיתגלו לו
הקדושה הלזו וכן שארי האזהרות כשאי אפשר לו שכליות עמוקים ופנימיות רזים הסתומים הטמונים
לקיים מחמת מניעות ,היאומןכייסופר שבשביל זה בתוכה ,צריך לקיים וכו' כל הכתוב לחיי"ם ,ואז
יתבטל כל ימי חייו מעיקר העבודה אבל עיקר יהיה כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק זה מה
שנראה לי ,והשם יתברך יודע
העבודה הוא לדעת לקבל על עצמולקיים הכל בעת
האפשרי ,לזה צריך אומד שלאיונה את עצמו ולא ניט* עיין בספר השמיים ותבין
יפתהו יצרו לומר לו שאי אפשר לו לקיים וככל
דעהו ועוד נראה לדקדקבדבריוהקדושים (כ)עיין היטב בספר אור נערב להרמ"ק ז"ל
דרכיך
לי
שאמר ואם אות"ה נפשו לבוא בחדרת החכמה( ,טא) הרואה דברי הרב יעמוד מרעיד בחשבו שעל
שהכונה שבודאי מן הצורך שילמוד החכמה מפי כל פנים עומד בספק באפשרינוצח אבל תדעידידי
סופרים וספרים כאשר תמצא ידו ,אבל אם איותה שהרב כתבזה בדרך הסכמה,כלומרלויהיהכדבריך
תעין ההוספות

* התגרות החיצונים נאותן שנננסו לפרדס ונכל העוסקים נחכמה ,ולכן צריכים הם לשמור עצמם בשמירה מעולה מפני

הוילה
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אמנם אחיי ,כללן של דברים ,האזהרות הנאמרים שם בראש עץ-חיים מחויב כל בר דעת
ובעל נפש להתאמץ ולקיים אפילו בלא העסק בחכמה זו .אבל שמע נא ידידות נפשי ,כל
הדברים נאמר בהן אחר כוונת הלב הן הן הדברים ,ושורש ומקור לכל שילמוד החכמה
ויעסוק בה לשמה ,כאמור בדברי מהרח"ו לבער קוציםמן הכרם ,ויבואר אםירצה השם
ז"י
להבא איך ומה הוא ביעור הקוצים על ידי עסק החכמה ,הנקראים העוסקים מחצד"י
חקל"א.כנ ובתחלה נבאר האזהרות הפשוטים הצריכים לעסק זאת החכמה המבוארים
בהקדמת עץ-החיים ,ונדבר בם בעזרת השם יתברך.

ראשונה ,מה שכתב מהרח"ודי ,וזה לשונו :ואם אותה נפשו לבא בחדרי החכמה ,יקבל
עליו לגמורולקיים כל מה שאכתוב,כגויעיד עליו יוצר בראשיתכד שלא יבא אליו היזק לא
בגופו ולא בנפשו תחת רודפו טוב .עד כאן לשונו .והנה זה הוא עצה היעוצה שלא ילמוד
ויעסוק בזאת החכמה למען יוכל להשיג השגה או רוח הקודש או מראות הנבואה ,אבל
עיקר לימודוכדי לגמורולקיים כל הכתוב בספר .והנה אם תראה שמדבר באורותעליונים
הוספות מהרצף
אק לך למנוע בשביל זה אבלעיין בספר אור נערג והמניעות יוכל לעסוק ולבוא בחדרי החכמה ,הגם
ותראה שהשם יתברך לא יעזוב את חסידיו לעולם שח"ו יתעוררו לנגדו קטרוגים באמרם איך שהוא
נשמרו
דבוק עדיין מחבק עבותות אהבת העולם ותענוגיו,

(כב) עיין מ"ש לעיל בשם ספר קול ברטה ,ומה
שכתבתי שם
(כג)עיין מה שכתבתילעיל כדקדוק הדברים הנראה

לעניות דעתי

(כד) גם זה הלשון מוכיח כמ"ש לעיל ,דהנה יקשה
איך שייך עדות יוצר בראשית כביכול לענין שלא
יבא אליוהיזקלפנימייעיד כביכולומי הוא הרוצה
להזיק להעוסק ח"ו ,והשםיתברךיעידכביכול שלא
יגיע אליו ההיוק אך הוא צודק מאוד לפי מ"ש
לעיל ,שבודאי לא ימתין בלימוד החכמה עדיקיים
כל הכתובלחיי"ם בספר ,ובאם לאיהיה באפשרילו
לקיים הכל מחמת חולשה וכיוצא שארי המניעות
יתבטל כל ימיו מהאור הנערב ,וכאשר בא כןילך
ח"ו ,זה אי אפשר לאומרו אבל אם תהיה הקבלה
אמיתיות בלב שרוצהלקיים הכל כאשריוסר המונע

והולך לחפשבגנזייא דמלכא אזייעידעליו היוצר
בראשיתכי הוא היודע תעלומות לב,יעידעליואיך
שגלוילפניו תעלומותלבו שרוצהלהשליך אחרגיוו
חשק אהבת עולם ,ורוצה לשובאליו באמת ,רק שיש הקביה
עיכיבים ונסיונות הבורא יתברך ,וביותר כובד
לנגדי
הגלות וחלשותהגופים מונע לכלזה .זה מה שנראה
לי וכן נראה למי שמלאו לבו לשוב אלי"י יתברך
באמת ,הגם שמבואר בספרים ובפרט בכתבי
האריז"ץ סך התעניות וסיגופים שצריך לכל חטא
ועון ,והנה מי שאי אפשרלו לסגף עצמו כלכךוכי *
בשביל וה יבטל מתשובה אבל העיקר של התשובה
להתחרט על העבר מעומקא דלבא באמת ,ולקבל
בקבלה גמורה אמיתיות לבל ישוב עוד לכסלה
לעשות כדבר הזה ,ועזיבת החטא מה שיש תחתידו,
ולקבל על עצמו בעת הראוי בלי מניעה יקיים כל
הכתוב אופני הסיגופים בעת האפשרי ,וחי בהם
כתוב והשם הטוב יכפר
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בוקיע השמים,כה דעכי עיקר החכמה לגמור ולקיים ,ליקח ממנו מוסד ועבודת השם ,כמו
שיתבאר להבא בעזרת השם יתברך ,ואזיעידעליויוצד בראשית שלאיגיע אליו שום היזק
ולא שום פגע רע ,אבל יכנוס בשלום ויצא בשלום .ויבואר עוד להבא ברצות השם.

שנית מדברי מוהרח"ו ז"פ ,לטהר ולקרב ראשית הכל יראתי"י להשיג יראת העונש,כי
יראה פנימיתאי אפשר להשיג רק מתוך גדלות ההכמה ,ועיקר מגמתו וכו' כנזכרלעיל .עד
כאן וצריך לדעת מה השגה יש ביראת העונש.כי אמנם תדע ידידיכי כל היראה הבאה
מלבושי התורה ועונשיה ואזהרותיה ודקדוקיה הכל נקרא יראת העונש ,וכדאיתא בהקדמת
הומפות מהרצף

ת ה טהורה

(כהן ורצה לומר ,ותחשוב בדעתך מהשייךבזהקיום
ולאיזה עבודה יהיה זה לתועלת ,ותחשוב בדעתך
שהחכמה הלזו הוא רקידיעתמעווה שהיה כן נראה
לי כוונת הרב
ה
א
ר
נ
5
"
ז
(כן) פשיטות דברי סרן סהרח"ו
ל
ע
לי פי
האמור בהקדמת הזוהר הקדוש דף י"א ,בראשית
ברא אלקים הדא הוא פקודא קדמאה דכולא,ואיקרי
פקורא דא יראתי"ידאיקרי ראשי"ת ,דכתיב ראשית
חכמה יראתי"י ,יראתי"י ראשית דעת.בגין רמלה
דא ראשית איקרי ,ודא איהי תרעא לעאלא גו
מהימנותא ועל פקודא דא אתקים כל עלמא יראה
איתפרש לתלתסיטרין,תריןמינייהוליתבהועיקרא
כדקא יאות ,וחד עיקרא דיראה אית בר גש דדחיל
מקוב"ה בגין דיחון בנוהי וכו' או דחיל מעונשא
דגופא או דממוניה וכו' ,אישתכח יראה דאיהו
דחילא לקוב"ה לאשוי לעיקרא ואית בר נשדדחיל
מקוב"הבגין דדחיל מן עונשא דהאי עלמא ,עונשא
דגדגנם תריןאילין לאועיקרא דירתהאינון ושרשא
דיליה יראה דאיהו עיקרא למדחל ברנשלמאריבגין
דאיהו רב ושליט ,עיקרא ושרשא רכל עלמין וכלא
קמיה כלא חשיבו ,כמה דאתמרוכלדייריארעא כלא
חשיבין ולשואה רעותיה בהאי אתר דאיקרי יראה
בכה ר' שמעון ואמר וכו' באתר דיראה קדישא שרי
מלרע אית יראה דלקי ומחי מקטרג ,ואיהו רצועה
לאלקאהחיבייא ,ומאןדדחילבגץ עונשדמלקיותא

וקטרוגא כמה דאתמר ,לא שריאעליה ההוא ירא"ת
ד' דאיקרי יראת י"י לחיים ,אלא מאן שריא עליה
ההיא יראה רעה ,ואישתכח דשריא עליה ההיא
רצועה יראה רעה ,ולא יראת י"י ובגץ כך אתר
דאיקרי יראתי"י ראשית דעת איקרי עד כאן לשון
הזהר הקדוש הנה תתבונן עלפידברי הזהר הקדוש
דיראת י"י מיקרי היראה הפנימיות דייקא ,ויראת
העונש לאמיקרייראתי"י ואםכן האיך קאמר סרן
טהרח"ו ז"פ לטהר ולקרב ראשית הכל יראת י"י

להשיג יראת העונש,כי יראה פנימיות אי אפשר
להשיג רק מתוךגדולת החכמה עלכןנראהלידהכי
פירושו ,להיות דעיקר העבודה הוא דוקא ביראתי"י
לחים,היינויראה פנימיות ,והנהאי אפשר להשיגה
רק עלידיידיעות גדולת החכמה ,והנה הוא מוכרח
להשיג איכות יראת העונש שאינה היראה בשלימות
וכמבואר בזוהר הקדוש ,ובהכרח הוא שישיג יראת
י"יולא תתוודעלו רק עלידי החכמה ,ובהכרח הוא
שילמוד החכמה וזהו שיעור מאמרו לדעתי לטה"ר
ולקר"ב ראשי"ת הכ"ל ירא"תי"י ,רצה לומר שזהו
יהיה לוליסוד מוסדלתכליתיוגמר בדעתו שמוכרח
לקרב ראשית הכל יראתי"י ומה שאמר לטהר רצה
לומר לידע בדעתו כהה היראה הטהורה יראת י"י
טהורה עומדת לעד ,וגם כן לידע נוצריך לטהרה
ולקרבה לדודה כביכול להשי"ג ירא"ת העונ"ש,
רצה לומרשישיג איכותיראת העונש שלא תתכןלו
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מדברי מ~הרצ"ה ומוהרצ"אנענין מדריגות היראה הנרצית ושפלותה של יראת העונש ,ושאעפ"כ לעת מן העתיפ צריכים
גם ליראה תתאה זו בדליכא דדכא אחרינא
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זהר בראשית דאית יראה ואית יראה,עיין שם .וכל היראה המלובשת בזה העולם הכל הוא
יראת העונש .ועליה אמרו במשנה אםאין יראה אין חכמה,כי מתחלה צריך להשיג יראת
ן יראה ,ייאת העונש
העונש ,היינו יראה ראתי מפשוטי התור"ה  -מספרה ירא"ת .ואם אין חכמה אי
ויראההפנימית
היינר יראה פנימית בגדולת ורוממות ידיעת שמו יתברך ,בגין דאיהו רב ושליט ,עיקרא
ושרשא רכל עלמיז ,ועלמת כלהו כלא חשיבת קמיה ,כדאיתא בזוהר הנ"ל .וסידר בכאן ה'
שבחין ,ר"ב ושלי"ט הם ו"ה ,עיקר"א ושרש"א הם י"ה.כי אות ו' הוא רב בסוד אותתלוי
ארוך ,כדאיתא ברעיא מהימנא פרשת פנחס (דף רל"ב) ,ובסוד מאן דאיהו ר"ב הוא זעי"ר.
ואות ה' היא מלכות ,שליט בעליונים ובתחתונים .ועיקר"א הוא סודי' סוד החכמה ,כולם
בחכמה עשית .ושרש"א הוא ה' ראשונה סוד בינה שורש ו"ה ,כידוע ליודעים בסוד כתיבת
השם .ועלמין כלהו כלא חשיבין קמיה ,הוא בסוד קרן העליון של היו"ד מאן דאיהוזעיר
הוא רב כן פירשנו המאמר בהגהת הזוהרניועיין בזוהר ויקהל (דף רט"ז) וזה לשונו,
כתיב אתי"י אלהיך תירא ,וכתיבויראת מאלהי"ךוכו' (דמשמע מקצת) מאי מאלהי"ך ,אלא
רזא איהו מאלהיך מהאי אתר דסחרא למוחא דלגאו ,ודא הוא מאלהיך ,דחילא דא למדחל
ליה דהא תמן שריא דינא ,ואיהו דינא דאישתאיב מגו דינא דלעילא ,בהאי אתר אית אשא
ואית אשא וכו',ובגין כך בעי למדחל מהאי אשא דדחילו שריא ביה ,ומיניה אתפשט אשא
לבר דדחלא אתרא ,ועל דא כתיב לא תיראו את אלהי העמים ,דאסור למדחל מיניה .עד
כאן.עיין שם ובזוהר הרקיע שם ותמצא מעדנים לנפשך.כח וזה שכתב לטהר ולקרב ראשית
!

הוספות מהרצ"א
העבודה כשלימותכיראתהעונשלחוד,כיידעוישיג

מה שמתעורר עוד כאמור בזוהר הקדוש והנה
מבלעדי יראה כלל ודאי לא תתכן העבודה ,והנה
בהכרח הוא ליראההפנימיותואי אפשרלהשיגה רק
עלידי החכמה תה שאמרכי יראה פנימיו"ת וכו',
והיא נתינת טעם למה שהתחיל לקרב ראשית הכל
יראת י"י ,והבן כן נראהלי ועוד נראהלי לפרש
כוונת הדברים ,לטה"ר ולקר"בירא"תי"י ,רצה לומר
לטהר השכינה ולקרבה לדודה ,והיא נקראת יראת
י"י כמד"א יראתי"י טהורה וכו' חהיהיה בקיומו
התורה והמצות אפילו ביראה הקטנה יראת העונש,
כי ממנה באים העונשים בהורדהדינים למטה ,חה
נקרא השגה שישיג כל זה שהעונשים הבאים אינם
דרך נקמה אל האדם ,רק שישיג שהאדם בעצמו
פועל במעשיו כל זה כאשר גורם שהשכינה תתמלא

בדינים ח"ו,אזי ממילא מגיעים העונשים אל האדם,
כי הוא שורש נשמות ישראל אם הבנים והנהכלזה
הוא ידיעה בעבודת הבורא דרך כלל ,וידיעה דרך
פרט ביראהפנימיות הוא כאשרידע בכל פרט ,עשה
ולא תעשה ,מה גורם בשרשיאורותעליונים ,חה לא
תושג רק אחר ידיעת גדולת החכמה זה מה שנראה

לי ,והמביןיכין

(כז) הגם שיש לפרש המאמר באופן אחר בתוארים
אלו ,לא רציתי להאריך מה שאינונוגעלענין העסק
שאנחנו עוסקים ועחן בראשית חמסה שער היראה
מתוארים אלו ,ויונעם לך
(כח) הנה להיות דברי הספר זהר הרקיע נצרכים
מאוד להמתבונן בעיקרי היראה ,והספר הזה אינו
בנמצאכיד כל ,עלכןאעתיקבזהלשונו חהלשונו,
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הבל שלא תהיה יראה חיצונית דדחלא אתרא ,שהוא יראה הקדושה דלבר המוטבעת
בקליפות ,ואסור לירא ממנה ,אבל תהיה יראת העונש יראת י"י ,ודו"ק.נטועיין ותשכיל
בחכמה ותבין מאמרינו זה ,ולא נאריך בכאן שלא לצאת מן המכוון.

שלישית ,ועיקר מגמתו בידיעת החכמה הזאת ,לבער קוצים מן הכרם וכו' .דע לך אחי
ידידיכי תכליתעבודתהתורה הוא לברר הטובולהשליך הרע הבאהמןסיגיז'מלכין.והנה
*יחד עבודתו בלא ידיעת החכמה הזאת האדם הוא כבהמה ,כמו שקראם הזהר אטימי לבאוסתימיעיינין.
שמ ם
יראתי
ועליהם אמר דוד פה להם וכו' עינים להם וכו' .כמו שמביא מהרח"ו ז"ר בהקדמתו מן
התיקונים תיקון שלשים :כל הבשר חציר ,כלהון אינון כבעירין דאכלין חציר ,וכל חסדו
כציץ השדה ,כל חסד דעבדין לגרמייהו הוא דעבדין כו'עיין שם .בזאת ידענו אחיי ,אחר
שעושה המצות בלא טעם ,רק מצות אנשים מלומדה,ודמייןלבעירין דאכלין חציר שאין בו
טעם אכילת אדם והנה אפילו היראה שמתירא דקדק הכתוב לומרותהי יראת"ם אותי מצות
אנשים מלומדה וכו' ,יראת"ם דייקא והנה המתירא ועובד י"י צריך ליחד מעשיו לשמים,
כמאמרם וכל מעשיך יהיו לשם שמים ,וזה מבואר בכל ספרי יראים.
והנה מי שלא למדדרכירבינוהאר"יז"ל ,הגם אשר בדרך כלל מייחד מעשיו לשמים,כגון
שאוכל שיהיה בריא וחזק לעבודת בוראו ,או ישן בכדי שיהיה מוחו צלול ,וכדומה מן
מעשיו הגשמיים הכל הוא לשמים ,אבל אשרימי שיודע פרטי כל דבר שבעולם עלפידרכי
למודי האר"יז"יל שורש כל המעשה אשר נעשה על הארץ מראש ועד סוף ,על דרך משל
הוספות מהרצ"א

ירא"ה תמיד במלכו"ת ואהב"ה הוא בז"א,כי בה ה' ושטחיות פירוש המאמרעיין שם הדק היטב ,ולא
גבורותובו ה' חסדים והם מצות עשה שאדםמקיים
העתקתי רק המצטרך לענין
מאהבה ,ומצות לא תעשה שאדם ירא מלעבור
(כפ 4ונראהלי הקטן בסגולה לזה ,כשמתבונן האדם
עליהם ,הם במלכות והנה במלכות יש ד' בחינות,
ביראת העונש בעת המצטרךיכוין בשמות השולטים
שהם מלכות דאצילות בריאהיצירה עשיה,לכן אמר
בעולם היצירה ,ואזיאירועיניולירא יראה ממלכות
מאלקי"ך,כי המלכות רעשיה אף שהיא מן הקדושה
דיצירה ולא מעשיה והנה יש דברים פנימיים בזה
אין לו לאדם ליראה ממנה ,מפני שהיא בלועה
הענין,ויראתי לסמוך על דעתי (לגלותם מפהלאזן)
בעמקי הקליפות דעשיה ושם הרע מרובה ,ואם ירא
מאותו המלכות ירא מהקליפות ח"ו וזה המלכות והשם יתברך הבוחן תעלומות לב יגחנו במעגלי
צדק.
שאנו אומרים שכינה בגלות ח"ו והיא בחינה זו
 4עלדרךזה יתפרשלדעתי המשנה באבות פרקב',
המעורבת בעמקי הקליפות ולכן אמר שלא לירא (י
אלא ממלכות דיצירה ולמעלה ועיקר יראהזו היא רבייוסי אומריהי ממון חבירך חביב עליך כשלך,
במלכותדיצירה ששם תכל"ת,כי למעלה הם רחמים והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך ,וכל
פשוטים יותר והאדם אינו ירא כל כך ,שיודע מעשיךיהיו לשם שמים דיש להתבונן בקישור אלו
שימחול לו אבל ממלכות דיצירה שם הוא עיקר ג'הענינים הרחוקים זה מזה כרחוקוכו' גם מה הוא

היראהכיאין שם מחילה אלא בתשובהכנודע ,תה הכונה שהזהיר התנאלהיותממוןתבירוחביבעליו
שאמר ויראת מאלקיךודאימהאי אתרוכו' ופרטיות כשלו ,אם הכונה שלא יפסידנו הנה הוא מוזהר מן
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הומפות מהרצ"א
התורהואין זהממילירחסירי ,ובאםיפסירנו יצטרך הנפש ודל ההרכבה ,והוא נוסע מתחלתהגליל השני
להכשיר הנזק על פי ביתדין ובאם הכונה להציל מז' גלילות הישוב ער סוף הששי ,והוא עוברימים
ההפסד הפתאומי ,הוא גםכן מוזהר בימות החורף והולך בארץ תלאובות כזמן החורב האם צריך לעסוק
ממון חבירו מן
בעינ העילם
מן התורה ואם הכונה שלא יתן לו עצה שאינה והקיץ ,ומסתכן בנפשו לחיות השרה ולרמשים כרי
הוגנת ,הנה גם כן מחהרלפני עור לא תתן מכשול שירויח דינרים ,כשיקבץ כלום מן הזהובים שמכר
גם מה הוא הלשון והתק"ן עצמ"ך ללמו"ד תור"ה ,בהם נפשותיו השלש ,ויהיה לו מהם חלק ,יתחיל
היה די לשיאמר התמר ללמוד תורה גם הטעם לחלוק אותם על אומנים לבנות לו יסור על טבור
שאמר שאינה ירושה לך ,ובאם היתה ירושה אף על הארץ בסיד ואבנים כרי להקים עליו קיר שיעמוד
פי כן הוא מצוות והגית בו וכו' גם מהו הכונה שנים רבות ,והוא יורע שלא נשאר משני חייו מה
באומרו וכל מעשיך יהיו לש"מ שמי"ם ולא אמר שיוכל בהם לבלות בנין העשוי מן הגומא ,היש
לשמי"ם והנה בעניינו נפרש המשנה הזאת בחזקת שטות ושגעון כזה וכן כלתענוגי עולם הם הוללות
הי"ד זה לשון הרטב"ם בהקרמתו לזרעים ,נשאר וסכלות גמור ,אבל הםסיבהלישוב העולםוכו' ואם
בכאן שאלה אחת והוא שיוכל הארם לומר כבר יאמר איש שהריאנו רואים שוטהוכסילוהוא שוקט
אמרתם וכהחכמה האלקיח לא המציאה דבר לריק בעולם ולאייגע כה ואחרים עובדים אותו וכו' ,אץ
אלא לענין ,וכי כל היצורים שמתחת גלגל הירח ,הדבר כאשר יחשוב שמנוחת הכסיל ההוא כמוכן
הנכבר מהם הוא הארם ותכלית הארםלצייר לנפשו עובר וכו' ,ואעפ"יכיהוא נח ברוב ממונו או רכושו
המושכלות ,ואם כן מרוע המציא הקב"ה כל יצוה לעבריו לבנות ארמון כליליופי ולנטוע כרם
האנשים אשר לאיציירו מושכל לנפשם ואנו רואים חשוב וכו' ,ואפשר שיהיה הארמון ההוא מזומן
שרוב בני הארם ערומים מן הערמה וריקים מן לאיש חסידיבא באחריתהימים יחסהיום אחרבצל
החכמה מבקשים התאוה ,ושהאיש החכם המואס קירמן הקירות ההם,ויהיהלוסיבה להנצלמן המות
בעולם הואיחידבין רבים ,לאימצא אלא אחרברור (ושטעם טרבותעו ששסעוטתיטידי הבעש"ט שפעם
מהדורות התשובה על זה ומהאנשים ההם נמצאו אחת שחק הבעש"טזצליה"ה על מעשה כזה ,שראה
וכו' להיותם משמשים לאחר ההוא ,שאילויהיו כל ברוח קרשו למרחקים איך שבנאו ארמון ט"ז שנים
בני ארם מבקשים חכמה נשחת תיקון העולם ואבד ולא השלימוהו ,ובשעה אחתניצל בתוכו חסיר אחר
מין בעלי חיים מן העולם בימים מועטים ,מפני בברחו לשם להיות לו מחסה מזרם וממטר ומאבני
שהארם חסר מאורויצטרךלדברים רבים,והיהנצרך אלגביש ,וכאשר נפסק הזעף יצא משם החסיד ונפל
ללמוד החרישה והקצירה לרוש ולטחון ולאפות הבנין ההוא אשר הטריחו את עצמם הבעלים ט"ז
ולתקן כלים למלאכות האלה וכו' ,וכן יהיה צריך שנה והוא מעשה מפורסם אשרסיפרולנו) ,אויקחו
ללמור הטויה והאריגה וכו' וכו' ,וללמודבנין וכו' מן הכרם ההוא כוסייןביום אחד לעשות ממנוצרי
ולעשות למלאכתו כלים האלה וכו' ,ואין בחיי הנקרא טרייאק"א וימלט בו מן המוף איש תמים
מתושלח מה שיספיק ללמור אלו המלאכות וכו' ,ושלם אשר נשכו האפעה וכן מנהג הקב"ה וכו' ער
כאן לשונו ,עיין שם
ומתי יהא מוצא פנאי ללמור ולקנות חכמה עלכן
נמצאו שאר בני ארם לתקן אלו המעשים הצריכים והנה לפי הדברים האלה בוראי מהראוי להמשכיל
ן לו 4
אליהם כמרינה כדי שימצא החכם צורכו מזומן שלא לעסוק בעסקי העולם ,והשם יתברךיזמי
ותתחשב הארץ ותהיה החכמהמצויה ומה טוב אמר בוראירי מחסורו והנה סוערעלינוגלי הקושיא על
הרסב"םריי ,שכתב רמשום הכי יש
החכם לולא המשתגעים נשאר העולם חרב ,שאין
חלוש דמבשרתיגעט
רם
י
בעולם שגעון רומה לשגעון הארם ,שהוא
י בעולם כדי שימצא השלם המשכיל די
פעין ההוספות

* מדבת מ~הרצ"א בביאור החיל שצבר החוטא והוא צפון לצדיקים
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הקדמה ודרך לעץ החיים

הושעות מהרצף
חסרונותיו מזומן לפניו ,ולהיות האדם בעל חסרון וגם אעסוק בעניני העולם ההכרחים אכילה ושתיה
ומצטרך להשלים חסרונותיו ובאם יצטרך בעצמו וכיוצא ,אעשה בכונה הפשוטה למען יהיה לי כח
בעבדהריחנית לטרוח מתי יעשה לנפשו ויקווהלפיזה למה עשה לעסוק בתורה ומצות ולא אטריח את נפשי
לא יסתפק י,,י ככה שיהיה האדם בעל חסרון מצטרך להשלמה בהתבוננות עבודה שלימה צורך גבוה באכילה
עד שבשביל זה רוב העולם משתגעים וכל זה מורה ושתיה גופיהו ביחודיןעילאין אל יאמר האדם כן,
להיפך ,כיק שהשם יתכרך ברא את האדם מצטרך כי דבר כזה יספיק רק לקלי הדעת אשר כח שכלם
להשלמה מעסקי העולם ,זה יורה לכאורה שחפץ קצר מהשיג(כעין דברינו אלהעיין בהקדמת החסיד
השם יתברך בעסוק האדם בקניני העולם אשר בעי חובתהיבבותבענין היחודלפי ררכו) אבלמי
בלערם יחסר מטובה וגם מאמרי רז"ל לכאורה שחננו השם יתברך בבינה והוא בעל תורה ,מעיין
מתנגדים לדברי מר"ן ,שמבואר בדבריהם ז"ל במשפטי אלקים ותורתו ,מחוייב לעשות עד מקום
שהיתה גזירת הבורא מבראשית על המטבע שיצא ,שיד שכלו מגעת לעסוק בפרטיות כל דבר ודבר,
כי מבלעדה לא יהיה לעניים במה להתפרנס שאין דהיינו במצוה זאת לייחד אותן העולמות והשמות
להם שדות וכרמים ,הנה לכאורה במוכרח הוא עכ"פ אשר המצוה מכוונת להם ,והוא נגד אבר מיוחד
רז"ל כשאר שכאדם הנברא כצלם אלקים ,וכמצוה אחרת יחזר
שהאדם יאסוף מטבעית יכן אמרי
הענינים הנהג בהן מנהג דרך ארץ והתשובה לזה ,אחר וכן בעסוק בעניני העולם ההכרחים יהיה זה
גופא עבודה שלימה לייחד יחורים כנודע
מה שברא השם יתברך את האדם מצטרך להשלמה
מעסקי העולם מאכילה ושתיה ודירה וכיוצא ,הוא
מחכמת הבורא יתברך שעלידי זה יתברר עבודתו ועלפי זה נפרש מאמר התנא יה"י ממו"ן חביר"ך
באמת ובחירתו בטוב ובפרט על פי החכמה חבי"בעלי"ך כשל"ך ותספיק בדעתך בממון הנמצא
ערה לבררבירוריניצוצי ביד חבירך ,הגם שהשם יתברך חפץ בטבע ,כיון
הקדושה דברי סרן
ר"יידי
א
ה
יתברך עבודה הלזו לבני שהממון הוא מצוי בטבע אצל חבירך הנה השם
מסר
הקדושה אשר
י
ישראל ואם כן לפי זה אמת נכון הדבר שרצון יתברך ימציאהולך בעת המצטרך עלידיסיבה קטנה
הבורא יתברך שיתנהג העולם בטבע דרך כלל ,אבל שתעשה כי אין מעצור וכו' ,ולא תטריד את נפשך
אין מן החיוב לאיש הפרטי לקבץ הון עתק בהשגת הממון הטבעי בפרטות ,ותספיק בכללות
להתפרנס,כייספיק לו הכסף והזהב אשר הוא אצל אבל בעבודה ותורה לאיספיק לו העבודה הכלליות
כללות בני אדם ,והשם יתברך המסבב כל הסיבות רק התק"ן עצמ"ך ללמו"ד תור"ה ,ורצה לומר התקן
יסבב להמציא לו בעת המצטרך ,אם יהיה כונתו עצמך היינו בפרטיות עצמות"ך ללמוד תורה מכל
לשמים לא יעזבהו ,ואין מעצור להשם יתברך עצ"ם ואבר פרטי שלך ,אשר נבראת בצלם אלקים
להושיע במעט השתדלות או ברוב והנה כל זה הוא דוגמת הקומה העליונה כביכול וכל מצוה ועשיה
בעסקי העולם ,אבל בעניני התורה ועבודה ,הגם מכוון לנגד אברפרטיועצםפרטי שבך אשר הואנגר
גל מעצד לשם שישנו עבודה כללית מסורה לכל לעשות כל המצות הקומה העליונה וכל מעשיך ,אפילובענייני עשיות
שמ ם
כאשר צוה י"י אלקי ישראל מבלי התבוננות העולם דהיינו אכילה ושתיה וכיוצא ,יהיו לש"ס
הפרטיות הטעמים המתוקים והכונותוהיחודים לכל שמי"ם ,לא אמר לשמים רק לש"ם שמי"ם,דהיינו
מציה ימציה ,לא יאמר האדם יסופק לי העבודה לאיזה שם פרטי שכשמים ,עיכדא זו לייחד השם
הכלליות המסורה למרבית ,ואעזובהכונות והטעמים הזה ,עובדא אחרתלייחד שמות אחרים וכיוצא וגם
להשרידים אשר י"י קורא ,ואני אעסוק במצות כפשוטולייחד הש"מ עם שמי"ם,היינויחוד קוב"ה
כפשוטם ולא אטריד את נפטני בפרטיות הטעמים ,ושכירכיה והמשכיל יפרש הדברים על מתכונתם

מעין ההוספות
* בענף 'חוד ש"מ ושמי"א ראה בהע' קמג 1בה1ספ1ת לשם
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על מה עשה השם להיות אדם יצטרך לאכול ,היה לו לחיות בלא אכילה ,וכדומה לזה
קונכיות רבות ותעצומות(עיין בשערי הקדושה למהרח"ו חלק ב') במעשהי"יכינורא הוא.
אבל בדרך לימוד ואת החכמה פהארי ז"ל הכל על עמודי החכמה מיוסד ,בכל תנועה
רתנועה וכל אבר ,וכל הנמצא בעולם על חכמה מורה ,ולהורות לעםי"י הדרךילכו בה ,הכל
לברר וללבן בירורי ז' מלכין קדמאין דמיתו ,בכדי שיהיה שכר ועונש .ועל זה סובב הולך
ממש כל רזא דאדרות ,ודברי ספרא דצניעותא ,וכל סודות התורה (כמו שכתוב בליקוטי-
תורה פרשת פנחס בטעמי מצות נחלות,עיין שם) .צא רלמדמלימודיעץ-חיים ,מפריו תאכל
ואכלת ושבעת וברכת .ותמצא טעם מתוק בכל תנועה ,אפילו בציורי האברים ,בשערין,
במצחא ,באודנין ,בעיינין ,בידין ,וברגלין ,הכל אשר לכל ציורים וצנורות דקים לעבודת
בוראינו ברוך הוא וברוך שמו .ואו בכל מלאכה ומלאכה ומעשה תמצא דברי חפץ איך
להשליך הרע ולהעלות הטוב .ויבואר עוד להבא בעזרת השם יתברך מזה ,וזה בדרך כלל,
ועיין בלקוטי-תורה פרשת בהר ,ובשער התפלה ,ובכוונת אהבה רבה.
 ,ועיקר בייער הקדושה
רביעית ,סור מרע ועשה טוב.יא עיין בהקדמת פוהרח"וז"י
למהרח"ו ז"ל אורך הדברים .וכתב שם לקיים כלמילי דרבנן ,ולתקן המעוות ,ושלא לבא
לידי חטא אפילו שוגג,עיין שם.פ דע לך אחי שעיקרן של דברים רחמנא לבא בעי ,שרש
כל הדברים שיהיה מחשבתו ולבו נטבעה(עיין בשער הקדושה למהרח"ו ז"ל חלק א' שער
ג') בטבעה שמקבל על עצמו לעשותולקיים,ולייחד קוב"ה ושכינתיה בכל אבר ואבר ובכל
עובדא ,לעשות נחת רוח לבוראויוצרו ועושו ,בלב ונפש רוח נשמה חיה יחידה ,ולהשיג כל
 4אשר תמצאידו לעשות בכחו יעשה .אמנם אם ח"ו באיזה פעם נלכד באיזה מעשה אשר לא
יעניה ,אליהיה נסוג אחור בשביל זה לעזוב קדושתו ולעזוב לימודו ודרכו והילוכו ,על וה
נאמר אל חבט אחריך .ופפורי שפעתי (פירוש) לא תתור"ו אחרי לבבכם ,שלא יהיה מותר
לך הדבר אחרי לבבכם,כי לא תתיר קשרך מן הבורא אם יארעלך אחרי לבבכם ,שלא היה
באיזה פעם לבך ברשותך וידך ,ונזור הלב לאחור ,עם כל וה לא תעזוב עבודתך .אמנם
תעשה תשובה ותבקש רחמים מבעל הרחמים ,ויתכפר לך כי רב טוב וסלח הוא .ואפר,
 4אפילו בבא דבר עבירה לידו מן פגם הברית ח"ו ,ועשה תשובהוידוי וחרטה באומץ הלב
הוממות מהרצף
 ,וכך הוא ופרטיות עוזה טוב,עיין שם ואםירצה השם ידובר
(9א) הרב קיצר בכאן מלשון פהרח"ודי
כפרטות.
לשון מהרח"ו ,וצריך הזהרת סור מרע ועשה טוב
ובקש שלום ,ואחר כך ביאר שם פרטיות סור מרע (יב) אם ירצה השם ידובר בזה בפרט

פעין ההוספות

*הזהירות מהנסיגה ,והדילוג שחייב לבוא אחר הנפילה הם 'שוש להולמם בתורת ד' תמימה"
* התשובה עלפגם הברית הכרחיתהיא לשם השגת מושכלות התורה,ואפילופשטיות התורה ואמתיות ההלכה לאיחיגוללא
תיקת הברית ביאור התשובה-עילאה הנצרכת לתיקת זה

דרג'הענידה
יהתנועות

לא 'סוג גם אם

כב
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ן עד דכא ,ושבר לבו בקרבו והקיש על דלתי הרחמים ,נקרא נוטר הברית ,ולא נאבד שם צדיק
ממנו ,אחר אשר עושה בכל כחו כפי מה שיוכל לעשות .עד כאן דבריו .ויש לזה ראיות
(דף צ"ג ע"א וע"ב) ודו"ק .ואין כאן מקומו להאריך בזה.יג
גס אם פנגקםצעדדייקין ,רן:ו,ע ,עיין בזוהר לך לך
ויפשפש במעשיו ניץ 5בדברים נאמך אשרי איש שלא ישכחך רתמיד בכל עת ובכל שעהיזכור בוראויתברך
ויפשפש במעשיו עד מקום שיד שכלו מגעת לבדוק בחורין ובסדקין ,כדאיתא בזוהר פרשת
בלק (דף קצ"ה ע"ב).יד ותמיד ישא מוחו ושכלו ולבו את כל גופו ומעשיו ליחדם ואם
באיזה פעם גבר יצרועליו ותפסו ח"ו באיזה דבר ,תיכף יתחרט ויתבייש ,כאמרם ז"ל :כל
הוספות מהרמ"א

(5ת הגם שדברי הרב אמיתיים ,ובפרט שממקום
קדוש יהלכון פום ממלל רברבן כבוד אדט"ו הרב
הקדוש מוה"ר יעקב ימחק זצ55ה"ה ,עם כל זה לא
ידעתיראייתו מהזהר שהביא,כילדעתי הקלושהאין
אני רואה שום משמעות בזהר מזה ואפשר (כוונתו)
על הא דאמרו שם בזהר וזה לשונו ,ועמך כולם
צדיקים וכי כולהו ישראל צדיקי נינהו והא כמה
חייבין אית בהו בישראל ,כמה חטאין וכמהרשיעין
דעברין על פקודי אורייתא ,אלא הכי תנא ברזא
דמתניתין זכאיןאינון ישראל דעבדין קרבנא דרעוא
לקוב"הדמקריביןבנייהולתמניאיומין לקרבנא ,וכד
אתגזרו עאלו בהאי חולקא סבא דקוב"ה דכתיב
וצדיק יסוד עולם,כיון דעאלו בהאי חולקא דצדיק
איקרון צדיקים ,ודאי כולם צדיקים עד כאן לשונו
ובאפשר יצא לו להרב מזה שאפילו החוטא כיון
דעאל בבריתקיימא נקרא צדיק ועיין עוד שם אבל
 4לדעתי אין מזה הכרח כל כך אבל באמת אין
להסתפק בזה,כי הדברים אמיתיים בעצמם ועלפי
זה פירשנו המשנה עתיד הקב"ה להנחיל לכלצדי"ק
וצדי"ק ש"י עולמות ,שהקשו המפרשים על הכפל
צדיק וצדיק ונראה לי דהנה ידוע דאחד מתיקוני
הברית הוא עסק המשניות ,משנ"ה אותיות נשמ"ה,

מה שגרם להוריד נשמות להקליפות עלידי חטא
הקר"י יוכל להעלותם בעסקו במשנה בכונה שהוא
סוד תורה שכעל פה ,בחינת נוקכא,ונתקן מה שגרם
בהורידו הטיפות מבלי נוקבא על כן כתבו
המקובלים ללמוד בכליום ח"יפרקים,נגדיסודח"י
אשר הטיפה יורדת אליו מח"י חוליות שבשדרה,
ותבין סוד הלולב בח"ינענועין והנה אמר בחתימת
המשנה עתיד הקב"הלהנחיללכלצדי"קוצדי"ק,הן
מי שהוא צדי"ק מעיקרו שלא פגם הבריתבקר"י,הן
מי שפגם ח"ו ותיקן בעסק המשניות שאעפ"כ לא
נאבד שם צדי"ק ממנו וצדי"ק יתקרי ,שניהם כאחד
טובים וינחלו ש"י עולמות על שלאיגעו לרי"ק ולא
הלכו בקר"יהקליפות חושבןש"י והוא בחושבןכ"י
חל"ק י"י עמ"ו והמבין יבין נראה לי

(יד 4תה לשון הזהר שם ,ולא תימא דלא מקבלליה
קוב"ה עד שיפרש חטאוי מיומא דהוה בעלמא ,או
אינון דמתכסין מיניה דלא יכיל לאדבקא ,אלא לא
איצטריך לפרשא בר אינון דידכר מינייהו ,ואי שוי
רעותיה בהו כל אחרנין אתמשכן אבתרייהו ,דהא
תנינןאיןבודקיןחוריביתאעילאיןלעילא ולאאינון
תתאין לתתא בביעור חמץ ,אלא כיון דבדיק כפום

מעין ההוספות
* עוד בענין ששם צדיק אינו נאבד ממי שפגם בריתו ושב בתשובה
*עוד בענין התיקון השייך לח"י חוליות וח'" נענועין וכו'
* במקו"א האריך יותר בביאור מדת הצדיקים שלא פגמו בקר"י וזוכין לש"י עולמות שהם חלק ה' עמו
'עודמדברי מוהרצ"העלדבריהזוהרהללו,ועודיותרבדברי מוהרצ"א המורהדרך תשובה והצורךבפשפוש החטאים עד מקום
שידו מגעת

סור מרע ועשה טוב

כג

העובר עבירה ומתבייש בה מיד מוחליןלו .ואמרו ,טובה מרדות אחת בלבו של אדם יותר
ממאה מלקיות .כי זה הוא תכלית התשובה ,החרטה עד דכדוכה של נפש.עיין ברעיא-
מהימנא פרשת נשא (דף קכ"ב) וזה לשונו :פקודא דא תשובה ,דא הוא מצוה ,ובעונותינו
מדחרב בי מקדשא לא אשתאר לנו אלא וידוי דברים לבד ,דא הוא מלכות וכו' ,דאת ה'
ודאי איהוודוי דברים ,ורזא דמלה קחו עמכם דברים ושובו אלי"י.ועיין שם (בדף קכ"ג):
וכי מכמהמינין איהו תשובה דעבדיןבני נשא כולהוסבין .אית בר נשדאיהו רשע גמור כל
ימיו ,ועובר על כמה פקודין דאורייתא דלא תעשה ,ומתחרט ומודהעלייהו ,ולבתר לא עביד
לא סב ולא ביש ,לדא ודאי דימחול ליה קוב"ה ,אבל לא דיזכה לתשובה עילאה .ואית בר
נש לבתר דייתיב מחטאוי ויתכפרליה אזיל בדרך מצוה ומתעסק בכל כחו בדחילו ורחימו
דקוב"ה ,דא זכי לתשובה תתאה דאיקרי ה' וכו' .ואית בר נש דלבתר דמתחרט מחובוי
ויתעסק באורייתא בדחילו ורחימו דקוב"ה ,ולא על מנת לקבל פרס ,דאזכי לאותו' דאיהו
י"ה ,ועל שמיה אתקרי בינ"ה ,דא גרים דתשוב ו' לגבי ה' וכו' .עד כאן  -עיין שם.
יראים ,שתראה בכל עת חיובך לבורא כל עלמין,יה
בו"
ת
יכלית הדברים ,שתדבק נפשך בספרי
הוספות מהרצ"א
חיזו דעינוי מה דיכיל לאדבקא כלא אתמשיך בתר אם תרצה לרוות צמאונךעיין נא בספרהתניא נקרא
דא ואתבטיל בהדיה והכיגרסינן בנגעים כ"ד ראשי בשםייקוטי אסרים ,הנדפס מחדש טגאון זטניט.
איברים דלא מטמאין משום מהיה ,וכהנא לא הוי והנה הלכות תשובה נדפסים בספר הנ"ל בשני
אטרח אבתרייהו,והיינודכתיביכל מראהעיניהכהן נוסחאות ושניהם כאחד טובים ,ותראה העצה
אתרדיכיל כהנא למחזי מכתשא באסתכלותא חרא ,היעוצה והשם יתברך יעזרך לשוב באמות כי לא
ולא איצטריך למאכא גרמיה ולארמא עינוי הכא יעזוב אתחסידיו כללו של דבר ,עיקרה של תשובה
והכא ,אוףהכי לא איצטריך לפרשא חטאוימןיומא היא החרטה באמת בלבוהווידוי בפהועזיבת החטא
דהוה דאינק חורי ביתא תתאין ,ולאאינון דאתכסו והקבלה אמיתיות שלא יחזור בהם ולא ישוב עוד
דלאיכיל לאבדקא (נ"ל לאדבקא)דאינוןחוריביתא לכסלה,והסיגופים הם רק למרק ולטהרהגוף והנפש
עילאין לעילא ,אלא לכל מראהעיני הכהן ,וכולהו להדיח הכתמים מכל וכל והשם יתברך יעזור
אתמשכן אבתרייהו .עד כאןלשונו העתקתי להשיב להאדם לזה בשובו באמת אליו יתברך ועיין נא
בספר פתיחת שערים להרב בעל עוללות-אפרים,
נפשות השוקקות לשוב אליו יתברך באמת
ובספר חונת היבנות שער התשובה ,וברטב"ם
(יה4חביריםהמקשיבים ,הנהלהיותכיחכמינואנשי הלכות תשובה וכללו של דבר ,קודם כל תפלה
האמת קבלו ברוח קדשם כמהתעניותוסיגופיםצריך ולימוד התורה ועשיות המצותיהרהר בתשובהבכדי
האדם על כל חטא וחטא ,והנה מי שרוצה לשוב שלא יהיה בכלל הזורע אל הקוצים ונותן כח אל
בתשובה ויעיין בספריהם הקדושים ,אזי ח"ו יסוג הקליפות ח"ו והשם יתברך יעזרנו על דבר כבוד
שמו לשוב באמת.
לאחור בראותו כוחו קצרלסגף עצמו כלכך ,עלכן
מעין ההוספות
'מדברי מוהרצ"א על ההכרח בתשובה קודם לקיום התומ"תולימוד החכמה ,אך לאימתין האדם עדשישלים תשובתו ,אלא
יקיים את עיקר התשובה שהיא החרתה הקבלה והוידוי ולא הסיגופים והתעניות
'עוד מתורתו של מוהרצ"אבביאור מה שהתומ"צ ללא הקדמת התשובההןזריעה אל הקוצים והנימילי בלומדומבעט,אבל
אם הרהר בתשובה מיד עולים תורתו ומצותיו לרצון,ואין לו להתעכב מלקיימן

התשובה -
חרטהווידוי

חטובה קודם
התפלה והתורה

כד
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ובפרט בספר הזהר עקרא דכלא ,והוא ילהב לבך בשלהובא דאשא .ספר הזהר ,הוא המפתח
והוא הסוגר.לי
הוספות מהרצ"א
(יו) ידידות נפש חבירים המקשיבים ,הנה להיות חרא ולא פליגי והנה על זה ידוה לב אנוש כמוני
כמהענינים באזהרות סחרח"וז"פ שלא הרחיב הרב שאינו עוסק במשאומתןונהנה משלוכו' ,וכשהחפץ
ריבורו הטהור בהם ,ולקטני ערך כמונו היום מן פרוטה מכיס אזלא אם קיימא לן כדברי רב אסור
הצורך להתבונן בהם ,על כן רשמתיליולבניגילי ליקח בהקפה אפילו לצורך שבת ויום טוב אבל
כאשר תעיין יקשה עור ,למה דוקא קאמר רב
את הנראה לפי עניות דעתי
ראשונה מה שהשמיט הרב מדבריסרןסחרח"וז"פ ,דשקילנא בשר"א ולא שאר ענינים הנצרכים קמח
ן כל ימות השבוע הנה ופת ובגדים ולא יהיב דמי וגם מה שאמרו רב ור'
צריך לפרוש עצמו מבשרויי
כבר מילתינו אמורה אפילו בעניני הסיגופים יוחנן כגו"ן אג"א ,מה שאיןכן ר"י ב"ר אבדימיורב
הנצרכים לכל חטאועון ,שאי אפשר לומר על אנוש נחמן בר יצחקואביי והונחלנו עלפי הגמרא דפרק
חלוש שאי אפשרלו לסגף עצמושיהיהלסכן עצמו כסוי הדם ,דרב ור'יוחנן אזלי לשיטתיהו דרב אמר
ויתבטל מתורה ועבורה ,והנה התשובה היא אחת שם צריכין אנו לחוש לדברי זקן (שלא להרבות
מתרי"ג מצות התורה וכללבידינו בכל מצות התורה באכילת בשר) כי רב ממשפחת בריאים היה וכמו
פרישות האכילה וצי בהם ולא וכר ,והנה כל שכן וקל וחומרבעניני שאמר עליו ר' יוחנן ,על כן אמר גם בכאן כגו"ן
הפרישות לפרוש מבשר ויין כשיודע האדם טבע אנ"א שאני ממשפחתבריאים ואפשרלי בלא אכילת
חלישותו ובפרט בדורותהללו ,בודאי עלכיוצא בזה בשר ואעפי"כ אני נוטל בלא דמים ,יש בזה חילול
לא דיבר מרן ז"ל והנה תראה דברי חז"ל בפרק השם ועל זה אמד ד' יוחנן כגו"ן אכ"א שאיןאני
כיסוי הדם ,תנורבנןכיירחיבי"יאלקיך אתגבולך ממשפחת בריאיםאין זה חילול השם לשקול בשרא
וגו' למדה תורה דרך ארץ שלאיאכל אדם בשר אלא מטבחא בלא דמי לאלתר ,רק זהמיקרילדידיחילול
לתיאבון וכו' ,אמר ר' אלעזרבן עזריה מי שיש לו השם דאזילנא ד' אמות בלא וכו') והנה תראה
מנה יקח לפסו ליטראירק וכו' ,מאה מנה ישפתולו בדורות הראשונים כשהיו מתמעטים הכחותבכלדור
קדרה (בשר) בכל יום ,ואינך אימת ,מערב שבת ודור הקילו בדבר ,עד שאמר ר'נחמןכגון אנולווין
לערב שבת אמר רב צריכים אנו לחוש לדברי זקן ,ואוכלין על כרחך צריך לומר בודאי שמרן מהרח"ו
 4אמר ר' יוחנן ,אבא (רצה לומר רב) ממשפחת ז"ל לא דיבר על מי שאי אפשר לו לקיים מחמת
בריאים הוה ,אבל כגון אנו (חלושים ממנו)מי שיש חלישותו וכי סלקא דעתך שבשביל זה שאי אפשר
לו פרוטה בתוךביתויריצנהלחנווני (המוכר בשר) .לו לפרוש מבשרויין כלימיויהיה ח"וניעור וריק
אמר רב נחמןכגון אנולוויןואוכלין(ועלפי הגמרא מן החכמה ,שאסור לו ללמוד החכמה הקדושה
הלזו נחה דעתינו מה שמעולם היה דוה לבנו על זה מבלעדי פרישות מבשרויין ,זה בודאי אי אפשר
שאמרו בגמראסוףיומאהיכידמיחילול השם ,אמר לומר רק על כרחך כונתו הקדישה הוא על מי
רב כגון אנא דשקילנא בישרא מבי טבחא ולא שאפשר לו ,שהוא ממשפחת בריאים .וגם מי שאי
יהיכנא דמי לאלתר וכו' ר' ייחנן אמר כגון אנא אפשר לו מחמת חלישותו אל יהיה בזוללי בשר
דאזילנא ד' אמות בלא תפילין ובלא תורה והנה וסובאייין לתענוג גופו ,רק בכוונה להברות גופו.
לכאורה נראה דלא פליגי ומר אמר חדא ומר אמר וישקול ענינו בפלס ומאזני צדק שלא להרבות
מעין ההוספות
ביאור נוסף בענין חילול ה' ושמעתתא דרב כגון אנא שאני ממשפחת בריאים
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י

בתענוג ,רק די הסיפוק וכשימשוךידיו מהמותרות
גם בזה יקיים דברי מהרח"ו ז"ל וכלל גדול בזה
ההשתוות ,שיהיה שוה בעיניו פת חריבה ובישרא
דתורא ואשרימי שחלקלו השם יתברךבינהויודע
להעלות הניצוצי הקדחתה שבכל דבר ,אזי יוחשב
כאכילת קדשים ,אבל מי שמשער בכוחו שיוכל
לסבול הפרסמות מבשרויין בודאי אליזח מאזהרת
הרח"ו ז"ל זי"ע
שנית מה שהשמיט וקיצר
הרב
ל
ע
ב
הקונטרס
מדברי סהרח"ודי
,ליזהרבכלדקדוקימצות,ואפילו
בדברי חכמים קוהם בכלל לא תסור עד כאן והנה
"ם להתבונן בדבריו הקדושים אם כוונתו שיזהרגם
בתקנות וגזירות חז"ל לא צריכא למימרא ,דבודאי
רשע מיקרי כל העובר על דבריהם וחייב וכו',
ואפילו לא ילמוד החכמה חלילה חלילה לעבור על
דבריהם וכבר דרדסו חז"ל הזהר בדבריסופריםיותר
מדברי תורה ,שדברי תורה"םבהן עשה ולא תעשה
ודברי סופרים כל העובר על דבריהם וכו' ונראה
הכוונה הוא דרצה לומר אפילו בהיות עיקר המצוה
דרבנן יזהר בכל דקדוקיה ,לא מיבעיא בדקדוקי
המצות שעיקרן מדאורייתא ,אלא אפילו עיקרה
מדרבנן לא יאמר כיון ומהעיקר מדרבנן אין צריך
לדקדק כלכך בדקדוקיםואזהרותוסייגים ,רקלקיים
המצוה והתקנה העיקריות שציוו חז"ל ומה שצריך
להתבונן בפרט הזה הוא להודיע כלל גדול לאחת
תמיד בהעיקרשיהיה עיקר כיתיוהא קאחזינא הכא
בדורותינו אשר מרבית העם המתחסדים בהיותם
אוחזים איזה חומרות ,דהיינו זוהם נזהרים אפילו
מספק ושעטנז דרבנן ,ובפרדסה מבשר בהמה שהיה
בה סירכא ועברה עלידי מיעוך ומשמוש ,ומבהמה
וגהורה בה חכם ,ובמצה משומרת נזהרים שיהיה
שימור מוסעת קצירה ,ונזהרים מלאכול מצה

מבושלת ,ועוד כמה חומרותידועים שנזהרים הנה
בודא יישר כחו וחילו של הנזהר בחומרות וגדרים
ים ,אבל רואה כעת אשר הדעת מדמים מציית
וסייגי
קלי
אני
בדעתם קהה הוא עיקר החסידות ,ומי שהוא נזהר
באזהרות האלה יכונה מכת המתחסדים והנה הוא
ניעור וריק ממילי דחסידי ,ולאדי שלא שב אלי"י
מעוונות נעוריו אלא שגם בזאת גבה לבבו לעבור
אמילי דאורייתא ,לדבר סרה בלשון הרע על אנשים
אשר לאהגיע לקרסוליהם ,ומדמה בדעתו אשרעינו
מבחיןבין טוב לרע וכחבינתו חזק להכירבין אמת

זהירות בדקדוקי

לשקר ולו יהיה כדבריו ,מי התיר איסור דאורייתא
לשון הרע אשר העונש גדול יותר מהשלש עבירות
החמורים עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים
ן טובלרע ,ומה לא החומרות
מכל שכןשאין דעתויפה להבחיןבי
'הס"ג'ם
ורעולה על דעתו לספר בגנות הוא גנות עוונות
הגת
נעוריו וכח תאותו ,שלא הונח לו עדיין מרתיחות
הילדות והבחרות,הןהןדבריגנותיו ומה נאמר ומה
נדבר,עוונותינו הטו אלה ואם ירצה השםנדברבזה
יאחייוריעיי ,שמרו
לקמןאליבאדדינא עלכןידידי
פיכם מחסום ,הס כי לא להזכיר גנות בני האדם,
ומכל שכן שלא לדבר סרה בחברת חבירים
מקשיבים ,כי אז היצר מרקד להטיל דופי בקדשי
שמים בהקבץ העםיחדיו בשבתות ומועדים לעבוד
את י"י ,אז היצר בעוונותינו הרבים רוצה לתעות
אותם מדרך השכל וידוע תדעוידידיי שכל דברינו
אלה עם אנשיםכגילינוקטני הדעתכמוני כמוהם,כי "הרמדיבור
בגניתבני אדם
לא באתי בסוד קדושים .והנה תראו ותתמהו ,גמרא
ערוכה בשבת דף קי"ח כל המקיים שלש סעודות
בשבת ניצל משלש פורעניות ,מחבלו של משיח
וממלחמתגוג ומגוג ומדינה שלגיהנם .והנה רש"י
ז"ל פירש חבלו של משיח ,כראמרינן בכתובותדור
שבן דוד בא בוקטגורייא בתלמידי חכמים וכו' ,עד

מעין ההוספות

*יבאר מהו השבח שלקיום המצותבדקדוקים וחומרותיותרמהציווי ,ומבאר את החומרות הכרוכות במצה ,הן ע"פ הלכר
והן במדת חסידות יורהכי חומרותמסויימותשיינות לשורש נשמהפלונית ולא לשורש זולתה מדת חסידות לאכול דבר

איסור שנתבטל ודאי בהיתר ,ומדוע אסרו חכמים כמה דברים שנתבטלו בהיתר מדין תורה
* המתבונן בשפלות זולתוידע שנפשו שלו לא מטוהרה חהא כלאיודעפגמי תבירו ואסורברכילות ולה"רוגודל עונשו של
מבזה רעהו

בו

שולת סעודה

בניב

תות העצבות
ואיסור ההוללות

הקדמה ודרך לעץ החיים

הושעות מהרצ"א
כאן לשונו ובאמת פליאה דעת ממני דברי רש"י יותר מכל הענינים של הפורעניות והצירופים
ז"ל ,האיך שפט שזה הוא חבלי משיח הגם שנזכר המבוארים ברז"ל ,וטעמא בעי כי כל עניני
זה בסוף כתובות באמרם דור שבן דוד בא בו הצירופים הנזכרים ברז"ל בזמן שהשלום בעולם,
קטיגוראא בתלמידי חכמים ,אבל לא יקרא בהמם ובפרט בתלמידי חכמים שהןהןעיקר המציאותאין
חבלי משיח והנה בכתובות שם אמר שמואלענין כח לשום צר ומקטרג לשלוטעליהם ,וכמד"אחיבור
אחר ,צירוף אחר צירוף ואמר רב יוסף שם בזחי עצבים אפרים הנח לו ,אבל חלק לבם עתה יאשמו
ובזחידבזוזי ועיין בחלקענינים אחרים והנה לבאר עלכןלפי זה כללכל החבלים הםבעוונותינוהרבים
דברי רש"י ז"ללפי הפשטאיןכאן מקומולהאריך ,הקטגורייא וכיון שבאנו להודעהזו,והודיעאלקים
אבל נבאר בקיצור לפי דעתי דהנה דייקו בגמרא אותנו את כל זאת ,הנה תראה עצת היצר להיותהג'
מאמרם מחבלך של משיח כתיב הכא (בשבת)יו"ם ,סעודות הם בסגולה להנצל מהקטגוראא ,אזי עצת
וכתיב התם הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא היצר להסית לבטל הסגולה ,כשיושבים במסיבה
לפני בא יו"ם וכו' מדינה שלגיהנםכתיב הכאיו"ם בסוד חבירים בקיום הג' סעודות בשבת ,אזי היצר
וכתיב התם יו"ם עברה וכו' ממלחמת גוג ומגוג בועד לדבר סדה על תלמידי חכמים ,והיצר מסית
כתיב הכא יו"ם וכתיב התם ביו"ם באגוגוכו' והנה בדרך צביעותאיך הכונה לשם שמים ,לפרסם השקר
הנך תרווייהו דהיינודין גיהנם ומלחמת גוג ניחא ,ולבחור באמת ,ובאמת כונת היצר לבטל הסגולה
דכתיב גבייהו [יום] ניחא דנציל מהם ,אבל הראיה הנפלאה ידידיי אחא וריעא ,שימו רברי אלה לער
רמייתי אחבלי משיח הנה יו"ם כתיב אצל ביאת עיניכם ,והשם יתברך יהיה בעזרנו להנצל מג'
אליהו ז"ל ,והאיך יתכן זה דמשמע שניצל מביאת
גוליירין אילין
אליהו ,והנה היום ההוא כל מאויינו וזה היוםקוינו
לו עילה ונשמחה בישועתו (עיין טהרש"א ז"ר הנה דברנו עד הנה מהאיסור דאורייתא סיפור לשון
שהרגיש בזה ,שכתב לפני בא יום הגדול והנורא ,הרע ,ועוד כמה ענינים אחרים אסורים מן התורה
והיום ההוא שיבא יהיו חבלי משיח והנה לפי זה אשר התירו לנפשם וחושבים לעצמם למצוה דהנה
נצטרך לגמר לדברי רש"י ז"ל שהיום קדבא משיח מבואר בספרים להזהרמן העצבות ,ואמתנכון הדבר
יהיה הקטגורייא ,והנהקיימאלן שביאתאליהויהיה מאוד ,אבלמי התיר הוללות וסכלות ולדבר דברים
לעשות שלום בעולם וגם האיך יצדק שביום ההוא בטלים אשר איסורם מדאורייתא ,ודברת בם ולא
בלבדיהיה הקטגורייא ,ומאמרם הוא רו"ר שבן דוד בדברים בטילים הן אמת דמותר לומר מלתא
בא וכו' ,והוהליה למימריום שבן דור בא וכו' על דבדיחותא לשם שמים כהא דרכה אמר מילתא
כן שפט רש"י דחבלי משיח יקרא לרז"ל על הענין דבדיחותא קודם הלימוד לפקח דעתם ולשמחם
הנרצה שיבא אליהן ז"ל לתקן דהאנו מה שאמרו לתורה ,וגם יש לפעמים חכמה נפלאה אצלהצדיקים
רז"לאין אליהו ז"ל בא לא לטמא ולא לטהר וכו' להסתיר דבריהם הנחמדים מפז במילי דעלמא ,והם
אלא לעשות שלום בעולם והנה למדו בכאןבגזירה תפוחי זהב במשכיות כסף ,תה שכתב שיחתחולין
שוה דיו"ם י"מ שינצל מביאת אליהו ,היינו שלא של תלמידי חכמים וכו' וגם כן הצדיקים הגדולים
יצטרךלהמקיים ג' סעודותתיקוןאליהו ז"ל,כי הוא מסתיריםעניני היחוד ,ככל דבריהם עושים יחודים
ינצל בלא זה מהקטגורייא ,ולא יצטרך התיקון קפל נפלאים אבל לקטני ערך אשר לא באו בסודי"י,
אליהו ז"ל רק למי שאינו מקיים ג' סעודות והנה הגם שחושבים שדבריהם הוא לשם שמים לפקח
תראהלפי זה שהקטגורייאיכונה לרז"לחבלי משיח דעתם ,וגם כונתם שלא להתראות כמתחסדים כאשר
מעין ההוספות

ראה בהע' פז ובהוספות לשם שהזהירות מהעצבות אינה מתירה ההוללות
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תורתו ויחודיו הוא אומנתו כל ימי חייו עושה
לפעמים אתה דבר לפי השעה הגורמת לזה כפי
השגת רוח קדשו ,אז לא נאמר הדבר לכלל ההמון,
רק כתורה יעשה והיא תנחנו במעגלי צדק להתהלך
במישרים ודי בהערה זו למבין
וכן ביטול התורהיגיע לכתות כאלה ,באמרם שאין

עיקר הדין קודם
למילי דחסידותא

שמעתי וראיתי ,אבל הפסולת מרובה על האוכל,
ומבטלים התורה והעבודה ועוברים על לאו הבא
מכלל עשה ויותר היה טובלעזוב החומרותשנוהגין
במילי דחסידי ,ולקיים התורה ומצותיה ולזהר בכל
האסורים דאורייתא ודרבנן הנזכרים בדברי חז"ל
והרבה היהלי לדבר מענינים כאלה כללו של דבר,
ככלעניןועניןצריך לזהר כעיקרהענין עלפיהדין ,ללמוד תורה זולתבדביקות,ושאין השעה מוכנת,
ואחר כך במילי דחסידי
לכן מוטב להתבטל ,לא תהא כזאת בישראל ורז"ל
ועוד באתי להזכיר בפרט הזה ,באנשים המתחסדים ברוח קדשם לא כן דעתם ,רק אמרו לעולם יעסוק
ורוצים להתפלל בגוף נקי אזי עלידי כך מאחרים אדם בתורה ומצות אפילו שלא לשמה ,שמתוך שלא
זמן התפלה מועד לכל חי מי האמין לשמועתינו לשמה בא לשמה ועוד אמרו שאמר הקב"ה הלואי
ידעתי אחיי וריעיי שזה מתרמית היצר ,אין צריך אותי עזבו ותורתי שמרו ,שמאור שבה מחזירן
למוטב הנה החיוב מוטל על האדם להיות תמיד הנהגות חסידות
להתנהג רק על פי השולחן-ערוך לבדוק את עצמו
הגורמות איחור
ן כשור לעול וכחמור למשא ,ויהרהר בתשובה קודם תפלה ובטול
קודם התפלה ,ובאםאינויכוללפנותגופוכלכךאי
לימודוכפי קט שכלו ואפילו לבו אטום ולא יתפעל תורה
כאן שום בית מיחוש ,זולת אם אין יכול להעמיד
עצמו עד פרסה כמבואר בשולחן-ערוך והנהתרמית ביראה ואהבה ,אעפי"כ ילמודויבקש מהשם יתברך
היצר להסיתו בחומרות החסידות ,להיות מבואר יאירעיניו בתורתו ועבודתו ויראתו ואהבתו ,ובודאי
בספרי היראים דמחשבות זרות באים מחמת שאינו נאמנו דברי חז"ל שמאור שבתורה בסגולה תחזירנו
למוטב ,ולסוף יעסוק לשמה
מופנה כראוי והגה הוא חומרא לגדולי הערך,וכי
סלקא דעתך שבשביל זה יעבור האיש ההמוני זמן והנה גםבעניני החומרותודרכי החסידות מה שנוהג
תפלה וקריאת שמע ,נשתקעו הדברים ולא נאמרו הירא השם ,אחוה לכם דעתי אחיי ורעיי שכל ,ן
ויש עוד בענין הזה רעה חולה ראיתי ,וגדולה היא החסידות והחומרות טוב שינהוג האדם בביתו ,אבל
אצלי ,מאיזה כת המתחסדים שעוברים זמן התפלה לפני בני אדם יותר טוב שלא להיות איש מסויים,
וקריאת שמע באמרם שצריכים להמתין עדירגישו ויותר טוב לעזוב אף החומרא שמחמיר לעצמו לבל לא יתראה
בחומרותיו
מוחין דגדלות ,וכיוצא בסברות והנה לדעתם יש יתראה כאישמסויים וחסיד והנה לזה צרי
ך אומדן וחסידות1
מקום גםכן לאכילת מצה אחר הפסח ולישב בסוכה דעת ולשקול הכל במאזני הצדק .וגם בהליכתו
אחר חג הסוכות,ומי ראה כזאת והאיך אפשר לשום הליכות עולם בדרכו והילוכו בקדושה יותר טוב
בר דעת לומרכן רק את הכל עשה יפה בעתו ועת שיחזיק לעצמודרךכזה שהוא כטבעו שלעולם,ולא
לכל חפץ והנה האנשים הללו תלו את עצמם לאחת לעצמו מנהג שלא כטבעו של עולם ,והוא
באילנות גדולות ,שראוכן מאתה גדול הדור והנה מאמר השונמית בתוך עמי אנכי יושבת .כי באחת
נפלו בשוחה עמוקה ,כי אם הצדיק הגדול אשר האדם לעצמו דרך חוץ לטבעו שלעולם יתעורר ח"ו

שעין ההוספות
'עודבענין איסורים הנעשים מחשש שמא יראה כמתחסד
* אזהרה נוספת שמילי דחסיחת לא יביאוהו לביטול עיקרי תורה
*מזהירכי מצות ק"ש ותפלה תלויות בזמן דוקא ,ואין לאחרם בתואנות שוא ובהמתנה למוחין דגדלות
* מדבר במעלת הצנעת מעשיו ומחתיו ,ושגס בזה יש להזהר מתחבולות היצר
*ביאור דברי השונמית ודברי התוס' נכפלים במ"א בסגנון דומה
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הושטות סהרצ"א

לא 'נהג בפרישות קטרוגים ,ומייודע אםיהיה יכולתבידו לעמוד עד המלקא כולא לגבוה עלכןנתעוררעליו הקטרוג ,מה
מדרך הטבע הבנלחמות והקטרוגים אשךיעמדוכנגדן הנחידידיי שאין כן אילו היו קרבנות אחרים עטן שם ותבין
אי אפשר לפרש כל זה בכתב ,רק מובטחני בחברת
מחבירים המקשיביםיבינו ברמז וסייעתא לדברינו והנה אי אפשר לפרש תעלומות לב בכתב,כי כל
אלה מדברי התוספות יבמות דף ס"ס ע"א ,מהא אילו הענינים הם מדברים המסורים ללב כל אחד
ראמרינן שם בגמרא ג' דברים עשה משה מדעתו לפי הזמן והמקום שויתיי"י לערי תמיד הוא כלל
והסכימה דעתו לדעת המקום ,פירש מן האשה ,גדול בתורה ,ואיזה פרשה קטנה שכל גופי התורה
והסכימה דעתו לדעת המקום שנאמרלך אמור להם תלויין בה ,בכל דרכיך דעהו והוא השר ארחותיך
שובו לכם לאהליכם ואתה פה עמור עמדי והקשו ושמעתי דרך צחות בשםדודיזקני מבאקדישא כ"ש
בתוספות ד"ה דכתיב ,ואם תאמר למה כעסו עליו טויה טעונם זוטא זצוק"ל שאמר בדרך רמז בפסוק
(אהרן ומרים) ,מאחר שהסכיםלו המקום ויש לומר קשאמר אליהו עד מתי אתם פוסחים על שתי
משום דאמרינן בדרך שאדם רוצהלילך בהמוליכין הסעיפים ,היינו ברמז על ב' סעיפים שכשולחן-
אותו,וסייעוהו בבא לטהר עדכאןלשונו וכךכתבו ערוך,היינו סעיף אחד שבסימן א' שויתיי"ילנגדי
במסכת שבת והנה התבונן ברברי התוספות ,תמיד ,וסימן רל"א בכל דרכיך רעהו ,ורצה לומר
הוי ערום ביראה דלכאורה אכתי הקושיא במקומה עומדת ,כיון שאתם מדלגים אותן הסעיפים קוהןהןגופי התורה
ושהסכים הקב"ה וסייעוהו בבא לטהר ,מה זה והנה מה טוב ומה נעים שנחה רוח הקודש על הרן
שכעסו אבל הנראה מדבריהם שכך אמרו אהרן בע 9הש~חףערוך לקבוע זה הסימן בסימן רנ"א,
ומרים ,הן אמת שהסכים הקב"ה לררך זהכי הבא להיות זה פרקדה קטנה שכלגופי תורה תלויין בה,
ליטהר וכו' ,אבל אילו היה בא לטהר באופן ודרך והנה התורה היא נארגת מסוד רנ"א אלפי ציתות
אחר וסלא ישנה מטבע העולם היה גם כן מסכים שבספריצירה כנודע ,והואבגימטריא קדו"ש קדו"ש
הקב"ה ,ולמה אחזהדרך שלא כטבע שלעולם והנה קדו"ש בהחזרת האלף לאל"ף .ועם הסימןאי שבו
 4היתה תשובת השם יתברך אליהם לאכן עבדי משה נקבע עלפיטרן טהרט"אשויתיי"ילעדיתמיד ,הוא
וכו' פה אל פה אדבר בו וכו' ,אבלמי שאינו כמו ריכב ,סודו ידוע שמותיו של הקב"ה ,והוא תורת
משה אפילו יהיה נביא השם ,צודקים דברי אהרן הוי"ה תמימה ,ויאמר אלקים יה"י או"ר ,והוא סוד
ומרים בין והתבונן וינעם לך אבל צריך האדם ר"חמנא "9בא ב"עי בין והתבונן ועם הרמז הזה
לשקול הכל בפלס ומאזני משפט לבל נטות ימין אמרתי לפרש הגמראעירובין דףי"ג שאמרר'מאיר
ושמאל מדרכי התורה חלילה,כי במקום שישאיזה כשבאתי אצל ר' "צמעאל אמרליבני מה מלאכתך,
נטיה מדרכי התורה ואזהרות חז"לאין חכמהואין אמרתי לו 9ב"9ר אני ,אמרליבני הזהר במלאכתך
עצה ואין תבונה וכו' כללו של דבר הוי ערום שמלאכתך מלאכת שמים היא ,שמא אתה מחסר אות
רחמנא לנאבעי ביראה,עייןפירש"י שם לבקש עדמומות ותחבולות אחת אומייתר אות אחת נמצא [אתה]מחריב אתכל
לפ' הזמן והמקום וכן ,תכל שלא יתעוררו לנגדו קטרוגים ומלחמות העולם כולו דלכאורה "ם להתבונן מה זה ששאלו
ואם עימ שכל לך תתבונן מעמן השעיר של יום ר' ישמעאל מ"ה מלאכת"ך,וכי מלקא דעתך ששאל
הכפורים ,ומקוערות שבתפילין וכיוצא ועיין בזהר את כל תלמידיו מה מלאכתם ,דלמאאינו שום בעל
בא ל"ג ל"ד מענין איוב שהיו קרבנותיו רק עולה מלאכה והנראה ששאלו מ"ה מלאכת"ך היינו

מעין ההוספות
*אין דעת חז"ל לפרישות אף כשקיים כבר פו"ר
* סוד רל"ב ,יהד או"ר ,רחמנא לבא בעי  -בדברי של מוהרצ"ה ומוהרצ"א
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חטיארית ,יזהו מהכעסם והגאותך" עחן זה בשער-הקדושה .אמנם בענין הגאות מ"ש
פהרח"ו ר 9ובפרט בהלכה -עיין שם  -אין זה בכלל זה חדוה דשמעתא הבאה גם כן

הנעם והגאוה

הוספות מהרצף
מלאכת שמים דרכווהילוכובקדותיה ,והשאלה הזו העולם בהיתר ואיסור והנה נברא האדם שיתגבר
תתכן ביותר דוקא לר' מאיד שלא עמדוחכיריו על כמדות הנפש דקדושה על המדות והכוחות שכנפש
סוף דעתו ,ונהיה דרכו והילוכו בקדושהלפי הזמן הבהמ=ת ,ולא לשמוע אל התאוותהגופניותהבאים
והמקום ,והבן אז השיבלו הקדוש ר' מאיריבעיר מנפש הבהמית והנה האדם אשר אינו הולך אחרי
אני ,רצה לומר אני כל מלאכתי וכוונתי לה=חוד שרירות לבו הרע ,והגם שמתאוה לתאוות האסורות
העליק סודריעב,ר"חמנאי"באישעילפיהזמן והעת עם כל זה חוסם תמיד תאותוואינו עושה שום דבר
והמקום (וכבר שסעתי בשם צדיק אחד שפירש כן איסור ,הגם דלאמיקרי רוגע,ואדרבהצדיקיתקרי
תיבת לבל"ר ,והלס"ד הוא הפעולה) .ואז השיב לו כיון שחוסם תאוותו בעבור כבוד השם ,עם כל זה
התנא ר' ישמעאלבני הזהר במלאכתך ,שמלאכתך בבואולעולם הבא לא השליםשיעור קומתו ,אם לא
מלאכתשמיםהיא ,שמא אתה מחסר וכף רצהלומר הפך מר למתוק דה=נו שכל כך להם כהזקה עם
דלזה צריך זהירות רב ואומדן דעת לשקול הכל הנפש הבהמית למאוס ברע ,עד ששב אליו לטבע יהפוךחציך
בפלס ומאזני צדק .שבנטעה זו לזה הדבר הנעשה מאוס ברע בתכלית ,ונתהפך הנפש הרע לטוב ,זה יאיי
נקרא מצוה ,מה שאין כן בודעה שניה הוא בהיפוך ,הוא השלמת שיעור קומה ולא יבוש לעולם הבא
הכללפיהזמןוהמקום,ונקרא מחסראומייתר והבן וע=ןענינים האלו בספרהתניאטרפוןזטניט,ותבין
הענין כי אי אפשר לפרש בכתב ואתה דע לך .תה באפשר לפרוש דברי מרן הקדוש ,לתקן המעוות
ה נוה"8וות הרע בלב שהוא המעוותבנפשו ,קודם
שירשית מדברי פהרחץ מה שלא ביאר הרב בעל
ש בא,לעולם הבא כי הגם שכבר בטוח שלא יחטא
הקונטרס ,לתקן המעוות קודם שיבא לעולם הבא
רואה ,מהו כוונתו בפועל' עמוכל זה צריך לתקן המעוות כנ"ל קודם
דברי מרן ז"ל מתמיהיםעין כל
ש בא לעילם הבא ,בכדי להשלים שיעור קומתו
ככלל ,אחה מעוות יתקן ,אם הכוונה הוא
ב
ו
ש
י
ש
לעולם הבא' נלא יבוש ולא יכלם
ויתקן עבירות שבידו ,זה אינו צריך לפנים דבודאי
גם בזה קיצר הרב גם מדברי סרן טהרחץ ,חה
מצות תשובה חובה אקדקפתא דגברא ,ובאם לא
נשוב רשעמיקרי וגם אומרו קוד"ם ושב"א לעול"ם לשק מרן חהר מהכעס ,אפילו בשעה שמוכיח את
הב"א,וכי הוה מלקא דעתך לתקן אחרשיבאלעולם בם לאיכעוס כללועיקר עדכאןלשונו והנה הרבה 4,
הבא ,והיום לעשותם כתיב ,כיאין מעוטה ותשבק עניניםהיה לדבר מזה מה שגורם הכעס ,שהוא טורף
ודעתוכו' וגם אם כוונתואיזה תיקף מעשההוהלי נפשו באפו שמסתלקת נשמתו ממנו כאמור בזוהר,
להרב לסדרדבריו אלה בועש"ה טו"ב ,והוא מסודר ומיקרי עובד עבודה זרה ח"ו כמו שאמרו רז"ל
באזהרת מו"ר מר"ע והנראה לי ,דהנה הנפש בגמרא ,ושומר נפשו ירחק מזה ויעורה לעצמו גדר
הקרושה שבאדם ממנה באים המרות והתאוה לגדרוסייגלס=ג שלא להקפידאפילובביתו הקפדה
והתחיקה לי"י ולתורתו ולמצותיו ,ויש בכל אחד בעלמא והנה כתבוחכמי המוסר שבעת אשריצטרך
נפש הבהמית שממנה כל התאוות ותשוקות להנאת לכעוס לשם שמים ,כגון להוכיח את בניו או על
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טעין ההוספות
*בענין העבודההנרציתשהיאלפיהזמן והמקום דוקא,ואילוהעבודה הקבועהכחוקהיאבדוגמתמציבה
וע"
הנצרכת להבחנהבין מצוה לעבירה ,שהיא כחוט השערה
* מענין פגט הכעס שהוא כע"ז ומסלק נשמתו של האדם ,ומורה דרך תשובהותיקון מלטד דעתאיטתי מותר הכעס

גודל הזהירות
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תולות להסרת

הנעס

הוספות מהרצף
הרשעים ,יראה לפניהם כאילו הוא כועס ,אבל לא אמרו כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה ,וכשמכור
יכעוס בלב ומה מאודמן הצורך להזהר בזה,כיכך כמה פעמים כעס ,הנה עבד עבודה זרה ח"ו וגם
דרכו שלהיצרלהכניס בלבוהיתרים שיראהלפניהם כשלמד תורה ועשה מצות בשביל ממון וכבודמבני
כאילן הוא כועס ומטיל הכעס באמת בלבו מעט אדם ,כדמיון כת החנפים ,הנה עבד עבודהזרה עיי
ן 4
מעט עד אשר ירתיחנו ברתיחת הקליפה על כן כחובתהיבבות שעריחדד המעשהאיך שהעובדכזה
החכם עיניו בראשו ,יתפלל להשם יתברך שיעזרהו מיגרע גרע מהעובר הצלמים מג' פנים ,אחד
על דבר כבוד שמו והנה בסגולהלהסיר הכעסלכוין שהעובד הצלמים עובד דבר שאותו הדבר לא הכעיס
בשם אהי"ה במילואו בההי"ן בגימטריא קנ"א את השם יתברך ,כגון עץ ואבן ומתכות ,מהשאיןכן
בגימטריא כע"ס עם הכולל גם להסתכל בכנף החונף עובד את בני אדם שבוראי הכעיסו את
שבציצית ,כג"ף בגימטריא כע"ס ,וראיתם אותו המקום ב' שהעובד הצלמים עובד בשיתוף תה
חכרתם וכר ולא תתורואחרילבבכםוכו' ובאם ח"ו עובד אלפים ורבבות ,היום עובד בשביל זה ולמחר
בא כע"סלידויטבול בטקו"ה בגימטריא קנ"א כנ"ל בהוביל אחר ג' שהעובד הצלמים מתרחקיןבני ארם
והאדם העלול לכע"ס מהראוי לקבל על עצמו בנדר ממנד שרואין אותו בשקרותי ,אבל לזה החונף

ליחן כך וכך לצדקה כשיכעוס ,וזה יחסום תאוותו.
ומצינוכן בשםתיטרדי טהרט"ק .ודעידידיכי הכעס
השפלבעיניו לא לא יבא רק מהגאות שיתבאר בסמוך ,והוא על פי
ינעס שכל כי בודאי העבד הקטן השפל והבזוי כאשר

אדוניו מכהו ורורהו ,הגם שנדמה לדעתו שלא פעל
און ואדוניו מעביר עליו את הדרך ,עם כל זה אינו
עומד להעם ולהתקצף נגדאדוניו,כיון שיודע ערכו
השפל נגד ערך אדוניו והנה כשיתבונן האדם
שפלותו שיודע בעצמו מחטאיו ופשעיו ,וישים אל
לבו זה באמת מה עבר עליו מעת היותו ,ומחבירו
אינויודע כלכך חטאים ואפילויודע שחבירוגםכן
חוטא בענינים גדולים ,ובעצמו יודע שאין בו אותן
העוונות ,המשכיל על דבר ומבין מה שאמרו רז"ל
הוי שפל רוח בפני כל אדם ,ולכאורה האיך אפשר
לאדם להיות שפל רוח בפני רשע מפורסם בזנות
וגזלות וחמסים ומלשינות ,והאדם יודע בעצמו
מצא בעצמו ככל ,ןהדא בעזרת השם יתברךנקימזה אבלכשישים אל
בים לבו העדנות שאדם דש בעקביו איך מצטרפים
לחשבון גדול ח"ו ,יראה שכדמיון העוונות הגדולים
יש בידו יותר ויותר מהאיש האון והבליעל והנה

יכבדוהובני אדם שיחשבוהועובדהשם.ועודאמרו
רז"ל כל המתיהר כאילו בא על כל עריות כולן
(יתפרש לדעתי להלן מה שנראהליבזה) ועודאמרו
כל המלביןפני חבירו ברבים אין לו חלק וכו' דמה
לי קטליה כוליה או קטליה פלגא ,נמצא הוה כאילו
שפך דמים וגם עון מוציא זרע לבטלה הוה בכלל
שפיכות דמים ח"ו ושטסתי טכנוד אדט"ו הרד
שגם דברים
הקדוש טוה"ר
די זצ
טנחםתטרעצנ
יבור הוא שיעור
"י
שכלוקר
ח,
בטלים הוה בכלל לא
קומה שלימה ,והנה הוא מוציאו לבטלה ומרצחו
והנה תמצא ג' ראשי עבירות חמורות מכל התורה,
הלא הם עבודה זרה גלוי עריות שפיכות דמים שהן
ביהרג ולא יעבור ,והנה הנם בעוונותינו הרבים
לאלפים ולרבבות ביד האדם וביותר לשון הרע
שאמרו רז"ל שחמוריותר מעבודה זרהוגלויעריות
ושפיכות דמים ועון גזל ישנו לאלפים ולרבבות
בעניני משא ומתןובעניני המלאכות ,וכשיבא לשוב
אינו יודע למי גזל כי רבות הנה מיום היותו על
האדמה והיה לי לדבר מענינים כאלה כמה וכמה
דפין ,אבל יכלה הזמן והם וכו' וכשיתבונן הנלבב

מעין ההוספות

מדבף מוהרצ"א עלשקיום התומ"תצריךלהיותבלתי לה'לבדו ,ואםמקיימןבפניותהרי המצותעצמןכע"ז ממש
*
ואף גרועות מהמשתחוה לצלם מעלה מזור וסגולה בקבלה מרבוה"ק במסירת מודעה וכו'
* אזהרות נוספותויתרביאורלאיסורים שהםאביזרייהודרציחה,הלבנתפניחבירו,הוצאתז"ל,דיבוריםבטלים וסרובה מדה
טובה במעלת הדיבור הנכבד ושמירתו

עי
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הושעות מהדצ"א
בכל זה הנה בודאי יהיה שפל רוח בפני כל אדם ,תיקונים וכונות רבות לחזור ולהביאה אחר שנטרפה
אפילו נגד רשעגמורבזנותוגזלימצא בעצמודוגמת וכאילו אין לו תקנה כפי בחינתיציאת נפש הכעס
אותן העוונות לאלפים ולרבבות ובפרט בהרהורי לכןצריך לזכור הרבה אפילו הכועס על דבר מצוה
עבירה ומראהעינים ,שאמרו חז"ל טוב מראהעינים (רצה לומרלזכור אתעצמו ,שיראהכאילו הוא כועס
(באשה טוב יותר ליצר הרע) מהלך נפש (היינו ולאיכנס הכעס בלבוולאיתפעל) .וכמעטשהוכיחני
מאותה מעשה עצמה) הנה לאיש אשר אלה לו ,מורי ז"ל כמה פעמים על שהייתי מכעס עם אחי
כשישים זה לנגדעיניו הלא ישפלבעיני עצמו לנגד שהייתי לומד עמו ולא היה לומדכרצוני,אפילובזה
הוכיחנו מורי ז"ל מאוד כאמור
כל אדם,ואיךיכעוסעליהםכיק שמכירערכו השפל
נגד כל אחד ואחד
שד שם ,לבטל הכעס יכוין בתפילת שחרית בשם
ידידיי ,היה בדעתילקצרבענין,אךלהיותהדברהזה ע"ב דיודי"ן למתק בו שם אהי"ה דההי"ן גימטריא
בפרט הזה מן הצורך מאוד לאנשים כערכי ליזהר כע"ס (רצה לומר עם הכולל) ,ובתפלת המנחה בשם
מאד מכעס ,והוא פנה לתורה ,על כן אעתיק דברי פ"נ למתק בו שם אלקי"םדיניםגםכן,ובערבית שם
סרן סהרח"ו ז"ר משער תיקון עוונות כל הצורך ס"ה למתק שם אדנ"ידיניםגםכן גם אלקי"םאדנ"י
לענינינו ,תהלשונו.בענין הכצם,מוריזללה"ההיה גימטריא כע"ס ,הרי ג' יחודים וגעולים בפשוטים
מקפיד מאד עלענין הכע"סיותר מכל שארעבירות (יש בכאן באפשר איזה חסרון,ועיין לקמן) להסיר
ונתן טעם לדבריו ,כי הלא שאר כל העבירותאינן הכעס ,שחרית מנחה ערביתיכוין כוונהזו כשאומר
מחליפין הנשמה כמו הכע"ס והענין ,כי כאשר העמידה בג' ברכות הראשונותיכוין כונהזו בברכה
יכעוס האדם יסתלק ממנו הנשמה הטהורה אשרבו ראשונה כשמזכיר שם הוי"ה כרוך אתה הוי"היכוין
ונכנס בו נפש מצדחיצוניות ,ולטעם זה כל הכועס הוי"ה דיודי"ן גימטריא ע"ב ,ותכוין לצירוף לייחד
נבואתו וחכמתו מסתלקת ממנו ואף אם יהיה חכם עמה אהי"הדיודי"ן גםכן ובהוי"ה של ברכהשניה
גדול וחסיד ,כי מי לנו גדול ממשה רבן של כל יכוין בהוי"ה דס"ג ולייחד עמה שם אלקי"ם והוא
הנביאים כמו שאמרו רז"לעלפסוקויקצוף מוחהעל כשתנקד הוי"ה בניקוד אלקי"ם ובברכה ג' בהוי"ה
פקודיהחיל ,ואף עלפי שנתכעס עלדברמצוה.וזה דאלפי"ןוייחד עמה שם אדנ"י והנה הכע"ס דעכי
סוד טורף נפשו באפו,כי האדם טורף נפשוועוורה ב' קנ"א הם א' אהי"ה רההי"ן ,ב' אהי"ה דההי"ן
אוהה טריפה וממיתה בעת כעסו ואפו ,והוא טורפה (בכפלו) א' פעם אל"ף ,ה' פעמים ה"ה,י' פעמים
ומשליכה ממנו ואף על פי שעשה האדם תיקונים יו"ד ,ה' פעמים ה"ה גימטריא קנ"א (ג' אלקי"ם
לנפשו ומצות רבות הכל נאבדת ממנו לגמרי ,כי אדנ"י גימטריא קנ"א) .והנה קנ"א גימטריא כע"ס
נאבד ממנו אותה הנשמה ובאה אחרת במקומה (עם הכולל) ,נמצא כי כעס נמשך מב' שמות אלו
וצריך לחזור ולתקן כבתחילה ,וכן בכל פעם ופעם אלקי"ם אדנ"י גימטריא קנ"א ,תרי בתי דינא קשיא
שכועס נמצא כי כל הכועס אין לו תקנה כי הוא ורפיא ,ומשניהן בא הכע"ס כשמתחברין זה עם זה
תמיד ככלב שב על קיאו ואם היתה מתעברת בו (על פי הדברים הנ"ל תבין מה שאמרו רז"ל מה
איזה נשמה קדושהלסייעו גםהיא מסתלקת,ועלזה שהיונוהגיך מרפלוניביומא דרתח לא מצלי,להיות
גםכן נאמר טורף נפשו באפו ולאיוכללהשיג שוס החיקק של כע"ס בכונת התפלות ,ואפשר במצוא
השגה מי שהוא בעל כעס,כי הוא בונה וסותר בכל יומא גופא לא מיסתייעא מילתא כי אין קטיגור
עת מה שבנה.אך שארעבירותוכו'.אךהכעסןצריך נעשה סניטר .ואפשר ל"א מצל"י אינו רוצה לומר
שעין ההוספות

* ועתקת בו אזהרה לשמירת הראיה ,שהיא איסור דאורייתא ולא רקמילי דחסידותא

הכעס מחמו
ששמה

הנבנות לביטול
הכעס

לב

הקדמה ודרך לעץ החיים
הוספות מהרצף

שלא התפלל כלל,כיאיך סלקא דעתך שלא התפלל
כלל וביטל מצות עשה ולעבדו בכל לבבכם,וכימי
שאכל שום וכו' ,אבל נראה כונה שבההוא יומא לא
הוה מצלי בכוונות הידועים לתקן העון ,רק המתין
לתקןליום אחר נראהלי) וזה סודכי כע"ס בחי"ק
כסילים ינוח ,כי כחי"ק גימטריא ק"ך צירופי
אלקי"ם ומשם נמשך הכעס והנה בחי"ק אותיות
יב"ק והוסיף עוד אות ח' בינתיים ,והעניןכי יב"ק
הם הוי"ה אלקי"ם ובהיותם מתחברים מתמתקים
אלקי"ם עם הוי"ה ,ועלידי הכעס הושמה אות ח'
ביניהן ,שהם ח' מלכים דארץ אדום ורצה לומר,
כאשר יוחשב נצ"ח הו"ר תרי פלגי גופא כל אחד
בפני עצמוהרי ח' ,ולהיות הכועסבעוונותינוהרבים
נקרא מפריד ,גם זה נרמזבפירוד נראהלי) ועלידם
מחזיר העולם לתוהו ובוהו ונרגן מפריד אלוף,
וכשנפרדים נעשה אלקי"ם דינא קשיא ,ואז הוא
כועס שהם ק"ך צירופי אלקי"ם שהם גימטריא
בחי"ק וזה שאמרו לאהרן קום עשה לנו אלקים,
תיקון הכעס שיתפשט שם אלקים דקדושה שהוא א' ,ועל ידך
טנפה תענית יתפשטו ויעשו אלקים רבים שהוא ק"ך צירופי
אלקי"ם ,וזהו אשרילכולפנינולשוןרבים ,לא אמרו
אשר ילך גם כונת אומרם ילכו יתפשטו ,כאדם
ההולך ומתפשט ממקום למקום ,כן אלקי"ם זה
מתפשט והולך עד שיהיו ק"ך צירופים ,וזהו אשר
ילכ"ו בלשון רבים וזה סוד הרמוז בסבא משפטים
על פסוק מלך אלקים על גוים ,איך שמתפשט זה
השם אלקי"ם שיצא ממש בחינת אלקים אחרים,
והתפשטות הזה הוא עלידי העשותו לק"ךצירופי
אלקי"ם ,ועד כאן הוא בקדושה ומשם ואילך הוא
אלקים אחרים ,ונאחזין בק"ך צירופי אלקים הנ"ל
וזה סוד הנזכר בפסוק ויעשו להם אלקי זהב לשון
רבים ,גם אמר עשו להם מסכ"ה גימטריא ק"ךככרי
זהבכמנין מס"כ כמו שאמרורז"ל,וה'יתירה של ה'
אותיות אלקים שהוא שורש ~כל הק"ךוזהו מסכ"ה
מס"ך ה' לכן תקונו שיתחבר הוי"ה עם אלקי"ם מה
שהפרידם תחלה בסוד כע"ס בחי"ק וכו' ,ויחברנה
עם הוי"ה כנ"ל בתפלתהעמידה בברכהשניה ונעשה
יחודיב"ק ואז נשאראלקים ממותק בשם ע"ב שהוא
רחמים (לכאורה נראהפוצריך לומר בשם ס"ג כמ"ש
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הוספות מהרצ"א
רגע מהיום ההואאזיותר מהמובחרוכו' ועודתיקון לשונו גם זה הואכפימאמרינו שהוצרךמרןלהזהיר
כע"ס ,הנה הכע"ס גימטריא כמנין כנ"ף שהוא שם בזהלמי שרוצה למלאותידיו בחכמה ,הגם דבלאזה
אהי"ה דההי"ן ,וד' כנפותשכציציתוד'פעמים כנ"ף מצווה מפי חז"ל שאמרו כלהמתייהרכאילו בא על
גימטריא כמנין ציצי"ת והנה אמרו בקריאת שמע כלעריותכולן (וכמו שיתבאר אםירצה השםלהלן),
צריך לשים ד' ציצית נגד החזה ,והנה שם בחזה וקרא קא צווח תועבתי"י כל גבה לב ומיזוטרהאי
וע"א מתגלים החסדים כנודע (ואם עיני שכל לך רכתיב תועבת וכו' ,והוא המטבע אשר פסל המלך
תבין באפשר גםכן למההתיקון הוא לטבולביוםג' י"י צבאות ,והשם יתברך אומראיןאני והואיכולים
ויום ו') ,ולכן בעוד שהציצית שם בחזה יכולים לדור עם כל זה הוצרך מרן להזהיר בכאן כמ"ש
למתק הכע"ס כמנין הכנ"ף ע"י החסרים המתגלים לעיל הגאוה והכעס הם אחים תאומים ,כי לולא הגאוה והכעס
תאימ ם
שם בחזה אשר עתה כנפות נתונים שם ויכוין הגאות לא היה מתקצף ,וכמו שהוכחתי הענין
בחסדים הממתקים הכנפות ,וכל כנ"ף כמנין כע"ס בקירוב אל השכל על כן כאשר יתקרב האדם אל
וטוב הואלכוין בשם אהי"הדההי"ן עודהואתיקון החכמה ללחום מלחמות י"י כנ"ל ,הנה יתאמצו
לבטל הכעס ,יטבולויכויןכי מקו"הגימטריא קנ"א ,ביותר עדו להפילהו כמכמורת הגאות והכעס ,עלכן
והוא ג"כ כע"ס ,ועלידי טבילות אלו בכונה הנ"ל צריך לעשות משמרת למשמרת ומידידבריבענייני
יתבטל ממנו הכע"ס אם לא יהיה על צר בחירתו הגאוה ,תדעידידי כמוךכמוני,שעניניהגאוהישלה
ויטבול ב' פעמים בשבועביום ג' וביום ו' עדכאן ענפים דקים אשר לא יתבונן בהם כי אם המשכיל
לשון מרן בשער תיקון עוונות
המחפש אחר שרשיוענפי העבודהזרה ורוצה לשרש
העתקנו כל זה להתוודע ולהגלות גודל האיסור מן אחריה' כמ"ש העוקר עבודה זרה צריך לשרש
הכעס ,ולהמציא רפואות תעלה למכאוב הכעס אחריה אבל כזולת זה ידמה לאדם שאינו בכלל
הגא ס' ואדרבה יחזיק עצמו לעובד באיזה ענינים,
להשיב נפשות הנדחים מחמת הכעס ,העטיכלימי
עלומיו ולא יאבד זכיותיו והנה הזהיר מרן ביותר ובאמת הוא גאות ואזכיר לך איזה ענפים לאיש
בכאן מי שרוצה למלאותידיו כחכמה הלזו,כי הנה ההמוני כערכי ,וממנו תקיש אל השאר כשרואה
חקלא אדם שמגבריןעליו ח"והרהוריםרעיםיפול בעצבות העצבות
עיקר מגמת לימוד החכמה להיות ממחצדי
ח ולא יתאמץ לעלות במרכבה ללמוד תורה ,מהרהורים -
לבער הקוצים מן הכרם ,והכועס בעוונותינו הרבים
מגביר הדינים ונותן כח ח"ו אל וכו' עלכן ביותר באמרו תורה צריכה ללמוד כטהרה .תדעידידי שזה
צריך לזרז בכאן כי כאשר יתחיל ללמוד הנה הוא הואענף דקמענפיהישוועשאינומכירערכו ומחשב
מתחיל ללחום נגד הסטרין ,וכמיםהפניםלפנים גם את עצמו כברלמסוייםוליודעעניני העבודה ואילו
הם יתאמצו נגדו להחטיאו ולהקניטו בכעס ,היה מכיר את ערכו שמעולם לא עזב באמת המחת
וכשיכעוסיתן כח ח"ו וכו' עלכן ביותרצריך גדר תאוות העולם הזה ,והוא קשור ודבוק בעבותות
לגדר וזהירות לזהירות מי שרוצה לבוא לטהר אהבת עולם הזה ,איך ימלאנו לבו לבקש גדולות
יקדש בקידושי החכמה הלזו על כן הזהיר מרן ונפלאות אשרשייך להשרידים אשרי"י קורא .אכן
בכאן באזהרותיו מזה ,הגם שהוא באזהרה כפולה לפחות הערך די לקים בכל עת ולא תתורו אחרי
מפי חז"ל אפילו בלא עסק החכמה .התבתן בזה לבבכם וכו' ,דהחנו בטרדת הרהורי היצר יסיר
ההרהורמלבוויחשובלקיםולאתתורווכו',ויחזיק
(יח 4גם בזה קיצר הרב בעל הקונטרס מלשון מרן בלימוד התורה ומצותיהבמוחין דקטנות כשורלעול
וזה לשון מר"ן ,גםצריךלזהר מהגאותובפרטבענין וכחמור למשא ,כמהראוי לפחות הערךוקלי הדעת
הלכהכיגדול כחה ,והגאוה בזהעוןפלילי עדכאן ובענין הזהיש כמהאנשים אשר כהתלבאנושיהתלו *
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קבלת רבוה"ק שדביקות ללא עמלבעיון וחידוד התורהאין לה קיום
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מצד אחיזת היצר הרע ,כדאיתא במדרש הנעלם פרשת תולדות (דף קל"ח).יס ונאמר גבי
יהושפט ויגבה לבו בדרכיי"י .ועיקר הגאות שלא יהיה לו התנשאות על זולתו ועל חבירו,
הוספות מהרצ'א
בלומדי התורה בפשטים לפי פשוטו ,באמור לא זו
הרדך ישכון אור ומהראוי ללמוד תורה בהתלהבות
ודביקות ,ובאם לאויותר טוב שלא ללמוד ועלכן
הם בעצמם מתבטלים מתורה ועבודה ער עת בא
א
ו
ה
איזה שעה המדומיית לפי רעתם שזה הוא השעה
ו
ת
ע
ד
ב
ו
ה
י
ר
ז
י
ב
א
שהוא
ת
ו
א
ג
ד
שמדמה
ראוי
מענפי הגאוה הרצויה לרעתם לעיין באיזה מילין ,וכן בעניני לטובות גדולות ,ואילו היהיודע ערכוהיה מקבל
התפלה אלה הםענפי הגאוה שמרמים ברעתם אשר הרחקות באהבה והשם יתבררירויח לעמו וישפיע
הש2
מוחין ,העצבות להם יאתהמוחין רגרלות,ואינם מכירים ערכם אשר להם כל טוב בחסרים מגולים ברוב רחמיו וחסריו
מהדחקית אין להם עסק בשכליות עמוקים גבוה מעל גבוה ,וכהנה יש לאלפים ענפי הגאוה ,השם יתברך יורה
אשר הוא להשרירים אשר י"י קורא אשר יורעים
לעמו הררך הישר ,ישמע חכם ויוסיף לקח
האיך לעשות תענוג ונחת רוח לבוראם בכל שעה
ושעה ורגע ורגע ביחודים נפלאים כפי אשר חלק (יפ 4תה לשונו שם ,הכיאיצטריךיצר הרע לעלמא
להם השם יתברך ואותן האנשים הכסילים טח כמטרא לעולם ,ראלמלאיצר הרע חרוותא רשמעתא
מראות עיניהם ומהשכיל לבותם ,ורוצים לילך לאהוי וכר,עיין שם והנה נראה מכאן שמן החיוב
בעקביהחסידים הקרושים ,כמרומה להם בסתר אשר הוא להיות שמח בעסק ההלכה ,וכן נראה מעובדא
גם להםיד ושםבעניני שכליות והםנופלים בשוחה ררבה בש"ס רפתח במילי דבריחותא והנה נאמר
שפטוב ששאלואותותלמידיו,
עמוקה לעזוב ררךיושר ולבטל התורה בסיבת גסות בכתביתיסירי
עס
נע
רוחם וגאוותם השם יתברך ישמרינו ויצילנו עצה כשארם שמחהב
יק התורה הרי משתמש בתנא
 4היעוצה אחי לשפלי ברך כמוני היום ,לעולם ישים שנהנה מהתורה,עיין שם בדבריהם שהקרב שטבע
הארם את עצמו כשור לעול וכחמור למשא לתורה התורה הואכן שמשמחת הלב בעל כרחו הנה נראה
ועבודה ,אפילואיןלועדיין שום הרמת ראשאף על מהדברים הללו שאין מן החיוב על הארם לשמוח,
חדוותא פיכן יאמרברוך שלאעשניגוי,כיהגויאינו עושה רק אם הוא שמח בעל כרחו לא מיקרי נהנה
מותר ואם אפילי עבודה כזאת ושסעתי בשםצדיק אחד שאמר מהתורה והנה הדברים סותרים לכאורה לדברי
צריו שאחר גמר התפלה אנו אומריםעלינו לשבח לארון הזהר אבל המשכיל על דבר ימצא טוב טעםלרעתי,
הכל שלא עשנוכגויי הארצות ,להורות שהגם שלא כשיביןענין עסק ההלכה שהואלייחד הכל"ה תורה
יצאנו ידי חובתינו בתפלה שהתפללנו במחשבות שבעל פה ,בהסיר ממנה המוץ והתבן ולקשטה ככלה
והרהורים ומבלי הורע אתי"י ומבלי יראה ואהבה ,תעדה כליה ,ואז אמרהחזיבמאי בראאתינא לקמ"ך
אף עלפיכןעלינו לשבח שלא עשנוכגויי הארצות ,דייקא,פנים בפנים כנודע,אזיעלפי הרברים האלה
שהגויים אינם מתפללים להשם יתברךאפילו באופן תבין ממעשה ררב כהנא רגני תותיה פוריא וכר,
כזה ויבקש ארם מהשםיתברךיעורהו עלרברכבוד ותבין מ"ש בוהר ואת הפעם עצם וכו' לבסמא לה

שמו לעבדו באמת ובתמים בלי שום מחשבה אחרת,
וביראתו ואהבתו יתברך שמו ועור יאת לרעת
מעניני קבלת הרחקות והעניות באהבה ,ומי שהוא
בהיפך שמתעצב ומתכעס בקרבו ולא הוטבבעיניו,

:ן:
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*יבאר מהו עסק התורה והמצות כשור לעול וכחמור למשא
*יוסיףביאור במה שקיום התומ"צחייבלהיותבהשליךממנואפילוהתענוגשמעיןעוה"ב,ועכ"זבלימוד התורה ממבעושיהיה
בו תענוג בהכרח ותפלתנו שנזכה לתענוג זה כדי לעשות נת"ר ליוצרנו

.

מראה מקום לספרי מוהרצ"א שבהם מתבאר המעשה דרב כהנא ודגרי הזוהר בדרך הפשט
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סור מרע ועשה טוב
באמור לו לבו שיודע

לה
גברא דדנודיניה על שרצה

ומבין
(עיין באותו מעשה דהאי
ומתנשא על חבירו אשראינו יודע בץ
לבייש את חבירו בהלכה ,בזהר פרשת שלח דף קס"ז),
בחכמה

המתגאה

כמוהו .ובפרט בחכמה זו מונע ההשגה אם חשובבעיני עצמו אשרלוידיעה והבנה בחכמה
זו .בוודאי אםיגיע לו איזה התנשאות וגבהות על חבירו שאינויודע כמוהו ,אזידע בוודאי
שלא נגע כה עוד ,ולא השיג בה כלום ובאה למחשבתו הגאות על שהשיג באיזה הגשמה
שהגשים (בדעתו ושכלו) ח"ו במדות וצנורות עליונים ,מזה צומח לו גאות ,מחמת שתפס
במחשבתו במקום דלית מחשבה תפיסא ביה כלל .וידע שצריך תשובה ליחד באחד אמת
הגאות,מ
במסירות נפשלי"י ,להעלות מ"נולייחד ביחוד הנזכר בשער-היחודים בתיקוןעון
וביחוד המבואר בסוף יחוד הדיקנא קדישא ,שלא יתאחזו בוהחיצונים שיכוין בשניאלהים

הוספות מהרצ"א
במילין וכו' ,ובין והתבונן היטב מה שהשיב רב הגאוה ההיא מן הקליפות שאתה גרמת ,ולהחזירה
כהנא לרב תורה היא וללמודאני צריך,כי מהנהגה להשם יתברךכי הוא בעל הגאוה האמיתיולו יאחה
י זה פירשנו מאמר הש"ס כלהמתייהר המתדהר כבא על
הגשמיות יבין הנהגת אשת חיל יראת י"י תורה הגאוה (ועלפ
כאילו בא על כל עריות כולן ,דהנה איסור העריות עחית
שבעל פה ,והבן מאד והשם הטוביכפרבעדינו ואל
דקרובים דנקרא משתמש בשרביטו של מלך ,כנודע
יאמר פינו דבר שלא כרצונו
* (מ) אעתיק לך הייחוד הנזכר בתכלית הקיצור מיחודי אורות עליונים והנה כמו כן המתייהר
להסי"ר הגאו"ה תכוין לשם י"הכי גאו"ה גימטריא והמתגאה משתמש בשרביטו של מלךכי לו יתברך
י"ה,ומילוי שלי"ה בההי"ן (כזהיו"ר ה"ה)אותיות יאתה הגאוה) ,כי י"י מלך גאות לבש ותכוין
המילוי הם וד"ה גם כן בגימטריא גאו"ה וזה סוד להחזירה עלידי שתמלא שם י"ה במילוי ההי"ן,
אשירה לי"יכי גא"ה גא"ה ,הם ב' פעמים גאו"ה ותכויןכי שם י"ה פשוט העולהגימטריא גאו"ה הוא
הנ"ל ,אחד כשם י"ה פשוט ואחדבמילוי כנ"ל כי א"ל (במילואו עם הכולל נראהלי)כי שם י"ה הוא
כל גאוה שורשה בשםי"ההגבוהיםהעליוניםכי שם בתיקון קדמאה דדיקנא כמבואר על פסוק מן המצר
י"י מלך גאות לבש (ולדעתי זה סודעזי וזמרתי"ה קראתי י"ה ומילוי שם י"ה בההי"ן שגם הוא עולה
מהילי לישועה שעלידי כוונת השם י"ה כנ"לאני גאו"ה ,תכוון אותו לז"א בתיקונים של הדיקנא
מחזיר הגאוה לו יתברך שמו,ויהילי לישועה מעון דיליה עד כאן דבריו (ועלפי הדברים האלה תבין
הגאות נראה לי) וכשהאדם מתגאה גורם גם כן רמיזתנו לעיל בפסוק עזי וזמרת י"הויהילי
שהקליפות שאין להם אחיזה רקבזו"נ שהם ו"ה ,על לישועה ,שכוונת זה השם הוא ליליידועה מגאות
גאות האדם גורם ח"ו שהקליפות מתגאים אשר יאתה להשם יתברך דייקא .וסים זה אל"י ,פגם הגאוה
ידי
ויונקים מן מילוי ב' אותיות הראשונות י"ה מן להורות לכוין בהמילוי די"ה עם הכולל כגימטריא יתקיני
המילוי התחתון שבכל המילואיםדהיינו דההי"ן,כי א"ל הוא כוונת השם י"ה בפשוט ,וכוונת המילוי
אין החיצונים שולטים להתאחז רקבמילוי התחתון ,דההי" 7אמר אלקי אב"י בגימטריא י"ג תיקונים
וזה סוד והדו"ה בנדתההיינו ו"ה דו"ה הוא מילוי שצריך לכוין אותו כאמור והבן תיבת ואנוה"ו
ואדוממנהו ,כי יראתי להרחיב הדיבור)
י"ה דההי"ן (עחן שם עוד באורך) ותכוין להסיר

יי

מעין ההוספות

ן למקום שבו נעתק יחוד זה באריכות ובתוספת מרעה
*יציי
* בגגות מדת הגאוה ובביאור היותה כאיסור עריות וכשרביטו של מלך

ין
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עםיוד אותיותיהססא המבואראצלינו על שם ר' עקיבא שנכנסבצילוםויצא בשלום,כי שמו
מורה על יחוד זה .עק"ב הם ב' פעמים אלהים ,יוד הואי' אותיותיהם .שהיה תמיד בסוד
עק"ב ענוה יראתי"י .והא' הוא כולל אלופו של עולם ,שהיה בעוזרו שלא ידחפו אותו לחוץ
מלאכי השרת (ועיין פרק ו' משער ספירת העומר).
אמנם ,אם מגיע לו שמחה וחדוה דשמעתא מחידושי ועסק החכמה הפנימית ,בוודאי
ם מיתר .כדאיתא ברעיא-מהימנא ובתיקונים דלית חדוהבין חברייא כחדוה דאתחדשבינייהו
דש:2עע
מלין דאורייתא .ומצוה רבה היאמנ ועלידי זה יזכה להשגה,ואין לך דבר שתועיל להשגה
כשמחה של מצוה ,עחן בספרהגלגולים .וסגולת השמחה הבאה או להוריד מ"ר ולהמשיך
השפעות טובות על בית ישראל ,ובזה שלום.
 .והנה באמת לאו
שישית ,יתקדש עצמו בשעתהזווג שלאיהנה .עד כאןלשון סהרח"ונ"י
כל אדם יכול לקיים קדושת הזווג אם לא למד בחכמה זו ,לידע צנורות היחוד ,ולהפשיט
קדושת הזיוג מחשבותיו מן החומר הגס ,ולקדש עצמו במחשבתו ביחודי שמותיו יתברך במקור הווונ
במסירות נפש באמת לי"י .ושסעתי מסורי דעיקר קדושת הוווג הוא קודם הוווג ,לדבק
במחשבתו ולקשר עצמו בבורא ית' ברוך הוא וברוך שמו יתברך ויתרומם ויתנשא ,כמבואר
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השגחת הפרטים
והמקחם

הוספות מהרצ"א
עוד אחת מה שהשמיט הרכ כעל הקונטרס מדכרי אשרעדוית היחוד שתרצהותכוין ככחהיחוד ההוא
סרן טהרחץ והואזו זה לשתמרן,כל צערשיבאלו לדחות ולסלק כח החיצונים שלא יתאחזו ביחוד
יפשפש במעשיווישוב אלי"י דעידיריהקורא שלא אשר עשית בתחילה וכר וזהעניינו,תכוין ב' שמות
יחשוב שוםדבר שבא במקרהנודברזהגרם זאת ,רק אלקי"ם משולביםיחדבאלוהנקודותאא ההיי
הכל בהשגחת הבורא יתברך שמו.ומי שנותן דעתו טט כל אותבצירי חוץ הלמד הב' בסגול ,והממי"ן
על המקרים עליו הכתוב אומר ואם תלכועמיקר"י בפתחץ ותכוין כי יו"ד אותיות אלו בגימטריא
והלכתי וכף וקציתי ,בעתשיזדמן לאדםאיזה דבר עק"ב ,ועם כללותהיו"דאותיותהםגימטריאיעק"ב
עיגום ומצעך יזכוך ויאמד הפסוק ראהעניי ועמלי (אשך מיטתו שלימהבלי התאחזותחיצונים כמדע),
ושא לכל חטאתי ,כנדי שישים אל לבו שהוא וכן הנקודותגימטריא יעק"כ (ולדעתיזה סודויעקכ
בהשגחת הבורא על עוונותיו להזכירו כדי לפשפש איש תם יושב אהלים ,אתוון אלקים ,אשר מרמזין
במעשיו ומה שאמרו רז"להיכידמי יסורץ אפילו למספר יעקב בתמימות עם כללות האותיות והוא
הושיטידו לכיס וכו' ,הוא דוקא כשמשים אל לבו שמירה מעש"ואישיודעצי"ד שלאיתאחז בקדושה
נראה לי ,והמבין יבין)
שכל תנועותיו מסורץ בחפץ הבורא .ותכץ מאוד
ותשים הדברים על לבך.
נראה לי ,היינו כשכא לו ממילא השמחה
(סב*
(טא)זה לשוז ספרהיחודים ,כברידעתכיהחיצונים באהבת התורה ,וכמו שהעתקתי לעיל בשם
הבעששי.
נאחזים בשם אלקים ,ולכן תכוין בזה היחוד אחר

יי

תעין ההוספות
' תוספת למבואר בפנים בענין היסורים
*עוד מדברי מוהרצ"ה על המלחמה העצומה הנדרשת לשם קדושת הזיווג והפרישות
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בספרי קדחנה ,אבל בשעת הזווג אי אפשר שלא יהנה .וראחתו מן מאמרם ז"ל במדרש
 4שוחר-טוב בפסוק הן בעון חוללתי :כלום נתכוויןישי אבי להקימני כו' לא נתכווין אלא
להנאת עצמו ,עד כאן.סג ואביו של דוד הואישי שמתבעטיו של נחש .ובספר הקדוש מעם
פריטיך אומר שלכך לא תקנו ברכה על תשמיש,כיאי אפשר בלא תערובותהיצר.סד אמנם
אני מנהיג לתלמידנו ,הגם שלא תקע ברכה במסח שם ומלכות ,אבלירא שמיםיתן שבח
והודאה על ההנאה שנתן לו הבורא כל עלמין ברוך הוא וברוך שמו ברוב חסדו ובטובו
הגדול ,שנתן עזר לנעזר בגבורה .אמנם מה שביכולת האדם להרחיק עצמומן הנאה בוודאי
על דברי רבינו הקדוש
ירחיק .על דרך ששמעתי גשם הרב הקדוש טויה דוב בער
לא נהניתי אפילו באצבע קטנה שלי ,רזה קאי על קדושת הזווג ,על דרך אמרם ז"ל לא כל
האצבעות שוות .אמנם אםיגיע לך הנאה ,תן הודאה לבורא כלעלמין על חלקך ,בכל לשון
שאתה שומע ומדבר .ובזה תחזיר ההנאה לבעליה ולא תמעול בקודש.
שביעית ,טהרה וטבילה בכל עת ,ולפחות בעת הצורך.מה ריסם במקוד תכויןכי רומזת
ליסוד אמא ,הוא סוד התשובה ,והיא המטהרת את הבןהנעים בסוד תבוא אמו ותקנח וכו'.

ייה"ה

הוספות מהרצ"א

(טנ)הרבנ"יהביאהדבריםהללובשםמוריש,החש שתלויה בדצת אחרים,והנהגםכוהישלותר שאץ
4

זיהו כבוד הרב הקדוש טוה"ר שקב ירחק זצוק"ל,
תנוח נפשו בגן אלקים (תחם) שלמד זכות על
ישראל וכן היה דרכו תמיד ,ובודאי נתקבלו דבריו
במתיבתא דרקיע אבל המדרש יש לפרש באופן
אחר ,שנתכוין ישי הקדוש להנאת עצמו היינו
להכשיר זרעו ,שעל כן רצה לבא על השפחה בעת
הולדת דוד ,ונזדמנה לו אשתו בלא הודע ,ושיחרר
השפחה בתנאי ,להיות הלכה זו עמוני ולא עמונית
היתה עדיין רופפת בישראל עיין נא כל זה בספר
עשרה טאטרות ויונעם לנפשך
(טד) אמתנכון הדבר כתבכן הקדוש בספרו פרשת
וישלח ,וכתב כן בשם הפוסקים ,ואני הצעיר לא
מצאתיו בשום פוסק ,ולא ראינו אינו ראיה רק
הביאו בשם הרטבכן דלא תיקנו לברך על מצוה

מברכין ברכת המצוה על זה בכל עתהזיווג להיותה
תלויה בדעת אחרים שאסורלכוף את האשה,ועלכן
אין מברכין על הצדקה וגםכןאין לברך בכל פעם,
דמי יודע אם תתעברויקיים בביאה זו מצות פריה
ורביה וגם כן על ההנאה לברך ברכת הנהנין יש
לומר דאדרבה דמשום הכיאין מברכין דלא ניתנה
להנאה רק למצוה וגם כן אין מברכין משום
רמיכחש כתיש רקמברכין ברכתאירוסיןוז' ברכות
דנישואין ,יעחן הטעם בפרי-מגדים ריש הלכות
ברכות באורח-חיים בפתיחה וכמדומה שראיתי
באיזה פוסק טעם למהאין מברכין ברכת אשריצר
אחר המעשה אבל נאמןעלינו הקדוש במה שכתב,
ובודאי ראה כן באתה פוסק.
(טה)בדברימרן כאן כתב יטבול בעת הצורךלו ,רק

מעין ההוספות
* מראה מקום לעוד מספרי מוהרצ"א דמייר' מענין שא"א למעשה זה ללא הנאה וללא תערובת היצר
א
ע
י
ר
ר
* גם במקפא מפרש מוהרצ"א את המדרש בצורה דומה,וגם שם אומר הואכיבודאיהסכימו במתיבתא ד
לדבריהרבי
מלובלין
' תוספתביאור בדרך ההלכה והחסידות למה שאץמברכיןבכל עתהזיווג ,ומחזק את דבר' מוהרצ"השישבהויודה בכל לשת
שירצה ע"פ התורה טוב יותר שלא יהגה מחדש לחייב עצמו בברכת שהכל

לח

הקדמה ודרך לעץ החיים

ינדאיתא בנהר בראשית (דף ל"ג) .אמר רביחייא מקוה המים דא צדיק ,דכד מטי למקוה
המים אתמר ביה וירא אלהים את האורכי טוב ,אמרוצדיקכי טוב וכו' וביארנו זה המאמר
בתשובת שאלה באורך ומי המקוה הוא מי הדעת ,כמ"ש הרטב"פ ז" 5בסוף הלכות
מקוואות ובנהר שם :רבייוסי אמר מקוה המים דא ישראל ,שנאמר מקוה ישראלי"י .והוא
בסוד אבא חכמה עילאה ,דהוא דעת דזעיר אנפין ,והוא נקרא ישראל ,ונמשכת מנחלעליון
מולא עילאה נוצ"ר חס"ד לאלפי"ם (ראשי תיבות נח"ל) .ויכוין בכוונת יחודי המקוהמי
ובאותה תשובה הארכנו באורך בשורש כוונת המקוה,יהי י"י עמנו שתצא לאור,כי יסוד
גדול ביארנו שם מקור מים חיים.
הוספות מהרצ"א
אחר כך בתנאי השגת החכמה כתב בענין השגת
הטבילה שלא ונאדם אין לך דבר שמועיל כמו הטהרה והטבילה
בעתהצירו שיהיה אדם טהור בכל עת ,אבלאין מכל זה ראיה
להצריך טבילה שלא בעת המצטרך לטהרת הקרי
ואפשר כוונת הרב אפילו בעת הספק דמים חלוקים
ועכורים אבל לזה צריך אומדן דעת ,דלפעמים הוא
מתרמיתהיצר לבלבלו מדמהלדעתוענינים אשר לא
כן וכן ראיתיבעיני זולת כשעושה האדם טבילות
משום תשובה ובכוונות הראויות ,שיהיה כקטן
שנולד בהכנסו למקוה בהתקפל תלתגו תלתכבמיעי
אמו ,ואחר כך יוולד בריה חדשה על יוק תשובה
כשורה ,מה נחמד ונעים והנה החכםעיניו בראשו
לטהר אתגופו בכלזמןועידן ,אך לא בשגעון,זולת
באתה כוונה ודי בזה הערה למבין ורוצה באמת .והנה אעתיק לכם ידידיי עוד מה שכתבתי בספרי
נדאה לי הקטן
ישרנה דברים ערבים לכוונת המקוה בפשוט
י
"
ג
ר
(טת יחודי המקוה יעחן בפרי-עץ-חיים בשער במקוה יש תתק"ס לוגין ,ובירושלמי אמרינן בריה
יחודי המקוה השבת והנה מחדש נדפסו כוונת המקוה בקיצור בטילה בי"ו פעמים ס' (וכמה פעמים דברנו מזה
 4טהבעש"ט ,והוא לכוין שם קג,ש משולב עם שם מענין יוס"ף שלא נתבטל במצרים ,יוס"ף ראשי
' ה"ה  .'%ופירוש תיבות י"ו פעמים סמ"ך ואדרבה משם יצא מושל
"%%א כזה%,יזף  '%ה"ה ך ישדי
היחוד טהקדוש טוה"רדובגער ,שם קנ"אבגימטריא ואין כאן מקומו בזה) ,היינו תתק"ס ועם הבריה
מקו"ה ,ומקוה היא בעה ,ושם אגל"א הוא השראת שבטילה בו תתקס"א (ואםעיני שכל לךתבין מה
הדינין כל הגבורות ממנובאים(ולדעתייוצא מפסוק שאמרה רחל בלידתיוסף שרמזנו אס"ףאלקים וכו',
מתי %עשה גם %נכי רביתי) ,ובינה מינה מתערין אס"ף בפ' רבתי דאי"ק החנו בגימטריא תתקס"א,
דינין וכשמביאין את הדין לעולס המחשבה נמתק
בשורשו ,כי נקרא עלמא דחירות ,אפילו עבד הבא
שם נעשה בן חורין כידוע וממילא כשמביאין את
השם  %"%%לשם קנא נמתק הדין בשרשו ,ומשם
%%א נעשה שם %ל"ד ,נעשה ממנו הולדה,
ומהגבורה נעשה חסד לכןיכוין את השם %ל"דכי
אלופ"ו של עולם נמשך על ידי הלמ"ר שהוא ג'
אבות כל אחד כלול מיו"ד ,להדל"ת פירוש
למדריגות התחתונות (ולדעתי יחוד הזה כגימטריא
קוף טקום ,שהוא שמו של הקב"ה ,הוא שם הוי"ה
בריבועי' פעמים י' ,ה' פעמים ה' ,ו' פעמים ף ,ה'
פעמים ה' ,ומבטלין הקליפה אשר היא לקבל
הקדושה כקוף בפני אדם נראה לי)

מעין ההוספות

* מביא שמוהרצ"א עצמו טבל על דעתו של מוהרצ"ה שכיוון כל הכוונות הצריכות
* "כוונת המקוה בפשוט" מתבארת בהרהבה ובאריכות יותר בכמה מספרי מוהרצ"א ,ואגב כך מלמד דעת מסגולת הטבילה
במקוה
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קר"ייטבול במים קרי"ם ,בסוד מים קרי"ם על נפש עיפה ושמועה טובה מארץ
מרחק .אר"ץ מרחק נקרא יסוד התשובה,כייסוד אבא נקרא מרח"ק ,מרחו"קי"י נראהלי ,גבייהיקף
וירא את המקום מרחו"ק ,מבואר בסידור .הנה אר"ץ מרח"ק נקרא יסוד אמא תשובה
(ומרחק יכונה לבינה ,כטעם ממרחק תביא לחמה) ,והוא עצם המקוה ,ועל שמה נקראת
היבשה אר"ץ .וסוד מי"ם קרי"ם מספרו מ"ת ,בסוד שנאמר בשם הבעש"ט אשר הצדיק
נפטר ממיתה כשרואה קר"י ,בסוד יק"רבעיניי"י המותהלחסידיו(כי אצל הצדיק נחשבלו
צער ,ועל מקרה בלתי טהוריותר מצטער מצערמיתה ,ובזה נפטר ממיתה,כי מרדות גדולה
בלבו .ובזה תבין בסוף יומא על הרואהקריביום הכפורים ,יראה זרעיאריךימים אמן ,ודוק
היטב) ,יק"ר אתווןקר"י.ומים על נפשעיפה ,והמים בסוד מסירות נפש למיתה כמו בנפילת
אפים ,ונמתק במים קרים .ועלידי זה יזכה להשגה בסוד שמועה טובה ,וירא אלהים את
האור כי טוב כנזכר לעיל בזהר .ובמקום אחר נרחיב ,ולא באתי לכאן אלא לצורך אגב
השגת החכמה ,וכןקפיתי מדבותי.

הוספות מהרמ"א
רמזה שלא יתבטל בחרפת מצרים כיויהיי"י את
יוסף ויט אליו חס"ד) והוא בכונת המקוה לתקן
הברית (דרגא דיוסף) יסוד צדיק הוא באופן זה,כי
תתק"ס הואי"ו פעמים ס' ,והנהיש באדם ד'יסודות
וכל יסוד כלול מכולם ,הריי"ו יסודות (וזהוצירוף
תיבת יסודהיינו מהד' נעשה י"ו ,וכל אחד מתבטל
בס'),וכל אחדצריך ס' לבטלו שלאיהיהבובנותן
טעם מהקליפה והנה תתק"ס בגימטריא אברה"ם
שר"ה יצח"ק (ולדעתי הוא סוד המתקת הדינים

בחסדים ,והבן) וכתבבטניה עסוקות הנה המקוה
יש בה מ' סאה עד מ'יום של קבלת התורה ,וכמו
שבכל סאה מ'קבין ובכל קב ד'לוגין,כןבכליום ד'
עתים ובכל עת ששה שעות (הגם שהוא בהיפךאין
קפידא ,להיות המספר שוה) ,וכמו שבמקוה תתק"ס
לוגיןכן במ'יום תתק"ס שעות ועלשיעורהזההיה
גם כן הלוחות שהיה משקלם ארבעים סאה ,וכנגד
הקבין שהם ר"מחזרוושבוישראל ר"ממיל,כיעל
כל דיבור חזרו י"ב מיל ושבו י"ב מילהרי כ"ד" ,
פעמים כ"ד הרי ר"מ (נמצא ענין התורה והלוחות
נרמז בשיעור מקוה ,על כן מקוה מועיל להשגת
 .ולדעתי צריך לכוון זה
התורה כמ"ש טהרחץזפי

הענין) וכןיצירת הולד במ'יום שהם תתק"ס טועות
(הרי כשהאדם טובל במקוה נעשה כבריה חדשה
הנוצר במעי אמו ,והנה כששוחה הוא תלתגו תלת
כאשר הוא מוטל כפנקס במעי אמו ,ואחר כך
בהתפשטו הוא כהולדה התפשטות איברים ,ועין
בעץ-חחם שער הז"א ותבין) וכל שיעור המקוה
מרומזין בשם הוי"ה ,הסאין מ' מרומזין בהוי"ה
כשתצייר הההי"ן בצורת דוד"יאזייהיה מספר השם
מ' (וגם מ' צורתה כ"ו ,מספר הוי"ה נראה לי).
הקבין ר"מ ,הנה הוי"ה מספרו כ"ו בכפלו כזה כ'
פעמים ו' ,ו' פעמים כ' ,הרי ר"מ תתק"ס לוגין
מרומזיןבמילוי כ"ו שהוא פ"ו ,תכפלם פ' פעמיםי',
" פעמים פ' ,בגימטריא תתק"ס וזה סוד מקוה
ישראל הוי"ה (לדעתי שזהו שכתבו (המקובלים)
לטבול ד' טבילות נגד ד' אותיות אותיות הוי"ה
וקבותי שצריךלצייר השם הוי"ה במחשבתו בשעת

הטבילה) וכן ארץ ישראל מהלך מ' יום שהם
תתק"ס שעות (על כן מקוה סגולה לחכמת התורה
כמו שאוירא דארץ ישראל מחכיםואין חררה כתורת
ארץ ישראל נראה לי) וכן צריכה הנשמה לטבול
בנהר דינור שהוא סוד נו"ר דלי"ק בגימטריא ת',

טעין ההוספות

' תוספת ביאור מטוהרצ"א לענין טבילת ב"ק במים קרים שהם כמס ,ופוטרים מן המיתה

כוונת המקוה

ט
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ששיניתי שלאיעביר בכל לילהמןויחשיב בכל לילה מה שעשהביים'ייתרדה .עד כאל.
קזדם יז
ה נקרא בזהר מארי דחושבנא ,וזה כלל גדול לחכמה זו ונאמר וינוילנו היום למלאכה
למיחצית
והלילה למשמר ,ומשמר מלשון משמרת שמסננת את היין.מח כי היום נעשה לעבודה,
ובשעת עבודה אי אפשר להעמיק בשפלותו לאשפלא גרמים ,שלא להביאו לידי עצבות
ויתגברעליו ח"ו המרה שחורה אבל בלילהאינועובד .וגם איבא בזוהר חדש (פרשתויטע
י"י אלהים גן בעדן ,עין שם ,ודו"ק) שלא לעסוק אפילו בתורה קודם חצות כי התרעין
ננעלין  -עד כאןמט  -אם לא בימי החורף שהלילה לוה מן היום ,יש לעסוק אז בתורה.
גם צוה האר"י ז"ל שלא לישן עד שלש קבעות בלילה ,בוודאי מחויב אז לעסוק בתורה,כי
מה יעשה אז ,לישב בטל ח"ו אי אפשר אמנם תבין שלא יקשה לך .ונמצא הן בקיץ והן
בחורף אנו חושבין לחצות לילה שוה (בזמן) ,ונקרא כלשונינו(זייגרי"ס),וזמן שינה לשכב
(זחגר ט ),רמבואר זה בספרים ,דלא כמשמע מספר ששריציון.עיין בסוף ספר תבואות
שור ,ובספריחם מן השםים.נ
ריקנ
ת אחי ,השינה לא תהיה כשינת בהמהי אבל תכלית השינה תעיין בכוונת קריאת שמע
ה
העשינה  -שעל המטה איך להעלות מ"נ ליסוד אמא יסוד התשובה במסירת נפש למיתה בשכבך על
צדך השמאלית דמותא אתקשר בה ,ותעיין ותפקח בכל מה שעשית ביום ,ותתודה ותבקש
רחמים ותדבר מעל לבך כבן המתחטא לפני אביו למחול לך ,ותבכה אם תוכל ותשברלבך

מנה::גגנב

י
י

י

ג::

הלימוד בלילה

הוספות מהתצ"א
שהוא מהלך מ' יום תתק"ס שעות (וצריך הארם ( 411רצה לומר שלא ילמוד אז ברעודים קבועים
להתפלל במקוה שינצל מדין קשה) עודאני מדבר ,לעסוק בתורה בפלפול ולהעמיק בעיון ובפרט
מקו"ח תתק"ס לוניל ,והבריה הבטילה בו הוא בחכמת האמת,כיהזמןאינומצליחאז מחמתשאינו
תתקס"א,מנין ד' יסודות שבאדם א"ש ורו"ח מי"ם כלכךבסיוע משמים אבלחלילה לשכב בלא תורה,
עפ"ר ,והוספותהוי"וברוחסודוידוע נראהליעיין ובשכבך תשמור עליך כתיב ,וכל המשביע עצמו
מדברי תורה ולן אין מבשרין אותו בשורות רעות
מ"ש לעיל ,ותבין
כמו שאמרו רז"ל
רצה לומר שלא יעבור עליו לילה בלא תורה
(ט"
ועבודה
( 9אמת שמחלוקת קדומה היאבין הפוסקים ,אבל
(טח*אינוזז ממשמעותו,כיבשבילכןנקרא המסננת דעתי נם כן נוטה לדשה הרב .עחן בפרי-מנדים
משמרת שמשמר את היין מהפסולת נראה לי
אורח-חיים
תעין ההוספות

'והלילה למשמר  -ראה גם בס' עטרת-צבי ,זח'צ קלה ,ב) הנעתק להלן בהוספות
'עוד לשיטת מוהרצ"ה שזמן חצות שוה הוא תמידבין בקיץבין בחורף
' במקומות נוספיפ מבאר מזהרצ"ה את עבודת הצדיקיפ בשנתפ להעלות מ"נ במס"נ,והעידוצדיקיפ בשמו על עבודתוזו
*עוד בענין זמן שינה דקודם חצות וזמן תורה דאחר חצות
* בסגולת לימוד התורה בלילה השומר מרע ,בשכבך תשמורעליך

4

4
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שבחושך עלידי השינ"ה בגימטריא שס"ה ,והם ג'

בקרבך .ואז תמעט כל כחות הדינים
פעמים ק"ך צירופי אלהים וה' אותיות השורש ,כמבואר בכוונת פטום הקטורת ,ויתמתקו כל
הדינים .ואז אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך ,אחר שתעלה נפשך ליסוד אמא
לפקדון ותשמור עליך.
אמנם אחי ,נכר צוה הארי ז" 5בכוונת כידך אפקיד רוחי הנהגות רבות,עיין בכוונת
קריאת שמע שעל המטה ,ואם אתה אין באפשרי לא תוכל לעלות ,כי הכלל בזה שלא
להונות את עצמו .וצריך כל בר דעת הרוצה באמת עמוד העבודה למדוד את עצמו ולמדוד
הכלי שלו לכל תנועות עבודה תמה אם הוא זכאי והגון לדבר גדול .ובאם שמבין שאינו
יכול לעשותהיחוד בפסוקבידך אפקידרוחי למסור עצמו למיתה ולהעלות מ"נליסודעליון
בפקדון ,אז לא תעמיק גם כן בשפלותך שלא תישן בעצבות ובמרה שחורה ח"ו .ולאתעיין
גם כן הרבה במעשה היום שעשית ,שלא יתגבר עליך ח"ו הדין מחמת העצבות ומרה
שחורה ,והדבר יותר מסוכן שלא יתגרו בך המצולותים ח"ונא (ולא תבכה ח"ו בעצבות,כי
 4העצבות גורם הדינים ותוקפם ,ולא תוכל ח"ו להמתיקם ויגרע כחך ח"ו) .ועל זה אמר דוד
וראה אם דרך עוצבביונחני בדרך עולם ,החנו דרך העם הפשוטים הבלתי משיגים חכמה
לעלות במעלות הצדיק והסולם מוצב ארצה וכו' במסירת נפשלי"י מחמת העצבות ,ובקש
דוד שלא יגרע כחו ח"ו בעת אשראינויכול ליחד(ועיין פירוש רש"י על פסוק זה) למען
שלא להגבירהדין בעבודת העצבות ח"ו.נב ואמנם לכל זהצריך מדידה ושיקול הדעת בפלס
ובמשפט מעגלי צדק ,הכל לפי כחך ועצמות הכלי אשר הכינות ביום,כי בקדשים הלילה
הולך אחר היום .ואם לא תוכל לעיין בחושבנא שלא לעצבך ,כמבואר אצלינו על מה
 4שתרגם (המתרגם) ויה"י היום ויבא הביתה לעשות מלאכתו ומתרגם למבדק בכתבא
דחושבנא החנו לעיין בחשבונות יצרו ,והיה אז בצער ובעצבות ומרה שחורה ,כי ויה"י
לישנא דצערא הוא (עחן בזהר פרשת וישב דף ק"צ ע"ב) ,וכשבדק אז בכתבי חושבנא גרם
ח"ו אשר ותתפשהו בבגדו ,היתה יכולה לתפוש בבגדו וגברעליו מצולותים ח"ו ,עד שראה
דמותדיוקנו של אביו הוא סוד אבתר יעק"ב(אותיותרב"י עקיב"א) ובזה השליך למצולות
ים כל החיצונים"וינס ויצא .וזה כלל גדול כדלעיל .ואז על כל פניםתעיין בחשבונך אחר
הוספות מהרצ"א

(ש4עיין בשער היחודים שענין התגרות מצולו"ת שבדור( ,ולא החתימבין אז) והיה בידי אז כדברי
בוהחיצונים כהרהורים רעים ותאוות ,הספר החתום אבל הם דברים ראויין למי שאמרן
י"ס
גשרים למוצאי דעת ,והמביןיבין
שמתגרריועיין שם יחומים לזה
(נב 4בימי חורפי שמעתי דוגמת זה ושדיק אחד (מ 4אפשרכוונת הרב כשנראתהלו דמותדחקנו של
מעין ההוספות

"פיחזנו זה של מוהרצ"ז לפק' וראה גו' בדדך עולת משא בשמו במקונא בסגנון פשוט
מוהרצ"ה שהוא מרמז אליהם באמת "כמבואראצלינו_ עוץ בזהיר
יכאן נעתקו דברי

שלא ירדם סתר

מב

הקדמה ודרך לעץ החיים

חצות בקומך מן המטה ,וזה שכתב מהרח"ו ד 9שלא יעבורעליו כללילה וכו'היינו על כל
פנים כל לילה כשיראה אם לא שב קודם השינה ,ישוב אחר חצות .הכלל ,עיקר החשבון
תשובה ודוי וחרטה הוא הלילה ,שמורים לכל ישראל לדורותם ,כי לכך נברא הלילה
והחושך בכדי שלא ינקו החיצונים מזווגא דמלכא ,וימנע מרשעים אורם וזרוע רמה תשבר,
שינה לרקיעים הנאה וכו' וצדיקים ישמחו ויעלצו לפני אלהים.
התיקףוהלימוד

וכליש ריקרקר קיר רשרע אל ההר ריעשה התיקרן הנובראר בכו,ט13ןחסידים ,ויתמרמר בבכי
בפסוקים הנאמרים המבכות את נפש הרך המשכלת .ואחר זה יראה ללמוד על פי סדר
הלימודמתימודי האר"יז"פ ,ועיקר בלימוד ספר הזהר המסוגל אז להשגה כנודע מספרים.
ובפרט ילמור אז בכתבי האריז"ל ,ואז תצליח ואז תשכיל ותלך לבטח דרכך מה אומר ומה
אדבר אחיי ,ספר הזהר מלא מזה איך עשו פעולות להעירם ולעוררם לקום בחצות ,וקוב"ה
(אז) אזיל ואשתעשע בגינתא רעדן עם הצדיקים ועיקר השעשועים מבואר בזהר בפרשת
בלק (דף קצ"ג עיי"ש) וסיום המאמר בזהר חדש פרשה זו ,רבי אלעזר ורבי אבא אזלו
למחמי לרבייוסי ב"ר שמעוןבןלקוניא חמוי דרבי אלעזר ,קמו בפלגותליליא כו' אמררבי
אלעזר השתא הוא שעתא ועדנא דקוב"ה עאל בגנתא דעדן לאשתעשע בצדיקיא רתמן,
שעשוע דא מאי איהוואיך ישתעשע בהו ,אמר רבי אבא מלה דא רזא סתימא איהו טמירא
לגבי דלא ידעי ,אמר ליה וכי ברקניא הוו סמכין רברבין דמקדמת דנא בהאי עלמא דלא
ידעו ולא רדפו אבתרייהו למנדע ועל מהקיימין בהאי עלמא ומה הוו מחכאן בהאי עלמא
(רצה לומר ררך בחמיה) ,פתח ואמרי"י אלהי אתה כו'עיין שם עדסיום המאמר בזהר חדש
הנ"ל ,וזה לשונו ,ואוליפנא האי מאן דיתער בלילה בשעתא דקוב"ה עאל בגן עדן
לאשתעשע בצדיקיא בעי למימר פסוקא דא ברעותא דלבא ולכוונא רעותיה ביה ,ובתר כן
יאמר אודך על כי נוראות נפלאתי וכו' ,לבתר ונהר יוצא מעדן וכו' ובתרי"י אלהי אתה
קדמא כר' עז שם כל המאמר ושם תראה גודל
ך
קסג1לה להשגה
1תש1בה השמחה ושכר המצוה של קימת חצות .והוא יתד ופינה להשגת החכמה לתורת אמת ,ופתח
הוספות מהרצ"א
אביו ,הוא סוד מדת האמת,אזי ברח השקרלמצולות נתפתה בשקר ואם נפשך שוקקה עוד,עיין בשער
ים ועלידי מדת אמת הוא סוד מסירות נפש באמת ,היחודים ביחודהצריךלהתגברותמצולו"תי"מח"ו,
ואץ מן הצורך להאריך כעת.
דמיון רבי עקיבא שמסר נפשו להיות מ"ן ולא
מעין ההוספות

*ביאורו של מוהרצ"ה לדברי הזוה"קמענין קימת חצות -סדר העבודה לבעלי העבודה הדבוקים בלהבות אש הנחצב משמי
רום המעלות נשמתו"
*דברי הזוהית בעמןהשקהיוונ'ם מתבארים בפירושו של מוהרצ"ה",וכמה תענוגיגיע לךכשתעיי ,שם אם בעל עבודת אמת
אתה"
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שער לדופקי בתשובה .ובפרט בדור הזה כמהיש לכל בעל תורה ועבודה לעשותלו פעולות
ולהזהר למען אשר יוכל לקום בחצות לילה להיות מן הנמניםבין היושבת בגנים חבירים.
ואחיי רריעיי ,לאדי בזה כמו שנהגו כמה אנשי מעשה להיות מפיגים ונעורים עד אחר
חצות ועושים התיקון ואחר כך הולכים לישן,כי משנים ומהפכים הצינורות ח"ו ,כי עד
חצותזמן שינה והוא עבודהבפני עצמה ,ואחרזה הקימה בזמן הרחמים והרצון אחר חצות.
והמה מהפכים הסדר ,ולא תיזיל בתר איפכא לישן אחר חצות בשעתא דקוב"ה אזיל
לאשתעשעבגן עדן,כי אם במי שרוצה להיות נעור כל הלילה למען תשובה וסגוף ,שכתב
האר"י שנפטר מכרת וגם לזה צריך שמירה רבה שלא יתחייב בנפשו כאמור במשנה
הנעורנ
יילה וכו',עיין שם בתוספות יו"ט (ואז אם משער בעצמו שלא יהיה מוחו צלול
"ל
ב
לתפלת שחרית מותר לולישן קודם אור היום מעט ,כדאיתא בספרי יראים וספר ראשית
חטטה .ויש בזה עוד לדברולעיין ,ואין כאן מקומו) .אבלמי שאינו רוצה להיות נעור כל
הלילה עיקר המצוה לקום בחצות .וינדד שינה מןעיניו מחמת תשוקת נפשולי"י באמת
לעורר עצמו באהבה עד שתחפץ ,שתעשה חפץ של מצוה .וכאמור בזהר פרשת אחרי (דף
סיח) תא חזי פולחנא שלימתא וכו' כמהדתנינן ואהבת אתי"יאלהיך ,דירחםליה לקוב"ה
רחימותא דנפש ממש ,דא היא רחימותא שלימתא רחימותא דנפשיה ורוחיה כמה דאתדבקו
אלין בגופא וגופא רחים לון ,כדין יתדבק בר נש לרחמא ליה לקוב"ה רחימותא דנפשיה
ורוחיה לאדבקא ביה ,הה"ד נפקר איויתיך בלילה וכו' רבעי בר נש מרחימותא דקוב"ה
למיקם בכלליליא לאשתדלא (באורחתא ו)בפולחניה עדדיתער צפרא ,ויתמשךעליה חוטא
דחסד כו',עיין שם כל המאמר על הפסוק הוה.הרי שאומרדעיקר הוא לקום בחצות לחשק
אהבה לעשות נחת רוח לקונו ועושו .וגם מקחם בזה בשכבך ובקומך דקאי על ואהבת
דבראש הפרשה .והשכיבה הוא עבודה בפני עצמה והקימה הוא עבודה בפני עצמה ברזא
רקומה להיות נמנה עם חברים יושבתבגנים.ואין לךבחיי אדם מובחרהזמניםימיחייוכי
אם אחר חצות .ויתבודד ויעשה תשובהוידוי וחרטה ,וידבר מעל לבובינולבין קונו דברי
אהבה ובקשה ,לבקש על נפשו ולהתרפק על דודו בשעשועי אהבה .ויבקש מחילה סליחה
וכפרה עליום שעבר אם לא נהג בפרישות הנאות לעובדי השם ,והלך בדרך ,או משא ומתן
בין בני אדם ,ואי אפשר שלא יעבור ח"ו על אשרי האיש שלא ישכחך.נד ונודע שהזכרון
ביחוד האל היא מצוה תמידית לא יפטור אדם אפילו רגע אחת ממנה ,וכמו שכתב בספר
חרדים .ועל כל פנים יזכור בלילה כל הנהגות אשרהנהיג עצמוביום שעבר כל שעה וכל
רגע ,וכל הדיבורים ממש שדיבר ,על כל פנים דרך כלל מה שדיבר וסיפר עם חבירו .ועם
הוספות סהרצ'א
(נד)אין זה פסוק בשום מקום בתנ"ךשיהיה עובר לבבך ושכחתוכר רבו מספר ,והרבהביא זה הלשון
מפני הצחות
בלאוזה ,רק הוא מנוסח תפילת ראש השנה רקרבו
בתורה הלאוין על זה השמרלךפן תשכחוכו' ורם

ישן עד חצות
ויעור אחר חצות

אחר חצות -

מובחר זמן חי
האדם
התבודדות
ותשובה

מד

הקדמה ודרך לעץ החיים

אנשי ביתו האיך התנהג ,ואם קחם מצות בשבתך בביתך ,וכמבואר כזהר פרשתואתחנן (דף
רס"ט)עיין שם מדות המבוארים בפרשה ראשונה שבקריאת שמע.ולעייןהיטב בכל מעשיו,
ויבקש מעם קונו שימחוללו .ולבקש מהבורא עליום הבא אשריהיה דבוק בעצמותיחודי
חכמת התורה והנהגותיה הנעימים ,ולא יעבור עליו לכל דבר שום מקרה והזדמן רגע בפגע
ח"ו ,אבל יהיה מקושר בבורא ובתורתו ובחסד אל כל היום ,וינצל ממחשבות זרות ומאש
זרה ,רק ביראת י"י כל היום.
יעיר עסק ךעןטינניךע למעט בעסק ,ראם אין לו פרנסה יעסוק ביום ג' וביום ד' וכו' ,עד כאן .והנה
אחי אםאי אפשר גם בזה למעט בעסקיו להעמיד עליום ג' וד',וישמי שעסקיוגדולים לוה
ומלוה ופורע חוגן ונותן ,ובפרט בדור הזה אשר הפרנסה קשה ביותר ,דעלייהו אתמר בזהר
פרשת עקב (דף רע"ג ע"ב)ובגין דא במדה דא יתפרקון הה"ד ואת עם עני תושיע ועני
לישנא דעניה הוא כו'עיין שם ,ואסור לבעל משא ומתן לבטל מעסקיו'הכייכול לעשות
מצות רבות לזכות מי שאין לו ,ובפרט בדור הזה בעול מסים וארנוניות ,כובד עול הגלות
אשר בדור הזה עקבות משיחא ,עמא דארעא אזלא ונדלדלא ,על מילנו להשען וכו' .אחי,
שיר ודלחייבים בשביל זה גיאתה טררד בעסקים הן בעושר והן בדלי דלות ח"ו לא תפטור מעסק חכמה זו
בעסק מגמה
ל כוה ולמה אתה חי ,ולמה נתגלהלנו (זאת) ולמה שלחי"ילנו להתגלותבדורינו
מה שלא נגלה זולת בדורו של רבי עקיבא ורשב"י וחביריו ,הוא עסק חכמת
דץ.
האר-הדור
ובדור הזה רובא דרובא דעלמא הצריכים לבקש פרנסה למגדול ועד קטן ,אפילוצדיקי
אשר כל מגמתם וחפצם בהפשט עצמם במסירות נפש לי"י בכל עת ובכל רגע ,אין להם
מנותה מחמת גודל קושי פרנסת עם י"י ההולכים ודלים מעונים ומדוכים ממש כל ראש
לחלי וכו' ,ובמדה דא יתפרקון .ומה יעשו הפשוטים מבניעמינו עםי"י ,ולמה נגלה אורי"י
בימים ההם כתביהאר"י בביאור דבריהזהר .אלא ודאי אףמי שאינויכול למעט בעסקיו
כל כך ,אמת מה שישביזד"
יוכחו מחויב לעשותויותר על כחוריואחרי זה בוודאיאינו פטור
ו
4

הוספות מהרצ"א
(גה) בודאי הרב לא דיבר על כלאפיןשוין ,רק בכל מרן מהרח"ו אשרי השם דרכיו דרכו והלוכו
בקדושה בכל עידן
דרכיך דעהו כתיב ,ובודאי הרב לא בא לחלוק על
דברי טהרח"ו
ח"ו ,רק באמת פעמים ביטול (נו) הרב מדד כאן במדה גדושה,כי לדעתיאין מן
י
"
ז
ה
ו
א
ג
ה
ל
י
ט
מ
ו
המשא ומתןהוא מתרמיתהיצרומדרך
הצורך להרבות בהשתדלות ,הן בעל משא ומתןוהן
את עצמו עלהציבור ועלכיוצא בזהבודאי לאדיבר הנצרךלבריותאינומחוייברק לעשות המוטללקיים
מעין ההזספזה

* נתבאר מרוע לרעת האריאל יהיה עסק הפרנסה בימים ג' ר דוקא
* מפורשת דעתו של מוהרצ"אכי עסק הפרנסה  -ככלעניני הגוף  -איןלושיעורוהוא כמדתאישואיש במשקלמאזני צדק
* מתורתו של מוהרצ"אבענין ההנהגההנרצית בעסק הפרנסה שהואגזירת הבורא,וכיצריעשה שלאיהיה בגררע"ז אלא כעבד
הנרצה לאדונו

סור מרע ועשה טוב
גזירתו יחוסיך שקנס לארם הראשנן בשעת אפך
האכל לחם מחריב הארם לעשות איזה ענין הן
מלאכה הן משא ומתן ,אבל רוב ההשתרלות לא
יועיל ובפרס אני טרבר על לב מיודעיי אשר אץ
להם משלהםונצרכיםלכריות ,אמתראמרינן בגמרא
מאי מעמא טהדר הגיה דדל"תלגבי גימ"לכיהיכי
דלמצי ליה נפשא ,אבל אם ישתדל בעל תורה ירא
שטים לתבוע חלקו בפיו כמעט מאבר מרדיגתו
וראיתי בנסיון כמה אנשים גרולים שנתטפשו אחר
התעסקם בתביעה בפה ,ובפרט לחזור ולדלג על
ההרים מוכרים תורתם ועבודתם לאחרים הנה תרע
ידידי אשר המשפיע מהונו לאחרים הוא בדרגא
ררכורא והמקבל הוא בדרגא רנוקבא,והנה תראהכי
הרכורא להיותו במעלה מהנוקבא צריך להודות על
חלקו ולברך ברוך שלא עשני אשה ,והנוקבא
מחריבת להצריק את הרין ולברך ברוך 12עשני
כרצונו והנה תראה המקבא כשתובעת בפה יוצאת
שלא בכתובהכיאסודלה לתבוע קבלתה בפה,רכיל
שהשם יתברך בראה כלי לקבל הוא יספיק לה
קבלתה באופן תמןהנאות.כןהעניןבבחינתהנוקבא
בענין הזה וכהשם יתברך גזר אומר שיהיה הארם
הזה בחינת מקבל שפעו מאחרים ררגא רנוקבא,
בודאייותרבמדדיה הואמיוכהואבמדריגתמשפיע,
אך כמו שאי אפשר לעולם בלאזכרים ובלא נקיבות
כךאי אפשר בלא משפיעים ומקבלים ,הנהמי כחכה
להיות משפיע יודה להשם יתברך על חלקו כמו
שמכרכין ברוך שלא עשני אשה,ומי שהוא בררגא
רנוקבא בחינת מקבלהנהיסכיםלגזירתויתברך שמו
שכך גזר הבורא יתברך לתיקון העולם ,וכמו
שמברכת האשה ברוך שעשני כרצונו ולזה אמרו
רז"לכיהיכי רלמציליה נפשיה (העני),כיון שרואה
הארם שנגזרכן שיהיה מקבל והוא רוצה לרחוק את
עצמו ואינו רוצה לקבל,כשענין הקבלה הוא בהיתר

מה

בלי שום נרנוד ופקפוקובלי שוםתביעה בפה ,אמדו
ל
רז"ל אסור לרחם עלט ,דהוה כמו אקהה המורדת ע
בפה
בעל נעוריה שהוא לה בהיתר ומתקצפת ח"ו על
בריאתה שנבראתכלי לקבל אבל התובע חלקובפיו
הוא כמו האקוה שתובעת בפהריוצאת שלא בכתובה 4,
רנקראת עוברת על רו 4ומן ההיתר תוכל לבוא אל
האיסור הגרול ח"ו ,לקבל ממי שאיש בן גילה.כן
בכמו הענין הזה ,ובפרט בן תורה התכתת רגליו
מעירלעירבשביל קבלתו ,הנה מהפך הסררכיררכו
של איש לחזור אחר אשה
והנה תדע ידידי עוד ,אשר ידוע ליודעים כי כח
הפועל בנפעל ,והנה הארם המשתדל לסגל מעות
ומטבעותכרצונו ,הנה במעות הזהישבו כח הפועל
שלו והפעולה אשר עשה ,והנה אם ח"וסיגל באיזה כח הפועל בנפעל
כשרות
פעולה באיסור בגזל ושקר ותרמית ,הנה יש במעות המטבעות
הזה אותו הכח על כן הזהירו רז"ל שאין פורטין
מתיבתהמוכסין הגם שאין לארם כלכך הנאה מזה
כיון שנותן בער המטבע של כסף פרוטות נחושת
בשוויה ,עם כל זה כיון שהמטבע ההוא שביד
המוכס הוא בא לו עליריגזליש במטבע ההוא כח
הפועל ,ובקל תוכל ח"ו המטבע ההוא להחטיאו
בכרומה כאשר יקנה לעצמו איזהקנין בער חילופי
המטבע ומכל שכן כאשד האדם המקבל ישתרל
לקבץ ממק בתביעתו ,הנה בקליקבל מכל ארם,ומי
יודע אם הוא ממוןשסיגלהנותן כהיתר אובאיסור,
ויש בממון כח הפועל ,והארם המקבלנהנה מהממון
והכח הזה התקוע בהממון מביאתו למרות גרועות
זאת היא הסיבהירידי אשרבעיני ראיתי אנשי שם
מבקשי אמת בילרותם ,וביישה זקנותם אתילרותם,
שנשארו ריקים מן החכמה והתורה והעבורה מבלי
הודע בשל מי הרעה הזאת.כי מהראוי להיותזקני
תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים דעתם ניתוספת
עליהן ,אבללהיות רעת אחרת עמהם ,הכח שלרעתן

מעין ההוספות

בזיבוא מתודתו של מוהרצ"א על כח הפועל (האדם)שבנפעל(ממונו)וכיצדממוןשאינו כשריכוללפגופ במקבלו
"והדבר הזה גדול אצלי ופנה לתורה ועבודה",כי ממנו רוב החטאים ופריקת עול התורה מרובבני האדם שהיו כשרים
בילדותם וגם צדיקים גדולים נתרוקנו מכל מעלותיהם כשנהנו ממעות כאלו ,ובפרס כשתבעו בפה והבוטח בה'יזמינולו
ממון כשר ,וגם לא יצטרך להיות נודד מביתו לבקש לחמו בדרך של מקבל

בעל תורה לא

יתעסק כתביעה

מז
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מעסק החכמה הצפונה הזאת ,ואדרבה עסק החכמה לבקשה כמטמונים ולחפש אחריה,
לכתת רגליו מחיל אל חיל מישיבה לישיבה בין גדולי ישראל ,וכל עת וזמן מה שבכחו
לעסוק בביתו יקבע לו שיעור ללמוד בחכמה ,ומקום יש בראש ובזמן ללמוד למי שרוצה
וזריז שלאיבטל.ולפי כחך בוודאי תלמוד תחלה הלכות פשוטות ,ולימוד גמרא ופוסקים לא
ליחוד הוגלה מבנזל הרגלך רשיעררים שלך בשום אופן .אמנם זאת תעשה ,כגון אם היית רגיל ללמוד ה'
י דפין גמרא ה' פרקים משניות וכדומה ,תקמץ מעט בלימוד ותלמוד דף אחד או שנים לפי
יכולתך (ובמדרש שיר השירים אמר ר'לוי לשעבר היתה הפרוטה מצויה והיה אדם מתאוה
לשמוע דבר מצוה או הלכה או תלמוד ,ועכשיושאין הפרוטה מצויה וביותר שהם חולים מן
השיעבודאין מבקשים לשמוע אלא דברי ברכות ונחמות [ובמדרש רות אר"י מתחלה כשהיה
הפרוטה מצויה אדם אומר לחבירו אמורלי הלכה פלונית ,ועכשיו שאין הפרוטה מצויה
אדם אומר לחבירו אמור הגדה פלונית] ובספרי פרשת ראה אמר ר'יוסי רצונך להכירקונך
עסוק באגדה) למען ישאר לךזמן לעסוק בחכמה זו",כי היא יסודי התורה ועקרי האמונה
הוספות מהרצ"א
דעמי הארצות מהמעות שקבלו ,ונתטפשו ונשארה
ריבוי ההשתדלות דעתן מטורפת עליהן בזקנותם כמשפט זקני עם
במו"מ
הארץ ,וכל דברי חכמים קיימים אמנם המקבל
שאינו תובע חלקו בפיו ,הנה בודאי השם יתברך
תמיןלונותנים כאלו אשר כח הפועל שפעלווסיגלו
ממונםיהיה בהכשר ,כמו האשה שאינה מחזרת אחר
האיש רק מבקשת מהשם יתברךשיזמין להבןגילה
כשר לקבלתה ממנו ותדע מאמר רז"ל באשה אחת
שהיתה נשואה לחברוהיתה קושרתלותפילין ,ואחר
כך נישאת למוכס והיתה קושרת לו קשרי מוכס,
והוא כי המקבל בקל יקבל טבע הנותן כן הענין
בפרט הזה עלכן לדעתי המקבל לא ישתדל בשום
ענין ,רק ישבבביתוובקירותיו ,והשם יתברךימציא
לוענין קבלתו עלידיאנשיםכשרים ובממון הטהור,
כאשר יבקש מבעל הרחמים והנה בודאיאי אפשר
לי לומר לאסור הענין על הכלל כולו,כי הוא דבר
חסידים תורתם נהוג ונמצא בדברי חז"ל אין פוחתין לעני העובר
מתברנת
ממקום למקום וכו' אבל דברינו אלה הם למי
שרוצה להשתדל בצרכי נשמתו ולא לאבד זמנו
בהבל וריק ,יעשה כדברינו אלה והשם יתברךיעזור

:

לנו נאמן הוא בעל מלאכתינו שעשנו כרצונו,
להמציא לנו טרף חוקינו באופן הנאות לעבודתו
יתברך שמו ,ואתה דע לך ונחזור לדברינו,כן הוא
בכלענינים במשא ומתן ומלאכות ,רוב ההשתדלות
לא יועיל ,ומי שחפץ באמת ובמנוחת נפשויקיים
גזירתו יתברך שמו להשתדל במשא ומתן ומלאכות
רק לקיים הקנס שנקנס על האדם בזיעת אפך וכר,
ויאמין בהשם יתברך שעל ידי השתדלות המצער
הלזה יושפע לו פרנסתו מן השמים והרב בעל
הקונטרס שהפרת על המדה בכאן ,להיותינו יודע
שכוונתו לשמים כדרכו הטוב ,וחפץ בזכות ישראל,
על כן מן השמים יהא רעוא שיסכימו על ידו
להשפיע רב טוב לבית ישראל

ולי הקטן נראה דחלילה לקמץ גמרא ופוסקים,
(
נ" בעוונותינו הרבים נתמעטו המורי הוראות
כי
בישראל,ואין דורשואין מבקש,ונשים מחסום לפה
רק מצינו בגמרא מתוך שחסידים הם תורתם
מתברכת והאדם יראה לעינים שכך הוא ,כאשר
יעסוק האדם בתורה בחשק נמרץ יהיה לו ברכה

מעין ההוספות

*יבארכיצד המתנהגבחסידות תורתו משתמרת ומתברכת ,אך לשם כךצריך קודם למלא כרסו בש"ס ופוסקים תורה ותפלה
צריכות זו לזו

סור מרע ועשה טוב

מז

ועליה תסובצירי דלתות התורה והעבודה ,ומבלעדה לא תדע מה הוא תורה לשמה,כי לא
תדע שורש ציורי שמותיו ברוך הוא וברוך שמו .ואי אתה בן חורין להבטל ממנה בשביל
העסק משא ומתן ,כשם שאין אתה פטור מקביעות עתים לפשוטי התורה ואפילו אם העסק
גדול וצריך לפרנסה ,כי על זה שואלין קבעת עתים לתורה(,ח קל וחומר שאין אתה פטור
מפנימיות התורה כי מבלעדה האדם כבהמה שור אוכל עשב ,כנ"ל בשם התיקונים מפסוק
כל הבשר חציר וכו'.
הששירה מדברי טהרח"ו
כל דבור שאינו של מצוה והכרחי יזהר ממנו ,ואפילו דבר
מצוה יזהר בשעת תפלה ,עד כאן .ולהבא יתבאר לך אשר אם תזכה להשגת החכמה איך
יהיה דבררך קודש ,כי תיחד דבורך במחשבתך ונעשה יחוד .כל קול היוצא מפיך תכוין
שהוא בחינת הוי"ה וכל דבור בחינת אדנ"י ,ותתמיד במחשבתך זה לנגדעיניך הוי"ה אדנ"י
ותרגיל בזה עד שישוב לך הדבר לטבע(.ט וזהו אמרם ז"ל כל העוסק בתורה לשמה זוכה
לדברים הרבה ,רצה בזהכי כל דבור שיצאמפיו יעשהבויחוד ,כמו שיתבאר להבא בעזרת
השם יתברך ,ואז יזכה שיוכל לדבר הרבה למען יתייחד שמו ברוך הוא וברוך שמו,כי בכל
דבור הוא וווג כטעם ראוה מדברת וכו' ובשם מורי ז"ל שמעתי בזה ,אחר שדקדק מה
שאמר זוכה לדברים הרבה ,מה הן הדברים חוץ ממה שחושב לקמן ולא עוד וכו' ,ואמר
שתיבת זוכ"ה מלשון נצחון כטעם בהא זכינהו ר' אליעזר לחכמים ,ודברי"ם הרב"ה הם

יי,

הוספות מהרצף
בקודש ויוכל ללמוד בוצעה אחת מה שלא יוכל כי רצו"ן מחשב"ה קו"ל דכו"ר הם נגד ד' עולמות
בעתים זולת החשק ללמוד ביום שלם (אויותר),כי אצילות בריאה יצירה עשיה והנה רצו"ן נרמז
בחשק הלב והשכל תתברך בו התורה עלכן יבקש בתיבת אד"ם מלשון אדמ"ה לעליון והנה תשכיל
מבעל הרחמים שיהיה לוכרכה בתורה,וזהוזהיעלו ותבין אד"ם מחשב"ה קו"ל דבו"ר בגימטריא
תשמ"ח ,רמז שיהיו הדיבורים שמחים כנתינתם
בידו
והוא בגימטריא יעק"ב במילואו וכבר ידעתכי ד'
(נח) כי מי שאינו בעל משא ומתן לא שייך לו
בו יומם ולילה עולמות אצילות בריאה יצירה עשיה נגד ד' אותיות
השאלה דקביעות עתים ,כי והגית
אפשרלו להגות השם הוי"ה ברוך הוא ,והוא סוד בי"ת יעק"ב לכו
כתיב עלכן השאלה היאלמי שאי
כל זה ונלכה כאור הוי"ה ,רצה לומר כבכהיה יעק"ב
יום ולילה מחמת טדדתו במשא ומתן עיין
בבחינת בי"ח,היינו מכל אות שהוא אב"ן בפשוטו
בשי"ה מסכת שבועות
יעשה בי"תהיינותיבה החנומילואו,אוינלכה באור
(נפ) הנה תדע גדר האדם הוא מחשב"ה קו"לדבו"ר הוי"ה ,כי יהיה בגימטריא אד"ם מחשב"ה קו"ל
הנה אד"ם מורה על הרצון הקודם למחשבה ,שהוא דבו"ר שהוא נגדאצילות בריאהיצירה עשיה הרמוז
להוי"ה ודי כזה כעת
כח השכל אשר עלידו משכיל על דבר וכברידעת

ש'ה'ה סנורו
קודש

י

פעין ההוספות
*בענין עבודת הצדיקים ע"י היחודים שבדיבורם ,ראה עוד להלן עמ' קיג-קיד ,קיט (ובהוספות לשם)
* ראוה מדברת  -ראה בס' ברכה-משולשת לכתובות פ"א מ"ח
* מבאר בדרוש בשייכות שמחה  -יעקב  -בית

מח

הקדמה ודרך לעץ החיים

חיצונים וקליפותכי הם נקראים רבי"ם בסוד הן רבי"ם עתה עם הארץ הרמוז בסוד שבירת
הכלים (בדברי האר"יז"י) בעץ-חיים .עד כאן דבריו ,ודבריפי חכם חן ושפתים ישק.ס ועל
פי דברינו ,זוכה לדברים הרבה רצה לומר עלידי דברים אשר מדבר בפשטיות דברים מזה
העולם מלובשים בעסקי העולם ,ומחשבתו קשור ודבוק בבורא ועושה יחוד בקול ודבור
הוי"ה אדנ"י כדאיתא בתיקונים ,עלידי זה זוכה הרב"ה בסוד הרבה ארבה את זרעך ובסוד
והעמידו תלמידים הרבה וכן השכל משכיל בדבר ,מפני שעל כל אות עולמות עליונים
ומעלה בדברים אותיות למקורן ליחדם באחד ונמשך מן אחד הרבה .וזהו גם כןענין עסק
התורה בדברים ובהלכות אשר נראים שלא יבואולידו לקיימם לעולם ,כמומי שאינו בעל
יימד הלכות 713עא רמתן לא קרנה רלא מוכר ולומדדיני ממונותדיני משיכה והגבהה וכרומה ,או אנחנו
שלא יבואו
לפי השעה למה לנו ליגע עצמינו בהלכות כדברי מי
כפלוני או כפלוני ,וגם ישדינים מופלאים בהלכות בש"ס אפשר לא יבואולידינו לעולם
כמו שיתבאר להבא מקצת .אמנם עלידי עסק התורה והדיבורים אשר מדברים ועוסקים בהם
ומקשרים ומיחדים ליחדם במקור התורה ,אשר העולם הוא רושם התורה ועלידי זה אנו
ממשיכין חיות לכל הדברים שבעולם ,כגון אם לומד במסכת כלים וקורא בלימודו הרבה
מיני כלים ,דבורו ועסקו הוא חיות הכלים וקיומם ,אחר שמצא בהם קדושת היחוד עלידי
יות העולם מן ננסק החררה עלידי זה נמשך עליהם חיות ממקור התורה ,עץ חיים הוא וסם חיים ,אחר
שאמר שזה טמא וזה טהור דוחה מהם החיצוניות ומברר הטוב מן הרע .וכן על דרך זה
בלמדו פרק המוכר את הספינה עם כליה ופרק המוכר את הבית עם כליו ,והקונה אילנות,
וכל עסקי העולם נפרטים בתורה שמים וארץ וכל המעשה חרישה וזריעה וכו' ואילנות
ורשאין ועשבין ותיוון ועופיןובעירין ,ובעסק התורה והדבור בה מעלה כל הדברים למקורן
בהיותו עוסק לשמה .וכן עוס"ק מספר רל"ו סוד שיעור קומתו שליוצר בראשית ,כנודע מן
אותיות דרני עקיבא ,ועיין פרק ז' משער השמות .וכשמספר בתורה מן כל עניני עולם
ממשיך יחודי תורה המיוחדים בשמו יתברך לכל הדברים והנעשים תחת השמש ,וממשיך
קיומם ויהוד שמותיו ברוך הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין וכו' (ומזהתבין כח עסק
החכמה זו הפנימית המדברת בספירות ומדות ואורות עליונים ,כמה זכות וטהרת הנפש
הוספות מהרצף
~ם) עלפי הדברים האלה כבר אמרנו זוכ"ה מלשון האותיות המפוזרים בסוד רשות הרבים שהם הסט"א
מזכך ומטהר ,שמטהר ומזכך את הרברי"ם הרב"ה ,והקליפות ,הוא מעלה אותן לשורשן נראהלי

מעין ההוספות

* מראה מקום לביאורי מוהרצ"א בענין שהחיצונים והקליפות נק' רבים
* מדבר בפשטיות עוס"ק מספר ררו  -ראה הנעתק בהוספוה לעמ' קרס
ו
י
ר
ו
ב
י
ד
של האדם
* תוספת ביאור לענין יחוד קרל ודיבו"ר שצריך להיות בדיבורי התפלה ובכל

סור מרע ועשה טום

מט

יגיע לך אם תעמיק בה לקיום נפשך וחיותך ,ותזכה לתיקון מדותיך אשר יתמזגו לרצון
בוראך ותזכה להשגה להבין ולהשכיל בהעיןבעין נפש בנפש).וכן בכל דבור ודבור שאדם
השלם הדבוק בבורא מדבר בפשטות ,ושיחת חולין של תלמידי חכמים צריכים לימוד ,רצה
לרמר וכצריכים תלמוד איך לדברואיך לשוח בשיחה נאה .וכל דבור שמוציא מפיו בוודאי
דרך התורה בו ,ובתוך הדברים נמשך לו זכרון דברים וענינים רבים ,ובריות בו יפקדו
להזכירם לחיים .ומה שנאמר ברוב דברים לא יחדל פשע ,היינו כשהדברים מרובים
ממחשבתו והם רוב נגד המחשבה (ואינם בדרכי אחדות ,לכן הם רו"ב דברים) אם מדבר
ואינו עושה ח"ו יחוד במחשבתו בוודאי לא יחדל פשע,כי לבטלה הוא מוציא הדבורוידוע
כי ברית הלשון מכוון כו' כדאיתא בחרדים .ועוד בוודאי מחויב להעמיד עצמומן דבורוכי
סיג לחכמה שתיקה ,וכמ"ש מהרח"ו בהקדמתו (ובשער-היחודים שזה סגולה להשגת
החכמה) .אמנם אם תלמיד חכם נמשך בדברים בכוונתו [נוסח אחר :בודאי כוונתו] לשמים
כנ"ל ,והגם אם ח"ו לא יחדל פשע ,יראה תיכף לשוב בתשובה ,ויעשה מן פש"ע שפ"ע.
ועוד יבואר זה להבא ברצות השם.סא

שיחת חולין של

י"י

ועקרה טוב
א לקרם בחצי הלילה ,ולעשות הסדר בשק ואפרובכיגדול ובכוונה כל אשריוציא בשפתיו,
ואחר כך יעסוק בתורה וכו' .הנה אחיי ,כבר קדמתיודברתיבענין חצות ,ועתה אומר סגולת
אמנם החשק שתקום ויעוררך לחצות,
החצות תעיין בשער תיקון חצות בדברי האר"י
תחלה קודם השינה בתפלת ערבית ובברכת השכיבנו ובברכת המפיל תבקש רחמים מבוראך
יוצרך עושך מלך מלכי המלכים ,אשר ישלח מלאכו ללוותךלויתחן על ראשך בעת שינתך,

י"י.

קימת חצות

הוספות מהרצ"א
הרב העמיק הרחיב לדבר בענין עסק הלכה להלכה כך וכך ,הנה הוא משיגרצון הבורא שרצונו לימוד הלכות
(מא*
שכל "אינו במצטית
בדברים שאינם במציאות ,ודברים אלו רחבים מני הוא שכך וכך יהיה הדין וכבר ידוע לך
ים ,ודברי הרב לא יספיקו לרוות צמאון העולמות נבראוברצונויתברך,ורצונו הוא מעמידם
המשתוקקים ואם בעל נפש אתה תעמיק בדבר ונותן בהם חיות וקיום ,וכל מה שנמשך להם ביותר
בדברי הרע התניא הוא ספריקומי אטרים,כי הרצון ביותר יתרבה חיותם ואם כן כשאדם משיג
יד לדבר במושכלבענינים אלו וכלל בהלכ"ה הרצו"ן הוא ממשיך חיות הרצץ בכל
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מעין ההוספות
* ממנתבו של מוהרצ"ה בענין עבודת הקודש אשר בדיבורי הצדיקים ,בתורתם הנראית כפשוטה ובשיחותיהם
הנשמעות כחולין (ועוד פרפרת נאה ממוהרצ"א במאמר רז"ל שיחת חולי"ן של ת"ח וכו')
*על-פידבריו אלו של בעל התניא (וביאורם)חייבים ללמוד את כל החלקי התורה ולאלטעון שלאיבואודברים אלו לעולם
במציאות ,וגם לא לטעון שבאי-לימודדיני ממונות יקסם חושך עצמו מן הדין

הקדמה ודרך לעץ החיים

סמלת תיקון
חצות למחילת
עוצות

הצורך בפרישות

והתבודדות
לתשועה ולהשגה

אדם פשוט אל

יתפתה לייחד
גדיגורים גמלים

 .אמנם עוד
להקימך ולעוררך בעת מכוונת בחצות ,וכאשר נדפס בסידור תפלה מהארץנ"י
דע לך אחי ,קברתי תרבותי אשר התיקון חצות (לילה) מעורר עת רצון למחול לו את אשר
עיות ,מה שאינו נמחל בכמה תעניות וסגופים רבים .והנה בדור הזהאין אדם בארץשיוכל
לסגף עצמו בתעניות ,כי לתעניות צריך פרישות גדול במדבריות ויערות ומערות ,כמו
שמצינו הבעלי זהר קוהיו הולכי מדבריות בהרים בטורי קרדו ,במקומות אשר ממש לא עבר
בהם איש ,והוו פרושי מדברא ,כמו הסבא דפרשת תצוה .וכל ספר הזהר מלא מזה ,פלוני
ופלוני התנאים הוו אזלי באורחא עאלו למערתא .ופשטו עצמם במדבריות מן כל עניני
עולם ,והמשיכו עליהם רוח הקודש בשירות ותשבחות רדוד מלכא ,ובתורה הפנימית הלכו
מעולם לעולם ,כמו שכתב בשער-הקדושה .צא ולמד מפרישות רשב"י וחביריו ,רשב"י ור'
אלעזר בנו קנה עצמות שלימות פנימיות בהירות במערתא רטשו ביה י"ג שנין ,אזי השיג
יותר מכל החבירים ,והגדיל ונעשה רב לחביריו הקדושים לר' יהודא בר אלעאי ראש
המדברים ,ולתמוי ר' פנחס בן יאיר קדוש עליון כדאיתא במסכת שבת.וכן מעשה דרבינו
האר"יז"פ פרישות היה לו כנודע מספר עתק הם5ך .ובימינו אבותינו ספרו לנו ממעשיות
דהבעש"ט ז" 5קודם התגלותו פרישותו במדבר בהרים .וכל ספר הזהר ממש נעשה במדבר
היוצא לנו מזה כי באמת השגת החכמה לא מתעניות וסגוף (בלבד) בא ,ולא התענית הוא
העיקר אלא הפרישות והבדידות .והתענית הוא רק סניף ,מעצור לרוחו להחליש כח הרע
המוטבע בו ר"ל מתאוות הגופנית ,ומראה בזה גודל מסירת נפש במעשה מופרש מעניני
התאוה ,ומקריב קרבן נפשולי"י כדאיתא בזהר שמות ,אמנם העיקר להשגה היא הפרישות.
וכן הדין לתשובה ,לא כמו שדמו בני אדם המנוערים מכל חכמה והנה המתענה אם לא
יפרוש עצמו אל מקום אשר לא יראה ,ולא יתערב עם איש הן בדבור והן במעשה ומסגף
הוספות מהרצ"א
גם באתי להזהיר להמתבונן בדברי הרב בדברי ודברי הרב הן מבוארים למבין ,שכוונתו שהמון עם
הקונטרס ,שלא ידמה היתר לעצמו להרבות בדברים וקטני הערך כמוני היום לא ילמדו לעצמם היתר
אין חפץ בהם ,ואפילו אם ידמה בדעתו שיקיים מהצדיקים ותלמידי חכמים שמדברים לפעמים איזה
כמ"ש הרב לייחד קול ודיבור ,אל יאמין האדם דיבורים שנראה שהוא שפת יתר ,לזה אמר הרב
בעצמו כאשרעדיין קשור בחבק עבותות עולם הזה שכוונת הצדיקים לעשות יחודים בדיבוריהם מה
ומתוק לחכו תאוותו ,הנה יונה את עצמו לעשות שאין כן בני אדם הפשוטים המוגשמים ישימו
יחודים ,והוא ביחוד ודיבוק באהבת העולם בהיתר מחסום לפיהם אם לא בדבר הנצרך והשם יתברך
יעזרנו על דבר כבוד שמו
ואיסור ,ויבוא בדיבורו לדבר סרה בלשון הרע
ורכילות וליצנות ודברים בטלים ,לא תהא כזאת
טעין ההוספות

תיקון חצותהיא בסוד הענוה ,ובכך מבאר מוהרצ"ה אתדברי הבעש"ט על הפט' אשרי אדם לאיחשוב ה'

* מחילתהעון שע"

לו עון
*עוד על פרישות מדבריות של בעלי הזוהר והצדיקים (אף מוהרצ"ה בהם)

סור מרע ועשה טוב

נא

עצמו ,בודאי יוליד לו יותר מדות רעות סב כי התענית עוד יעורר עליו דינים ח"ו .עחן

תעיתייא

בכוונת התעניתכי התענית הוא ממוחין דקטנות בסודמלוידאחוריים דאלהי"ם,וידוע אשר
כל אחיזת היצר מן הגבורות דקטנות אלהי"ם.סג ולא שיפעול שיעשה לו התענית תשובה
למחול לו על כל עונותיו ,אלא אם לא יעשה התענית בכוונה מכוונת כהקרבת קרבן אז
התענית מחטיאו יותר ח"ו ,כי מעורר כחות הדין עליו ח"ו.

דוקנת בדור הזה החלוש בוודאי לא ימצא איש פורש עצמו למדבריות מכל עסקי העולם,כי

אם אחדמני אלף אלפי אלפים ,והתאוה גברה ר"ל עלתה עד למעלה ראש ,כמ"ש הרב צמח
בהקדמתו לעץ-חיים ויובא לקמן ,בוודאי התענית סכנה עצומה יותר ומביא לאדם מדות
רעות ומגונות ,עצבות ומרה שחורה וקפדנות וכעס וגאוה ח"ו ר"ל .וכאשרעינינו ראו ולא

י

הוספות מהרצ"א
(סג 4הרב הפרת עלמדותיו בכאן,כילאו כללאהוא כנודע) ,גימטריא ק"ל הוא סוד י' פעמים אלקים
לדעתי שהתעמת בלא התבודדות לאיועיל כלל,כי שבדעת דז"א ,ותמלאם,אזישבכל אחדי"גאותיות,
מי שחלק לו השם יתברך בבינה יוכל להתבודד י' פעמיםי"ג הם ק"ל כיתענית הואמוחין דקטנות
במחשבתו הן בעודנו עומדביןבני אדם רק זאת בסוד פנים ובסוד אחור ונראה לעניות דעתי
הוא בודאי שביום התענית לא יעסוקבעניני העולם ,ששמעתי באופן אחר " ,פעמים אלקים בגימטריא
כי בקל יוכל להיות שיביאהו היצר לפגל קרבנו תת"ס ,נשאר ע' מתענית הוא ה' אלקים כל אחד
במחשבתו והנה בקרבן בהמה שמקריבין חלבה מי"ג אותיותהרי ס"ה אותיות ,ועם ה' אלקים או ה'
ודמה מחשבה מועלת לפגל ,מכל שכן חלב ודם אותיות השורשהרי ע' עד כאןלשון מהרח"ו בקצת
שיפי לשון ובתוספות ביאור ונראהלי דמשוםהכי
האדם הנברא בצלם והבן
תענ ת בלא תשובהאינו מועיל ,רק בתשובה שהוא
(סג 4זה לשק הרג סהרה"ו ד 5בשער תיקף עוונות,
סוד א מאאזי נשפעלוסוד החלבשניזוןממנוהקטן
ן
המתענה אינו נתון ביום התענית אלא ממוחי
בהות לו עדז מוחין דקטנות ,וממנו סוד ההגדלה
דקטנות לבד,כי הואאינו אוכל אםכן במהיתקיים,
להבז ולהשכיל והשם הטוב יכפר בעדינו.
אלא שנמשך לו שפע ממוחין דקטנות וממנו הוא
ניזת והנה איך נרמזבו בתעניתמוחין דקטנות הוא ונראהלי דמשוםהכיברבירבדיתיבבתעניתא וכף,
באופן זה,כי תעני"תגימטריא תתק"ל(מניןשנותיו כייותר טוב לעסוק בתורה בחכמהבינה דעת,מוחין
של אדם הראשון שכל החטאים באים מצדו מעץ דגדלות (עיין שם בדברי מהרח"ו) ,מה שאין כן
הדעת טוב ורע נראה לי) ,והנה אחורחם דאלקים כשמתענה על חטאיו הוא בהכרח,כיאין אדם חוטא
דההי"ן (כזה אל"ף ,אל"ף למ"ר ,אל"ף למ"ד ה"ה ,אלא אם כן נכנס בו רוח שטות ,שנסתלקו ממנו
אל"ף למ"ד ה"ה יו"ד ,אל"ף למ"ד ה"היו"ד מ"מ) החב"ד דגדלות וחטא במוחין דקטנות ,וקודם
בגימטריא אלף (עם הכולל נראה לי) ,תסיר ממנו שיתקנם אין מבוא למוחין דגדלות ,על כן יתענה
הפשוט (רצה לומר אחורי הפשוט) שהוא ר' ,נשאר תעמ"ת לתקן מוחין דקטנות .ועל ידי התשובה
ת"ת (עם הכולל) הרי ת"ת מתענית ,נשאר ענ"י בחינת אימא כנ"ל,יבואולו בהחזרהמוחיןדגדלות.
מתענית (שכמנין הזה עצב אדם הראשון במיגיחון ויהי רצון שלא יאמר פינו דבר שלא כרצונו
מעין ההוספות
בספרי מוהרצ"א מתבארות ענין ההתבודדות

התורה והתעית

נב

הקדמה ודרך לעץ החיים

זו כמה אנשי מעשה הלכו בזה ונתטפשו ר"ל,כי לא פרשו להתבודדמבני אדם מן החשוב
ולהמתיק הדינים בשכליות ויחודים המבוארים ליודעים לעוסקים בחכמה ,התעוררו עליהם
דינים ביותר ר"ל.סד והנה בא ואראך מה שכתב בזה בספר חרדים בענין התשובה להפטר

הסיגופים אינ
שעמלםם מתעניות וסגופים ,וזה לשונו ,עוד תקנה אחרת מצאתי בכתיבתיד המיוחסתיהארי
י
"
ז
למי
ל מה שתמצא בדברי

חצות מובחרת

מהתענית

הראשונים תוכחת על עון סגופים ויסורים קשים שלג וחרולים והפסקות עינוים לא נזכרו
אלא למי שאין עמלו בתורה ,אבלמי שתורתו אומנתוויודע דעת ויראתי"י ואתהיא תקנתו
לא יחלש ולא יבטל מלימודו ,אך יום אחד יתרחק מן בני אדם ויתבודד בינו לבין קונו,
ותתקשר מחשבתו בו כאלו כבר עומדלפניוביוםהדין ,וידבר לאליתברך רכות כאשרידבר
העבד אל רבו והבן עם אביו ,עד כאן לשונו,עיין שם כמה תקנות בספר הקדוש הזה .וכן
נמצא שמסר האר"י לבעלי תשובה סכום ומנין תעניתימסה לפי פגמם ,מסר לכל אחד
יחור אשר ייחד שמוז
יו ברוך הוא אשר פגם בהם ,וזהו עיקר התשובה כמו שיתבאר עוד
"י
ת
ברצות השם לפנינו .אלמא עיקר התשובה התבודדות ופרישות.
 ,אחי' אין לך מבחר העת להתבודדות ופרישות שלא יבלבלהו רעיון אדם ,כי אם
בשעה זו(היינו חצות לילה) לעמוד ולבקש על נפשו האומללה אשר נתרחקה בעוותותהמן
מקור המים החיים הזכים ,ונתעבתה בחומר הגס בעפר יסודה ,כמ"ש החסידהריאנילפניך
ככלי מלא בושה וכלימה .ויחפש בשעה זו כל מה שעבר ,וידבר מעל לבו כעבדלפני רבו
בכריעה ובהשתחוויה ,בפשוטידים ורגלים בדברים רכים לאשפלא גרמיה ,ובפסוקי דרחמי
לאמר כבן לפני אביו ,ובכל לשון אשר ידבר בתפלה בלשון המדינה שמרבר (בלשונה)
ושומע ,למען ירוץ דברו מהרה מכאב לב אשר כואב על עונותיו ופשעיו.סז ויבקש מחילה
וסליחה וכנ"ל ,וכדברי הזהר אשר הבאנו למעלה מן פרשת נשא אנו אין לנו אלא ודוי
דברים בלבד,עיין שם ויקבל על עצמו ויבקש מאלהי עושויוצרו בוראו אשריעזרהו אלהי

יהנז

שנ'מיני תענית

הוספות מהרצ"א
(סד) כבר כתבנו שהרב נ"י הפריז על המדה,כי לא מה שנהנה מהעבירה ,לדעתיזהיוכל לעשותאפילו
שצריך לתענית בלא התבודדות גופו ,רק בהתבודד מחשבתו בינו
מצינו כזאת בדברי סרן
יגפי
יקנה חטטהכישני לביןקונו רק כל ערוםיעוסה בדעתויעשהלפי כחו
ר
רס
האב
התבודדותביערים ועחן נא
מיני תענית הם ,אחד קודם התשובה החנו שצריך בכדי שלא יבא לידי ביטול תורה ומצות ומנין
לפשפש במעשיו מה חטאו ומה פשעיו ,וצריך התעניות המוטלעליו לכל חטאועוןיפרוק בצדקה,
להתענית בכדי שיהיה פנוי מעסקי העולם כדי עין בספר התניא .וגם זה יועיל לתיקון המוחין
דקטנות עלידי תשובה באמת.
לחשוב חשבון הנפש ,ולזה ודאי צריך התבודדות
ולא דוקא במדבריות,כדי לפשפשבנגעיבתי הנפש
הנדפס מחדש כמה
(מה)ועיין בספר ענודת
ומי שבא בסוד י"י בודאי צריך לןכוון הכוונות
"
ד
ו
ק
ה
'
תיקונים לתשובה מועילים מאד.
!
להמתיק הדין ,ומי של!בו ריק עדיין
הרצויים בכדי
יבקש רחמים שיתמתקו הדינים .והסוג השני (סו) אמתנכון הדבר דברי הרב כאשר אי אפשרלו
מהתענית הוא תשובת המשקללסגף אתגופו תמורת בענין אחר ,אבליותר טוב להתפלל כלשק הקודש,

גג

סור מרע ועשה טוב

אמתי"י לעבודתו וליראתו בלב שלם ובאמת,ויאריךבענין זה .אחי ,בוודאי זה נבחר מכל
התעניתים הנעשים מעורבים ומבלבלים מחשבות אדם ,וזה הוא תכלית קימת חצות
לתשובה( ,והוא בחינת) תחיית המתיםכי השינה אחד מששים במיתה ,וכל המעשה בלתי
טהור מכונה אצלינו למיתה ח"ו כאמור והנפש החוטאת תמות ,ובקומו ומדבר על לבולפני
בוראו בוודאי מחיה מתים הוא ,וזדונות נעשו לו כזכיות לתורה ולתפלה ליחן לו חיות
ושמחה למצות ולמעשים טובים.סז והנה בעיונך בזה קודם השינה ותבקש שיעזרולך [נוסח
אחר :שיעוררו אותך] מן השמים בוודאי אם תשכב לא תפחד ושלום.
אחי תעשה לך פעולות ותחבולות למלחמתהשינה שלא תבטל קימת חצות ,אחר שאז
הוא זמן תשובה אמיתית ופרישות והתבודדות לקשר עצמך בקונך .אמנם אם באיזה פעם
מגיע לך אונס ,כגון שתבוא מן הדרך ואתה נלאה ,או שתצטרך לטבילהואין מקוה לידך,
הגם שבספר ראשית חכמה הקדוש מתיר ללמוד אחר חצות בלא מקוה ,אמנם התשובה
והתקשרות נפשך בבוראך ,זאת אי אפשר בנפש לא מטוהרה ,ויש לך להקל מן חצות
ממש.סח אבל גם על זה תעשה בכל כחך שיהיה לך מקוה .והנה אם לא תוכל לקום בחצות
תעשה תשובה גם על זה ,ותנדר לצדקה כפייכולתך .ועל כל פנים אם לא תקום ממיטתך
תראה לעוררך על המטה בכל כחך ,להתאנח בשברון מתנים על המאורע ותפשפש

וימן

מי שאיווינול

הוספות מהרצ"א
כי רבו דיעות הפוסקים בנידון תפילת היחיד אם וטבעו לא תכריחהו יוכל ללמוד ולעשות החיקק
מותר לו להתפלל בכל לשק עשן בדברי תוספות בלא טבילה כאשר אי אפשר לו לטבול בלילה.
ראשית חמסה לסמוך עליו תורה ותפלה
 4רבת יתה בברכות והרבה דעותיש שמלאכי השרת וכדאי הוא הקדוש
מקז
אינן נזקקין (לשום לשק) רק ללשון הקורש בשעת הדחק ,ובפרבטעישנתלה באילן גדול ר' יהודה נשא""
בן בתירא באמרו לתלמידו פתחפיךויאירו דבריך,
הנה בתשובה מאהבה דוקא זדונות נעשים
(מסכ"יות שקומו בחצות הוא מרחימותא דמאריה שאז דבר תורה מקבלז טומאק
כאמור בזהרנפשיאויתיךבלילה ,כמו החושק הקם
כתב הרסב"ם בתשובה
ל ל ל
בלילה ומנדדשינהמעיניו מאהבת חשוקתו ובלילה
ל לבטל הלימוד
ל ל
הוא עת התבודדות כל חושק עם חשוקו כמ"ש
ל
לו לטבולאין נראהלילמי
בחובתהישווע עלכן צדקודברי הרב שאמר שעל
לל ל
ידי זה זדונות ששים לו כזכיות
למי שאינו מתנהג בפרישות מערב
הרב נ"י מרבד מקירות לבו וחפץ בטהרה שבת לערב שבת,כריעושהכן לשם שמיםבכדי שלא
(
וסאחר*צה אמרח לפתחבירייהמקשיבים שכמוהוכמוני יבאלידי הרהורוכיוצא בכלדרכיך דעהוכתיב ,אם
כערכי השפל בעת הצורך לטבילה אי אפשרלי כן ח"ויבטלכללילותהזיות מתורהועבודהבאין
בטבע לדבב שום דהר של מצוה וקדושה ,זולת לו מקוה ,נשתקעוהדברים ולא נאמרו נראהלי(בין
והתכונן)
בהכרח גדול או בהרהור אבל מי שערב על נפשו

יהן:עבזהכן

4י

מעין ההוספות
נמה בחינות בענין הלשונות הידועות למלאכים

נד

הקדמה ודרך לעץ החיים

במעשיך,סט ועל זה אמרו אחד המרבה ואחד הממעיט וכו' ועוד יבואר להבא ברצות השם
מענין זה יזכני השם לעבדו בלב אמת.
ב להיות מן עשרה הראשונים בבית הכנסת ,וילך לבית הכנסת קודם עלות השחר ,קודם
להית זריז נשכר וייון :טליתרתפילין .רהנה בזה אחר כוונת הלבהןהן הדברים ,זה תעשה לפייכולתך ,ועיקר
הכל שתהיה כל ימיך זריז כמעשיך כאמור כברייתא דר' פנחס בן יאיר תורה מביאה לידי
זהירות וזהירות מביאה לידי זריזות ע אמנם גם לזריזות צריך בקשת רחמים ,שלא תהיה ח"ו
זריז ונפסד כמאמרם ז"ל ,רק תהיה זריז ונשכר עא ואמנם לי השפל נראה הטעם לעשרה
מעשרה ראשנים !קראשוניב),כינמן ונקז-ן12עי בתוךבני ישראל למדו רז"ל שאין דבר שבקדושה פחות מעשרה,
והנה עשר קדושותהן(עיין באידרא רבא דף קל"ד ע"א) ומאה ברכות,כי כל קדושה צריכה
ברכה,כי כל ברכה הוא לשוןרבוי כמו שכתב רש"י ז"ל ,וצריכה הקרושה להתרבות עלידי
הברכה (כדאיתא בבבא מציעא פרק המקבל דף קי"ר ע"א) שאנו מברכין ,ונעשה כל קדושה
בת עשר קדושות .והנה קדושה ראשונה נקרא כספירת יוצרינו קדושינו קדושת כת"ר,
וקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבא .ונודע אצלינו משער אבי"ע אשר
הכת"ר הוא הממוצעבין האין סוף ברוך הוא וברוך שמוובין כל שאר הספירות והעולמות,
רממ1צעים רנקרא חומר היול"י עב כמו שיש בין דומם לצומח ממוצע הוא המלח,עג ובין הצומח לחי
ב
הממוצע אבני השדה*,עג ובין חי למדבר הממוצע הוא הקוף ,כנודע כל זה עד והנה העשרה

י

הוספות מהרצ"א

י

(סט) כבר כתבנו הגם מי שירצה לנהוג כדברי הרב לא תאכל ,שכביכול השכינה ממאנת לאכול ולשבוע
שלא ללמוד בשום אופן בלא טבילה ,אף עלפיכן מלחם עצלות וכבר ידעתכנויאכילה במקוםעליון
יקום וילמוד בהרהורכי בדברי תורה הרהורכדיבור ונורא מה מרמז ועיין כל זה בראשית חטטה.
דמי להחשב כלימוד ,או אם יצטרך לכתוב דברי (עב) נראה לי בראשי תיבות ה"שם י"י י"מלוך
תורה יכתוב ,וכן מנהגינו
ל"עולם ו"עד
(ע) יש בברייתא הזאת גירסות אחרות ואם תרצה (עג) אמת שכך כתב בהגהות עץ-חיים על איזה
לרוות נפשך בהבנתדברי ר' פנחסבןיאירבברייתא בחינת מלח ,וכמדומהטמאניקניתי שעיקר הממוצע
הלזו עיין נא בספר מסיית יעדים ,מתקו דבריו
הוא אלמוג
מדבש ונופת צופים ובעניני זהירות חרשותעיין
בב"ח או"ח סימן א' ,וצריך עיון שם לדעתי,עיין (*עג) [בנוסח אחר נוספה כאן ההערה גםכן נראה
לישקניתי אשר כסףחי הוא הממוצע אבלנראין
שם
דברי הרב יותר]
(עא) מעלהגדולה עשותכל התורה והמצוהבזריזות,
מורה על החשק הנמרץ .ובהיפךכתיב ולחם עצלות (עד) הבורא כל עלמין פעל כל זאת להורות על

י
י

מעין ההוספות
'דברי מוהרצ"ה במעלת הזהירות והזריזות הבאות ע"י התורה

'עוד על מדת הזהירות והזריזות ,סדרן ,ודברי המסילת'-שרים
*חילופי גירסאות בדברי מ1הרצ"ה 1מ1הרצ"א בענין
רה ובזמן  -והכל להודיע בריאתם מבורא הכללו
שבדצח'ט,היבות
דעוד מתורתו של מוהרצ"א על הממוצעים
ה
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גה

הראשונים רומזים לקדושת כתר ,והוא לאי"ן נחשב והוא שורשהאי"ן ,וסגולתו להיותאי"ן
אפס ותוהו,כי עלידי סגולת העשרה ראשונים מקשר עצמו במדתאי"ןויכול לשפוך שיחו
ונפשולפניי"י ,עלידי שהולך בגדלותאין סוף ברוך הוא ומיחד כל הספירות וכל הקדושות
לאחד אמת אין סוף ברוך הוא וברוך שמו ,והוא ממוצע בינם לבורא כל עלמין ,ועלידו
נמשך החיות לכל הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים .וזהו סגולה נפלאה לשורש יחוד
האל להעלות מ"נ עד אל המקור קדושה ראשונה לעשות אחד ,ואז נגמר ברכ"ה קדוש"ה
יחו"ד .וזהו קדשה לשעתה בעת אצילותה הוא מקור היחוד להיות קדושה נמשך מאתה
לעתיד לבוא לכל הנאצלים אחריה .והקדושה ראשונה כלולה מעשר והיא מיחדת כל
הנאצלים במאצילם .ויש לנו בזה עוד סוד ,אין כאן מקום ביאורו.
ר הליכה מעוטף בטלית ותפילין לבית הכנסת ,בכדי שיהיה מעשרה
לכן ביטל האריי"
הראשונים ,הגם שהליכה לבית הכנסת מעוטף הוא גםכן מדברי הזהר ואתחנן(וענין עשרה
הראשונים הוא מזהר נשא דף קכ"ו) ,אבל (להיות) כל המצות סגולתם בשאר ספירות ,וזו
סגולתה ביחוד העצום והנורא ברוך הוא וברוך שמו קדושה הראשונה דבוק באין סוף
בערך'.ה
ג קודם שיכנוס ישים אל לבו מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך ,ואחר כךיכנוס .עדכאן.
והנה בתורת-כהנים אמר ר' עקיבא על מצוהזו זה כלל גדול בתורה'.יועיין בלקוטי-תורה
פרשת קדושים וזה לשונו בקיצור ,דעכי כל ישראל סודגוף אחד של נשמות כנודע אצלינו
בסוד עת אשר שלט וכו' ,וכל אחד מישראל הוא אבר פרטי וכו' שאדם ערב בעד חבירו
וכו' ,ולכן נהג מורי ז"ל לומר כל פרטי הוודוים אע"פ שלא היה בו,עיין שם .והנה זה סוד
הומפות מהרצ"א
אחדותם ,שיוצר אחד יצרן הכל בחכמה (כן נראה אחריו לא יהיה להם שום שכר ,והתרצן השיבו
"עאת מאמרו נוטל שכר כולם רצה לומר שנוטל
לי).
תחת ידו שכר כנגד כולם וקיימאלן דרוחניות לא
(עה) עלפי דברי הרב תכין מאמר רז"ל שאמרו על יעתק ממקום למקום רק יתרבה ,אם כן הגם שהוא
 4מי שהוא מעשרהראשונים שאפילו מאהבאיןאחריו נותן לכל אחדהראויומגיעלו ,עםכלזה ישארבידו
נוטל שכר כולם ,שכר כולם סלקא דעתך ,אלא אימא
גםכן כנגדכולם ,והבן ותבין גםכן משום זה אמר
ר
שפי
נוטל שכר נגד כולם דלפי זה באמת
שייך למלק שאפילו מא"הוכו' דחק מספר מאה כדברי הרבנ"י
לומר נוטל שכר כולם שהוא נוטל שכר כולם
לכל אחד המגיע לו,כי כולם נשפעים ממנולהיותו (עו)גם בתלמודאדירן בפרק במהמדליקין למדהלל
עד הקדושה ראשונה המשפעת לכל הקדושות .רק לגר כל התורה כולה על רגל אחת הוא ואהבתלרעך
וכו' אידך פירושא הוא
המקשן לא הבין והקשהוכי סלקא דעתך שהבאים
מעין ההוספות

*ביאור למאמר רז"ל שמי שהוא מעשרה ראשוניפ נוטל שכר כולפ
רבינו מוהרצ' א שמבאר ע"פ כלל זה שהרוחני אינו נעתק אלא מתרבה
* עוד

מדברי

מהבת לרעך

ד
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מאמום ז"ל בתורת-כהנים על פסוק זה ,כן עזאי אומר זה ספר תולדות אדם ,כלל גדול
ממנו וצריך לדעת מה מצוה ולימוד שייך בפסוק זה שנראה ממנוכי הוא ספירות דברים
בעלמא ,אבל לפי דברי האר"יז"ר מובן ,כי ואהבת לרעך כמוך נובע מן זה ספר תולדות
אדם ,אחר שכל הנבראים הם אדם אחד של נשמות .והמשכיל יבין.
רהבה אחי ,כמה מן המוסר בזה ,זה הוא תכלית כוונת עשרה מישראל אשר שמו של
הקב"ה מתקדש ומתברך ומתיחד ,נעשה מן העשרה אחד ,והקב"ה מיחד שמו עליהם אמנם
אם יש ח"ו פירוד לבבות ,הגם שאין הקב"ה מואס בתפלתן של רבים (רצה לומר ,אפילו
כשהן רבים ח"ו ואין להם אחדות באחד אחדות שלימה) שנאמר הן אל כביר לא ימאס,
אמנם נראה שאינו ממאס אבל אינו בתכלית החשיבות.
ארבת ישראל והנה המצוה הזאת לא יושגכי אם עלידי עסק החכמה הזאת העמוקה ,בשורשיחוד האל
מוצנת רק עי
לי"י וכאלך נפטך מן העולם ,או יכול לקיים מצוה זו לאהוב את
ל
חברו הנאמר בלשון רעך ,וד"ל כי ידע כי בנפשו הוא ,ואז לא ידקדק על חבירו בראותו
אותו בלתי שלם .וכן שמעתי אומרים בשם הבעש"ט כי האדם הרואה בחבירו איזה שמץ
ונדנוד בלתי טהור ,ידמה בעיניו כאלו הוא רואה במראה הלטושה ,ופניו של עצמו הוא
רואה (במראה הלטושה) ולא של חבירו .עד כאן דבריו.ע' ודבריו המה באחדות אחד עם
דברי האר"י ז"ר .וזהו ע"י החכמה ביחודי הח"י עלמין יראה איך כל הנשמות המה גוף
אחד ,ובלי זה הטפש חסר דעה כשרואה במראה סוכר שאחר עומד שם.לכןאחיי האהובים
תדעו אשר זהו כלל גדול בתורה אשר על זה סובב כל הפרט,כי זהו תכלית האדם לידע
תגלית האדם 1,נ1לו1ע עצמך שאין גרוע בעולם יותר ממנו ,אחר שמסתכל בחכמה (איך הקדושה) מתעלית
לידע שפלות
לה לעילה עד אין סוף ברוך הוא וברוך שמו עילת כל העילות .וזהו
לל ל ל
תכלית כוונת כל המצות הוא הדעת הוא הכלל ,ובדעת הוא שורש ומקור האהבה ,כטעם רק
אתכם ידעתי וכו' .והנה כאשר האדם בשלימות הדעת אז היחוד הוא בשלימות ,וח"ו כשיש
קנאה ושנאה אחד על חבירוואינו רואה אותובעין יפה ,וסובר אשר הוא יודעיותר מחבירו
ויותר חכם וטוב מחבירו ,עליו נאמר בתיקונים (תיקון א') וכל מאן דאפריש חד מן חבריה
אתחשיב כאלו אפריש בך ,והוא ר"ל כמו קוצץ בנטיעות יחודי הבורא ברוך הוא וברוך

י
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הומפות מהרצ"א
(ע0וכן שפעתי שראה הבעש"טחילול שבת מאדם ושאלוהותלמידיו מה זה ,והשיב שהתיישב וחשב
אחד ועמד בתימהק ובהתבוננות המחשבה ,איזה חילול שבת יש בידו שהראוהו מן השמים
פעין ההוספות

* מבארענין זה שבלעבירה הבאהלעיני האדם ,שלוחה היא אליו מלמעלה להראותוכי
ולחרותי דרך תשובה
* מראה מקום לענין ידיעת שפלות עצמו

גם בו מצוי מעין אותו חטא

]
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שמו .והנה הגם שאוהב את חבירו רק שרואה עצמו במעלה על חבירו ,הנה הגם שבאמתיש
מעלות ומדרגות בגדולתו של יוצר בראשית כנראה בחוש בוודאי,כי הגם שהאדם הוא גוף

אחד וכשיש שמחה ותענוגלאיזה אברפרטימגיע תענוג לכל הגוף ,ועל כל זה מעלת הראש

 4גדולה על של רגלים ,ויכול האדם לומר האמת שאני אוהב את חבירי אבלאני הראש והוא יא
1
במדרגה
שפלה כמו הרגל 1נגד הראש ,ובזה כמה מדרגות ,ולכאורה אין זה נדנוד היפך
האהבה ,אבל גם זה אינו בשלימות,כי מעלת הראש על הרגל הוא באמת ,אשר הראש הוא
משכן הדעת ,אשר יודע אם יחסר לו הרגלאוי יכאב ראשו ויקלקל דעתו ובמה נחשב הוא,
ונמצא הרגל ממש שוה לו אחר שגורם לו שלימות הדעת,ואיך יתגאה הראש על הרגל אחר
שהוא גוף אחד (וזה הוא הטעם שהקריבו הראש והרגל יחד ,בפרק ב' ריומא,לייחד
י
ו
ו
ע
נ
ל
ו
סופו בתחלתו) .וכשיש חסרון באיזה אברכביכולמגיע בו ,וזה הדברנוגע מעילה לעילה עד
הסיבה הראשונה כביכול ברוך הוא וברוך שמו ,כמו שאמרו"ל בעירובין ובסנהדרין בזמן
שאדם מצטער שכינה מה אומרתקלני מראשיקלנימזרועי.וכל זה כשהאדם מסתכל למטה

יתגאה

על הרגל

הראי

ורואה עצמו במעלה נגד חבירו ,אבל בהסתכלותו בלבו למעלה ראש נגד וכות גדלות
רוממות אלהינו בחכמה הצפונה בלב כל חכם לב יראה גודל שפלותו מכל האדם אשר על
פני האדמה ,כי לפום גמלא שיחנא ,ויראהכי כל הגריעות שבעולם הכלתלויין בו,כי אם
היה הוא אחד ששב אל אל באמת היה מרפא לכל כאב הדור (ובפרט לחבירו ,אם האמת
אתו שהוא טוב וחבירו ח"ו אינו טוב ,מחויב להדריכו ולהחזיק בידו בתוכחת טובה ,כמו
שכתוב בזהר פרשת קדושים) כדאמרינן ביומא אמר ריש לקיש אפילו יחיד ששב מוחלין
לכל (הדור) העולם בשבילו ,והיה מסיר כל הרע מן העולם .ואפשרהאיך נמשך כאב לרגל,
כי הראש לא היה בשלימות והסיר דעתו ,ועל ידי זה נתקל הרגל באבן נגף ח"ו .ואין
להאריך בזה למשכילים .ומאחר שרואה ויודע עצמו שלם בשלימות ,למה לא הציל את
העולם ובפרט לחבירו מן השטוחים וצמיחת רע ,נמצא הוא הגורם לנזק חבירו והוא גרוע
 4ממנו.עח בא וראה במסכת מכות פרק אלו הן הגולין טעם למה שצריך ההורג נפש לישב
בעיר מקלטו עד מות הכהן הגדול ,ומעשה דר' יהושע בן לוי שם שלא בא אליהו גביה

הוספות מהרצ"א
חילול שבת מאדם זה ,עד שנזכר ששמע מקרוב רבינו ע"הלהיותעניו מאד מכל האדם אשר עלפני
דלותא דתלמיד חכם ושתק,כי התלמיד חכם נקרא האדמה בראותו את עצמו שאין לעפםמין אנושי
מדריגתו להזנת עולה שמים ויורד ,והוא הוריד
שבת כמבואר בזהר הקדוש.
בזהנבין עלפי פשוטוהאיךהיה אפשר למשה התורה לישראל וכולםתלמידים שותים בצמא את
(עת*
מעין ההוספות

*דברי מוהרצ"ה על הביטול השורר בין הדבקים בצדיקים ,והפירוד שבין שונאי הצדיקים
*ביאור המעשה דריב"ל ,והנהגת אברהם אבינו על הצדיקים המאשימים עצמם בחטאי סביבתם

"~~תנותו דמעה

הקדמה ודרך לעץ החיים

נח

דאכל אדיה איש אחד בהוד שלש מאות פרסאות שלו .והמשכיל בזה ימצא אשר איננו
יכולת להאריך ,כי עמוק עמוק הענין הזה ,והכל סובב על אחדות אחד.

השגג

.רה

ש נ1לתא' באהבת חבירים שהוא כלל גדול לכל התורה כולה,כימאין נמשך
וז"
י
הרעסהוולאתי
רמיתו ,שלא היה בהם אהבה וריעות .ונמצא נמשך כל התאות והפ

הרע

!

מן מלכין קדמאין

מן אבי אבות הטומאה היא הגאוהאניאמלוך ,ולכןהיה בהם במידות שבירה וביטול ופגם,
וכנודע מספר קוער-הקדושה ימהרח"וז"י'.ט אמנם אם האדם
כנודע מדברי רבינו
נ
כ
י
ר
א
ה
יהב את חבירו עמיתו בתורה באחדות אחד באהבה שאין אחריה
החפץ חיים אהבת חסד ואו
אהבה ,מעורר במדה זו תיקון הצינורות וכלים הנשברים אשר היה בהם פירוד וקיצוץ
בנטיעות (ואשר היה) מפריד אלוף אלופו של עולם .והנה זה שורש כל המדות רעות (רצה
לומר שבירת הכלים) ושורש כל הרע אשר בעולם ,כמו בהמות ועופות טמאים ,אשר בהם
דבוק הרע ושורש הטרפה שאין כמוה חיה ונבלות ושקצים ורמשים והערלה המאוסה הדבוק
בה כל העריות שבתורה,עיין בלקוטי-תורה פרשת שמיני ופרשת קדושים .אמנם באהבת
ישראל אהבת חבירים העובדים את י"י בכל לבם ובכל נפשם ומאודם ,עלפי סדר עבודת
בית אלהינו עלפי חורתינו הקדושה ,נמשך מזה אשר מבחינת האהבה הזאת ממנו לחבירו
האהבה ש1רש גררמת אהבה בצינרררת רמדרתעלירבים ,רכשהצינרררת שלימים ממשיכין רב טוב לכל העולם.
והכלים שלימים ומושכין הרהטין מים טהורים צלולים בקו היושר,מושכיןונותנין ומקבלין
1הת1רה 1תכל.ת
ל רנגיא כל התשובה וכל התורה סובב על זה.פועיין בזהר פרשת נשא (דף קכ"ב)
י

ע:::%1:

הוספות מהרצ"א

דבריו ,ואת אנשי הדור ראה כמה פעמים מכעיסים סרוגיביןהענין למה דוקא עלידי השלום נעשה זה
לבוראם ועלפידברי הרביובןשאדונינו משה חשד התיקון והמבין בלימודי עץ-חיים בסוד התיקף
את עצמו שהוא הגורם לזה בהסיח דעתוח"ו,עלכן דבחינת מ"ה החדש הדר,יבין גם כן הענין והבן
החזיק את עצמו לעניו יותר מהם להיותו רא"ש שבתחילה היההענין להודי"עלבני האדםגבורותיו,
ואחר כך בחינת התיקף כבוד הד"ר מלכותו ואין
לכולם ודעת"ו כוללת אותם ,והבן
להאריך ,כי ממוצא דבר תבין מה שאמרו רז"ל
(עפ) גם אנחנו כעניינו קדם מאמרינו לפני אנשי שהשלו"ם הוא כלי מחזיק ברכה ,שהרי תראה
בריתינו ריעל ידי השלום נעשה התיקון ,והמדות שבשבירת הכלים בהעדר האהבה והשלום לא היו
שהיו בסוד נקודות דהיינו היראה והאהבה וכיוצא מחזיקים הברכה ונשברו ,ואחר כך בבחינת השלום
היו בסוד נקודות דהיינו רק בכחו בלי התפשטות ,היו מחזיקים בכליהם הברכה והרכב"ה ,זה מלבוש
נעשים על ידי השלום בסוד פרצוף בהתפשטות
לזה בין והתבונן
מדותיו בפועל בכל שטח הגוף,ונכללים כל המדות
זה בזה אהבה ביראה יראה באהבה וכיוצא( .פ 4ומזהתבין מה שנמצא במדרש אשרסימןבידינו
שהגואל האחרון שיבא במהרהבימינו הוא שיפתח
והמשכיל בלימודי הרל"אויערים בקבלת ר'

ושראי

עי

מדבף

מוהרצ"ה ומבארכי

טעין ההוספות

שורש הרע הוא משבירת הכלים והגאות ,ועבודתנו היא התיקון והבירור שעא התומ"ת

וביטול עצמו
מתורתם של מוהרצ"ה ומ"רצ'ש 1במעלת השלום וגגות המריבה

סור מרע ועשה טום

נט

בפסוק איש או אשהכי יעשו מכל חטאת האדם וזה לשונו ,תא חזי וחבר הקני נפרד מקין
מבני חובב חותן משה כו' דעביד קנא במדברא כעופא דאבגין למלעי באורייתא וכו' זכאה
בר נש וכו' עד פגים לכל עלמא ,מתיל למפרישי ימא דשאטין בארבא קם חד שטיא בעי
לנקבא כו',עיין שם כל המאמר .וידוע זה המשל הקדמוני כלזמן שלא תסתום נקב הספינה
אין אתה יכול להוציא המים מתוכה שלא תטבע הספינה ,אבל אחר סתימת נקב הספינה
 4בקל תציל הספינה.כן בזה אחרתיקון שבירתהכלי וגרמה תוכל לתקן את המעוות ,ובאהבת
חבירים מעוררת אהבה במדות העליונים ,ועל ידי זה נוכל להסיר כל הרע ולהמשיך כל
הטוב .ובתשובה לשאלת מקוה הטהרה הארכנו בזה גם כן בדרך זה ,וכן כתבנו להחבירים
בכמה ענינים ומוסרים בזה על מדה זו להיותה תכלית העבודה ,לתקן מקור ושורש המעוות
מאין הוא נובע .ומדה זו עיקרית לתשובה ומעשים טובים ,לסתום נקב הספינה ,דרך כניסת
מים הזדונים גלי הים .עיין בתיקון י"ס (דף ל"ט).
על בן אחיי וריעיי ,תדעו שהחיצונים מתגרים דווקא במדה זאת ,לעשות פירוד בין
החבירים הקטנים ,והקטניםבין הגדולים,ובין הצדיקים ועובדי השם והגוים שלוים שלוה,
ועושה הסטרא אחרא אחדות ושלום ביניהם ויש להם בדור הזה אחדות(בעוונותינו הרבים)
מה שלא נהיתה מיום וכו' .ובין החבירים ועובדי השם מתגרה הסטרא אחרא ר"ל ומפריד
אלוף ואשר חנהו י"י דעה והשכל יש לו להתאמץ בנפש הישראלי אהבה אחוה שלום
וריעות לתקן זאת המדה ,שיהיה אהבת ישראל ואהבת החבירים ביותר .תאמינו אחיי אחר
כל האריכות ויגיעות בשר ,אין אני אומר לכם מה שיש לדבר בזה אפילו כנועץ קנה בים.
ונהירנא כד הוינא טליא בהתנוצץ אור מן תיטידי הבעש"ט מה מאד הייתי משתוקק
ומתאווה ומשתעשע ומדבק נפשי בהם בראותי אהבתם זה לזה ,ואחדותם היה לאין חקר.
כמבואר בספר הגלגולים אהבת החביריםבין תלטידי האריז"ל הנאות והראוי (וכמה אהבה
אשר ראינו בין תימודי הבעש"ט ותלמידיהון) ,ובין בעלי הזהר התנאים ההרים הגדולים
ליעלים ,כמה נשקו זה לזה בנשיקין ואורין ומפארין אחד לחבירו,אין להאריך,עיין בזהר
ויקרא אנן אחדינודין ליה,עיין שם (דף ז') .ואין לספר ואין להאריך במפורסמות .ועתה

י

הוספות מהרצ"א
בשלום ,כמד"א רגלי מבשר טוב משמיע שלום כי הצינורות והמשכיל יבין בנתינת הברית שלום
אז יהיה גמר התיקון גמר הבירור הניצוצות מסוד לפנחס שיבא ויעשה שלום בעולם במהרה בימינו,
הוא אליהו בעצמו.
השבירה והפירוד לתיקון וקיבוץ ,ויתוקנו כל
מעין ההוספות

* במקו"א מוהרצ"ה באשר כתב "בתשובה לשאלת המקוה" ,ומרחיב בביאורענין אהבת החברים שהיא תכלית העבודה
בהפרדת הסיגים הנובעים ממיתת המלכים שלא היתה בהם אהבה ורעות (וכיצד זהותן הטבילה במקוה)
* מוהרצ"ה מרמז אל מכתבו לחברים ,ונעתק כאן אחדממכתביובענין אהבתהחברים ,אהבתאחים,שהיא עבודת האמתיסוד
כל החסידות והעבודה שבלב ,ממנה יתד ממנה פנה לתורה לתשובה למעשיש ולכל מדה טובה

התגרות הסט א
דוקא באהבת

רעים

אהבת תלמידי

הבעש'ש

והאריז"ל

משית משמיע
שלום

ם

הקדמה ודרך לעץ החים

נעת הזאת כמה היה ממלחמה מן הסטרא אחדא לעשותפירוד ומחלוקתבין החבירים בכדי
להפריד אלוף ,ועושה שלום (שלוה ואחדות) בין האומות הרשעים והאפיקורסים ,למען
ענותנו עוד בסבלותינו בגלותנו לעכב הגאולה ,מה נאמר ומה נדבר.
גרם הפירוד אשנבן אחחרריעיי ,זה צרמת מהעדר האמתפא כאמרם מלמד שתעשה האמתעדרים עדרים,
~מן 2בסברותוחילוקים שונים ,עדר עדר לבדו,לו האמת לבדוואין זולתו משיג האמת.פב ומעט
החנמה
לי ללמוד זכרת ,אשר מחמת גודלהעניות והדחקות אשר בדור נצמח זאת ,וזה
מובןליודעים ורואים.פג אמנם האמתאגידרבוןעלמין אשר מחסרון חכמה והמדעמןדרכי
יחוד האל אלהי אבותינו אשר סגרו הדלתחים והבריח בהסתת היצר שלא לעסוק בחכמה
הפנימית ,והוציאו עליה שם רע לומר שכל העוסק בה נעשה קל ורשע ח"ו ,וכמעשהקוהיה.
אבל תדע אחיכיבהיותי ערך כבן עשרים שנה התחלתי ללמוד זאת החכמה ,לא ידעתימי
שם עלילות דברים על החכמה הזאת ,הלא ספר הזהר כלו יראת שמים ומוסרים גדולים

ע

הוספות מהרצף

שלא לדבר בגנות

שים אום

4

4

(פ 4%התבוננו נא אחיי וריעע ,אמ"ת ושלו"ם יחדיו יש להם מחלוקת בעסקי ממק וכיוצא,כי אין לך
תמים ,ו' ומילואה 12הוא גם כן ו' ,ובאין העיקר אדם שאין לו שעה ויש אטה זמן פרטי לכל איש
שמהרהר בתשובה על זה אבל האנשים האלה
והשורש מאין יבא המילוי בין והתבונן
בעוונותינו הרבים הם רחוקים מתשובה בחושבם
כברפירשנוגםאנחנו(בעניינו)זהימיםכבירים
שעושים בזה מצות.
(פב
*וש מאמרם ז"ל כך כמו שפירש הרב ,שתעשה
פיר
והנה איעצכםאחייוריעיי,אפילו אם תשמעורברים
עדרים והולכת לה הענו שכל אחד

ילך
האמתעדרים
כאלו מאתה אדם גדול אשר בדוק לכם לגדול הדור,
לדרכו להשם יתברך כמדומה בשכלו שנהו הדרך
וההליכה הנכונה ודרך חבירע הוא שקר ח"ו ,שהו שמוע וזסןפווכקולו לכל אשר יאמראליכם בעסקי
תורה ועבודה תכתכם על לוח לבכם ,אבל לא תאבו
והולכת לה לעצמה ,והבן
ולא תשמעו לספר בגנות שוםבני אדם,כיון 12הוא
(פת הרבנ"י האריך בנירת זה,כי אש תוקד בקרבו מר התורה אסור לקבל אפילומנביא וחשה ,אם לא
על כל אשר נעשה בדורותיה ואני אומרידעורבנן נביא המוחזקלנביא אמת לכל ישראל אשריאמרכי
הא מילתאועברין עלה שאת הצמיחהבדורותינו מה הוא זה הוראת שעה ,כגון אליהו בהר הכרמל ואם
ומהצמיחה הן בעתני הגוף הן בעניני הנפש ,שאין תאמרמאיןיבא זההעניןלגדולהדור לדברסרה על
לס הלכה ברורה הליכות עולם לעבודתו יתברך כמה אנשים בעלי תורה ויראה ,אפשר עוונות הדור
שמו ,כי זה פוסל וכר תה פוסל וכר ,והיצר מסית גרמוכל זה ,או מנסהי"יאלקינואוהיו.ועודדברים
לכל אחד שעושה כן לשם שמים ובזה עושה נחת עתיקים שיש לתרץ בזה ,יארך סיפורם .כללו של
רוח ליוצרו והנה זה גרע ממחלוקת המון עם אשר דבר ,המבין יבץ שלא לשמוע לשום אדם לספר
פעין ההוספות

*מדברירבותינו מוהרצ"ה ומוהרצ"א בחובת התלמידים שלא לזלזלברבישאינו שלהם ,תכליתם ומטרתם אחתוכולםשוים
לטובה גם המהלופתשבין הצדיקים עצמםאינהעניןלהמון העם היצר גורם לפירוד בתואנה שזה לשפהימים ,אך
בעקבתא דמשיחא חשובה האחוה דוקא
*בענין מוסר ס' הזוהר ראה לעיל עמ' ח ובהוספות לשם

סור מרע ועשה טוב

מא

בשיעור קומה איך לקדש כל אבר וכל שערה ממש לעבודת הבורא ברוך הוא וברוך שמו,
ובפרט בכתבי האר"י ממש תסמר וסערות ראש החופש וחוקר לבקש דברי"י בכל תנועה

די

ותנועה .ואיך יכול זה להיות כמו שדמו הטפשים בהסתת היצר עליהם לרחקם מהסתפח
בנחלת י"י בנופת צוף דבש אמרי נועם אין די באר ,אילו כל הימים דיו וכו' אין יכולה
לכתוב חללה של רשות כמהמינימעדנים .ועוד זאת שאינםיודעים שרשייחוד הבורא ברוך
הוא ,ועלידי זה נעשה מחלוקתבין החבירים עובדי השםכי אינם מיחדים במדרגת אמתת
אחד אמת בשמותיו ברוך הוא וברוך שמו ,ועלידי זה נחסר השפע .הגם שזה הטעם אמת
שבשביל זה הוא מחלוקת מעוניועינוי ודוחק ,אבל הוא לחסרון שפע החכמה אשר תחיה
בעליה ומזה נתהוה קלקול היסודות ,והיצר מסית באומרו שמן החכמה נעשה ח"ו מקלקל.
אחי ,וכי יש שם רע גדול מזה .ומעשה שהיה כבר היה לעולמים ,וכמו שבקש אותו חסיד
במסכת ברכות שלא תהא סיעתינו כסיעת וכו' ,אלמא שבדורותהראשונים כל הרוצה לצאת
הרשות (והבחירה) נתונה (כידו חפשית) .ועלכן אחיי ,טעמו וראוכי טובי"י אשרי הגבר
יחסה בו ,אפילו גבר וקל וחומר אדם .טובי"י לקויו לנפש תדרשנו בכל לב ובכל נפש,
וחזקו ואמצו ושלום.
והנה שארי התנאים שביאר שם מהרח"וז"ר מן ועשה טוב ,בודאי בלא עסק החכמה נכון
לכל בעל נפש לקיימם ,ואין לנו בהם דברים פד זולת במה שכתב לכוין בכוונת התפלה,
שאין הכוונה דווקא בכוונה המבוארת בשערהעמידה.כיתאמיןלי אם יעמוד אדם כלהיום
בכוונה זו ויאריך בהויעיין בה בתפלתו לא יגמור תפלה אחת בכוונה כתקנה ,כי ארוכה
מארץ מדה .כי אם לקדושי עליונים המופרשים מכלעניני עולם הזה די מדרהון עם בני
אנשא לא הווין ,העומדים בחצר בית המלך הפנימית ועומדים בדומו של עולם .אבל בדור
הזה לאו כל מוחא סביל דא ,אשר ישוטט במחשבתו באורך הדברים המבואר שם ובשורש
תיקון אורות עליונים בזווגי הספירות והפרצופים ועליותם מעולם לעולם לזווגם פנים
בפנים.
אמנם עיקר כוונת התפלה במסירת נפשו לי"י ומדבק מחשבתו בשרשי המחשבה"ה
וישפוך נפשו לי"י ,עד בא למדרגת בטול במציאותו .וזה מדרגת התפשטות הגשמיות
הוספות מהרצ'א
בגנות,אפילו ישמעכן מאתה גדולהדור וגםכןלא (פד)לי הקטןישלי לדבר בהם אתה פרטים ,ונדבר
בהם אם ירצה השם לקמן ברצות השם.
יהרהר על הגדול המספר ,רק יבקש לעצמותירוצים
לתקוע בלבו שלאיבא להרהר אחררבווכיוצא.ודי (פה) כערוכה האדם לדבק את עצמו בשורש
המחשבהאזי השם יהברך ילמדהו דעתהאיךיכפן
בזה הערה להחפץ באמת
פעין ההוספות

* דגתם אלו נהיות עיקרענין

התפלה מסירות הנפש לה' ,חוזרים ונשנים בדברי סוהרצ"ה

כוונת התפלה

היא המת"נ
והדביקות

בכל תפלה ותו
יתקשר ברזא
דצדיק

מב
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המבואר בשולחן-ערוך .ועיקריעיין בשער התפלה פרק ז' ,כי עיקר התפלה לברר ברורין
היינו להשליך הרע ולהעלות הטוב מן שורש נפשו בדביקותו ,ובהעלאות מסירות נפש מ"נ
בשפיכת נפשולי"י בכל כחו ויתר על כחו ,ויקשר עצמו בקשר אמ"ן בקריאת שמע ותפלה,
ויעיד עליו יודע תעלומות אשר חפצו ורצונו בכל נפשו בטוב ובמעשה הצדיקים העובדים
בלב אמת .ויבקש על נפשו בשאלתו על י"י ועל עם י"י אשר יתגדל ויתקדש שמו של
הקב"ה יתברך שמו בכל תנועה ואבר (ורעיון) ,ויעמיק [נוסח אחר :ויעסוק] במחשבה זו
בכל כחו.
בסדריהמצכאוודנרוכתי" אמנם סדר הכוונות בפרי-עץ-חיים ילמוד וחגע עצמו בהם למצוא בהם דברי חפץ דרכי
עבודה ובתפלה עבודתי"יכי נורא הוא ,איך להעלות נפשו רוחו ונשמתו בחיצונות ופנימות ,פנימי ומקיף,
ישפוך נפשו לה
אורות נצוצי כלי נשמתו אל שורש מקור מחצבם ,משדשי מדות וספירות פרצופי אודות
נעלמים דקין סתימין דלא אתגלין ,לעושו ליוצרו לבוראו למאצילו ,דרגא בתר דרגא עדאין
סוף ברוך הוא ,לפי שכלו ומדרגתו ,וכןקבים מרבותינו .אבל בשעת התפלה עיקר הוא
שפיכת נפשו לי"י בנר"ן כבן המתחטא לפני אביו ,ודי בזה ועחן בזהר פרשת בשלח
הוספות מהרצ"א
ויותר ויותר מהמבואר בכתב והיה משבח בשבחי המלך שהוא שולט על בית
כל הכוונות
אחת,ט"וי
הכל כרגע האר
הבן אשר במחשבה יוכל אדם הסוהר ולא ידע יותר ,עד הודיעוהויותרויותר בכל
לחשב ביחד ברגע בנין מפואר עם כמה וכמה פעם ,והבן מאוד וכןהענין בתשובה ,שבכל עולם
היכלות וחדרים ,מה שאיןכן לעשות ההיכלוהבנין צריך לשוב מחדש בתשובה והנהידידייידועהענין
צריךזמן רב ,ואפילו לדבר ולספר מזהצריךשהייה ,שלהיות יראה ואהבה בפועל בהתגלות לבו לאוכל
והבן מאוד ובזה לא יקשהלךוכילמגנא ח"ונכתבו אדם זוכה בכל פעם ,מחמת עכירות החומר המונע,
אלו הכוונות,כי עת לכל חפץ תחת השמים ,וכפי אשר בשביל זה הגם שיחשב בגדולתאין סוף ברוך
הכנת הנשמה כן יעלה בידו הכוונה פעם בדרך זה הוא לא תפול עליו אימתה ופחד על כן צריך
ופעם בדרך זה ,והכל סובב על קוטב האמת דברי לאמלכא באבהן אברהם יצחק ויעקב ,שהם הם
הורישו לנו יראה ואהבה ותשובה ,ויש לנו יראה
מרן הארה"ק.
 4,ותדעו אחיי וריעיי שקביתי מרבותי שבכל עולם ואהבה מסותרת אשר בשביל זה הקל שבקלים מוכן
נכל עליה צריך ועולם ובכל היכלוהיכלצריך להתעורר מחדשיראה לסבול יסורי מיתה בעת בואו לידי קידוש השם
להתעורר ואהבה ,כי בכל עולם שגבוה מחבירו ניכר יותר יתברך כנודע וכן צריך לצייר במחשבתו הוי"ה
בתשובה
ובאהוי ר גדולת המאציל ברוך הוא וברוך שמו ,ואין די בניקוד ציר"י והוי"ה בניקוד אלקי"ם שהוא בחינת
בעבודת עולם שלמטה ממנו רשמתיזה למשכילים ,תשובה ,והוי"ה בניקוד סגו"ל לבחינת אהבה,
יראוויבינו בעת יעזרם השם יתברך ,כמוני כמוהם והוי"ה בניקוד שב"א לבחינת יראה .תה בכל פעם
השם יתברך יעזרני התבוננו נא במשל כעל חובת שרוצה להתעורר מחדש ליראה ואהבה ותשובה
והמביןיבין.
הלבבות מהילד אשרהיהנתון בבית הסוהר מעולם,
מעין ההוספות
בענין שככל שעולים מעלה מעלה נראהשעדיין עומדים בנחי' ארץ ,ושמים לרום ההתבוננותוזכירת מעשי אבותמסייעת
לעורר האהנה והיראה ,ויש לעלות בהן מעלה מעלה ללא הפסק כמשל המובא בחובת-הלבבות כוונת השמות המיוחדים
לעורר אהוי"ר ושאר המדות

סור מרע ועשה טוב

מג

במאמר המתחיל ראוכיי"ינתן לכם את השבת (דף ס"ג ע"ב) ר' חייא פתח שיר המעלות
ממעמקים קראתיך כו',עיין שם ,ושם תראה דרכי התפלה בכלל(ועיין עוד בזה בהקדמתי

לפרי-עץ-חיים).
וכן מה שכתב שם פהדח"ו ז"ל לקיים הדברים מרזא דצדיק ,צ' אמנים ד' קדושות י'
קדישים ק' ברכות ,לדעתי השפלה גם לקשר עצמו בכל תפלה ובלמדו בתורה ,ובפרט
בעוסקו בחכמה וו ,הכל ליחד ולקשר עצמו ברוא דצדיק.ויהיה רודף צדקה וחסד ,לאהבת
צדיקים ,ילכו מחיל אל חיל ,מצדיק לצדיק ,וישמע חכם ויוסיף לקח.פי

הוספות מהרצ"א
(פו)כלהבחינות הללו הם בסודצדיק ח"יעולמים אליו ח"ו הרהור יקיים פסוק ולא תתורו אחרי
לבבכם בהסיר המחשבה ממנו כרגע,ולכוין אחרכך שלא יסיח דעתו
הענשים שהשמיט הרב בעל הקונטרס
קדישת
מדברי זה השם תמי שחלקלו השם יתברךבבינהיוכל
טרן טהרח"ו אנחנו בעניינו נדבר בהם איזה פרטים
ל על ת ל דה לשורשה,רהיינובנפול במחשבתו 4
הנצרכים לדעתינו הקלושה
לא טובה יעלנה לאהבת השם יתברך ,באמור
ן בעת התפלה ,זולת בלבו הלא כל זה הוא איזה ניצוץ מעולם אהבה
א) שלא להסיח דעתומתפילי
בעתעמירה ועסק תורה עדכאןלשונו הנה לכאורה שנפל בשבירת הכלים ,וטוב לי לדבק בשורש
אין זה ממילי דחסידי להעוסק בחכמה דייקא ,רק האהבה ואזיעלההניצוץ מהשבירה ,כמבואר כל זה
חוב מוטל אקרקפתא דגברא לכל ארם באזהרות בדבריתיטידי הבעש"ט .אבל תדעמי שעדחן קשור
חז"ל הן אמת דרצה לומר בזה דעלפי הדין לא בחבק עבותות אהבת העולם ותענוגיו מסוכן הדבר
מיקרי היסח הדעת רק בקלות ראש ח"ו אבל לא ערעמיק במחשבה ,אבל תיכף ידחנה ממחשבתו העלאת הסדות
בשכחה ,והוא מהתוספות וכמבואר בטור,וכאן אמר ו'ק"ם ולא תתורו וכו' ואף עלפיכןיכוין בהשם
מי אשר קרבת אלקים יחפץ לא יסיח דעתו כלל הידוע לכל דבר ,רהיינו בהוי"ה ניקוד סגול שהוא
בשכחה כרגע,עיין בב"ח או"ח מ"ר ובמגן-אברהם בחינת אהבת חסד ,וכולי האיואוליירחמועליומן
שם ,אך הנראהלי,להיות התפילק הםבחינתמוחין ,השמים להעלות שורש אהבתו להשם יתברך וכן
והנה מי שרוצה למועבד חב"ד שלו לחכמה בעתני היראה לא טובה,יכוין בהוי"ה ניקוד שבא,
האמיתית ,ביותר צריך לשמירה מעולה לבל יזיז וכן בהתפארות הוי"ה בניקוד חולם רק הכל בדעת
ממחשבתו קדושת התפילין ,ועלידי זה ישועבדו והשכל' שלאיונה את עצמו ויבקש לעצמו גדולות,
מוחי החב"ד שלו לקדושהויהיהלוסיועמןהשמים והוא ח"ו קשור בתאוות העולם על כן כל ערום
יעשה בדעת.
לקניית החכמה ולהבנתה ויצליח בה והנה עחן
בשולחן ערוך ל"ת דאם אי אפשר לו בלא הרהור ג4צריךשיהיהעוסקבתורה מעוטףבטליתותפילין.
ם ובסידור כתב שיעסוק תפלין דעת
תאוות אשה מוטב שלא להניחם,ועינן בבית-יוסף עד כאן בפרי-עץ-חיי
יסעיתם להשגה
,
ם
ת
דעל הרהור בתורה בתפילק דרבנו -כי הם מוסיפים חכמה
שם ובמגן-אברהם ,ובכחשי
י
ק
ר
א
ה
אשה טוב לכוין השם גדשנא"ל .והנה תדעידידי והשגה באדם ידוע סוד התפילין דרבנו-תםכי הם
שהעיקר בזה לשום מורא שמים לנגדעיניו ,בבוא גבוהים יותר ,ויותר נעלמים מתפילק דרש"י ובכל

כי

גג

י

מעין ההוספות

* מראה מקום ומעור בענין העלאת המדות וכוונת השם המיוחד לכך
*עוד מתורתו של מוהרצ"א על סגולת התפלין דרגת ושייכותם לצירוף העולה סהפסו יתהלל המתהללוגו
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הוספות מהרצ"א
פעם שהכור בתפילין בעת לימודו נראהלכוין השם
הוי"ה הצירוף ועל הפרשיות דתפילין דרבנו-תם

היוצא מראשי תיבות הפסוק התהלל "המתהלל
"השכל"וידוע,אזייתוסף לו עלידיזה דעת והשכל

והנה בודאי אשרי לאדם היכול להתקדש ולהיות

ציצית כהלכתה

מעוטף בטלית ותפילין כל היום כמו וכהיו נוהגין
בימי חכמי הש"ס ,אבל על כלפנים בדורותינו אלה
שאי אפשר כל כך לשמור גופו ומוחותיו ,על כל
פנים ילמוד אחר התפלה איזה שיעור בתפילין
דרבנו-תם והשם יתברך יראה ללבב שאי אפשר

בגלות המר ,ובפרט בטומאת ארץ העמים ,לקדש את
 4,עצמו לתפילין כל היום ועל כל פנים יראה האדם
להיות עליו מצות ציצית כדת וכדין ,טלית מצויצת
כהלכתה אשר יוצא בו לדעת כל הפוסקים .והנה
 4,נמצא במדרש למה נסמכה פריטת מקושש לפרשת
ציצית ,שאמר משה לפני הקב"ה דמשום הכי חטא
המקושש להיות שבשבת לא היה לותפילין בראשו
עיקר מגמת לא היה לו במה לזכור עול מלכותו אז השיב לו
הלימוד לכר
ההלכהן הקב"ה אני אתן לך מצוה שתהיה נוהגת בכל זמן
ועידןאפילו בשבתותוימיםטובים יוצאלנומזהגם
בנידון דידן ,אפילו בחול כגון שאי אפשר לילך

בחכמה שתהיה מחשבתו ודיבורו שוים ,כי עיקר
היחוד לחבר עולם המחשבה עם עולם הדיבור
והמעשה וגםכןלכויןלקיים מאמרחכמינו ומצותם
הוא סגולה נפלאה להשפעת גורכו ולהאיר מוחי
חב"ד שלו ובפרט הכוונה בברכת הנהנין ,דכל
הנהנה בלא ברכה כאילוגוזל להקב"הוכו'.והמכוין
בברכותיו מייחד אלוף ומייחד הקב"ה וכר והבן
ד)צריךשיהיה עמל בתורה פרדים ,שנאמראויחזק
במעוזי ואל יחשוב שיגולה לו רזי תורה בהיותו
ריק ,כדכתיביהב חכמתאלחכימין וצריךלזהר שלא
יוציא כשפתיו בחכמה זו מה שלא שמע מאדם
שראוי לסמוך עליו ,וכאזהרת רשב"י וחביריו עד
כאן לשונו הנה בפשטי התורה טוב לגברכי ישא
עול ללמוד הכל להלכה לכוין הלכה מתוך לימודו
ובזהישיגרצון הבורא כביכול,אפילו לאיארעהדין
והמשפט ההוא לעולם יזכך נפשו ושכלו ויושפע
שפע רב בכל העולמות בהשיגוכביכולרצון הבורא
המלובש באותיות התורה הללו והדברים האלו
ארוכים מני ים .והנה הוא יעשה את שלו ללמוד
לכוין הלכה ,ואפילו אם ח"ו לא יעלה בידולכוין
להלכה ,הנה על זה אמרו רז"לזה אומרבית אבעול
הלכה וזה אינו אומר בית אב של הלכה ,אומר
הקב"ה ודגלועלי אהבה,כיון שחפצו ורצונולהשיג
ההלכה כפי רצון הבורא אבל לבנותבניינים תוהים
מה שאינו נוגע להלכה רק להראות חריפות ,הגם
גודעתי בזה שלא למנוע הבחוריםבימי בחרותםכדי
לחדד שכלם ולתקועבלבם חשק חכמתהתורה,אבל
בהמשך הזמן יהיה עיקר מגמת האדם ללמוד
להלכה

בתפילין על כל פנים ילך בטלית קטן מצויצת
כהלכתא אליבא דכולי עלמא ,ויביט ויזכור כל
מצותיו יתברך לעשותם
ג) שיכוין בכל הברכות ,בפרט בברכת הנהנין
 4,הברכות הם מצוה מדברי סופרים ,והנה לרוב
הפוסקים מצות צריכות כוונה אפילו מצות דרבנן.
ואפילו לדעת הפוסקים דבדיעבדיצא בלאכוונה,על
כוונת הברכות כל פנים לכתחילה צריכות כוונה והנה נראה לי
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הפירוש בדברי מרןשיכוין בכל הברכות,היינו חוץ
פירושי
לזהשיכוין פירוש מה שהוא אומר,יכוין לצאתידי הפשטנים ,חוץפירוש רשי שהוא כרכא דכולאביה,
חובת המצוה שציוו חז"ל וטעמא רבא להעוסק כלול בנתיבות חז"ל חכמי האמת,ודבריולפי הפשט

י

שעין ההוספות

* אזהרות מוהרצ"א במקומות נוספים בדבר קיום מצות ציצית כהלכתה
* מראה מקום נוסףלענין השייכות שבין מקושש לציצית
* מראה מקומות שהאריך בהם מוהרצ"א בענין מצוות צריכות כוונה
* במקומות אחרים מתפרשתביתראריכות דעתו של מוהרצ"אבעניןמניעתהילדיםמלימודהתנ"ךבכללוהפרווניםהפשטנים
,מרחיקי הדרש) בפרט ,ומצדיק מנהג ישראל המקדימים לימוד הגמדא ~ימזד התנ"ך

סור מרע ועשה טוב

מה

הוספות מהרצף

מיוסדים עלאדני האמתואינםנוטים מדרכינתיבות
אמיתיות דברי חז"ל מה שאין כן שארי בעלי
הפירם ,הגם שלפי דורם גם עליהם יתאמר מאמר
חז"לאין מקרא יוצא מידי פשוטו ,אבל בדורותינו
אלה שבעוונותינו הרבים נתרבו כתות המופקרים
ההולכים אחרי שרירות לבם ובהפקירא ניחא להם,
לא רציתי להרחיב הדיבור בהם ,מחוייב כל אחד
להגות בתנ"ך עלפי יסודות חז"ל ובשביל זהציוו
לנו חז"ל מנעו בניכם מן ההגיון,בין והתבונן וקל
וחומר בן בנו של קל וחומר להרחיק לימוד
הפלסופיא מכל וכל ,עחן כל זה בדברי הראשונים
וכמו שכתב פהרח"ו בסידור שהוא אשר אמר שלמה
אשה זרה וצריך להרחיק מד' אמותיה ותדעואחיי
וריעיי ,אם כל זה היה בדורות הראשונים וכהיתה
התחלת הכוונה לשם שמים כדי להכריח אמונתינו
בויכוחים עם האומות בגלותינו ,וקצת מן הגדולים
היתה זאת כוונתם לקיים המצות עשה וידעתהיום
והשבות אל לבבך כיי"י הוא האלקים כאשר כתב
חובת היגבות ,ועם כל זה כאשר
החסידבע
ימון לנטות אחרי חכמת הפלסופיות
התחילו הה
האנושיות נטו גם נעו מדרך המישור ,וכמו שצווח
על יושבי פרובינצא עד
ככרוכיא הרשב,ש
שהפרישם מקהל הגולה וכמו שהרעיש ארץ החסיד
פוה"ריסףיעבטו בספרואורהחיים שהראהבפומבי
אשר כעוונותינו הרבים בגזירות השמד הנקרםוקלי
הדעת אשר אמונת אלקי עולם תקועה בלבם ירושה
מאבותינו עמדו באמונתם והקדישוברבים את קדוש
ישראל והערו למות נפשם וחייתם ,והחכמים

די

בעיניהם אשר הכריחו בשכלם האנושית אמיתיית
האמונה בחקירות פלסופיות ,המירו את כבודםביום
זעם ,עיין שם בדברי החסיד הנ"ל וכל זה מובן
בשכל התוריי ,כי האמונה אשר היא ירושה לנו

לימוד תנ"ך עם
פירש" דוקא

מאבותינו בקדושת נפשותינו המובדלת מנפשות כל
האומות ,הנה הוא שכל נאצל לנו מקדושתאין סוף
ברוך הוא וברוך שמו ,ולשכל הזה אין לו גבול
והפסק ,ולא יזח ולא ימוט השכל אריה הזה
מקדושת נפשות ישראל לעולמי עד מה שאין כן
י חקירה ושכל אנוקר לזה יש הרחקת
המכריח האמונה עלפ
הפילוסופיא
גבול והפסק ,ומקבל ח"ושינוי ותמורה בהכרחאיזה
מכריח לדעתו והנה כבר אמרנולפני אנשיבריתינו
בפסוק שאמר הרועה הנאמן אדוןהנביאים בבקשתו
,
להשם יתברךהודיעני נא את דרכך ,הוא חסריו"ד 4,
ואמרנו בזה ,דרכך בכ' רבתי דאי"ק בגימטריא
תשכחי ,בגימטריא י"ג מלואי הוי"ה ,ידוע סודם
טעה ובפאפר
בסוד י"ג מדות,
עשןוהנבהויקבה
ייקש להודיע דרכיו
הסולואים יהרפ"עזי.9
יתברךדרכיי"גמדותיו ,והנההוא חסרי' המורה על
חכמ"ה ,להורות שהוא למעלהמן החכמה,והיאהיא
גם כן דרכי התורה הנדרסות בי"ג מדות ,למעלהמן
החכמה השכליות האנושית וכן אמר דוד בבקשתו
הוריניי"ידרכך (חסר ")אז אהלך באמתךוכו' ואץ
כאן מקומו להאריך בזה הענין הנה עד כה הגיעו
דברינו אפילו לדורות הראשונים ,אבל בדורותינו
אלה אשר קמו מחדש אלה הרשעים החטאים 4,
בנפשותם אשר בהפקרא ניחא להם ,וערב לנפשם אמונה נפשית
נצחית ,אמונה
לחם שקר ללמוד חכמתחיצוניותומטים אורח,ויהיו שכלית -

מעין ההוספות
* ליקוט מתורתו של מוהרצ"א ,בדבראיסור חקירת האמונה ,ולא דמי לדורותהראשונים שעסקו בכך לצורך השעה והדוי
וכן בסוד גלגול הנשמות של אותם דורות מעלת הדרך המובחרת שהיא הפשיטות והתמימות הבאות לנו בקבלה
מאבותינו ,שהיא אמונה נצחיתבלי גבול ואילוזו הבאה בחקירת השכל האנוש' מוגבלתהיאואין להקיום וכאשרהעיד
החסידפ"ייעבוט) הציווי דע את אלקיאביך אף הוא כוונתו להשגת האלקות בדרך הקבלה והאמונה החקירה והעיון
צריכים להיות בדיני המצוות ולא במעמיהן
'דברי מוהרצ"אכי דרכך הוא חסריו"ד(ועניינו שהוא למעלה מן החכמה) מהירים יותר במהים אחר
מוהרצ"א בדבריו על התנכחת ההתנגדות מצד התכמותהחיצוניות הלוכדות בגדירת המלכות ,ומתריע על גודל
*מדברי
ההרחקהשצריכהלהיות מחכמות אלושהן חלקפשלהגוים ואין לישראל חלק בהם רהרחקה שצריכה להיות גם
מלשונות העמים ושאר חוקותיהםונימוסיהם(לבושיהם,שמותיהםוכו')המטביעים מדות רעות בישראל ,ומהם ההתהלה

מוגבלת

סו
רשעי הדורעוזבי
וההרחקות מהם

י
שלא שינו את
שמם"

הקדמה ודרך לעץ החיים

הומפוה מהרצ"א
מלעיבים במלאכי אלקים אמרות טהורותדברי חז"ל וטוב לעולם אחיי וריעיי ,להיות כי פשתה נגע
ובתוכם לשון תרמית הצרעת הלזו בדור האחרון הזה ,ובפרט במלכותא
במדישות הם הקדישימי
לפרוק מעליהם עול מצות ,ומדמה להם הקליפה כל חייבתא ממשלתזדון ,הווזהירין להדריך אתבניכם
חקות התורה כחק נימוסי להיישיר ההמון ,והם הנעימים זרע קודש מנעוריהם בדרכי התורה
הרשעים החטאים האלה פרקו עול ונותנים כתף ובנתיבות חז"ל ,ולרחקם מאשה זרע צידוניות
חיתיות מואביות לשונות הגוים
סוררת ,ומכניסים נפשם וגופם וחשתם תחת עול
הקליפות המלובשים בגופים גשמיים ללמוד מהם והן זאת היתה זכות אבותינו בצאתם ממצרים,
חכמת חיצוניות ,והמירו את כבוד התורה בתבנית כמבואר במדרש רבה וזה לשונו ,שלא שינו את
שו"ר הקליפות השמאליים מי האמין לשמועתינו ,שמם ראובן ושמעון נחתין ראובן ושמעון סלקין,
ההיתה כזאת מיום גלות ישראל מעל אדמתם לא ה 1,קורין ליהודה רופילא ולא לראובןלוליאני
ויתהלכו מגוי אלגוי שיהיו זרע קודשנשואי חותם ולא לאסף לסטים ולאלבנימיןאלכסנדרי מה תאמר
הקדוש אותברית קודש שואבים שכלם וחכמתם מן ידיד ,למדרש הזה ,מהיכי סלקא דעתך לקרות
הסטרין בישין אל נכר הארץ
לראובן שם אחרכיון ששמוראובן ואילו לאפירשו
תדעואחייוריעיי שהןהן גמר הבירור של הערב רב דבריהם היה הפירוש כפשוטו שלא שינו את שמם
של יוני"ס וימברי"ס וחבירותיהם מכת עמלקים שלא היו משימים שמות בניהם הנולדים להם
נפילים גבורים ,והנה נתברר הטוב ונשארבפני עצמו כשמות האומות שקורין לבניהם אבל כעת שפירשו
חלק הרעבימינו אלה עקבות משיחא ,וחוצפאיסגי דבריהם כנ"לאיןלו ביאור לכאורה אבל תדעידידי
בהם נגד צד הקדושה ,במהרהיהיו לחרפותולדראון שגם בקליפות מצרים זאת היתה חכמת הקליפות
עולם והן המה השמרים של היין הצלול בלי להשים שמות אחרים לכל אישישראלי אשרהיהלו
תערובות ציחצוחייין הטהור ,רק הפסולת הגמור שם קודש בקדושה שהניחו לו אבותיו ביומא
הרע הנברר בתחתית הכלי ולהיותם הרע הנברר דמהולתא ,להיות שם כל דבר הוא אחיזתו וכחו
לכדו ערב להם הרע בתכלית ,ולא לחנם הלךהזרזיר כנודע ליודעים ,רצו להגביר כח הקליפה וממשלת
אצל העורב וכו' והן המה שישארו לחרפות בימי הסיטרא אחרא על נפשותם ,להתפעלות נפשם
אפילה שיהיה בעת הגלות נגלות מלך משיחינו בא בקרוא להם שם הקליפה ,וכשיתנועע נפשם בקרוא
יבא במהרה צדיק ונושע על כןאחייוריעיי תדעו להם שם הסיטרא אחרא אזיתגברעל נפשם ממשלת
שהחטאים האלה כבר מנודים מפי כל חז"ל ,והמה הודק ,והבן מאוד והנה הם לא רצו בזה ,הגם
מכתהמורידים ולא מעלים ,וכל הקודם וכו' ועלפי כנהיתה גזירת המלכות והעמיסו על כל אחד שם
ציווי חז"ל אסור להתחתן עמהם ומליישב עמהם אחר ,הם לא התייחסו בזה ולא קרא אחד את חבירו
ומלישא וליתן עמהם ,ושלא לצרפם לשום דבר רק בשמות הישראלים אשר הונחו עליהם בעת
שבקדושה ,הם שקץ ועל בנותיהם הוא אומר ארור הכניסתם בבריתו של אברהםאבינו זה הואהפירוש
שוכב וכר ורחוקים הם מתשובה ,דגמירי מאן שלא היו קוראין ליהודה רופילא ,שעל פי גזירת
דפריש ממינותמיית בכן אל תאמין לתשובתם ,אם המלכות הגם שהיה שמו יהודה הושם שמורופילא,
לא בדכדוכי נפשם,כי טוב מותם מחייהם ,טוב להם וכןאינך ולמדו כל זה מיוסף הצדיק ,שנאמרויקרא

י

מעין ההוספות
למחקתעול כל המצות ולאפיקורסות
*עודמדברירבינו מהרמ"א על הערב-רב של זמנו,איסורהחיתון בהם והזהירות בהרחקת הבנים מהם ומהמונם
* במקו"א מביא מוהרצ"ה את קבלתו מרבוה"ק בענין שייכות שם האדם לנשמתו ,והייחוד המתחייב מכך

סור מרע ועשה טום

מז

הוספות מהרצ"א
 4פרעה שם יוסף צפנת פענחויתן לו וכו' ויצאיוסף
על ארץ מצרים ,דלכאורה אין לזה סמיכות בפסוק
אחד אך הוא אשר דברנו שפרעה בחכמתו הטמאה
רצה להגביר עליו כח הסיטרא אחרא בהונחלו שם
אחר על פי סטרו ,וכשיתנועע ויתפעל עלידי כח
השם הזה ינתן תחת ממשלת הזדון ואמר הכתוב
כיהואמיאן בזה ולא התפעל בקריאת השם ולאזכרו
ולא פקדו ,רק ויצאיוסף על ארץ מצרים ,שהעביר
שמו בכל ארץ מצרים יוסף ,כן היה זכרו וחתימתו
בפקודותיו ובאגרותיו בכל ארץ מצרים
וכן היה מאמרינו בפסוק וימתיוסף בן מאה ועשר
שנים וכו' ויישם בארון במצרים ,הנה לא נמצא כן
בשום מקום רקויהיו כלימישניחייפלוני וכו' רק
הכונה להורות צדקתו ואמר הנהבן מאה ועשרשנים
היה ,אםכן היה מושל במצרים פ' שנה תחתמלכות
חנף ,ופרעה גזר להיקרא שמו צפנת פענח ,הנה אף
עלפיכן ברבותעתיםוימים אף עלפיכן לאנתייחס
לעולם השם שהניחלו פרעה ולאיזכרולאיפקד ,רק
וימת יוס"ף בשמו הקדוש הישראלי שהניחו לו
אבותיו ,וכן הושם בארון במצרים שכותבים על
הארונות שם כל אחד ויחוסו זה ארון פלוגי ,כמו
שהוא מנהג ישראל גםכן על מצבות ,ולהיותכי לא הארכתי בכל זה כי הציקתני רוח בטני באשר אני
זכר שום בן אדם השם צפנת פענח ונשתכח ברצון יודע שבעוונותינו הרבים האנשים החטאים
יוסף הצדיק ,הושם בארוןבמצרים זהארוןיוסףולא בנפשותם נתהפך להםלייחוס שמות הטומאה אשר
צפנת פענח .וזהו הסמיכות הספר שאחריו שממנו הניח להם הסיטרא בישא ,ועוד לאיוכרו ולא יפקדו
למדו בני ישראל ,ואלה שמות בני ישראל הבאים בשמות הישראלים והמה מעכבים ח"ו הגאולה,כי
מצרימה ,ואלה וא"ו מוסיף על ענין ראשון כמו יש בסיטרא אחרא אחיזה בנפשותם ומוסרים כחם
שיוסף שמר את נפשו במצרים לבל הקראות בשם תחת ממשלתם ,ועלידיכןהיה מה שהיה נעזבהנא
הסיטרא אחרא ,כמו כן כלבני ישראל גדרו עצמם המשא הזאת מאת האנשים העושים בשאט נפש,כי
בני ישראל ראובן ושמעץ נחתין ראובן ושמעון אין להם חלק בקדושתישראל והמה מושלים רשעים
סלקין ,והבן
על עם דל אבל משגה הוא גםביד כמהבעליתורה,
וככה מאמרינו בפסוק ויאמר מלך מצרים למילדות על כן הצגתי כל אלה למשמרת לאנשיגילי ,יראו
העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה וישמעו ולא יעשו עוד כדבר הזה ,ונסלח לכל עדת
בני ישראל וכו' כי לכל העם בשגגה.
ויאמרבילדכןוכו' ותירתן המילדות ולא עשו כאשר
דבראליהן מלך מצרים ותחין אתהילדים הנה קשה ועוד אמרו במדרש ,שלאשינו אתלשונם תדעידידי

על זה ,אחת ויאמ"ר ויאמ"ר למהלי ,דמשמע דשני
אמירות וב'ציוויים הוה ב' אשר שם האחת שפרה
וכו' הוא שפתיתר,והכי הוהליה למימרויאמרמלך
מצרים לשפרה ופועה מילדות העבריות ג' ולא עשו
כאשר רבר מלך מצרים ,מהו שלא עשו ,אם הכוונה
שהחיו את הילדים זהו מבואר בפסוק אחר כך
בפירוש ד' אומרו אליה"ן משמע שהואנוגעאליהן,
להן מיבעיאליה עלכן נראהליעלפי הפשטדהכי
קאמר ,ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות אשר
שם האחת שפרה וכו' ,רצה לומר דבאמת היה להן
שמותעבריים יוכבד ומרים ,ואמרהואלהן אשר שם
האחת שפרה וכו' ,רצה לומר שצווה להן שיקראו
בשמות אחרים,שיהיה שם האחת שפרה ושם השנית
פועה ואחר כך ויאמר אמירה בפני עצמה בילדכן
וכו' ,כי מקודם חשב להגביר עליהן כח הסיטרא
אחרא בהקרא להם שמות בציווי הסיטרא אחרא,
ועלידיכןיעשודברובכל אשריצוה ,למשולעל עם
דל להרגם ח"ו ואמר הכתוב ותיראן וכו' ולא עשו
כאשר דיבר אליה"ן וכו' ,היינו מה שנוגע אליהן,
שלא רצו כשם הסיטרא אחרא רק בשמות הקדושה,
וגם ותחיין את וכו' והבן
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הוספות מהרצף
אשר לשון כל עם ועם הוא כפי מערכתו וכפי כחו
שלא שינו את אשר הוא מאת השר שלו,ולשונינו הקדוש אשרבו
לשינם נברא העולם הוא הוראות קדושתינו חבל נחלתי"י
מבלי שר והנה בהיות ישראל נתונים בארצות
אויביהם ,הגם שהם מדברים בשפה אחרת כפי כח
השר הארץ ההוא ,עם כל זה מחוייבים [להיות]
חלוקים בשפתם משפת העמים ,דהיינו שיהיה
בלשונם ושפתם תערובות לשון הקודש כאשר
תראה לשון כל מדינה אשר בני ישראל מפוזרים
בגלותיהם מדבר איש אל רעהו בתערובות לשון
הקודש והנה במצרים היו זהירין שלא לשנות את
לשונם לבלליתן מקום וכח להשר להתגבר עליהם,
וכעת בעוונותינו הרבים זאת היתה עצת הקליפה
בגזירה ללמד כתבולשוןעלגים וכלזמן שלא בחרו
בזה החטאים בנפשותם בבחירתם לא הצליחה
הגזירה כל כך ,וכאשר הרוגעים בבחירתם נתיפה
בעיניהם כתב ולשון יונית אשדודית וכיוצא ,הנה
בעוונותינו הרבים נתחזקה הגזירה עדעקיבלשונינו
"שלא שינו את הקדוש כמטבע פסולה ח"ו מי האמין לשמועתינו,
לבושם" בר אשר מימות עולם גםבין כל חכמיהגוים הוא
המאושר והמפואר שבלשונות ,ראוה בנות ויאשרוה
מלכות ופילגשים ויהללוה ,הגם שלא ידעו מעלתה
המקודשוכי הוא אשרבו נברא העולםוניתן במתנה
ובהתגלות לעם קרובו ,וכהיום נהפך הגלגל עלפי
הגזירה ,שלא יהיה שום כתב בעניני משא ומתן
ושטרי מכרכלשונינו הקדוש רק בכתב מכל לשונות
הגוים וכל זה מרוגעת הרשעים אשר בחרו לנפשם
לדבר איש עם רעהו בשפתעלגיםומתייחסיםבלשון
לועז ,וכחרפה הוא להם להתערבבתוךדבריהםאיזה
תיבה מלשונינו הקדוש ותדעוידידיבנסיון ראיתי
כמה אנשים אשר היו מהלכים בתומם והיו בעלי
תורה ועסקו בה ,וכאשר היצר הסיתם ללמד כתב
ולשק נכרי לצורך פרנסתם סרו אחר כך מעלי"י
כאחד הריקים ,עד שכמעט כפרו בעיקר והן המה

היו בעוכרינו במסירות וגזילות ועול המסים .ומן
התימא אחי ,תורף הגזירה הוא שלא לישא אשה עד
אשר הזוג שניהם יהיו מורגלים בכתב ולשוןנכרי,
ולכאורה מאין נפל זה השכל להקליפה לתלות
הנישואין בזה והנה תראה בנחמיה בסופו כאשר

סור מרע ועשה טוב
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הושטות מהרצף

בוחרים לעצמם במלבושים נכרים ורוצים להתערב
בגוים ,הן המה שונאי התורה ושונאי ישראל
וחלילה לזרע ישורון אשר קרבת אלקים יחפצון
לעשות אתה שמץ מזה ,אפילו בגד קל ובפרט
מלבושי הנשים אשר בא מזה קלקוליםרביםוקנאות
האומות בגלות המר הזה ודכירנא כדהוינא טליא
בימי הבחרות כמה התלבט כבוד אדמו"ר הרב
הקדות מוה"ר מנחם מענדי זצוק" 5על עניני
המלבושים וכמעט שמסרנפשועל הדבר,ולא עלתה
בידו לתקן רק בגלילות הסמוכים לקרבתו וכעת
בעוונותינו הרבים חזר הדבר לקלקולו ,והרשעים
החטאים בנפשותם רוצים ח"ו להפוך הקערה על
פיה לאמור לא תכר שם וכו' ידידיי אחייוריעיי,
למדו את בניכ"ם במלבושייהדותלהיותםמצויינים
בפני עצמם ,ואפילו על דבר קל יש להקפיד כי
מהקטן יבא להגדול וצריכים לגדור גדרים וסייגים
על זה ובעוונותינו הרבים בשביל זה יצתה הגזירה
מה שיצתה ,בהיותם חפצים בעצמם במלבושים
נכרים אותן הכתות אשראין להם חלקבאלקייעקב
יהיו לחרפות ,וכל בית ישראל ועבדיי"ייהיונקיים
לפני י"י עד עולם
עוד שם במדרשזכותגאולתמצרים שלא אמרולשון
הרע כבר דברנו מזה כמה ענינים ,ואם ירצה השם
לקמן עוד ידובר בזה אזהרות לחבירים המקשיבים
נחזור לענינינו ,בענין עסק התורה עלפי פשט ,הן
בתנ"ך הן בתורה שבעל פה נראהלי להתנהג הכל
כמ"ש לעיל ,והשם יתברך יצליחנו בתורתו
ובענין עסק התורה בדרך רמז ,הן אמת שישפנים
ברמזי התורה לרמז בכל פסוק בכלזמןועידןענינים
ודרכים אמיתיים לעבודתויתברך שמו ,כל אחדלפי
שכלו אשר חלקלו השםיתברךבבינהעלפייסודות
חז"ל ,והתורה היאנצחיותגםבסיפורימעשיות אשר
 4כבר חלפו ועברו ,ובשמות אנשים ומדינותועיירות

יש רמזים אמיתיים נאותים לעבודתו יתברך שמו
בכל זמן ועידן ,ובדרך זה דרכו רבותינו הקדושים
ללמד דעת את בני ישראל ולעשות לדרך הקודש
סמוכים מן התורהברמיזותאמיתיות אבלאגידלכם
את אשר עם לבבי ,את אשר ראיתי חדשים מקרוב
באו ,ודורשים איזה רמאות כפי שכלם על אתה
תיבות מהפסוק ,לויהיה חציו או שלישו לאידעתי
מנין להם לפסוק כסכינא חריפתא את הפסוקים
דפסקינהו האי ספרא דווקנא עזרא הסופר עיין
בנדרים דף ל"ז ע"ב אמר רב מאי דכתיב ויקראו
בספר תורת האלקים מפורש ושום שכל וכר ,בספר
תורת האלקים זה מקרא ,ושום שכל אלו הפסוקים
וכו' ,הרי דקרא לפסקות הפסוקים ושום שכל כיהן
אמת שישנם רמיזות ושכליות לעבודתו יתברך שמו
בכלעניןוענין מהתורה ,אבלאיזה שכל שיש לדרוש
הוא בכלל הפסוק דפסקיה עזרא ברוח הקורש,
ופסקו בשביל זה מהפסוקים אחרים דפסוק אחריש
לדרוש שכל אחר ואותןהאנשים שפוסקים הפסוקים
בפסקות אחרות ,הנה חולקים אפסקות דעזרא שפסק
כרוח הקודש ולדעתי צריך הדורש לדרוש כל
הפסוק על כלפנים לדרכו והנה תראהבגיטין דףז'
ע"א אמרליה רב הונא ברנתןלרבאשי,מאידכתיב
קינה ודימונה ועדעדה ,אמר ליה מתוותא דארץ
ישראל קחשיב אמר ליה אסו לא ידענא דמתוותא
דארץ ישראל קחשיב ,אלא רבגביהא מארגתא אמר
בה טעמא ,כל שישלו קנאה עלחבירוודומם,שוכן
עד ,עד עושה לודין אמר ליה אלא מעתה צקלג
ומדמנה והנסנההכינמי ,אמרליהאי הוה רבגביהא
הכא הוה אמר בה טעמא רב אחא מבי חחאה אמר
בה הכי ,כל מי שיש לו צעקת לגימה על חבירו
ודומם ,שוכן בסנה עוקצה לודין והנה יש להתבונן
בזה מה שרבאשי הוקשהלו רק מצקלג ומדמנה ולא
הקשה לו בסתם ,ראם כן דקבעית למדרש דרוש נא
כיום כל השמות דאנשים ועיירות ומדינות ונהרות
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מעין ההוספות
דרשת השמות שבתורה מציגו קבלה יקרה בתורת מוהרצ"ה
*
*במעצג
יו שמוהרצ"א עצמו נהג להשלים דרשותיהם שלקודמיו גם להמשך הפסוקים,וכן מבאר כמהפעמים בהתאם לכלל שכל
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פסוק שפסקו עזראניתן להידרשבפני עצמו
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והנה עוד לנו לדבר עם החברים אזהרות בענין הלימוד ,ומיוסד במאמרם על פסוק והי"ה
אמונ"ת עת"ך וכו' יראת י"י היא אוצרו .רצה לומר ,בכדי שיהיה יראת י"י אוצרו והיא
החכמה התכלית למען השיג יראה הרוממות ,כנזכר לעיל בשם טהרח"ו ז"ר .ונאמר,
הוספות מהרצ"א

הנמצאים בתנ"ך וגם יש להתבונן מה שאמר רב למי שרוצה להתבונןאיזה שכלברמזיהתורה ,והשם
יתברך יהיה בעזרינו
הונא בר נתן ,רב גביהא אמר בה טעמא ,לא יוצדק,
רק הוהליה למימר אמר בה פירושא אלא עלכרחך
דרך דרש ,מה מאודישלהתבונן

'-
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בפני עצמו מהנך ג' תיבות וקינה ודימונה ועדעדה
ב פסקיה ,והתחיל בפסוק אחר וקדש וכו' והנה
ישי
כולם כתובים בואיי"ן המספים על כרחך כל
העיירות הללו בחד שטח הוו ,ואם כן הוה ליה
למיכתבינהו בחד פסוקא על כרחך פסקיה לפסוקים
הללוכי היכי דנדרוש כל פסוק לשכל בפני עצמו,
ואילו היו כתובין בחד פסוק היה מן הצורך
למידרטדנהו כולהו בחד ולא להפסיק בהם לזה
הקשה רב אשי לפי זה אתה דורש הפסוק הראשנן
הנפסק בפרשה הלזו ,דרוש נא כיום הפסוק האחרק
והבן היוצא לנו מזה דההפסקות שהפסיק עזרא הם
כי היכי דנדרוש כל פסוק לשכל בפני 11בוו .ואין
להפסיק בהם בחצי פסוק ראם כן הוה ליה לעזרא
להפסיק שם .והרבהראיותעודלזה מדבריהקדושים
בזהר הקדוש כאשר דרשואיזה פסוק אז שאול נשאל
להם מה ידרשו בשארית הפסוק והנה יש אנשים
חכמים בעיניהם לדרוש דרשות ולעשות סמוכים מן
.למד דרכי עבודה ונתורה על ב' וג' תיבות ,והנה תולים את עצמם
ממדות התורה וכאילן גדול ששמעו כן מגדול עולם הנה כבר
כתבתישאיןמביאין ראיה מהודאות שעה שלהצדיק
הגדול בדורו ועושה דבריו על פי רוח הקודש כפי
השעה הנצרכת לקיום התורה ,וגםאילוהיושואלין
את הצדיק מה הפירוש של שאר הפסוק בודאיהיה
אומרלפי דרכו והילוכו בקודש ,כאשר מצינו בזהר
הקדוש בדברי דשב"יוחביריו כן נראהלי להתנהג

 ,וימצאפנינייקרת מאמריהם
תברך'
קים ומהו ההכרח שהביאם
ל ומה כוונתם לדרכי השם יתברך
ל
'ז ננים וחכמתם תורה שלימה
על גבוה ואל יתייאש האדם מלהתבונן
ל ש במאמריהם באמרו מי יוכל ליגע בקצה
' להיות שכלם שהשפיעם להם השם
ת שלימה המושפעת להם בעזרתו
העליונה ,ימצא כל אחד טוב טעם
נ תו והשם יתברך לא ימנע טוב
ל
ל לכ ם בתמים ואם תרצה לרוות צמאונך בדברי
ות חז"ל להבינם על כל פנים במעט קט עלפי
 ,לקם עמך תדבק נפשךבספרי
השר חרזה ובפרט בספר נאר
לחיכך דברי רבותינו הקדושים
%
דושתם ,ותגיל ותשמח.
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ובענין עסק התורה בדרך סוד ,הנה יראה לקיים כל
האזהרות שצוה סרן טהרח"ו כל מה שאפשר לו
לקיים,ימה שאין ביכלתווכיחו יתנצל לפני השם
יתברך וישוב בתשובה שלימה ,והשם יתברך יראה
ללבב ויבקש ממנויתברך שלא יאמרפיו דבר שלא
כרצונו וכל ענין מסודות התורה שיתגלה לו מפי
סופרים וספרים יראה למצוא לואיזה דרך לעבודתו
יתברך ,כי לא לחנם גילה לו השם יתברך מסטורין

מעין ההוספות
* גם במקומות אחרים שכהסב מוהרצ"א במעלת מהרגל מפראג וספריו

סור מרע ועשה טוב

עא

דמיות ירמוז לשמחה ,כמורגל בלשון חכמים אין והי"ה אלא לשון שמחה .והנה זו עיקר
ההרגל להשגה היא השמחה .וכאשר מצינו בפסוק והיה כנגן המנגן ותהיעליו וכו' ,וכנור
היה תלוי למעלה ממטתו של דוד וכו' ,וכל זה לעורר לרוח הקודש ונבואה.עיין ברמב"ם
פרקז' מהלכותיסודי התורה .ונאמר עבדו אתי"י בשמחה .ומבואר בזה הרבה בספר הזהר,
ובפרט בזהר ויחי (דף רכ"ט ע"ב) שמחה בצפרא ורננא ברמשא .והנה באמת אחר התיקון
חצות שביארנו למעלה אשר צריך להיות בלב נשבר ונדכה ,צריך תיכף להמשיך עליו
שמחה .ויראה לשורר ולזמר איזה זמר להביאו לשמחה ,וכמו שהבאתי לעיל בשם הזהר
חדש פרשת בלק ,ולשעשע עצמו בשעשועי דמלכא ,להודותלי"י חסדו אשרזכהולהיות מן
עבדיי"י העומדים בביתי"י בלילות לשרתו ולברך בשמו ,ועל כל הטובה אשר זכהו לידע
שפלותו ולהכיר בחסרונו ,להתוודות לפניו ולבקש על נפשו (ונסלח לו) מאשר חטא על
הנפש נפשו העלובה .ואחרי זה ילמוד בסדר הלימוד מהאר"יז"פ בשמחה רבה עד שעת
התפלה וכפרט כמשנה וכספר הזהר וכתבי האר"י ז" ,5ובפרטלעיין אז בספר הזהר בעיון
רב .ויתרבה לו הדעת וישמח בחלקו ,איזהו עשיר השמח בחלקו הוא הדעת,כי להיפךאין
עני אלא בדעת .ויתמיד בשמחה ממש כל היום ,ובפרט בעשיית מצוה מעשיות ,והנה כלזה
מבואר בספרים פז
 4אמנם בבלל תיבת והי"ה ,שיצייר לנגדעיניו תמיד שם הוי"ה ברוך הוא וברוךשמו'" כמו יצ
יירה געתישכלי
שם
שכתב מהרח"וז"ל בתנאים דלעיל.פח ואותיות והי"ה אתוון דשמא קדישא ,כאמור בזהר על
(*) הג"ה .שנס6ין ססיר0 01ת0יס 0ס סף"ס(גמדעימךע(מגיר  16ע(סק(ףכדיו כתה6 ,כ(ססיר01תלעיגי0כ(ך
תסיס תמיד ק10ר 1דג1ק כ0מ1יתכרךכרזךסו6וכרוך 0מ ,1וכ1(6עומדים((סגיך)(גגדעיניך16תיות ס1רת1תנ6וירוגסי
סכנתך [ג1סמ 6תר עסי סכנת קעתך]כןתגיר( ,מעמיס (16ת'1ת) ( 06גגם  16כתורס  16ילזקס 6 16ד1עס(,סי הדס
סמרככס 1ח" 6(1תגססגס 0ס,כיי10 06 0רףוי 06 0מקררכי6ית6ככרית מטתם וע(זסג6מרחרגתממסיך1,סתכס
עיזיו כר 106תץ (מ0מ(1ס(1ךלמיס 6(1כמו 0גתס0ט סמגסג0כ1תנין 0ס ס'"1סע( סמר 16ע(סק(ף פט1מסמכ(טגי,
י 65מזבסורגנו גז~ס(5ס0וטי עם)כסיגר 0מקחסוממונסי"ייגיס,וסוגרע 5מ(6ר6ימסכ5ממונס וג6ממ
שמחה אחר תקו

חצית

הוספות מהרצ"א
שלו אלא כדי שיראה וימצא הדרך הנכון לעבודתו הצדיקים ,רק בשמחת הלב בעבודה ,ושלאעשניגוי
בלי נטותימין ושמאל ודי בזה כעת עד אשריורונו עבד אשה ,ואשר נתן לנו תורת אמת וכיוצא בזה
ואף עלפיכןמחוייבלהיות מורא שמים עלפניוכל
מן השמים
היום ,וחלילה להתיר לעצמודברים שאסרתן התורה
(פז) אמתנכון הדבר שהשמחה הואכללגדוללתורה
להיות (פח) גם זה מנה הרב טהרח"ו ד 5בתנאיו בבחינת
ולתפלה ,וכבר בתבנו מזה בעניינו ,אך
התירו כמה אנשים (בעלי ועשה טוב ,עחן שם ,ולא הבאתיו מחמת שהאריך
 4שראיתי שעל ידי זה
בזה הרב בעל הקונטרס.
השכל) לעצמם לעסוק בהוללות ודברים בטלים,
ידוע תדעו אחחורעיי שמעולם לא היתה זאתכוונת (פס) דע דבאמתישנובכתביהאריתך סימתםבציוד
מען ההוספוי*
*בענין ציור שם הוי' וכו' ראה להלן עמ' קיא-קיב ובהוספות לשם
* מתורת מוהרצ"א במעלת עבודת השמחה,גנות ההוללוות והדרךשיכחון האדם את שמחתולהבדילבין קודש לחול

עב

הקדמה ודרך לעץ החיים

פסוק עלה אלי ההרה והי"ה שם,כי והי"ה ירמוז להוי"ה תמידיות שלא תפסוק .וזה מסוגל
אשד בהגיע לך ח"ו איזה צער כגון בבא איזה מעשה לידך או מחשבה בלתי טהורה ,או
5כגס 5יפמז עיר[ 6גוסם 6מר
ממכס 6פעו נעת קור6ו כתורס מניר לעגמו
06מתתסמוו6ר.סוסעג5םנעכויז6ג0תפ0טסמגסג0כותניןתמותסקזו0יוסממנינרגי
ע
וממפמז] מפס סמונאוךסו,6כקמורומפתסמיג
~וס 16ירוק,ומנירים (56ס0סמיוםתיוריםמכוערים,וקוה!5וסמגורס.וכותכם ס0ס650כתמונתוס6מיתית
[גוסם 6מר  650כתמונת6ותיות]6 ,סרככר (קר6תגר)מוסרפרפתקמרי(זף ס"ס)קור6ע5יססכיזכרי"י מס
וכו' רממג056ונן.וי00מוקקין 6ת ס0סלסגי מעמתע5מען 16ע5ס6נןגניתסכגסת~,ונעיןקותונסיספית6
ע  16זכספ6 ,6ף (מס מ ( 6מסו נגוקמ 6מר ( 6מסו]5יקר 6ז0מ6קזי5 60כןר6וי5כ5כע 5גפ50כט5
ייס
6,ץמגסך5סס.ותימסע5כ5מגזעים 650מטו מס,
סמגסגמגרועססו06 6ר גתפ0ט שממגווס5מסרוןיייעתס
מפמוטי סעסקרוכיסכוסקטעותגמורוקנתנגטיעותמ"ו ו6סנוסס6ר"יו"*555ר 0ססוי"סכרוךסו56יוועיס
[גוסם 6מר 5גגזעיניו]6 ,גס 5וס סיכתכסו פסוקדו"חי כף 65,גמ 65נוס 5ס6ר"יו" .5ו0ונ סר6ס5י 6מדמן
סת5מקהס 0סג6ון נע5פגייסולע נמסכתגטין (זף ו' ע"נ)קורסתגרע5וס ,כקמרו 0סו6נגז סגמר 6זפרק
סגיוקיןז6יןכותשן מפס5תיגוק,ע*ן 0ס,וע*ן נט"וניורס-זעם רפ"בוגסגיתי מ6ת וס6רכתינוס סממתכ6נ
ס צ
(גי 06ל לקיתי עעלולי' וקין 6י0 0ס ע( 5נ .סרממן יס(מ ויכפר 65יגס יוזעי
הוספות מהרמ"א
שם הוי"ה לידע מהיכן שורש נשמתו ,וגם לידע
באתה אות פגם ח"ו ודע דכתב בספר תולדותיעקב
יסף אםאינויכוללצייר השם הוי"ה באיזהזמן לא
יתקשה עצמו בציור ,כי זה הוה כלוקח כת מלך
בחזקה לשביה רק יחשובבדברי תורה פעם בפסוק
זה ופעם בפסוק אחר ,עדשיהיהיכוללציירכהוגן

(צ) הרב האריך כזה ,ואני הקמן מעולם הייתי
משתומם על זה ,והרציתיאמריילפניאנשיבריחינו
שיזהרו בזה ,אבלאיןבידי למחות עלכן לא אמרתי
דבר זה להמוןכי מוסבשיהיווכו' ומי שלבו שלם
בדבר ומשתמעין מיליה צריך למחות ואחדי דאתא
 4לידן מורא השם,נזכיר פרס אחדלהתוודעולהגלות
בענין הזכרת שם שמים ,שהעולם סוברין שהאיסור
י שהאיסור הוא
הוא רק בלשון הקודש .תדעוידידי
יסור הזכרת
הטפ בכל לשון ,וחלילה חלילה להקל בזה (הגם שידעתי
ק
ו
ל
ח
ל
ש
י
ש
ל
ע
ב
ל
ם
ו
ק
מ
הש"ך
ן
י
ד
מדברי
ביורה-
דעה [ס" קע"ס] אין כאן מקומו להאריך בפלפול,
אבלאיןדעתי הקלושה נוחה בזה ,רקישלילהוכיח
בראיות ואםירצה השם במקום אחריבוארשהאיסור
הוא שוה בכל לשון) .ובפרס הבעלי משא ומתן
פעין ההוספות

* חומר הזכרת שם-שמיס בכל לשון וההוכחהמבני משה נזכרים בעוד מספרי מוהרצ"א,ומוסיףשזהירותזוהיא אבן הבוחן
להבחיןבין נביא אמת לנביא שקר

עג

סור מרע ועשה טום

בהשתתף עצמך בצערן של ישראל איך הם מעונים ודחופים ,ובכח השם הזה לא תפול
ממדרגתך ח"ו לקטנות להתעורר דין ח"ו ,ותהיה בהוויתך כמו ר' עקיבא ששחק כשהיה
רואה שועל יוצא מבית קדשי הקדשים ,וד"ל .וזהו והיה בהווייתך תהא .אמנם אופני
השמחה ,ראשונה תהיה בשעת התבודדות תשמח בחלקך על אשר חנןי"י לך דעה לשמוח
בתורה ועבודה ומצות ומעשים טובים ,ובפרט שמחה מל אהבת החבירים אשר יהיה
בהתוועד עם החכמים החברים יהיה לך תענוג ושמחה ,אין שמחה גדולה מזה .אבל לא
תהיה השמחהכי אם בנחת ,ותעסוק בדברים עם החבירים מן תורה וחכמת אמת ,ועצה
עמוקה בלב איש להתייעץ בדרכי עבודת השם ,ולהרחיק משמחה זרה אש זרה ר"ל ,וד"ל.
אטונת ,ודרשו רז"ל בפרק במהמדליקין ששואלין תחלה לאדםבדין נשאת ונתת באמונה.
הנה זולת הפשט עוד ירמוז שישא ויתן כל בר דעת באמונה,היינו כל המשא ומתןיהיה
באמונ"ה ,בסוד האמונ"ה הוא מדת מלכו"ת שלמעלה נקראת אמונ"ה,ויהי אומן את הדסה
הוא אומן והיא אמונה (אומן)כנודע .וכל אשר הוא עושה ומדבר ורואה ושומע ונושאונותן
יהיה הכל בסוד האמונה ,כאשר ישא האומן את היונק ואינו מסיר מחשבתו ממנו אפילו
רגע ,כךצריך האדם יראי"י להיות כל משאו ומתנו בסוד האמונ"ה .והטעם נוש"א ונות"ן
נראהכי נוש"א בסוד היסוד צדיק ,כטעם הח"י נושא את עצמו ,ונות"ן מצד הדעת ,והדעת
נותן כטעם נותן לחם לכל בשרצא וסוד לחם היא הנוקבא כאמורכי אם הלחם אשר הוא
אוכל ,וכ"ל בש"ר הוא היסו"דצב והדעת מיחדת סוד יסו"ד ומלכו"ת.אי נמי ,הלח"ם הוא
סוד המוחין ג' הויות ,וכ"ל בש"ר יסו"ד ומלכו"ת כי כ"ל הוא היסו"ד ובש"ר הוא
מלכו"ת.צג והנה באמת הצדיק משמש תמיד מעולם ועד עולם ,בתחילה נוש"א הינו
שמגביה כל מעשיו לשמים ,ועלידי זה הוא נותן כח וממשיך חיות לכל הנבראים .וזהו
הוספות מהרצ"א
(צ )%נראהלי שד,נות"ן טפתהחמ"דהמתגלהוכו' ,בש"ר ,בעת היחוד בשר קודש מבטלק מלכותא
כי נות"ן בגימטריא שם הראשון דמ"ב ,וכבר ידעת בישא בשר טמא% ,דום ישמעאל ,חושבנא דדך
שם הראשוןבגימטריא עת"ן והשם האחרון נותנ"ת ,כחושבנאדדין ונקרא דהן ש"9גיהנ"ם ,בחד מתקלא
איהו נותן ואיהי נותנת עיין בספר ברית כהונת סלקא וישראל היפ"הבנשייםניצולים מגיהנם.עיין
כלזה בם~העמוקות פרשתחיי וישלנובזהדברים
עוזם.
בסור היחוד הקדוש המבטל ומפרידיחור הסיטרא
%רו"ר הסאן ,אין כאן
(צג) אבר שאין בו עצם רק בשרעיין בם%ורי%ור .אחרא בסוד ברויך
(צא בשר מגשרי,והבן הואמגיןשני האבות מספר
מעין ההוספות

ענינ
יםותאלו שלשני האבו 41בש"ר,היפ'"
מקומ

האריך
מקומו ל
מרדם-

בנשי'ט ,ברו"ך מרדכםוכו'נחרזיםבדברי תורתו של מוהרצ"א ומתבארים בכמה

שמחה דקד1שה

כלשיח 1הג'גי1

באמיד

מ ר ק ממשיך

עד
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באמונ"ה,כי אמ"ן מן אמונ"ה סודו הוי"ה אדנ"י ,וו"המן אמונ"ה הם שרשם בכללות השם
כנודע.
אמונה איתנה

ד84כן3בן עוד בסוך אמונתן ,שלא יהיה אצלו הדבר בספק ויהיה מקשקש בו איזה קושיא
וספק .וטעם אמונ"ה כטעם ותקעתיו ית"ד במקום נאמ"ן ,וגם נאמ"ן רוח מכסה דבר,היינו
שיהיה הדבר אצלו לוודאי ,ויהיה לו לבדו ולא יבוזוזריםיגיעו .כאמור בריש אידרא רבא
וזה לשונו ,ר' שמעון פתח ואמר הולך רכיל מגלה סוד ונאמן רוח מכסה דבר ,הולך רכיל
האי קרא קשיא וכו' ,איש רכיל מיבעיליה מאי הולך ,אלא מאן דלא אתחשב ברוחיה ולא
מהימנא ,האי מלה דשמע אויל בגויה כחיזרא במיא עד דדחו ליה לבר ,מאי טעמא משום
דלית רוחיה רוחא דקיומא .אבל מאן דרותיה רוחא דקיומא ביה כתיב ונאמן רוח מכסה
דבר ,ונאמן רוח קיומא דרות כמו ותקעתיו ית"ד במקום נאמן ,עד כאן .וזהו שאמר האי
מלה דשמע אזיל בגויה כחיזרא גו מיא,היינו שאין הדבר בוודאי אצלו ,ובכל עת מסתפק
ושואל לידע הכל בשכלו ,ודבר אשר לא ישיג במוחו ושכלואינו מאמין באמונה שלימה.
ובשביל זה הוא הולך רכיל ,שאין הדברמתקיים אצלווהולך בקרבו אם להאמין ,ולכן מגלה
סוד דוחה לחונן ,כמו מגלה עריות ר"ל .אבל נאמן רוח קיומא דרוחא ,שמאמין מה שאינו
משיג ,זה הוא תכלית הסוד ותכלית הידיעה ,ולוה אינו מגלה סודכייודע אשראינו יודע
ואין לו מה למכור .והוא כלי מלא מחזיק ,אחר שבדעתו הוא ריק מכלכי מה פשפשת מה
מצאת.

דדץ3דץ אחיי ,כלל גדול בחכמה זו אשר ידע שאינויודע.כי באמת תכלית החכמה תשובה
ומעשים טובים וכל היום ביראת י"י ,וזהו תכלית הדעת יודע שאינו יודע ,מחמת שפלות
עצמו וגדולת הבורא כל עלמין.

י,ן::ן2יהיה
העליונים

אך נקח היראה או עובדא מן סיפור הפרצופים בדברי הזהר בשני אידרות ובדברי
האר"י ז" ,5מבואר אצלינו,כי דרך משל פרצוף אבא הוא החכמה ,ופרצוף אמא הוא הבינה
תשובה עלאה ,ומבואר אצלינו בפסוק הן יראתי"י חכמה (יראת הרוממות) וסור מרע בינה,
נמצא כשאנו קוראין חכמה פרצוף אבא כוונתינו ליראתי"יהפנימיות ,ובקראנו פרצוף אמא
כוונתנו לסור מרע הוא התשובה עלאה .וכן ברעיא-מהימנא פרשת נשאכי תורה ומצוה הם
זו"נ ברא וברתא .ואם תשאול למה לנו לכנותו בשם פרצוף ,תדעכיצריך כל עובדאדהיינו
החכמה הוא היראה והבינה הוא התשובה סור מרע ,צריך פרצוף אדם שיעור קומה שלימה
ברמ"ח איברים ושס"הגידים ,עלידי זה תהיה היראה ממוזגת ולא תהיה כגולמא ,כרכתיב
ופני האדם להנה ,ולא תהיה נקודה כי הנקודה הוא (באפס) גולמא .וצריך להיראה קומה
מעין ההוספות
*ענין אמק ו"ה מן אמונ"ה נזכר עוד להלן עמ' פד ובהוספות לשם
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עה

שלימה מוחין (ליראה) וימין ושמאל וגוף וברית וירכין ושוקין ,ויש לכל הבחינות דרגין
ידיעין לעוסק בחכמהזו מה הוא ראש אבא,היינו היראה ,לחקור ברוממות אלהות בחכמה
המצטיירות בעולמות עליונים ,ציורים דקים ציורא רמשבנא ,וציורים מן חבמת שלמה
במקדש ראשון,וציוריבנין העתיד ביחזקאל ,והכל האיך ליראה מגדולתויתברך שמו ברוך
 4הוא .וכן ידי היראה לימין ושמאל וכדומה ,ידימין ליראה ,להוכיח עצמו בתוכחת מוסר
השכל לאהבה בכל כח,וכןיד שמאל בתוכחת מגולה בגבורהויסורין לקבל על עצמו כאשר
בכלהפרצופים בתשובה ומעשיםטובים.צד
ייסר איש אתבנו.וכןתדין עלפיזה אחרהעיון
והנה כל המדרגות תלוין בשמו יחודו ברוך הוא וברוך שמו ,קוץ העליון של היו"ד רומז
לפרצוף אריך סוד האי"ן הנעלם מעין כל חי (ולדרכי העבודה מדרגת אי"ן הוא הכניעה
האמיתית ,כראיתא בתקונים כחרא עלאה אע"ג דאיהו אור קדמון אור צח אור מצוחצח,
אוכם איהו קדם עלת העלות וכו') .וגוף היו"ד רומז לפרצוף אבא (יראה הרוממות) ,וה'
ראשונה לאמא (תשובה עלאה) ,ו"ה לברא וברתא (תורה ומצות) ,ובהם תלוים כל העולמות
וכל הנשמות .כאשר תראה אחי כשתבא בשערים ,ובוודאי תתאו למטעמים עדאין שיעור,
כמה עבודה וחקר אלהי תמצא בשכליות נפלאים בפרצופים ,הכל לצורך חכמת העבודה,
ותשיגם השגת דעת שלימה ונפש חפיצה .וכן בעניני הזווגים הכל הוא דרכי העבודה,
להמתיק הדינים במזוגי וזווגי מדות וצנורות ,יחודי שמותיו ברוך הוא וברוך שמו ליחדם
למהוי אחד באחד ,י"י אחד ושמו אחד.
ואם תאמר ,למה אנו מכניםכן בשם פרצוףוזווג וכדומה ,אחר שהוא הכל שכליות ודרגות
העבודה שבלב ,נאמר כל דרגא בשמה הידוע בדברי האר"יז"פ .דע ,אילו לאהיינו מכנים
הוספות מהרצ"א
ם אכילה שתיהותאוות ,נקיה ופרצוף
(צד) הרבנ"יהאריך בדבר,אף עלפיכןהכחידהכל אוהב בקטנותודבריםרצוניי
נם'דית האדם
תחת לשונו כי באמת כל החכמה סובבת על קוטב אשר הבעל שכל יתעב אותן וכן בתמידיוסיף ח"ו
העבודה ,כל עוד שיוסיף בחכמה הקדושה באמת אהבה בתאוות כאשר לא ישתדל להתפשט בחינת
יבין סדר העבודה בכל עתיותר.ואי אפשר להעלות אהבה הקדושה על כל שטח הגוף בבחינת קוין,
זה על הכתב רק מפה לאזן וכללו של דבר ,האדם להתבונן בכל עת בגדולתהיוצר ברוך הואואיך הוא
נולד עם בל המרות אהבה ויראה וכיוצא ,וכל מדה משגיח ומרחם על בריותיו וכיוצא וכאשר יעשה
 4הוא בכח ומיקדי דק נקודה והנה כשמתעסק כזאת יתהווה מנקודה פרצוף ויקושר אהבה ביראה
במדותיו בדברים שאינם לתכלית ,המשל יש לו ויראה באהבה והמביןיבין הדבר בכל שארהמדות.
מדות אהבה רק להיות שהוא רק נקודה בקטנות והנהידעתי שלאיצאתיידיחובתיבביאודהענין,כי
לא יובן רק מפה לאזן
יקרה לה השבידה ותלך למקום הקליפה ,על כן
מעין ההוספות
*פרטים באופני תוכחת האדם לעצמו על עכירות עבודתו ,ואזהרות הכרוכות בכך
ת
ו
*עבודת האדם בהרחבת מדותיו והגדלתםלבחי' פרצוףדקדוקיה ,מתבארתבמקומ אחרים

ען
ענ' 1הכינותם
הגשמתם

הקדמה ודרך לעץ החיים

לא היה שכל אנושי אילויחיה אלף שנים לא היהיכול לברר ולהתפשט עצמו ,לא בדבור
ולא במחשבה ,לתפוש דרכי מחשבותיו יתברך שמו לעבדו בלב הנלבב ,בלב כל חכם לב.
וכל הדברים שאנו מכנים הוא רק כמו דברציורי כתר המלכות ברשומים וציורים דקים,
אשר כל דבר ונקודה שבו נרשם על גדולתו של מלך ותפארתו וכל מעשיו.כן כל הדברים
שאנו מכנים פרצו"ף או זוו"ג ,הוא הכל לדמות הצורה ליוצרה (כדאיתא במדרש שוחר-טוב
בפסוקכי שמש ומגןי"י אלהים ,ר' חזקיה ב"רחייא אמר אשריהם הצדיקים שהם מדמים
הצורה ליוצרה והנטיעה לנוטעה,עיין שם) .ובתוך הצורהירמוז לכמה אלפים מדרגות אשר
אין הפהיכול לתפוס והשכל להשיג(עיין בספר חובתהיבבות פרקי' משעדהיחוד),ולכל
מדרגה ולכל ספירה [נוסח אחר :ולכל צורה] צורת אדם שלם בקומה שלימה .וכלזה לצורך
כל זה מעצמך בלומדך ועוסקך בחכמה הנוראה הזאת.צה
העבודה .ואין להאריך,כי תבין

הוספות מהרצ"א
הכיביים (צהז עיין היטב ברבדי הדב נ"י העמיק להרחיב שמות אמיתיים ,ואדרבה בעולם הזה הוא שמות
11בעית :,הדביר לבאר אופן המלות הגשמיות הנזכרים בדברי מושאלים ואבינך למשל מה שנקרא בעולמות
סרןהאריגיי .הנה הגם שנאמנו רבדיו מאוד במה עליונים עיבו"ר הוא שם האמיתי,היינוסודע"ברי"ו,
שפירש שבזולת הלבשתהענין במלות האלה לאהיה חס"ד גבוד"ה ,והואבחינתבידור רפ"חניצוצין אשד
באפשר להשיג מכוון דרכי העבודה מבלי אחיזה מתבדדין נקרא עיבו"ר(עיין בכוונת ויעבר) ,ע"ש ד'
באיזה ענין מושכל שיגדרנו השכל ,ובשביל זה לא פעמים ע"ב שהוא סוד רפ"ח וסוד חס"ד גבוד"ה
יקשהלנו למה המקובלים הקודמים דברו בלשונות כנ"ל והנה הושאל שם זה מעולם לעולם ,עד כואו
אחדים,כגון ספד הבהיר ובעלי המדרשובעלי הזהר לעולם הזה גםכן נקדא הבירודוהגידול מה שנתגרל

י

רבדו בלשונות אחדים ,והגאונים בלשונות אחרים,
בכינויים אחדים,
והקנה בלשון אחד,
ומדןהאריז"י
כי הכלהולך אל מקום אחד דק כל אחד הלביש את
המושכלות בענין מושכלו בעולם הזה ,והמתבונן
יפשיט הגשמיות וכאשד תתבונן כל זה תבין רבדי
תיטידי הבעש"ט זיה"ה סובבים על המרכז וקוטב
הזה אבל עוד אומר לך ,הסכת ושמעידידנפשיולא
יקשה לך כלום מה דקשה לך למה מכנים באודות
עליונים עיבו"ר יניק"ה וכו' ,הנה הוקשה לך הרבד
להיות שאתה דואה בעולם הזה עיבו"ר הוא רבד
מוגשם וכן יניק"ה ,אבל בזולת דאותך הגשמיי לא
היה קשה לך הנה תדע אחי ידידי שעיקד לשון
הקודש שבו נבראו העולמות הוא בעולמותעליונים

הולד ונפרש בכל פעם מהפסולת נקדא עיבו"ר
ולמשל בעולמותעליונים שיעור קומה נקדא פדצו"ף
כי הוא בגימטריא ב' פעמים ברו"ך (כמ"ש בעשרה
שאטרות) ,ונדאה לי הטעם כי הוא סוד ההלבשה
קהה נברך ונרכב זה בתוך זה כנודע(והמביןיביןגם
כן והיו הכדובים פורשי כנפים ,ב' פעמים כדוב
בגימטריא פרצוף והנה על ידי בחינת הפרצופים
נתקיימו העולמותכידועליודעים ,הוא סוד תנ"ועוז
לאלקים ,תנ"ו בגימטדיא פרצוף .ובעוונותינו הדבים
כאשד חרבה בית מקדשינו היה בחדשים הידועים
תסח אב .בין והתבונן ,אין כאן מקומו להאריך)
והנה נשאל השם הזה גם בעולם הזה להיקרא
לשיעור קומה גשמיות פדצו"ף וכיוצא כוה תקיש

פעין ההוספות

*עוד בענין הצורךבכינויים וההבדלים שבין הכינויים שכינו המקובלים הראשונים ,האריאל ,ורבוה"ק תלמידי הבעש"ט
כפל הביאור במלים שונות לענין פרצו"ף ב"פ ברוץ

.

*רמזי תורה נוספיםהמיזעיהם עלענין תנץ  -תמו"ז א"ב

י
י
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ברמב"ם פרק

והנה אחי ,גל השגות השכליות שתשיג בצורותהעליונים לעבודת האל (עחן
ב' מהלכות יסודי התורה הלכה א') אם תזכהויהיהי"י בעוזרך לכנוס בשלום ותצא בשלום,
צריך שתדע שכל השכליות [נוסח אחר :שכל העולמות] אשר אתה משיג בשכלך לצורך
העבודה יש עליהם רבוא רבואות עולמות אשר לא תוכל להשיג,ולית מחשבה תפיסא זהם
כלל .וישציורים עליונים במציאת הוי"ה ברוך הוא וברוך שמו ,פרצופים שכליים העומדים
ברומו של עולם קשורים בשמותיו ברוך הוא וברוך שמו ,ולא זה בלבד השכליות שתוכל
להשיג לדרכי העבודה הוא העיקר והתכלית [נוסח אחר :הוא שאנו מכנים ומדמים] ,אבל
המה נמצאים בפועל רוחניי דקה מן הדקה אשר לא ידעת ולא תשיג מהותם .אמנם עיקר
אצילות פרצופים אורותעליונים אלו עלידי התורה כדלקמן ,אשר מהם נקח לעבוד אתי"י
אלהינו עד אין סוף ברוך הוא דרגא בתר דרגא ,כמו שיתבאר להבא.
אפשר לשום יתייגע בהשגה
והנה תגלית הידוע במה שהורשית התבונן כיאין לך עסק בנסתרות ,שאי
י הוא כמו הגשמה ,אחר שמצומצמת האלהות בשכלך .שאינו משיג
נברא להשיג .כי מה שתשיג תדעכ
וכל הדברים אשר תשיג ותצייר לך ותאמר בו ,כגון שתאמר פרצוף אבא הוא היראה
הרוממת ,ואחר שזה מושג אצלך (ומושג ומצומצם) בשכלך יש לדבר גבול ,וחלילה לשום
גבול במדותיו .אמנם ביודעך ומכירך אשר הם נמצאים ונסתרים בלתי מושגים מהותם
ומציאותם לשום נברא ,גם השכל הזה יש עליו שכל יותר עליון אשר לא תוכל להשיגו
ולירד לעומקו .וזהו סוד ואכלתם ישן נושן ,ומתרגם עתיקא דעתיקין ,כי עתיקא מלשון
ויעתק משם ,כי הוא נעתק מן השגה אנושית .וגם זאת ההשגה הוא גםכן בלתי מושג עד
בלי גבול ותכלית אין סוף ברוך הוא וברוך שמו .וכאשר תעמיק בענין זה אז תצליח ואז
תשכיל ותלך מעלה מעלה .וזהו סוד אמונ"ה,כי דבר שהשכל משיג לא נקרא אמונהכי אם
משפט .אבל מה שאין השכל משיג נקרא אמונ"ה להאמין במה שאינו יודע ואינו שומע,
אבל אני מאמין אשר האי"ן הוא י"ש נגד האי"ן שעלגביו .כנזכר בתפלת אליהו בריש
תיקונים וכמהגופין תקינתלהון דאתקריאוגופיןלגבילבושין דמכסיןעליהון .והנה זה הוא
ענין נשאת ונתת באמונה ,שלא תאמר אחר שאי אפשר להשיג שום דבר רק בסוד האמונה
לבדה ,ואחר כל היגיעות תדע שאי אפשר להשיג ,אםכן למה לךליגע עצמך ולישאוליחן,
תאמין תיכף בלא יגיעת החכמה .לזאת בא בעל המאמר להרחיק זה הדעת ,ולמה,כי אחר
היגיעה ומשא ומתן יוטעם לך הדבר,כי לא יגעתי ומצאתי אל תאמין ,ומבואראצלינו הגם
שאנו רואים כמה מוצאים מציאות אשר לא עמל בו ,ונאמר אשרי אדם מצא חכמה ,אבל
תאמין כי נוח לאבדו אחר שלא נתייגע בו (והרי הוא כאלו לא מצאו אחר שנאבד ממנו).
ויהיה טעם אל תאמין כמו ותקעתיו ית"ד במקום נאמ"ן.ודיבזה .ובזהתבין אמונה עליונה
כמה עמוקה ורחבה מניים ועליה עומד הכל ,וצדיק באמונתויחיה כיהודי שמותיו ,אמן.
פעין ההוספות
* מוהרצ"ה רומז למה שנתבאר במקום אחרבענין לאיגעתי ומצאתי וכו' ,ומפורש הדבר בכתביו
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עת
המשלתמשל:ם ואניץ הארכתי בכל זה ,כי ראיתי לחכמים חכמי הדור אשר לוקחים ומסבירים כל דברי
הרוחניים ,ץז,ץך וכאדרות ודברי מאח"יז"ר המדבר בפרצופים אבי"ע ,ואומרים כי זה הכל דרך משל
וחדות וחכמה לעבודת האל ,ומסבירים ענינים על ידי משל בחקירות השכל ,ומוציאין
הדברים מהוויתן לקרב הכל אל שכל החושי .כמו שראיתי מי שכתב לקרב אל השכל
רדל"א וכדומה דברים העומדים ברומו של עולם .ואנו לא כן עמנו.וקציתי ממורי נב"ם
להרחיק מדעת זו מלהוציא הדברים מפשטן והווייתן אל השכל האנושי ,כי בזה מגשם
וקרוב ח"ו למעשה אחר רחמנא לשובן .אבל צריך להאמין כנ"ל אשר כל הסיפורים מן
האדרות וספרא דצניעותא ודברי האר"י ז"ר הכל הווים ונמצאים אורות רוחניים דקים
מושגים בצורת המרכבה לזכי הראות לבעלי רוח הקודשוהנביאים ,כמו שכתב הרםב"םז"ל.
ויש אורות רבים מקובלים אצלינו אשר לאישיג שום נביא ושום חוזה ,מופרש ומובדל מכל
רעיון ,מתעלם מן ההעלם אל העלם יותר פנימי ויותרעליון ,וכאמור ונעלמה מעין כל חי
וגם מעוף השמים נסתרה .ולמה להם לחכמים האלה להוציא דברים עליונים ציורים דקים
להמשיל משל חושיי בשכל גס אנושי ,וכי כעורה זו ששנה רבי(בענין רדל"א אשראין אנו
יודעים איזה ברורין בורר לעצמו מן עולם הנקודים ,ומן איזה בחי' מטה ובתן בורר לעצמו,
עיין בשער עתיק ושרש מ"ה וב"ן מבוא מפולש לעבודת האל במזוגי המדות וצנורות
הקדושה ליחודי שמותיו ברוך הוא וברוך שמו) ולמה לנו לבדות משכלינו .בא וראה אשר
הרחיק האר"יז"ל ללמוד ספרי הקבלה אשר אחר הרמב"ןז"לכי על שכל אנושי הם בנוים,
עד כאן .וזאת החכמה היקרה אמרנו לך ,דבר אשר השכל משיגבעניני אלקות ,מצומצם זה
בשכלו וקרוב הוא להגשמה .על כן אחי ,הזהר והזהר מן החקירות והמשל בענין אלמוות
להסביר אל השכל האנושי ,אם לא מן הרב אשר ידעתכי הוא לומד פה אל פה עם אליהו

י

הוממות מהרצ"א
לכל השאר ובעבור זה לא יוקשהלנו למה לא נזכר פעמים אלקי"ם,עיין שםביאירנתיב כשמאיר ע"ב
בתורה רק יעודים גשמיים ולא רוחניים בהשארת קמוש בס"ה מ"ה ומתחחדים גימטריא גש"ם ,כל
הנפש בנצחיותנהניתמזיו השכינה ,ובהיפוך לרשע גש"ם מ"ד תה גש"ם רצון ,גש"ם עם האותיות
אך דבאמת הוא להיפך ,דלא נזכר בתורה רק גימטריא רצו"ן) ,והנה בעולם הזה נשאל השם גש"ם
רוחניים ,ונתתי גשמיכם בעתם הוא סוד השפעה גםכןלהמיםהיורדיםמןהשמים לרוותפני תבל על
עליונה הנמשכת למקור נשמות ישראל(ז' פעמים ז' כן נקרא הלשון לשון הקודש ,שכל דבריה ולשונה
אורך רוחבגובה בגימטריא גשם)(עיין בספרמאורי אינה רקבקדותי שמים ועייןכל זהבהטיפהותביןכי
אור ,גשתם גימטריא שבי"ג עם הכולל ,סוד יסוד דברינונכונים ,וכאשר תטעום מעץ החיםיונעםלך
אב"א המאיר אליה להחיות העולמות ,וגימטריא ד'
בץ והתבונז
מעין ההוספות

* במקום אתר מפרשעניינה שלהגימטריאז'פעמיםז'כו'ושייכותהלגטי'ם

* במקומותרביםמבארמוהרצ"ה את דעתוהשליליתעלחכמותשאינן מקובלותמרב הדומה למלאךהשומע פא"פמאליהו(וכך
גם מוסרים תלמידיו בשמו)
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עט

או עם נשמת שארצדיקים .ועל שאר העם המושלים משל,יהיה מי שיהיה ,הרחק מזהכי
על שכל האנושי הוא וקרוב לטעות .וכבר אמר שלמה בחכמתו חוח עלה ביד שכור ומשל
בפי כסילים ,ובגמרא כשמדמה לפעמים מלתא למלתאמשנינן הא לא דמיא אלא להא.ואיך
תדמה במשל וגעלפי שכלך ,דלמא לא דמיא המשל אל הנמשל,כי באורותעליונים [נוסח
אחר :באורות רוחניים] צריך להיות קולע אל הוצערה ולא יחטא .עלכן תהא נזהר מלקבל
הסברה בדרך משל וחקירה כי אם מבעלי רוח הקודש המקובלים פה אל פה כמו רבותינו
בעלי המדרש והבעש"ט נב"םותימודו מוהר"ר דוב בערוחביריוהיו מוחזקיםדעיילוונפקו
(ועיין בדברי מהרח"ו בענין דעיילו ונפקו) ,ולא כמו שנתפשט בדור הזה בענין החכמות
והסברות בדרך משל .וכןקביתיממורי .והדברים המוסברים בשכל קרוב לבלבל המחשבה.
ואתה דע לך ,והרחק מזה שלא תקלקל מוחך ,והיית כשוכב בלב ים .אבל עיקר לילך
ת החכמה ליחד תכלת ההשגה
ולהשיג ברזא דיחודא וצרופי שמותיו יתברך שמו ,כי זה הוא תכליתידיע
לייחד יחודים
שמר ברוך הוא וברוך שמו ,וכדאיתא בשער היחודים אשראין תענוג לשכינה בגלותכי אם
על ידי היחודיםצי
א 'חקה את ר
ענוד בענין נשאת ונתת באמונה ,שלא תהיה אחי פתייאמין לכל דבר ,אפילו לרב מובהק י
ותפורסם ,אפילויהיה דומה הרב למלאךי"י צבאות לא תאמין לשום עובדא ומעשה לנהוג

י

אחריו שום דקדוק מעשה עד שתדקדק בעצמך בכל תנועה אשר ראית לרבך ,ותהיה נושא
ונותן בדבר מאיזה טעם ושורש מה אשר עשה הרב תנועתו ומעשה זו (ואל תשיבינו מן
מאמרם ז"לאין לך אלאדייןשבימיך ,זה נאמר על דבר הספק בשיקול הדעת והסברא ,אבל
לא נגד הלכה ברורה מפורש בתלמוד ופוסקים) ,הגם שהתנועה ועבודת רבך הוטבבעיניך
ויש לך הנאה הימנה ,כי מחמת אהבת רבך יש לתנועה חן בעיניך ,גם על זה אמר בספר
הוספות מהרצ"א

(צו) ודאי להתבונן הדברים הנאמרים באורות
(עליונים) רוחניים לסשל משלים ודאי אסור ,רק
להאמין שכך הוא ברוחניות דבר שאינו מושג רק
בשמות וצירופים אבל עם כל זה נראהלי שבהיפך
אין איסור ,ואדרבה זאת עיקר החכמה לעבודה
להתבונןענין הנאמר ברוחניות להשיג מציאות בזה
גם בעולם הזה ,ובפרט באיש הישראלי כגון שיש
ברוחניות חמ"ד גבור"ה כנגדזה יש מציאות המדות

באדם ירא"ה ואהב"ה ,וכן בכל ענינים תמצא טוב
טעם ודעת ועיין בעץ-חיים בענין מדת הכתר דברי
 ,ותראה שדבריינכוחים ועיין בספר
סרן טהרח"ודי
הקטן תוסר דבורה להרמ"ק ז"ל ,כלהי"ג מדות של
מי אל כמוך להתנהג בהן לדרכי העבודה ועל זה
נאמר בפסוק תמשילהו (לשון משל ודמיון) במעשי
ידיך רשמתי כל זה שלא יטעההמעיין וישאר נעור
וריק מן החכמה והשם יתברך יהיה בעזרינו

מעין ההוספות

המשלת
העליתם

התחתונים

י

* הס' תומר דבורה "ספר קדוש לאיש קדוש" נזכר עוד בכתבי מוהרצ"ה בקשר לעבודת האדם בהשלמת המדות והלבשת
הלבושים למלכא ומטרוניתא
* ממעשה בנק שקישואפילויאמרלךעל שמאלשהואימיןאיןלך אלאשופטשבימיך -בדבר שלאהוזהרוהפכו עפש התורה

פ

הקדמה ודרך לעץ החיים

מעם איזמלך שהדבר כמין פסל ח"ו רצה לומר לעשות תנועה דוגמת תנוע
טעםתמרןבךה,תוורזההי
מפורסם לחסידים ואנשי מעשה .אבל אם אתה נושא ונותן והתנועה יש לה

וכונה הרצויה עלפי התורה,אזיתשכיל ואז תעשה ,כמו שכתוב למען תשכילת את כל אשר
לא ששסים תעשרן רבפרט אם ראית אשר הרב עושה לעצמו איזה דבר שלא כדרך התורה ,כגון אם
א
מאחרומז התפלה ומשנה הזמן שקבעו החכמים לכל דבר שבעולם לכל המעשה ,אפילוזמן
ר
סעודת תלמידי חכמים ,הגם שהרב הוא צדיק ומפורסם ,לא תעבור אתה על דברי תורה
ודברי חכמים ח"ו ,אפילו על תנועה אחת .והרב הצדיק שעושה באפשר הוא בהוראת שעה,
ואפשר לפי מזג גופו וכחו הוא עושה עלפי משקל בריאותו,וצריך אתה לדונו לכף זכות
וחלילה ח"ו להרהר אחריו ,אבל אתה לא תעשה כמעשהו נגד התורה עד שתשא ותתן עמו
על מה ולמה הוא עושה כן .וכאשר יורה לך טעם עלפי התורה ויסביר לך הדבר ,ויכנסו
דבריו באזניך אחר שתחקור בענין ,אז תאמין ,וזולת זה לא תאמין ,אפילו יאמר לך שקבל
מאליהו אל תאמין לו ולא תשמע לו .וכבר אמרו אם יבא אליהו ויאמר חולצין וכו' אין
שומעין לו .ואפילו נגד תקנת חכמים בלבד לא תשמע לו .תהלה לאל יתברך שמו בעלי
גילוי אליהו האמתיים כמו (בעלי התלמוד) בעלי הזהר והדמנ"ן וחריריו והאר"י ז"פ
והבעש"ט לא אמרולנו דבר אחדנגדדברי הגמרא בתלמוד אפילו כל שהוא.לכן אחי הזהר
בזה ,וזה הוא תכלית נושא ונותן באמונה ,ובזה שלום לך.צז וזהו מבוא גדול לחכמה זו,
שתשקול כל דבר בפלס ומאזנים שלאיהיה דברנגד הגמרא והפוסקים .אם תמצא דבר בזהר

4

הוספות מהרצ"א
(צו) הרבנ"יהאריך בזה ,ושפתים יושק ואעתיקלך המקום לעבור על זה לפי שעה ,אבל המצוה
דברי הרמב"ם בפרק ט' מהלכותיסודיהתורה הלכה שנצטווינו מפי משה תכון לעד לעולם)כגון אליהו
ג' אם יאמרלנוהנביא שנודעלנו שהואנביא(היינו בהר הכרמל שהקריב עולה בחתן וכו' ומפני שהוא
שנתאמתלנו מקודם לכן שהוא נביא אמת כמבואר נביא מצוה לשמוע לו וכו' ואילו שאלו את אליהו
בתנאי הנביא) לעבור על אחת מכל מצות האמורות ואמרו לו היאך נעקור מה שכתוב בתורהפן תעלה
בתורה וכו' לפי שעה מצוה לשמוע לו ,וכן למדנו וכו' היה אומר לא נאמר אלא המקריב בחוץ לעולם
מחכמים ראשונים מפי השמועה בכל אם יאמר לך וכו' אבלאני אקריב היום בחוץ כדברי"י וכר ואם
הנביא עבור על דברי תורה כאליהו בהר הכרמל אמר שהדבר נעקר לעולם וכר בחנק וכן אם עקר
שמע לו חוץ מעבודה זרה ,והוא שיהא הדבר לפי בדברים שלמדנומפי השמועה או שאמרבדיןמדיני
שעה (היינו שיאמר הנביא בפירוש שנצטווה מפי התורה שהשם צוה לושהדיןכך הוא והלכה כדברי
מעין ההוספות
הדעת המכווניםשיהיו מעשיהם כדמות תנועותהצדיקים ומעשיהם בהתלהבותם
* מדבףמוהרצ'.ו שמארז בגנותפחותי

ופרישותם

* מדבףומוהרצ"א שלאיקבל האדם מרבו מנהגים המנגדים להלכה (כאיחורזמן קיש ותפלה),ועכ"ז לא יהרהרח"ו אחר רבו
ומתפרשת גם אזהרתוכי חובת התלמידים שלא לנהוג בהיפוך ממנהג רבם
* בכמה מקומות כותב מוהרצ"ה לתרץ את דברי הזוה"ק והמקובלים שלא יעמדו בסתירה לדברי הגמרא וההלכה
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פא

הופפות מהרמ"א

י

פלוניהריזהנביא שקרויחנק אףעלפי שעשה אות,
שהרי בא להכחיש התורה שאמרה לא בשמים היא
וכף ואפילו עשה אותות ומופתים גדולים עד כאן
לשונו ועיין כל זה גם בהקדמתו למשנה והנה
תראהידידי שכל זה הואאפילו בנביא אמת שעשה
לנו כבר אותות ומופתים ונתאמת נבואתו לנביא
שליח השם יתברך ,מצוה לשמוע אליו לעבור על
אחת מדברי תורה(וזהוגםכן) באמרו שהוארקלפי
קצעה בדבר י"י ,אבל למי שאינו נביא שנתאמת
נבואתו בתנאי הנבואה ,חלילה לשמוע אליו לעבור
מצוה אחת ממשפטי התורה אפילולפי קרעהואפילו
איסור קל מדרבנן ומה שהתירו חכמינו לפעמים
עבירה לשמה ,הנה זה לא מיקרי עובר כי זה הוא
משפטי התורה ,כמו שצוהלנו השם יתברך בתורתו
לחלל שבת מפני פיקוח נפש והוא מצוה ממצות

התורה

ומעתה ארברה וירוח לי,כי בוש לא יבושו והכלם

לא ידעו אשר חדשים מקרוב באו חסרי הדעת,

והתירו לעצמם לספר בלשנן הרעונגנותבעליתורה
בתוך קהל ועדה,וחולים את עצמםבאילןגרול שכל
המרבה לספר הרי זה משובח מאין הוציאו זה מן
התורה ,והנה חז"ל הפליגו בעונשם יותר מהג'
עבירות החמורות וראה נא ראה באמור ר' שמעון
ברבי לאו אנא כתביה אלא יהודא חייטא כתביה,
הוכיחו רבינו הקדוש ואמר ליה כלך מלשון הרע,
מכל שכןלהפליג בגנותבעלי תורהבתוך קהל ועדה
וכפרט כשכתותוימים טובים ,וחושבים זה (למצוה)
לעבודה שלימה ותמה וכמה פעמים הייתי מן
הצועקים ואינםנענים בדברהזה,ושמתי מחסוםלפי
בראותי שתולין את עצמם באילן גדול באיזה צדיק
ששמעו מפיו חרפת אתה אנוש .הנה עם היות
שבאמתיש לתמוהעל המדבריהיהמישיהיהמהיכן
יבא ההיתר על פי התורה ,כי הנה אם באמת יש

אנשים הגורמים חילול השם ח"ו מצוה לפרסמם
כמבואר ברז"ל ,אבל לך נא ראה הדין המוסכם
ברמב"ם להלכה בפרק ו' מהלכות דעות הלכה ז'
הרואה בחבירו שחטא או שהלך בדרך לא טוב מצוה
להחזירו למוטבולהודיעו שהוא חוטאוכו' המוכיח
את חבירובין וכו'ובין בדברים שבינולבין המקום
צריך להוכיחו בינו לבין עצמו וידבר לו בנחת
ובלקכן רכה וכו' אם קיבל ממנו מוטב ואם לאו
יוכיחנו פעם ב'וג' וכף ער שיכהו החוטא ויאמרלו
איני שומע וכו' המוכיח את חבירו תחלה לא ידבר
לו קשות עד שיכלימנו וכף תלמוד לומר ולא תשא
עליו חטא מכאן שאסור לאדם להכלים את ישראל
וכל שכן ברבים ,אף עלפי שהמכלים אתחבירואינו
לוקה עק גדול הוא כך אמרו חכמים המלבין וכו'
אבל בדברי שמים אם לא חזר בו בסתר מכלימין
אותו ברבים ומפרסמין חטאו ומחרפין אותו בפניו
ז ומקללז אותו עד שיחזור למוטב ער כאן לא לדבר בגנות
ומבזי
םב' ב ם
לשונו וען שם עוד מהו נקרא לשון הרע וגודל י"
עונשו בפרק ז' אשר תסמר גוערות ראש האדם.

הנה ידיד הנעים מהיכן יהיה היתר לאדם לספר
ברבים בגנות חבירו בתוך קהל ועדה ולקללו
ולבזותו,אפילו אםיהיה הפחות שבפחותים ,אם לא
הוכיח אותו בתחלה כמה פעמים בינו לבין עצמו
בלשון רכה והקשה ערפו אז מצוה לפרסמו ,אבל
קודם שהוכיח אותו בינו לבין עצמו כמה פעמים
חלילה לביישו ברבים יהיה מי שיהיה ובפרט
בשקרים וכזבים אשר מוציאים בעלי דבה ולשון
הרע ואם כן הוא באמת תגדל התימא בעיני אפילו
על הגדולים אשר בארץ (המה) מי התיר דבר זה
(באם יאמר האומר הלא מאמר ערוך הוא כשם
שמצוה לומר דבר הנשמעכך מצוה שלא לומר דבר
שלא נשמע ,ולהיות החכם המספרבגנותיודע שלא
יקבל ממנו האדם אשר הוא חוטא בעיתו ,ולכך לא

מעין ההוספות
* מדבף סוהרצ"א נענין עדירה לשמה
* תוכחהלמי שלא ישמע,ומוסיף שבשעה שהאפיקורסים רודפים את המוכיחיםאין להחמירורשאי לכבוש תוכחתו

י

פב
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הושעות מהרצ"א

תונחה בסתר
ובגלוי

הכרת סעודה
של ש ת

הוכיחו בינו לעין עצמו ,ובאמת פסק כן הגהות
מיימוניות שם בפרק הנ"ל בשם הסמ"ג זה טעות
גמור ,דלויהיה הפסקכן ,הוא רקלעניןדאינוחייב
להוכיחו וידיעתו בקשיות עורף דהחוטא פוטרתו
ממצות עשה דהוכח תוכיח ,אבל אף על פי כן
ידיעתו זאת לא התירה לו לפרסמו ברבים ולבזותו,
עדשיוכיחנו כמהפעמים בסתר(ובליזההרי הרא"ם
פסק דממצות עשה לא יפטור גם שיודע שלא
יקבלו) וחוץ לזה יש לחקור האיך יאמר האדם
שיודע בודאי שתבירו לא יקבל תוכחה ,אם יאמר
האומר שיודע זה ברוח הקודש ,לא אאמין זהאפילו
על האדם שנתאמת אצלי שכל דבריו הם ברוח
הקודש ,כי גמרא ערוכה כנגדו בשבת פרק במה
בהמה שאמר הקב"ה למדת הדין גלוי וידוע לפני
שאפילו אם היו (הצדיקים הקדושים הללו שקיימו
את התורה מא' ועד ת') מוכיחים אותם לא יקבלו
מהם ,אמרה מדת הדין רבונו של עולם אם לפניך
גלוי לפניהם מי גלוי ,מיד אמר השם יתברך
וממקדשי תחלו ,ואמרו חז"ל אלו האנשים שקיימו
את התורה מא' עד ת' (ועל כן קראם מקדש"י
שנתקדש כל גופם לשמים מבלי חסרון),עיין שם
והנה אנשים כאלהמילנוגדול מהם בודאיהיובעלי
רוח הקודש ,והיה להשם יתברך להשיב למדת הדק
גם לפניהם גלוי ברוח הקודש אלא על כרחך דרוח
הקודש הניתן באדם לא ישפוט בזה כי הבחירה
חפשית (הרי גם בידיעתו יתברך ובחירת האדם אין
כעת האדם משגת האיך יצדקו יחדיו,ועיין בחובת
היבבות ותבין ,אבלנאמין זה באמונה שלימה ששני
הענינים נכונים בגזירת היוצר והנה זה בידיעת
הבורא ברוך הוא ,אבל ידיעת האדם לו יהיה
שידיעתו ברוח הקודש ,להיות הצמצום בידיעת
האדם לא ידע משפט הבחירה ,והבן) ,והכתוב צווח
האדם יראה לעינים וי"י יראה ללבב ,על כן היה
מקום למדת הדין לומר אם לפניךגלוי לפניהם מי
גלוי ,הגם שהיובעלירוח הקודששקיימו את התורה
מא' עד ת' ואם תקשה ,אםכןלפיזה אנחנו לאנדע
פירוש מאמרם כשם שמצוה וכו' כך מצוה שלא
לומר דבר שלא נשמע ,מהיכן נדע שלא ישמעו הא
אפילו רוח הקודש לא מהני לידיעה זו ,ומכל שכן
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בוודאי לא יאמר הזהר שום דבר שהוא נגד הש"ס ח"ו (וכמבואר בספר טצרף יחכטה
למוהר"י קנדיא) ,וכשיש מחלוקת בין הפוסקים אוי הזהר מכריע [נוסח אחר :אוי תמצא
לפעמים בזהר שמכריע עלפי אליהו ז"ל] ויש לנולילך אחריו.צח ואותו המסרב נגד הזהר
עתיד ליחן את הדין .ואו אם תעשה כן ותלך באמונתך בחכמה וו ותמצא דברי חכמה על
יסודי התלמוד והלכה בנויים ,תלך לבטח ולא תתטפש ח"ו ,אבל תמצא חן ושכל טובבעיני
אלהים ואדם .ומדברים אלו קל וחומר שלא תאמין לרב אשראינו מוסמך מרב מובהק ,רב
מרב עד רב שקבל מאליהו .ומוסמך מחכמי הדור רובם ככלםצדיקיםגדולי הדורלו תאמין,
וזולתו הגם אשר יאמר לך הרב נביאות ורוח הקודש לא תאמיו,כימייודעאיזה רוח הוא,
כמו שנביא לוה להבא מן שער-הקדושה יטהרח"ו ז"פ ,ויש לוה ראיות רבות מן דרכי
אטר ,המאמין לכל אדם אף שאינו מוסמך ,אינו מאמין כלל ,וקרוב
התורה .וטורי
י
"
נ
לעבודה ורה ממש ח"ו .ונאמר עלפי התורה אשריורוך (ועל המשפט וכו' הגם שאין לך
אלא שופט שבימיך ,צריך לברר לך על פי התורה) דייקא.צטועיין ברמב"ם סוף הלכות
מלכים סימני מלך המשיח.
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עתך,יאיתא שם בגמרא ששואלין קבעת עתים לתורה ובאמת זה כלל גדולכי דבר בעתו
מה טוב ולכל עת סגולה בפני עצמו ,כמו אחר חצות סגולה לעסק החכמה וסגולת הבוקר
לתפלת הבוקר ולתפילין ,ולילה לאו ומןתפילין הוא ואפילויהיה בלילה מוחו ברור וצלול
ובריא וחדק ,אמרה תורה שאין דמןתפילין אדכי דבר שלא בעתו לא טוכ.קכי יש צנורות
במדותיו יתברך שמו ,עת לכל חפץ ורצון הבורא ,מדת היום לחוד ומדת הלילה לחוד(עיין

הזוהר מכריע
במחלוקות
הפוסקים

לקבל רק מרב

מוסמך עד אליה

שלא לשנות
מזמני המצוות

הוספות מהרצ"א
תותפילות כהכרעת הזהר זהו דוקא לחומרא ,אבל לא לקולא שלא לקטרג על
בפרק השלום) ,ומבטלים כמה וכמהליורו
ישראל
בקטרוגים שלא יתקבל ח"ו,כי קטרוגם מצטרף עם ויש עוד לדבר בזה אבל אין הזמן גורם כעת
קטרוג הצר הצורר בעוונותינו הרבים ,וכמה וכמה
גזירות מתעוררים על שונאי ישראל השם יתברר (צט) הרואה אתדברי הרב לא יטעה לספרבגנות,כי
שארית ישראל ,והעצמה שלום במרומיו ככרדברנו מזה ,רק אדרבה כמ"שלעיל אםאינועל
ירחם את
יעשה שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה ,פי התורה לאיאמין ,אבלעלפיהתורהיאמין ויהיה
איךשיהיה אם לאיאמיןלאיתפעלמזהלדברבגנות
ויאיר לנו נתיב האמת והשלום בתורה ועבודה
נטות ימין ושמאל ממשפטי ח"ו,כייהיה בכללהעוברים,וכמו שהוכחתי בהג"ה 4,
ואהבה ויראה ,בלי
האמת ,הסמוכה ,והבן וילמוד זכות על חבירו הגם שהוא
ללמד זכות
התורה ,והאמת והשלום אהבוויאירלנונתיב
הולך בדרך אחר לעבודתו יתברך שמו
אמן
(צח) מה שהחליט הרב במקום שיש מחלוקתלפסוק (ק) כבר כתבתי לעיל ,הגע עצמך אם ירצה האדם
מעין ההוספתו
* כשמפשיטים את הניגודים שביןסוגי עבודות הצדיקים השונים מחיצוניותם,נגליתהפנימיות שכולם כוונתם לאחד ,וכולם
שוים לטובה האהבה והאחוה שחייבות להיות בין ההולכים בדרך ה' ודרכיהם שונות זו מזו
* דברים שכתב מוהרצ"ה בסוד הזמן ואשר ממנו יתד ממנו פנה לתכלית הסוג וצריך להשגיח לבל יאבד רגע

פד

הקדמה ודרך לעץ החיים

בזהר פרשת קרח בפסוק בוקר ויודעי"י וכו') .לכן אחיי תזהרו בעת והזמן שקבעו חכמים
לנו לקריאת שמע בבקר ובערב ,ברוך שבחר בהם ובמשנתם.וכןזמן אכילה וזמן שינהוזמן
דבר בעתו מה קיננה רלכל דבר מעשהיש ברזא דצנוראצנורי המדות המשמשות לכל אחד .בא וראה ,שלש
טוב
משמרותהוי הלילה ,והלא במשמר אחדנמיהויסגי ,אבל כך גזרה חכמתויתברך שמו .חק
וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם ,והמשנה העת שלא בקביעות שקבעה התורה מהפך
הצנורות ח"ו ומקלקל היסודות.קא והנה אעתיק לך לשון הזהר פקודי ~דף רכ"ג ע"א) וזה
לשונו ,פתח ואמרוהיה אמונת עתך וכו' האי קרא אוקמוה חברייא ,אבל האתנינן כל בר נש
דאתעסק באורייתא בהא"י עלמ"א וזכי למקבע עתין לה ,אצטריך באמונה דרעותא דיליה
יתכוין לקוב"היתכוין לשם שמים,בגין דאמונה להכיאתכוין .חוסן ישועות ,לאכללא רחמי
בדינא .חכמה ודעת ,דתריןאלין שראן דא על דא ,דא טמירוגניז לאשראה דא על דא .יראת
י"י היא אוצרו ,אוצרו דכל אלין ,בגין דהאי נקיט כל אלין נחלין ואיהו אתעבידת אוצר
לכלהו וכו' ,עד כאן וכתבנו שם פירושו סוד עסק התורה בהא"י עלמ"א הוא סוד חבור
תפארת שהוא התור"ה עם המלכו"ת שהוא האי עלמ"א ,וזה גורם על ידי עסק התורה
שממשיך מצנורות דזעיר השפעות לנוקבא דזעיר אשר היא מכונה להא"י עלמ"א ,ועלידי
זה זוכה למקב"ע עתי"ן ל"ההיינו קביעות ע"ת יחוד זו"נ,כי ע"ת ירמוז בכל הזהר למדת
מלכותעיין פרשת ויצא .וסוד קבו"ע הוא סוד יעקב בסוד שבת דקביעא וקיימא ,סוד יעקב
יוסף שנקרא קיימ"א וקי"ם בגימטריא יוסף ,והיינו קביעות עת שלא תתפרד לעולם .ובזה
תתכוק לקביע"ת ע"ת בתורה שלא יתפרד זו"נ לעולם .וזהו שאמר אצטרי"ך באמוניה
דרעות"ה דילי"ה יתכוי"ן לקוב"ה יתכוי"ן לשם שמים,כי סוד הרצון והכוונה ירמוז לבחינת
י"הכי רצון בבינה נוצר ,וכוונה בחכמהוכוויןפתיחיןליה ובחכמה פותח וכו' ,והואיתכוין
לקוב"ה הוא סוד התפארת,ויתכוין לשם שמים הוא סוד מלכות הנקראת שם סוד אמונ"ה,
כתבתי בכמה מקומות שהוא סוד אמן ו"ה ,סוד אמן הוי"ה אדנ"י זו"נ אשר הם סוד ו"ה.
אמנם צריך להמשיך להם חוס"ן ישועו"ת לאכללא רחמ"י בדינ"א ,חוס"ן ישועו"ת הם שני
ההי"ן שבשם ברוך הוא ,חוסן היא בינה שמורישה לבנה הנעים כל המוחין שסודם ח"ס

בחאת הזמן

הוספות מהרצ"א
לקיים מצות אכילת מצה אחר הפסח,או מצותסוכה גם כן נברא כמד"אכי ששתימים וכו' ולא בששת.
אתך החג ,הייטבבעיניי"י כן הוא בעתות כליום והתולם נברא תחת הזמן ולא למעלה מן הזמן,
שתהיה העבודה הכל בזמן כל אחד ואחד ,בין
ויום ,בין והתבונן
והתבונן ואםתביןזמןבגימטריא ב"הבץ,הואיחוד
(קא) ובשבילכך ברא השםיתברך אתהזמן,כיהזמן השלם והואתיקון השבירה דבק עלידי ב"ה החדש
מעין ההוספות

' אזהרות מוהרצ"ה לשמור על זמני המצות ולהזדרז לתפלה

י

מתורתו של מוהרצ"א בענין זמק בגימטריא מ"ה ב"ן(ובענין בריאת הזמן ראה להלן עמ' ק' ובהוספות לשט)

* הנדמו כאן בענין סוד עסק התודה בהא"י עלמ"א נמצא בהוספות לעטרת-צבי (דף סא ,ד)
* מראה מקום לביאוריט בענין אמונ"ה סוד אמן ר"ה
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בסוד חח"ם בסוד התפילין ,והוא ן' פשוטה שמתפשטת בזו"נ כדאיתא בזהר פרשת וילך
(דף רפ"ה) עחן שם .וישועות היא הנוקבא כדאיתא בפרשת בראשית(דף א') .וחכמה ודעת
הם י"ו שבשם ,דתרי"ןאלי"ן שרא"ן ד"א ע"ל ד"א,כיחוסן ישועות רחמ"י בדינ"א הםשני
ההי"ן וה' ראשונה רחמי וה' אחרונה דינא,כי הבינה שרקדה רחמים רקדינין מתעריןמינה
כדאיתא בפרשת אחרי (דף ס"ה) .והמלכות ישועות בסוד כו"ס ישועו"ת והוא דינא
דמלכותא .והנה האדם העוסק באמונה מיחד זו"נ הם ו"ה ,ואמן סוד י"ה במלואו ,כזהיו"ד
ה"י יו"ד ה"א יו"ד ה"ה בגימטריא אמ"ן ,כדאיתא בכוונת הקדיש .ועלידי זה מתיחד שם
הוי"ה לאשראה ד"א ע"ל ד"א ,טמי"ר יחוד או"א וגני"ז יחוד זו"נ(עיין מ"ש פרשת בלק
דף קצ"ג ע"ב ,בסוד חכמה ודעתדכורין על חוסן ישועותנוקבין ,ומתייחד שם הוי"ה ברוך
הוא וברוך שמו ירא"תי"י הי"א אוצר"ואיה"י אתעביד"ת אוצ"ר לכולה"ו ,עד כאן כתבנו
שם .והוי מעחן בזהכי סוד גדול הוא) .ואתה אחי דע לך בזה ,והגם שיש לדבר בזה הרבה
לא אאריך בזה ,והרוצה לבא בסודי"י מוכרח לקחם כל הכתוב בספר ,חק נתן ולא יעבור.
ובקיצור ,בתיבת עת"ך לעורר ע"ת דודים הם השבתים וימים טובים שיהיו על תכלית
אמת ,לזוכרם ולשומרם ,וזה מועיל להשגת החכמה יש מאיןקב
הבהירות בעבודת אלהי
בסוד עת"ך ,ע"תך' הוא הכתר כמ"ש בכוונתכי מאת"ךהיא מנוחתם .ובכלל זהצריך הירא
שמים לשמור עתיו ורגעיו שלא לכלותם בהבלי עולם ח"ו ,כאמור בזהר על פסוק ואברהם
זקן בא בימיםעיין שם פרשתחיי (דף קכ"ט) .ובזהר בשלח (דף ס"ג ע"ב) אמר ר' יהודה
בכל יומא ויומא מתברך עלמא מהאי יומא עלאה (היינו שבכל יוםויום נמשך עליו שפע
ממדתו שבכליום ,ביום א' מדת חסדוכן בכליום) כו'עיין שם ,וע"ד שאמר משה איש אל
יותר ממנו עד בוקר מאי טעמאבגין דלאיהיב ולאיוזיףיומא דא לחבריה אלא כל חד וחד
שליט בלחודיה כהאייומא דיליה דהא לא שליט יומא ביומא דחבריה(וכן אמרו רז"ל עבר
יומו בטל קרבנו .ועחן בדרושי הצלם ובשער הצלם פרק א' מן גודל המוסר בזה ,ומשם
תבין מאמרהינוקא פרשת בלק בריחאדלבושייכוידענא כד קריבנא לגבחכו ,הגם שמןהדין
הוספות מהרצ"א
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עודישלנו פרפר"תנאהבתיבת עתך החנוע"ת
(קב*
שלך ,וקאי על אמונת דברישא דקרא ,דהחנו ע"ת
הוא על דרך שאמר דוד אברכה אתי"י בכל ע"ת,
ופירשנו דאית עת ואית ע"ת,דהיינו ע"תבגימטריא
נהי ארר ויהא אוזר ,דהחנו צמצום והתפשטות
כמבואר בזהרדהיינו חס"דודי"ן,הכליהיה באמונה

שלא במקרה הוא רק בהשגחה מאת השםיתברךהן
עת כזה או כזה ובאם חושב ח"ואיזה מקרה ,החנו
מ"ש הכתוב ואם תלכו עמי קר"י וכו' רק יאמין
באמונה שלימה שכל עתותיו ממורץ בחפץ השם
יתברך ,הן י"ר עתים לטובה ,וי"ד עתים בהיפך
לשונאי ישראל ,וע"ח לכל חפץ תהו קבעת עתי"ם

מעין ההוספות
* הביאור למאמר הינוקא נכפל במקו"א במלים שונות

* ע"ת בגימטריא

יהר או"רויהיר או"ר  -ראה לעיל בהוספות לעמ' ה'

שסירת הזח

פו
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החל מנ'ן לשבת

היך פטורים במקריאת שמע ויש בזה הרבה לדבר ואין כאן מקומו) .אמנם מבואר שם אשר
כל הימים מתברכין מיום השבת ,אבל החול מכין לשבת .ואםאינומכין על שבת הגם אשר
באפשרישיג בשבת התלהבות עלידייגיעות הרבה ,אמנם הוא שנוי וסת וכו' כנודע,וצריך
על זאת להתפלל כל חסיד לעת מצוא ,ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות .לכן ישגיח
כל בעל נפש בחכמה על כלעתיוורגעיו לבחון אותם ,כאמור לרגעים תבחננו.ויעיין ביחודי
שמותיו ברוך הוא השייך לכל יום ,כמבואר בדברי רבינו

::נבג

קיימת מצות פריה ורביה ,וכמדומה
' עסקת בפייה ורביה .והבת איבו
אימז
י
מ
ו
א
ג
ק
.
ו
צ
ו
ר
י
ת
שהמהרש"א בחדושי אגדות הקשה על זה,ואיניזוכר
אבל זה לפי דעתילהיות כל
אחד עוסק ומדבר עם אבירו ולהחזיק בידו להרבות הדעת בפריה ורביה ,ולאחזוקי ווידא
דחברייא כדאיתא בזהר תרומה (דף קכ"ח) ,ולהעמיד תלמידים הרבה בכדי שיתרבה הדעת
גם לו לעצמו ,כאמור למען תספרבאזניבנךובןבנךוכו'וידעתםכיאניי"י ,רצהלומרעל
ידי אשר תספר יתרבה הדעת אצלך .ויעסוק עם חבר טוב ותלמיד טוב ויעמיק [נוסח אחר.
ויעסוק] בענינים לצורך העבודה האלקיח ,כאמרם הרבה תורה למדתי מרבותיומחבריייותר
ומתלמידי יותר מכלם .והם נקראים בנים ,ואין לך פריה ורביה גדול מזה שיתרבה כבוד
שמים ובהלכות דרך ארץ ותלמוד תורהימה"ר מאיר פאפירש אמר שצריך שלאיהיה עקר
בתורה ,אבל צריך שיהיה לו שכל מוליד חידושין דאורייתא .ובאמת זה כלל גדול בחכמה
לחדש חידושין ,ויגיע לך שמחה מזה והשגת השכל.קי

פ

הוספות מהרצ"א
להורה ,קבעת עתי"ם שלך על פי התורה ,דהיינו כאן מקום ביאורם עוד עתך עת שלך ,היינו עת
שאינם במקרה הטבע רק בהכנת התורה ,והבן בגימטריא עשרה פעמיםאהי"ה עשרה פעמיםהוי"ה,
עוד עתך עת שלך ,ע"תבגימטדיא קנה ושט ,עתלכל היינו שיעור קומת החכמה ובינה ,היינו שיתפשטו
חפץ ,הן עבודת הקנ"ה עבודת הוש"ט באכילה המוחין של חכמה ובינה שלך עלידי אמונת התורה,
הן
חפתיה יהיה הכל על צד האמונה בלי נטות ימין שלא ישתמש במוחין דחכמה ובינה שלו רק עלפי
ושמאל מדרכי אמונת התורה,היינו בבוא עת עבודת התורה ,וזהו קבעת עתי"ם לתודה בין והתבונן
הקנ"הדהיינו שלא ידבר בקנה רקעלפיהתורה,וכן (קא אי אפשר לשאול קיימת מצות פריה ורביהכי
לא יאכל וישתה בוש"ט רק על פי התורה ,וזהו אין בידו לקיים ,שלפעמים ישתדל ולא יצליח ח"ו,
קבעת עתי"ם לתורה והן הן הב' מועדים שתקנו ומה בידו לעשות ואף על פי כן הדרשה תדרש
חז"ל חנוכה ופורים ,חנוכה להודות ולהלל בקנה( ,קד) אין כוונת הרב שבזה יוצאידי חובת המצוה,
ופורים לאכול ולשתות בושט והדברים ארוכיםאין כאשר חשבו הרבה מהשוטים ומבטלים המצות עשה
מעין ההוספות
* עוד בענין עבודת השבת הניתנת אחר עבודתימי החול

* העמדת תלמידים היא הרחבת הרב והתפשטותו (וראה עוד בהוספות לעמ' א הע' אבענין הרחבת דעת הרבע"י ההשפעה

לתלמידיו)
* עוד מדברי מוהרצ"אבענין ההולדה ברוחניותשמקיימיםע"יחידושי תורה

י
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י

סור מרע ועשה טוב

פז

ישועות ,שואליו אם צפית לישועה .נראה דהיינו לחזק עצמו בעת אשר הוא בקטנות
המוחין וגברועליו הסתת החיצונים המתגרים להעוסקים בחכמהזו ,כנ"ל בשם האר"יע"י,
ולפעמים נפל ממדרגתו ,אז יהיה מצפה לישועה שלא לענוב את שלו ,כמו שכתבנו לעיל
 .ויהיה לבו נכון בטוח בי"י אשר לא יעזוב את חסידיו לעולם
בתנאי הד' בשם טוריו"י
נשמרו ,ולי"י הישועה .ואם לפעמים שליט האדם באדם הוא לרע לו,כימוציא בלעומפיו,
כל הנצוצין שנבלעובו .והאדם העובד בנפלו ממדרגתו ואחר כך שב באמת ,מעלה בשפיכת
נפשו לי"י כמה נפשות נשמות וניצוצין אשר לא יכלו לעלות ונטבעו בקליפות .אחי ,מה
מאוד עמקו מחשבותיו יתברך שמו ברוך הוא וברוך שמו.קה

וכנן לדברי ריש לקיש שאמר ישועו"ת זה סדרנזיקין ,ובאמת אמר הכתוב כו"ס ישועות
אשא כייניקתם מן כו"סגימטריא אלהים סור הגבורות ,אבלנמתקין בגבורות ישעימינו.כי
זה הואכוס של ברכה ,מקבלובשתיידיוונותנובימינו.והנההחיצוניםיונקיםמןהגבורות
והדינים ,ולא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם (וזה אמרנו בהגהות
הזהר שלנו בסבא פרשת משפטים ,כי לכן נקרא סדר נזיקין ולא מזיקין (כמו שדקדק
התוספות יו"ט) ותירוצוכי שוב הוא הניזוק,כי עת אשר שלט באדם לרעלו ,לרעלוודאי,
כי שב הוא להיות הניזוק כי מוציאין בלעו ממנו בתוספות ברכה וקרושה,עיין שם דבר
נחמד) .ולזה אמר צפית לישועה,היינו בסוד ונותןעיניו בו הנאמר בכוס של ברכה הנקרא
כוס ישועות העומד על חמש אצבען ה' גבורות כמבואר בהקדמת והר בראשית ובכמה
מקומות בזהר .לא נאריך פה בכמה מיני מתיקה אשר לנו תהלה לאל בזה,כי לא לדרשה
קאתינא לכאן כי אם מה שצריך לעוסק בחכמה שלא יהיה נסוג אחור בנפלו לפעמים
ממדריגתו ,ובפרט לבעלי החכמה והתורה והעבודה הפנימית שכיח זה,כיהחיצונים מתגרים
בהם ,וכדכתיבנא למעלה בשם האריו"י
 .לכן חזק בני ואמץ אל תירא ,כאמור ,אל תראי
אויבתיליכינפלתי קמתי,יחזור לשיעור קומת עבודתו ,לתורה ולעבודה ולתפלהיותר ממה
הוספות מהרצף
דאורייתא אבל הכונה שגם זה בכלל המצות עשה רק תולידבניםובניבנים לרבות כבוד שמים עלפני
תבל ברבות העבדים לעבודתו יתברך שמו
דפריהורביה להולידברוחניות התורה וזהישלרמז
בתורה לא יהיה בך עקר ועקרה ,החנו ב"ך בעצמך
לא יהיה עקר ועקרה ,שיהיה לך שכל מולידלהבין (קה) וכן כמה פעמים יש ירידה לצורך עליה
דבר מתוך דבר ובבהמת"ך ,גם מה שנצטוית והדמיון בזה כתבו הצדיקים בספריהם ,הלא תראה
מהגשמיות בחינת בהמיות ,גם בזה לא תהיה עקר ,במעשה הגשמי כאשר אדם רוצהלזרוק דבר למעלה

מעיז ההוספות

עודבענין ירידה צורך עליה
נעתקה לכאן הגהת הזוהר שאליה רומז מוהרצ"ה ,וביאור גופף בענין גמילת הרע בהעלות הטוב ממגו

העובד הנופל
ושב

הנופל לאיסוג

פח
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שהיה רגיל כי היא ירידה צורד עליה ,אחר שהקים מעפר דל העלה אתו נצוצות ,וזדונות
נעשים לו כזכיות .ודי בזה לחפצים בחכמת אמת ועוסקים לשמה.

וגם בכלל צפי"ת לישוע"ה שילך תמיד למעלה ממדרגתו ,הגם שרואה עצמו נופל [נוסח
אחר :בשפלות] לא יהא ירא לגשת אל הקודש ולא יאמר מי אנכי ,רק יצפה לישועה.
 ,אמרו רז"ל ששואלין פלפלת בחכמ"ה .והנה למה אין שואלין פלפלת בתור"ה,
9יי99י~9י מנמה דץכ:מיצ
מכאן אתה למד שעיקר הפלפול הוא בחכמה ולא הפלפול של הבל ,וכן כתב הטהרש"א
שם .ולכן אחיי ,תרחיקו מזה שלא לפלפל שלא להלכה למעשה ,שלא לכלות עצמיכם
וחייכם וזמניכם בו ובאמת מה שאמר המגידיהבית-יוסף קוב"ה חדי בפלפולא דילך ,הוא
פלפול החכמה האמיתיתקי תאמינולי אחיי אשר יש לנו פלפולים חריפים ובקיאות הרבה,
מותיב ומפרק בתורת האראז"ר לפרש דברי הזהר ,אשר הוא עמוק עמוקמי ימצאנו אשרי
אדם מצא חכמה .כברבילדותי שמשתיגדולי ישראל תהלה לאל ,ופלפלתי הרבה בחידושין,
דברתי לפני מלכים תהלה לאל בשאלות ותשובות וחריפות ובקיאות וחילוקים בש"ס
ופוסקים ,והנה כאשרזיכני השם לכנוס לפנים לפי כחי ,לא בגדולות ונפלאות ממני ח"ו,
אבל בלימודי הארי ז"פ ,כמה דבש ומתוק האור לעינים מצאתי בפלפולי בחכמה ,וכמה
האירועיני בספר הזהר אשר נגלה לנו בדור הזה ,וכמה נפלאותראינו בזהר בפלפול וסברא
על פי הקדמת אדונית האר"י ז"ר להבין ולהשכיל לשמור ולעשות .וכל אשר נפשו נפש
ישראלי לאמיתית פנימיות טעמי צינורי התורה בוודאי יראה ותשתוחח נפשו נפש שוקקה
לעסוק בזה לפלפל בחכמה שורש נפש בית ישראל ,וכמה יודה העוסק לדברי אשר אין
בפלפול הש"ס (כפשוטו) כל כך תענוג ושמחה עצמיית כמו בפלפול החכמה הפנימית.
ומתוכה כעין החשמ"ל ,ח"ש ונתגלה מ"ל,מן דברים בחשאייתגלה סוד מל (להכרית ערלת
כל המסכים המבדילים בדברי פליאות הרבה שאמרו רבותינו בפשוטי התורה ,והם דברו
בעולמות עליונים) מלשון דבור דבורי רבותינו (בגדולות ונפלאות פליאות דרכי רבותינו)

יגמע

הוספות מהרצ"א
אזישפילידיו למטה ועלידיזהיוכללזרוק למעלה ,פידוש אחד אמת וגם השני לא תמחוק מספרךכי
מה שאין כן אם לא השפיל וגם זה בחינת רצוא קוב"ה חדי וכר רק שתהיהכוונתהחסיד בעתעסקו
ושובובחינת מטיולאמטי,יובןלמשכילים בחכמה הכל להלכה ומצוה גדולה לפלפל בגמרא ותוספות
ופוסקים ,רק ושהיה הכל על דרך ההלכה ולא דול 4,
(ק 0זה לאו דוקא ,דבמקום אחר אמרלוהמגיד על הבל .והנה הגם אם ישגה ברואה ולאיכוין להלכה,
פי הדק שמתרץ שיטתהפוסקים בשניפנים ,אמרלו כית שכורנתו לשם שמים קודשאבריךהואחדיוכו'
מעין ההוספות

* הרחבת הביאור בהא שכשלימוד התורה הוא לשם-שמיםאזי קוב"ה חדי בפלפולא אף כשאינומכוין להלכה ,וגם בלימודו
בחכמת הקבלהכן הוא ועוד מתבארת המעלה הנפלאה שלהמכויןלהלכה,ואשרנכבדתהיא מהשגתרוה"קוגילויאליהו
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בש"ס ובתלמוד .מתיקת חיך דברי רבותינו אשר תהלה לאל בבואינו על המחקר בטעמי
הלכות או באיזה פליאה או באיזה פסוק ,שבעה נפשינו ותדושנה עצמותינו מרוב שמחה
ותענוג גדולת חורתינו הקדושה אשרזכינו להבץ בה מעט ביראתי"י מעומק מחשבותי"י
אלהינו מה אדיר שמך בכל הארץ.
ד21דד ,פלפלת בחכמה ,להעמיק בענין הלכה הליכות עולם בגופא דעובדא ,איך ליחד שמו יחסן"
יתברך ברוך הוא וברוך שמו בכל דבור ואות .אבל לא ח"ו לבלות ימיך ושנותיך ומוחך
בפרפראות לחכמה דהיינו חשבון הגימטריא ,הגם שהם מסוגלים מאוד .ועל זה אמרו
בתיקונים ובזהר פנחס (דף ר"כ)כיאין חכמה ודעת וחשבון בשאול אשרוכו' ועיין בזהר
חדש (דף צ"ח ע"ב) וזה לשונו ,ובגין האי כח אתמר דמאן דלא ידע בגימטריאות
ובחשבונות דיליה עתיד לנחתא לשאול כו' עד כאן לשונו אבלזה הוא פרפראות לבד ,אבל
העיקר הוא הפלפול בחכמה וליחד שמא קדישא בכחדיליה ,ודוק היטבותעיין שם.קז(ועיין
בסוף הקונטרס מה שהעתקנו דברינו בביאורי מאמר זהר פרשת פקודי דף רכ"ה ע"ב).
א להפריד היש
והנה בסוד הפלפול בחכמה לתקן סוד מסה ומריבה על נסותם אתי"י הישי"י בקרבנו אם י
ע
אין ,או היש בה עץ אם אין ,והולכין בתסקופימילין ועשו ח"ו פירודבין החכמה הנקראת
י"ש כידוע ליודעים,ובין הכתר הנקראאי"ן .כדאיתא בזהר פרשת בשלח ובאידרא רבא (דף
קכ"ט) ועל האי תאיבו ישראל לצרפא בלבהון דכתיב הישי"י בקרבנו וכו'בין זעיר אנפין
דנקראי"יובין אריך אנפין הנקרא אי"ן .אמאי אתענשו ,משום דלא עבדו בחביבותא אלא
בנסיוני דכתיב ועל נסותם אתי"י.ועיין פרשת שלח (דף קנ"ח ע"ב) .והנה בדרך רמזדרכי
העבודה צריך האדם שלא לעשותפירודבין י"שלאי"ן ,אבל יעשה מי"שאי"ן ומאי"ן י"ש.
כי מגודל גדולת הבורא הכל כאין נגדו ומאפס ותוהו נחשבו לו ,ולהמשיך משם י"שהיינו
ברכה ושלום .ולמשכילים בעבודה וחכמה יונעם .וכן דרך הפלפול הוא מותיב לה וסותר
ההלכה ונעשה ההלכה אי"ן ,והוא מפרק לה ונעשית ההלכה י"ש .וזהו תכלית לבער קוצים
מן הכרם.קת כי האדם העובד ,דע לך אחי ,אם לא יסתפק בתחילה בחכמה ולעמוד על כל

שלג

הוספות מהרצ"א
(קז) אף עלפיכן לאיהיה הגימטריא קלבעיניך,כי דאח"ס בט"ע ,וכן כמה וכמה פוק חזי כל ספר
הוא פינה גדולה לתורה כמבואר בתיקונים ובכמה התיקונים הואעלצירופי בראשיתוגימטריאות.ועיין
י בשער הגימטריא פלאי פלאות והוא
מקומות וכמהגופיהורההוציאומגימטריאותחכמי בספר כחי
יתד ופינה להורה.
הש"ס עלידיחילופיאתוון וראפרתיבות,כגק חמץ
בערב פסח א"ך בגימטריא ח"ץ באלפא ביתא (קח) עלפיהרברים הללו כבר אמרנובענין שאמרה
פעין ההוספות

ראה בעטרת-צבי פ' ויצא (עז ,ג-ד)

*בענין הכתר הנקרא
"אות בעסק התורה
יי
אר
* בסמלת חשבון הגימט

צ

הקדמה ודרך לעץ החיים

לימהמ קבעמל דבר על המחקר ,לא יטעום טעם מתוק בתורה אחרי אשר לא עמל בה .כאמור אם בחקותי
תלכר שתהיו עמלים בתורה ,ללמוד על מנת לעשות הלכה למעשה להוציא יקר מזולל.כי
עלידי העמל ,מלשון עמלן של טבחים הוא דבר השואב הזוהמה מן המאכל ,וכן עלידי
העמל והיגיעה בתורה תהיה תורתי"י תמימהבלי פסולת ,ואז תתקחם בידו,וזה הוא תכלית
הדברים של הפלפול ואמרו בשם האר"יז"ל כשהיה מקשה היה מקשה בכחכדי לשבר כח
הקליפות ,ובזה הם נכנעים בעסק התורה לשמה ומבינתנבונים .והוא סוד פלפל"ת בחכמה
בגימטריא כת"ר ,אשר לא יושג ורחוק מן ההשגה נקרא אי"ן .וכן טעם פלפלת בפשטות
תטעםפי' בפרק גט פשוט מלמעלה ספ"ל ומלמטה קפ"ל ,ס' פלגא ק' פלגא ,אלמאהשני
אותיות אלו הוא מלשון מחצה,כיכןצריך הבר דעת שלא יטה מוחו ושכלו לצד אחד,כי
עלידי זהיוכל לעבור עלאיזה אבןנגף ויכשל ח"ו ולאידע במה .אבל כששכלו מטה לשני
הצדדים מחצה לכאן ומחצה לכאן ,עד אשריכריע בחכמה רב חסד להטות לחסד ומשפט,
אזי יוציא אור בהיר .וזהו סוד הדעת האמיתי פלגא חסדים ופלגא גבורות .מחצה לאהרן
הממשיך חסדים לכנסת ישראל אור ישר ,ומחצה לבניו המוסרים נפשםלי"י אור חוזר ,הם
שמות ב"נ ,ומעלין מ"נ גבורות .והדעת מחצה חסדים ומחצה גבורות ,ובו מתיחדים באחד
אמת .והוא עצם כת"ר תורה .וזהו סוד פלפול .והנה סוד הדעת הוא סוד הכתר בפנימיותו,
כנודע מדברי הארי ז"ל ,ויתחבר י"ש ואי"ן כחרא בחביבותא .פלפל"ת סוד הכתר אשר
בסוד חיצוניותו הוא הדעת .והכתר נקרא אי"ן והחכמה י"ש ,והחכמה מאין תמצא כי
נתחברו בפלפולא וקוב"ה חדי בפלפולא בחביבותא .וזהו פלפל"ת בחכמה ,בסודבישישים
חכמה ואורךימים תבונה .וזהו סגולת מדת השתוות י"שואי"ן אח"ד ,והפלפול מסוגל לזה.
והמשכילים יבינו.
דעת ותבונה ךן4ונךע הבנת דבר מתרך דבר .רצריך להבין מה ענין הבנת דבר מתוך דבר .לדעתי הלא
רשי ז"ל פירש בחומש על פסוק ואמלא אותו רוח אלהים בחכמה וכו' ,וזה לשוגו ,חכמה
מה שאדם שומע מאחרים ולומד ,תבונה מבין דבר מתוך דבר ,מבין דברים מלבו מתוך
דברים שלמד ,ודעת רוח הקודש .עד כאן לשונו .וכאן אמרינן שדעת הוא הבנת דבר מתוך
דבר ,וכן הקשה הטהרש"איעויין שם .אמנם אצלינו מבואר במשנה אםאין בינהאין דעת
ואם אין דעתאין בינה ,ופירש שם רשייז"ל דדעת הוא טעמו של דבר ,עד כאן .וכן אמר
דוד טוב טעם ודעת .ובאמתאינו סותר עצמו רש"י ז"ל,כי אחד הוא ,שהדעת הוא שיודע
ומרגיש טעמו של דבר ומתוק הטוב אשר בדבר ,בוודאי הוא עצם המביאלידי רוח הקודש
הבא עלידי החסידות (בברחתא דר' פנחס בן יאיר ,בעבודה זרה פרק א') ,אחר שיודע
ומרגיש [נוסח אחר :ומשיג] ומתענג בנועם נפשו מיד שורהעליו רוח הקודש .ולכן רש"י
ז"ל תופס בחומש תכלית הדעת הצריך למלאכת שמים מלאכת הקודש (ויש לנו הרבה בזה
לפלפל ,אין כאן מקומו).
אמנם נאמר אם אין בינהאין דעת.כי כבר נודעכי הבינה היא אם הבנים,כי אם לבינה

סור מרע ועשה טוב
;נ

צא

תקרא ,ובינה תכליתה תשובה וכאמור לעיל בשם הזהר פרשת נשא.והויפרגיא כפופיה ועתיתשיע
דמורי נשפתובגנזי מרומים רמז לדבר ,ולבבויבין ושב ורפא לו (וכן הוא בפפר הקדוש
שערי אורה) .וזהו דברי המשנה אם אין בינה אין דעת ,רצה לומר אם אין האדם שב
בתשובה פשוטה ,כי אית תשובה ואית תשובה כמו שהבאתי לעיל בשם הרעיא-מהימנא
פרשת נשא (דף קכ"ג) ,ואם אין שב בתשובה תתאה בורוי וחרטה עד דכדוכה של נפש
בוודאיאין דעת ,לא יטעום טעם תורה ועבודה ,כי יש לו מסך המבריל המשים לו מתוק
למר ומר למתוק .ואם אין דעת ,רצה לומר שאינו יודע טעמי התורה והעבודה ,להשיג
ולרדוף לדעת אתי"י בכל כחו ועיונו ,לפנות כל מחשבתו ומגמתו אליו ,בוודאיאין בינה
להשיג תשובה עלאה .כאמורלעיל ברעיא-מהימנא הנ"ל ,אית בר נשדיתוב מחטאוי ויתכפר
ליה אזיל בדרך וכו' דא זכי לתשובה תתאה ,ואית בר נש לבתר דיבוב מחטאוי ויתעסק
באורייתא בדחילו ורחימו רקוב"ה ולא על מנת לקבל פרס ,דאזכי לאות ו' דאיהובינה ב"ן תשיתעייאה
י"ה ועל שמיה אתקרי בינה ,דא גרים דתשוב ו' לגבי ה' .וזהו אם אין דעתהיינו השגת
הדעת בטעמן של דברים,אין בינה לאישיג תשובה עלאה ,ביחודא דנהורא קדישא דתשוב
ו' לגבי ה' ליחד ולקשר שמו יתברך שמו בשורש היחוד ,לתקן פגם הצינור הקדוש אשר בו
פגם וכח השם הנפגם ח"ו ,שלא יתיחד ביחוד שלים .ויש בזה רזין עלאין .ולזה שואלין
הבנת דבר מתוך דבר ,זו תשובה פשוטה אשר רואה את הנולד ומבין דבר מתוך דבר ושב
ומתוודה ,ועלידי זה ישיג הדעתכי בלא הבנת דבר מתוך דבר והתשובה בוודאיאין דעת.
ובאמת עוד מוכרח ממה שכתבנו למעלה כי פלפל"ת בחכמה הוא סוד הדעת ,ועל זה
שואלין הבנת דבר מתוך דבר ,הוא ו' דשמא קדישא היא עצם הדעת ב"ן י"ה ,והוא נולד
מתוך דבר הבינה דבר מתוך דבר והמשכיל יבין ,כי אין בי כח להאריך.

אפנם היוצא לנו מזה ,אשר אם אין דעתאין בינה והנה כל שעיניו פקוחות יראה אשר
בלתי אפשרי להשיג תשובה עלאה כי אם עלידי הדעת ועסק התורה בדחילו ורחימו בלי
קבלת פרס ,וזאת אחיאי אפשר להשיגכי אם עלידי טעמי התורה והמצות ,שיהאיודע מה
שהוא עובד ומה שהוא עושה ,מה הם תפילין ומהו טלית מצוייצת ,וכל מעשיו לשמים.
והכל עלידי למודי האר"יז"י
 ,וכמו שנביא להבא .ואזישיג תשובה עלאה ברזא דיחודא
דנהורא קדישא.

עוד ,ידעת ,דאפקיה בלשון ודע"ת הבנת דבר מתוך דבר .תדע אחי ,זה כלל גדול בחכמה
הוספות מהרצ"א

 4חוה בחטאה הנחש השיאני וכו' אתוון ישאיו שפגמה בזה והמבין יביז' איו רצוני להאריך בכאז
מעין ההוספות

* את דבריו אלו של הרבי מלובלץ באריכות תשובהובינהמזכיר מוהרצ"ה בכמה מקומות
* מדברירבינו מוחרצ"א שמבארענין זה ,ומתבארכי חטא עץ-הדעת הוא ההגשמה הגורמת לחקירות הפילוסופיות

תשובה ותורה
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אשו לא תעשה דבר לקיום מעשה אחד שתבין טעם הדבר ,לא תוציא ההלכה מחמת הטעם.
כגרז במקום שאין טעם זה נרהג הלכה כן ,אר מאחר דהטעם בדבר זה נמצא גם בדבר אחר
נעשה כן אשר טעם זה נוהג .כי זה סכנה עצומה הוא .בא וראה מן שלמה מלך ישראל,
רד"ל.קט אבל אםתבין דבר מתוך דבר,צריך שתצטרףאליו ודע"ת אשר הוא טעמו של דבר,
כפירוש רש"י הנ"ל אבל גםצריך רוח הקודשלזה אם הוא כן,וצריך קבלה מפי אליהו ז"ל
בסודכי שפתי כהן ישמרו דעת,היינו הגבולים שלכהן סוד החכמה מכונה לשם כהן כנודע
מסבא פרשת משפטים וצריך לזה שמירת דעת ,הוא רוח הקודש כפירוש רש"י ז"ל בחומש,
אשר תדע בברור אם כן הוא הדבר כמשפט שכלך .ובזה תלך לבטח ולא תתטפש ח"ו
לעמוד על השגת דעתך בהבנת טעמו של דבר .ועל זה נאמר ואל בינתך אל תשען,כי זה
סכנה עצומה .ועל זה נאמר אורח חיים פן תפלס נעו מעגלותיה לא תדע ח"ו אם תעשה
במשקל דעתך .ודי באזהרה זו.
וכבר תהלה לאל פלפלתי בזה עם כמה מקובלים הראשונים אשר המציאו הנהגותמן ספר
הזהר על פי טעם של הזהר ,והוציאו מכלל המשמעות והבנת דבר מתוך דבר ,דבר הלכה.
כמו שכתב הבית-יוסף בשם האגור עלפי הזהר שלא לברך עלהתפיליןכי אם ברכה אחת,
ואנו תהלה לאל הארכנו והוכחנו שדעת הזהר לברך שתי ברכות .ולאו בפירוש אתמרדברי
ן שלידותפילין של ראש הם נגדזכור
האגור בזהר ,אלא משמעכן מן הטעם שאמרתפילי
ושמור ,מזה הטעם אמר ומה זכור ושמור ברכה אחתוכו' .ובאמת לא דמי כללאפילו בדרך
פשוט,כי שם שניהם מצוה אחת מתרי"ג,וכאן הם שתימצות .אבל גם עלפי הסוד הוכחנו
שדעת הזהר לברך שתי ברכות ,כי לא נאמר זה בפירוש בזהר רק לפי הטעם הוכיחוכן.
והארכנו בזה בתשובת שאלה .וכיוצא בזה לאין מספר נתווכחנו תהלה לאל ומצאנו.

הומפות מהרצ'א
אעפ"כ יש לכל דבר טעם ,ובהרבה מקומות השכיל עלדברי תורה ,שהתורה אמרה שבודאייסור
4
ימוד ופוסקים הלכו בעסק המצות עלפי הטעם ,לבבו ,והוא חשב שחכמתו תעמוד לו ואילו אמרה
פל
קת
(ב
ור' שמעון דריש ככל מקום טעמא דקרא ולאקיימא התורה פן יסור לבבו היה הדין עמו באפשר שהוא
לן הכי עיין במנחת יעקב ריש הלכות נדה ותראה בחכמתו הגדולה לא יחוש לזה אבל התורה אמרה
ונהלכו אחר הטעם ,רק זה צריך להיות מקובל ולא יסור לבבו ,והבן אבל המשכיל על דברי הרב
שבמקוםשאין טעםזהנוהגלאיתנהגהדין ומשלמה בודאייחושלנפשוולאילך בהמצאותאיזהענין אחר
הטעם ,זולת במקום מקובל הטעם והבן
אדונינו המלך החכם שהביא הרבראיהאיןראיה,כי
מעין ההוספות

* מדבת מוהרצ"א שחובהעלינו לדרוש אתטעמי המצות בפרד'ש התורה ,ובה בשעה לזכור כיעדיין לא הגענו לתכלית
הטעם,שהרי המצוותהןבבתי'אין-סוף וגם לאיפטורעצמולעולםמקיום המצוה במקום שנראהלו שהטעם שהשיג אינו
מחייב לקיימה באותה שעה ואפשר גם שאץ לנו לחדש דינים עפ"י הטעמים שהשגנו
הב"י בשם האגור מתבארבארוכה במקפא,ופןמצינו בכמה מקומות שמוהרצ"ה חולקעלדינים שלמדהב"י מס'
'עניןזהמדי
הזוה"ק

צג

סור מרע ועשה טוב

י

עדין ,ודעת ,אשר הוא רוח הקודש לדעתרש"י ז"ל בחומש .באתיאחי מעט לדבר בזה אשר
כתבת למעלה בתנאי הראשון ,שלא תלמוד זאת החכמה בכדי להשיג איזה השגה כמו רוח
הקודש ונבואה .והנה באמתמצינו אשרקדמונינו עשו פעולות לרוח הקודש עלידייחודים,
 .אבל תלמוד בשער-הקדושה למהרח"ו ז"ל
כמבואר בשער הקדושה ובדברי הרפנ"פנ"י
ותקחם ,ואז תעשה היחודים להשגת רוח הקודש כמבואר בשערהיחודים .והכלל בזה ,אשר
לכל דבר תשקול בפלס הררים התלוים בהנערה ,אםזכאי אתה לכך ואםהגון אתה ליחודזה,
וגם השעה הצריכה לכך להמשיך על עצמו ,ויערה עליו רוחהקודים .וגם הבחנה בכל דבור
ודבור אשריוציא מפיו בדברו,יהיה לנגדעיניו ויעחן ויפחדויצייריחודציורי לנוסח אחר:
צנורי] הקדושה הנעלמה מעין כל חי ,וכמו שהבאתי לעיל בשם האר"יז"ר כענין בידך
אפקיד רוחי .וכן שפעתי פפוריז"ר שאמר על אותן התלמידים ממעשה שהיה כת שיצאו
בחלול השם הידוע בימי הרב הט"ז ,היה מחמת שרצו להשיג השגת אליהו ונבואה ורוח
הקודש עלידייחודי שמות ,ולא הכריעו מדותיהם ולא הכניעו חומרם ולאהיוזכאים ,ולא
השגיחו על עצמם והלכו בנפלאות מהם ,ועמדו על דעתיחודם(ואתי חמרא ובטש לשרגא)
בלי הזדככות חומרם,וציירו לפניהם צורות עליונות אשר תחת המרכבה ,ועלידיזה נתגבר
עליהם צורת הרהור ניאוף רחמנא לקצבן והיה מה שהיה ר"ל .עד כאן דברי מורי.ויופר
נשם הנעש" 1ננ"פ שלמדו הטפשים זאת החכמה בלא כח ובלא דיעה [נוסח אחר :ובלא
זיע] ממורא פחד שמים ,ולכן הגשימו ,ועלידי זה יצאו .עדכאן .והנה כן תדאה אחיאיך
להזהר ולמדוד עצמך להזדככות חומרך ולכל תנועה לתורה ולתפלה ולדבקות אהבה באמת
במסירות נפשלי"י בכל לבך ,וסוף הרוח הקודש מעצמויבאלך .כאמרםונהנין ממנו עצה
ותושיה .הלמוד לשמה וסוף הכבוד לבא .ואתה אל תכוין לשום דבר ,רק שתיגע עצמך
לתורה ולעבודה ולגמילות חסדים לשבור כח החומר הגס וכח היצר נךצצווז היעוצות לנו
בדברי חז"ל ,ואז תשכיל ואז חטבלך .והזהר מלהמשיך עליך רוח הקודש עד אשר תדע
בבירור הזדככות חומרך ,למען לא יתחלף לך ח"ו רוח ברוח אחר .וכל זה תראה בשערי
הקדושה ובפרט פרק ז' מחלק ג' שער ד',עין שם ותראה נפלאותי"י אלהינו ברוך הוא
וברוך שמו.ק'
הוספות מהרצ"א

(קי 4כבר דברנו מזה וגם עתה נאמר ,אם אמנם כן ממילא יבא ,ובאם לאו אסור להמשיכו .העמן הוא
הוא לא יקשה לך אם כן למה ביארו לנו יחודים דגם לאדם שהוא מוכן לכך ,לפעמים עלידי מעשה
לרוח הקודש ,הרי כסדקיהן עצמו רוח הקודש כל דהואיוסר ממנו עיין בדברי סהרח"ו שפעם

די

פעין ההוספות
ההשתדלות בהשגת רוה"קוגילויאליהוהיאבגדרלא תעלה במעלותוגו' מורמת שתגלהערוותו

* במקרא מבאר מוהרצ"אכי
וחרפתו שאינו עובד לשפמפמים

צד

הקדמה ודרך לעץ החיים

יראת ה הכנימית יראותי8יוקי84 84ךשברך אפילר הכיאי איכא יראתי"יאין,אי לא לא והנה אחי ,אחר כל
הדברים והאמת האלה יסתפקו אי איכא יראת י"י ,האי דישנא לנואי פרדשנא .אבל באמת
אם תזכה לחכמת לימודי הארי בסוד חיצוניות ופנימיות וכמה חיצוניות לחיצוניות
וכמה פנימיות לפנימיות עדאין כ"י
חקר ואין קץ ומספר,תבין אשר זה המאמר סובב בעולם
העליון בכל ז' תחתונות של כל פרצוף ,עד עולם העליון ז' תקוני רישא ,וכלם לבושי ז'
תחתונות דעתיק ,ועתיק הוא מלכות דא"ק שורשהפנימי של יראתי"י ,ואזתבין דעתויראת
י"י תמצא .ותעלה כמה אדם צריך לעלות ממדרגה למדרגה מפנימי לפנימי עד בא למדרגת
יראתי"י הפנימי מכלם אשר כל העולמות לבושין ליראתי"י .והבן,כי סוד עמוקהוריתיך,
ותראה חכמה הצפונה הנעלמה מעין כלחי .מה גדלו מעשיךי"י מאוד עמקו מחשבותיך
אלהי ישראל.קיא
אוצר של 'ראת ומבזנכן בדרך פשרט לדברינר בא ערד רמז בירא"תי"י הי"א אוצך"ך3,,ל דרך שכתב הרסב"ן
ז"ל על פסוק ועשית הטוב והישר ,מובא בספר חרדיט וזה לשונו ,ולרבותינו בזה מדרש
יפה ,זו פשרה ולפנים משורתהדין וכיוצא בזה,כי מתחלה אמר שתשמור מצותיו ועדותיו
וחקיו אשר צוך ,וגם באשר לא צוך תן דעתך לעשות הטוב והישר ,כי הוא אוהב הטוב
והישר .וזהו ענין גדול לפי שאי אפשר לזכור בתורה כל הנהגות אדם עם שכניו וריעיו
ומשא ומתן ותיקון הישובוהמדינות כלם ,אבל אחר שהזכיר מהם הרבה,כגון לא תלךרכיל
בעמך לא תקום ולא תטורוכו'מפני שיבה תקום וכיוצא בהם ,חזר לנמר בדרך כלל שיעשה
הטוב והישר בכל דבר ,עד שיכנוס בזה הפשרה ולפנים משורת הדין וכיוצא בהם וכו',
ואפילו מה שאמרו פרקו נאה ודבורו בנחת עם הבריות ,עד שיקרא לכלענין תם וישר .עד
כאן לשונו .וזהו גם כן בכאן ,אחר שמסדר כל הדברים ומזהיר ,אחייוריעיי ,עד כאן מה
שהעלתהמצמיתינו בכחינו בבחי' אמונת וכו' ודעת במדרגות ,ועל כל זהיהיה לך אוצר של
הנאמנים קיב
יראת שמים מה שאין הכתב יכול להזכיר .ודי בזה אחיי וריעיי
הוספות טהרצ8א
אחד הרים ידו על אשתו והוסר ממנו כח הדיבור( ,קיץ* מדוקדקים בזה מאדדברי הפסוק שאמר יראת
ולפעמים עוונותהדורגורמין ,לזה מהנייחודים בין י"יהיא אוצר"ו ,קרא לזה אוצ"רלהורותעל האמור
הגם שערכתי לפניך אדרכמונים ,אף על פי כן יש
והתבונן כן נראה לי
אםעיני שכללךתבין הפסוקי"י בשמיםהכין דברים הנעלמים מעין כלחי רק בלב חכמים שכל
(קיא*
כסאו ומלכותו בכל משלה,ותבין עמןהיהודליראה כמו אוצר טמון לא יושג רק להמאציר האוצר ,כן
טהארץ"ו מפסוקירא אתי"יבניומלך,והבן ודרשו יראתי"יאי אפשר לפרשהכל בכתברק תדעשיראת
רז"ל על זה במדרש רבה בהעלותך המליכהועליך י"י היא האוצר הטמון ,ואם תבקשנה ככסף
והבן
וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת י"י

מעין ההוספות
*כענין היחודים שנתן האריז"ל למוהרח"ו שהרים ידו וכו' * מראה מקום לענין ירא את ה' ומלך  -המליכהו עליך

צה

כתב יושר דברי אמת

והנה אחיי ,אבאר לכם אחרי האזהרות האלה ,ואספר [נוסח אחר :ואסדר] לכם תכלית
סגולת זאת החכמה מה היא משמשת .והן אמת כי כל הדברים האלה שהצעתי לפניך אי
אפשר להשיגם כי אם עלידי עסק החכמה כמו שביארנו ,אבל עוד נוסיף לקח להעירכם
בכתב יושר דברי אמת.
ו הטהורה
ראשונה ,להבין דרכי היחוד האמתי ,אשר הראשונים חקרו ונלאו בחקירתם עד שהוצרכו יר
ם אשר מהם חקרו לחפוץ להמיר ה האמתית
ללמוד פלסופיא היוונית ,ומחכמי הערלים המינים היווני
דתם (עתן בתשובת הרשב"א ובתשובת הבדרשי להרשב"א נב"מ) ,ורוב חקירתם בקושיות
כזבים להיות עולם הפקר דלית דיז ולית דיין ח"ו .והנה אחיי ,הגם שהראשונים כמו
הרסיסם בספר המורה עמד לבטל כל טענתם ,ועל כלזה העלתה זאת החכמה דינא בלב
פ"
יעם בני ישראל ,והטילה ספיקות בלבם .כמה התאנחו הראשונים על זה והרימו
בני עמינו
קול על העוסקים בפלסופיא היוונית (בא וראה בתשובת הרשב"א ובתשובת הרא"ש) .אוי
לנו לאותה בושה וכלימה ,ללמוד מןהיוונים אשר רובןהיו ממירים דתם בלי שום אמונה,
נלמוד מהם שהם יורולנו מהות אלקות ,אלהי קדוש יעקב נורא ונשגב ,והםיורולנו מהות
אלהינו אשר הוציאנו ממצרים וכו' .אמנם מה היה להם לעשות ,אחר שנסתמה בימיהם
מעינות החכמה מחמת גודל הצרות והשמדות והגזירות אשר היה בימיהם ,ולא ידעו ולא
יבינו באגדות ומקראות המגשימים בעניני אלהות .והיה להם בקבלה וכתיב בתורה כי לא
ראיתם כל תמונה ,כי לא יצוייר לאלהי עולם י"י שום הגשמה ,וחקרו למצוא דברי חפץ
בחכמת אלהות מהותו ואיכותו וכמותו בלי חכמה מקובלת ,כי נשתכח מאתם מגודל
השמדותלקיים בנו אשר הבטיח עלידיהנביא,ואיןלהאריך בזהכיידוע ומפורסם הואזיל
קרי בית רב הוא .עד שחקרו מחכמת הטבעיות ונשתלשלה ונתקבלה [נוסח אחר :ונתגלגלה]
חכמתהיווניםבין עם אלקייעקב .בא נא אחי ואראך ,אם לא נכנסת עוד בחכמהאיך תמצא
ידיך ורגליך בשרשי חקירות הראשונים הקדושי עליון חסידים צדיקים נשמות גבוהות
וקדושות אנשי מופת כאשר אבותינו ספרו לנו ,וכאשר אנחנו רואים בספריהם עוצם
קדושתם ופרישתם ביגיעת התורה [נוסח אחר :בידיעת החכמה] והמדע.
חובתהיבבות ,המלבה לבותבני אדם כהלוכו דרכובקודים ,כתב
והנה אמר החסיד
בדעי
וזה לשונו ,ומה שאנו צריכים לדעת קודם שנחקור על היחוד ,אומר
בפרק ד' משער היחו
כי כל דבר כשמבקורים לדעת אותו כשמסתפקים במציאותו ,צריך לשאול עליו תחלה אם
הוא נמצא אם לא ,וכשתתברר אמתת מציאותוצריך לחקורעליו מה הוא ואיך הוא ולמה

צד

הקדמה ודרך לעץ החיים

שאלת אם הוא קוא אך הבורא יתעלה אין אדם רשאי לשאול עליו אלא באם הוא בלבד ,וכשתתברר
איד ולמה הוא
ליר אם הוא אחד וכו' עד כאן לשונו .והנה כמה קשים אלו הדברים,
אההי"י אלהים ,הביטו וראו אחיי אשר יאמר החסיד הזה דברים מבלי ראיות נגד התורה
ח"ו ,שאמר למונח קיים שאין אדם רשאי לשאולעליו אלא באם הוא בלבד ,ורצה לנמר אם
יש אלהי לעולם ,כלומר אם יש נמצא בעולם בורא אבל מה ואיך הוא ולמה הוא אין לנו
רשות לשאול עליו ובעינינו ההיפוך בדרך התורה הנתונה בריש גלי לעיני ששים רבוא
נפשות מישראל הגברים לבר מטף ,ונזדעזע כל העולם בנתינתה.וכי מהבין חטא זה לחטא
הישי"י בקרבינו אם אין ,ופירש רש"י ז"ל ובמדרש אמר ריש לקיש למההיו ישראלדומין
לאחד שהיה לו בן והרכיבהו על כתפו והיה מוליכו לשוק ,והיה הבן רואה דבר של חפץ
ואמר לאביו קחלי והיה לוקח לו ,פעם א' ב' ג' ,ראה הבן אדם אחד אמרלו הבן ראית את
אבי וכו' ,עד כאן ותמה על עצמך,וכי יש לנו רשות לפי דברי החסיד האהוב הזה לשאול
אם הוא ,הה הה ,הלחנם הוציאנו י"י אלקינו ממצרים והפראנו את גדלו ואת ידו החזקה
באותות ובמופתים ,הלחנם קרע לנו את הים והאכילנו את המן ונתן לנו את השבת ,ופתח
לנוי"י אלהינו אוצרות כלי חמדה שעשועי ביתגנזיו במעמד הרסיני ,והשרה קדושתובנו
בבנין בית הבחירה ,ושלח לנו נביאיו ,ורגלינו עמדו על הרסיני ,ובכל דור ודור חייב אדם
לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים .וכל המעשים אשרעינינו ראו ועד היום לא עזב
חסדו מאתנו ,והן הן גדולותיו וגבורותיו כבשה אחת כו' ,וכי נאמר ונשאל אם הוא.קיג וזה
יותר פלא שכתבאיך הוא ,ורצה לומר איכותו אם הוא טוב ,ומה הוא ,רצה לומר אםחי הוא
או אדם הוא וכדומה בשאלות כאלה ,ולמה הוא ,רצה לומר למה הוא משמש תכליתו ,ואמר
החסיד דזהאין לנו רשות לשאול .הגע עצמך אחי ,היאמר חסידזה דבר שלא כתורה ,והנה
הוספות מהרצ'א

אמונהעפיי (ק"ג) הרב נ"י מדבר מקירות לבו מגודל אמונתו אברהם בעת עמרו על רעתו התחיל לחקור כזאת,
חקירה ועפי !1עש1קת 1לי"י ,אבל באמת אי משום הא לא אריא כמו שתמצא לרז"ל במשליהם באחר שראה בירה
ואין כזה תפיסה על הרב הקדוש חובתהיבבות ,רולקת וחקר ואמר תאמר שהבירה הזו בלא מנהיג,
יעיניהם ראו את והבין שיש בודאי מנהיג לבירה ,עד 12הציץ עליו
עב
כי רור המדבר חטאו בזה להיותבש
אשר עשהי"י במצריםובים,ושידדמערכות השמים בעל הבירה וגם שארדברי הרבהחסידנכוניםמאוד
וכוכבי השמים וכסילותם ,עלכן חטאו אשר שאלו בטעמם ,דהיינו כאשר בעמור על המחקר שיש
אחר כך הישי"י וכף וזה גםכן אמרו בזהר עלפי לעולם בוראבודאילאנוכל לשאולאיכותוכמות,כי
דרכו בקודש שאילו היו שואליך בחביבותא תהיה זה מגדרי הנברא ולא מגדרי הבורא ועיין שם
להם לחכמה ,והבן אבל אנחנו שכל הנסים הללו בחובת-הלבבות ותבין שאלת איש אחד ששאל
מתאמתים לנו עלפי ההורה ,בודאי האדם הרוצה לחכם והשיב לו כזאת אבל זה אמת שחלילה לנו
שתתאמת הענין בלבו ,אם ירצה לחקור בעבור לילך בדרכי הפלסופים לחקור בזאת לתקוע יתד
אהבתו יתברך שמו שיהיה הענין תקוע בלבו,צריך נאמן בלבנו,כי כאשר יטעום נופתצוף אמרי קודש
לחקור מקודם אם בנמצא הנותן התורה ממילא בחכמה הצפונהביותריתקעיתר במקוםנאמןבלבו,
יתאמתולוהענינים המבואריםבתורה.ובודאיאבינו ויקטם המצוה וידעתהיום והשבות אל לבבךכיי"י

כתב יושר דברי אמת

י
4

צז

מ"ה הו"א רצה לומר עצמותו ,אמרה התורה כי י"י אלהיך אש אוכלה הוא ולא אמרה
כאשק'ד אלמא אש הוא .תדמה בנפשך אשר אש רוחני אש שורף אש ,אש אוכלה אש וכו',
הרי שהתורה גילתה לנו מה הוא ,ולמה לא נחקור ונשאל מהותו של אש .ויחזקאל וכל
הנביאים דימולנו כאמורובידהנביאים אדמה.קטיוגם למה לא נחקוראיך הוא ,הלא איכותו
פרסם לנו משה רחום וחנון כו' ואמר וללכת בדרכיו ובו תדבקון ,הדבק במדותיו מה הוא
רחום מה הוא חנון ,ולמה לא נחקור מדת טובו קטז משה ראשהנביאים שאלהודיעני נא את
דרכיך ,עיין מדרש רבינו ז"ל פרק א' דברכות ,ולמה הוא נודע לנו ,כי לנו הוא לגלות
אלהותו בכל האותות ,והאלהים עשה שיראו מלפניו .וח"ו פתח לנו החסיד פתח לטעותמן
ההיפוך אל ההיפוך ,חלילה לך החסיד הקדוש.

הוספות מהרצ"א
הוא האלקים אבל בחקירה אנושית יפול ח"ו שהוא הכל רמיונות כפי הכנת המקבל ועיין
חובת ברמב"ם הלכותיסודי התורה וזה שהזהיר החסיד
לספיקות ולמבוכות והרב הקדוש
ע
ב
ימון עם וביאר שכאשר יתאמתלך מציאות הבורא בודאי כל
היבבות ריבר אז לפי זמנו שלא נתגלה לה
החכמה הצפונה מתוקף מרירות הגלות באלף בר רעת ישפוט בצרק שלא ידע המהות ומה
החמישי ,והיה מן ההכרח לתקוע האמונה לרוות שהמשילו הנביאים ,לו יהיה על פי חכמי הקבלה
צמאון רלת העם ,ולהשיב תשובה לאפיקורסים על יוודע הדבר בסודהספירות,ואפילועלפיפשוטויש
ידי חקירות הפלסופיות אבל כאשר הטיבי"ילנו טעם לכל רבר למה המשילוהנביאים ברובחזיונות.
וזכינו לאור נערב בעקבות משיחנו רורות אלה,
והמביןיבין
חלילה חלילה לילך בעקבות הפלסופיםכיון שהוא
כאשרתבין רברינו בהגהות הנ"ל,תבין שאין
ררשת
סכנה עצומה והנה אחר כל הרברים האלה
הרבנ"י בעל הקונטרס תררש ,והתורה אמרהררשוני (כקתטנ"ת הרב שאסור לחקור כלל ,רק כוונתוניכיון
שיתאמתענין מציאות הבורא כל בר דעת לא יקווה
וחיו
בחקירתו לחקור על האיכות והמהות כמו שיקווה
ן
(קיד) אין תפיסה על הקדוש מזה ,כי לפי פשוטו בעמדי על המחקר בדברים הנבראים ,רק זה ודאי
צריך להתבונן שהוא לשבר את האזן ועיין בתנא קראת תהיה חקירתו שהאיכות ומהות המבואר
דבי אליהו פרק א' ,והבן שם שלא אמר א"ש רק ברברי הנביאים ,חלילה לתאר דבר זה בתפיסת
כא"ש
השכל בגשם,כי השכלהאנושיכיוןכיהוא כגשם לא
(קפו) כבר כתבנו דרשת הרב תררש ,אבל דברי ידמה רק כגשם,הזהירהחסיד שהבר דעת לאיקווה
החסיד הםמיוסדים עלאדניפזעלפיפשוטוגםכן ,בחקירתו זאת אבל זאת בודאי יחקור ויתאמת לו
שאררבא היא הנותנת שהנביאים המשילו ברוב שאי אפשר להוודע ,ותכליתהידיעה שלא נדע והבן
חזיונווע ומשמיענו הכתוב וביד הנביאים אדמה ,מאוד,כי זה הנרצהבדבריהחסידלדעתי,והואנכון.
מעין ההוספות

'הבירוש שאמר מוהרצ"ה בילדותו ל9ס'כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא
*אופני החקירה המותרת וזו האסורה ,והשגת הבורא ע" מדותיו
*בעניןקיום מצותוידעתהיוםע"י החכמה הצפונה דוקא,ועסקהקדמונים בחקירהאנושיתוכו'  -ראהלעילהון (19עמ'מה)

ובהוספות שם

חק'דה המותר

צח

הקדמה ודרך לעץ החיים

בחאת העולם 14בן3בן אחי ,כמה יש לך לנשק ידי החכמה הישראלית המקובלת לנו מאבותינו ,שתבין
שנברא דברי רבותינו ,ותראה דברי הראשונים אשר על יסודי החכמה בנוים כי היו בעלי רוח
הקודש .ונאמר בתחלה נברר מעט מן המעט דברי אדמיע האר"י ז"ל בתשובת שאלה
הקדמונית ,למה לא נברא העולם קודם .וזה לשונו ,והמשכילים על דברינו אלה ימצא טוב
טעם ודעת אם יכינהו .והנה ענץ החקירה הזאת אשר שואלין למה בריאת עולם הזה היה
בזמן שהיה ולא קודם או אחרכך.והענין הזהצריך שתדע את אשר מבוארבחיבורינו (והנה
לא אמר תירץ סתם ,כי תדע אשר כל החבורצריך לתירץ שאלהזו.ועיין לקמן בביאורינו
את תירוצו) ,והוא כי הנה נודע כי אור העליון למעלה למעלה עדאין קץ ,ושמו מוכיח
עליוקיז שאין בו שום תפיסה לא במחשבה ולא בהרהור וכו' ,ולא היה בו זמן התחלה
וראשיתכי תמיד הוא נמצא קיים,ואין בו ראשוסוף כלל .והנה מןהאין סוף נשתלשל אחר
כך מציאות האצילות וכו' הנקרא אדם קדמון לכל הקדומים ,ואחרי זה נשתלשלו ממנו
האורות הנתלין מן א"ק הזה וכו' אורות רבים מאירים ונתלין בהם הנקרא עולם הנקודים,
ואחרי זה ד' עולמות וכו' ,ואמנם מציאות הא"ק הזה היה לו ראש וסוף.ועיין שם כל
התירץ ,הספר לפניך הבט אחי וראה.
והנה האחרונים שגו ברואה בתירץ הזה ,והמציאו להם דרכים שונים.קית אמנם אחיי ,מה
שאומר לכם תדעו ותבינו כי קושיא הזו מץ קורניות היוונים הערלים משם צומחות ,והם
הוספות מהרצ"א
(קזז)ע"ן בספריונתאים בתחלתו למה לא נקראאין
ראשית ועיין בתחילת שער
לרמב"ן ,ועיין
ו
ט
נ
ה
ישך ועיין בספר
בספר שערגן עדן ,וכבשים ללבו
ותראה ביאור
שוטר אסונים ובספר
הרמ"עחובקסרפרוטיקוונב
תיאלם
דברי
(קיח) מה שנראהלי לפי פשוטו דברי מרן בתירוץ
הלזה ,כאשר תתבונן בהתחלת דבריו שם כתב תה
לשונו ,החקירה הב'היא קרוב אל שאלת מה למעלה
וכו' מה לפנים וכו' ,מסתכן האדם בהעמיק
הסתכלותו בחקירהזווענינה כאשרהזכירו חז"לכל
המסתכל בר' דברים אלו ראוי לו שלא בא לעולם,
ועלכן לא נוכל להרחיב ולהעמיק בחקירתה אמנם
נבאר בעזרת השם יתברך ראשי פרקים וכו'
והמשכיל על דברימצא טוב וכף והנהעניןהחקירה
הזאת אשר שואלים למה בריאת עול"ם הז"ה היה
בזמןוכו' ,והואכיהנהנודעכיהאורהעליק למעלה
עדאין קץ נקראאי"ן סו"ף ,ושמו מוכיחעליושאין
בו שום תפיסה לא במחשבה ולא בהרהור כלל

ועיקר ,והוא מופשט ומובדל מכל מחשבות ,והוא
קדם אל כל וכף ולא היה בו זמן התחלה וראשית
וכו' והנה מן האין סוף נשתלשל וכו' הנקרא אדם
קדמון וכו' ,ואמנם אצילות הא"ק הזה ומכל שכן
שאר העולמות שתחתיו היה להם ראש וסוף והיה
להם זמן התחלת הווייתן ואצילותן ,מה שאין כן
באין סוף וכו',עיין שם וכאשר תתבונן ברבדי הר5
סרן הקדוש יקשה לך למה הקדים שהחקירה הזאת
קרוב וכו' ,ממה נפשך אם היא באמת אסורה הוה
ליה למימר כפשוטו שאסור לחקור ,ולמה אף עלפי
כן חקר ותירץ לנו וגם תתבונן שאמר קרובה אל
שאלת וכף ,דמשמע שבאמת אינה מאותן השאלות
רק שקרובה לכך ,ואםכןצריכיןאנחנולהתבונן מהו
אסור ומהו מותר ,ואנחנו לא נדע .ותתבונן עוד
ברבדיו שאמד אשד שואלים למה בריאת עול"ם
הז"ה ,למה דקדק באמרו עול"ם הז"ה ותתבונן עוד
למה הקדים באמרואין סוף שמו מוכיחעליושאין
בו שום תפיסה לא במחשבהולאבהרהורכללועיקר
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מאמיני הקדמות וחיוב מציאות העולם כמו צל לכותל,ואין העולםרצוניי ח"ו אחר שהציעו
להם הצעות ויניקתם מן פסוקאניי"י לאשניתי .ויש בזה דרכים עמוקים להצעת הקושיא,
עיין בריש ספר חרדים במתק לשונו כולל שם כל הצעת הקושיא .והנה בספר שערגן עדן
רצה לתרץ כי עולם חוזר בשמטה ויובל ,ואין צורך להשיב על דבריו (שתלה תניא בדלא
תניא,ועיין בלקוטי-תורה פרשת קדושימ קט) כי לא הבין מהות הקושיא במחילה מכבודו,
ואין תירוצו תירץ.
ויש למי שראיתי כתב בשם הרג הסורהרבינו מוה"ר דוב גערנביטתובגנזיפרופים תירץ
לזאת הקושיא,כי הזמן גםכן נברא ומתחלה לא היהזמן .ובאמתאינימאמין שיצא זה מן
הקדוש הזה ,כי יקשה גם על זה למה לא נברא הזמן קודם.ק 3ומה יעשה הרב במדרש
הוספות מהרמ"א
והוא מופשט ומובדל מכל מחשבות וכו' ,והוא
לכאורה ללא ענין הכרחי כלל בכאן

אך הוא לדעתי דבאמת השאלה הזאת היא
שאלות הנ"ל שאסור בהם החקירה ,והוא דכאשר
נרצה לחקור בענין המאציל חלילה חלילה מלעשות
כזאת ,הרי שמו מורה עליו שנקרא אי"ן סו"ףואין
בו שום תפיסה לא במחשבה וכו' ,והאיך אפשר
לתפוס זה במחשבתינו ,כי מיד שנרצה לחקורהרי
אנחנו רוצים לתפוס וכו' והבן מאד רק ישחקירה
קרובה לחקירה הנ"ל ,למה נברא העול"ם הז"ה
דייקא בזמן הידוע ולא קודם ולא אחר כך ,לזהיש
תשובה כי היה כפי סדר השתלשלות בדרך עילה
ועלול מהמאור הראשון עד בא בדרך עילה ועלול
להשתלשלות העולם הזה וכל זה מותר,כי שאלתך
וחקירתך אינה על המאציל ,כי העולם הזה אינו
העלול הראשון מהמאציל ,ואםכן חקירתךאינה על
המאציל .מה שאין כן אם הרצה (להעמיק) יותר
אסור לך ,קרם לנגדעיניך אי"ן סו"ף שמוואין לו
תפיסה לא בהרהור ולא במחשבה זה מה שנראהלי
אם תדקדק בדברימרןז"ל וככהישלהתבונןמדברי
הקדוש טוה"ר דוג גער שהביא הרב בעל הקונטרס,
מד'

אשר זה כוונתו ,הגם שהרב דחה דבריו ואם תרצה
להתבונן עוד דוק בדברי מרן באמרו והוא קדם וכו'
ולא היה בו זמ"ן התחלה וראשית וכו' אבליהיה
איך שיהיה כאשר תתבונן תבין כל מ"ש הוא קרוב
לפשט בדברי מרן זצוק"ל ותתבונן מ"ש ששאלה
הזאת קרובה וכו' ,דהיינו השאלה על עולם הזה
קרובה וכו' ,כי מיד שתחקור תרצה לחקור יותר
אבל אין האיסור על שאלת עולם הזה הבן מאוד
ומאוד

(קיט) שםביקומי תורה אמר שטעו אותן הסוברים
ומהעולם מתנהג בסדר השמיטות אבל לאותן
הסוברים סבראזו תירוצו של הרב שערגןעדןנכון
לדעתי והרב שאומר שהרב בעל שער-גן-עדן לא
הבין הקושיא ,לא ידעתי כוונתו
(קב) באשר תתבונן בדברינו בהג"ה הסמוכה בדף,
תרווה צמאונךותביןכידברי הקדושטוה-רדוגגער
מסכימים לדברינושפירסמנו דבריפרןפהרח"ו ,ורצה
לומר אנחנו ההווים תחת הזמן אסור לנו לחקור
למעלה מן הזמן ,רק החקירה שתחת הזמן היינו
העולם הזה ועל עול"ם הז"ה לא קשהמידי,כיהיה
כסדר השתלשלות זה מה שנראהלי ,והבוחר יבחר

מעין ההוספות

*בענין השמיטות ראה גם להלן עמ' קו ובהע' קיט ,קלא  -ובהוספות לשם

שיטת סדר

בריאתהזמ,

ק
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בראשית רבה שאמר מלמדקוהיה סד"רזמנים קודם שנברא העולם.קכא ובגמרא אמרו אלפים
שנה קדמה התורה לעולם ,ומה זה שנ"ה ,אלמא היה הזמן קודם.קכב אמנםזכרני מאיזה ספר
אשר הרמב"ם בספר המורה אומר זאת הסברא לענין אחר ,אינו בעת תחת ידי.
הב
אפנם אחי הס אזניך רשמע ,עשה אזניך כאפרכסתוהבן ,פקחעיניך וראה ,אחרשנציעלך
שולותיו איזה הקדמות .הנה שם בענף א' אומר הרב בשם המקובלים הראשוניםכי סיבת בריאת
 4העולמות היה לפי שהנה הוא יתברך שמו מוכרחשיהיה שלם בכלפעולותיו וכחותיו ובכל
שמותיו של גדולה ומעלה וכבוד ,ואם לא היה מוציא כחותיו ופעולותיולידי פועל ומעשה
לא היה כביכול קולם לא בפעולותיו ולא בשמותיווכנוייו.כי הנה השם הגדולבן ד' אותיות
נקרא כן על הוראת הוייתו הנצחיות ,היה הוה ויהיה טרם הבריאה וכו' ,ואם לא נבראו
העולמות וכל אשר בהם ,לא יוכר אמתת הוראתהוייתו יתברך שמו בעבר והוה ועתיד ,ולא
יהיה נקרא בשם הויה,וכן שם אדנ"י וכו',וכןבענין הכנוחם רחום וחמן וכו' לא יקרא על
שמם אלא בהויות הנבראים ,ויצאו כחותיו אל הפועל ,וגםיהיה שלם בבל השלימות בלתי
שום חסרון כלל.קכג וענין טעם זה נתבאר בזהר פרשת פנחס (דף רנ"ז ע"ב) וזה לשונו,
פקודא תליסר אית למנדע דאיהואיקרי חכם בכלמיני חכמותוכו' ,אלא קודם דברא עלמא
איתקרי בכלאיליןדרגין על שםבריןדהויעתידין להבראות,דאי לאהויברין בעלמא אמאי
איתקרי רחום וחנון וכו'(עיין שם ותראה נפלאות) .ובזהר פרשת בא (דף מ"ב) אמר וזה
לשונו,דאי לא אתפרשנהוריה על כלבריןאיךישתמודעיןליהואיךיתקיים מלא כל הארץ
כבודו .עדכאן לשרן הרב ז"ל .רהנהצריךלהבין ,שאמרעל הבורא כביכול השלם בכלמיני

:גכ

הושעות מהרצף

י

4

4

(קכ4%תמיהני עלדברי הרבנ"י למהעזבבכאןדרכו
הטוב ,הלא המררש הוה סובב על הנסתרות לי"י
אלקינו ,וידוע למשכילים ודוק אומרו סד"ר זמנים

ואפילו החוקרים הפלוסופיס לא אחזו זה המאמר
כפשוטו .ויהיה איך שיהיה ,בודאי הומן נברא הוא,
ודוק מאמר הכתובכי ששתימים עשהוכו' ולא אמר
בששת ובליזהמי לאיאמין בזה שהזמן נברא,וגם
הרב בעצמוביאר לקמן זה המאמר עלכןדבריהרב
בכאן סלקו לנו בתימא

ולא זמנים
(קכג 4ביותר תגדל בזה התימא על הרב ,איך אחז
הדברים כפשוטן בזה שאי אפשר למשכיל לומר
עעאת הוא כפשוטו ובודאי לא נעלם זה מן הרב (קכגן אל יתמה המתבונן כי כפי הנראה לכאורה
שכל רז לא אניסליה שהכתנה על ב' אלפי"ן אל"ף יתמה לבב אנוש ,דהנה אין סוף ב"ה הוא שלם
חכמה אל"ף בינה ,ושנ"ה בגימטריא ספיר"ה כנודע בתכלית השלימותואיך נאמר שברא העולמותבכדי
מעין ההוספות
*התירוץ שתירץ מוהרצ"ה לקושיתו של אחיו מוהריא ,כיצדשייך הכרח ח"ו בבריאת העולם
* הערה מדעת מוהרצ"א במקו"א שאין המדרשים יוצאים מידי פשוטם
*בענין סד"ר זמני"ם ראה גם לעיל עמ' ג
*הענין שאלפים שנהעניינו אאלפך חכמה וכו',וכןענין התחדשות הזמן,מצויים בתורתם של מוהרצ"ה ומוהרצ"א גםיחד

כתב יושר דברי אמת

קא

שלימות ,שהוכרח לברוא העולם כדי שיהיה שלם בשמותיו בלי שום חסרון .אל תטעה
שהיה הכרח לפניו יתברך שמו אז להשלים חסרונו .אמנם תדע אחי ידיד נפשי ,אחר
ת
י
י
נ
י
הרציו
שנדקדק חיבת כסועל"ה ברצונ"ו ולא אמר כשרצ"ה לברוא העולם ,וגם בכל הזהר אמר כד
סליק ברעותיה למברי עלמא.קכיועיין פרק א' וב' משער התיקון ובדרושי המ"נ ומ"ר ,כי
תיבת עלה הוא למ"נ .ואומר שם בדרושי המ"נ ומ"ר וזה לשונו בדרוש ב' ,והנה הזווג
הראשון כיהוא בעת בריאת העולם היה נס בבחירתו יתברך שמו וברצונו הפשוט ,כמו
שכתוב בזהר פעמים רבות כד סליק ברעותיה וכו' ,וצריך להבין על מה בכל פעם שמדבר
בבריאת עולם או בתחילת אצילות מדבר בלשון זה כד סליק ברעותיה .אך הענין הוא אחד
מב' פנים ,עיין שם עד ואמנם בפעם א' ובזווג א' נתעורר הזכר מעצמו בלתי התעוררות
נקבה ועלה בו רצון תאוה וכו'עיין שם .ונמצינולמריןכיתיבת על"ה הוא איוה פעולה על
ידי מעשה אתערותא דלתתא .והנה שמעט בשםהצדיקים והוא בסוף ספר נועםאיימתך על
פסוק רצון יראיו יעשה ,כי היראים אינם רוצים מאומה אחר שאין להם מחסור ,כנאמרכי
אין מחסור ליראיו ,והקב"ה עושה להם רצון עיין שם בליקוטי שושנה .וכן במשנה פרקי
אבות עשה רצונך כרצונו אלמא שיש רצון הנעשה מן הבחירה (ואמרו כופין אוחו ער
שיאמר רוצה אני) .וכן נאמר בכאן ,כשעלה ברצונו הפשוט רצה לומר כביכול האין סוף
עשה לעצמו רצון ,ועלה ברצונו בבחירתו ,וכביכול עשה לעצמו מחסור וחסרון ותאוה
(לצורך קיום התורה,כי עלפי דרך התורה מוכרח לשנות עצמו מרצון לרצון ,כמומן גלות
לחירות וח"ולהיפוך ,וכמצביה עבידבחיל שמיא מהקים מלכין ומהעדימלכין .ודרך התורה
שיהיה שכר ועונש ,ועלידי אתערותא דלתתא אתערלעילא לתת לאישכדרכיו .והנה התורה
רושם אלקותו ,והוכרח עלידי זה בשביל אהבת התורה לעשות לאור עצמותו חסרון ותאוה
למען ירצה בבריאת עולמו ,והבן) ולא ח"ו שהיה חסרולא שלם בכלמיני שלימות ,חלילה
לומרכןכי הוא בוודאי בחכליח השלימוח הפשוטות ,אבל עשה לעצמו חסרון ותאוהבגין
דישתמודעון ליה ,כי חפץ חסד הוא ורוצה להטיב ,וכביכול אם אינו מטיב אינו בתכלית
השלימות והוא ח"ו בחסרון .ונמצא כביכול הוא עושה לעצמו זה הרצון,קכה ועלה ברצונו
הומפות מהרצ"א
עלפי הדברים האלה אומראני ברתתובזיע,
וכו' כי כל זה צריך לשימוש חכמים לשקוד על (קפה*
דמשום הכי מחוייב האדם להתפלל על חסרונו בכל 4,
דלתי החכמה ,אין כאן מקום להאריך ועין לקמן
עת ,ואמר בזהר בי ר' פלוני כד היו מסדרין תנא
בדברי הרב בעל הקונטרס
עיין בספר שער גן עדן בענין זה
קמיה לא אכל עד שהתפלל עלמזונות ,ואמר נפקסס
(קפד*
מעין ההוספות
* דברים אלו בענין עלית הרצון נרמזים אצל מוהרצ"ה גם במקו"א
* לדעת מוהרצ"א החיוב לבקשת הצרכים מהבורא בכל עת נובעמיסודי האמונה ,מדבריו מתבארים דברי הזוה"ק ממעשה
החכמים שהתפללו על מזונם אף שכבר היה מונח לפניהם

קב
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לא עלידי הכרח כלל ,אבל לאחר שעשה לו זה הרצון הוכרח להיות שלםבגין דישתמודעון
ליה .וזה ההכרח עשה לעצמו ברצונו ,כשעלה ברצונו הפשוט לרצון זה דישתמודעון ליה,
וקודם עשיית רצונו לא היה מוכרח ושינוירצון הזה היה בנס ,כנזכרלעיל בשם דרושי מ"נ
ומ"ר .וכהאי גוונא פירש רש"י בחומש בפסוק וינח ביום השביעי ,כביכול הכתיבלו מנוחה
לעצמו ,ללמוד ממנו קל וחומר לבשר ודם,עיץ שם .אלמא אע"גשאיןצריך למנוחהכי לא
ייעף ולא ייגע ,אבל תורה הוא וללמוד הוא צריך( .ומה שקורא לרצון רצונו הפשוט ,כי
באמת הגם שעשה לעצמו רצון ,הוא פשוט ,כי לא נעשה מזולתו ולא משום סיבה
שיכריחהו ואם היה רוצה היה כח בידו שלא יהיה רוצה .והבל).
והנה איך ישתמודעון ליה ,נודע מספר הזהר ברא קוב"ה אורייתא והוה מסתכל באורייתא,
והאציל וברא ויצר את כל העולמות המבואר בעץ-חיים ,צא ולמד ,ונקדים לך הקדמה מן
זהר חדש בפסוק ויאמר אלהים יקוו המים ,שאל ר' יצחק לר' אלעזר כד הוו אזלו למדברא
אמר אנא בעי למשאל חד שאלתא אי לא הוי חטאה (רצה לומר אם לא יעשה חטא אם
ישאל במעשה בראשית) ,אמר ליה יאות אנת למשאל וכו' .אמר האי קרא וירא אלהים את
האורכי טוב אי קודם הפעולה הוה יאות הוא ,אלא מאי דאמר אחר הפעולה ,משמע דלא
הוה ידע קודם לכן וכו' וכשהיתה הפעולה נגמרת משמע דהוה מעיין בה וכו' דכתיב וירא
ואחר כך אמרכי טוב אמר ליה לא חטאה את ואת צריך למשאל דא ,ודא אזהרה לבר נש
דאמר ר' יהודה כשילמוד אדם במעשה בראשית פעולתו של כליוםויום,איןלו לשאול על
מה שאינו מצווה ,לומר פעולהזו למה נעשית כך בדמות זהוזו נעשית בדמותזו ,תדע למה
וירא אלהים כי טוב לעשותו ,ועל כן לא תשאל יותר (ולפי תירץ זה הרצון לכך נכתבוירא
כי טוב ,שזה מורה שלא נשאל למה נעשית כך ,אבלכי טוב העשיהבעיני העושה על דמות
תמונה זו שעלה ברצונו .לכן נאמר וירא כי טוב ,הבורא בעוצם בינתו הוא בעצמו הרואה,
והבין אשר פעולתו זו טוב ,ואין אתנו יודע הטוב) .ועוד ,כדי להזהיר את האדם להורות
להם הדרך הנכון,כיגלוי וידוע לפניו הפעולה קודם שנעשה ,ולא רצה לומר טוב עד גמר
מלאכה ,וכן אין ראוי לאדם לשבח דבר עד סיומו שמא ימצא בו גרעון ויתבדה ויאחז
בדבריו אמר ר' ברכיה וכו',עיין שם כל המאמר .נמצא למדנו מתירץ זה תירץ מספיק על
כל הספיקות.כי דע לך אחי ,כבר מקובלאבלינומרבותינו כמו שכתב הגאון מהרמ"ע בריש
ספריונת אלם,כי העולם רושם התורה והתורה רושם אלהותו יתברך שמו ,עד כאןדבריו.
ונמצא כשהאציל הקב"ה מאתו תורתו הקדושה כהרץ קמצא דלבושיה מניה וביה ,והיא
הוספות מהרנ"א
מבי מלכא יתחהב ולכאורה הלאאין מחסורליראיו צד הטוב והישר כפי היאות לאדם,כי מדרך הטוב
והיהלו לאדם לבטוח בשםי"י אשר יעשה הכל על להטיב אך הוא והלכת בדרכיו כתיב ,והנה הגם
* במקרא משתמש מוהרצ"ה

הזוהר-חדש

מעין ההוספות

בדברי
עגיי
לן
לעושיה ותסארת מן האדם  -העתקגום לכא

אחר ,ומחמת שנכבדות מדוברבו בעבודת ה' הרצויה שתהיה תסארת
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נקראת אור לבושו של הקב"ה ,והלביש נהורא בנהורא בהשתלשלות העולמות עדאין ערך
ואין קץ .וזהו סוד השתלשלות העולמות אשר מתלבש ומתקן אוראיןסוף ברוך הוא וברוך
שמו .וכאמרם האורה מהיכן נבראת ,נבראת מאור לבושו של הקב"ה ,והשמים מהיכן
נבראו ,מלמד שנתעטף הקב"ה באור לבושו והבהיק ממנו וכו' וברא את השמים ,והארץ
מהיכן נבראת ,נטל הקב"ה שלג מתחת כסא כבודווכו'(עיין בריש ספרפרקידרביאליעזר).
הגם שהרםב"ם מתמיה מאוד על זה אם ח"ו אין דעתו של הקדוש הזה להיות ח"ו חומר
קדום(ועיין בספרגינת אפז למהר"י גיקטליא תירץ על זה) ,אבל הכל רומז לרמזים וסודות
עמוקים המבואר לבאים בסוד י"י ליראיו קכי אמנם הכל בא מצד השלים השתלשלות
העולמות מן העולם ועד העולם ,משתלשלין מזה לזה דא לבושא לדא ,דא מוחא ודא
קליפה .עיין בזהר בראשית (דף י"ס) ומבואר בעץ-חיים בשערים האלה.
והנה תשאל ותאמר למה היה עלידי השתלשלות דווקא ,וכיאין יכולת בידויתברך ברוך
הוא וברוך שמו הבלחי בעל תכלית לברוא כלם כאחד ,כאמור קורא אני אליהם יעמדו
יחדיו .ודוגמא לזה שאלת התנא במשנה והלא במאמר אחד וכו' .אבל זה הוא התירדן
הנכון ,אשר התורה מורה לנו דרך י"י אשר נלך בה ,אשר כל התורה מוסב על ררך זה
בהשתלשלות.קכז ונעתיק לך דברי הזהר חדש פרשת בראשית ענין השתלשלות בפסוקיהי
מאורות .ר' אבהו ור' חייא ור' נתן הוו אזלו באורחא כו' ואנא דכירנא מאי דאמרו דהאי
שמשא אתאצל נהורא מזיווא דאספקלריא דלעילא ,והאי נהירותא לא דיליה הוא משמע,
י מאורו"ת והוה ליה למימריהי אורות מאי מאורו"ת ,אמר ר' זירא מן אורות מ'
דכתיביה
של מאורות לשמשא ,ותיבותא הוא אורות .אמר ר'חייא אל תתמה התורה נאצלה מחכמתא
~עילא רכר' רכהאי גרונא כד מסתכל בחכמתא כל מה דלעילא ותתא אתאצלא דא מן דא
וכו' ומן כרסייא יקרא שריין להתאצל דא מן דא (נראה דכרסייא האמור כאן הוא מלכות
בערך אין סוף"כח ומינה האציל א"ק ,וממלכות דא"ק נעשה עתיק דאצילות .וכן בין כל
הוספות מהרצ"א

שבוטח בשםי"י ואםכןאיןלו מחסורותאוה,צריך (קכ 0אם תרצהלרוותצמאונך בזה,עיין בספר שוטר
לעשות לעצמו תאוה לדבר,כדילהגדיל כבודשמים אסונים ותצרף דבריו כאחד עם דברי הרב ,ואז
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כאשר ישמע תפלתו ברחמים ,ורצון יראיו יעשה תצליח ואז תשכיל ותבין להיות שדרך התורה הוא
והדברים עתיקין ,ממצות עשה של התפלה ולעבדו שמדרך הטוב להיטיב על כן האציל מתחלה עולם
מושלם בתכלית ההטבה ,וכן מעולם לעולם בדרך
בכל לבבכם
עילה ועלול והבן מאוד
(קכו 4ע"ן ביונת אלם ובויקהל סחטה ובעסק הטלך
(קפח) אל תקוהלהביןזהכי אם אחרשתעיין בספר
ובספר שער גן עדן ,ותראה פלאי פלאות

מעץ ההוספות

מאמרם ז"ל האורה מהיכן נבראת וכו' מתבאר בארוכה בדברי מוהרצ"אעפ'" הקדמות מס' שערי גרע וזוהר-הרקיע בסוד
הצמצום

מחאה בודך
ש

קד

הקדמה ודרך לעץ החיים

עולם ממלכות דמלכות דאצילות נעשה עתיק דבריאה ,וכן כולם .ועחן בספר האצירות
למהרח"ו ובשער אבי"ע פרק א') .אמר ר' אבהו לא תקשילך האי ,דהא רישא מנן בהבד"ל
(רצה לומר ,כמו שמשתעין להבדי"לבין דבר קודש לדבר חולובין דבר קטן לדבר גדול)
שרי בקדמיתא למלעי באורייתא למתרגימינין ומתרגימינין לדסמיכו ליה ודסמיכו ליה
לדסמיכו ליה ,אשתכח דכד מסיים שמעתא דכלהו תליין מן רישא .וכהאי גוונא תשכח
לעילא ולכלהועלמין .ואמר ר' אבהו משה מהאציל מזיווא עלאה ,יהושע מן משה ,וזקנים
אתאצלו מן יהושע וכו' .עד כאן לשונו.
הנהגת העולם ושננץ כאשך תסתכל בהנהגות העולם תראה הכל עלידי השתלשלות .ולמען לא אאריך
השתלשלות כלום משלי אשר בלבבי בעניני היחוד האמתי ,אעתיק לך דברי התיקונים (תיקון ס"ט דף
קי"ו ע"ב) .אמר ר' אלעזר אבא בתר דרעוא אשתכח וכו' מאי אדם דברא עלת העלות
בדיוקניה ,דהא כתוב דלית ליה דמות .אמר ליה ברי הכא לא אמר בצלמינו דאית ביה
דיוקנא ,אלא בצלמו רצה לומר כגוונא דאיהו רואה ואינו נראה ,דיהא איהו הכי .וכגוונא
דלית ביה דיוקנא ,דיהא איהו הכי .וכגוונא דלית קדמון עלויה ,דיהא איהו הכי .וכגוונא
דאיהו עלת העלות חד בלא שותפא ובלא חושבן ,דיהא איהו הכי כגוונא דיליה .ואית אדם
דבריאה יצירה עשיה כגוונא אחרא בלבושין וגופא דלברוכו' .אית בריאה דברא הוא לתתא
בדיוקניה אבל לאו דאתברי איהו וכו' .ושם (ע"א) אמר ,ואמאי אתמר באותי'כיידע שמי,
כמה דלית באות " שותפא דאות אחרא ,אוף הכי לית ביה שתוף ,דאיהו אחדואיןשנילו,
אחד בלא חושבן .הוא ברא כלהוולית בוראעילויה.וכיאיתריכול למבריאפילויתושזעיר
אלא הוא ,אלא מיא איתלון למבריאילנין ועשבין,ואינוןאיתבריאו .אבל בורא עלמין ברא
ולית מאן דבראליה.עיין שם ,עדדסיים ולאו כל מוחאיכול למסבל האי ,אלאאינוןדידעין
ברזין .עד כאן לשונו .ובסוף תיקון י"ס ,ש"מ י' דלית לעילא מיניה אלא האי דברא כלא
ולית מאן דברא ליה ,דאית בורא דאיתברי כגון מיא דאיהו ברא לעשבין וגדל להון ואיהו
אתברי ,והאי ברא ולא אתברי איהו דלית אלהא לעילאמיניה וכו',עיין שם ,אמרליה מכאן
אשתמודע דאית אדם קדמון לכל הקדומים כו' .עיין שם ועוד במקומות רבים ,ובפרט

ע"ב עיין

בפרשת בראשית (דף כ"ד
הוספות מהרצ"א
יכתאיםוהיטקחטיך
סשה ובספר שערגן עם והנה ישראל עלו במחשבה שהם ימליכוהו,
קהי
יע
וי
בק
עדן.ועיין בספר זהר הור
בריש פרשת בראשית ולכך כל ישראלבני מלכים הם המה היוצרים וכר
במאמר בריש הורמנותא דמלכא וכו' וכעת שים עם המלך במלאכתו ,תהו נמל"ך בנשמותיהם של
לנגד עיניך שהתעוררות בריאת העולם היה כדי צדיקים הבן מאוד ויונעם לחיכך ויתגלו לך כמה
שיתגלה תואר מלך שאי אפשר להיקרא מלך בלא
שערי אורה
מעין ההוספות
*ביאור ענין נמלך בנשמותיהן של צדיקים

שם).
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כתב יושר דברי אמת

קה

והנה אחי ,ראה גם ראה דרכי תורתינו אשר הוא עלידי השתלשלות ,עד שאנו רואים אנרכי
הנהגת העולם כלו עלידי עלה ועלול ,עד שנראה אב ,ובן שהוליד האב,ונין ונכד ,וסבה
מוציא סבה ,מים מגדלים צמחים ועשבים ,בתחלה היו הצמחים אפס ותהו ,אבל היה בכח

20

העפר לכשיבא עליהם מים יצמחו בעתם ובמועדם וזמנם .וראה גם ראה עד היכן כח
האצילות מדברי התיקונים הלז ,דאית אדם קדמון נאצל ממה שעליו ,כגוונא דאיהו עלת
העלות בלא חושבן ובלא שותפא עד הסבה הראשונה עלת כל העלותדלית דבראליה .והנה
בזה דברים עמוקים דנפל חוצנא לבר נגרא הא שבע שנין דרדיפו מיא,כי גבוה מעל גבוה
שומר וגבוהים עליהם .והיוצא לנו מדברינו שזה הוא כוונת הבורא כל עלמין שיהיה הכל
הרלך על פי דרך התורה ,וכל העולמות הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים התלוים
בשמו יתברך,יהיה הכל סובב עלפי דרך התורה מעלה לעלול ,רזה הוא תכלית התורהבגין
דישתמודעון ליה .ואמרו בזהר ויגש (דף ר"ח ע"א) תא חזי ,ברא קוב"ה חכימי וטפשי
ועתירי ומסכני צדיקיים ורשיעיא ,בגין למזכי אלין באלין ,עד כאן ,בכדי שיהיה משפיע
ומקבל .וברא הכל על פי התורה ,לא האציל ולא ברא כו' עד שבכל דבר נסתכל בתורה
והאציל וברא וכו' .כדאיתא בזהר תרומה (דף קס"א ע"א) דעד לא אתברי עלמא אקדימת
אורייתא תרין אלפון שנין (כי אורייתא הוא בחינת ז"א בסוד אורייתא וקוב"ה וישראל חד,
ותרין אלפין שנין הן או"א ,אלף חכמה אלף בינה שוב מצאתיכן בפירוש ספרא דצניעותא
וזה פשוט ,ויש עוד בזה סוד) ,וכד בעי קוב"ה למיברא עלמא הוה מסתכל בה
ההאר"י
באורייתא בכל מלה ומלה ,ועביד לקבלה אומנותא דעלמא,בגין רכלמיליןועובדין דעלמא
באורייתא אינון וכו' .ואי תימא מאן יכול למהוי אומנא גביה ,אלא אסתכלותיה דקוב"ה
בגוונא דא אתעביד כלא בלא עמל ויגיעה כו' ,כתיב בה בראשית ברא אלהים את השמים
וכו' ,אסתכל כהאי מלה וברא בה את השמים .כתיב בה ויאמר אלהים יהי אור ,אסתכל
בהאי מלה וברא את האור .וכן בכל מלה ומלה דכתיב באורחתא.עיין שם ותראה נפלאות
תמים דעים בתורתינו הקדושה.

די.

דשנכן אחר שכל העולמות בריאתם היה עלפי התורה הנאצלה מאין סוף ברוך הוא וברוך
שמו ,אשר היא רושם אלקות והעולם רושם אליה ,מה תשאל בני למה לא נברא העולם
קודם או אחר כך ,כי ללמדינו באה התורה על עת לכל חפץ ורצון.קכט ובמדרש בראשית
 4רבה ,את הכל עשה יפה בעתו ,אמר ר' תנחומא בעתו ברא העולם ולא היה ראוי לבוראה

הוספותמהמציא

(קמט)ולדעתיזהופירחי

קדחנהראשונהקדומה לשעתה ,רצהלומרלא קודםולא מאוחררקלרועתה ,וק"ל

מעין ההוספות
*ביאור הטונה חעליונה בבריאת העולם אחר שבירת הכלים דוקא ,לצורו השכר והעונש ,האהבה והיראה

קד

הקדמה ודרך לעץ החיים

קודם לכן שנאמרוירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד .אמר ר' אבהו מכאן שהיה
הקב"ה בונה עולמות ומחריבן ,אמר הדין הניןלי .עד כאן לשרנר .רבא רראה מה שפירש
רגילה לנו האר"י על דברי המדרש הזה בענין שבירת הכלים .ובונה עולמות ומחריבן
ז"
יונש ,אשר ברא אלהים לעשות,כי הכל כל התורה כלה לצורך העבודה,
בכדי שיהיה שכר וע
וכן השתלשלות הוא לצורך העבודה והתורה .ואלו נברא העולם בפעם אחד ,תשאל למהלנו
אב ובן וצמחים וכוכבים ומזלות ,יצמחו ויתנו כח בצמחים ,ויהיה אחד מוליד האחר,
שהשתלשלו זה מזה דור אחר דור וגלגול אחר גלגול וסיבה אחר סיבה,היה לו לברוא הכל
ביחד .אבל כל זה הוא דרך התורה דרגא בתר דרגא ,וכל מה שברא הקב"ה לא ברא אלא
לכבודו ,הוא אור לבושו (כטעם ר' יוחנן קרא למאנא מכבדותא)קי על דרך התורה ,והתורה
מראה לנו דרך נלך בה לעשות בה נחת רוח לקדושינו קדוש אלהי ישראל ,ישראל עלה
במחשבה ,ונשתלשל אור פנימיות ועולמות ונשמות מאור עצמותו ברוך הוא אשר האציל
התורה מאתו ,ועל פי התורה עת לכל חפץ ,זמן תורה ,זמן תפלה ,זמן אכילה ושתיה ,זמן
שינה ,זמן קימה ,זמן שבתים וימים טובים ,זמן שמיטין ויובלין ,חק נתן ולא יעבור (וזה
טעם נמי אותן הסוברים שהעולם חוזר בשמטה ויובל,ויש להם סמך באידרא רבא דף קל"ו
ע"א ,ודוק היטבקיא) ,עד הסבה ראשונה הוא אדם קדמון לכל הקדמונים .ומה תשאל על
הרצון בבריאה אדכ) קדמרן למה לא נאצל קודם ,לא מחכמה תשאל על זה ,כי מרצון הבורא ברוך הוא
שנתן תורה לעמו ישראל ברצונו שיהיה הכל מחודש ,כטעם חדשים לבקרים.כי לגדולתו
אין חקר ולתבונתואין סוף ,ומראה כחוהאין סוף בכל העולמותהעליונים ,ובשביל זה עשה
שתענוג תדירי לאיהיה תענוג,כי יבחר אלהים חדשים להראות כחו וגדולתוהאין סוף ברוך
הוא וכרוך שמו ,ומחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית .ומאחר שתאמר שהוצרך להיות
מחודש וממנו ישתלשלו כל השתלשלות המחודשים מחודש אחר מחודש ,ישמעואזניך מה
שפיך מדבר ,ואם יהיה נברא קודם בעת ,בוודאי לא יהיה מחודש ,ובעל כרחך היה צריך
לזמן וראש וסוף שלא יהיה ,ולהיות העדר קודםלהוויתוקיבכי אםיהיה נברא קודם שנברא
הוספות מהדצ"א
(קי) כבר פירשנו על דרך זה מלוך על כל העולם מקומות עצמו מספר ועל זה בנה הרב בעל שערגן
כולו בכבודך (בתפילת ראש השנה),היינו שיתגלה עדןטירותיוויסודותיו ,וכל הספרהולךעלזההדרך
מלכותו בכלמלבושיו,היינובכלענייניהעולם שהם ופירש מאמרי רז"ל על זה הדרך,עיין שם
מלבושי מלכות שמים יתראהלעין כל מלכותו תהו (קיג) לדעתי בעל כרחך נצטרך להשלים דברי הרב
ולא יכנף עוד מוריך והיועיניך רואות את מוריך עלפידברינו שכתבנו בפירוש מרן בעץ-חיים,עיין
(קיא) עוד יש להם סמיכה שיש בה ממש מדברי לעיל בהג"ה וחטין אם עיני שכל לך ,כי יראתי
התמונה בכמה מקומות ,ומדברי הקנה בכמה
להרחיב הדיבור
מעין ההוספות

* הראיה מהאידרא רבא לסוד השמיטות מתפרשתבדברי מוהרצ"ה במקריא ,ושם מוסיף ומבארשהאריד'לאיוו חלוק על עצם
תורת השמיטות (וראה עוד בעמ' צט ובהוספות לשם)

כתב יושר דברי אמת

קז

ולא היה העדר קודםלהוויתו ,לאהיה נקרא אדם דבריאה(כי הוא נברא אחר העדרו) ,ולמה
נקרא אדם דבריאה,כי הוא נברא אחר העדרו .ונקרא קדמון כדלעילבתיקונים ,שאין קדמון
לפניו רק האין סוף ברוך הוא וברוך שמו שלא היה העדר קודם להוויתו ,והיו בו כל
העולמות בכח עד שהוציאם ברצונו יתברך שמו אל הפועל עלידי השתלשלות ממדרגה
למדרגה ,נחית מכתרא לכתרא ,מנזרא לנורא ,מעטרא לעטרא והכל ברצונו יתברך שמו
קשישה כביכול לעצמות כבודו לגלות לנבראים לכבודו להטיב חסדו עמהם ,שיהיה שכר
ועונש על פי התורה הנאצלה מאורו אין סוף בלתי בעל תכלית .ועיין בשער הקדושה
בשורש שם אדם קדמון ,המה הספירות הקדושים העומדים בציור דמות אדם כביכול ,והן
עצמות התורה רמ"ח אברים ושס"הגידים,כיזה כל האדם ,הסובבת על עשראמיריןודברין
והילולין .והנה איךשייך לשאול על קדמון למה לא היה ולא נברא קודם ,הלא אתה קוראהו
קדמון (והוא דוגמת קדושת האין סוף כנ"ל בתיקונים ,כגוונא דאיהו עלת העלות וכו').
ונמצא לפי דברינו התירץ מהרח"ו על חכמת החררה מירסדים,כי עלידי השתלשלות באה
הבריאה מעולם ועד עולם מן א"ק ,וא"ק נאצל מראשוסוף (כמו שאמר הרב בלשונו הצח),
ועל כן היה לו זמן שלא יהיה,כי מה שהוא בעל גבול יש לוזמן שלא היה ,והעדר קודם
להווייתו ,עיין בחובת היבבות שער ה' .אמנם ראה בתיקונים הנ"ל (דף קי"ו ע"ב) אשר
יסמרקשירות ראש בזה ,אשר גם לא"קיקרא עלת העלות חד ולא בחושבן ,וממנו נשתלשלו
העולמות וכל אחד (העדר קודם להווחתו) בעתו ובזמנו ,והיה לכל אחד העדר קודם
להווייתו על פי דרך התורה .כי דרך התורה להורות לנו זה ,עת וזמן לכל חפץ ,עד
שנשתלשל העולם הזה שבוודאי בעתה ובזמנה ובמועדה נבראה (ברצונו יתברך בלי שום
הכרחי) אחר כל העולמות אשר מהם נשתלשלה.ואין צריך לדוחקים שונים אשר המציאו
האחרונים ,והדברים ברורים.
פי זה יבואו דברי בעל חוגתהיבבות כשחרנכון מוצאו,וכי נראה מדברי בעל חובת -יחי אמיתי
במו"נ
הלבבות אשר דבריו בקשור היחוד לקוחים מן דברי רב סעדיה גאון מספר אמונת של1ו,
ובפירוש לספר יצירה,עיין שם פרקי' מקשיר הנ"ל .והגאונים בוודאי בעלי סוד היו וכל
דבריהם בקבלה .והנה כל דברי החסיד הנ"ל מיוסד על חקירת היחוד האמתי ,לקחם מצות
יחוד האל בכל לב הנאמר בפסוק שמע ישראל הנמסרלנו עם זרע קודש מן אבינו הקדוש
הזקן שהיה מיחד עםבניו מטתו שלימה בעת עלות נשמתוליחידו של עולם .וחקירת חובת-
הלבבות שיהיה אחד אמת [נוסח אחר :שיהיה (יחודו יחוד) אמת] ,ולא מדומה כאשר הוא
מורגל בפיההמון .והנה אחי ,דרכייחוד השםכינורא הוא מסרלנו מדרך הזהר הקדוש ועל
 4פי דרכי החרא בפרי-עץ-חייםליחד מתתא לעילא דרךצינורי כל העולמות ,למסור נפשו

רגני

די

מעין ההזספזת
שלכשב"י,יהדביים מתפרשיםבביאירו שלמוהרצ"הלזוה"ק הלוקח
* 3ח 1נרמזלנפלאיתעילויביראינ ית'הנאמדיםבמאמרי
מהם לעבודת ה' בדרך הצדיקי
ים ברזא דקורבני1בעילוי אחרעילוי

קח

הקדמה ודרך לעץ החיים

לה' להריגה לקדש שמו ברוך הוא וברוך שמו ,להיות המיחד באחד אמת מוסר נפשו
ומתיחד באהבה עם כללות ישראל ,כמו יעקב קודם אסיפת נפשו עםבניו.וצריך כל בר דעת
להתיחד עם נשמת הצדיקים העולים למ"נ ,ועולים ומיחדים מעולם ועד עולם מ=נ לזו"נ,
ומזו"נ לאו"א ,ואו"א לאריך ,עד מדריגת אין סוף ,ומושכין הטפה מעתיקא בכל בחינת
קריאת שמע כל חדא לפום אורחיה ,ומיחדים כח שמותיו ברוך הוא עד כלות נפשם ,ליחד
באחד אמת עדאין סוף ברוך סבה ראשונה עלת כל העלות וסבת כל הסבות ,דלית לעילא
מיניה לעילא ולא תחוחיה לתתא ולא מכל סטרך ,איהו ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין.
ואז כשם שהעולמות משתלשלין מעילא לתתא מעלה לעלול ברצונו יתברך בשעת הבריאה,
כך אנו מיחדים שמו הגדול בכליום מתתא לעילא מעלול לעלה ,עד עלת כל העלות ברוך
וברוך שמו עד אחד .וזהו תכלית עבודתינו בקריאת שמע ותפלה ,ובפרט בעבודת הקרבנות.
עיין זהר (פרשת נח דף ס"ה) במאמר אמר ר' שמעון ארמיתידי בצלו (ובפרשת פנחס דף
רנ"ז ע"ב הנ"ל) ושם תראה נפלאות בוראינו מתקלס ומתעלה מעלה לעלה עדאיןסוף .ועל
זה סובב החקירה של החסיד הנ"ל שאמר ומה שאנוצריכים לדעת קודם שנחקור עלהיחוד
צריך לשאולעליו אם הוא נמצא וכו' ,אך הבוראאין אנורשאין לשאולעליו אלא באם הוא
לבד ,עד כאן .ולפי המתבאר ,חקירתו על הסבה הראשונה לבד (בורא שלא היה העדר קודם
להווייתו והוא האין סוף) דאית בורא ואית מאן דבראליה ,כנזכרלעיל בשםהתיקונים .אבל
בקועת היחוד אנחנוצריכים ליחדו עד הבורא עלת כל העלות דלית מאן דברא ליה ,וזה לא
נזכר בתורה .והוא למעלה מן האצילות הנאצלים כלם ולית מחשבה תפיסה ביה כ~,
רבררדאיאין אדם רשאי לשארל עליראיך ומה ולמה הוא,כיאפילו מחשבה והרהורבו ח"ו
הס מלהזכיר ,ולא ידיע ולא אחידע .וכאשר אמר מהרח"וז"פ הנ"ל בעצמו ,וכאשר מלא מזה
בספר הזהר ובפרט באידרות .ובאידרא רבא (דף ק"ל) אמר וזה לשונו ,תאנא עכ"ד שמיה
דעתיקא סתום מכלא ולא אתפרש באורייתא וכו' ,עד כאן .וזה העתיק אשר מדבר בו שם
אינו הסיבה הראשונה אין סוף ברוך הוא ,אבל נשתלשל ממלכות דא"ק .והנה באמת
הספירות כלם אלהות הן ובהם נקרא שמותיו ברוך הוא כמבואר אצלינו ,י"ה שם החכמה,
אהי"ה שם הכתר או הבינה ,והבינה הוי"ה בנקוד אלהי"ם ,מבואר כזהר פרשת ויקרא (דף
כ') [נוסח אחר :פרשת יתרו (דף ס"ת ע"ב)] וכזהר אחרי (דף ס"ה) .ואצלינו מתבארים
השמות עלפי דברי החרי תהלה לאל ,כל ערך שם למה הוא בא באותיות אלו אשרבו
"ק
ננ
ירא ,בחכמות נפלאות מיוסדים.
מעין ההוספות
* מראה מקום לביאורי מוהרצ"א על המס"ג באחד
*ביאורו של מוהרצ"ה למסירות-הנפש בק"ש ששדידהיכולים להתקשר בדביקות האהבה עם הצדיקים ועם כללות ישראל
'ביאור השמות ע"פ דבוי האשחל הוא "קונטרס השסות" למוהרצ"ה

9

9

כתב יושר דברי אמת

קט

בראשית ברא אלהים בחוכמתא ,מדת חכמה.ועין בזהר בראשיתכי המשנתחיית
דיקנה תרעם ירושלמי
הם תו"מ .אמנם אנו מיחדים כל באתעדל'ת
אלהים זה מדת בינה ,אשר מינה משתלשל שמים וארץ
הספירות עד הסבה הראשונה האין סוף ברוך הוא ,אשר נמצא הוא בכח פעולתו שופע
ומחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית מאור שפעת כבודו הנעלם ,עד שממלא כל עלמין.
וכד איהו אסתלק מנייהו אשתארו אפילו כולהו שמהן קדישין כגופא בלא נשמתא .ובא
וראה מה שאמר אליהו בריש תיקונים ,אנת הוא חכים ולא בחכמתא ידיעא ,רצה לומר,
אפילו כשמתפשט כחו באיזה ספירה עם כל זה לא נודע לנו איכותו ועצמותו ומהותו
ותכליתו .והנה זה הוא מצות קריאת שמע על אמתתה ,ליחד כל העולמות וכל הנשמות
בכללות נשמות ישראל עד אין סוף במסירות נפש לי"י ,ואז ממשיכין כח מאור עצמותו
ברוך הוא .כי אנו מעלין העולמות עד שרשם הראשון לאין בכח התורה והמצות ,ומשם
נמשך רצונו לתוספות חידוש חיות העולמות .ואם תאמר מה העבודה הזאת לנו ולבנינו,
תשובתך כי כל היה עלות רצונו יתברך ברוך הוא וברוך שמו ,שיהא הכל נעשה עלידי
אתערותא דלתתא עלידי התורה והמצות אשרנתן לזרע קודש עםי"י עם אלהייעקב .והנה
(בספק) אם הוא נמצא סבה ראשונה לבד ,בורא כלעלמיןולית מאן דברא ליה ,קדמוןולית
קדמון לפניו ,בוודאי יש לנו רשות לשאול כי אפילו מן בריאת עולם אין ראיה,כי אפשר
יש מאן דברא לבורא זה העולם ,ומי יאמר לנו כי יש סבה ראשונה קדמון.
ן פעולת הסיבה
ולדרך הסוד אולי ספירת הכתר היא הסבה ראשונה ,והבןכי עמוק הוא.קלג ואברצריכי
ע
להשען ליחד עדי עד ,אל מה שאין לנו רשות אפילו להרהר בו והנה כל המופתים אשר
עשה עמנוי"י אלהינו הוא בכח שמותיו בספירות ,על דרך משל יציאת מצרים הוא עלידי
החכמה הפותח שערים,קיי והוציאנו משם י"י אלהינו (וזה מופת על חידוש העולם יש
מאין) ,ובאמת החכמה נאצלה מן מה שלמעלה .וקריעתים סוף היה עלידי התגלות עתיקא
קדישא ,עתרצון פשוט (וזה מופת על הרצון ,שברצונובלי הכרח היה לחדש חידוש העולם,

נשג

י

הוספות מהרצ"א
(קינן מ"ש הרב על דרך הסוד מובן ,אבל עלפי מרחם אמו ,וכמבואר בנבואת יחזקאל סוד הפתיחה
פשוטו לא יובנו דבריו ועיין בחונתהיבבות שער הוא מחכמה נקודת פת"ח פי"ה [פתחה] בחכמה
היחוד ובטפרש להרמב"ם בספר המדע בתחילתו ד14טר הרב הקונטרס דמשוםהכינקרא בלשון
חז"ל מילדותנעי
ס99ה כמ"שקורין לה ה99ה ממקום
יציאת מצרים היה כעין לידה כעובר הנשמט למקום ,כי בחכמה פותח שערים בק והחבוק
(קידר

יי

מעין ההזספזת
* השמועה הנאמרת כאן בשם מוהרצ"הבענין מילדת שנקראת חכמה נרמזתלחכימיןבכתבי מוהרצ"ה עצמו ובמקו"א עושה
לה מוהרצ"א סימוכין מן התורה
* דברים הנאמרים בשם מוהרצ"ה כי ביטול הקטרוג דהללו עוע"ז כו' הוא ע"י גילוי רצונו הפשוט

ונ
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והמשגיל יביןקיה) ,והוא נאצל מן מה שלמעלה וכן מה שנאמר בתורהכיי"י אלהיך אש
אוכלה הוא ,ותו הכל בכח הבריאה וכמדומה לשכלנו הקלוש ,והוא כנוי לספירות הגבורה
הוא אש הרוחני הדקה שלמעלה ,וכשהמלכות מקבלת מגבורה שלמעלה נקראת א"ש (ויש
בו יחוד שמו כנודע ,אלהים במלוי יודי"ן בגימטריא ש' ,והא' של א"ש ירמוז לאלהים
פשוט .ואצלינו כשאנו רוצים ליחד להמתיק הדין ,אוי אנו מכוונים ז' פעמים הוי"ה וו'
פעמים אהו"ה שם הטו"ב ,בגימטריא א"ש .ונעשה אש לבנה מאור בלילה וכן חלוף הוי"ה
מצפ"ץ ממתיק שם אלהימקיי) .ועל דרך זה תקיש אל השאר .אמנם הסבה הראשונה מקובל
אצלינו ביחוד מן מעמד הרסיני ,והמשכיליבין .ועל וה הולך חקירות הרב החסיד
חובתהיבבות המתוקים ,לקרב אל השכל אם הוא (בנמצא) בלבד .אבלאיכותו ומהותו של
האין סוף ברוך הוא סיבה ראשונה ולמה הוא ,בוודאי אסור (בו) כל החקירה ,ואפילו לחקור
על שמו ביחודי שמותיו ,כי לית מחשבה תפיסא ביה כלל .ודוק אחי בזה היטב ,ואו תבין
גם דבריו בפרק ה' משער הנ"ל (אשר נלאו מפרשיו להדריכו בנתיב היושר,כי לא ידעו רוא
דהא מלתא) ,ולהעלות שם היחוד ליחד הכל באחדאין אחד כמוהו .והארכתי בכל זה למען
אמרם ד ל רבי אליעזר אומרהוי שקוד ללמוד תורה ,ודע מה שתשיב לאפיקורס.כי ירמוז
ומקר!13 -לשרן שקדים ,כטעם מקל שקד,כי שקדים ממהרים להתבשליותר מכל הפירות ,כך
לא ימתין לימי הוקנה מללמוד ואת התורה ננוסח אחר .ואת החכמה].יז (וזהו ללמו"ד
תור"ה ,ולא אמרהוי שקוד לתורה ,או על התורה כמו לשקוד על דלתותי ,אבל אתה צריך
להבין פנימיותה ללמוד עד סוד הלמ"ר מגדל הפורח באויר ,למען אשר ידע להשיב
לאפיקורס,ואין לך אפיקורס גדול כמוהיצרבימי הבחרות המוליד ספיקות בנפשו המשכלת
בשאלת א"ם הו"א ,מחמת אשר נמצא בדברי הראשונים חקירות על הספיקות כנ"ל) ובאתי
להעירך אל החכמה למען הנצל מספיקות האפיקורסים .ובפרט בדור הוה ,אם הראשונים
כמה צווחו ככרוכיא ,מה נעשה אזובי קיר ,אנתנו כנמלים בכרמים ,והתאוה גברה ,כמו
שכתב הרב צמח בהקדמתו ,עיין שם .והאפיקורסים לא כהראשונים ,אבל לתאוה יבקש

בעי

~נמ
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הוספות 0הרצ"א
(קיה) תדע ותתבונןכי היה אז הקיטרוג הללועובדי רומזת לחכמה בסוד הכתוב ואאלפך חכמה
עבודה זרה והללו וכו' הללו מגדלי בלורות והללו ונמתקים הדינים של המלכות בהתעוררות השפעת
וכו' ,ואם כן לא היה טענה להצלת ישראל עד החכמה בסוד בחכמהיסדארץ ,אבאיסד ברתא עתן
בספר טבורי אור
שנתעורר הרצון הפשוט בין והתבונן
ויש לומר עוד ,כמו שקדים הנגמרים בע"ב
(קים עוד יש להמתיק בכוונה אחרת ,הינו א"ש
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החכמה הנקראת הה ,והנה במילוי יודי"ן בריבוע
בהתבוננות כיב אותיותיה
כן
וצירופיה שהוא כלל התורה
כזה יו"ד פעמים ה 9בגימטריא ש' .והא' גם כן

טעין ההוספות
* דברים הגאמרימ בשם מוהרצ"ה כי ביטול הקטרוג דהללו עוע"ז כו' הוא עש גילוי רצונו הפשוט

כתב יושר דברי אמת
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נפרד בדור הזה.קיח ובאמיןלי אחי ,מי שאינו לומד זאת החכמה הוא כמו הדר בחוץ לארץ
ודומה כמי שאין לו אלהי ,אחר שהתאוה גובר והיצר מסית ומביא ספק באמונה ,ויש לזה
ראיות רבות .אבל המשים נפשו בכפו ועוסק בחכמה בלימודי החרי ז"פ ובזהר להבין,
נתבשר בלב כל חכם לב השגת החכמה ויראת שמים הרוממת צח וצלול ואמת ,ולא ישאר
לו שום ספק בדרכיי"י המפליא פלאות .וידע בוודאייחודי שמותיו ,ויעמוד עלעיקריעניני
אלהות אלהי ישראל ,ולץ ישאר לו שום ספק וקושיא כלל הרחמן ברוך הוא יזכנו לעבדו
באמת( .בא וראה קושית הידיעה והבחירה שנתלבטו בה הראשונים הרםנ"ם והראב"דז"י,
ומבואר בסוף זהר חדש (דף ק"כ דפוס סלאוויטא) .הגם שאין מובן שם ,אין כאן מקומו
לבאר ,אם תרצה לידע תשאל אותנו ,בעזרת השם נסביר לך מתוק לחיך).
והנה עוד סגולת החכמה ,יחוד המעשה בכל תנועה ואבר מה הוא משמש .וכל המעשה
אשר נעקדה על הארץ הכל אשר לכל מראש ועד סוף ,הן ביחוד הקריאת שמע והתפלהאיך
ליחדו בכל מקורות צנורי איבריו המורים על שיעור קומת יוצר בראשית ,ואיך לעבדו
בעבודה שבלבזו תפלה ,ואיךלציירלפניויחוד שמו ברוך הוא וברוך שמו ולא לגשם ח"ו.
כי תאמין ידידי ,אותן שלא הריחו ביראתי"י בלימוד זאת החכמה ,הם מגשימים בעניני
אלהות .אפילו שהוא יודע שאסור לגשם ,אבל מה יעשה אחר שאינו יודע שרשי צנורי
היחוד להעלות הכל באחד .בבואו על דברי איזה אגדה ומקרא שכתובידי"יעיניי"יאזני
י"י ,הגם שמכריח דעתו שלא לגשם אינו יכול,כי למה נקרא י"ר בבורא ברוך הוא וברוך
שמו .הגם שיסביר לו אחדכי זה לשבר האוזן ואינו אומר לו הסברא מה הוא ,ואם הוא

החכמה הק'
מחנקת האמונה

החכמה מרחקת
מן ההגשמה

הוספות מהרצ"א
(קיחז נאמנים דברי הרב ,הרחק כמטחוי קשת יהיה להם מבוא בספרי המינים ,וכל באיה לא
מהחוקרים האפיקורסים שבזמנינו והנה הם חכמים ישובון והשם יתברך יבער רוח הטומאה מן הארץ
האחדות'בהעדי
שנזמנץ
בעיניהם ורחוקים המה מהשם יתברך ותורתוואין והרבה היה לי לדבר מאין גברה הפרץ הזה
להם חלק בקדושה ,ועליהם נאמר אל תוכח לץ כי בעוונותינו הרבים בדורינו אשר כבר לא נשמע זה
הם חכמים בעיניהם וכל העולם כולו עליהם מכמה דורות ,רק שמתי לפי מחסום ואחת אדברה
כמישור ואם תראה מי שמעיין בספרי המינים וירוח לי ,אשר הוא מסיגי הדעת אשר בעוונותינו
הידועים כעתבימינויהיהבעיתך כעובדעבודהזרה הרבים דעת בעלי תורה ויראהאינם באחדות אחד,
ופתו פת כותיויינו חן נסך ,ואל תתחתן בם ,אל על כן הדע"ת הוא בסוד רשות הרבים ומעורר
תקרב אל פתחביתו והואגרוע מכלהרשעים,כיהם הסיגים אשר נתהוו בשבירה והשםיתברךיעזרנועל
מכתהמורידין ולא מעלין ותדעידידי אשרזההיה דבר כבוד שמו לעבדו שכם אחד ,ומלאה הארץ
דע"ה את י"י במהרה בימינו אמן
עצת הס"מ ילמדו לשונם לדבר לשון עלגים למען
האפיקורסות

מעין ההוספות
'בענין מי שאינו נכסף לסממיות התורה שנק' פגום מהימנותא
' מראה מקום בתורתו של מוהרצ"א בדבר קושיית הידיעה והבחירה
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עשיית מד"ת חסד בלבד ,עם כל זה קשה לשון י"ר אל מה שאין לו י"ד ולא תמונת הי"ד
אחר שהוא מופשט מכל .ובא וראה ברבי עקיבא שנכנס בשלום ויצא בשלום לא כאחר ,אחר
שהיו יודעין שאין שם ישיבה ולא עיפה ולא שום הגשמה (עיין פרק אין דורשין) ,למה
מס"ט יושב .ומחמת זה העלה ספק בלבו .אבל רבי עקיבא מאי דרש ,צבאות אות הוא
בצבא שלו [נוסח אחר בצבא מעלה דיליה] ,כי כל התמונות והגשמות שהזכירו הנביאים
וחז"ל הכל רומז לאותיות השם אשר מותרלצייר ,כדאיתא ברעיא-מהימנא פרשת בא .אמנם
יהיה על אופן שזכרנו למעלה ,אש שחורה עלגבי אש לבנה ,ופעמים יראה אש לבנה כנזכר
לעיל ,כי גם אותיות יוכל להיות ח"ו הגשמה ,וכתיבכי לא ראיתם כל תמונה .ותמונתי"י
יביט ,עיין ברעיא-מהימנא הנזכר לעיל וכן אנו תהלה לאל דרךקיט מה שביארנו למעלה
בעניןי"י אלהיך א"ש אוכלה הוא,כי א"ש יורה על אותיות השם ,וכדומהידי"י ,י"ד הוא
שם הוי"ה פשוט ומלא ד' אותיות י' אותיות ותחת רגליו וכו' ,סוד רג"ל מבואר בכונת
חנוכה אשר סודו ע"ב קס"א ,כי הרגלים של עולם של מעלה הם כלי מוחין לעולם של
מטה .ואשרינו מה טוב חלקינו שזכינו להתגלות עומק סתרי אלהינו מקור תורתו.קמ

י

ענודה
תמהל דגש ובערבדות צרכי הגוף ,כמו במשא ומתן אכילה ושתיה ומשגל תוכל לקיים יחוד
נייעד כ
עשיותיו ונרעשה ,ביתך שאת ממה שכתב בדל חובת-הלבבות בשער יחוד המעשה ובשער עבודת
יישמית
אלהים ,אשר סובב הולך על פסוק בלתילי"י לבדו ,והאכילה והשתיה והשינה למען יתחזק
גופו לעבודת בוראו ,וכדומה המשא ומתן בכדי שיהיה לו פרנסת אכילה ופרנסתבניו .והנה
הגם שזהו באמת טוב לב ,שעושה הכל למען השם וכל מעשיו לשמים ,אבלאין זה אחיכפי
המקובל בידינו עבודה תמה וכן שטסתי בשם הדם הטגיד הצדיק בזה מן מאמרם ז"ל
איזהו עבודה תמה כל שאין אחריה עבודה ,והנה כשמחכוין באכילתו רק לחזק הגוף לתורה
ולעבודה ,האיך הוא עבודה תמה ,הלא בשעת אכילה אינו מתפלל ואינו לומד ואין זה

י

הוספות מהרצ"א
,קלט) נראה לי שצריך לומר אבל אנו תהלה לאל מדבש ונופת צופים על פי החכמה הנוראה הזאת
וכללו של דבר ,תשים לנגד עיניך מה שכתבנו
מבינים הלשונות דרך
למעלה שאדרבה עיקר לשון הקורש הוא ברוחניות,
(קט) אל תדמה ברעתך שאין עוד טעמים אלא מה ובגשמיות מושאל הלשון ועיקר תיבת יד הוא
שכתב הרב ,כי הרב לא היה באפשרי לו לבאר בעולם שלמעלה המשפיע חסדו להנשפע ממנו
(הכל),כי כפלים לתושיה בכלכינויוכינויבצירופי ומקבל ממנו חסדו וטובו ונשאל תיבת יד גם
ך עד אין חקר לו בגשמיותלהכליהנותנת ,לתארו בתיבתיד ואתה דע
אותיות בצורתן ומספרןומילויי
יחיה אדם אלף שנה ימצא בכל עת טעמים מתוקים לך ,ותלך לבטח ולא תגשים הבן ויונעם לך
טעין ההוספות
*ביאור ממוהרצ"ה בדבר האופן שמותרלצייר במחשבתנו את שםהוי' ב"ה בכל מעשינו ועבודתינו לכבוד שמוית'
*עוד בענין שהאכילה עצמה תהיה עבודה תמה

כתב יושר דברי אמת
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עבודה ,אלא לצורך עבודה שלאחריה .עד כאן דבריו.קמא אבל אם האכילה הוא על דרך
כוונת האר"י ז"ר לברר ברורין להעלות הניצוצי קדושה מן המאכל ,להעלות הטוב [נוסח
אחר .להעלות אל הטוב]מן ברורימלכין קדמאין ,ובפרטמי שזיכהו השם (להשיג) להעמיד
נגדעיניו ושכלו שרשי שמותיו יתברך שמו (כדאיתא מבואר בכונת סעודת תלמידי חכמים)
יכול ליחד באכילתו כמו בתפלתו ,אשרילו ואשרי חלקו.קמבוכן בכלעניני משא ומתן גם כן
הוא עבודהבפני עצמה ,אם משא ונותן באמונה .ובכלעניני העולם הזה ,הנעשה מראש ועד
סוף ,חרישה וזריעה קצירה וכל העבודה בשדה(עיין בלקוטי-תורה פרשת בהר ,ובלקוטי-
תורה בתהילים בפסוק עוברי בעמק הבכא,ועיין בפרק ז' משער התפלה) .וכפרט אשר אם
תזכה ותהיה רגיל ביחודי שמותיו ברוך הוא,יהיה זכר השם לנגדעיניך תמיד למצוא דברי
חפץ ,ותוכל לדבר עם חבירך במשא ומתן באמונה כי כל דבר שיצא מפיך תוכל למצוא
בכל דבור ודבור אמ תרצה ותזכורימיחייך ,הן בראשי תיבות או בסופי תיבות ,או במספר,
או בחלוף אלפא ביתא ,איזהיחוד שמותיו ברוך הוא ומשכיל על דבר ימצא טוב טעם ודעת
אפילו בכל לשון שמדבר ,ובכל דבור ודבור שעוסק בויהיונובעין בויחודי שמותיו ברוך
הוא אחר שיהיה רגיל בדרכי יחוד השמות ובמספרם וצירופם במילואם ,לייחד ולקשר כל
מעשיו לשמו יתברך .וזהו וכל מעשיךיהיו לשם שמים ,ולא אמר לשמים.קמי ובתיקון כ"א
אמרזכאי מאן דמצלי וסליק מחשבתיה לגבי עילא ,דהא פגמני אפיק שמהן ואצבען כתבין
רזין ,עד כאן.כי כן הוא כאשר מחשבתו קשורה בבורא ברוך הוא יש לאלידו למצוא בכל
הענינים יחוד שמו כרוך הוא,וידע מוצא כל דבר שרשו כמדותוצינורות שפעתעליון .דרך
משל לח"ם ,ידע כי סוד הלח"ם סוד מזל"א בגימטריא כנודע ,והוא חסד הנובע מן מולא
שורש ג' הויות שלי"י מלך מלך ימלוך ,ומשם סוד הפרנסה כמבואר אצלינו בעזרת השם,
נותן לחם לכל בשרכי לעולם חסד"ו בגימטריא לח"ם .וכן מי"ם הם ט'יודין של ד' שמות
ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן .ולחכם יונעם אפילו כשיאמר בלשון אשכנז ברו"ט למצוא יחוד,כי
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הוספות מהרצ"א
(קט 4%ולדעתי הוא פירוש מ"ש בלוים והיו לעבוד
עבוד"ת עבוד"ה ועבוד"ת משא ,והבן
(קטנן בדרך הוהפירשנו בטוב טעם ודעת אשרבכל
מועדיי"י נאמר כל מלאכת עבודה לא תעשו ,ולא
נאמר כל מלאכה רק הכונה מלאכה של עבודה,כי

התענוג הגופנ"י מצוה מה שאיןכן ביום הכפורים
נאמר כל מלאכה והבן
מבואר בטשה עסוקות הכונה ,ש"ת נקרא מדת
טו
קכ
(ל
מ
"ת ,שטים נקרא הז"א ,תהו לש"מ שמי"םלייחד
ולקשר זחן ביחד וכתב עוד ,ש"ם מכר ק' פעמים

י

מעין ההוספות
* בשמו של מ1הרצ"ה ומעשה רב שלובעניןהיחודיםשבאכילה,וביאורו של מ1הרצ"אלעניןעבודת האכילה שלהצדיקים בסוד

אכילת קדשים

*עוד מת1רת 1של מ1הרצ"א בסוד כו1נ1ת הלחם והאכילה1,כ 1בכלהדיבורים(אפילובו"אשכנז)והמעשים(כנטיעתאילן1כ)'1

* מראה מקום לביאורי מ1הרצ"א לש"מ שמי"ם

קיד
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מספרו ז' פעמים אל,כי זה החסד דמזלא ,ושם החסד הוא שם א"ל ,חסד קדמאה דאזיל עם
כלהו.קמיוכן ואסי"ר מספרו רע"ז ,סוד עז"ר מסוד טפתהיודין ,עחן בדרוש אור מים רקיע
בדרושי מ"נ ומ"ד.קמה וכן אחי בכל ענין מכל מעשה ודבור שבעולם ,אם תזכה ותהיה
מחשבתך נזכר בבורא כי אשרי האיש שלא ישכחהו ,תמצא בכל דבור ודבור שמו של
הקב"ה .וזהו ויעש דוד ש"מ ,כלומר בכל מעשיו המציא יחוד שמו .עיין ביחוד נתינת
הצדקה בכוונת ואתה מושל בכל ,ובזהר בחקותי (דף קי"ג) .וכל ספר הרעיא-מהימנא נתיסד
למצוא בכל מצוה ומעשה יחוד שם הוי"ה [נוסח אחר :יחוד שמותיו] ברוך הוא ,כמבואר
בספר ראשית חכתה.
אפלר לאקיא אלא את שמע שחרית וערבית
המעשיםירלובר.רםר וזיוך,ננזאנמיםוכזו'ל במנחרתישב אר
מיעסקינן ,אי בעוסק במצוה בוודאי פטור מתלמוד
נ
קיים והגית בו
והוא פלא כי במאי
תורה ,ואם בדבר הרשות על מה ולמה מצוהזו דקריאת שמע חשוביותר ממצותתפילין או
שאר מצות ,ולמה יפטור מן התורה כל היום .אמנם דעכי תכלית כל החכמה להעלות כל
הדברים אל מקורם לבורא כל עלמין ,וכי כוונת כל המעשים לברר ברורין להחיות נפשות
המוטבעות בעומקי הקליפות ,ועל זה סובב הולך כל המצות .אשר על כל זה גילה לנו
האר"י ז" 5בספר עץ-חיים ופרי-עץ-חיים משורש הנקודה הראשונה צמצום ראשון עד נקודה
האחרונה טבור הארץ ואת אשר עליה ,וציור כל העולמות וכל דברים ההווים והנפסדים
שרשם רענינם והוייתם ומקורם וחיותם וטעמם
מראש ועד סוף ,הכל סיפר לנו האר"י
י ברוך הוא וברוך שמו ,אשר האציל וברא ויצר
"א
זר
ונמוקם איך הם נמשכים מן מדת הבו

קי

י בדיבורי
.חז
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הוספות מהרצ"א
בתהלים (הוא סוד תורה שבעל פה דדוד מלכא) ,וכן יש עוד לכוין במספר וואסער כזה בגימטריא
שמ",ם נזכר ק' בחורתינו תורת משה תורה שבכתב ,גקט"ם ,שהמים באים ממנו וכבר כתבנו לעיל סוד
והבן ויונעם לחיכך והנה ש"מ שטים כמנין ראשי מספר גש"ם וכל גש"ם מורה על מ"ד,עיין בספר
תיבות שליחודאעילאה ותתאה שמ"עוברו"ך ,והוא טאוריאור גש"ם בגימטריא שביל עם הכולל (גםכן
תמידין שהיו מקריבין בכל שנה ליר"ם ווסער כזה לא נצטרך לצרף הכולל),עיין כל מה
סוד תש"י
שכתבתי לעיל וכל מה שכתבתילעיל אפשרלייחד
שטי"ם.
וכן הוא בגימטריא ג'הוויות שבלח"ם מלאים במספר וואסע"ר הבא מהגשם ,והבן ואל תתפלא
(
בקחטסד"*ד,היינו ג' פעמים ע"ב ,בסוד נותן לח"ם לכל בזה לעשותיחודים בכל לשון עם ועם,כי תדע כמו
בשר כי לעולם חסד"ו ונוסף הכולל להורות דהוא שכל שר יונק מהקדושה כן כל לשון יש לו חיות
חסד כולל דאזיל עם כולהו ,כמו שכתב הרב מלשון הקודש וממנו יונק מאותיות הקדושה וזה
עיין בם~ה עסוקות סוד מלכות הרביעית הוא הבירורכשישראלמייחדים בדיבורם בלשון עם
(ק
טנהה*לכל"ב ולחזי"רבגימטריא רע"ז ,ובהתעוררות ועם ולזה סגולה נפלאה להרגיל את עצמו להתבונן
יכו
החס"ד מסוד טפתהיודי"ןמבטלים כחם וממשלתם לעדעיניו אותיותהדיבורהיוצאים מפיו ,ההקברט.
תעין ההוספות
* מלכות הרביעית כליב וחזי"ר  -ראה בס' רגל-ישרה ערך עשו

כתב יושר דברי אמת
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ועשה לכבודו ברוד הוא ,לעשות נחת רוח לו לשמו ולקיום רצונו בחכמתו .והנה כתבנו
לעיל בשם הרם"צ אשר העולם הוא רושם (אלהים) התורה והתורה הוא רושם אלהותו ברוך
הוא וברוך שמו ,והנה כל בר דעת הרוצה לעבוד אתי"י באמת צריך ליחד מעשיו בדעתו,
לקיים בכל דרכיך דעהו ,וכדאמרינן בברכות פרק הרואה איזהו פרשה קטנה שכל גופי
התורה תלוין בה ,בכל דרכיך דעהו .והנה סוד הדעה הוא בכלל ובפרט ,כדאיתא בזהר
 4פרשת וארא ברעיא-מהימנא (דף כ"ה) וזה לשונו בקיצור מופלג ,פקודא קדמאה דאוליףלן
משה וידעתםכיאניי"י אלהיכם וגו',וכדיןאוליףלן בדרך פרט הה"ד וידעתהיום והשבות
אל לבבךכיי"י הוא האלהים היום דחקא וכו',כיי"י הוא אלהים הוא דרך פרט ,במלה דא
כמהרזין וסתרין כו' פקודא קדמאה למנדעליה לקוב"ה בכלל ופרט ברישא וסיפא ,ורזא דא
אני ראשון בכלל ואני אחרון בפרט ,עיין שם כל המאמר (וחקרהו ,כי יסוד גדול ועמוק
ועמוד מקור התורה ועבודה מבואר שם ,ותעמיק במאמר זה ותמצא מעדנים לתיקון נפשך).
ולהבין סוד כלל ופרט הואי"י הוא אלהים,כי כל"ל ופר"ט הם יסוד ומלכות ,לחברם על
ידי הדעת כידוע בדרך כלל .והנה השם אלהים נקרא על שם הפרט הוא מלכות ,מעשה
התורה והעבודה ברמ"ח מצות עשה ושס"ה מצות לא תעשה,כי זה כל האדם שיעור קומה
פרצוף שלם .ומבואר אצלינו על פי הקדמת האר"י ז"ל כי שם אלהים ירמוז על בחינת
חיצוניות הפרצוף בצלם אלהי"ם ,כי א' דאלהים ירמוז לגלגלתא ,והל' ירמוז לג' מוחין
חב"ד ,וה"ה דאלהים לה' אברים מחסד עד יסוד ח"ג"ת"נ"ה ,ויו"ד ירמוז ליסוד ,והמ'
 4מלכות .והארכנו בזה בפרשת בראשית בקונטרס בריש הורמנותא דמלכא בביאורינו לשם
בפליאות רבות תהלה לאל ,אשר שם אלהים נתפשט בשם הגבורה ומשמש מן העולם ועד
העולם ,עד אשר דיין שלמטה ומלך ומושל נקרא בשם אלהים ,מה שאין כן בשום שם
משמות הקדושים .ובביאורנו לפרשת אחרי שם ביארנו שורש הדברים .ושם הוי"ה סוד
הכלל,כי בו נרמז פרצוף הפנימי .והנה הפרט הוא המלכות שמים ,כל המעשה אשר נעשה
בעולם בו נפרט במלכות כל עולמים.ועיין בכוונת ברייתא דרבי ישמעאל בפרי-עץ-חיים.
והוא המעשה הנגמר כזה העולם שמיא וארעא וכל היליהון,
ותיוון ועופרן ובעירין
יל ואיהי מלכות בפרט.
יל
בכ
עשב
וך
ובני נשא ,הכל נרשם ונפרט במלכות .והאדם העובד איהו מל
וכן בספר הקנה אומרכי מדת מלכות היא כלקניני אדם ופעולותיו וכלכליו ,גמרוסוף כל
מעשה אשר היתה במחשבה תחלה .וכן באותו מאמר הנזכר אומר כלל ופרט רישא וסיפא,
דא דכר ודא נוקבא כו' ,עחן שם .והכל עלידי התורה והמצוה אשר העולם רושם אליה,כי
מדת התורה גדולה מן העולם ,אשרזכריה בן עדו נתן גבול אל התורה ג' אלפים ר' אמות
מעין ההוספות

* מאמרזה מהזוה"ק בסוד"הכללוהפרט" ,שהוא"יסודגדולועמוקועמוד מקורהתורהועבודה",הפריע כשמלהלעיניהחברים
באורך ורוחב וקומה ועומק ורום ותחת" בכתבי מוהרתה" ,תעמיק במאמר זה ותמצא מעדנים לתיקת נפשך"
' הקונטרס "בריש הורמנותא דמלכא" ,הוא הנדפס בס' עטרת-צבי לבראשית ,דף ד,ג ואילך(עיי"שלענייננו בדף ס ,א-ג)

יתדכ"'פי

קמן

הקדמה ודרך לעץ החיים

ל ירזנר בראשית ,ומבואר אצלינו כי הי"ג מדות שהתורה נדרשת בהם צומחים מן י"ג
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מכילין דרחמי,קמי ומספרם אלף
רחמנא לב"א בעי .ומתחלת בב' ומסיימת בל' בכדי להורות על מדות ל"ב מאות מדות
שהתורה גדולה מן העולם ,ובכל מאה בה הברכה מצויה .ויתרים עליהם מדת הרחמים
במספריו"ד ,להורותכי קוטב התורה והמצוה הוא סודיו"ד נקודה הראשונה ,והדל"ת תסוב
על צירה ,ועל זה סובב הולך כל התורה להשיג נקודת י' (יראת הרוממות השרשית
העקרית) ,ובדרך כלל הוא יראת שמים ,יראת השם היא אוצרו,ואין להאריך בזה .אמנם בה
נרשם כל מעשה עולם ,אשרי המסתכל בחכמה ויראה בהשכל הבריאה ,וימצא אשר היא
סדורה על דרך התורה במעשה ה'כי נורא הוא ,ונותן בכל מקוםעיניו עלפי התורה באשר
הרשה לראות פנימיות הדבר ,ואיך הכל נרשם לנגד עיניו ,לעבוד עבודת בוראו ,ומודה
ומהלל ומשבח ומרומם .כמו שמצינו להחסיר מלכנו דודעליו השלום אשר לא הניח דבר
קטן ודבר גדול בעולם אשר לא נתן תודה וזמרה ,צא וראה במזמור ברכי נפשי ובמזמור
הללו אתי"י מן השמים כו' והמיס אשר מעל השמים .והמעיין בכל דבר ימצא אשר כל
הענינים מיוסדים על שרשי מדות וספירות עליונות האלקיים אמנם כל הפרטים התלוים
במעשה ,והם שם אלהים לסוד האדם והעושה ,הואדיין ומלך ,מורה על שם אלהי"ם,כי כל
חיצוניות פרצוף מורה על זה על המעשה אשר בידו עושה ,והוא הפרט (במעשה העושה).
אמנם מייחדם בכלל הוא היסוד ,הוא שם הוי"ה ברוך הוא (ושם הוי"ה סוד הכלל,כי בו
נרמז פרצוף הפנימי כדלעיל).ועיין פרק ג' משער החשמ"ל .והוא התורה ,הוא שמותיו של
הקב"ה ,והתורה רושם אלוהותו יתברך שמו ,ונמצא רומז בכל תנועה ומעשה העולם
מראשית ועד אחרית ,ועושה יחוד המיחד כלל ופרט .התורה נקראת כלל ,מדתה סובבת על
י' אחת לעבודת הל"ב ,שורש שם הוי"ה .והעולם פרטה נפרט במעשה שם אלהים ,לברר
וללבן הרפ"ח נצוצין ,ואפיק ח' ועייל ט' לאגברא ימינא על שמאלא( .ובזה אבינך אחי
הוספות מהרצ"א
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(קסת מבואר בכתבי הקדוש מוה"ר דוב בער
נא לה ,שהוא המדה הראשונה מי"ג מכילין ,והשם
י
"
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צ
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כי בשביל כן אדונינו משה אדוןהנביאים בהתפללו יתברך השיבו בקו וחוסר שהוא מדה ראשונהמי"ג
על אחותו התחיל תפלתו בשםאי
,היינו א"קנא רפא
מדות התורה בין והתבונן
מעין ההוספות

* דברי מוהרצ"א בביאור קבלת רבור"ק כ' בלימוד בדרך א'מי"ג מדות שהתורה נדרשת בהן מעורר א'מי"ג מדות הרחמים
המכוונת לנגדה ,ובייסף מראה להרבה סק,סוח ברחבי תורתו של מוהרצ"א המיוסדים על הקדמה זו
*מכתבי מוהרצ"ה ומשמו במעלת יראת ר' שר,א דרך העבודה המובחרת ועיקר החכמה
*מדברי מוהרצ"ה בענין קריאת הללויה של עובד ה' המתלהב לבו בקרבו בתשוקת אהבה
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בקיצור גדול סוד זהר ואתחנן (דף רס"ר ע"א)כייחודא עלאה שמע ישראל יתודא דהוי"ה,
ויחודא תתאה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד יחודא דשם אלהים כלל ופרט,עיין שם.
כלהו יפיט
ועד דלא יתיחדין כל חד דא בלחודייהו ודא בלחודייהו לא אתכללו דא בדא למהוי
חד כו' ,עד כאן .ואסביר לך בדרך פשוט ,כי יחוד שמע ישראל אנו מעלין מ"נ במסירות -
נפשלי"י (שם הוי"ה) ,ואנוכולליןעצמינו עם כל הנשמות ועם כל העולמות להעלות לאחד
עלת כל העלות דאיהו חד ולא בחושבן .ונמצא נתחחד שם אלהי"ם הנקרא פרט מעשה כל
העולמות כנ"ל ,עם שם הוי"ה עד רום המעלות ,ונכללים ונתייחדים זה בזה עד אחד סבה
ראשונה .וזהו נקרא יחודא עלאה עליית כל העולמות עדאין סוף ברוך הוא למעלה למעלה
ראש .ולאחר שהעלינוועלינו לשם להתיחד באחד אמת ,אנו ממשיכין ביחוד ברוך שם כבוד
מלכותו לעולם ועד שפעת רצונו יתברך ברוך הוא וברוך שמו ,צנורי השפעות ברכתו
(ממעלה) מאחד הנ"ל מיין דכורין לתוספת ברכה והמשכת חסדו לתוספת מוחין לכל
העולמות מל שורש שם הוי"ה הנקרא כל"ל ,הוא יסו"ד א"ק כאשר מבואר אצלינו במקום
אחר ,אל עולם ועד ,הוא הפרט ורזא דאלהים כנ"ל .וזה נקרא יחודא תתאה ,שאנו מושכין
מעתיקא דכל עתיקין להיות ולהתיחד שמו עמנו לתתא בעולם וע"ד הוא המלכו"ת ,עד
שרשי נשמותינו המושרש בה כנישותא דכלא ,כי בה כל הדברים נפרטים בפועל מוגלם
ונרגש אצלינו .וזה נקרא יחודא תתאי ,שהעליון מתיחד עם התחתון כמו האב בהיכל הבן
עם הבת (עחן פרק א' מדרושי מ"נ ומ"ד) והוא המשכת ברוך ,ברכה לאב ברכה לבן,
ברכתא דאבא ברכתא דבנוי .ושמ"ע ישרא"ל הוא יחודא עלאה ,הפרט עם הכלל ,יחוד הבן
עם האב בהיכל האב .וזהו שאנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בחשאי ,כדי
שלא ינקו החיצונים בהמשכת הברכה .ומשל לבת מלך וכהריחהציקי קדירה תאמר יש לה
גנאי ,כי אחר כנעלינו ומסרנו עצמינו במסירת נפש עד אחד אמתאין סוף ברוך הוא ,כמו
משה אשר עלה אל האלהים לא אמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ,כי הוא בן
המתיחד עם אביו בהיכלו ולמהלו עוד לבקש על זה העולם ,והיה בוש להמשיך האבלביתו

שמע ישראל

והיכלו מצדגודל הענוה .אבליעקב עשהיחוד אב עםבנין ,המשיך להם להתיחדבהיכלם

ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד .והבן .וכמה דרושים יש לנו עוד בזה ,ולא באתי
בכאן אלא אגב גררא.יזכנוי"י לעבדו בלב אחד אמת .ובקשתי שתעחן בזה ,ותמצא מרגוע
לנפשך .צא ודרוש ,דבר גדול גליתי לך בזה ,אמנם בקיצור מופלא אמון מכוסה
ונעלם'*"
(*שהג"ה65.כמוסגדססגססר6סדלגדע6חדממגינומסורססותסגירוס,וקר6סמוגסססערסיסמי ובקמין
64תיכיכ5דרכיו65דרךיסכון6ור,גתקירותומסריס65גסגיס651מועי5יס.וכגרסרתקתז6תימוס5עי,5כיכ5
דרכיוכוס שוקתסכגס,סומרגססוירתקמסם56561.סיסי"יסו6סידיםועדכי6סר65לכבודי6גיתומרסדגריס,
6ג5 5סרמק סתגריס מן חקירות כ56ס סמתערניס עם תקירות גס5סוסיות .תץ טס.
מעין ההוספות

* תוספת בענק הקווד לשמע ישראל ודבשכמל"ו ,יחו"ע ויחו"ת
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הבללות התורה ,ואמר שלמה ידעתיכי כל אשר עשה אלהים הוא יהיה לעולם (הוא הוא
היה ,הוא הוא הוה ,הוא הואיהיה לעולם ועד ,באורייתא כתיב,עליואין להוסיף ,לא תוסיף
ולא תגרע ממנו וכו') ועליואין להוסיף וכו'.ועיין בזהר פנחס (דף רל"ט) דאמר שם הוא
הוא היה ,הוא הוא הוה ,הוא יהיה לעולם וע"ד .באורייתא כתיב לא תוסיף ולא תגרע ממנו
וכו',כי תיבת הו"א מורה על הוי"ה ,והוא היה קודם בריאת עולמו וכו' .ומסיים שם הזהר
אשר הוא ירמוז לספירת דע"ת ,והאלהים סתם דא גבורה מאין סוף ואין חקר ,עד כאן
ולכשתבוא בסוד י"י כמה רזין דאורייתא יתברר לך בדברי הזהר הזה ,ואין כאן מקומו
להאריך במתיקי מילין אשר יש לנו בזה.
ד האר"יז"ל תשיג זה אשר התורה כלה שמותיו של
קי אמנםהייצא מזה'אש פימר
יכמה מתפשט שמותיו ברוך הוא בשרשים וענפים ורבוא רבואות
הקב"ה ,שתראה איך ומה ו
ואלף אלפי עולמות עד אין סוף ברוך הוא וכל זה צריך נפש המושכלת להעלות בקריאת
שמע ,ליחד באחד אמת במסירות נפש לי"י וקורא קריאת שמע בבוקר העלה כל מעשה
הלילה מן השינה אשר מסר נפשו בפקדון ,ושינה אחד מששים במיתה ,וגדולים צדיקים
במיתתם כי מעלה יותר ניצוצות קדושה .גם העלה מה שעוסק בתורה בלילה ,והעלה כל
ניצוצי קדושה ,ומקבל עליו עול מלכות שמים בשלימות מסירות נפש .ובזה מיחד כל
המעשים אשר יעשה ביום יתיחדו ויעלו ,כל הנצוצין אשר לשורש נשמתו נאגדים עלידי
מעשיו ,ומקבל על עצמו ארבע מיתות ביתדין ,יעבור עליו ח"ו לכל דבר,יהרג ואליעבור.
וכן בקריאת שמע של ערבית הוא בירור מעשה יום העבר ,להעלות כל הברורין במסירות
נפש לי"י .והשכינה אומרת חזי במאי ברא אתינא לקמך
תדע,כי מה שאמרו בשם הבעש"ט להעלות כל דבר לשרשו ,כגון אם באה לו
המחשנו :יזא
וזתאאושהי
 ,ידע שהיא מן עולם השבירה ,יעלה אותה לשרשה הוא מדת החסד ,וכן איזה
~המדת איזה
הרהור הקפדה יעלה אותה אל המדה ,וכדומה .עד כאןדבריו ועיין בספרים מתלמידיו ,נודע
ומפורסם .אבל תדע שצריך להעלות במסירת נפש ,ישפוך נפשו לי"י ויקבל עליו ארבע
מיתות ביתדין כפי כחו [נוסח אחד :בכל כחו]וכפייכולת מחשבתו .וזכור מה שאמרתי לך,
כי דבר גדול הוא ,ולא תתטפש .ולא נאריך בזה יותרקמז (ובפתיחה לפרי-עץ-חיים בעזרת
הוספות מהרצ"א
י אטרים ,שההרהור אינו מצדו ,כי לבו חלל בקרבו מתאוות,
(קנז)עיין בספר התניא נקרא בשםייקור
הפליא בחכמתו לדבר מזה קהה דוקא למי שיודע על כן בודאי זה בא מאותיות השבירה הבאים אליו
מעין ההוספות

יני

4

עי

*ביאורו של מוהרצ"ה לזוה"ק פ' פנחס בענין הוא הי' וכו'
*בענין עבודת הצדיקים בשנתם ראה לעיל עמ' מ-מא ובהוספות לשם
* מוהרצ"המציין ל'פתיחה לפע"ח' ,והוא ספרו הק'פרי קדש הלולים ,ונעתק מהתם להכא מש"שבענין העלאת המח"ז הבאות
לאדם בשעת תפלתו ,והחובה להעלותן לשרשןע"יהכוונה והתחנונים,ומלמד דעת בב'סגולות ועצותכיצדלקיים העלאהזו)
*כאן מרמז מוהרצ"א למ"ש בספרו אגרא-דכלהבענין שהעלאת המח"זאינהעניןלכל אדם ,ודעתוזו חוזרת ומתפרשתעוד

4

4

4
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השם יתברך נאריך בזה יותר) כי תלמוד ותראה האמתכיאין שום עליה בלי מסירת נפש
במחשבה ובמעשה ,בכל כחו ויותר על כחו ,בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו ,לעשות כל
המצוה וכל המעקצה בכל לב ונפש ומאוד ,אפילו הוא נוטל וכו' .ובזה תבין אשר לא יהיה
לפניך שום דבר הרשו"ת ,ומה שנקרא לפעמים דבר הרשות,לגבי דבר מצוהקריליה רשות.
כדאשכחן פרק ה' דמסכת ביצה ,אלוהן משום רשותאיןדניןואין מקדשיןוכו'.וכן תפלת
ערבית רשות.ועיין ברא"ש (בריש) פרק תפלת השחר .אבל הכל ,אפילו עבודת החול ,כל
עבודה תעשה ותעבוד ותיחד.כייזכירך החכמה אשר תייחד בכל דבר ותמצא [נוסח אחר:
אשר תמיד בכל דבר תמצא] שמו של הקב"ה הוא התורה ,ותמצא במעשה העולם ,הן
באכילה וכו' עלפי התורה בדקדוקי מצוה להזהר בחומרות,כי תתמיד מחשבתך ביחודי
(צירופי) שמותיו ברוך הוא ,עד אשר תבוא לידי הרגל ,ואז תקיים בוודאי והגית בו יומם
ולילה .וזהו והיו הדברים האלה אשראנכי מצוך כו' ודברת בם ,ודרשו רז"ל ולא בדברים
בטלים.קמת אחי,וכי נאמר זה בכדי שלא יעבור על לאו הבא מכלל עשה לבד,כי בלאוהכי
מהיכי חיתי שיהיה מותר בדברים בטלים אמנם לדרכינו הוא לשון הבטחה (גם כן),
כשתקבל עול מלכות שמים בשלימות ליחדא באחד אז תזכה והיו הדברים האלה על לבבך
וכו' ודברת בם ולא בדברים בטלים,כי תמצא מעדן לנפשך בדבורך.ודי בזה ,ותראה ותנוח
דעתךקמט (ולזה הפירוש תמצא סייעתא בזהר תרומה דף קס"ב ע"ב ,דחשיב שםי"גפקודין
בפרשת שמע ולא חשיב והיו הדברים האלה אלא ודאי כדכתיבנא).
הוספות מהרצ"א

(קטת) אנחנו בעניינו כבר אמרנו ,ודברת ב"ס ולא
בדברים בטלים היינו התחלת הורה שבכתב בע'
והתחלת תורה שבעל פה מאימתי בה' (או סיום
תורה שבעל פה בשם סתומה),והיינוודברת באם רק
מתורה שבכתב ושבעל פה ולא בדברים בטלים
שאשו נוגע לשתי התורות האלה

מהשבירה לתקנם ולהעלותם אבל מי שמקושר
עדיף בתאוות ,התאוה באה לו מנפשו הבהמית
שבחלל השמאלי שבלב משכןהיצרהרע ,הוא שוטה
כשיתעסק להעלות המחשבה,כי האיך יעלנה והוא
בעצמו מקושר בקליפה על כן יקיים ולא תתורו
אחרי לבבכם וידחה המחשבה ממחשבתו רשלנו
בזה דרושים עמוקים סמוכות לאורייתא בספרינו
אגריסדכינה בפרשת קדושים ובפרשת תצא ,ועחן (קטה) ובזה יתפרש גםכן הירושלמי ודברת בם ולא
שם והמבין יבין וכבר כתבנו לעיל בהג"ה מזה ,בתפלה ,הביאוהו התוספות בברכות ,דלפי זה
וכיצד יתנהג ,המשכיל על דבר ימצא טוב טעם תתפרש הכוונה שלא תצטרך להתפלל כי תפעול
מעין ההוספות

במקומותרבים בספריו ,ועכ"ז מבארהיטב את מעלת עבודת העלאת המדות והמחשבות שהיא בגרר השבת אבידה ופדיון

שבויית
* פרפרת מדברי מוהרצ"ה בענין
מתורת מוהרצ"א בענין ודברת בם ולא בדברים בטלים (וראה עוד בהע' לז  -עמ' ל  -ובהוספות לשם)
' פרפראות
המס"נ להשלית

נלעליהיא

ר"

אין ונר ווזות

ב

קמ

הקדמה ודרך לעץ החיים

חנמות העולם ו2נןךי תדע אשר כל החכמות שבעולם ,כמו חכמת השיעור והתכונה והטבעית וכדומה,
צ
הק מאפס ותוהו נחשבו אם לא תרע דרכי החכמה הצפונה .ונאמר בחכמת התכונה ,אשרהניחו
התוכנים הראשונים בהנחתם שיש תנועה הכרחית ורצונית בהיפך ,ולמה יעשה י"י ככה
אבל לא נאריך,כיאין אני עוסק בעת הזאת באותן החכמות,כי למה לנו לבלותימינו בום,
תהלה לאל אלויחיה איש אלף שנים,ואין קצבה ואין קץ לאורךימינו ,אינה יכולה להשיג
אחד מני אלף אלפים ורבוא רבואות עולמות אשר תשתוקק לנפש המושכלת להדבק
השתוקקות ללעלוע במעלרת סולם מוצב ארצה כו' עלפי דרכיחורתינו הקדושה המתוקה מדבש ונופת
ה צוף .והגם שאמר דוד המלך עליו השלום ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני ,אמת שהלך

מדרגא לדרגא ,ולא שפי לדלג מבירא עמיקתא לאיגרא רמא בלידרגיןובלי משקו"לועיון
נפלא.ועיין בסבא פרשת משפטים מה שאמר על עצמו ועל רשב"י .וגם לוה הדבר תלוי

בשעה ובנפש המשכלת בשיעור האהבה המתעוררת .וכבר מצינו בינוקא פרשת תרומה (דף
קס"ו) דדליג מאיגרא חדא למשמע קדושא בהדי צבורא וכו' .פעם כתוב אורח חיים פן
תפלס ,ופעם אומר פלס מעגלרגליך .זולת מאמרם ז"ל בחגיגה פרק א' .אחי ,על זאת יתפלל
כל חסיד לעת מצוא עת רצון ,לדלג שור ,לדלג על ההרים ,לקפץ מאיגרא לאיגרא בלב
הנלבב ,באהבת נפש.אין הכתביכול להוציא דברים שבלב האוהב האמיתי,ואין הפהיכול
לדבר .ונחזור לענין תנועה הכרחית ורצונית בגלגלים וכוכבים ,כי כן דרכי העבודה
(והחכמה) לעבודת האל בשני תנועות ההכרחית ורצונית (בגלגלים וכוכבים) .בכליום הולך
אל דרום וסובב אל צפון ,ואל מקומו שואף זורח הוא שם .ולא נאריךכי הדברים ארוכים
מארץ מדה .אמנם פשוט תנועה הכרחית בכל יום ,אשר בעל כרחך אתה חי ,ואדם עובד
ועושה כדרך מנהג העולם ,וזה בכל יום .והתנועה שהוא ממזרח למערב דרך דרום ,מצד
חסדו יתברך שמו הרוצה להטיב ממדת טובו ,ורוצה בקיום העולם בחכמתו .וממזר"ח סוד
אבא סוד החכמה שולח שפעת חסדוימערב ,אבא יסד ברתאי"י בחכמה יסד ארץ ,וסובב
אל צפון בלילה לשוב בתשובה ,צפו"ן סוד אמא תשובה בינה .וכל זה דרך י"ב צרופי

4

הוספות מהרמ"א
הכל עלידייחודים נראהלי ומה שכתב הרבשאין אלקים ותראהאיךהוכיחשאין שום דברבעולם רק
דבר רשות נמצא,יעויין בחובתהיצבות שערעבודת
אזהרה וציווי עיין שם ותבין
מעין ההוספות

* מתורת מוהרצ"א על כי כל חכמות העולם חקוקות בתורה וטפלות אליה,וע"י עסק התורהיבין האדם בכל החכמות
ותורתו תאיר לו את פרטי כל המעשים והחכמות
* מראה-מקום לענין התנועה ההכרחית והרצונית
' אזהרת מוהרצ"ה מהליכה בגדולות ונפלאות שלא בהדרגה ,ודבריו שהקפיצה והדילוג מורים על גודל האהבה
* הקדמהזו אין בעולס דבר רשות(ואפילו רפרוףעין) אלא רק אזהרת סורמרעוציוויקשיה טוב מאריך הוא בו ברבים
כי

מספריו
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קכא

הוי"ה ,י"ב צרופי אהי"ה .ואל מקומו שואף זורח הוא שם ,הוא תנועה רצונית ממערב
למזרח להשיב נפש העובד לעלות מעלה מעלה עד רום המעלות ,בכל היחודים וברורים
שעשה בזה העולם במסירות נפשלי"י להיות שואף וזורח אל מקומו וכבר הנחנו שהעולם
רושם התורה ,והם שבעה כוכבי לכת ,שבעה מטיבי צעד ,ולכל כוכב מהלך רצוני מיוחד על
פי מדרגתו בנפש היושר,כי הגלגלים הם בסוד דעשיה ברקיע השמים.עיין פרק ב' משער
ציור העולמות ,ושם תראה נפלאות חורתינו הקדושה והעולם רושם התורה ,וכן מבואר
אצלינו כל דרכי הלוכי הכוכבים בגובה השמש ,ואמצע השמש ,מסלול השמש ובירח גלגל
התלוי ,וראש התלוי ,וזנב התלוי כמה הלכות נשגבותבידינו לדרכי השםכי נורא הוא (כל
זה) בהיותי לומד זאת החכמה בילדותי [נוסח אחר .בהיותנו לומדים זאת החכמה
בילדותנו] ,יען שהרמב"ם ז"ל בהלכות קידוש החודש אמר שזהו סוד העבור ,הגם שהוא
לאו דווקא (כי איך שייך סוד בחכמות החיצונים ,אשר העיד הרמב"ם ז"ל על עצמו שלמד
זאת החכמה מן ספריהיוונים ולא מבני יששכריודעיבינה .וכבר נאמר לא עשה כל לכלגוי,
וסוד י"י ליראיו כתיב .עיין בזהר אחרי דף ע"ג .ומה יענה הרב במאמר גוזליא רכיכין
ואמריא דעדקין ,ובמאמר ועמוסייריכי נחשון בקשו לקבוע נציב אחד וכו' בסנהדרין דף
י"א י"ב .ולמה יקרא לחודש נציב ,אשר לנו תהלה לאל סודות רבים בעניני סוד העבור,
יחנני השם לבאר לכם אחיי בחיי נפשי דלא תיעול בכסופא לעלמא דאתי ,אמן).

חכמת התכינה

אפנם יכיל להיות שהסנהדרין ומעברי השנים ידעו זאת החכמה ,כי צריכה גם כן לפי
מעמד העולם .אבל זה הכל בטבעית ,אמנם מצד הרוחניות הדברים הכל בפלס ומשפטיסודי
החכמה הצפונה נשתכלל וכאשר נכנסתי בחכמה בלימודי האר"י ז" ,5ראיתי סודות בהלוכי
הכוכבים והמזלות ועיקרם ושרשם מאין ולאין כמו השמש מהלכו האמצעי בשס"ה ימים,
(בסוד) מספרו יוס"ף הצדי"קקי מספר שס"ה .ונידין של האדם במספרו ,כי הוא שורש
הגי"דקיא ורוסתין ממנו נמשכין יץ רשתין,קיב בזהר בראשית (דף נ"ב) ,להמשיך רוח החיות
הוספות מהרצ"א

(קנ) סוד צדיק יסעד עולם המשפיע לדוד מלכא
דאתי מיהודא ,בסוד ויגש אליו יהודא וכו' וכן
משיחבןיוסף עתיד למסור המלוכה למשיחבן דוד
במהרה בימינו ,וכן השמש משפיע לירח והירח
מקבל ממנו אורו

(קנא) גי"ד תבין ,אות הג' הוא סוד המשפיע ,ואות ,ג
הד' הוא המקבל ,ואות ה" הוא סוד הטפה הנמשכת
מן מוח המשפיע שהוא הד אל המקבל הוא הד'.
ותבין בפסוקוהמןכזרעג"ד הוא ועי'בגמ'שבתמאי
טעמא מהדר גימ"ללגבי דל"ת (קנם) מספרגי"ד

מעין דיהוספות
*דברי מוהרצ"ה על סודות סדרי הבריאה ודרך עבודת הבורא שגיתן ליקח מהנהגת הטבע
* שיטת מוהרצ"אכי אשרי למי שלמד חכמת התפוגה בילדותו,ומי שלא למדה בילדותואין לו לבלות בה זמן רב ולבטל
מתורתו
* מראה-מקום לענין גרז וביאור מארז"ל ג' מאי טעמא מהדר

קכנ

רפואות טבעית

רפואה דשם הוי

י

הקדמה ודרך לעץ החיים

מן המוח להחזיק האברים .עיק ברעיא-מהימנא פרשת וארא (דף כ"ה) הנ"ל .ואפילו על
דקדוקי מעלות ודקים מבואראצלינו .והגובה השמש שמהלכה שבעים שנהירמוז על גדלות
ז"א בסוד דע"ת שלימה ,וממשיך בסודחיי אדם כמנין אותיות של ז' שמות ע"ב ס"ג מ"ה
ב"ן קס"א קנ"א קמ"ג.קנג וסודי"י ליראיו ומהלך הירח כ"ז ימים ,ולה גלגל התלוי בסוד
תלי גלגל ולב המוזכר בספר יצירה ,לרמוזכי הירח לית לה מגרמה כלום ,וחחה תלויז לה
מנגד השמש ,והוא מאיר בה כ"ז אותיות התורה בהזדווג עמה בעת הניגוד .ואחי,אין אני
כעת עוסק בוו מחמת אין פנאי ,אני מוטרד באהבת החברים ואהבת כללות ישראל ,ולא
באתיכי אם להעירך אשר תראה כמה כל החכמות כתפלמבלי מלח ,ולא עמד טעמם בם
וריחם נמר .וכמה הבעלי חכמות אלו אטימין לבא סתימקדעיינין (יסודות רעועיםאין להם
על מה שיסמוכו ,אחר שאין להם חלק בתורה ועבודה בכלל ופרט) ותאמיןליכי בחכמה
הטבעית בוודאי הם סומים .ובעינינו ראינו פליאות רבותמן מעשה השם,כי הטבעית שרשו
נון שם אלהי"ם בגימטריא הטב"ע ,והוא הכס"א להוי"ה ,וישראל חלקי"י עמו אם מתרפא
מן חבורתרין שמהן אלין כלל ופרט,אזי רפואתו רפואה ,אבל אם מתרפא בטבע לבד בשם
אלהי"ם ח"ו כשאינו מחובר לשם הוי"ה ברוך הוא להיות ממתיקו ,אזי ח"ו גובר מחמת
הרפואה הדינים האחוזים בשם אלהי"ם ומצינו בישעיה שאמר לחזקיה ישאו דבלת תאנים
ן שם פירוש רש"יז"ל ,והואהיפך הרפואה .והוא על דרך אמרם ז"ל
וימרחו על השחין,ועיי
באגדת תענית מי שאמר לשמן וידליק וכו' ,דידועכי מעשה ההדלקה בכח שם אלהי"ם,
והאמירה בכח שם הוי"ה בסוד חכמה אומר בינה עושה (האמור בזהר פרשת תזריע) וכן
בכל המאמר מעשה בראשית .והם חבורתרין שמהן הוי"ה אלהי"ם .אבל שם הוי"ה מושל
ומכריח מעשה אלהי"ם לעשות בו כרצונו ומתרפא .אמנם למי שאינו דבוק [נוסח אחר:
שאין לו דבוק] וחלק לו בשם הוי"ה רק בטבעית ,בוודאי הרפואות הטבעיות לו למרפאכי
הוא בעצמו טבעיקיד והנה אחר שנתרפא חזקיה מן הדבלה גנז ספר רפואות (כן ראיתי
הוספות מהרצ"א
לא אשים עליך כי אני י"י רופאך ,שנתחבטו
(קנג) מספר ע' עם הכולל
(קנד) עלפידברי הרב אלהיפורשהפסוקויאמר אם המפרשים אם אין מחלה אין צורך לרפואה ויש
שמוע תשמע וכף כל המחלה אשר שמתי במצרים לפרש ,דהנה הגוים תחת הטבע ,רפואות הטבעיים
תעין ההוספות
* דעתו הנחרצת של מוהרצ"ה במנין רפואות הטבע מתפרשת במכתבו לאנשיו שבו מצוה עליהם שלא יזדקקו לרופאים
ולמאמינים היודעים כחם של הצדיקים ועוד מאריך שם בענין המחלות
ורפואות שהם חלק הגוים ,ומזיקים הם
והרפואות
לבג-
* ממשנתו של מוהרצ"א בענייני הרפואות ,שכולן מצויות בטבע ,אך הבורא העלימן כדי שלא ישכחו מהשגחתו
ית' בזמן שישראלעושין רצונו של מקום מתגלות להן כל הרפואות והם רואים נפלאותיו ניתנה רשות לרופא לרפאות ,אך
עדיף שלא לעסוק ברופאים אלא להתפלל לה,כי ההנהגה שעםבנ"יהיא למעלה מהטבע גם הרפואותהטבעיות פועלות רק
בהשגחתו ית' ,וכשנזקק להןיכוין אל העזר האלקי שבהן
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כתוב) ,כי

קכג

ראה כי לא הדבלה מרפא אלא הנותן כח ורצון לכל חיות שבעולם .ובני ,לא תי תספי

תשמע לדעת הרמב"םז"ר בפירושו למה גנז חזקיה ספר רפואות(עיין בפירוש המשנה סוף
פרק מקום שנהגו),כיבעינינו לא יעשה ח"ו שלמה כזאת .אמנם מה שהקשה לפירוש רש"י
ז"ל מחולי רעבון לא קשה מידי,כי שם התירה תורה כלירק עשב לכם לאכלה ,ובימי נח
אפילו בעלי חיים הותרו.קיה ולעובדי השם זה הוא עבודה ,כמו שביארנו למעלה אבל
הרפואות בסמים המרים הוא בוודאי רק למי שמתנהג בטבע ,בוודאי הוטבע בכל דבר מן
המדות של הבורא ברוך הוא כח בכל עשב שיהיה גובר בו היסוד אשר המלאך הממונה
עליו אומר לו גדל ,מן אותה מדה וספירה אשר המלאך שרשו ,והכל בכח הטבעי אבל בכח
השם הנכבד והנורא המושרש בעמו ישראל ,ובפרטבימי חזקיה שכמעט היה דורו כמודורו
של משיח כדאיתא בחלק ,בוודאי למה היה אז להם לשמש ברפואות טבעיים סמים המרים
המושרשים ומוטבעים בשם אלהי"ם ולכןגנז אותו ספר (ולא העבירומן העולם ,אבל הוא
כטעם עמד וגנזו לצדיקים ,ולהם הכח להפוך המעשה המושרש בשם אלהי"ם ועיין בכוונת
 4רמו בתפלת ראש השנה אשרהדיניםאין כוונתם לבטלם אלא להמתיקם בלבד.,ודו"ק),כי
דעת חזקיה שיהיה כל איש מישראל כמוהו ,למעלה מן רפואות הטבע ,והיה בדעתו כי

הוספות מהרצ"א
הם בעת מן העתים לרפואה כאשרירצה הבורא על לפעמים בטבע הסמים בכח שם אלקים ,לא אשים
ידי סםפלוניוכיוצא לרפאות אותן ,ואםכןהחלאים עליך חולאים כאלו מצטרכים לטבעיותהרפואית,כי
הבאים עליהם באים ברוב על פי הטבע והטבע אני הוי"ה רופאך למעלה מן הטבע ,משם ההוי"ה
מרפאם בגזירת היוצר הבורא הטבע מה שאין כן ברוך הוא והוא פירוש קרוב לפשט ,הגם שיש עוד
בזה ענינים מופלאים
ישראל עם קרובו הנתונים לחלק הוי"ה דוקא ,אם
בא ח"ו אתה מחלה ,על שונאיהם יחולו ,ענין
לאידעתי מזה*,כיעץהחייםאינובאיסורעל
המחלה הוא שלא כטבע רק על פי הנהגות התורה,
(קנה*
ורפואתם שלא כטבע מאת התעוררות רחמי הוי"ה פי התורה ,רק מחמת רעץ הדעת הושם להט החרב
ברוך הוא וברוך שמו והנה ישראל לא ידעו אז רק סביב עץ החים לבל יוכל ליגע בו המוגשם מעץ
מענין הנהגות המצריים אשר שם נתגדלו מעת הדעת .אבלמי רתוכה להזדכך גופו לא יגור מלהט
הוולדם ,והנהידעו דרכם ומחלתםוידעוכי לחולאת החרב ואכלוחילעולם ושםבןנחהזדכךגופוואכל
פלוני משתמשים בסםפלוני ואמר להם השםיתברך מעץ החיים ,כן הוא בקבלה ואפשר צריך להיות
יחיים הותרו ,נמשך טעות מראשי
שכאשריכנסו הם תחתעולהתורה,כל המחלה אשר ובימי נח גםמעי
תיבות בע"ח.
שמתי במצרים היינו חולאים טבעיים ויתרפאו
מעין ההוספות
עוד דברים קצרים בעוין המתקת
''קבלה זו ששם אכל מעץ החיים וכהוד'י
יכרת אצל מוהרצ"א גם במקו"א ,ובהרחבה יותר
יז
ננ
י בקונטרס שעמדלעיני הרה"ק מוהרצ"אהיתה הגירסא "וכימימשאפילו בעץ תפס הוחצו"
(*) אמר המלבה"ד הרואה יראהכ
ועל כך סובבים דברת כמ"ש להלן

אנילה מעץ
החים
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באתערותא דלתתא יתער לעילא שלא יצטרכו עם י"י לרפואות הסמים ,אבל השם יהיה
רופאם.ועיין בפירוש התיקונים הנדפס בסוף התיקונים ביאור מאמר עשרה דפיקין אינון.
 ,ניתנה רשות רלזה תמצא שנענש אסא הצדיק שדרש ברופאים בחליו ולא בשם .ובזה מתורץ קושית
התוספות פרק החובל על אמרם ז"ל מכאן שניתן רשו"ת לרופא לרפאות ,והקשו דמהיכי
תיתי לאסור אבל על פי דרכי התורה ישראל הדבוק בחלק שהוא למעלה מן הטבע ,הוי
אמינא דאסור ,עד שנתנה התורה רשו"ת,קני ועכ"ז לרופא נתנה (כמו הרמב"ם שהיה
רופא מומחה ישראלי הולך בדרכי השם קדוש יעקב ,לו ניתן רשות לרפאות ,ולכן הקשה
אציינו מרבותינו אשר שם הרפואה
קושיתו) למקשר עצמו בשורש הרפואות ,אשר
י
ב
ו
ק
מ
[נוסח אחר .שם הוי"ה] בניקוד חול"ם מלשון ותחלימניותחייגי .ונקודת חול"ם הוא נקודת
התפארת ,וכח שם הוי"ה מושרש בתפארת והוא הרופא האמתי (כאמורכי אניי"י רפא"ך
אותיות פאר"ך ,כמבואר אצלינו בזהר בשלח) .אז תלוי הכל לפי כוונת הרופא ולא בכוונת
הרפואות וזהו שאמר שניתן רשות לרופא לרפאות ,ולא אמר שניתן רשות לרפאות [נוסה
אחר .לרפואות],כי הרופא צריך כוונה לרפואהקמ ימשיך כח רצון הבורא לכח העשב הסם
ההוא אשר בו עושה הרפואה ועלכן הרופא עלוליותר,כי משתמש בטבעי בו מושרש שם
אלהי"ם (שורש מוחין דקטנות אשר השמוש בהם סכנה עצומה וצריך לשמירה רבה,
כמבואר בכוונת שביעי של פסח) ולא נאריך עוד בזה,כי לא באתי אלא להראות ,לעורר
לבבות התלמידים .ומזה תקיש לשאר חכמות אשר לנו תהלה לאל בדקדוק הנקודות
וטעמימקנת מחכמי חידות בספירות ומדות ,כל אמתא ברבוע וכו' וכל אויש ברחבו טפח כו'
דברים מתוקים מדבש.

י

די

הומפות מהרצ"א

(קנת אנחנו אמרנובדרך רמז ,שהתורה נתנה רשו"ת קבל וכו ,אבל לא

י4

חכמת הדקדוק

בכוונת ונותנים

לרופא ,ידוע מכוונת האר"
באהבה רשו"ת בגימטריא השם הז' דמ"ב הוא
שקוצי"ת ,והוא ראשי תיבות שועתינו קבל ושמע
וכו' ,והוא בחינת מלכו"ת כנודע .והתורה נתנה
רשו"הנ שידע הרופא שאין הרפואות פועלים ,רק
כלכותו בכל משלה והוא נותן כח בהרפואות
הנעשית שתרפא את החולה כרצונו יתברך עלידי
התפלה שמתפלל החולה והרופא,והואסודשוסתינו

די

יאמין שהרפואה הטבעיית

בעצמה תרפא

(קמ 4ע ק בזהר בסופו בענין קרטנא אסיא ,ותראה
פלאות

(קנח) חכמת הדקדוק צריכה מאוד למלאכת שמים
לתורה ולתפילה ,וגם לחכמה הצפונה הלזו אבל
להיות שכעת שבעוונותינו הרבים גברה יד המינים
ועושים כוונים למלאכת השמים ,ומוציאים החכמה

מעין ההוספות
* עור מתורתו של מוהרצ"ה בענין הרפואה ,חול"ם ,פא"ר וכו'
* עור בענין רשו"ת ומלכתת
* במקום אחרמאריך מוהרצ"א עוד בהרתקה הנדרשת בזהם מתכמת הדקדוק העלולה לפגום בקבלת התושבע"פ ,ורק אחר

ויאוי
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קמה

בלבד כל החכמות החיצונות אשראינם הכרחים לדרכי התורה מבלעדי חכמת אמת =חת
כנ"ל ,אבל אחי גם בתלמוד יש פליאות רבות ,כמה מאמרים שמבקשים ואומרים דרשוני
וחיו .כמו בפרק שלוח הקן (דף קל"ט ע"ב) אמרוליה פפונאי לר' מאיר מצא קן בראשו של
אדם מהו ,אמר להג כתיב ואדמה על ראשו ,עד כאן .ופירש רש"י ו"ל אפילו כשיהיה
בראשו לא אבדה את שמה ,שמע מינהכי אדם גופיה אדמה הוא ולכן לא נאמר עפ"ר על
ראשו .והנה ראה היש פלא גדול מזה,וכי רבותא למבעי בעיא ,וכייקרה זה בעולם ,אפשר
בראשו דחוני המעגל דהוהניים שבעיןשנין,וכי בשביל אדם כזה הוצרך למיבעיאיבעיא.
והרמב"ם ו"ל פרק י"ג מהלכות שחיטה מקרב אל השכל ,ושינה ואמר בראש בעלחי .ולמה
שינו פפונאי .אבללפידרכינו דרך הקודש ,כשתבא בסודי"י ,בסוד שלוח הקן בדברי הארי
ו" 5בשער או"א ,אשרירמוז רביצת האם על האפרוחים ועל הבציםבקיעה שאין לזו"נ רק ו'
קצוות והאם רובצת להניק לבנים זו"נ .וזהו אשר שאלו מצא קן בדאשו של אדם ,כבת"א
בגדלותו ויש לו ראש מורה על שיש לו מוחין ,והוא לא מצא אלא ק"ן (אורות) ולא ש"ע

נהוריןשלימין ,אל מהירמרז בחינת רביצת האם .ועל זה השיבלו ר' מאיר והאדמה על
ראשו כתיב ,אפילו כשיהיה בראשו היינו בכלים החיצונים מכל-מקום יש לו גם הראש
(אמנם) בכלים פנימים בשלימות המוחין אפשר הוא בקטנות עוד כי והארמה על ראשו
כתיב.וכן הוא האמת,כימצינו גם לקטןישלו כל הכליםהחיצונים.ועין בשער חג המצות
פרק א' ,ודוק בזה .ולדרכי העבודה שבלב יש בוה אש להבת שלהבת ,והמשכיליםיבינו.
וכן מצינו (במנחות פרק שתי הלחם דף ס"ט ע"ב)בעיר'זירא חטים שירדו בעבים מה הם
לשתי הלחם ,ממושבותיכם אמר רחמנא לאפוקי דחוץ לארץ ,אבל דעבים שפיר דמי ,או
דלמא אפילו דעבים .ופירש רש"י ז"ל ,עבים שבלעו ספינה מלאה חטים וירדו עם המטר,
עיין שם .והביאו הרמב"ם ז"ל פרק ח' מהלכות תמידין ומוספין .ואסקינן עתה בדרך נס
 4דפריך הגמרא מי איכא דמתרמי,עיין שם בתוספות .אבלאחי ,אומרלךכי עבי"םירמוז על
מיכא"ל וגבריא"ל (בסבא פרשת משפטים דף צ"ח ע"ב) מלאכי חסד וגבורה ,והקב"ה עושה
הוספות מהרצ"א
הזולהבליהם ושטותיהם ,עלכןמןהצורך למעטגם חוקלמינים שנואהדרכיהםלפנייראי השם ,כמד"א
בוה ואמרו רז"ל ודגלועלי אהבה ,אל תקרא ודגלו בחורה ולח תקים לך מצבה אשר שנאי"י אלקיך,
אלאולגלוגו .ושסעתיססגידי אמתשסיפרו סטם הגם שהיתה אהובהבימי האבותכיק שעשאום חוק
הרב הקדוש סו"ה סשה סופרמיוקש שאמר שאף על לעבודה זרה שנואה היא לפני המקום וכל ערום
יעשה בדעת
פי כנהיתה אהובהבימי האבות ,כיק שכעת נתהווה

יי

מעין ההוספות

שהבנים יגדלו בדרכי התורה אפשר ללמדם דקדוק ,ואזיחכימו בויותר ללאיגיעה ותומןיתרותיונדברי מוהרכם סופר
מפשעווארסק הנזכרים גם כאן
*בביאורו לזוה"ק מפרש מוהרצ"ה את רמיזתם של מיכא'ע וגבריא'ל בתיבת עבי"ם

%1גי~ת

קעו

הקדמה ודרך לעץ החיים

שלום כיניהם (שלום הוא יסוד אמא ,והכן) תמיד ,כאמרם המשל זה מיכאל ,ופחד זה
גבריאל ,עושה שלום במרומיו .וקוב"ה אמר כדין וכדין (באגדת הספינה) כדי להמשיך
השפעות טובות על ישראל ולהשפיל שונאיהם .וכשבלעו העבים ספינה מלאה חטים מחוץ
לארץ והביאו לארץ ישראל וירדו עם המטר ,כההוא מעשה דאתרמישם .והנה ספינ"ה בכל
מקום רומזת למלכות דאצילות (כאמרם ז"ל מנין לספינה שהיא טהורה ,והמשכיליבין)
המהלכת בים הוא עולם הבריאה ,כמבואר אצלינו וכדאיתא בפירוש ספרא דצניעותא
כהאריז"פ .וידוע דחטים ירמח לכ"ב אותיות התורה (כמנין חט"ה) הנמשך אליה מחכמה
דלעילא .והנה כשהספינה היתה בחוץ לארץ ,מורה על שירדה המלכות למקום תוקףהדינים
והחיצוניםינקו ממנה ,והיא יורדת לשם להכניע החיצונים ומעלה משם כלהניצוצי קדושה
וכל הנשמות הבלועים ,ומעלה אותם לארץ ישראל לזווג אותם עם ז"א ,ואומרת לקמיהחזי
במאי ברא אתינא לקמך ,במאי ברא אתערנא לגבך .ומחמת זה יורדת שפע החכמה סוד
החטי"ם .ומה שהיתה בחוץ לארץ ,שושנהבין החוחים ,בסוד תחת החט"היצא חו"ח (עשן

בלקוטי-תורה פרשת עקב) ,ובארץישראל נעשהמן חו"ח חט"ה ונתמתקובעבים .עלזה

שואל ממושבותיכם ,ממושבותיכם ולא דחוץ לארץ אבל בעבים שפיר דמי ,דהוי כמו מטר
דמתמתקים בעבים כדאיתא בתענית ,וכן נמתקו החטים בעבים .ואדרבה ,אחר שעלתה
הספינה ממקום הקליפות והדינים עלידי העבים ונעשה מן חו"ח חט"ה ,וכתיב אם תוציא
יקר מזולל כפי תהיה ,ויהיו מותרים לשתי לחם מן החטים .וסוד שתי לחם מבואר אצלינו
בלקוטי-תורה פרשת אמור ,כי הם סוד טפת החסדים שבהם כ"כ אותיות בגימטריא חט"ה
שמהם נוצר הולד,עיין שם .ולכן הם שתיםכי כלולים זה בזה וזה בזה ,אשא במיא ומיא
באשא .ואגב אומר לך אשר אמרנו כזה ,כי סוד הלחם מבואר אשר הוא בסוד המלכו"ת
בכלל ,הלחם אשר הוא אוכל סוד העבודה .אמנם נקראת לח"ם לרמוז למה שצריכה
להשפיע לישראל שני שלחנות ,שיהיה תורה וגדולה במקום אחד .ולזה רומז לח"ם ,כי
המלכות נקנית בשלשים מעלות והתורה במ"ח מעלות ,וזה הוא תיבת לח"ם .וצריך שתי
לח"ם (בסוד לח"ם בגימטריא מזל"א ותרין מזלין הן נוצ"ר ונק"ה) שיהיה כל אחד כלול
מחבירו כנזכר לעיל וזהו בחג השבועות שנמתקו כל הגבורות ונתגדל הז"א ועולה עד
הדיקנא הדרן למאי דאמרן ,דזה הוא בעיית ר' זירא אם חטי"ם שירדו בעבי"ם הרומז על
חסדים ,נמתקים מיסוד אמא [נוסח אחר :אם חטים שירדובעבים הרומז על חסדים וגבורות
מיסוד אמא] וכן נראה מדברי הזהר בראשית (דף ל"ב ע"ב) ר"ה פריש עבי"ם ע"ב י"מ,
ובלקוטי-תורה איוב אומר שהם סוד הגבורות (ונ"ל שהם גבורות דאבא,ונעשין חסדי אמא,
כנודע) ונמתקין הגשמים בשרשן בחותם אמא מלויי ג' אהי"ה (גימטריא שמי"ם) ,עיין
בכוונתשמיני עצרת .ודוק היטב אחי ,ותמצא כמה מתוקיןמליןאלין .וכשנמתקין הגשמים
מורידין חטין בפסח (שם בעת הלידה בשביעי של פסח) ואותן חטים הם בחוץ לארץ מקום
מושב הקליפות ,אם כשרים הם לשתי הלחם הואיל והיה להם יניקה מהם.

כתב יושר דברי אמת

י

י

קכז

וכדרך רמז ירמוז על נשמות חסידי אומות העולם ,או נשמות הגרים ,אם כשרים הם לשתי
לחם ,לשלחן מלכות הפנימית .ודי בזה ,והמשכיליבין בסוד נעלם,וילך מעולם לעולם ,סוד
הגזרה והבניה ,נעמי ורות המואביה ,ספינה רוקדת ,אש המזבח מוקדת ,ונמתקה בעבים,
אשר אחר הגשם שבים ,סוד בוע"ז ונעמ"י והמכסה שמים בעבים ,מכין מט"ר מטרוניתא,
משחיל מחלבא ביניתא ,חלב חטה דקורדניתא ,מבוצינא דקדרוניתא.
ד12דוא לנו הרבה גמרות פליאות מבוארים אצלינו ,ויש בהלכות ואגדות ,כמבואר אצלינו
בביאור מאמר בפסוק שור או כשב או עז ,ביאור דברי הגמרא חולין (דף ל"ח ע"ב) תחת
אמו פרט ליתום,עיין שם בגמרא ותוספות ד"ה אלא זה פירש וכו' .וכן כל מימרות יוצא
דופן הם פליאות רבות .אבל חכמי הש"ס סדרו כל תלמודא דלהון על רזין דאורייתא,
כדאיתא ברעיא-מהימנא פרשת פנחס (דף רמ"ה) ויש באגדות המבהילות בפליאות אין
מספר ,אשר לית נגר ובר נגר וייתרץ אותם ויעמיס שם דרכי העבודה שם פרק שלוח הקן
(דף הנ"ל) גבייוני הרדיסאות לא ידענו בפשוט דבריהם ,הגם שהאחרונים אמרו בזה איזה
משל .אבל לא יוטעם למצוא בהם דברי חפץ לעבודת השם ,אם לא בחכמה הצפונה
בינה קש
בחמשים שערי
דעדד סגולת החכמה לתשובה כבר ביארנו המשנה אם אין דעת אין בינה ,ולא נשאר לנו
לבאר אלא לברר הטעם למעשה כי יראה וידע בחכמה באיזה ספירה פגם ח"ו ,וכל ספירה
ונסתעפת לבחי' כלים מכלים שונים עדאין ערך ,הן באריך אנפין הן באו"א הן בזו"נ ,ובחי'
פנימיות הכלי וחיצוניות הכלי ,ובאור פנימי ומקיף.
רזקנזק כשיתבונן האדם בחכמה ימצא על עצמו דקדוקים רבים באיזה אבר הגיע פגמו,
ויתחרט במסירות נפש ,ונגד אותו מדה יעשה מצות הנוגע לכללות האבר ואין כאן מקומו
להאריך ,כי יצטרך לזה חבור גדול בשרשי מדות עדאין מספר אמנם אראך דוגמא ,כגון
אם ח"ו יש לו פגם הברית ,בא וראה בשערתיקון עונות כמה יחודים מסר לכל בחינה בפני
עצמה,וכן יש לרדוף מצות הרבה נגד הפגם בשובו מחטאו ,לרדוף שלום ולעשות שלוםבין
איש לאשתו ובין אדם לחבירו ,כי שלום רזא דברית וישמור את השבת בזכור רשמור
הוספות מהרצ"א
הרב האריך להביא לדוגמא איזה מאמרים בעניינו ישבידינו בעזר הצור כמה מאמרים נפלאים
(קנת*
לפרשם בידו החזקה על פי החכמה הצפונה ,כדי נפרשים בחכמה הצפונה הלזו,יהיי"יאלקינו עמנו
לחבר בזה קונטרס בפני עצמו.
להראותיופי הדר החכמהלעין כל והנה גם אנחנו
מעין ההוספות
* גם בהגהות הזוהר מדבר מוהרצ"ה מדרשות חז"ל המובנות רק

סודם של דברים ,ומבאר ה"פליאותבענין יוצא דופן

ויתום בבהמה  -והכל בסוד העבודה הרצויה"
עפ-
* שלום רזא דורית  -ראה הנעתק בהוספות לעמ' כא-כ11 1יאור הפס' וקראת אליה לשלום

סודות האגדות

תשובה ותיקון
הפגמ ם

תיקון פגם הברית

קכח

הקדמה ודרך לעץ החיים

שימוש צמוקים בתכלית ,לכוק לתקן מה שעיות .לשמש צדיקיםיסודי עולם בשמוש במעשה ,להיות להם
עבד נאמן בפועל לקיים ברזא דצדיקי נאמנים וכו' [נוסח אחר .ברזא דצדיק צ' אמנים וכו']
כאמור בריש עץ-חיים .יעסוק במצות צדקה לחבר צדי"ק וצד"ק ,ילמוד תורה לשמה ,אם
רגיל לשנות פרק אחד וכו',קס אמן יהא שמיה רבא בכל כחו ממש וכוונתו וזה הוא לכל
בחינה עצמים נפרדים עצמו מספר ויש לכל בר דעת הרוצה לשוב לחפש מקורי פרטי
הענינים השייכים לכל ספירה ומדה שפגם בהם ,לעשות ולתקן במצות ומעשים טובים,
וימצא בוודאי בעוסקו בחכמה ,כי לא הבאתיכי אם לדוגמא ובכל מעשיו ייחד ביחודי
שמות אשריודעכי שמות הללושייכים ואחודים במדהזו וברוך הוא וברוך שמויעזור לך,
לפתוח לך שערי אורה ,כאמור בזהר על פסוק או הודע אליו חטאתו ובוודאי ברוך הוא
וברוך שמו לא ימנע טוב להולכים בתמים ,והבא לטהרמסייעיןלו .ובזה שלום על ישראל.
תורה לשמה וזקניך ביארנו סוד ג' הראשונות אשר שרשם עסק החכמה בלמודי האר"יי ,5ומזה תקיש
אל השאר גם לשבע מדות הל"ח שהיו במקדים הצריכין לעסק החכמה ,הוא תכלית התורה
לשמה .כאשר נאמר בפרק התורה ר' מאיר אומר העוסק בתורה לשמה וכו' ומכשרתו להיות
צדיק חסיד ישר ונאמן ,היינו שעלידי עסק התורה לשםי"י כדאיתא בכוונת תורה לשמה
(בלקוטי-תורה פרשת ואתחנן ובסדור) ,והוא לימוד החכמה הפנימית לשםי"י הם ה' חלקי
הצדיק

הנפש המושרשים מן ה' פרצופי אצילות ,וכולל כל חלקי העולמות ,כנודע כל זה משער

איש אבי"ע ,והם שיעור קומת יוצר בראשית והנה שורש שם צדיק להיות איש חי רב פעלים,
וצדיק נקרא חי וראשי תיבות ח"כמה י"סוד ,יען אשר ממשיך הצדיק סוד החכמה לכל
הפעולות שבעולם ,לכל ההבלים ולכל הדבורים ולכל החושים ר"איה ש"מיעה ר"יחא
ד"בור ועיקר החיות בעולם הוא החכמה ,כאמור והחכמה תחיה את בעליה ,ובלא חכמה
ח"ואין לוחיים .והנה עיקר כל החיות אשר בעולם הוא הטעם אשר בכל דבר בדומם צומח
חי מדבר ,כמו שידוע מרנותינו .והטעם אשר בכל דבר ההוה בעולם ,הוא הניצען הקדוש
אשר בקרב המאכל .וכל הטעמי התורה הוא החיות אשר בתורה ,טועמיה חיים זכו ,כי
החיות אשר בתורה נותנת חיות לעוסק בה ,כאמור כי הוא חייך ואורך ימיך ,ומבלעדי
התורה אין לאדם נפש הישראלי חיים כלל.
והנה תורה לשמה ,אמר בהקדמת ראפרית חכמה הקדוש היינו לשם התורה ,שהיא נקראת

י

הוספות סהרצ"א
(קם) עיין הטעם לזה בספר התניא הלכות תשובה ,ויונעם לך
מעין ההוספות
*ענין הצדיק הנקרא חי (חכמ"ה יסו"ד) נשנה במקום אחר בסגנון רומה
* ביאור נוסף על היות החכמה עיקרה של חיות העולם ,ובהעדרה סרים הטעמים והטהרה

כתב יושר דברי אמת

קכט
יסק התווה מהני

על שם שמורה דרך לעלות להרי"י קדושאלהייעקב .והנה אחי ,אםיועיל מה שמורים דרך
לחגר או לסומא ,או לאדם חסר דעה נמשל כבהמה ,כן קורא הזהר לחסרי החכמה שאינם
טועמים דבש ונופת צוף החכמה ,אטומי לבא סתימיעיינין .ולזה אמר התנא כל העוסק
בתורה לשמה ,ותכלית העוסק להבין ולהשכיל החיות אשר בתורה ,אזי מכשרתו להיות
צדיק חסיד וכו' .החנו שעושה אותו כלי מוכן לקבל להיות צדיק וחסיד ,ותורה לו הדרך
 4אשר ילך ,ולא יהיה לא חגר ולא סומא ,אבל יהיה שלם בכל וסיעור קומתו ולא יחסר לו
שום אבר ,ולא יותירלו שום אבר אשר אמרוז"ל כליתר כנטולדמי .ואם אדםאינו מסתכל
 4בכל שיעור קומתו ,בשתי עינים ,בשתי אזנים ,בעשר אצבעות ידו ובעשר אצבעות רגלו,
ובכל פרק ופרק מן נתוח רמ"ח אבריו על מה ולמה הוא משמש כל אבר ,ועל איזה חכמה
הוא מורה ,הוי יתר אבר והוא כמו חסר ,וטריפה הוא ואינו כשר להיות צדיק חסיד משר.
ואיך נקראת תורה לשמ"ה שתהיה מורה דרך,למייורה ,כאמור אתמייורה דעה ,אחרשאין
לו כלי לאיד ולא רגל ,ולא עינים לראותואזנים לשמוע .אכל אם הוא עוסק בתורה קדומה
[ 4נוסח אחר :בתורה קדושה] הנקראת תורה לשמה ,והעסק נקרא היגיעות אשר מיגע עצמו
כטעם התעסקות העיסה ,וכן הוא משבר גופו ועוסק בכל כחו,קסאאזי רפאות תהיהלשריך,
 4ותתקן לך בגדי השר"ד לשרת בקודש ,הם החושים (ראשי תיבות ר"איה ש"מיעה ר"יחא
ד"בור),קסב ואז תהיה שלם [נוסח אחר.ויליט] באבריך ותורה לך התורה דרך אשר תעלה
ותדבק נפשך ושורש נשמתך בקונך.
ה שם חסיד אומר ברעיא-מהימנא פרשת צו (דף ל"ג) אם תלמיד חכם הואצריך שיהא חסיי הסי
 4רדינ
ביה חסד דאיהו חכמה ,ועםי' איהוחסיד .ואםליתביה חכמה לאואיהו חסיד ,עחן שם.כי
תדע אשר מדת אהבה ,אהבת חסד ,הוא ענף החכמה ,ואם תקח הענף מןהאילן שרשו נעשה
ק

4

הוממות מהרצ"א
(קם 48וכדברי הרבכן הוא בקרוב בט"זסימן [מ"ז ,לעסו"ק הכוונה עדרה והוא דוקא בדיבור ,עקימת
מזייה
וב"ח שם] שהעסק נקרא הפלפול ככח אמנם הגור שפתע הוה מעשה וגם,לימודנקראדוקאכשמכווין
אריה בספר התפשרת אמרשמברכין לעסו"קבדברי הלכה לאמיתה ,אבל עסקאפילו לא כטת עיין שם
חוש המישוש אפשר נרמז בה' ,רצה לומר
תורה ולא מברכנן ללמו"ד דברי תורה ,כי לימוד (קטב*
נקרא הבנה ואפילו בעיון בלא דיבור מה שאץכן חכולל ,שהוא הכולל כל חלקי הגוף כנודע.

התעסקות

.
.

מעין ההוספות

מדבריו מוהרצ"ה על שלימות הקומה הנדרשת מהרוצה להכנסבשערי הקדושה ,וטהרתבגדי השכ"ד שלו שישרת בם
של
בקודש וידמה צורה ליוצרה
מוהרצ"ה על היות צורת כל אבר מורה על סודו והצורך בו לעבודת ית' באופני תיקון הנשמה
דברי
' ממשנתם של מוהרצ"ה ומוהרצ"א על שלימוד התורה צריך להיות בהתעסקות וביגיעה דוקא ,בדיבור ובעיון .בפלפול
ובחידוש,וביאורענין "העוסק בתורה לשמה וכו'ט ,ולפיכך נוסח הברכה צול שעסוק בדברי תורה"
'ביאורים בדרך הסוד ובדרך העבודה לענין שחסידות היא צירוף ומתוג החסד והחכמה ,את צנחתם חכמה

קל
צדיק

המשכת

הקדמה ודרך לעץ החיים

3,ץיב2:מ.רכז  011צדיק איתא בזהר פרשת תרומה (דף קמ"ה ע"ב)י
החכמהוסףאלזכמאילכדואתיאקריקדצידשיאקי
היו"ד אות
שמיה דסיהרא כו'
שם,

כי ממשיך
על
עיין
דאיתקריאת בד"ק ,ונעשה הוא צדי"ק.וכן גבור הכובש את יצרו ,והוא ממדת הגבורה ענף
התשובה ,ואיתא בלקוטי-תורה פרשתשמיני דרוש חטא נדב ואביהוא כשלקחומוחין דאמא
רתשובה צריכר (מציינך ון11ונ:ןץ כנון% )314י מודוין דאבא (הייבר מכמה כנרדע).קסג וא23ך שם גם בעץ-חיים
לחכמה
דרוש הנגעים אשר זה הוא סוד הנגעים וצרעת סגירו ,אם לוקח מוחין דאמא בלי הארת
מוחין דאבא,עיין שם .וכי מאין נמשך הסתת היצר ,כי צומח ומתעורר על האדם דינים
דקטנות ח"ו ,ומזה נתגבר עליו היצר .אם על ידי החכמה בה הכח כל המתקות הדינים
ונעשה צרופים אחרים להשרות עליו סוד החכמה .בא וראה מה שכתב הרב צמח בהקדמה
החנמה הק יזר לשונו ,ועוד נראה לי כיגלוי החכמה הזאת עתה בדורות גרועות ,כדי שיהיה לו מגן
עתה ללכת בלב שלם לאבינו שבשמים.כי באותן הדורותהיוהחסידים והמעשים טוביםהיו
מגינים עליהם ומצילם מן המקטרגים ,ועתה רחוקים משורש עליון כמו שמרים בשולי
החביות ,מייגן עלינו אם לא עלידי עסק בחכמה הזאת הנפלאה וכו' והנסתרות נעשים
נגלות,כי בדור הזה מושל הזנותוכו' ונתפשטו הקליפותוכו'(עיין שם) עד כאןלשונו.הרי
דברינו לפניך כי עלידי עסק החכמה תמתיק הדינים ,ולא ישלוט הרע עליך ח"ו ותכבוש
יצרך ודי כזה ושלום.
וההא רעוא מן קדם עתיקא וכו' אשרדברי אלה אשר באהבת החברים באמת נאמרים,יעשו
רושם בלב החברים לחזקם להעירם ולעוררם אהבה עד שתחפץ ,ויתלהב לבם בקרבם
ברשפי אש שלהבת י"ה ,למען יתגדל ויתקדש בקרבם קדוש ישראל ,ויתרבה הדעת של
אמת .חזקו ואמצואחיי וריעח,כי קרוב עתדודים ,להתקדש שמו של מלך מלכי המלכים,
בתוך עם י"י והצדיקים והחסידים בקשתיאחיי שתעיינו בדברי אלה,כי מכל לבי דברתי,
להחזיק ידיכם שלא תתיראו ולא תגורו לגשת אל הקודש ,דבש מצאת אכולדיך וכו' ,אמת
מדרגתו ושכלו ,שתמדוד עצמך במדידה דמצוה ,אבליהיה שכל [נוסח אחר.
כל אחד לפי
יהיה הכל] בלב אמת ,אשר לא יחפותן שום דבר ,רק לדעת לעשות (לעבודת) הלב לתודה

י

?:::::::

הוספות מהרנ"א
(קסם עחז בספרנו אגריעדכי"ה פרשת לך פסוק ויאמר י"י אל אברם לך לך מארצך

י

פעין ההוספות
* הגהתו של מוהרצ"ה לזוה"ק בענין שם צדיק
*בענין איסור לקיחתמוחין דאמא ללאמוחין דאבא שהוא סוד חטא נדב ואביהוא ,ושעל-בן לעולםאין אנו מתפללים לאמא
אלא לאבא
'דברי מוהרצ"א שאליהם מרמז כאן ,במה שהתשובה צריכה להיות משולבת עם החכמה ,הן בסודן של דברים והןבעניינם
בעבודת ה' בדרך התשובה

כתב יושר דברי אמת

קיא

ולתפלה ולמצוה,ליחוד האל בכל נפשוורוחו ונשמתוחיתויחודו ,לעלות נפשו למקורו ,אל העבייהביתי
מקומה אל עמה ואל מולדתה ,תשוב לבית אביה עם כל טוב ,להתמלאותרצון קדוש יעקב,

ברוך שאמרוהיה העולם ,ולהמשיך כח ממקור הברכה והצנורותויעודים טובים.יהא רעוא
דיתמשך ברכתא וחיין לנא ולכל ישראל אמן (כן יהי רצון).

בתנ"ך ואע"י

הומפוה

הום*ות

לקוטים וביאורים
מתורתם של רבותינו מוהרצ"ה ומוהרצ"א
הקדמת מוהרצייא

כבוד הרב החסיד ...מוהרצ"ה מזידיטשוכ,
ומעטהיתימתלול בצלקורתו ומצאנוראיתי
אשר לב הרב מבעית נחכמה הקדושה...
וכמעט לא ראיתי ולא שמעתי בדורינו
דוגמתו...זכיתי לקבלפני ..הרה"ח המקובל
הנ"ל .וראיתיו מלא וגדוש בקדושת החכמה
המפוארה הלזו ,וכברהייליפתחון פהלפניו
בעניני החכמה...
וכתב הרב מוהרצ"א בהסכמתו לס' עטרתצבי.

.ידוע לכל סיער בת עמנו אשר כבוד
קדושתמחותני הרב הקדוש הנ"ל השתדלביגיעה
רבה ובמסירת נפשו לחבר פירוש על הזוה"ק,
וידוע לכל אשר עם גודל קדושתו ופרישתו
וחסידתו זכה שנפתחולו שערי חכמהובינה,והי'
יחיד בדורו בחכמת האמת ,ואת מקורה הערה
לפרשה לתכליתה על סדר העבודה .וכמה פעמים
כשהיה הדיבור של חיבה מצוי בינינו בהיותי
מסתופף בצלו צל הקודש ,פלפלתי עמו בחכמה

וראיתי אשרמן השמים זכהלזה,ילאה הקולמוס
מלספר עומק השגתו בחכמת האמת הלזו ,והנה
הוא הקדוש עשה להאזנים...

עוצם השתדלותו לגלות החכמה הנ"ל

ולהפיצה עלפגי תבלאיןלנוער.
וכך במכתבו של הרה"ק מוהרצ"ה אל הרה"ק

מוהראי"ה מאפטא זצוק"ל (נדפס בס'קיצר

קדושות):

אל נבור נאצל אור שבעת הימים הוא אדונינו
מורינו ורבינו הרב רבןבני הגולה עמוקות,
צופה נסתרות ,עושה גדולות עדאין חקר ,מפליא
פלאות צדיק קדוש עליון ,מוכתר בכתר עליון,
הגאון האלקי כבוד מורינו ורבינו הרב אברהם
עהעשית האור הצח ומצוחצח.
יהויד

...מורי אדונינו ,בקשתי השפל מתלמידיו לבל
יהי' דברי עליו לטורח הנה אני כעת
באמצע הדרך בנסעי אליו לקבל פניו הקדושים,
ונפסקלי הדרך להיות שעשינו שם התקשרות עם
הרב החסיד האבד"ק לעשניב עלספרי עץהחיים
ופרי העץ שיקבענה בדפוס ,וכעת נתקלקל הדבר
אחר שנדפסו ע"י איש אחד מזאלקווי בלתי
ידיעתו וכשבוע העבר הביא לידינו הספר הנ"ל
בדפוס ,ושם אגרתי אצל הרב במקום וועקסל
ואני אונס גדול בדברויראתילנפשי שלאיהי'לי
טרדה מזה ואני כבר שלחתילידו חמשים רובל,
ובאולי ח"ו יעמיס עוד עולועלי אשר לא אוכל
שאת והנה זולת זה שמעתיואזני תצילנה להיות
שאדומו"ר איננו מסכים להדפסת אלה הספרים,
ורבים אמרולי שאדומו"ר קללאפילו המדפיסים
הראשונים שהדפיסו ספרי קודש הנ"ל ,וזה ודאי
לא אאמין כי זה שקר מפורסם לא יאומן כי
יסופר .אמנם לא חשתי לשום קול וחשתי ולא
התמהמהתי ועשיתי המוטל עלי ונסעתי מביתי
ואמרתי יעבור עלי מה .אמנם בשבוע העבר בא
מ' מאיר יעקב מזאסלאב המתעסק בהדפסת
הספרים וסיפרלי גם כן בשם הרב הנזכר לעיל

קלו

הקדמה ודרך

הוספות (הקדמת מוהרצ"א)

שאין ברצון אדונינו מורינו ורבינו שיבאו ספרי
קודש הנ"ל לדפוס עד אשר יפצרו הרבה
באדמו"ר ,ואז התחלתי למיחש לזה ונפסק לי
הדרך ,כי לפלפל בזה עם אדמו"ר פנים בפנים
בדור הזהאני מתירא מן התלמידים ,וכמו שאמר
רבי כשהלכתי ללמוד תורה אצל ר"א בן שמוע
חברו עלי תלמידים וכו' ,ואמרתי אשלח מקדם
ביחוד ואפרשנאשיחתילפני אדמו"ר מהראיתי
על ככה אשריבאו לדפוס.
י אני מעודי ומנעורי חשקה נפשי העלובה
כ
בלימוד הספרים לשוטטבמיםרביםהאדירים
האלה במים עמוקים עצה בלב איש ,הגם אשר
ת"ליתברך ב"ה וב"ש צללנו בעמקיים התלמוד
בגמרא ופוסקים ,לא הנחתי יזע מזה לחפש
בחיפוש אחר חיפוש מחיפושנר מנר ,וכ"ז השם
יודע את לבי לאשר לא להתפאר ולא להתגדל,
אבל מה אהבתי תורת ד' תמימה להבין דברי
חכמים וחדותם ,ובפרטלהבין ספרהזהרמאמרים
הקשים עד מקום אשרידשכלי מגעת .והנה ספר
הזהר בו דבוק נפשי עד אשר בשכבי ובקומי

נקשרתי ,לא נח ולא שקט לי ,כי באמת הספר
הלזהידוע ומפורסם סגולת עסקו בו ,והוא מקור
לכל ספרי יראים וממנו נובעים כל המוסרים
ואהבת ד' התמימה ,ואשר לזה שואליםליום וכו'
בני צפית במרכבה וכו' עד מכףרגלי ועדקדקדי
איך וכמה ומי לנו גדול לסמוך בעסקי שיעור
קומה בניתוח אברי עולה להפשיטה ולנתח
לנתחיה ולהעמיק בכל אבר מכף רגל ועד קדקד
איך וכמה ,למסור נפש שוקקה ונפש רעיבה
למקור מחצבה ,זולת בעסק ספר הזהר .אשר אם
ראיהי כל הספרים שנדפסו ונתפשטו מן צדיקי
הדור בזמנינו זה ,היש בהם דבור אשר לא ירמז
או כתוב בפירוש בזוהר בכללדבריו ,כל הדברים
מיוסדים על פיו יצאו ידוע ומפורסם ,האריכות
בזה אך למחסור.

ונוסף לזה ראיתיכי הגדולים צדיקי הדור לא
משגיחים על הדפסת ספרי הזהר שיהי'
מוגה ומדויק כאשר השגיחו קדמונית הראשונים

לעץ החיים

בעין חופש תמו חפש מחופש בהגהת הש"ס
וסקלו המסילה ,ובספר הזהר הגדולים משכו את
ידיהם .ואשר בספר הזה מובטח גאולתינו ופדות
נפשינו ,ועטן בזה בר"מ דקי"ב פרשת נשא
והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע בהאי חבורא
דילך דאיתו ספר הזהר מן זהרא דאמא עלאה
באלין לא צריך נסיון בגין דעתידין ישראל
למטצם מאילנא דחח דאיתו ספר הזהריפקוןבי'
מן גלותא ברחמי וכו' עכ"ל אלמא כעסק ספר
הזהר לא צריך אפילונסיון והנה בדפוסים עלו
כלו קמשונים מלא טעותואין איש שם על לב.
כי יש בגרסות מקום עיון כמו בגרסת הש"ס.
ועתה חדשים מקרוב נדפסו ספר הזהר עם הגהות
מקדש מלך ,והשליכו גרסות הלשינות לא נודעו
עוד ,וכל הגדולים סומכים עצמם על המק"מ
כאלו אומר הדבריםמפי משהמפי הגבורה .והנה
אדונימורי ורבי לארי לנו בזה לסמוך על איש
כזה המגיה מדעתיה דנפשיה ולהשליך הגרסות
הישינות .זה פעם שלישי שנדפס בהגהותיו ,ואנו
לאידענו אותו אםהי' מוסמךכהוגןוראוי לסמוך

עליו

אמנם מקום הניחו להתגדר בזה לי השפל
והנבזה חדל אישים ,עמדתי על החקירה
ונתתי את לבי לשוט ולהעמיק אשר יש לפלפל
במקום העמוק הזה בחריפות ובקיאות יותר
מעמקיים התלמודעל הקדמתאדונינוהר"י ,לבא
בספריו ולעוסקי בתורתו לשמה להבין ולהשכיל
מעשי ד'כי נורא הוא מראש ועדאיןסוף .והנה
ראיהי בהגהות מק"מ לא תיקן כלום ,ואדרבה
הגרסות המסינים טובים בכמה דברים רובא
דרובא ,וכאשר תהלה לאלחיבידי לברר וללבן
ולדבר לפני מלכים ולא אבוש וגם זולת גרסת
מק"מ בדפוסי הזהרשלפנינו מלא טעות אשר לא
שם המק"מעיונועליהם .וכאשר חפשתיבחיפוש
אחרחיפושביןכחביהאריז"לאותן הל"ג שנכתב
בצד ונדפסו בצדו מביא האריז"ל בעצמו כאשר
המה בכתובים ת"י ת"ל ית' ב"ה וב"ש .וכאשר
אזכה לקבל פני אדמו"ר בתשוקת נפקר לה'
כקבלתפני השכינה אראה לאדמו"ר כמה וכמה

סור מרע

הוספות (הקדמת מוהרצייא)

שבושים שנשתבשו הדעות בהגהות המק"מ

ובפרט בפירוש המק"מ אדוני מורי ממש אין

לשער מגודל מעותים הנמצא בו בפירושו ממש
מהפך הצינורות,כיאין משגיח על ערכי הכנוים
אשר הם כהררים התלוים בשערה במקום הגבוה
הוה וגבוה מעל גבוה ומה שאומר בשם אשר
שם מתחיל בשם הנ"ב בשם מוהרח"ו ז"ל ,על
העמוד הראשון בפ' שמות הוכחתי בביאור נגלה
שאין הנ"ב מדברי מוהר"ח ז"ל ,כאשר אראה
לאדמו"רענינים כוה לאלפים.

והנה לא וכיתי להראות לפני רבותי נ"ע כמו
אדמו"ר הרב הקדחם מ"מ רק"קקאזיניץ,
ונאשר כמה פעמים ת"ל ודנתי לפניו בחכמה
ובפנימוריוכו' רק'לובלין נשמתם צרור בצרור
החייםבגנוי מרומים,כי עוד לא עסקתיבפירושי
הזהר ובהגהות בחיים חיותם ,עד אשר נדפסו
ספרי הזהר בק' פריצק עם הגהות מ"מ נערתי
חצני וזרזתיכי הגרסות האלה רובא דרובא עלו
כלו קמשונים ואגב זה נתתילבי לחקורבפירושי
הזהר במאמרים הקשים ועלתה ת"לבידי דברים
מתוקים מדבש צופים ע"פ הקדמות האר"י ז"ל
וע"פ קבלתי מרבותי הקדישים ,וכאשר בידי
להציע דברילפניו מוריואדוני והנה דברי הזהר
לא יתפרשו כ"א ע"פ כהאריו"ל ,וכאשר פרשם

המק"מ אשר המק"מ שגה בהם והופך ומבלבל

בבקשה מכבודו .וכל אשר לא למד כתבי
האריז"ל גם דברי המק"מ חתומים .וזה אחדמן
הטעמים אשר עלה ברצוני להדפיס הספרים הנ"ל
בכדי שהתלמידים יתנו לב ויבינו בספר תורת
אלקים ,והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע ויתרבה
הדעת וכו' וכו'.

ועור נוסף העירוני מ 7השמים ,כי ראיתי
התפשטות החסידות ומרגלא בפומייהו
שנתגלה חכמת הבעש"ט אשר נאמר בסוף ספר
תולדות יעקב יוסף שבהתגלות תורת הבעש"ט
הקדחם והנוהל יבא משיח והנה מנעורי אני
מכתתרגלי ממקום למקום ומחיל אל חיל לבקש
דבר ה'בין צדיקים ,אשר אדוני מורי יודע אותי
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בהיותי חוסה בצל כנפיו ג"כ יודע אני בנפשי
אשר האיש שלא הי' לו ידיעה בכתבי האריו"ל
אינו יודע שום דבר ואינו מבין תורת שום צדיק
המיחדים ביחודי צינורות דקים ודקה מן הדקה
קולעים אל השערה שוקלים בפלס ומעגל כל
דבור ודבור על חוט ומשיחה שערה במדות
ותיקונים עליונים וכל דבריהם מלובש בפשטות
וכאשר היתה מאת ד' ואת לנו הוא תכלית
התגלות תורת הבעש"ט להלביש כל הדברים
בפשוטן ,ובכח הוה אנו ממשיכץ אלקותו
והתגלות כבודו ב"ה וב"ש חי ד' וימלא כבודו
את כל הארץ ,ובכח הוה להעלות כל הדבורים
וכל ההוהוכל ההשתנות למקום אצילותם ושרשם
הוך והדק האחוו במדות ואורות וכלים העליונים
למקטן ועד גדול ,להמתיק כל הדינים והגבורות
להעלותם למקורם והנה מי אשר לא למד שרשי
מדות העליונות בצנורות הדקים בשיעור קומה
לדמות צורה ליוצרה ,אינו שומע אינו מבץ שום
דבור צדיק ההולך בדביקותו ודבק במדות
עליונות ,ובשמויגילוידבר כלהיום בשמותיוית'
אפילו בדברים שנראה שהם חול ,כאמרם ז"ל
שיחת חולין וכו' ,כי אינו יודע ערך שום דיבור
איך ומה באיזה ספירה הוא דבוק ,ושרש כל אות
ואות על מה הוא מרמו ומה הוא רושם אלקות
בו אשר העולם רושם האותיות האורות התורה
וע"ז ממש אגיד בעדות ,כל זה נסיתי בחכמה
ולבי ראה הרבה והנה האיש אשר לא ידע
ספר מפנימיות התורה ,בשמעו דברי הצדיקים
בפירושי הפסוקים אשר נראים כפשוטים והמה
עומדים ברומו שלעולם ברמויםויחודים וצרופים
עליונים ,נקל בעצמם לפרש פסוקי התורה
בחדודים יותר מיושרים ,וחכמים המה בעיניהם
ואינם מבינים גדולת הצדיקים ושרשי יחודם
ודבוקתם בעולמות עליונים דרכי הלוכם בקדש,
ונעשיםגדולים ג"כ ,גוט"ייודי" 7קלי"ג ,חסידים,
וכל אחד רואה עצמו במעלה על חבירו ואומר
אשראי.ויש מהם שיש להם ראיה ג"כ המתנבאים
אחר שהם בעלי תורה ועובדות ג"כ נדמהבעיניו
שעובדיותר מעבודתהצדיק והוא בעל תורהיותר

קלח

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' א)

במעשה חדודים ומה לי השפל להאריך בזה
ועי"ז אדוני מורי ממש אבדה האמונה ,ומה
שקווינוותוחלתינו אך למחסור ,וכ"ז גרם שאינם
יודעים שרשי המדות איך לברר בכל הבירורין
ועליות הטוב מן ההיפך בצנורי יחודי העבודה
התמה המסורה בלב כל חכמי לב וכאשר הצצתי
בין החכמים גדלתי ונתתי אל לבי וראיתי קוצר
רוחי ושפלות דעתי נגד הצדיקים בראותי אשר
בכל תנועה מדקדקים על חוט השערה ,אשריהם
אשרי חלקם ,ועל זה אנו מבקשים ושים חלקינו
עמהם ולעולם לא נבוש אמן
עמ' א

י"יאלהי אתה ארוממך ,אודה שמךביעטוית
פלא ,עצות מדחוק אמונה אומן.

וכתב בס' עמרת צבי (זח"ג קצג ,ב [פרשת
חקת ,בסוף ד"ה והא אוקימנא]) :ומתחיל
ופתח בפסוק [ה' אלקי אתה ארוממך גו'] לסדר
מיני מעדנים ,אשר הפסוק הזה כולל כל
הפרצופים וכל הפליאות חכמה ,אשרילמי שזוכה
לעיין ולהסתכל עין בעין ובשעשועים מה הם

ואיך הם.

חבירים מקשיבים ..מסמלת החכמה...
יתעלה המלמד החכמה לאחרים ..ומקבלין

דיןמןדין.

וכן הוא בדברי הרש מוהרצ"ה להלן עמ' פו:
ולהעמיד תלמידים הרבה בכדי שיתרבה
הדעת גם לו לעצמו ,כאמור למען תספר באזני
בנך ובן בנך וכו' וידעתם כי אני י"י ,רצה לומר
ע"י אשר תספר יתרבה הדעת אצלך [וראה
בהוספות לשם]

ובס" בית ההראל (פ' ויצא ד"ה ובזה תבין גם
בדברי הגמרא) .ומאכילנא בשרא ליתמי,
היינו מן הטוב הלז אשר טעם וצד הוא ישפיע
לזולתו לאחזוקא בודא דחייבא להוכיחו
ולהיישירו לדרך הטוב ,וזה ליתמי והבן כי

לעץ החיים

בהשפיע ללמד לאחרי' יעשה בו רושם יותר
מורגש

וכתב בס' אגרא דקלה פ'ויגש [ד"ה] .ולאיכול
יוסף להתאפק וכו'  ,ולאיכוליוסף צדיק
יסוד עולם להתאפק מלהשפיע לכל הנצבים
עליו ויקרא,יכונה לקבלת השפע להשפיע כמו
שתרגם יונתן וקרא זה אל זה ומקבלין דין מן
דין ,הוציא"ו כ"ל אי"ש מעל"י רצה לומר כללות
השפעות כל השיעור קומהיוציאומעליע"י ראש
צדיק אשר אליו מגיעים כל הברכות כמד"א
וברכות לרא"ש צדי"ק דייקא ,ול"א עמ"ד אי"ש
את"וכי כביכול כולם באסתכמותא חרא .ועפ"י
הדברים האלה תדע ממוצא דבר דרכי הצדיקים
הקדושים שבעולם הזה אשר בהתאסף סודישרים
ועדה עליהם תטף מלתם בדרכי תורה ועבודה
ומסמיכים דבריהם אקראי אשר לפעמים המקרא
אינו סובל הפירוש רק הענין האמת ,ולפעמים
תראה להיפך אשר תדע שהאיש הנחשב בעיני
העולם לשלם ומטים אזנם לשמוע דבריו והוא
באמתאינו ברהכי להרים קול במקהלות ואעפ"כ
בהתאסף אליו אנשים חכמיםונבונים יתמהו איש
אל רעהו מהיכן הרויח דברים העומדים ברומו
של עולם אך כל הענין הזה הוא כי כל איש
[ש]הוא במדריגות צדיק דהיינו שהוא מרכבה
למדת צדיק יסוד עולם הוא מסוגל בטבעו
להשפיע תורה ועבודה לבני חבורתו ,ולפעמים
אפי' מי שאינו במדריגה גדולה כזו ויש מבני
חבורתו נשמות יותר גדולים ממנו עכ"ז כיון
שנשמתו מבחי' יסוד הצדיק הם כפופים לקבל
ממנו תורהודרכי עבודה בין והתבונןכי הדברים
כנויים על קו האמת ושקולים במאזני הצדק לא
יסתפק בדבר רק המתעקש ומי שלא טעם טעם
מעץ החיים והנה האיש הצדיק המסוגל לזה אף
שהוא עניו גדול ואינו מדבר לפני מי שגדול
ממנו ,עכ"ז בהתאסף אליו אסיפת חברים
מקשיבים לקולו הוא כמוכרח בדבר ומן השמים
מסיעין לו שירים קול יעקב בתורה ודרכי
העבודה,כילהיות כל החבורהמסכימים עמו לא
יכול הצדיק להתאפק ...והנשמה הראוי' לזה

סור מרע

הוספות (עמ' א)

ואומרת ד"תעל לבאזן שומעתדייקא כ"א ישמע
כפי שורש נשמתו וכ"א מבני החבורהיקבל דבר
הצריך לתיקון נפשו ,כי הדבר הנשפע להצדיק
הוא בחי' הדעת אשר הוא מתפשט בכח כל
האיברים ויוצא מראש צדיק ,א"כ כל כח
האיברים נתגלה בראש צדיק,והבן.
ועוד שם פ' מטות (ד"ה וירמוז עוד על פי):
ששמעתי מדברי אדמו"ר קדוש עליון
מוםממללרברבן הרבהק' המפורמםמהר*עי"ץ
מ"כ בק"קלובלין זצוק"ל ,שהנה האיש הנלבב
אשר אליו יאספו חרדים לדברי"י לשמוע מפיו
ד"ת ,כשמזמין לו הש"י שכליות בתורה יוכל
להיות שאין זה בזכותו רק זכות האנתיים
הנאספים,כי הבורא משפיע לו הד"ת והשכליות
הנצרכים לנשמות הנאספים (כמו שהבוראמזמין
לעשירהון רב לפרנס כמהעניים ,והוא אינו רק
כגבאי צדקה בגזירתהיוצר והבן) ולכן המשכיל
לא יבוא לו התפארות מזהכי זה אינו שלו רק
שלהם ,ואדרבא הוא מקבל מהם שפערצת.
וזה הדבר אפשר לרמוז בפסוק הלז שהודיענו
הש"י בתורתו ,וידבר משה (הוא הדע"ת
הנשפע לכ"א מישראל כנודע מסוד מש"ה שפיר
קאמרת ,וידב"ר הוא לשון הנהגה מלשון דבר
אחד לדור ,גם דיבו"ר הוא לשון שפעכי זולת
זה לא יצדק בהש"י דיבור ,וכן דיבור איש אל
רעהו נק' דיבור דמשפיעלו שכלו הטמת בקרבו
ונודע הדבר למשכילים .וזהו וידב"ר מש"ה רצה
לומרנמשךוננהגונשפע הדעת)אלראשי המטות
(הם האנשים אשראליהםיאספו החרדים לשמוע
מילין חדתין דאורייתא ,והנה הם נק' מטו"ת
שמטים אזנם לשמוע ואותם האנשים אשראליהם
יתאספו נק' ראש"י המטו"ת .והנה נשפע שפע
הדע"ת אל ראשי המטותלהבין תעלומות חכמה
בתורה ,הגם שאינם זכאים לכך בשכר עבודתם,
אך הוא מאת הש"י אשר לא ימנע טוב להולכים
בתמים להשביע נפשות השוקקות לשמועמילין
כצחותא ,ולזה יאמר נשפע הדעת אל ראשי
המטות אפי' שלא בזכותם רק כדי)לבני ישראל
לאמרזה הדבר אשרצוהי"י(היינובכדישיאמרו
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לב"י זה הדבר וכו' שהם חפצים לשמוע ע"י
התורה איזה הנהגה טובה לעבודת הש"י ,אזי
מתלבש הדעת באיש פרטי להודיע להם
באמצעות התורה דגליאת אנפהה ליודעים איזה
הדב"רהיינו הנהג"ה אשר צוהי"י לפי המקום
והזמן והדור) והבן.
עוד שם פ' שופטים [ד"ה].נביא מקרבך מאחיך
כמוניוכו' ,הנהכפי הכללשביזינו שהתורה
נצחיותהריזה כמה חלפושנים והלכודורותואין
חזון נפרץ רבמה יתקיים בדרררתינר תורת אמת
הלזו והנראה דהאנשים ההולכים בדביקותקונם
וצורם הנה דברי"י בפיהם אמת וחכמתם עדיפא
מנבואה ,ובעת שמדבקי' עצמם בקונם הנה פיהם
יהגה עפ"י התורה מילין לצד עילאה .ובעינינו
ראינו צריקים כאלה אשר הם עצמם כמעט הם
בביטול הרגשותיהם ואינם זוכרים אח"כ מה
שהופיע להם השם במענה פיהם על איזה פסוק
שבתורה דרכי השי"ת והנה הנלבב השומע
לצדיק כזה שמדבר ד"ת מחויב להטות אחן לכל
תיבה ותיבה ששומע ,כי בודאי ישמע עצות
לנפשוכי בהצדיק הנדבק בקונו מתלבש בו אור
השופע מא"ס ב"ה לאמוד דבריו בתודתוית' מה
שנוגע לכל נפש השומע .והנה הוא דבר נבדק
בנסיונות למשכילים לא יכחיש אותן זולת תועי
רוח וחפירי מדע .וגם הצדיק בעצמו המסתפק
באיזה דבר יוכל להתבונן עפ"י התורה אשר
יורוהו הש"י וזה ירמוז ברברי חורתינו בכל עת
נביא מקרבך לשון ניב שפתים דהיינו דיבור
מקרבך ומהוכיותך ,מאחי"ך מדביקות שלך
(מלשון מאחי"ן) יקים לך וכו' ,אליו תשמעון.
וכלול בזה האנשים השומעים יטו אזן לשמוע
יקיים,וכן הצדיק בעצמויטה אוזןלדבריו שלא
יהי' כעובר עלנביאותו.
ובסן מגיד ת~ומה (על פ' היה קורא דף ט"ו
ע"ב) [ד"הן .שתשכן בפורינו (היינו
החבירים שנפלו לגורלינו המכירים ויודעים
אותנו ,תשכןאצלינו) אהבה ואחוה ושלוםוריעות
(שלא יבא שום בן אדם מהחבירים לקטרג עלי
~דברעלינו תועה ח"ו וע"י זה הקטרוג יתבקר

קמ

הקדמה ודרך

הוספות (עמי ם

הפנקס ולא תתקבל התפילה) ותרבה גבולינו
בתלמידים (ויתרבהלנוהדעת .אמרז"לומתלמידי
יותר מכולם ,דהש"י משפיע טובה לסמשפיעכפי
המקבלים ,כן הוא בעושר וכן הוא בדעת .והנה
התפילה נק' עבודה וכתיב בעבודה כי אתה
הרע"ת מאסת ואמאסך מכהןלי ,וכתיבכי שפתי
כהן (העובד) ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו
(התלמידים) ,ממילא כשיתרבה הדע"ת ע"י
התלמידים הנה תה" התפילה שנק' עבודה
מקובלתלפני הש"י) וכו'
[וראה עוד בס' דרךעדותיך (פרשה א פס' ה,
ד"ה כל ימי חייך) במה שכל זמן
שתלמידיוחייםהריהוכאילו לאמת] .ובס'אגיש
רכלה פ' ויחי (ד"ה יהודה אתה יודוך אחיך):
ע"ד שפע החכמה הנשפע לאדם בקיעה שנמשח
למלך ,ונקרא שמקבל חכמתומן המקבלים.

..כדיושתוספועליהםגרים ...ע"כהכונההיא
על הניצוצין הנידחים בין הקליפות

והאומות...
וכתב בס' אגרא רכלה פ' לך (בארות עמוקים
אות קצט ,ר)[ :בס' מגלה עמוקות (אות
קצח ,קצט ,ר ,רא) .ענין הגליות להעלות משם
נשמות הנדחות ,זה כוונת הגמ' לא גלו ישראל
בין האומות אלאכדי להרבות הגרים ,רצה לומר
הנשמות שנפלו בין האומות ,צדקת פרזונו
בישראל] ומע"י הגליות מבררין משם הניצוצות

הנדחים שם ומתדבקין בישראל ע"י כור הברזל
כנודע .בגמ' פסחים וזרעתי'לי בארץ כלום אדם
זורעכור אלאכדילהרציא כמהכוריםממילא לא
פזר הקב"ה את ישראל לבין האומות אלא כדי
שיתוספו עליהם גרים ,והגרים ד"ל הניצוצות
שהםבין האומות משוקעים ומתדבקים בישראל.
עוד שם פ' ואתחנן [ד"ה] :עלה וכו' ושאעיניך
וכו' וראהבעיניךכי לא תעבורוכו' .תיבת
כ"י יורה על נתינת טעם על האמור ...דהנה אלו
הי' בא משה לא"י לאהיוישראל מגורשים ממנה
ולאהי' באפשרי לבדר הניצוצות הנדחים בארבע
כנפות הארץ ,שבעבור זה גלו ישראל כמאמרם

לעץ החיים

ז"ל לאפיזר הקב"ה אתישראלבין האומות אלא
כדי שיתוספו עליהםגריםהיינוניצוצי הקדושה.
ח"ש הש"י שאעיניךימה וכו' ותראהבעיניךכי
א"א לך לעבור את וכו' כי מן הצורך שיהיה
גליות לברר הניצוצין הנדחין מארבע כנפות
הארץ
עוד שם פ' נצבים [ד"ה] .רשב ה"א את שבותך
ורחמך ושב וקבצך וכו' ...נודע כי ב'
בחינותניצוצין הנידחים הם ב' בחי' ,א'ניצוצין
הנידחים מבראויית מסוד שבירת הכלים מרפ"ח
ניצוצין אשר הם מפוזרים בכל הקליפות ,והש"י
עקדה זה להיותלוקיעשועין מעבודת עמו ישראל
בעת אשריעלו אותם אל הקדושה בכל זמן ע"י
מעשיהם הטובים .והנה זה הפיזור עשה הש"י
כביכול בעצמו שפיזר הניצוצין השייכי' לחלק
קדושתישראלבכדי שהםיעלואותן לשורשןע"י
מעשיהם הטובים.ופיזור השני הוא מה שגורמים
בעוה"רבכל עתע"י שז"ל ושארהעבירותכנודע
לכל זה הוצרך לישראל הגלותבין האומות לברר
כל אלו השתי בחינות ניצוצות הנידחים וזה
שארז"ל צדקות פזרונו בישראל צדקה עשה
הקב"ה עם ישראל שפיזרץ לבין האומות ,כלום
אדם זורע כור וכו' כדי שיתוספו עליהם גרים,
והכוונה עלהגריםגרוריםניצוצותהנידחים וזהו
ושב ה"א את שבות"ך ,ורצה לומר אותיות
הנידחים בעבור שבות"ך (מלשון הבת השובב"ה
משוב"ה ישראל) ,דהחנו בעבוד העבירות שלך,
ושב (השני) וקבצך מכל העמים אשרהפיצך ה"א
(בעצמו) שמה (בנפילת הרפ"ח ניצוצין במעשה
בראשית כנודע).
[וראה עוד שם פ' עקב ד"ה מהרו בניך וכו'

עמ' ב

ן המשומר בעממ"ו ...ר"ת עקודים נקודים
יי
ברודים ,ובהם נכלל כל סודות הבריאה...
בגימטריא שבת שהואיום מקודש להתבוננות
הרזין...
וכתב בס'נזייששכר (שבתות ,מא' א ,אות ח):

סור מרע

הוספות (עמ'ג)

עקודי"ם נקחץ"ם ברודי"ם בגימטריא
שבת הוא עפ"י הזוהר שם [פ' יתרו] דצ"ב ע"ב
שבת איהו כללא דאורייתא וכל רזין דאורייתא
בי'תליין עכ"ל כברידועלךעיקררזיןדאורייתא
הוא סודות מעשה בראשית ומעשה מרכבה עולם
התהו ועולם התקון בסודות המתקלא ,והן המה

עולמות הנק' עקודי"ם נקודי"ם ברודי"ם
בגימטריא שבת דאיהויומאדאורייתא ,בו סגולה
לעסוק ברזין דאורייתא ,הוא שב"ח אשד הוא
זכרון למעש"ה בראשי"ת וזכר ליציאת מצריכם,
ע"כ בו יסוגל עסק הרזין במעשה בראונית
ומעשה מרכבה .הבן הדבר.
[וכ"כ בקצרה גם בס' אגרא הפרכך (אות

קיח)].

ובספר דרך מקודיך מל"ת לב (חלק המחשבה
אות ד) :קודם חטא אדה"ר לא היה
האדם מצטרך לעשית המלאכות להשלמתצרכיו
עד אחר החטא שנגזר בזעת אפך תאכל לחם
שיצטרך למלאכות .והנה שבת הגין על אדה"ר
כידוע מחז"ל שאמרו שאמר אדה"ר מזמור שיר
ליום השבת.ונודע ג"כ מרז"ל שחטא אדה"רהיה
בענבים(יהיהאיךשיהיה עפ"יהסודכנודע),ויש
ג"כ אתנו פרפרת נאה ענ"ב ר"ת עקודי"ם
נקודי"ם ברודי"ם ,שבזאתהיה פגם אדה"רידוע
סודם לטועמים מעץ החיים ,והוא בגימטריא
שבת .הבן הענין ותתקן מעדנים לנפשך ע"כ
נצטווינו לעשות קידוש על היין לתיקון הנ"ל,
וע"כ בשבת נאסרו הט"ל מלאכות לזכרת זה
להורות שעלידיהנהגתינו עלפי התורה במהרה
יתוקן העולם מחטא אדה"ר ואזיהיה אח"כיום
שכולו שבת .ותמצא בכוונת ט"ל מלאכותדייקא
שע"י החטא נמשכו ט"ל קללות בעולם לאדם
ולאשה ולנחש (עחן בכתבי האריז"ל טעם
הכמוס) וע"י שמירת התורה יתוקן העולם
מקללותיו.

עמ'ג

ים התלמוד שם רמזאין מספרלסודותאלו.

יעשה טוב

קמא

ראה להלן עמ' ט ובהוספות לשם.

אלף החמישי כל היום דו"ה ...והווי נהפך
עלילמפוחית...
ראה בס' 3מ יששכר מאמרי כסלו-טבת (מא' ד

י

אות ד ,אותלז .מא' אות א),

זמ"ן רומזלזו"ןכיזמןבגימטריא מ"ה ב"ן.

ראה להלן הע' קא ובהוספות לשם.
י"ר האוחזת בשופ"רלהשלים ש"ך פ"ר.
וכתב בס'בני יששכר (תשרי ,מא' ב אותיג).
נוהגין לטבול פרוסת המוציא בדב"ש
בגימטריא א"ב הרחמ"ן או א"ב הרחמי"ם(,עיין
בכוונתמי כמוך א"ב הרחמ"ן).ויש לרמז בדברי
שלמה ,דב"ש מצאת אכולדייך ,סודי"ד האוחזת
בשופ"ר ,אשר י"ד משלמת ש"ו (דב"ש) מן
שופ"רלמנין ש"ך ,ומתמתקים ע"י השופ"רדיני
ש"ך ופ"ר כידוע,והבן.ואין להאריך בכאן.

פו"ך פוסק את הדמעה...
וכתב בס' אגפא רכלה פ ,ראה (ד"ה עניה
סוערה לא נוחמה) .הנה אנכי מרביץ
בפו"ך אבני"ך אמרו בזוה"ק שהגוים לא שלטו
באבני ירושלים ועד היום אם ימלא האדם את
עיניו בפו=ך ידאה כל אבני בית המקדש על
מכונם .אין לנו עסק בנסתרות לי"י אלקינו מה
הואענין הפו"ך ,ואצחן למשכילים מה פו"ך בך'
רבתי דאי"ק בגימטריא עצ"ת הוי"ה היא לעולם
תעמוד,והבן והנהתבין עודירושלי"ם כעת חסר
יו"ד בגימטריא ג"כ עצ"ת הוי"ה ,ויוסיף הש"י
במהרה בה סוד היו"ד (באפשר הכוונה על
נקוד"ת ציון) והוא לדעתי סוד ויסדתי"ך
בספירי"ם דהיינו בחי' יסוד יכונה ספיר ע"ש
הנקודהלבינה אשר בתוכה כמויו"ד והש"ייאיר
עינינו באמיתית התורה.
רבם" 3ו יששכר (נחמהג .אות א) :הנהישלי
רמז פו"ך (וספירי"ם היינו ב"פ) ספי"ר

י

קמב

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' ה)

ספי"רבגימטריא תת"ו,מנין התיבותשישנןבשני
בתיהתפילין,תפילין שלידותפילין של ראש.
עמ' ה

עסק החבמה הוא בסגולה לבטלהמקטריגים.
ראה להלן עמ'יב ובהוספות לשם
עת ...י"פהויי...יה"י או"רויה"י או"ר...

בס' בני

ראה גם להלן הע' קב .וראה עוד
יששכר(סית ,מא' ב אות ה בהג"ה ,תשרי,
מא' ד אות לג ,כסלו-טבת ,מא' ד אות פט ,אדר,
ה פ' בראשית (בפס'
מא' ב אות יט אגראדכינ
ויאמר אלקיםיהי אור ,ד"ה ועלפי דרך הקודש
בפס' ויקרא אלקים ליבשה ארץ ,ד"ה ר"ת וס"ת
בגימטריא עת באורי מד"ר פרורה ג' ,ד"ה ר'
ברכיה בשם רבי יהודא ב"רסימון פתח) .פ' לך
(ד"ה א"י ואגדלה שמך בפס' וה' אמר אל אברם
אחרי הפרד לוט מעמו ,ד"ה מתחילה אמר.
בפירוש בארות עמוקים אות פד .בפירוש בארות
עמוקים אותקז) .פ' בלק (בפס' עתהילחכו הקהל
את סביבותנו כלחוך השור כו' ,ד"ה ונרמוז ג"כ
ובלק) פ' דברים (בפס' ואצוה אתכם בעת ההוא
את כל הדברים אשר תעשון ,ד"ה ויש לרמוז
עוד) אגרא שפרקט (אות קלו שב) רגל משרה
מע' ד ,ד"ה דעת; מע'י ,ד"היהי אור הגהות
מהרצ"א(לך עלדף פ ע"א ד"הסתרי תורה וירא
על דף קטז ע"ב ד"ה בראשו .ויצא על דף קנג
ע"א ד"ה קרוב .מקץ על דף קצה ע"ב ד"ה
לאנהרא .תרומה על דף קנה ע"ב ד"ה סמוך
לאמצע) וה" ברכה (פ"ח ,מ"ב ד"ה נוטלין
לידים מ"ה ד"ה אחשבה לדעת) דברים נחמדים
(לקוטי המשניות לאלב.פירושי הש"ס אותכח).

או"ן גליו"ן בגימטריא יוס"ף דקדושה זה
לעומת זה ,עתןבקרנייםודןידין.
ראה גם בס'
הטרה בערכים .א ,ד"ה או"ן
גליו"ן.י ,ד"היוסף מבטלקליפת .כ ,ד"ה

כו"סיי"ן.

רני

לעץ החיים

ערו"ם ...סודהקליפההידרכה אשר מטרחבן
שסףיבטלנה במהרה ,עתןבקרניםפי' הפסוק

ויהי האחדמפיל הקור"ה...
וכתב בס' רנן מטרה (מע' ע ,ד"ה עורב) בשם
ס' קרנים ופ"דןידין :עורב הוא קליפת

עש"ו כנ"ל ,והוא יש"ו הנוצר"י אשר מרומז
בר"ת ונוק"ב ש"מ י"י .ויונה בן אמיתי מבטלו
(נראהליכי הנה הואיהי' משיחבןיוסף ,ויבטל
אמונה הרעה הזאת והקליפה הזו) ונרמז בפסוק
ויהי האחד מפיל הקור"ה ,וכבר דרורו רז"ל
שאותו האחד הי' יונה בן אמיתי תיבת הקור"ה
בגימטריא הרשע הנ"ל (והנה תראה שדוד הוא
משיח ,גםיונה הוא משיחבן יוסף ,הם יבטלו)
ויונה מבטלו בסוד עמודהימיני דקדושה שהוא
נצ"ח,כיכןיונה במילואו כזה יו"ד ו"ונו"ן ה"ה
בגימטריא נצ"ח והנה כשתצרף קליפת ער"ב
לשם הרשע הנ"למנין הקור"ה ,בגימטריא ש"ר
פ"ח הוא שר הכלבים שנקרא פ"ח.
רערד שם (מע ,י ,ד"ה ישו) :ישו הנוצרי הוא
קליפת עורב ,ובהסיר אות הו' שהוא אות
חיים נקרא מו"ת וביטולויונה בן אמיתי שהוא
משיחבןיוסף .והנהיונ"ה במילואו כזה יו"ד ו"ו
נו"ן ה"ה בגימטריא נצ"ח ,וזה סוד בלע המו"ת
לנצח שהוא סוד קליפת מות הנ"ל ע"י יונ"ה
שהוא בגימטריא נצ"ח וג"כ יתבטל ע"י דוד
שהוא ג"כ בגימטריא ער"ב בסוד החשבון
אכפלתא דאכפלתא(עיין באות ח' ,חשבת) .והנה
ש"ו בגימטריא הקור"ה שהפיל התלמיד דאלישע
הנביא שאותו התלמיד הי' יונה ,והיא הקליפה
השלישית מק"סקליפות שהביאקין לעולםבמנין
שמו (ונראה לי שע"כ נאמר לאדום על חרבך
תחי' ,להיותו מקליפתקין הרוצח הקדמון) והנה
האיש הנ"ל נרמז בתורה ונוק"ב ש"םי"י בר"ת,
וכשתצטרף חשבון יש"ו לחשבון קליפתו עור"ב,
בגימטריא ש"ר פ"ח שכתבוהקדמונים שהוא שם
ן על הקרניים פ"ג
הכלבים.עיין כל זה בדןידי
וכבר שמענו ממגידי אמת שאירע מעשיות כמה

פעמיםבלילנטילתוועקירתומן העולם ,שמנהג
כל ישראל שלא ללמוד תורה ,ואירע לאנשים

סור מרע

הוספות (עמ'ו)

שלמדו שכא כלב לכתיהם והמשכילים יכינו
שודאו ,ומנהג ישראל תורה הוא.

עמ'ו

דברי שבב"יהיוחתומים ...ולא נתגלהעדין
הרזיןדורין של עולם ההרקון..כיעדייןהיי
באלף החמישי רצדתן לא היו מתעצצין
הנשמות דעולםהתיקון
וכתב בס' אגרא ד8רקא (אות שכהד להבין
שיחתן של חכמי הזהר וחכמי הש"ס,

דהנה בזהר אמרו בכל מקום תא חז"י ,ובש"ס
לשונם הוא בכל מקום תא שמ"ע ,והלא דבר הוא
נ"ל דהנה ידוע שבירת מלכק קדמאין הי' בבחי'
עיני"ם ,משא"כ בבחי' אז"ן לאהי' שבירה כנודע
לטועמים מעץ התחם .והנה ענין השבירה היא
שהכלים נשברו והאור הפנימי נסתלק ונשאר
מבלי לבוש ,משא"כ בבחי' האז"ן נשאר
הפנימיות בלבושיו .והנה חכמי הש"ס דברו
בפנימיות מלובש בלבוש הפשט ,עלכן המליצו
והעריכו דבריהם ליחסה לחוש השמיעה שהוא
באז"ן שהפנימיות מלובש בלבוש .משא"כ חכמי
הזהר הנה דברו בסודות הפנימיים מבלי לברש,
הנה הראדמירן אררר"ת העי"ן אשר נשארו מבלי
לכוש עלכןהיודברי הזהרנעלמים מכמה דורות
כי הסתירם הש"י עד אשר התנוצצו הנשמות של
עולם התיקון כנודע ,שאז היה יכולת להכיל
בנשמתם דברי הזהר .ונ"ל עוד הנה חוש הראות
אינו רואה דרך מסך ,משא"כ חוש השמע שומע
אפ" דרך מסך ומלבוש וכותל ,והנה כזוה"ק
הדברים גלויים לעין נראים שהם רזין אמר תא
חזי ,משא"כ בגמ' בדברים הנסתרים הם מכוסים
בלבושים לא יושג בחוש הראות רק בחוש
השמע ,אמר תא שמע.

[עוד בענין אלף החמישי ,ראה להלן עמ' סח

ועמ' צז (וכהוספות לשם) ע"ד העסק
בחקירה אלקית באותן שנים].

רעשה טוב

קטג

האיר ה' עימה כשנת שע"ה לאלף העדשי
ע"י נשמת בצלאל בן אורי וכו' ..,הוא
נשמת ...הארע"ל ...אעפ"י שתלמודי
הארט"ל היו מאין דבריו כהצנע מעשת
של"ה עד שא ש"ץ ...נשאר עוד מספר שם
העולם תר"י ...מספר צל"ם דמו"ת...
והתחלת ההחגלות משא של"ה אשר נשאר
משפת העולם מנין יוד עליכם סתר"ה...
מספד אד"ם כצל"ם ובדמו"ת...

וכתב בס' אנבאדנונה פ'ריקהל (בפס' ראר קרא
ה' בשם בצלאל ,ד"ה במדרש טוב):
במדרש ,טוב הי' שמו של בצלאל משמן הטוב
למה שפרסמו הכתוב שנאמר ראו קרא ה' בשם
בצלאל עכ"ל .הנה הדבר הזה כולו תמוה .ונראה
לרמז דהנהידוע נשמתמרןה84ריוש5הי' בצלאל,
נשלחה אלינו לגלות רזין דמתקלא סוד עולם
התיקון אשר הי' טמיר ונעלם מדורות הקודמים.
והנה כאשר נפטרלחיי עוה"ב לא רצו תלמידיו
לפרסם תורתו עד שנת שמק ש"ץ לאלף הששי.
והנה הגם שבשנת שמן נתפרסמה תורתו ,משא"כ
כשהי' מרן ז"ל בתחם לא רצה ללמד רק
למהרח"ו ומעט יחידי סגולה ,עכ"ז יותר הי'
טובה בעולם בהיות שמו בעולם ,כי תיקן

בלימודו אתכל העולם,

ועוד שם פ' בראשית(בפס' אאמראלקים נעשה
אדם וכו') [ד"ה] נעשה אדם בצלמנ"ו
כדמותנ"ו .התחלת התגלות סודות עולם התיקוו
הי' בשנת של"ה לאלף הששי כנודע מדבריגורי
האריזתן ,הוא התגלות רזא דמתקלא דרך קוין
כנודע .והנה נשאר משנות העולם עודשנים מנק
הסת"ר מספר אד"ם בצל"ם ובדמו"ת והנה עי'
בספר הקהל משה אשרתלמידי האריז"ל לאגילו
לאחרים סודותהללו עד שנת שמ" 7לאלף הששי,
נשאר משנות העולם צל"ם דמו"ת הבןהענין.
וכסי שתא ד8רקא (אות קכ) 2גילף סודות
התורה מעולם התיקוו רזא דמתקלא רזא
דאדם ,התחיל ההתגלות הזה בעולם ע"י מרן
האר"י  587בשנת של"ה לאלף הששי .הנה נשאר

קמד

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' ו)

אז משנות העולם לתשלום ששת אלפים דהוה
עלמא מנין הסמ"ר ,יהי עליבם סתר"ה ,מספר
אדם בצלם ובדמות .ותלמידי האר"י ז"ל לא רצו
להתפשט החכמה בעולם עד שנח ש"ץ ,נשאר
משנות העולם ית"ר מרעהוצדיק ,והרשעיםכוננו
חיצם על ית"ר שדוברים עתק על חכמה הקדושה
הנ"למנין צל"ם דמו"ת (הוא סוד משפיע ומקבל,
בחינת זכר ונקבה) בגימטריא ש"ץ ,מנין השנה
שהתחילה החכמה של עולם התקון והתלבשוה
הפרצופים להתפשט בעולם.

ובסן דרך מקהיך מ"ע א (אות יט ד"ה בהיות
כוונתי בכל מצוה) אף ממעט את
הדמות שנא' כי בצלם אלקים כו' וכתיב בתרי'

ואתם פרו ורבו ,והכוונה מאחר שהוא הדמו"ת,
והת"ת הצלם ,א"ב ממעט הצל"ם מהרמו"ת כי

שניהם משפיעים בעולם השפל .עפ"ז אמרנו
דידוע דנתגלהלנובגילוי החכמה הנפלאה מעולם
התיקון והמתקלא בחי' הפרצופים ע"י מרץ
הארה"ב בשנת של"ה ,נשאר משנות העולםמנין
הסת"ר,מנין אד"ם בצל"ם ובדמו"ת .וחכמי א"י
לא רצולגלות החכמה הזאת עד שנת ש"ץ ,נשאר
משנות עולם ית"ר (והחולקים על החכמה הלזו
כת אפיקורסים כוננו חיצם על ית"ר).מנין צל"ם
דמו"ת הואעניןתיקון המתקלא ,צלם ודמות אדם
כביכול .השי"תיראנונפלאותואליאמרפינו דבר
שלא כרצונו.

ועוד שם (אות בד ד"ה עוד אשמיעך את דברי
אלקים) :אציגה נא עמך בכאן דבר
מתקבל ,את אשרנודעכי הסודות מעולם התיקון
והפרצופים נתגלו לנו ע"י ה94יזשל משנת של"ה
לאלף השש"י הוא בחי' יסו"ד כנודע ,עכ"ז לא
רצותלמידיו לגלות החכמה עד שנת ש"ץ ,שמין
רמז לחכמה ,מקום ששמן מצוי שם החכמה
מצוי' ,שאשה התקשית דיואב תוכיח אשר על
ידק נמתקו רינים ובעם של דור כסא מלכות,
והבן .והנה תתבונן בס' מאורי אור צ' רמזליסוד
דדכורא ,ש' דשד"י רמזליסוד דנוק' ע"ש הטעם.
והנה שנת ש"ץ רמז ליחוד היסודות ,וגם ש"ץ

לעץ החיים

בגימטריא זכ"ר ונקב"ה ,לעת כואב נתגלה לבאי
עולם רוי דרוין ומן או והלאה הנסתרות כמו
נגלות ,כי מן אז והלאה נקראים דרונ' דמלכא
משיחא ובכל יומא ומני' הוא ,והבן.
ובסן
אגרא דבלה פ ,נח (ד"ה במקראי קודש
הללו ,באמצע) :ותבוא אליו היונה לע"ח
ער"ב ,רצה לומר באלף הששי ,ובפרט בשנת
של"ה שנתגלה מפשורעינינו האריזתן והתחילו
להתנוצץ ניצוצי החכמה ונתבטל גזירות
השמדיות והגירושין ,וזה יאמר והנה על"ה זי"ת
טר"ף בפי"ה הם חכמת התורה על פי הקבלה
הקדושה ,ויד"ע נ"ח כ"י קל"ו המי"ם מע"לפנ"י
האדמ"ה ונתבטל הגזירות החמורות והתחילו
להתנוצץ מאורי אור התורה ולברר הנה"קוביטול
הקליפות מן הארץ.

החזרת האלפים לאלפי"ן (בסוד הכתוב איכה
ירדוף אחד אלף).
במקומות רבים משתמש רבעו בחשבון החלפת

האל"ף לאלף והאלף לאל"ף ,ובד"כ
מזכיר על כך את הפס' איכהירדוף אחד אלף או
את הפס' הקטןיהי' לאלף ובכ"מנוסף גם ביאור

הענין.

בסן רכל מררה (מע ,א ,ד"ה א בצורתהנרמזין).
אלף במילואה הוא א'ל"ף,להיות מכל מאה
נקודות נעשה אות א' ,וכל נקודה הוא בסוד י',
א"כ כל אות אלף בחינות ע"כ האות הראשון
הוא אל"ף .וג"כ בהחורתהגלגל האל"ף הוא אלף
בהחשב האותיות כמנפ"ץ אחר הח' ,ממילא הצ'
הוא ט' מאות ,אח"כ האל"ף הוא אלף (ובפרט
בצירוף אי"ק בכ"ר וכו' הצירוף האחרון הוא
טצ"ץ הוא ט' מאות ותשעים וחמשה ,ואח"כ
האל"ף משלים לאלף .נ"ל).
ובסן
אגרא שכלה פ ,בראשית (ד"ה ויברך
אלקים את יום השביעי) :וזהו ג"כ
משארז"לאין הברכה שלמעלה פחותה מאלף,כי
מנין האלף חתר לאל"ף ,ושוב מתחילהמנין עד
אלף עדלאיןכויעוד.

סור מרע

הוספות מגמיז עמי ז-ח)

רבס' בני הבשכר(כסלו טבת מאמרב .אותחי):
ידוע מן הזהר ומתלמודא דירן דברכתא
דלעילא אינה פחותה מאלף ,במקום אחר כתבתי
טעם לזה משום דמספר אלף הוא בלי גבול,
דמספר אלף הנה הוא חוזר לאל"ף ,וא"כ הוא
דבר שאין לו גבול וסוף (ותתבונן הדבר באלפא
ביתא דאי"ק בכ"ר עד טצ"ץ ,הנה הוא ט' מאות
ותשעים ותשעה ,ושוב האל"ף משלים מספר
אלף הבן) וע"כ תמצא הברכה שבירך יצחק
ליעקב יש בה קי"א אותיות מנין תיבת אלף,
להורות שהוא מבלי גבול וסוף ,כנ"ל.
וכש לקומי מהתצ"א (אות רכס) שגר אלפיך
י"ל שרמז משארז"ל שהברכה שלמעלה
אינה פחותה מאלף (שהברכה באת כביכול מן
החכמה ,ואאלפך חכמה ,ומספר אלף הוא לאין
משער בהחזרת אלף לאל"ף ,נמצא הוא ברכה
מבלי סוף ותדע הברכה שבירך יצחק ליעקביש
בה קי"א אותיות מנין אלף ,זה שדרשוויתן לך
וכו' יתן ויחזור ויתן ,בהחזרת האלף לאל"ף
מתחיל שובנתינה מחדש ,והואמבלי משער) ע"כ
אמר וברך וכו' שגר אלפי"ך ,היינו להורות
הברכה העליונה שהיא מספר אלף וכנ"ל

וראה גם בס'הגהות מהרצ"אויצא על דף קפא
ע"א ד"ה באמצע.

עוד דוגמאות לגימטריות בהחזרת האלפים
לאלפי"ן ראהגםלהלן בהע'לו בנייששכר
כסלו טבת מאמר ב' אות ח; מאמר ד אות פט;
מאמרו אות ז; מאמר יא אות ה .אגרא רכלה
בפ' בראשית בפס' בראשית ,ד"ה עוד ב' רבתי;
בפס'ויעש אלקים את הרקיעויבדלבין המים כו'
ובין המים ,ד"ה הנה ההבדל הוא בחינת הגבול;
ד"ה והנהרהרביעי הו"א פר"ת; בפס'יום הששי
כו' ,ד"ה ס"ת כל הפסוק בגימטריא; ביאורי
תרגוםיונתן פרשה ב אות ט; פ' לך בפס' ויאמר
ה' אל אברם ,ד"ה יש לרמז בתורה הק' שנרמז
בה שיעורהימים; בארותעמוקים על פ'לך ,אות
רפת; בפ' ויצא ד"ה התחת אלקים אנכיכו' .שם
ח"ב בפ' בחקותי ,ד"ה במד"ר למה נאמר

ועשה טוב

קמה

באברהם ויצחק א"ף; בפ' בהעלותך ,ד"ה
אחשבה לדעת בהעלת"ך את הנר"ת חסר ו'; בפ'
פנחס בפס' לצפון משפחת הצפונ"י ,ד"ה יש
להתבונן שבמנין כל השבטים; בפ' דברים בפס'
ונעבור מאת אחינו כו' ,ד"ה תנחומא אלה
הדברים ,יתברך שמו של מס"ה אגרא דפרקא
אות שכח; שם רגל יושרה מע ,א ,ד"ה אבו"ת,
ד"ה אמת ה"ס היחוד ,ד"ה אותיות; מע' ח ,ד"ה
חיות; מע' מ ,ד"ה מש"ה נק' הדע"ת; מע'נ ,ד"ה
נבואה; מע' ת ,ד"ה תשובה.דבריםנחמרים (מנא
הא מילתא ,אותיט).

עמ'ז

הקדוש עלית הבעש"ט זצוק"ל נבג"מ הוא
האירעיני העולם האיך לעסוק במושכלות
וליקח מהחכמה עבודה שלימה ותמה.
ראה בס' עמרת צבי (זח"א סו ,ב [פרשת

בראשית ד"הזהררזא דא בראשית])-נעתק
להלן בהוספות לעמ' ח.
עמ' ז-ח

ספר הזהרמל זהרא דאמא עלאה...יפקוןכי'
מלגלותא...
וכתב כס' בני יששכר (אייר ,מא' ג אות ב):
ועתה אתה ברוךי"י קורא נעים ,תשכיל

ותבין אשר ביום זה [ל"ג בעומר] התחלות
התגלות הטוב של התורה שנגנז בה האורכי טוב
הוא האור שהאדם מביט בו מסוף העולם ועד
סופו ,בזה האוררואיןמסטורין שליוצרכראשית.
הנה ר' שמעון בןיוחאי קראוהו בוצינא קדישא
כי על ידו נתגלו באיתגליא סודות התורה ה"ס
האור כי טוב הגנוז בתורה ,ע"כ נקרא ספרו
הקדוש זה"ר אור המבהיק מסוף העולם ועדסופו
או"ר הטובהגנוזבהורה ...עדיתגלה במהרה אור
משיח צדקינו ,כמשארז"ל ויאמר אלקיםיהי אור
זהאורו של מלך המשיח בזכות התעסקות כהאור
כי טוב אשר השאיר כוצינא קדישא לכרכה
ולתחם ולאור לכלישראל...

קמו

הקדמה ודרך

הוספות 5לכו' ח)

ספרו הקדוש זוהר המאיר ומבהיק מסוף העולם
ועד סופו ..והוא מאיר לנו בגלותינו עד
כי יבא משיח צדקינו דאתמר בי' ויאמר אלקים
יהי אור (בגימטריא ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן) זה אורו
של מלך המשיח יבא ב"בויגלהלנו האורהגנוז.
והמשכיליםיזהירו כזה"ר הרקיע.
עמ' ח

ופוקחזי מה עלתה להשלשהחבירים באידדא
שנגנזו בדביקות נפלא.
וכתב בס' אגרא רכלה פ ,לך (ד"הויהי אברם

בל צ"ט שנה) :הבורא ב"ה ברא עולמו
בצמצום והתפשטות ,כל האדם המחוייב לילך
בדרכיו כביכול המתבונן במושכלות ומדבק א"ע
בחיי החיים ע"י התורה ומצותי' והשכלת עצם
יחודו ,צריך ליעול וליפוק .הכוונה יובן לך
כשתתבונן באידרא קדישא מרשב"י וחביריו
כשדברו בנפלאות תמים דעים ודבקו נפשותם
בצחצחות אמיתייתו ,עשרה עאלו ושבעה נפקו,
כיהני תלת הברייא דעאלו ולא נפקו נשארו שם
ונתבטלו בהדבק נפשותם .והשבע' דעיילו ונפקו
אחרא נשארו חיים וקיימים ,והשלשה לא יכלו
לסבול שיהיו כלים הגופניים במציאות אחרי
התבוננות הגדולה בצחצחות .ופוק חזי מה אירע
לקדושי עליונין נדב ואביהוא בקרבתם לפני ד'
וימותו ,ע' באוה"חותבין אפס קצהו .והנה עצות
מרחוק אמונה אומן להיות האדם מתהלך
במישרים ולהלך בדרכיו בצמצום והתפשטותכדי
שישארחיוקיים עד אשריבוא בעלהפקדוןליקח
פקדונו .וזהענין והחיות רצוא ושוב .וזהו שאמר
הש"י לאברהם אחר שנתראה אליו בשם הוי'
שהוא התפשטות החיות ,אמר א"ל שד"י לצמצם
החיות כפי כח הנבראים ,וכה תעשה גם אתה
התהלך לפנ"י להתבונן במושכלות עליונים,
כמש"ל פנ"י בגימטריא חכמ"ה בינ"ה ,ואעפ"כ
והי"ה תמי"ם שלאיתבטלוכלים הגופנחם שתהי'
בבחי' רצוא ושוב.וכן למד אברהםלבניו אחריו
בס' יצירה ,אם רץ לבך שוב לאחור .והבן ,כי

לעץההיים

א"א לפרשיותר[ .וראה עוד שם פ' בחקתי ,בד"ה
ונתתי משכני בתוככם כו' צ"ל כיון שהבטיח
הש"י].

לעיין בספד הזהרלידע מקוד האוד מתוק הוא
י חוכתם כמה
לעינים ,ושלא לצאת יד
ל
ב
א
,
ט
ו
י
פ
שאומרים כלבר כמו איזה
צריך
*חןבו...מוסריםגדולים...להיותמרכבה...
אין חכמה בעולם כחכמתעמקיסתריתורה...
ומתוקים מדבש ונופת צופים ...ספר הזהד
סתום וחתום ...מי שלא טעם מעץ התחם...
דביה האר"יז"ל ...שלחו ה' להאיר ולפתוח

עימת העורים...

[ראה גם להלן עמ' סא].

וכתב

בס' עמרתצבי (זח"ב לט ,ב [פרשת בא,
ד"ה ובאר יהודה]) :והנה אחי הארכתי

בכ"ז כי דברי ספר הזהר חתום וסתום וברמז
והסתר ידבר וחלילה לנו לבלוע דבריו הקדושים
לאכול בהלעטה ,אמנםצריך ללעוס ולמצוא בהם
טעם מתוק לחיך ,הגם אשראין אתנו לידע עד
עומק תכליתו כ"א כדמסיק תעלא מבי כרבא
צריכים אנחנו ליגע עצמינו להבין ולהשכיל את
אשר תמצא כח השכל לטעום בטעם מתיקות אשר
בו ,כאמרם כ"פ אלו לא אתינא לעלמא אלא
למשמע דאדיו בא אחי וראה ,לבא אל העולם
השפל הזה עולם הבל והיסורים קשים בו ,מן
עולם אשר הוא כלו אור בשביל דבור אחד
לשמעו ולהבינו בטוב טעם ורעת .ובקשתיך אחי
לעיין ותראה כי מצד ההכרח הארכתי ועם
האריכות קצרתי הרבה .ואתה אחי דע לך.

ועוד שם (שם פה ,א [פרשת יתרו ,ד"ה שמע
בני מוסר אביך]) .עיין בזהר הרקיע דף
ק"דבפי' ס"ד להאריז"ל מה שפירש בו האריז"ל
בעצמו מכתיבת ידו ותמצא בו מיני מעדנים
ותראה איך לפרש דברי הזהר כמה צריךלדייק
וליגע עצמו בכל תיבה ומלה לטעום טעם מתוו
האו"ר לעינים ,ולא לאכול דברי הזהר בהלעטד

סור מרע

הוספות (עמ' ח)

אבל חיים הם למוצאיהם לדקדק בכל תנועה
ימצא מוסר חכמה אור הגנוז לצדיקים
ועוד שם (זח"ג מג ,ב [פרשת תזריע ,ד"ה
וששאלתני אחי ידיד נפש]) והנה הלומד
ספר הזהר הקדוש בהלעטה אינו רואה בזהסימן
ברכה ונחת רוח ומתוק האור וכו'

רערד כתב שם (זח"ג קנה ,א [פרשת כהעלותך,
ד"ה אמנםראיתילגדולי הפוסקים]) .הזהר
הקדוש כו' ר' שמעון כו' כמה אוצרות פתח ,כבר
גאוני ארץ קיימו וקבלו לא ימישו מפיהם נופת
צוף דבש אמרותיו הקדושים הבוערים ברשפי
שלהבתיה תכלית החכמה תכלית דרכי העבודה
והתורה ,שם יתנו צדקת השם להבין עפ"י דרכו
דרך הקדש תורה קדומה אשרינו מה טובחלקינו
שזכינו לאורולילך ולהגות באמרי נועםכזיוזוהר
עליון אור הקדש ,חכו ממתקים וכלו מחמדים
מיםשאין להם סוף וקץ,להבין ולהשכיל במעשה
בראשית ובמעשה מרכבה ואיך להיות מרכבה
להתייחד ולהשיב נפש אל מקור מקום מחצבה
ושרשה וזאת נחלט ונשרש בנפשי אשרמי שלא
ראה אור ספר הזהר לא ראה אורמימיו ,וכל שלא
טעם מן מתוק האור לעינים ורואי שמש שמוש
תלמידי חכמים העוסקים ומעמיקים בחכמה לא
טעם טעם תורה מימיו ,בכמה הליכות עולם ,על
כל קוץ תלי תלים של הלכות לאלפים ולרבבות
כאשר ת"לזכינו לראות עולמנובחיינו אחדמני
אלף טעם עולם הבא ממש מגודל מתיקת דבש
נופת צוף דרכי הקדושה והיחוד ,ברוב חסדו ה'
עלינו לא כגמולידינו.

וערד שם (וח"א סו ,ב [פרשתבראשית,ד"הוהר
רזא דא כראשית]).. :דעלך אחיידידיכי
הי' לנו כמה פנים לפרש דברים החתומים האלה
להראות עומק העיון כחכמה אבל בררתילי דרך
אשר יסבול הלשון החכמה הרצוי' לפני אדונינו
לעבודתוית'כו'יהי' ה'אלקינועמנוונזכהלהבין
דרכיהיחודהאמתיונזכהלראותעיןבעיןשרשי
הדברים שרשי העומקים הנפלאים פליאת החכמה
ותאיר החכמה פנינו כמו שמיועד לעובדי השם

ועשה טוב

קמז

ע"י עבדיו הנביאים .בודאי לא הי' צריך האר"י
ז"ל לגלות דברים ודרושים מאורות נעלמים
כאלה ,ובפרט התנאים הקדושים בעלי אסיפת
הזהר כי כלם ידעו אותם למקטנם ועד גדולם,
אבל לא גילו אלא לנו לפחותי הערך שלא
תשתכח התורה .והנכנס בעובי הקורה לחקור
ולדעת ולהבין את אשר סדרו לנו בעלי הזהר
הקדושים והאר"י ז"ל בדרושיו העמוקים מניים
ובשמוש ת"ח חכמי הדור אשר דרכי העבודה
מסורה בידם פא"פ ,כודאי אחרהעיון יראהבעין
השכלכי כל דברי הזהר הקדוש הם רק דרך רמז
ורושם דקוהאר"יז"לעירוקדישמןשמיאנחית
לגלות מצפוניו ומסתורו וסתרו עומק מחשבת
אלקינו ,ואחריו הרב הבעש"ט הקדוש ותלמידיו
הקדושים משדתיעליון גילו לנו דרכי הנתיבות
והשבילים הדקים הרשומות והרמזים האלה
למתתקפי בפולחנא דמארן כו' לדעתולהביןכולי
האיואוליאיזה תיבה או דבור או אפי' אות אחת
לדברלריח ניחוח לעשות נחת רוחליוצרינו ב"ה
וב"ש הגדול והקדוש מה מאד עמקו מחשבותיו,
יתגדל ויתקדש שמו של מלך מלכי המלכים ע"י
עבדיו.

רערד

שם (זח"א לא ,ב [פרשת בראשית ,ד"ה

וכד אתכניאו וכו') :והנה לפרש בדרך

פרט אין בידי ולא יספיק הזמן ,והאיש החפץ
חיים ודבקה נפשו לדייק בדברי הזהר בכל מלה
יעיין בע"ח וממש בכל הספר בביאורו לכל
הברורים והנעשים ככל העולמות והפרצופין,
וימצא מלין מתיקין כדובשין .ולא עלי המלאכה
לגמור אחר אשראני מוטרד ת"ל בדרכי העבודה
כיד ה' הטובה עלי ,ולא באתי כ"א לאוקומי
גירסא בסיעתא דשמיא.
ועוד שם (זח"א לג ,א [פרשת בראשית ,ד"ה
והנה אחיי בואו וראו])... :אחיי ורעיי
תעיינו היטב בדברי הרב הגדול הזה מתלמידי

רבינו המפרש המאמר הזה,אשריש בו כמה
הקדמות הצריכים לבעלי העבודה ,לידע אותם
לעיין בדרכי הזהר הקדוש אשר בו נחתמו כל

קמח

הקדמה ודרך

הוספות (עמי ח)

לעץ החיים

טעמי התורה והעבודה טעמים מתוקים מדבש
אשר תראה בתורה שבכתב ובדברי חז"ל
בפליאות רבות ושונות הכל מתפרש יפה יפה
בעיון היטב דברי ספר הזהר וכבר הארכתי בזה
במ"א ואשראיןלו דעתעיוני בזהרלדקדק אחרי
רמזיו בכנפי מתיקות לשונו הקדוש ואינו מוצא
בהם טעם לא ראה אור מימיו ולא טעם טעם
תורה ומצוה בימיו ,והזהר הקדוש קורא אותו
אטימי לבא סתימאדעייניןכי הלך חשכים ואין
נגה לו בדברי חז"ל המתוקים מדבש לפה
המאירין את העינים וחיים וברכה לשומעים
ומריחים ביראת השם כלהיום ודי בזה למבקשי
האמת.

והמצוה אשר זיכה ב"ה וב"ש לעם קדושו זרע
יעקב אשר בם בחר האל ,ובקע חלוני רקיע
והורידעוז מבטחה לעם קדושאלהייעקב.כידוע
ונגלה לעין כל בתורת רבינו האר"י ז"ל אור
ישראל וקדושו בספרי רבינו מהרח"ו תלמידו
המיוסדים לתורה ולעבודה ולהבין מסתורין
מצפוני אור התורה על דרך דרכי הזהר הקדוש
בשני האדרות ובספרא דצניעותא ובס' הסבא
דמשפטים בשרשי הנשמות וגלגוליהון המדברים
בשרשי התקוןאיך וכמה להשיב נפש המשוטטת
בעולם השפל הזה ,מה ענינה ומציאותה והויתה
להשיב למקורה להאיר באור החיים אור הגנוז
לצדיקים לעתיד לבא

שם (זח"א מה ,א [פרשת בראשית ,ד"ה

והנה דרכי הליכות עולם הליכות אלהינו מלכנו
בקדש בחורתינו הקדושה העמוקהמניים
מתפשטים לאלפים וריבוא רבואות דרכי"ם
ונתיבו"תושבילי"ןואורחי"ןלאיןקץואין מספר,
וכלם ברזא דצדיקיסוד עולם ,וכבר הארכתי בזה
במ"א ,והוא תכלית חקת העולמות אהבת
החברים תלמידי חכמים העוסקים בהליכות עולם
לו כו' .והנה כל ספר הזהרנתיסד על ביאורשני
האדרות המספריםבעניןתכליתשיעור קומתיוצר
בראשית כו' .מזה תבין אשר הסבה לקדושים
ההם דהוי אזלי באתרא בכוונה מכוונת ע"ש כל
ארחות ה' חסד ואמת לעסוק בדבריהם הנאמרים
באמת בארחין דאתפרש כזעיראנפין כו' .ומעתה
ביןתבין גודל בהירות זהרי אור היחורים וזווגם
אשר עשו החברים הקדושים ההם בהילוכם בדרך
הקדים וכ"ז הוא לברר וללבן להאיר בחשך אור
לישרים דרכי ה'צדיקיםילכו בם.

ועוד

והנה אחר שסדרתי לך]). -ודע לך אחי
שכאשר תעיין בפרקי הכ"כ הנ"ל ובגוער
הקדישים ובכל מקום בדברי רבינו [האריז"ל]
המדבר בענין ההיכלות בתחלת ההשקפה ידמה
לך שהם כמה דברים כפולים ומכופלים ביתורים
רבים ,אמנם אםתעיין ותפקחעיניך תראה יעלת
חן ואילת אהבים ודדי' ירווך בכל עת ,תראה
דברים דברי טעמים מחודשים מובלעים בכנפי
לשונו הקדוש אשר בהם יופקחו עיניך להבין
ולהשכיל בדברי הזהר הקדוש אשר האריך וכופל
באלו ההיכלות ודורש טוב לעמו להאיר עיניהם
במאור תורתו במהרה אשר בזכותה יבא גואלינו
ה' צבאות שמו במהרה בקרובבימינו אמן ואמן
ועוד שם (זח"ב נ ,א [פרשת בשלח ,ד"ה והנה

בשני פסוקים הראשונים]).. -כידוע לכל
באי שער העבודת התורה תורת רביע האריזתן
אשרעלידונגלהכל סתום משני האדרות ומשאר
דברי הזהרוהתקונים כידוע.

ועוד

שם (זח"א נח ,א [פרשת בראשית ,ד"ה
ר"ש הוה אזיל בארחא וכו'])... :באמת

חיבור ספר הזהר הוא על תקון העולמות אחר
השבירה וביטול ופגם ,ברזא דצדיק הד"ר אשר
ממנו התחיל התקף לתקן לברר הטוב מן הרע
ולהעלות העולמות כלים הנשברים ע"י התורה

ועוד שם (זח"א מא ,א [פרשת בראשית ,ד"ה
ודע לך אחי ידידי]) :ודע לך אחיידידי
אשראין כחבידינוואין אתנויודעעד מהובאיזה
בחי'ובאיזהעולם הזהר מדברואיןבידינו לעמוד
על סוף עומק העית בבירור טעמם ונימוקם של

ההיכלות והרוחין והנפשין והנשמות הממונים
שכהם,והגם אשררכינובהיכלאכי"עהאריךלנו
ומברר ומסדר ומסבירפנים באנפיןנהירין אמנם

סור מרע

הוספות ~מ' ט)

גילה לנו טפח ומכסה אלפים ,והסברא להבין
מדעתוישלנו אזהרה גדולהמןרבינו ז"ל האלהי
כו' ואם נאמר איזהענין לתרץ דברים הסותרים
כ"ז הוא בדרך אפשר עדיערהעלינו רוח ממרום,
כי מוכרחים אנחנו לעסוק בשכלינו כל מה
דאפשר כי תורה היא וללמוד להגות בה אנו
חייבים עד מקום אשר ידינו מגעת בכל כחינו
בכדי שלא נשאר בקושיא ח"ו כו'
הגם אשר אין לנו עסק בנסתרות אמנם כבר
הקדמנו שאנחנוצריכין לחפש בכל כחינו
בלתי לה' לבדו לעלות מעלה להעמיק ולבחון
ולבדוק בגנזי נסתרות כברא דמחפש בגנזוהי
דאכוה עד מקום שיד שכלנו מגיע .וככר אמרנו
על מה שנאמרבתקוןו'מן הי"א שבסוף התקונים
כי יפלא ממך דבר ההוא דאתמר בי' במופלא
ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקורעיי"ש,
והנה בסוף הפסוק אומר וקמת ועלית אל המקום
ובאת ודרשת וכו' והגידו לך את דבר המשפט,
הלא הפסוקמיירי במופלא ממך אל תדרוש,וכן
הוא לשון פלא מכונה על חכמה קדומהנתיב לא
ידעו עיט ולא שזפתו עין רואה ,והוא בערך
המדות בחי' א"א כתר שבנקודות ואיך אומר
וקמת ועלית ובאת ודרשת כו'
אמנם אחי ידידי בודאי מתחלה אסור לדרוש
במופלא שלא יתבלבל מחשבתו וישאר
בקושיא ח"וויצא לחוץ כמעשה דארבעה שנכנסו
לפרדס הס מלהזכיר ,והא למה זה דומה לאיש
עומד בארץ ורוצה לקפוץ אל אגרא רמה אם לא
יעלה דרך סולמות והדרגות בנפשו יעש ,אבל אם
הולך מדרגא לדרגא עד אשר יעלה מעלה לרום
העליות ונעשה ונשרש אצלו הסוד ונעשה פשוט
אצלו ואז צריך לעלות יותר ,כי השמים לרום
ותקרת העליה הגבוה נעשה אצלו כקרקע עומד
על הארץ ומביט השמימה ומתפתחין לו עוד
היכלות ושמימי' עד רום המעלות וגבוה על
גבוהים .וע"ז אמר הכתוב לא נפלאת היא ממך
ולא רחוקה ,ודי בזה .ותשים עיניך ותראה
נפלאות ב"ה וב"ש שבראנו לכבודו

יעשה טוב

קמט

ובסי בית משהאל (דרוש נחמד בענין תפילין,
ד"ה ואחר אשר אנחנו) :אחי דוק ע"פ
דברים האלה בזה"ק ובתקונים ותבין ,ולא יהיה
כדברי ספר החתום ,ולא באתי כ"א לערב קב
חומטין הגם אשר הם דברו באורות נעלמים
רוחנים בלתי מושגים ,אבל באמתצריך להמציא
לבוש דרך עבודת הקודש גם לפשטן של דברים.
ואתה דע לך והעמיק בענין בזהר הקדוש וכו'
עמ' ט

ומשם יראה עומק המושג מכורתינו הק' הן
במקראוהןבש"ס ...אשרכלדבריהםנתייסדו
על דאורייתא.
רזיי
וכתב בס' עמרתצבי (זח"א בסופו [פרשתויחי,
ד"ה אמנם כוונת שלמה]) ועיניך יביטו

לנוכח בדקדוק לשון הזהר הלזה ותטעום מתיקות
לשתו הקדוש ויהי' לך לעזר ולסעד להבין
ולהשכיל דברי תורה ודברי הנביאים והכתובים
ודקדוקי תורה ודקדוקי סופרים הכל לעבודת
הבורא ב"ה וב"ש יזכנו לעבדו בלב אמת בנוה
הצדקכבנין אפריון וכו'

ועוד שם (זח"ב רב ,א [פרשת תצוה ,ד"ה תרין
קלין ותרין דבורין]) לא ידעו האחרונים
רזא דמלה וסברו שיש מחלוקת ,אבל חכמי
התלמוד סדרודבריהם עלרזין דאורייתא כדאיתא
בר"מ והמשכיליבין כמה דרכי הליכות עולם.
ובסן פרי קדשהלולים (הקדמה ד"ה והנה בזה
תבין מאידפליגו בגמרא) .כברנודע אשר
מארי דתלמודא סדרו דבריהם עלרזין דאורייתא,
והראשונים העלימו דבריהם.

רלעיל ב'הופפות מהרצ"א' אותו (עמ' ג) וכל
התנאים ואמוראים כיסו מסטורין שלהם
בזה הים הגדול רחבידיםים התלמוד ,שם רמז
אין מספר לסודות אלו.

ועוד שם הע' יג :מי שהאיר השי"ת עיניו
בחכמת האמת,עיניויראוולבבויבין אשר

קנ

הקדמה ודדך

הוספות (עמיי)

כל הש"ס ומדרשים מלאים מזאת החכמה
בפליאות נשגבות אשר כל הרואה עומד
ומשתומם על המראה

בדברי מהר"ש מאוסטרפאלייע ...תראה
פלאות ותברך ברוך שחלק מחכמתוליראיו...
ובס' רגל יוצרה מע' ר ,ד"ה רע"ב הגם שהרב
מהר"ש זצלה"ה הי"ד פי' באופן אחר,
עכ"ז כפלים לתושיה ומימיו אנו שותים

ולקמן [ראה עמ'יב]נביא לך עודראיות ערש
לדרגשדברי הזוהר בר"תוסופיתיבות ומספר
ומנין.
וכתב בס'עמרתצבי (זח"אריז ,א [פרשתויחי,

ד"התריןגמלין דסלקין קטפירא]) :אומר
לך מהשלבי אומרלי ,בכל מקום שהזהר הקדוש
מדבר בדברי חידה ובלשונות כאלה ,הכל רומז
לאיזה יחוד במספר התיבות והאותיות.
רראה עוד שם (זח"ג רכג ,א ד"ה הה"ד אעשה
לוכו') שדורשבדברי הזהר בר"תוחילופי
אתוון וגימטריא

עמיי

לא האירועדיין בימיו בתתי האר"י ז"ל...
שהנסתרות בזמן הזה הם במו הנגלות ,והוא
ז"לחווותפןיהרסו ...עלבן גדרגדר ...אמת
נבון הדבר שחלילה להניח עיון ש"ס
ופוסקים ...אבליבטח בשם ה' ויטחל ארובות
בדברי הארע"ל ...ויקרב הגאולה .והנה כתב
הקדוש הקנה...
וכתב בס'מעיןמים (פ"א אות ב) :כבר הקדמנו
שהמחבר הזה גדר דרך בעד המתפרצים
שהשליכו אחריגיווםעיון חוקי התורה ועשיות
מצותיו ,ועסקו בחכמה החיצוני' בחקירות ,וזה

אשריקראו בשטותם סודות התורה .ובאמת הם
נעורים וריקים מחכמה הקדושה האמיתית
המסורה לישראל ,הוא חכמת הקבלה האמיתית

לעץ החיים

ידיעת שמותיו ית' ופרקי המרכבה .והנה הרב
המחברברצותולגדורגדר ורצה שיתעסקו בתורה
ומצו'כי הי' דבר החובה עלינו ועל בנינו ,והם
כדוי לחמנו להאיר נפשותינו ,הקדים באזהרה
דגםלפי סברתם שסוברים שהעסק בחקירות הוא
סודות התורה,אזי דברבקדרנו דגםהעיון בסודות
התורה אסור לנו עד אשר נמלא כרסינו בחלק
עיון המצות ואנחנו בענינו כבר היא בכתובים
אצלנודברי כבודמחו' המקובל מוה' צב*הירש
זצ"ל עם תוספת טובה מדברנו ,האיך יתנהג
האדם בעסק החכמה האמיתית ,כי הוא עיקר
הצלחת הנפש מה טוב ומה נעים שבת אחים גם
יחד ה"ה עסק העיון בש"ס ופוסקים ועסק העיון
בסודות התורה חכמה האמיתית חכמת הקבלה
(ונמצא כתוב בספר הקנה ושבתם וראיתם בין
צדיק וכו'בין עובדאלקים לאשר לא עבדו ,עובד
אלקים היינו העוסק בתלמוד ובזוהר ,לא עבדו
העוסק בתלמוד לבד ואינו עוסק בזוהר) .ובפרט
בדורותינו אלה אחר התנוצצות אורות של עולם
התיקון משנת של"הואילךע"י אור שבעתהימים
מרן רארט"ל ,הנסתרות לנוולבנינו כמו הנגלות

ועוד שם (פ"א אות ה) .הגם שהי' להם
בקיאות בחלק הראשוןהיינו ידיעות חלק
העיוני במצות התורה ,עכ"ז לא ערבו אל לבם
לגשת אל החכמה הקדושה עד שהי' להם זקנה
ושיבה וענוה יתירה והנה כל זה תתבונן בכתבי
האריזתן והרם"ק ותלמתם תלמידיהם שאין זה
נוהג בדורותינו שהנסתרות נעשו נגלות להחפץ
בקרבתאלקים .ואומראניהלואי שלאהיומקילין
גדולי הדורבלימוד החכמה הקדושה,והלואיהיו
מלמדים דרך לתלמידיהם לעסוק בחכמה הלזו,
אזי בודאי לא הי' שום הרמת ראש לחכמות
החיצוניות והיו כל החכמות נדחים מפני' כמו
שנדחה החושך מפני האור .אך ומעונותינו גרמו
לשגם כמה וכמה מצדיקי הדור סגרו את דלתי
החכמה בפני פרחי הכהונה ,ואמרו שלא ילמדו

עדשיהיובעלימדריגה ורוה"ק .והנה עבורזה
נשארנו ערומים מן החכמה הקדושה ונתנכר
בעוה"ר חשיכות החכמות החיצוניות ,הכסיל

סור מרע

הוספות (עמ'יא עמ'יב)

בחושך הולך .ובמהרה בימינו יאמר אלקיםיהי
אור בארלנו.

יעו
ד שם (ח"ב פ"ה אות א) .מכאן תתבונן
ר
ב
ד
ה
ו
נ
ב
ת
כ
אשר
בהג"ה בהתחלת הספר
בפרק א' שכל מה שהפליג הרב המחבר בדבריו
לאיים על העוסקים בחכמת הקבלה כשלא יהיו
ממולאים בכל המעלות ומדות בתורה ומצות ,כל
זה הפליא לעשות בעבור הקל וחומר הזה בכדי
לאיים על בני דורו בהראותו לבני עולם אם
בחכמה האמיתיית הקבלה יש בית מיחוש ,מכל
שכן בעוסקי באלקות בחכמות בדויות מלב .אבל
באמת הרב המחבר הקדוש הוא מתרפק ומתגעגע
באהבת חכמה הקדושה הלזו ,כנודע מדבריו
בספר הלזה וביתר ספריו ובפרט בדורותינו זה
משנת של"ה ואילך החיוב מוטל אקרקפתא
דגברא לעסוק בחכמה המפוארה הזאתוהיאעיקר
תורותיו ומצותיו ,ועל זה יפתחו לנו שערי אורה
בתורה שבכתב ושבעל פהלהבין דברים סתומים
ונעלמים,והיא המצחצחת ומטהרת הנפשומאירה
אותה לאור באורהחיים ולחזות בנועם ה' ולבקר
בהיכלו
עמ'יא
מה שאמר הגר למדח תורה על רגל אחד...
דחפו שמאי באמ"ת הבני"ן ...יסוד הבנין
והקיום ...ששמאי משורש הגבורותוהיראה...
והלל מצד החסד שורש האהבה.

יעשה טוב

קנא

[ובמ"ש כאן ששמאי משורשכו' והללכו' ראה

מ"ש בס' וה" ברנה (פ"א מ"ג ד"ה
אציגה) .ברכה משולשת מס' עדיות (פ"א מי"ב).
דניכם נחמדים מס ,עדיות
משניות,

(ליקוטי
אותיות יביג) ובשבת (פרושי הש"ס ,אותיותז
ח)].

עמייב

הזאת יהיה

נתיקר מגמתו בישמת החכמה
לבער קוצים מן הכרם ,כי לכן נקראים
העוסקים בחכמהזו מחצד"י חקל"א,ובוודאי
ההתעוררו הקליפות נגדו ח"ו...
ראה בס' עמרתצבי (זח"ב ר ,א [פרשת שמות,
ד"ה דאמר ר"א מההבןהזה])-נעתקלהלן
בהוספות לעמ' קט

וכתב

בס' מגיד תעלומה (על פ' מאימתי דף ח'
ע"א ד"ה עוד אדברה נא) :הנה התפילה

היוצאת מפי האדם מוכרחת לילך עד שער
השמיםנוכח המקדשכנודע ,והנה כל חלל העולם
מלא מן המזיקין והקליפות כמ"ש אינהו נפישי
מינןוקיימיעלןוכו' והנה התפילה ההולכת כמה
מעכבים יש לה שמקטרגים עלי' שלא להניחה,
ותפילת הצדיקים שא"א להם לקטרג עליהם אזי
בורחין מתפילתם המזיקין וכורתין אותם מן
המקום ההוא ,ע"כ הצדיקים הללו נק' מחצדי
חקלא שקוצרין את השדה ומנקין אותה ועושין
מקום פנוי מסילה ישרה להליכת התפילה אל
מקומה הרמתה.

ראה בספר גני יששכר (סיון ,מאמר א אות
ז) .ושם (שבט ,מאמר ב אות ד) אצל
שמאי שהי' מסטרא דגבורה ויראה הי' בידו
אמת הבנין ,דהבנאי מתחלתו מצייר כל הבנין
כולו כאחד במחשבתו ,וזהו אינו דבר
המתקיים .ואחר כך בונה על ידי צמצומים
שונים באמת הבנין ,היום כך ולמחר כך עד

רכתב בס' וכרון דברים (בתחלת הספר) :ואמר
אחי הרה"ק מוהר"צ,לגולן בבשן למנשי,
כלומר אם רואה הקב"ה שהשטן מתחיל לנשות
כלומר להשכיח זכותן של ישראל ...אזי הקב"ה
ברוב רחמיו מגלה נ' שיערי ביינה ,דהוא ר"ת
בש"ן ,ואזי הדינים נמתקים .והנה הבנתי מדברי
קדשו של אחי הנ"ל שדוקא ע"יפנימיות התורה

ומאמר ה (אות א)].

וכו' [וכתב שם בנו הק' מהרי"צ מקאמארנא]:

שנגמרהבנין ,וזהו דברהמתקיים.הבן[ .וראה
עוד במאמרי חודש סיון ,מאמר א (אות ז)

נמתקיןהדינין,ואנכילאכןעחןי,רק כבהתחדש
איזה דבר בגמרא ופוסקים ,ג"כ הדינין נמתקין

קנב

הקדמה ודרך

הוספות (עמ'יב-יג)

ואני השפל יצחק בנו ,בעצמישמעתי מ*1מורי
דווי הקדושןכי בודאי המתקת הדינים קדושים
הוא בכל דברי תורה כפשט להמית עצמו,לעיין
היטב בדיוק ,אפילו בלא חידוש ,וכן בכל
הדברים אבל להכרית המשטינים ומקטריגים
והקליפות א"א בלתי רזין דאורייתא ,הנקראין
מחצדי חקלא ,והבן מאוד עמקות עבודה
התמימה

וכ"כ בס' נוצר חסד (על אבות פרק ה משנה
כ) -ואני השפל יצחק שמעתיממורירכי
דהיכיבוודאי המתקותדינים קדושים בכלדברי
תורההן בפשט ,להמית עצמו על התורה,ואפילו
בלא חידוש נמתקין הדינים אבל לסתום פה
המקטריגים והקליפותלהכרית כלמריעאינו אלא
ע"י סודות שלנו"ן שערי בעה .עכ"ל
וראה עודלעיל עמ' ה
[ובמ"ש באן שבוודאי יתעוררו הקליפות וכו',
ראה להלן עמ' ע-יד ובהוספות לשם].

בכתביהאריז"ל ...חק"לבגימטריא ...נשמות

הצריקים.
בספר אגראדגלהפ' בראשית (בפס'יום הששי

כו' ,באמצע ד"ה ס"ת כל הפסוק
בגימטריא) עיין בכוונתליל שבת ה"ס הו" אה"
הוי' אדנ' בגימטריא חק"ל ראוי לזריעה שאז
נזרע" בה נשמות הצדיקים חל"קי"י עמו בסוד
אשרפריויתן בעתו ,והבן.

עמייב-יג

ידענו שהשוגגצריך כפרה ...על כרחך שגם
להשוגג אדם מסבבושרם ,ודברהמזהבמקום
אחר.
וכתב בס' דרך *קוריך מל"ח מא (חלק
המחשבה אות ג).. :בהתוודעלנו זהנבין
ונדע כלימי חחנו בבואליד האדם איזה עבירה
שיכשל בה אפ" בשוגג(כי רוב קרבנות המזבח
באים על השוגג ונאסרגילוי ערוה),יש להתבונן

לעץ החיים

שבודאי אילו ה" שלם בתיקון הברית ולא ה"
משתמשבו רק למצוה בודאי ה" נשמר מכל דבר
רע וטעמא רבה אית בי' ,כיון שבאותו האבר
אנחנו חתומים בחותם המלך (הוא מצות מילה),
ובאם אינו משקר בחותמא דמלכא הוא בשמירה
מהמלך ,משא"כ במשקר בחותם ח"ו אין לו
שמירה ע"כ בשימור הברית בלבד נק' צדיק
כנודע מיוסף הצדיק ,דכית שהוא שומר הברית
ודאי הוא צדיק בכל דרכיו כי י"י לא יעזבנו
הבנמור רגליו מלכד .וזהו לא יאונה לצדיק
(דייקא) כל און .כאשר יפשפש האדם במעשיו
וימצא מעשיו בלתי הגונים אפילו בשוגג וישוב
עליהם בתשובה ,עכ"ז יעשה ג"כ משמרת
למשמרת לשמירת הברית שלא לפגמו אפ"
בהרהור ובראייתעין ולהשביעו במותרות אפילו
בהיתר (רק להנצל מעבירה וכיוצא בהתבוננות
המשכיל) כי יאמין שבאם ה" נקי וה" שלם
בתיקוןהבריתבודאילאהי' באלידו שוםעבירה
ונרמז הענין כל ימי עולם באזהרה הלזו כאשר
יקרב האדם אל המזבחהעליוןדהיינוע"י תשובה
כשירה וחרטהווידוי על איזה עת,אזייזהר ג"כ
לעשותכיסוי ומשמרת לערוותו ,זה הוא תשובה
הנרצית
ובזה אפשריונח לנו מה שאמרו בווה"ק ףלכל
עבירות מהני תשובה חוץ מחטא הברית,
והנה כל חכמי לב הלא בספרתם הרעישו ארץ
ומלואה ,הלא קיי"ל אין לך דבר שעומד בפני
התשובה ,עין בר"ח ובשאר ס"י .ולפי מ"ש
אפשר לומר דה"ק דהנה לכל חטאמהני התשובה
לחטא ההוא אשר חטא ,משא"כ לחטא הברית
לא מהני התשובה בעשותו רק על עון זה ,רק
מחוייב לעשות תשובה אפי' [על] כל השגגות
אשר עשה ,שכל זה גרם לו חטא הברית ,דאילו
לא חטא בברית אזי לא יאונה לצדיק וכו' .וזה
הוא ג"כ מה שישגירס' אחרת בזהר בר בתשובה
סגי ,ההנו שצריך מרבית תשובה לחטא הוה
כנ"ל.כן נראהלי ואתהתבין.
ובס" אנהק רכלה פ ,נשא [ר"ה] :א"ש או אשה
כי יעשו מכל חטאת האדם וכו'

ואשמ"

סור מרע

הוספות (עמ'יב-יג)

הנפשההיא עפ"י פשוטואינומובןגזרתהכתוב.
ויתפרש הענין ,דהנה צריך להבין למה השוגג
צריך כפרה הלא שגג בלא הודע ,ומה עשה אך
הוא הלא ה' ית' רגלי חסידיו ישמור ולא יאונה
להם כל און כנודע מכמה מעשיות בגמ' .והנה
כאשר בא דבר עבירה לאדם בשוגג והש"י לא
שמרו ,על כרחך הוא שכבר יש בידו חטא ועון
כזה במזיד ,ואפשר יהי' מעונות שאדם דש
בעקביו ולא שם על לבו לשוב ,אזי הש"י אינה
לידו דברעבירה כזאתמעין זה בשוגגכדישעי"ז
ישים על לבו לפשפש גם על המזיד .וז"ש איש
וכו'כייעשו מכל חטאת האדם בשוגג,כי חט"א
הוא שוגג ,אזי תדע כי בודאי מקודם ואשמ"ה
הנפ"שההיאבמזיד וז"ש נפש החנורצוןהנפש.
ע"כ והתוודו את חטאתם אשר עשו ,א"ת רצה
לומר עם חטאתם ,ורצה לומר עם חטאתם בשוגג
יתוודו את אשר עשו מקודם במזיד נראה לי,
והשם הטוביכפר לעמו
ועד"ז בס' ברכה משולשת (שבועות פ"א
מ"ב) .תוי"ט בד"ה תולה וכו' אלמא

קודם ידיעה ענושים הם .דהש"י רגלי חסידיו
ישמור ,ולאיאונהלצדיק כלאון ומדסילקוממנו
השמירה ע"כישבידו עק אשר חטא במזיד ,א"כ

עונותיו הקודמים גרמולוגם העבירה ההיא ,ע"כ
צריך לכפרה ומשפטיי"י אמת.

עמ' יג

שמבואר בזוהר מי שמשמש מטתו בימי
החול ...אין זה להמון עם ...וכי ידימהו
הבי"ד ע"ז ...כאשר צריכים הצדיקים לילך

מדרגא לדדגאידקדקו עמהם עלכל החטאים
כאלו...

וכתב בס' אברא דקלה פ' וישלח [ד"ה] :ויאמר
יעקב וכו' הסירו את אלהי הנכר אשר
בתוככםוכו'ונקומהונעלהוכו',...ידוע הוא בעת
אשר נתעלה האדם ממדריגה למדריגה אזדנין
אותו שובשנית ,הגם שכברפי'צדיקבדינו בעת
אשר ה" במדריגה הקודשת כאשר רוצים

רעשה טוב

קנג

להעלותו בדרגא יתירא דנין אותו בדקדוק יותר
והדבר שהי' נחשב בעת היותו בדרגא הראשנן
הי' נחשב למצוה ,לערך הדרגא שרוצים להעלותו
יוחשב ח"ו לעון ולשמץ וכו' ,כי בערך הדרגא
הי' מחוייב העבודה להיות באופן אחר .והבן
הענין הנה מבואר בזהר ובמקובלים המשמש
מטתו בחול עובר על לאו ערות כלתך וכו' ,והנה
הלאו הזה הוא מחייבי מיתות בי"ד ומעולם לא
שמענו ולא ראינו שהבי"ד של מטה יענושו ע"ז.
והענין הוא דבודאי לאיש ההמוני בודאי לא
יענישו גם בבי"ד של מעלה על ששימש מטתו
בחול ,אך כאשר יצטרך לעלות במדריגה עליונה
אז בערך הדרגא ההואיהי'ענין ההוא עובר על
לאו הנ"ל ,וכ"ה בכלעניני המצות .והנה הש"י
אמר ליעקב עלה בית אל ושב שם,כי שכינתא
בעיא לנטלא ביתא ,והי' מתעלים בדרגא יתירא.
ואמריעקבהסירו אתאלקי הנכר וכו' ,הגם שלא
הי' נחשב לאלקי נכר בערך הדרגא שהייתם עד
עתה ,כעת נקומה ונעלה בית אל ,צריך פשפוש
מחדש,כי בערך הדרגא ההוא נחשב לאלקינכר.
והבן הדברים.
ובסי גנייששכר(סית' מא' ה ארתחי) :הנשמה
אשר עברה את פי י"י במצות ל"ת או
בביטול מ"ע הנה צריכה להתגלגלכפי אשרנגזר
על" באיזהיהי' גלגולה בדומם וצומח וחי ,הכל
כפי גודל הפגם והחטא ...ולפעמים גם צדיקים
היושבים בג"ע צריכין עוד להתגלגל על אתה
דקדוק שלאקיימו ,אבלמתגלגלים בדגים שאי"צ
לצערשחיטה...וצריך להתבונן ,אם הדקדוק הזה
שלא קחם הצדיק הוא דבר המוכרחלקיים עפ"י
התורה ,מה נשתנו הצדיקים היושבים בצ"ע...
יתגלגלו לפעמים כרגע באתה דג ...ושארי
האנשים כשלא יתעלמו חוקם עפ"י התורה
יצטרכולגלגוליםשונים בצער .ואם דבר הדקדוק
ההוא אינו מוכרח להתקחם עפ"י התורה ,למה
יצטרך הצדיק להתגלגל עי"ז אפי' גלגול קל

לדגים .אכל הענין הוא ,דברי התורה הל המה
המצות בפשוטים כפי המקובל דרכי עקידתם,
אבל יש באהב המצות מצות נעלמים עד אין

קנד

הקדמה ודרך

הוספות (עמ'5נ_וג)

חקר ,מובנים למשכילי מדע בכל דור ודור
(וביותר יתכוננו בה לעתיד) .כענין הנאמר בזהר
ת"ח המשמש מיטתו בימות החול עובר על ערות
כלתך לא תגלה .והנה תתבונןוכי ס"ד והיענשו
הבי"ד את העובר במיתת בי"ד ,אבל הענין
האזהרה הוא כפשוטו ,אבל למשכילי מדע מובן
ג"ז מן הפסוק .על כיוצא בזה יצטרך הצדיק
להתברר
ובסי דרך פקותיך מל"ח מו (חלק הדיבור אות
ט) נ"ל גם לדעת הזוה"ק שכתב שח"ח
המשמש מטתו בחול עובר על ערות כלתך וכו',
הוא דוקא כשקיים מצות פ"ו ,אבל בלא קיים
ומכוין לקיים אינו עובר ומצוה קעביד ואפילו
אם מכוין להשביע א"ע מן ההיתר גם כן אינו
עובר וכוונת הקדושים בזוה"ק הוא רק על הח"ח
אשר תורתם אומנתם ומשימים לילות כימים
לתורה ,הנה אפשר אפילו לא קיימו מצות פ"ו
הנה ימות החול הוא להם כדבריבן עזאי שפטר
לגמרי מפ"ו באמרו מה אעשה ונפשי חשקה
בתורה והחכםעיניו בראשו לעשות כל מעשיו
לש"ש ולא יבאלידי חטא ועון (וראה עוד שם
במ"ע א חלק הדיבור אות ו)
ובסי ריח דודאים (על דף כ"ה ע"א) [ד"ה
מתניתין] האומר ומזרעך וכו' לא תתן
לאעברא בארמיותא וכו',היינו שאסור לתרגםכן
בציבור להוציא מפשוטו של מקרא ,אבל הוא
מרמזי התורה ע"כ תרגםכןיונתן וכמו שתמצא
בזהר פירשו ערות כלתך לא תגלה על ת"ח

המשמש מטתו בחול ,וכודאיאין בי"ד מענישין
עליו כי הוא אינו פשוטו של מקרא רק מרמזי
התורה ואסור לתרגםכן בציבור
..דודאי אין כונתו שלא יתחיל ללמוד החכמה
הקדושה עדיקי"ם כלהכתובלחיי"ם.
לאימתין מלעסוק כחכמה ..אשרזה כל האדם..
וכתב בס' אגפא דפרקא (אות קלה) .רמז
המשנה ..הבנים(היינו סתם בנים שאינם
בני פלטין ואין להם ידיעה בנסתרות לחפש
בגנזייא דמלכא)
(ידי חובתם בתורתם

יוצאיי

לעץהחיים

ותפלתם) בקשרים (היינו בסתם התקשרות
שמקשרין א"ע באהבת בוראם ועבודתם לעשות
נחת רוחלפניוויוצאין י"ח בזה ,הגם שאין להם
סייעה בפרטיות הכוונותבעליות העולמותויחודי
השמות ,אבל)ובני מלכים (החנובניפלטין אשר
חלק להם הש"י בבינה ,אין יוצאין לגמרי י"ח
רק) בזגין (החנו בכוונת הספירות ,כללות
הספירות נק'זגיןהיינו ז' מדות חג"ת נהי"מ וג'
מדות חב"ד ,וזהו בזגי"ן והבן וגם הוא מלשון
בהירות זוגיתא חיוורתא והנה לבל יאמר האדם
שהואאינוראוי לעסוק בסודותוירצה להקל עול
הנסתרות ממנו ויפטור א"ע סתם בקשרים ,הנה
סיימו חז"ל בדבריהם) וכל אדם (כל אדם
מישראל ראוי לזאת האיצטלא ,וזה עיקר

שעשועיוית',ושואלין לאדםביוםהדיןבניצפית
במרכבה) אלא שדברו חכמים בהווה (שהווה ע"פ
הרובבני אדםאינםיודעים במרכבה) עכ"ז הש"י

לא בזה ולא שיקץ ענותעני בדעת ובשועו אליו
(בהתקשרות) שמע,ויוצאין בקשרים כנ"ל.
ובסי דרך פקודיך מ"ע מג (חלק המחשבה אות
י) עוד נ"ל ברמז המצוה יעוד אמה
העבריה לעסוק בחכמת הקבלה דהנה מארי
קבלה הם כבריאה .ובריאה נק' אמה העבריה
כנודע ,וא"כ זה מיקרי יעוד אמה העבריה
כשעוסק בחכמת הקבלה ואםלבנויעדנה,דהיינו
שיראה להכניס את בנו לזאת החכמה ומה
נחמדונעים הענין הזה כאשר תתבונןבדין דאין
אמה העבריה נוהגת אלא בזמן שהיובל נוהג,
ידוע דיוב"ל הוא בסוד אימא עילאה שער
החמשים דנו"ןערערי בינה ,וידוע דאימא עילאה
מקננת בבריאה ,ורמז בזהאיןדין אמה העבריה
נוהג (היינו עסק חכמת הקבלה) אלא בזמן
שהיובל נוהג(היינו תשוכב עילאה)כי באם הוא
עדיין ברשעו ח"ו אסורלו לחפשבגנזייא דמלכא.
והשי"תיחזירנו בתשובה שלימהלפניו ית"ש.
ובסן לקוטי מהרמ"א (אות קנד) :דבר אל כל
עדתבנ"י ואמרתאליהםקדושיםתהיו .אל
כ"ל עדת בנ"י ,רצ"ל שכולם ראשים לאותה
איצטלא .ולא יאמר האדם הנולד ממשפחה

סור מרע

הוספות (עמייג-יד)

ועשה טוב

קנה

העוסק בחכמה זו מתגרים בו החיצונים..
עתה היי הסיבה אשר מן אותם שנכנסו
לפרדס...
וכתב בס' עטרת צבי (זח"א לד ,ב [פרשת
בראשית ,ד"ה ורכיי דעלמא]) .ורכיי
דעלמא בעחן לאסתמרא עיי"ש ובפ' פנחס דף
רצ"ב ע"ב .והנה אחי כמה מהמוסר יש ללמוד
מדברי הקדוש הלזה איך להיות שמור אחר

לכוון בב' אלקי"ם מנין עק"ב עם י' אותיות
והאלף שבו עצם היחוד .ועיין בכוונת סה"ע.
וע"ד טעמי העבודה זה הוא עיקרן של דברים
אחר גודל ההשגה והדביקות עצום להיות בסוד
עקבענוה יראת השם וזה שדרש אות הוא בצבא
דילי' אחר השגת כל הצבאות רבוא רבואות
ליחדם ולכללם כלם באות א' הוא הי' אשר משם
יצאו כל הצבאות ושם הם שבים ללכתומתיחדין
באחד הוא אות י' להקטין עצמן מצד גדולת
ורוממות הבורא כ"ע ב"ה וב"ש כל עלמין כלא
חשיביןוכמצבי'עבירבחיל שמיא,וע"יענותנותו
של אותו צדיק זה נכנס בשלום ויצא בשלום
והנה זה האיש הקדוש היוצא ונכנס בשלום א"צ
כל כך שמירהכי כברעייל ונפיק ,וז"ש ורבי"י
דעלמא היינו אשר עוד לא יצא בשלום כאמור
אל יתהלל חוגר כמפתח ובדרך רמז מילי
דבדיחותא אמרנו סימן לזה איש נבוב ילבב,כי
נבו"ב ר"ת נכנס בשלום ויצא בשלום ,הוא האיש
ילבב בשני לבבות כאמרם ז"ל באברהם ומצאת
את לבבו נאמן לפניך לבו לא נאמר אלא לבבו
אפי' יצר הרע של א"א נאמן ולא היה צריך
שמירה ועיין פ' וארא כ"ו ב' וכ"ג א'.

בהתלהבות עצום שלאליפולמן המדרגהכייותר
אשר הבהירות והדביקות גדול עד המדרגה
המבוארת פה ת"חכיון דסיהרא שלטא וכו' כל
אינון שמיא דלתתא וחילהון אתוספן נהורין עד
כלהו חדאין ושסאן בעלמא ועכ"זרביי דעלמא
בעיין לאסתמראכי מתנשאיםגרדינינמוסין ג"כ
את זה לעומת זה וחטאן בעלמא בגין דכלהו
בחידו וברבו וחיל' כמו כן בוא וראה בשער
היחודים מה שאומר על ד' שנכנסו לפרדס ואותן
שלא יצאו בשלום ,וכן כמה יחודים מסר האר"י
ז"ללתלמידיו ועלאיתגרו בהםהחיצונים ברשפי
אש שלהובי היחודים .בוא ודאה מה שכתב
בברית מנוחה על ובהבערה ובמסהנודעומפורסם
א טעם זכאה מאן דע=לונפיק כמו ר'
עח"ש יבר
עקיבא שנכנסבגילום ויצא בשלום .ונוכל לומר
לדיקבהומייר' עקיב"אקוהי' מיחדתמידהיחוד
המבואר שם בסודיחודהדיקנא לסלקהחיצונים

וערד שם (זח"א רמז ,א [פרוקת ויחי,
וימררוהו ורובו]) .וימררוהו ורובו
באסתכלותא דרחימא לגביה כד"א הסבי עיניך
מנגדי וכו' [וכתב] רבינו בשער חגה"ס שאומר
לה הסבי עיניך מרבוי דינין שבה עי"ש .והנה
הבעלי חצים בעלי פלוגתא הם נשמות הצדיקים
בעלי פלוגתא המופלגים ומופרשים מזה העולם
במ"נ לה' אשר תשוקתם וחפצם בתגבורת אהבה
אשררופפיהרופפי אש ומתקנאים בובצדיקעליון
דרגא עלאה דיוסף להשיג עוד מדרגה יותר
עליונה ,ומסתכלים באסתכלותא דרחימא בגודל
אהבת עבודת עבודה ועבודת משא לקבל עליהם
עול מלכות שמים .ומחמת תגבורת אהבה
העצומה מתעורר נגרם מלחמות כבדות בג' כלים
בג' צדיקי דדינא במלכות ויסוד ות"ת (האמור
בכוונת צו"ץ) .וימררוה"ו במלכות לשת מרות,
ורובנו ביסוד כארור רובה קשת ,וישטמוה"ו

שאינה מיוחסת כ"כ אני איני ראוי להתנהג
בקדושה ובחסידות כי לא אוכל להשיג מעלות
ומדות הרמות ,שזה שייך לגדולים ולבעלי שכל
זך ,משא"כ מי ששכלם עב בתולדה .ז"ש דבר
אל כל עדת בנ"י קדושי"ם תהיו ,קד"ש הוא
חכמ"ה כידוע ,כל ישראל מוכנים לקבל קדושת
החכמה העליונה ולהתעסק במושכלות וחכמות
עליונות סודות התורה בפרד"ס .הבןהענין

[וראה עוד לעיל הע' ו (ובהוספות לשם) על
לימוד הנסתר בזה"ז ,ולהלן הע' כד]

עמ'יג-יד

התפלה ואחר השבת כשהוא בדביקות ונהירות

ד"ה

קנו

הקדמה ודרך

הוספות ~לכו' סו עמיטז-יח)

בת"ת ובדעת וישטם עשו אתיעקב .ודע והבןכי

את זה לעו"ז ויותר שהם מתעצמים בקדושתם
מתעצמים כנגדם הס"א נרגן מפריד אלוף
עיין בהקדמתילעץחים.וזהוהסביעיניךמנגדי
ששם תוקף הדינים מגודל הסתכלות אהבה,ואין

ח"ו,

להאריך

ובש
קדשהלולים (הקדמה ד"ה והנה בזה
תבין מאי דפליגו) וזה שאמר ר"ח רבה
זימנא חד
 -8בעי כוונת והרהורית בלבאי ,הרצון
שהיה
אחד
'
י
ה
פעם
ת
ו
נ
ט
ק
ב
ואז בעי לכוון ,ר"ל
שהוצרך אזלכוון מחמת שלא היה אז במדריגות
אצילות ,ואז הרהר בלבו הוא סוד עיון תפלה
המזכיר עוונותיו של אדם,כי יותר מה שמכריח
עצמו לכוון יותר מתגרים בו ח"ו המצולת ים
ומזכירין עוונותיו בכדי שלאיכוון .ודו"ק
עמ' טו

התעניותוסיגופים שצריך לכל חטא ועון..
להתחרט עלהעבר...
ראה להלן הע' לה ובהוספות לשם
עמ' טז-יח
יראת העונש ..יראה תתאה.
[ .והע' כו-כס]
רכתב בסי עטרת צבי (זח"ב סה ,א [פרשת
בשלח ,ד"ה]) וע"ד ראשית גוים עמלק
כו' ,ובג"כ ואחריתו כו'כי מחה אמחה כו' וכתיב
תמחה כו' נ"ב ראשי"ת גוי"ם עמל"קכי לא הי'
ירא אלקים ,והיראה נקראת ראשיתלכן ואחרית"ו
הוא יראה זוטרתי רצועה לאלקאה בי' חייביא
אחרית וא"ו תהי' עדי אבד והנה יראה תתאה
היא מדת מלכות ובה רשומים הכ"ב אותיות,ולכן

שמעתי מפה קדוש בשדנו הרם הצדיק מוהר"ר
נפתלי המבד"ק הא8משיץ שריך השם ימיו
חננותיובשובפגשן אשר חותם אמ"ת נרשם בר"ת
מח"ה אמח"ה תמח"ה ואמת סוף תוך ראש מן
האותיות .וז"ש ואחריתו כו' דכתיב כי מח"ה
אמח"ה כו' וכתיב תמח"ה וכו' ירמוז בזהר

לעץ החיים

הקדוש לדבריו הקדושים.
רכסן רגל -צרה מע' י ,ד"ה יראה .יראה
איתפריש לתלת סיטרין,תאין מינמהו לית
בהו עיקרא כדקא יאות וחד עיקרא דיראה ,אית
ב"נ דאיהו דחיל מקוב"הבגיןדייחת בנוהי ולא
ימותון אודחיל מעונשא דגופי' או דממוני' וע"ד
דחיל לי' תדיר אשתכח יראה דאיהו דחיל
לקוב"ה לא שוי כדקא יאות (הרי יראה א') ,אית
ב"נ דדחיל מן קוב"הבגין דדחיל מעונשא דהאי
עלמא ועונש דגיהנם (הרי יראה ב') ,תרין לאו
איזון עיקרא דיראה ושריפא דילי' יראה דאיהי
עיקרא למדחל ב"נ למארי'בגין דאיהו רב ושליט
(היא הנק' יראת הרוממות להתבושש מגדולתו
ולירא אפי' לא יענשהו וכשתרצה לרוות צמאונך
בהנך תיבות רב ושליט,עיין בר"ח שער היראה)
עיקרא ושרשא רכל עלמין (גם דה עיי"ש) וכולא
קמי' כלא חשיב כמה דאיתמר וכלדיירי ארעא
כלא חשיבין ,ולשוואה רעותי' בהאי אתר דאתקרי
יראה (היינו לתקן המלכות אשת חיל יראת ד'
עמש"ל) בכה ר"ש ואמרוויאי אימאוויאי לא
אימא וכו' באתרדיראה קדישאשרי(היינו מלכות
שמים) מלרע אית יראה רעה(היינו בהשתלשלות
ממדריגה למדריגה מדת היראה שבמלכות עד
הגיע לקליפה דעולם העשי' התחתון ושם היא
יראה רעה ,באפשר הכוונה נוק' דקליפה וזה
לעומת זה עשה אלקים נ"ל ובזהר הרקיע אמר
הכוונה על הס"מ) דלקי ומחי ומקטרג ואיהי
רצועה לאלקאה לחייבייא ומאן דדחיל בגין
עונשא דמלקיותא ומקטרוגא כמא דאיתמר לא
שרי' עלי' ההיא יראת ד'דאיקרי יראת ד' לחיים,
אלא מאן שרייא עלי' ההיא יראה רעה ואישתכח
דשרייא עלי' ההוא רצועה יראה רעה (היינו
שמקטרגתעליו ומביאתולידיעונשין) ולא יראת
ד' ,ובגין כך אתר דאיקרי יראת ד' ראשית דעת
איקרי ודא עיקרא ויסודא לכל שארי פיקודין
דאורייתא ,ומאןדנטיר יראהנסיר כולא ,לאנסיד
יראה לא נטיר פיקודי אורהתא דהא דא תרעא
דכולא וכו' (זהר בראשית דף י"א ע"ב עיי"ש)
רגונה יצא לנו מזה מכללות הדברים מה שכתבו

סור מרע

הוספות (עמ'סו-יח)

חכמי דורינו הלא בספרתם שלא יחשוב
האדם ויהרהר במחשבתו שלא יבא עליו עונשץ
כי בזה ח"ו ממשיך עליו דינים ,רק כאשר יפול
במחשבתו יראות כאלה יעלה אותן ליראת
הרוממותדהיינו יחשוב ברוממותוית'ויפולעליו
אימה ופחד ויתבושש מגדולתו .ואעפ"כ כתבו
ספרי המוסר בראות האדם התגברות התאווהעליו
ישרפנה ביראת העונש ,ולזה נבראת היראה
הקטנה הלזו להיותה מגן וצנה נגד התגברות
התאווה ,ונכתב הענין אצלינו (באגרא דכלה).
ועפ"י הדברים האלה כתב הרב הקדוש מהרס"ב
זצוק"ל על מה שאמר יצחק רקאין יראת אלקים

במקום הזה וכו' ,דלכאורה הל"ל רק אין אהבת
אלקים וכו' כיון שראה אותם עוסקים באהבות
רעות דניאוף ,וכתב הוא ז"ל דה"ק אפי' יראת
אלקים שהוא יראת עונשהדיןאין כאןדאילוהי'
להם עכ"פ היראה הזאת היתה שורפת את
התאוות רעות וכאמור ,והבן

ובש אברא רכלה פ' תולדות [ד"ה] .הנה נא
זקנתי לא ידעתי וכו' ,יש לדקדק ל"א
ידעת"י לשון עבר ,הל"ל לא אדע לשון הווה אך
הוא ,דהנה רצה לברכו וציוה להביא לעצמו
מאכל לאכול ולשתות מעדנים מטעמים ,ומהענין
זה לברכות אך הוא דזהענין הצדיקים הגדולים
שכל עבודתם להבורא ית' בשמחה ובטוב לבב,
ובפרט כשרוצים שתשרה עליהם רוה"ק אזי
מטיבים את לבם בשמחה ובטובלבב,כי העצבות
דבר מגונה בעיניהם ומונע העבודה ורוה"ק וזה
עניני סעודת מצוה וסעודות שח"ח מסובין בה,
שע"י התענוג הגשמיי משיבין את לבם לרוה"ק
וזה מ"ש בדברי חז"ל לעולםירגיז אדם יצ"ט על
יצה"ר נצחו מוטב ואם לאו וכו' ואם לאו תכיר
לו יום המיתה הוא רפואה בדוקה יותר מק"ש
ותורה ,מההיא המניעה שלאיזכירלותיכףוינצל
מכל רע אך הוא בוודאי שאינו מהראוי לעורר
יראה פחותה הלזו המביאהלידי עצבות ,אם לא
על צד ההכרח שיראהשאין עוזרלונגד היצה"ר,
ע"כ מוטב לו לבא לידי עצבות ולא יעבור על
התורה לשמוע לעצת היצה"ר .אבל כלומן שיש

יעשה טוב

באפשרי לעמודנגד יצה"רבאיזה תחבולה אחרת
ירחיק א"ע מיראת העונש ומזכרון יום המיתה
בכדי שלא יבאלידי עצבות,כי עי"ז ירע לבבו
ולא יעבוד את הש"י בשמחה ויסתלק ממנו
הרוה"ק .הגם שהיראה הפחותה הלז נצרכת מאוד
לשפלי מצב אשר אין להם יד ושם כגדולות
ונפלאות עבודתו ית"ש ,לגדולי הערך היא יראה
פחותה מאוד .כמבוארהענין בזוהר בראשיתאית
יראה ואית יראה וכו' ע"ש.
רהטה יצחק אבינו מדתו מדת היראה ,אך הי'
מתנהג תמידביראת הרוממות שהוא מתוך
שמחה ומעולם לא עלתה על דעתו יראת העונש.
וזה הי' הענין בכאן שהי' רוצה שתשרה עליו
השכינה ורוה"ק לברך ברוח קדשו את אשר גזר
הבורא שראויין אליו הברכות ,אזי צוה לעשות
לעצמו מטעמים לשמח את לבבוואז תשרהעליו
רוה"ק ובזה נבא אל הכוונה שהי' רוצה לומר
לבנו הענין הנרצה דהיינו שרוצה לברכו ,ע"כ
בהכרח שיהי' זה מתוך שמחה ע"כ יעשה לו
מטעמים .ובכדי שלא יקשה לו הדבר לבנו הלא
מדתו מדת היראה ,ושמחה מה זו עושה ,ע"כ
הקדים מאמרו והודיעו לבנו שמעולם שמר א"ע
מיראה הפחותה ואמר הלא תראה הנה נא זקנתי
ואעפ"כ עדיין לא ידעתי יום מותי ,מעולם לא
עלתה זאתבידיעתי ומחשבתי הזכרתיום המיתה
שהוא יראה הפחותה ,רק אני מתנהג ביראת
הרוממות הבאה מתוך שמחה של מצוה ורוחב
לב ,עלכן ועתה שא נא וכו' והבן.
רערד שם פ,ויחי [ד"ה] .מדרש .אףיעקב אמר
ושכבתי עם אבותי ,אימתי בשעה שנטה
למות עכ"ל הנה אמרו רז"ל לעולם ירגיז אדם
יצ"טוכו' נצחו מוטב ואם לאויעסוק בתורה וכו'
יקרא ק"שוכו' ואם לא נצחו מכורלויום המיתה
וכו' אם אבן הוא נמוח וכו' והקשינו לדעתכיון
שההזכרה הלזו הוא רפואה בדוקה ודאית למה
לא יזכיר לו תיכף ואמרנו בזה שהוא עפ"י
האמור בזה שהיראה הזאת היא יראה פחותה
וגורמת רצועה לאלקאה ח"ו ,רק כשאין ברירה

קנח

הקדמה ודרך

הוספות ~מ'טז-יח)

לעץ החיים

הנה מן הצורך להשתמש ביראה הלזו ולא יבא יצ"ט על יצה"ר אי אזיל מוטב ואם לאו יעסוק
לידי חטא ח"ו,ולפי"ואין נאותלצדיקים להזכיר בתורה כו' יקרא ק"ש כו' ואם לאויזכיר לויום
יום וכו' רק הם משתמשים ביראת הרוממות
המיתה .והנה לכאורה יקשה אם הזכרת יום
והנה אברהם שאמר ואנכי הולך וכו' הוא בדרך המיתה היא רפואהיותר בדוקהמי מעכב עלידו
תפילהוכן יצחק אמר אדרבא בטרם אמות ,אבל שיזכיר עלידו תיכף קודם התורה והק"ש ולמה
יעקב שאמר ושכבתי וכו' למה אמר כזאת כגוזר לולהמתין לעשות רפואות אחרות עד אשריראה
בודאי ,לזה אמר שלא אמר דה אלא כשנטה וכו'
שלאיועילואויקח הרפואהההיא .אךהענין הוא
וידע שבודאיהגיע הזמן.
כי באמתהיאיראה פחותהלמשכיליראת העונש,
כנודעהענין בזוה"קשגינוענין היראה ההיא,וגם
ועוד שם פ' יתרו [ד"ה] .ירא"י אלקי"ם ,תרין
עי"ז יבוא לעצבות ולא יהיה יכול לעבוד את
במסורה,דיןואידךלכו שמעו ואספרה כל
ירא"י אלקי"ם רמיזת המסורה ,דהנה אית יראה הבורא בשמחה ובטוב לבב ,ולמה נבראת היראה
ואיתיראהאיתיראת העונש דא הוא יראה תתאה ההיא ,כתבו חכמי האמת שעיקר זאת היראה
ומעורר ח"ודינין ,אבלעיקרא דיראה למדחל ב"נ היינו יראת העונש לשרוף התאוות רעות
המתגברים על האדם ,לכן אם רואה האדם
לקוב"ה בגין דאיהו רב ושליט עיקרא ושרשא
ר
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ו
מ
ל
הגוף מתגבר עליו
דכל עלמין ,והוא כדמית הרואה את המלך
ביותר ונתעכר החומר שלוואינומועיללו הארת
בכבודו מגיע לו היראה ממנו הגם שיודע שלא
ה
ר
ו
ת
ה
להכניעו ,אדי מן ההכרח הוא להכניעו
יעשה לו מאומה עכ"ז בהתבוננו אמיתיות ענין
המלךמגיעלו היראה,וזהוירא אתי"יבניומלך בעצבות הלז ובהיראה הפחותה ובהזכרת יום
המיתה שאז יבוטלו כל תאוותיו המדומיות אשר
המליכהו עליך .אבל צורך היראה תתאה ג"כ
ל
ב
ה
ק
י
ר
ו
המה
ל
ע
ו
ת
ב
כ
ר
ה
תרקב
ם
ד
י
הגוף
להטיל מורא על הרשעים ישובו מדרכם הרעה.
בחבוט הקבר ודין התולעת מחמת שנהנה
והנה ודאי מן הצורך לשופט ג"כ ליראה תתאה
מהמותרות כנודע.
אבל הוא בעצמוצריך מאנש"י אמ"ת הוא יראה
עילאה וג"ש ירא"י אלקי"ם (החנו יראת הדין) רזה יפורש בפסוק ונש"ב בגי"א רצ"ל במקום
אנש"י אמ"ת כנ"ל ולמאי צורך ליראה תתאה,
שאין ברירה מן ההכרח להתיישב בדעתינו
היינו לספר .וו"ש לכו שמעו ואספרה כל יראי ענין היות האדם בגי"א הוא הקבר ,והגם שהיא
אלקים .קצרתי והמ"י.
יראה פחותה ועצבות עכ"זמן ההכרח הוא ,מו"ל
בי"ת פעו"ר רצ"ל לנגד קליפת בי"ת פעו"ר
ועוד שם פ'ואתחנן [ד"ה] :ונשבבגיא מולבית
פעור .שמעתי רמז הפסוק מפה קדחם הרודף אחר המותרותואין עצות בנפשו להמלט
ממנה ,צריכין להזכיר לו זה .וזה ידוקדק ועתה
כבוד אדמו"ר הרש הק' מ"ק מו"ה ועי"ש מ"כ
ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים ,רצ"ל
בק"קלובליןוצללה'ה ,ונשבבגיא רצ"ל כשנשב
ה
ת
ע
ו
כעתתבחין באפשריועילחוקים ומשפטים
בהכנעה ובשפלות ובנמיכות רוח כמוגיא שהוא
ו
נ
פ
ה
ה
ר
ו
ת
ה
ד
ו
ב
ע
ו
,
ש
"
ק
ו
אך בראותך כי אין
נמוך מו"ל בי"ח פעו"ר אז כורתים הבית פעור
שהיא הקליפה עכ"ד פה קדוש.ולי הקטן נראה מושיע ח"ו בהתעכר החומר שלך אז ונשבבגיא
וכו' ,וכנ"ל
עוד לפרש עפ"י מה שקמלתיכי הקליפת פעור
היא המפתה למותרות כי היא נהנה ממותרות ועוד שם בצירופי בראשית (צירוף סא) :יצורף
כנודע עבודתו שמקריבין לפניו מוחצות הגוף.
בא"ת יר"ש עיין בזוה"ק נרמז במ"ב
והנההרודף אחר המותרותמאכילהושתי' ומשגל
פקודא דיראה ועיקר היראה היא יראת הרוממות
להרבות תאותו היא קליפת פעור המסיתו לזה,
עח"ש דף ",ב כראשית והוא ר"ת ב"ן אד"ם
והנה עצה היעוצה לזה מרו"ל לעולםירגיז אדם (רצ"ל הגםויהואבן אדם ומעותדלפגעי העולם
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ח"ו אעפ"כ לא זאת תהי' יראתו רק) תיר"א
ירא"ה רוממו"ת שמ"ו (היינו בגין דאיהו רב
ושליטעיקראושרנ"א כו' שזה מרומז בשמוהוי'
כנודע).
ובס" דרך פקודיך הקדמה ח (אות ב) מהות
היראה ,ז"ל הזהר בראשית (דף יא)
בראשית ברא אלקים הדא הוא פקודא קדמאה...
אית ב"נ דדחיל מקוב"ה בגין דייחון בנוהי
יראה דאיהי עקרא למדחל ב"נ למאריה בגין
דאיהו רב ושליט עקרא ושרשא דכלעלמין וכלא
 .ולשואה רעותיה בההוא אתר
קמי' כלא תשיכי.
דאיקרי יראה (הרוצה לעמוד על אלו התוארים
רב ושליט וכו' ,עחן בס' ר"ח ומחותני כבוד

הדב החסיד המקובל המפודתם מהרצ"ה
שלש"א ביאר זה על ד' אותיות של השם הנכבד
והנורא אי"ה ידובר כזה אםיוכנו השי"ת ומ"ש
ולשואה רעותיה בההוא אתר דאיקרי ירא"ה,
קרוב לפשט הכוונה לקשר רצונוומאוייו במקום
הנקרא יראההיינו השכינה הקדושה שכל מעשיו
יהי' בהם חפצו ותשוקתו רק עבור השכינה

ולתיקונה ,לקשרה עם דודה ביחודא שלים,ותהי'
רצונו ומחשבתו דבוקה כהתמיד) ככה ר"ש ואמר
וכו' באתרדיראה קדישא שרי ומאןדדחילבגין
עונשאדמלקיותא...עיי"ש ובת"זתיקון ל"ב ז"ל
תקונא קדמאה יראה ועלה אתמר ראשית חכמה
יראת י"י דאית דחילו ואית דחילו .העתקתי
המאמרים האלה להיות למזכרת להבא לעורר
נפשו ביראה ,אבלביאור המאמרים האלה רחבים
מניים,יזכני הש"י לדבר בם .וכעת לא באנו רק
לדבר בענין מצות היראה אשר היא בחיוב לכל
עת ובכל זמן לכל איש הישראלי ,ובפרט בכל
תורה ותפלה ובכל מצוה והנה תתבונן דמהות
היראה המסורה לכל הוא יראת הרוממות ולא
יראת העונש ,והיא להתבונן במחשבתו גודל
רוממותוית"ש ,ותפולעליו אימה ופחדויתבושש
מגדולתו ,ויעמוד מרעיד כאשריתבונן איך הוא
ברי' מעוטה בדעת עומד לפני תמים דעות
המשגיחעליווכלצעדיויספור .והנה הא"ע אשר
כבר הרגיל את נפשו כיראה הלש והאיר אור

רעשה טוב

קנט

נשמתוונזדכך חומרו ,שבלוהענין לטבע,ויראת
י"י תמיר צפונה בלבו בזולת התעוררות ,כמו
העומד בהיכל המלך תמיד ורואה גדילתו אין
צריך להתעוררות הלב לחשוב בגדולתו רק
ממילא היראה תקועה בלבו אבל מי שכבד
ומגושם חומרועדין ,הנה חומרו מונעו מהיראה
ואינו מתיירא .ועכ"פ הנה היא מצוה מחויבת
אקרקפתא דגברא לעוררכעיוניו בכל עת שיזכור
להתבונן בגדולתו כפי שכלו בכדי שיתפעל
ביראה.והנההיא ראשית דעת כאמור בזהר ,וע"כ
תיכף בעומדו ממטתו מחוייב לעורר רעיונו
ולקבל ע"עלקיים מצות עשה שלהיראה,ויתבונן
בגדולתו ית"ש עדשיתפעל וכן בכל פעםשיזכור
ומכש"כ קודם כל תפלה ותורה ומצוה ואם
לגודל גשמיות חומרו לא יתפעל ,הנה אעפי"כ
קיים מצות היראה בקטנות כיון שהתעורר את
נפשו ויבקש מהש"י לעזורלו להתעוררות נפשו
בפועל וגם יסייע א"ע באבהן אברהם יצחק
ויעקב שהורישו היראה לבניהם אחריהם ,והיא
עכ"פ בכח כל איש הישראלי ע"כ יזכיר זכות
אבות(עיין בם' התה"ש מאד עמקו מחשבותיו)
וגם נ"ל לצייר לפניו שם הוי"ה בניקוד אלקים
ובניקוד שב"א וכנקוד כיראה..
ובס" הגהות מהרצ"א (הקדמת הזוהר על דף
י"א ע"ב) [ד"ה] ולשואה רעותי' בההוא
אתר דאקרי יראה .מלכו"ת שמים שום תשים

עליך מלך שתהיה אימתועליך.
ועוד שם (מקץ על דף רב ע"א) [ד"ה] .לעולם
ירגיז אדם וכו' ואם לאו ישתדל באורייתא
כו' וא"ל ידכר ליה יומא דמותא כו' הוא באין
ברירה כשיצרו מתגבר עליו ביותר אבל כל מה
דאפשרישתדל לתבראליה בתורה וכן הוא בגמ'
דילן עיין בזהר דף י"א ע"ב.
ובס" מגיד תעלומה (על פרק מאימתי דף ה'
ע"א) [ד"ה] :לעולםירגיז וכו' עד ודומו
סלה .המאמר הזה מן הצורך להתבונן בו הרבה
וכו' מהו ההרגזה ...הנה הרפואות הללו הם כל
אחת רפואה יותר בדוקה משלפניו ,ויקשה למה

קם

הקדמה ודרך
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לא יעשה תיכף הרפואה היותר בדוקהיזכיר לו
וכו' ונראה לבאר עפ"י דברי הרב הגדול
המפורמם ז"ל בעל מ' התנגע הנדפס מקרוב,
לעולםירגיז אדם יצ"טוכו' הכונה דאותן המצות
תורה ומע"ס שעושה כבר בהרגלו אין מובטח
בזה לשמירה מהיצר ,כית שאינו עושה בזה
מלחמה עמו להיותן כבר בהרגל ,אבל מחויב
להתרגז עמו שיעשה תמידיותר מהרגלווזהיהי'
לו לשמירה מעולה להיות שמחליש בכל פעם
בזה את היצר והנה זה עיקר עבודת האדם
להחליש החומר המונע ,ומזה לא יפטר האדם
אפי' בעשותוכל הרפואות שבעולם,כיזהתכלית
המכוון ברפואות האדם ,וא"כ לא יקשה עלינו
יעשה הרפואה היותר בדוקה ,כי מזה לא יפטר
לעולם .וז"ש לעולם ירגיז וכו' רצ"ל אפילו
בעשותו שארהרפואות ...והנה לאיזכירלותיכף
יום וכו' רזה לא יעשה רק אחר ההכרח הגדול,
כי זה יראת העונש ומעורר בזה דינים כמ"ש
בזוה"ק רק אחר ההכרח לשרוף התאות לזה
נבראת היראההלזו...

עמייז
ה'שבחין ר"בושלי"ט ...עיקר"א ושבש"א...
ועלמין כלהו כלא חשיכין ...כן פירשנו
המאמר בהגהת הזוהר.
וכ"כ בס' עמרת צבי (זח"א יא ,ב [פרשת
בראשית ,ד"ה בגין דאיהו רב ושליט]):
ר"ב ושלייט סוד זו"נ ו"ה שבשם,כי הו' ר"ב,
אילנא רברבא הוא הז"א ,ושלי"ט סוד מלכות
שמים ה' אחרונה .ועקר"א ושרמ"א אבא ואמא
י"ה ,עקר"א סוד אבאכי הוא העיקר האמתייו"ד
שבשם ואמא טפלה אליו ,ושרש"א אמאכי בה
נשרשיםזו"נ וכלאקמי' כל"א חשיבי"ן הוא סוד
אריך אנפין המכונה בשם אין כי לית מחשבה
תפיסא בי' כלל ולשוואה רעותי' בההוא אתר
דאקרי יראה סוד מוחא סתימאה המלביש
לגבור"ה דעתיק שם סוד היראה העיקרית .וכן
הר' עונשין מכוונים נגד ד' אותיות הוי' עיין

לעץהחיים

בק"ש שעל המטה ,והם נגד ד' בחי' דקא חשיב
רב ושליט וכו'

עמ'יט-כ
לפי הדברים האלה בודאי מהראוי למשכיל
שלא לעסוק בעסקי העולם והשי"תיזמין לו
בודאידי מחסורו ...יספיק לו הכסף והזהב
אשר הוא אצל כללות בנ"א והקה"ת המסבב
כלהסיבותיסבב להמציאלו בעתהמצטרך...
וכתב בס' ברכה משולשת (שבועות פ"ו מ"ו):

..הנה קבלת רבותינו בתורה שבע"פ
דהפסוק מפרשת אם כסף נתערב בגזירתו ית"ש
לפרשת שומרין ,והגם שקצר כח הבשריי להשיג
רזין עילאין כאילין רק להבאים בסודי"י אשר
חלק להם הש"י בבינה להם גילה תעלומות
תאכלו וישבעו ויותירו ,עכ"ז רפיות לכל אשר
בשם ישראל יכונה להתבונץ בכ"מ איזה רמז
ופשט כפי קוט שכלו .ונ"ל דיש לרמז בתורה
בכאן מה שפרשת אם כס"ף הוא בפרשתשומרין,
שהוא להשמיענו הא דכתיביכין וצדיק ילבש,
יצבורולאידעוכו',צפוןלצדיקחיל חוטא והוא
מ"ש רבי [ע"ז דף מ' ע"ב] ברוך שמסר עולמו
לשומרין,והאריך הרמב"ם ז"לבדברים אלו וכתב
לולי המשהגעים הי' העולם תהו ובהו ,כי הוא
שגעת גדול מן האדם למסור נפשו ביגיעה רבה
בסכנות בימים ובנהרות בכדי לאסוף כסף וזהב,
ומזה הכסףיוציא לבנין מגדלות ובירנות ויבלה
זמנו ,ואח"כ הוא ילך בדרך כל הארץ וישארו
הכספים והמגדלים לאחרים,ואיןלך שגעת גדול
מזה אבל הש"י מסר עולמו לשומרין ,הנה
החוטא הזה שומר כספו ונכסיו ומסכן עצמו
עליהם ,הוא הכל עבור איזה צדיק וח"ח .ובזה
[יונח] אשר מפרשת אם כסף נאמר אש"ר יאמ"ר
כ"י הו"א ז"ה בפרשת שומרין ,כי השומרין
שומרין הכסף למי אשר יאמר הש"יכי הוא זה,
אשר לו משפט הכסף ההוא .דוק והתבונן ברמז
הזה ,והוא דברנכבד[ .וכלהענין גם בס'שנרים
נחמדיםלקוטי משניות אותיא].
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[וראה להלן הע' נהנו ובהוספות לשם]
עמי כ

ליחד הש"מ עם שמי"ם החנו יחוד קוב"ה
ושכינתה.

ראה להלן הע' קמג ובהוספות לשם.
עמ' כא

אם ח"ובאיזה פעם נלכדבאיזה מעשה אשר
לא יעדנה ,אל יהי' נסוג אחור בשביל זה
לעזוב קדושתו.
ראה גם להלן עמ' פז .מה שצריך לעוסק
בחכמה שלא יהי' נסוג אחור בנפלו
לפעמים ממדריגתו וכו'
וכתא בס' בית בהראל (קדושים ד"ה אמנם
היותו המקרא בפשטים) .והנה זה הוא
שרש להולכים בהורת ד' תמימה שלא יסתכל
תמיד אם הולך בהדרגה,כי שומר רוח לא יזרע,
יראה בכ"פ שפיכות נפשו לד' ,הגם אם באיזה
פעם נפל ממדריגתו יאמץ את לבו לדלג כאיל
פסח ידלג שור באהבה להריקחניכיו ולרדוף עד
מקוםאוידו מגעת.

רזה אפשר ג"כ להעמיס בדברי המדרש יכול
כמוני ,כי תהי' דרשינן בכמה דוכתי
בהווייתו תהא ,והנה האדם הקרוץ מחומר אי
אפשר לו לעמוד תמיד במדריגה אחת ובהכרח
יפול ויבא לקטנות השכל כנודע ,וזהיכולכמוני
שאניתמידבהוי' אחת ,ת"לכי קדושאניקדושתי
למעלה מקדושתכם,אניבהווייתי עומדהיי הוה
ויהי' תמיד למעלה בקדושתי עומד ,אל מי
תדמיוני ואשוה יאמר קדוש .אבל אתם תהיו
קדואוים בלי עמידה ,הולך פעם לפנים פעם
לאחורלפי הזמן והשעה כמו שהארכנו למעלה
וכו'.

ועשה טוב

קסא

עמי כא-כב

בבא דבר עבירה לידו מן פגם הברית ח"ו
ועשה תשובה וידוי וחרטה באומץ הלב עד
דכא ושבר לבו בקרבו והקיש על דלתי

הרחמים.

ותשובה זו הכרחיתהיא להשגת החכמה ,כמ"ש
בס' בני יששכר (תשרי ,מא' ד ,אות
כס) :הנה בת"ז תיקת ג' ז"ל כגונא דא עמודא
דאמצעיתא דאיהו הוי"ה לא אישתמודע לנביא
וחוזה אלא בהיכליה דאיהו אדנ"י וכו' ,ת"ח כל
מאן דנטר אות ברי"ת דיוקני' רשים בשכינתא
וצדיק נק' ומאן דאישתדל באורייתא דיוקניה
רשים כעמודא דאמצעיתא עכ"ל הנה מזה יש
להתבונן דא"א להשיג מושכלות בתורה אפילו
השתדל בהכשעדיין לאתיקן חטא הברית ,ואפי'
פשטיות התורהדהיינולכוין הלכה לאמתה אינו
יכול אפי' הוא למדן גדול ,דהרי עמודא
דאמצעיתא (דרגא דאמ"ת ,תתן אמ"תליעקב) לא
אישתמודע אפי' לנביא אלא כהיכלי' היינו
שכינתא והנה מאן דנטיר אות ברית ראוים
בשכינתא משא"כ מאן דלא נסיר ח"ו ,אע"פ
שמשתדל בתורה והנה מאן דמשתדל רשים
בעמודא דאמצעיתא אעפי"כ הרי עמודא
דאמצעיתא לא אישתמודע לנביא וחוזה אלא
בשכינתא .ע"כ מהראוי להרהר בתשוב"ה
בפרטות על עון הברית קודם לימוד התורה,
והשם הטוב יכפרויסלח .הבן הדבר.

רכזה דרשנו בדרך רמז הפרשהכי תקרב אלעיר
(קטנה היינו הגוף) להלחם עלי' (להטות
איברי הגוף וכוחותיו וחושיו אל התורה) וקראת
אלי' (מתחילה) לשלום (היינו תראה מתחילה
לתקן דרגא דברית שלום כידוע) והי' אם שלום
תענך (שתראה שאתה נענה מן מדת השלו"ם)
ופתח"ה לך (יפתחו לך אורות החכמ"ה בתורה,
פיה פתח"ה בחכמ"ה ,בראויית בחוכמת"א
ראשית חכמ"ה .ונקודת הפתח הוא ניקוד
החכמ"הוכן ראשהאותיות אלף [ואאלפך חכמה]
הנה ראשית הברתה בפתח וזהו ופתח"ה לך

קסב

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' כא-כב)

יושפע לך חכמה בתורה) ואם לא תשלים עמך
ועשתה עמך מלחמה (שעדיין יצרא דעבירה
אצלך בחימום לא השלמת עדיין מדת ברית
שלו"ם) ומר"ת עליה תשתדל לעשות תשוב"ה
עילאה דרגא דבינ"ה נקודת ציר"י .עיין בר"ח
שכתב על הא דאמרו כזהר דלפגם הכרית לא
מהני תשובה והקשה הרי קיי"ל שאין לך דבר
שעומד בפני התשוב"ה ,ותירץ דרצ"ל דתשובה
תתאה לא מהני רק תשוב"ה עילאה ולפ"זתבין
מ"ש וצרת עליה ממקום נקודת ציר"י תשוב"ה
עילאה בינה נקודת ציר"י מענין הזה תוכל
להתבונן הדבר אשר הוא כמה פעמים נפלאבעיני
ההמת אשר יהי' לפעמים איש מפורסם בתורה
ובעל שכל צח ולא יוכל לכוין הלכה לאמתה,
ולפעמים אומר פשט איזה הלכה בהיפוך הנראה
לעין ופוסקדין היפך מן המבואר לתינוק שלמד
ספר ,והואלפישעדיין לאתיקן חטא הברית ולא
הרהר בתשובה (עכ"פ) קודם העיון ע"כ א"א לו
להשיג האמ"ת (הוא דרגא דעמודא דאמצעיתא)
ורואה ח"ו היפך האמ"ת .הש"ייצילנו.
ובסי אנהל הכלה פ' שופטים [ד"ה] כי תקרב
אלעיר להלחם עליה וכו' הפסוקים האלו
מרמזי' ומורים לאדם דעת כי תקרב אל העיר
(היא העיר קטנה איברי הגוף) להלחם עליה
(לכבוש תאוותיו ולשוב מכל מדות הרעות אשר
הורגלו אנשי העיר דהיינו איברי הגוף אזי עצה
היעוצה בכללות התשובה) וקראת אליה לשלו'
(זה הוא דבר הכולל שיפשפש אם הוא כשלימות
במדת השלו' דהיינו אם לא פגם בריתו שהוא
מרכבה למדתיסודצדיק ברית שלום,כי זה הוא
היסוד ומעמד ומצב לכל המצות ולכל העבירות
ח"ו בפגם הברית ,כי כבר ידעת כי הוא שביל
וצינור לכל כוחות האיברים,ומילין לצד עילאה
ידוע בדברי המקובלים דרוש נא כיום את דבר
י"י הלא בספרתם .והנהידוע עיקר בריאת האדם
להתבונן בגדולתו ית' לעשות כל הדבר" לצורך
גבוהלתקןשיעור קומה,וצריך ללמודלזה חכמת
האמת,וידועכלזמן שהאדם לאתיקןפגם הברית
אינו משיג החכמה הזו על בורי' כנודע הענין

יעץהחיים

ממקובלים והנה מבואר כזוה"ק דלחטא הכרית
לא מהני תשובהופי' בר"ח שודאיאינם כפשוטם
דודאי אין לך דבר שעומד בפני התשובה ,אך
הכוונה היא דאינו מועיל תשובה תתאה רק
תשובה עילאה וידוע תשובה עילאה היא ספירת
הכינה בגבהי מרומים ,והנה כעשות האדם
תשובה עילאה להאיר אור הבינה לתקן פגם
הברית אזי יאיר בו אור החכמ"ה להבין
במושכלות חכמת האמת,כי חו"ב הםתריןריעין
דלא מתפרשין ,וכשאין מאיר בו אור הבינה
מחמת הפגם ממילא לאיאיר בו אור החכמ"ה.
ובזה נבוא אל הביאור והיה אם שלום תענך
שיענה לך מדת השלום שלא נשאר בך פגם
ופתח"ה לך יושפע לך מדת החכמ"ה שהוא סוד
נקודת הפתח בסוד פיה פתחה בחכמה להבין
במושכלות החכמה האמיתיות לעבוד עבודה
שלימה לצורך גבוה וזהווהי' כל העם נמצא בה
(דהיינו כל האיברי')יהיה לך למס (להעלות לך

די מחסורך) ועבדו"ך (עבודה שלימה) ואם לא
תשלים עמ"ך ועשתה עמך מלחמהדהיינו היצרא
דעבירה בוער בקרבך מחמת שלא ניתקן עדיין
הפגמים שפגמתאזי עכירה גוררת עכירה,אזי לא
תוכל לעבוד אתי"י בחכמה הנפלא הלזוכיירחק
ממך החכמה,אזי זאת העצה וצר"ת עליה ,תאיר
בהעיר קטנה אור הבינה אשר שם נקודת ציר"י
בסוד אין צייר כאלקינו ,ובהאיר בך אור הבינה
תשובה עילאה אזייאיר בך ג"כ החכמהכי הם
תרין ריעין דלא מתפרשן הש"י יזכינו לשוב
בתשובה שלימהלפניו ע"ד כבוד שמו

ועוד שםצירופי בראשית (אות קצג) בראשי"ת
שא ברית ,לישא עליו ברית קודש ולא
יטמאהוכי לאיוכל לבוא לשלימות התורה ורזי'
רק השומר בריתו בטהרה ובפרישות.
רבס' רגל ממרה (מע ,מ' ד"ה מילה) מבאר את
דברי הזוה"ק בראשית דף י"ג ע"א,
ומסיים; כאשר תתבונן באלו הדברים תבין מאן
דלא נסיר ברית קיימא קדישא כדקא יאות א"א
לו להתבונן היטב בחכמות התורה ,למאן דנטיר

סרר מרע

הוספות ~מ' כב)

יתגלו לו חכמת התורה .והבן מאוד

וראה

עוד בס'בני יששכר (כסלו-טבת ,מא' ג,
אות כה) :כבר ידעת שאין התורה

מתקיימת אלא במי שמוחו פנוי וריק מהרהורי
עבירה וכל מה שהאדם מפנה מחשבתו וחכמתו
מהרהורין יביע שכלו בחכמות התורה ,ובהיפך
ח"ו כשמפנה לבו לבטלה בהרהורין רעים אד
התורה מתרחקת ממנו ולא יבא לעמקי סודוהי'
והוא דבר ידועאין מן הצורך לראיות ,פוק חזי
בספרים הקדושים ותמצא כולן מלאין מזה

אפי' בבא דבר עבירה לידו מן פגם הברית
ח"ווערוהתשובה ...לא נאבד שםצדיק ממנו
[ובהוספות מהרצ"א ]:ועפי"ז פירקדנו המשנה
עתיד הקב"הלהנחיללכלצדי"קוצדי"קש"י
עולמות ...הןמי שהוא צדי"ק מעיקרו ...הן
מי שפגם2 ...ואעפ"כ לא נאבד שם צדי"ק
ממשוכו'.

וכתב

בס' אור מ5א (חלק השמועות דף ק"ה):

דעתוקעי הקדחם [מוהרצ"ה]מדדימשוב
ע"ע ,שאףמי שפגם ח"ו ,בעשותו תשובה באמת,
גם הוא נק' צדיק .ושזה טעם אמרם ז"ל עתיד
הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות
בכפל לשון ,צדיק אחד עלצדיק מעיקרא ,ואחד
עלצדיק אחר עשותו תשובה.ועוד שם (פ' שמות
דף כ' ע"ב) :עתיד הקב"הלהנחיל ...פירשזקיפי
הקדחם מרדימהצוב מ"ע את כפל הלשון צדיק
וצדיק ,אחת קאי על צדיק מעיקרא אשר מעודו
לא חטא ,ואחת עלצדיק בעל תשובה שנקרא ג"כ
צדיק ,וגם לו עתיד הקב"ה להנחיל ש"י עולמות
שהם כעד קר"י .עכ"ל [אמר המבלבה"ד ,ניבר
ששמועהזו נובעת מהרכבתדברי הרב מוהרצ"ה
כאן ,עם דברי הרב מוהרצ"א בהגהתכן.
עמ' כב

יסודח"י ...ח"יחוליות...בח"יהימעין...

וכתב בס'חצהאדבלהפ'נח(בפס'ויראאלקים

יעשה טוב

קסג

את הארץ כו' ד"ה והנה נ"ל לפרש)...
ובס' אגרא דפרקא (השמטות ,ד"ה תהלים קמו
נ"ל לפרש) אהללהי"יבחי"י(ידוע דהטפהיוצא
ע"י ח"י חוליות השדרא ע"כ לתקן החטא אמר
אהללה ה'בחיי בח"י חוליות שלי עד שיתפקקו
כל חוליות שבשררה .גם אהללה בח"י נענועין
דלולב ,בח"י ברכות שמו"ע .עי' בתקו"ז .כ"ז
לתקן החטא).

ובסי מניר תשופה (על פ' תפלת השחר דף

כ"ח ע"ב) [ד"ה] :אירהנחוםאריב"לכנגד
ח"י חוליות שבשדרה .התפילה הוא ליחד והוא
לשון תפלה חיבור ,וידוע דהשפע שבאה ע"י
היחוד הוא ע"י חוליות שבשדרה ,אהללה י"י
בחיי והבן הדברמן ח"ינענועים שבלולב.

..וינחלו ש"יעולמות ...ולא הלכובקר"י ...כ"י
חל"קי"י עמו.

רב"צירופי בראשית" שבס'אצבא דקלה(ציררף
קצר) :יצררף תבר"א ש"י .השרמר
בריתונק'צדיק ובורא ש"י עולמות שנוחל אותם
אח"כ לעוה"ב וזהו עתיד הקב"ה להנחיל לכל
צדי"ק ריקא השומר ברית"ו נקרא צדי"ק כעין
יוסף הצדיק ,ש"י עולמות מדה כנגד מדה שלא
נטמא בטומאת קר"י מספר ש"י ,ויק"ר בקדושה
קר"י בקליפה ,והמשכילים יבינו .וידוע דצריך
השב מעון זה למסור נפשו בכל פעם על דבר
כבוד שמו כי עון זה נעשה בחימום כל רמ"ח
איבריו ע"כצריך להסכים בהסכמה עזה למסירת
כל רמ"חאיבריוגופו תשמתועל דברכבוד שמו,
והש"י יחשבהו לפועל ממש באלו מסר נפשו
בפועל וזהו יק"ר בעיני י"י המותה לחסידיו
שנתעלה מבח" קר"י לבחי' יק"ר ע"י מסירת
נפשו .ובהעמיק עוד ,דידוע דע"י עון זה בורא
החוטא בעוה"רגופים ולבושים לקליפות והצלם
הקדוש נפגם ,ואחר פטירתו אינו זוכה ללבוש
החלוקאדרבנן .הלאידעת מהצדיק עמוד הערלם
יההצע בן והוצדק כ"ג על שלא מיחה בבניו
לשמור בריתם נאמר עליו ויהושע הד לבוש
בגדים צואים ,אנן מה נענה אבחונם ,נשכבה

קסד

הקדמה ודרך

הוספות ועמי כב)

בבשתנו עד יערה עלינו רוח ממרום לטהר מכל
טומאתינו ואם שב בתשובה שלימה להשי"תע"י
מסירת נפשו להשם אזי מסירים מעליו הבגדים
הצואים ונתלבש בבחי' יק"ר .יק"ר הוא תרגום
של כבו"ד,ור"יקרי למאני' מכבדות"א.והבן.
עוד שם פ' בראוי-ת (ד"ה ר"ת כל הפסוק עם
כללות הער"ב ובק"ר) :כ"י חל"ק הוי"ה
עמ"ו בגימטריא ש"י,ומי שבא בסוד ה'יביןכי
כל העולמות נשפעים מעולם המלבוש וממרכז
י"ש וש"י ,והכל עבור ישראל ,והבן ולכך תגדל
עונש ופגם הברית קודש ח"ו שלוקח השפע
מחלק ה' להשפיע לחיצונים ח"ו עד ישוב אל
השם לתקן מבחי' קר"י לחמם רמ"ח איבריו
בעשיית מצותיו ית' ,כ"י חל"ק הוי"ה עמ"ו
ומספריהן שוה והבןכי דבר עמוק הוא.
[וראה עוד שם פ' בחקתי (ד"ה ותם לרי"ק
כחכם) ופ' תצא (ד"ה לא תראה את
שו"ר אחיך או שי"ו נדחים)]

כדאיתא
בסי פרי קרש הלולים (שער ק"ש שעה"מ ד"ה
בזוהר פרשת בלק (דף צ"ג ע"ב)

פרקי' משער הנ"ל) מעתיק אתדברי הזוהר
הללו בשלימותם [ראה גם הע' לד כאן] בקשר
למ"ש בפע"ח פ"י משער קשעהמ"ט וז"ל.
ונלע"ד ששמעתי ממורי זלה"ה שאיןצריך לזכור
החטאים ,עכ"ל .וע"ז כותב הרב כי בזוהר דנן
מפורשכן להדיא.

וז"ל הזוהרשם ...לאאיצטריך לפרשא בראינון
דידכרמינייהו..

וכתב

בס'בני יששכר (תשרי ,מא' ד .אות א):

והנה עיקר התשובה ע"פ התורה הוא
פשפוש במעשיו אשר הכעיס את הש"י בעברו
רצונו ,ותיכף כל מה שמוצא בבדיקתו מעשה
אשר לא טובה יקיים מצות ביעור מביתו
ומרשותו ,היינו לעזוב החטא לגמרי ולהתוודות
לפניו ית"ש על העבר ולבקש רחמים שיכפר
ויסלח אל טוב וסלח .והנה כאשר יבדוק האדם

לעץהחיים

בחורין ובסדקין עד מקום שידו מגעת כל מה
שחטא והע"ה מיום היותו על האדמה ,אעפ"כ
האדם יראהלעיניםואין בכח האנושישיזכור כל
המעשים אשר חלפו ועברו עליו להתחרט
ולהתוודות עליהם ,ע"ז אמרו בזוהר הקדוש
ובר"מ בודק עד מקוםשידו מגעת והשאר מבטלו
בלבו ודיו ,כי ע"י התשובה על הנזכרות הש"י
יסלח גם על הנשכחות אשר לא ביקש עליהם
בפירוש סליחה .הגם שמכל מעשה חטא ועת
נמשך חלאה לנפשו וצריך לכל מכה בפ"ע
לרפאותה בתחבושת התשובה ולרחצה במים
טהורים (היינו דמעותעיניו) הנוזלים מן לבנו"ן
(רהיטי מוחא ,לבנו"ן ל"ב נתיבות חכמה נו"ן
שערי בינה) ,ועל איזה חטא ועון שאינו עוסק
ברפואות הללומאיןיהי' לו רפואה ,הנה אעפ"כ
הש"י ירפאהו בתודת חס"ד ונדב"ה על מה שלא
שאל וביקש ממנו .והנה עוד אקדים לך מ"ש
המקובלים שהעול"ם נק' עול"ם לשון העל"ם
והסתרה ,להיות שמתעלם ומסתתר בתוכו
האלקות כמ"ש אכן אתה אל מסתתר ובזהתבין
שכל בחי' הסתרה והעלם נקרא עול"ם.
ובזה נבא לפרש המאמר אמר גדול"ה תשוב"ה
(היינו שישנה ככח התשוב"ה ממדת
הגדול"ה והחס"ד) שמביאה רפאות (הרבה)
לעול"ם (אפילו לדברים הנעלמים והנסתרים),
היינו שיש בתשובה סגולה בחי' גדלו"ת החס"ד
הנק' גדול"ה שמתגדל ומתחסד בלי הקדמת
מבקש ולפי"ז בא בעל המאמר לחזק ידים
הרפות ,והוא לבל יאמר האדם אשר כבר נשתרש
באלפים חטאים זהעידן ועדנים ,הנה יאמר הלא
עונותי רבו כחולהיםואיך אפשר לשוב בתשובה
שלימה ולהתוודות ולבקש רחמים ,הלא צריכין
לפרט החטא כמשארז"ל ,וא"כ איגע לריק ולמה
זה להבלאיגע,כיון שהוא אצלו דברשאי אפשר
לזה אמר בעל המאמר גדול"ה תשוב"ה (שיש בה
ממדת הגדול"ה והחס"ד) שמביאה רפאו"ת
(הרבה) לעולם (אפי' לדברים הנעלמים אשר לא
ביקש הבע"ת עליהן סליחה בפירוש ולא עסק
ברפואתן להסירן מחלאת נפשו ,רק כאשר ישוב

סור מרע

הוספות (עמ' כג)

בתשוב"ה על הנזכרות תרפאהו התשובה גם על
הנשכחות)

רשמא יאמר האדם א"כ למה זה לי פשפוש
מעשים להזכיר את נפשי מן העונות
ולפרט החטא ,הלא טוב שלא לפשפשויהיובכלל
הנשכחות ואבקש סליחה בסתם וזה טעות ,וה"ז
דומה לשני בנ"א שיש להם חולאים נסתרים
כפנימיות ואינם מרגישים עדיין הכאב עד לעת
וקנותם וכיוצא ,והנה נתרשלו מהתבקש רפואה
מפני העדרידיעתם עד אשרהגיעוימים אשראין
להם בהם חפץכי גדול הכאב מאדואין רפואה
למכתם ,והנה אירע אשר לאחדמן החולים הנ"ל
עלתה לו איזה מכה בחיצונות גופו אשר למראה
עיניו ישפוט שהוא צריך לרופא מומחה ,הנה
בבוא האיש אל הרופא שישתדל לרפאותו מן
המכה הנראיתלעין הנה הרופאהי'מעיין בתכונת
גופו ,אמר לו זאת הנגע הנראית בחיצוניות היא
הנקלה שבתחלואיו כי יש לו חולאים רבים
בפנימיות.הנה הרופא המומחה משתדל ומרפאהו
גם על הנסתרות .משא"כ השני שלא השתדל כלל
לילך אל הרופא .וזה שהביא בעל המאמר ראי'
לדבריו שכן הוא סגולת התשובה,היינו ארפ"א
משובת"ם היינו הדבר שבשבילו שבת אלי זה
בודאי ארפא ,ואת ועוד אחרת ,אוהב"ם נדב"ה
אראה להם אהבתי בתורת נדבה וחסד לכפר גם
על מה שלא נתוודע לכם ולא פרטתם בוידוי
ותשובה ודי בזה למשכיל ע"ד.

ועוד שם (שם ,מא' ז .אות ט). .ויכוין
שמתוודה בכ"ב אותיות לתקן מה שפגם

בכ"ב אותיות(היינו כללות התורה כולה יסודה
כ"ב אותיות) ,ועודיכוין ששאר החטאים שאינו
זוכר יוכללו בוידוי זאת ,כי הכל נכלל בכ"ב
אותיות(עיין בר"מבענין שאמרז"לבבדיקת חמץ
בודק עד מקום שידו מגעת והשאר מבטלו בלבו
ודיו)ויכויןלקיים מ"עלהתוודותולשוב בתשובה
כי מצותצריכות כונה ובפרט מ"עדאורייתא,וגם
הוא מ"ע שבדיבור דגם במצות דרבנןאינו יוצא
בלא כונה.

ועשה טוב

קמה

עמי כג

..כמה תעניות וסיגופים צריך ...ח"ו יסוג
אחור ...עחן נא בספרהתניא ...ותראה העצה
היעוצה ...עיקרה של תשובה היא החרטה
באמת בלב והווידוי בפה ועזיבת החטא
והקבלהאמיתיות...
וכתב בראש ס'דרךפקודיך :כבר קרם מאמרינו
מפי סופרים ומפי ספרים שכל התורה
ומצות שאדם עושה בעורו נקרא רשע לא ירצו
לקרבן אשה לה' ואדרבהוכו'(עיין נא בר"ח שער
התשובה ועיין בשער היחודים ותיקון עונות
למהרח"ו זלה"ה) ,וע"ז אמר הנביא ניר"ו לכ"מ
ני"ר וא"ל תזרע"ו אל הקוצים ,הוא כמו שהזורע
אל הקוצים קודם שמתקן את האדמה ומסקלה
מאבנינגף והקוצים ,הנה עמלולריק ומקלקל את
התבואה הנזרעת ,ואדרבהנותן כחיותרבהקוצים
שיסתבכו וירבו ויגדילו .אבל הרוצה להצליח
ולהתגדר במלאכת הזריעה לעשות פירותמחוייב
מקודם לתקן את האדמה לשתהי' מוכנת לקבל
ולהסיר מתוכה כל הקמשונים וכל המונעים
הזריעה .וכ"זע"י החרישה ולנקותהולייפותה ואז
יצליח כמוכן הואהענין בענחני התורה ותפלה
ומצות אשר יעשה אותם האדם בעודו נקראריעע
ונסבך בקוצים ואבני נגף מהקליפות וסטורן
בישין ,נותן ח"ו כח בהם רק צריך מקודם לתקן
את אשרעיוות .ובפרט הרוצה למלאותידו לחפש
בגנזייא דמלכא לעסוק בחלק סודות התורה
נסתרות לה' אלקינו ועוד נפשו לא מטוהרה
מכתמי העונות וחטאים ופשעים ,צריך בודאי
לטהר ולנקותאיבריגופו ונשמתו מכל חטא ועת
ואשמה.

רלפ"ז יאמר האדם א"כ אפטיר אתנפשי מעסק
התורה ומצות ח"ו ובפרט מעסק סודות
התורה עד אשר אתקן את אשרעויתי ואעשה כל
ההיקוני תשובה אשרגזרו חז"ל כרוח קדומם לכל
חטא ועת נשתקעו הדברים ולא נאמר ,הגע
עצמךוכי ס"ד שלאיתפלל אדם תפלתובכ"י ולא
יקרא ק"ש ולאיניח טליתותפילין ולאיתן צדקה

קסו

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' כג)

עד אשר יתענה כל הימים הנקבצים לכל חטא
ועון ,והנה הוא חובת כל יום מוטל אקרקפתא
דגכרא ואם לא יניח באיזה יום תפילין יקרא
קרקפתא דלא מנח תפילין אשר את פושעים
נמנה ,ומעוות לא יוכל לתקון זה שביטל ק"ש
וכ"ההענין בלימוד התורה שאין לו רשות לבטל
כרגע ,בשגם כשלא ילמוד לאידע מה חטאו ומה
פשעו ויהי' כעוור יממש כאפילה ,והאיך יהיה
יכול לתקן מעשיו וגם מחלק סודות התורהאין
לו רשות להפטר כאשר ככר הוכחנו בראיות
עצומות..

אך

תדעידידי שרוב ההמון טועים באיכות מ"ע

של התשובה ,ורוב ההמון סוברים דעיקר
התשובה הוא להתענות ולסגף א"ע בסיגופים
שונים תדעידידי שטעות גמור הואכי לא נאמר
בתורההענין הזה ,רק נאמר בתורה (ושבת עד ה'
אלקיך ושמעת בקולו) וענין התשובה הוא רק
החרטה באמת על מה שעשה עדהיום ,ויתמרמר
בלב באמת על אשר הכעיס לבורא עולם יוצר
רוחו ונשמתו ,ואם יש עון בידו עוד מאותן
העבירות ישליכם מידו ויקבל קבלה אמיתיית
שאפי'יהביליה כל חללי דעלמא לא ישוב עוד
לדבר הרע הזה יש תכילי חבילות ראיות
שעיקרי התשובה הם רק בלב חרטהעזיבה קבלה
כנ"ל ונוסף לזה נצטוינו מן התורה להתוודות
בפה פרטי כל חטא ועון ,כמבואר ברמב"ם הל'
תשובה אבל התענית והסיגופים הם ענפי
התשובה ,וחז"לקיבלו ברוה"קכלהעינויים הללו
כמה יעשה האדם לכל חטא ועון בכדי להסיר
מעל גופו ונשמתו הכתמים שקיבלו מכל חטא
ועון ולבטל המלאכים המקטריגים שנבראו
מהעכירות
ונ"ל עוד שגם כל אלו הקצבות שקצבו חז"ל
לכל חטא ועון מן הסתם דברו למי שיש
בו כחויכול לסבולבלי שיתבטל מתורה ועבודה
אבל לאלמישאין בו כח והשכל גם ישפוט זה
כי החלש יסתגף בתענית יום אחד יותר מגבור
ער"ן במאהימים ,היאומןכייסופרשיהי' קצבת
ימי התענית שוה בשניהם הלא התורה דרכ"דרכי

לעץ החיים
נועם.

נחזור לדברינו הראשונות ,עיקר מ"ע של
התשובה הוא חרט"ה עזיב"ה קבל"ה רק
שיהי' באמת שלאיונה א"ע רקיהי' הכל באמת
גמור בלב ומצורף לזה הוידוי והוא ג"כ מ"ע
בפ"ע להתודות על כל מה שזוכר ,ומה שנעלם
ממנו יתודה בדרך כלל וע"ז אמרו רז"ל בודק
עד מקום שידו מגעת והשאר מבטל בלב .כ"ה
בזהר בר"מ פ' בלק .כשיעשה כל זה באמת
ובתמים הנהקיים מ"ע של תשובה והשם הטוב
וסלח יסלח לו ומחוייב האדם להאמין זה
באמונה שלימה אמונת אומן (ובכדי לבטל
ולהסיר כתמי הנפש והגוף ולבטל ולהמית
הקטרוגי' ,יעשהסיגופים רקכפי כחו ולא יתבטל
מתורה ועבודה ומה שלא יוכל להשלים כפי
הקצבה שקצבו חז"ל יפדה בצדקה ,ויעוצה עוד
כפי מה שיעץ הרב החסיד הקדוש מהר"ז זצ"ל
ב 4התניא בפרקי התשובה אשר לו דפוס
סלאוויטא כי יש דפוס אחר בנוסחות אחרות
ושניהם כאחד טובים)כי ברגע הזאת ששב בכל
לכו באמת להשי"ת מקיים המ"ע ,והשם הטוב
וסלח סולח ומוחל לפשעיו ,רק שיתמרמר באמת
עלעונותיו שעברו למעלה ראש .ויחשוב בגדולת
הבורא אשר הכעיסו ועבר עלציוויו אחרי אשר
הרבה להטיב עמו .ויחשוב בשפלות עצמוכי כל
מה שתגדל מעלת הנכעס ותקטן מעלת המכעיס,
ביותר תגדל האשמה...
הנה אתה הראת לדעת כי קרוב אליך הדבר
מאודבפיך ובלבבך לעשותו,דכיון שתשוב
אליו ית' באמת בכל לבבך ,כל מה שיתגלה לך
ענין תעתיק מענין לענין וממושכל למושכל עד
שתסמר שערות ראשך ותבוש מפניו ית' באמת,
ואפי' יהבי לך כל חללי דעלמא לא תשוב עוד
לכסלה ותרתן כמו איל לתורתו ולמצותיו עד
שיעיד עליך היוצר בראשית ויודע תעלומות
שבודאי לא תחטא עוד כי הוא הבוחן לבות
וכליות (וכמ"ש הרמב"ם בהלכות תשובה).
ובסי בנייששכר (תשרי ,מא'ד .אות כא) .הנה

גורר מרט

' כג)
הוספותלמכי

ידוע שכמה וכמה בני אדם טועים בענין
מצות התשובה ,ישמי שסוברכי מצות התשובה
הוא בריבוי התעניתים וסיגופים ויש מי שסוכר
בריבוי אמירת תהלים וסליחות וכיוצא הנה כל
אלה טועים בזה מאד ,כי כל אלה המה רק
סעיפים וסניפים לתשובה בשעתה ,אבל עיקר
התשובה היא חרטה גמורה כלב גונח ומתמרמר
מעומקא דלבא על כל פרט חטאועון ופשע אשר
חטא והעוה והכעיס את בוראו ,והוא מודה
ומתוודה לפני בוראו על כל פרט ,ועוזב את
העונות אשרבידו ומקבל ע"ע באמת שלא ישוב
עוד לכסלה בשום אופן שבעולם אפי'יגיע הדבר
עד נפשו אבל ה"ז צ"ל באמת ובתמים מעומקא
דלבא,כי בהיות האדם יודע שכך הוא הףין של
תשובה הנה אפשר שיאמר כזאתלפני בוראו אבל
אין הדבר מעומק הלב באמת ובתמים ,הןבנירון
החרטה על העבר והן כנידון הקבלה על העתיד

וזה בא לאדם מחמת שנתעכר אצלו אור הנפש
המשכלת מחמת עביות החומר ולא תעשה הנפש
פעולתה בגוף כמו הנר שאינו יכול להאיר אל
הפתילה מחמת זוהמא שנדבק בפתילה והנה מן
הצורך לנער ולכחש הזוהמא מן הפתילה עד
שישוב האורויתאחזבפתילהוהיולאחדים והנה
זה הוא ענין הסיגופים ,לכחש חומריות הגוף
בכדי שתעשה הנפש פעולתה ותהיה התשובה
באמת ,היינו עיקרי התשובה הנ"ל .אכל אין
הסיגופים עיקרי התשובה הבן הדבר
ועוד שם (שם ,אות כג) והנה נאמר אשר
חכמים הגידו ברוח קדשם הלא בספרתם
כמה סיגופים יסגף א"ע לכל חטא ועון להתם
חלאת זוהמת המקטרג שנעשה ע"י העון
ולהעבירו מן העולם ולבטלו ,וגם להתם חלאת
זוהמת גופו שנעשה ע"י הנאת העונות .הגם
שהמ"ע של חשוכה מן התורה הוא סתם לשוב
אל הש"י ולהתודותלפניו מעומקא דלבא על כל
חטאועת ולהתחרט מאד באמת על העברולעזוב
העונותויקבל ע"ע על העתיד ,כמש"ל בדרושים,
עכ"ז הסיגופים נצרכים לטעם הנ"ל .והנה כאשר
האדם חלש ואינו יכול לסבול סיגופים (ובפרט

וננשה טוב

קסז

בדורות הללו אשר תש כוחינו מן כובד הגלות
והיסורין) עכ"זיקיים האדם מ"ע דאורייתא לשוב
אל הש"י כמש"ל ,והש"ייקבל תשובתוכי הש"י
יורע וערשאיןבכחינו לסבולסיגופים .ווה שיש
לפרש שובה ישראל עדי"י אלקיך (ולא ימנעך
מלעשות תשובה מה שאין אתה יכול לקבל
סיגופים ,אין זה מניעה)כי כשל"ת כעונ"ך ע"ד
יתנו לכוש"ל שבהם היינו החלש ,הכוונה ע"י
העונות שבכל דור נחלשים הכחות ונתארך
הגליות בעונותואין בכח ויכולת לקבלסיגופים,
ע"כ די לשוב סתם כפי המצוה עלינו בתודה,
ושב"ח עדי"י אלקיך אפי' בלא סיגופים .וז"ש
אח"כ קחו עמכם דברי"ם (וידוי דברים בלבד)
ושובו אל י"י וכו' .והשי"ת יקבלינו בתשובה
שלימה.

ועוד שם (שם ,אות בו). .שאמר זה הנביא
בדרך עצה להבע"ת (ברוח קדוחו) ,קחו
עמכם דברים (רקוידוי דברים כלבד) ושובו אל
י"י [והנה מורא יעלה על ראשיהם ,הרי וידוי
דברים לא יועיל רק להעכיר החטא והעון אבל
לא להמחותו לגמרי ויצטרך אח"כ לסיגופים
שונים כדאשכחן בדוד ,הנה לזה אמר הנביא]
אמרואליו (אל הש"י) כל תשאעון (רצ"ל לגמרי
מכל וכל תשא את העון שלאיהיה רישומוניכר,
לא כמו שהיה בדוד רק העכרה והיה עדיין
רישומו ניכר והוצרך לסיגופים ,ואנחנו אין בנו
כח ובפרט בחלישות עול הגלות אין בנו כח
לסיגופים .ואמר במענה) וקח טו"ב(אין טוב אלא
תור"ה כמר"א כי לקח טוב נתתי לכם תורת"י
וכו' ,והכוונה קח מה שלמדנומן התורה שאמרה
התורה כלשונה לשון וכפ"ר על וידוי דברים
בלבד ,והקרבת הפרים אינה רק השלמת הכפרה
מדלאכתיבוהקריבוכו' לכפרוכו' כמש"ל,וכית
שההקרבה הוא רק השלמה ושיורי מצוה אינו
מעכב הכפרה ,והן גם היום שאין לנו פרים)
ונשלמה פרי"ם שפתינו עקימת שפתים הוה
מעשה ,כמו שהבטיחנו יוצרינו זאת התור"ה
לעולה וכו' כל העוסק בתורת עולה וכו' בתורת
חטאת וכו' .ודבר אלקינו יקום לעולם ימחול

קסח

הקדמה ודרך

הוספות מגמ' כג)

ויסלח ויכפר בוידוי דברים בלבד אשרי העם
שככה לו

ועוד

שם (שם ,אות לו) :מרן האריז"ל כתב ר"ת

תשובה תעני"ת ש"ק ואפ"ר בכ"י הספ"ד
וכתב הרב הנ"ל [החיד"א] להיות שכדור החלש
הזה (ובפרט בגליותינו הכבדיום אחר יום) אין
כל אדם יכול לקיים כ"ז ,לפחות צריך ליזהר
בקצת דברים המקיימים התשוב"ה ,והם ג"כ
נוטריקון תשובה תור"ה שב"ח וידו"י בוש"ה
הכנע"ה עכ"ד והנה כבר כתבנו בענינו בעסקי
התעניותוהסיגופים לבליפול לב אדםעליו לומר
כיון שלא יכול לקיים כל אלה לא תקובל
תשובת"ו,כיתיכף בעשות תשוב"ה כתורה עביד
ומהני והדברים ארוכים אצלינו במ"א

ובש אגרא רכלה פ' לך [ד"ה] ויאמר ד' אל
אברם וכו' אבר"ם ירמז לבעל תשובה
העושה תשובה עילאה בחכמה נפלאה לבל
ישומם ולבליודעומעשיו רקבינולביןקונו ואם
נפשך חשקה בתורה התבונן מ"ש הדב הקדחם
בספר תולדות יעקביוסף אבר"ם רמז ליסודות
או"א אב"ר בתוך מ"מ סתומה ממילא התבונן
מי שעושה תשובה עילאה יעשה כחכמתו והנה
זכור תזכור מ"ש הרמב"ם שהשוטה המענה את
גופומבלי טעםוגזירה וחושב שהשי"ת שונא את
הגופות וזה אינו תשובה [הן אמת שחז"ל נתנו
קצבה כמה מן הסגופים לכל חטא ועון ,זה
סגופים לתשובה להתם פשע אבלזהאינו התחלת
התשובה ועיקרה ,ועיקרה היא להתבונן בגדולתו
ית' ובשפלותו ,ויתמרמר לבו בקרבוהאיך הכעיס
את הבורא כל ,ועל כל פרט ופרט יתודה לפני
הבורא עולם ,ויקבל ע"ע בחרטה גמורה שלא
יחזור בהם ולא ישוב עוד להכעיסו.וירגיל א"ע
בעבודת הבורא ויראתו עלפניו ,ולא יפרוש א"ע
מן העולם מכל וכל,כי השי"ת לאיחפרן בהמית
אתגופו .רק כאשר ישקול מעשה התשובה הכל
בחכמה ,הנה השי"תידריכהו במעגלי צדק האיך
יקיים כל הכתוב בספרי הצדיקים מנין התעניות
והסגופים להתם פשע ,והבן .הש"ייהי' בעזרנו].

לעץ החיים

מ"ש ויאמר ד' אל אבר"ם הבע"ת הנ"ל ,לך
ל"ך רצ"להליכתך תהי' אצלך ולא תרחוק
א"ע מכל וכל מעניני גופך הצריכים בהכרח

בטבע הבריאה ,רק שתלך מארצ"ך רצ"ל ארציות
אכילה ושתי' שלך שהי' עד עתה נקרא ארצ"ך
שעסקת בהםלצרכך למלאות תאותך ,וממולדת"ך
היינו ג"כ שא"צ להפריש א"ע מלהוליד בדומה,
כי בבוקר זרע זרעך ולערב אל תנח ידך .רק
וממולדת"ך שלאיהי' נקרא מולדת שלך לצרכ"ך
ולתאותך ומבית אבי"ך ,וכן אינך צריך
להשתומם ולישב בדד במערות וצורים ,רק שלא
תשבבית אביך ,שלא תחשוב כמקום שהוא שלך
הבתי בירניות ולך יאחה כבוד אבל תוכל
להשתמש מכל הנ"ל אל הארץ אשר אראך ,תוכל
להשתמש עם כל הארציות הנ"ל באופן הנאות
לעבודתו ית' והוא ינחך במעגלי צדק .השי"ת
יורנו דרך האמת לשוב אליו באהבה.

[וראה להלן בפנים (ליד הע' קסג) שמוחין
דאימא (תשובה) צ"ל עם מוחין דאבא
(חכמה) ,ובהע' שםמציין לאגד"כדנן.
וכמה שכתב הרמכ"ם ששיעור התשוכה הוא עד
שיעידעליויודע תעלומות וכו' ,ראה בס'
בני יששכר חודש ניסן מא' ד דרוש י"א ,ד"ה
ע"ד הרמז .חודש תשרי מא' ד דרוש ד אות טז
ואות כה ובמה שהבעל תורה אי"צ לסיגופים
ראה כס' אנהק דפדקא אות שמג]

קודם כל תפלהולימוד התורהועשיות המצות
יהרהר בתשובהבכדי שלאיהי' בכלל הזורע

אלהקוצים...
ראה ביאור הענין בס' דרך פקודיך שבקטע
הקודם.

וכתב בס'אגפאדכלהפ' משפטים (בפסוק בכל
אשר אמרתי עליכם תשמרו ,ד"ה וירצה
עוד )...כחכו חכמי האמת שכל המצות ומעש"ט
שהאדם עושה בעודו רשע הוא נותן ח"ו כח
והשפעה אלהחיצונים ,ע"כ עצה לזה שבכל עת
וכעוסק בתורה ועבודה יהרהר בתשובה .וז"ש

סור מרע

הוספות (עמ' כג)

ועשה טוב

קמט

ובכ"ל ,רצ"ל ככל עניינך ,אשר אמרתי אליכם

חטאועון,כידועמן ד'חילוקי כפרה שלר' מתיא
בן חרש ,עב"גתיכףע"יהרהור תשובה סרמעליו
תואר רשע ותפילתו ותורתו ומצותיו המה לרצון
לפניי"י ולבעבור וה הנה הלבה רווחת בידינו
המקדש את האשה ע"מ שאני צדיק ונמצא רשע
גמור מקודשת ,דוגמא הרהר בתשובה.

יתפרדו כל פועליאון .והבן

ומי שאינו מאמין בזה הנה אינו מאמין לדברי
חכמים ,והוא מין וצדוקי שאינם מאמינים
לדברי חכמים .וע"כ האומר יברכוך טובים
(דייקא ,ולא אותן שחטאו והעוו) ה"ז ררך
המינותאודרכיהצדוקים,דצריכין אנחנולהאמין
בדברי חכמים דהרהור תשובה מהני בכל זמן
ועידן נ"ל עכ"פ זאת יצא לנו דצריכין להרהר
בתשובה (קודם) התפילה ולימוד התורה

תשמרו ,רצ"ל תשמרו בחי' אש"רהיינו תשובה
להרהר בתשובה .ועי"ז ושם אלקים אחרים לא
תזכירו ,רצ"ל לא תשפיעו ,תזכירו מלשון וכר
המשפיעכנודע .לאיוגמעעלפיך ,ישמ"עמלשון
אסיפה רצ"ל האלקים אחרים לאיהי' להם אסיפה
וחיבור ע"י פיך המדבר בתורה ותפלה ואדרבה

ובסן
בני יששכר (כסלו טבת ,מא' ג אות י):
אפי' לא טיהרעדייןגופו ונפשו מחלאתם
אשר קיבלו ע"י חטאתם ,אל ימנע א"ע מעסק
התורה .הגם שמבואר בדברי רבותינו המקובלים
הנאמנים שבל התורה שהאדם עוסק בעודו רשע
הוא חלילה מוסיף כח לסט"א ואסמכוה אקרא
נירו לבםניר ואל תורעו אל הקוצים ,אעפ"כ אל
יפול לב האדםעליו למנוע עסק התורה.כיכוונת
רבותינו הוא דוקא בעוסק בתורה שלא בחרטה
מהעונות שקדמו והוא קורא ושונה ובועט וכו',
אבל אם הוא מודה ועוזב ומתקרב אל התורה
אדרבא היא תלמדהו דעתאיך לשוב ולטהרנגעי
נפשו וגופו וטפש כשרו מנוער וישוב לימי
עלומיו .וכבר הארכנו בזה במ"א.
ובסי מניד תשומה (על פ'איןעומדין ,הרא"ש
סי' ט"ו) [ד"ה] .הרא"ש סי' ט"ו האומר
יברכוך טובים ה"ז דרך הצדוקים ,וברי"ף ה"ז
דרך המינות (וכגמ' ה"ז דרכי טעות ,ובאפשר
נשתבש הרפוס מחמת יראה) ...דהנה הן אמת
כתבו המקובלים כל המצות שהאדם עושה בעודו
רשע לא לרצת המה ואדרבא וכו' ,ואפקו לה
ממאמר הנביא נירו לכם ניר ואל תזרעו אל
הקוצים,ולפי"זיקשהלןוכי ס"ד שהאדםביודעו
שחטאלפני הש"יהנה לאיניחתפיליןולאילבש

ציצית ולא יקבע מזוזה ולא יתפהק ולא יעסוק
בתורה .חלילה לומר כן .אבל יאמין האדם
באמונת אומן אפילו חטא חטאים רבים תדולים
עכ"ז כשמתחרט באמת ויאמר הוידוי במו פיו,
ואפילו בהרהור תשובה באמת ,שוב לא נקרא
ה17ע .הגםשעדייןצריךלהגאילהתם פשעולמרק

וראה עור שם (על פ' מי שמתו דף י"ח ע"ב,

ד"ה רש"י בד"ה נחת נעתק בהוספות
להע' מו).
ונסן
לקובל מהרמ"א (פרשת בחקותי ,אות
קסה) :אם בחקתי תלכו וכו'.היינו חוקות
שחקקתי לך לילך מדריגה אחר מדריגה ,היינו
תחלהלהיות סור מרע ואח"כ ועשה טוב ,משא"כ
אםאינו סר מרע ומשתדלתחילהלעשיית המצות
וה אינו כפי החוקות שחקק הש"י ,וע"ו אמר
הנביאנירו לכםניר ואל תזרעו אל הקוצים.

לבדרך הוה שמעתי משם כבוד הרב הגאתהזקן
האבריק5יסקאזצוק"לפי' הפסוק שוא
לכם משכימי קו"ם (החנו משכימים ומקדימים
הקו"ם ועשה) מאחרי שב"ח (היינו מאחרים
הש"ב ואל תעשה) ,הסרר הזה הוא שוא היינו
בחנם .ועפי"זיש לפרש בכאן אם בחקותי תלכו,

סדר החקיקות שרשמתי וחקקתי לכם והוא ,ואת
מצותי תשמר"ו .שמיר"ה הוא בל"ת ,ועשית"ם
אותם ,במצות עש"ה וכו'.

ועוד שם (פרשת עקב ,אות רמה)' כל המצוה.
פירש"י ,כפשוטו ,ומדרש אגרה אם
התחלת במצוה גמור אותה וכו' עת"ש .הרם
להתבונןבדבריר"17יז"ל במה שאמרכל המצוה

קע

הקדמה ודרך

הוספות (עמי כד)

כפשוטו ,הרי זה דבר מבואר לעין כל פשטיית
הענין ,וכמו שאין צריך לפרש פשטיית תיבת

וידב"ר ויאמ"ר אבל הנלע"ד (עפ"י מ"ש כ"פ
דברי הראשונים ובטרם הבתי בטא מדוקדק

י"ל

ברוה"ק ,ע"כ יש רשות בידינו לדרוש בדבריהם
עניינים מושכלים כחכמה) הנה כבר כתכתי לך
כמה פעמים ,במקום שמביא רש"י ז"ל בתחלה
הדרש ואח"כ הפשט ,ובס"אלהיפך ,מהראוי לתת
לב לכל זה דהנה ד' חלקים הם בתורה פרד"ס
כידוע ,והנה פש"ט הוא בעשי' ,רמ"ז ביצירה,
דר"ש בבריאה ,סו"ד באצילות והנהקיי"ל אימא
עילאה ,בינה תשובה עילאה ,מקננת בעולם
הבריאה ,דתמן חלק דר"ש  .ז"א מקנן בעולם
היצירה ,מלכות ,אימא תתאה תשובה תתאה,
מקננת בעשי' והנה קיי"ל כל המצות ומעש"ט
שהארם עושה בעודו רשע אזי ח"ו מוסיף כח
וכו' כמ"ש הכתוב נירו לכם ניר ואל תזרעו אל
הקוצים (כמ"ש במ"א באריכות) ,וא"כ ח"ו נאמר
שלאיניח אדםתפילין ולא יתעטףבציציתוכיוצא
עד אשר יתקן את אשר עיוות ,חלילה לומרכן
אבל הוא בכל עת ורגע מהני תשוב"ה לומר
חטאתי עויתי פשעתי ,והא ראי' המקדש את
האשה ע"י שאני צדיק גמור ונמצא רשע גמור
מקודשת שמא הרהר בתשובה.

והנה זה רק תשובה תתאה ,מגעת עד המלכות
שהיא מקננת בעשי' והנהישעבירות דלא
מהני תשובה תתאה רק תשובהעילאה(כגון חטא
הברית כמבואר בראשית חכמה) נמצא לפי"ז
קודם כ"ל המצות צריך האדם להרהר בתשובה,
הן תשובה תתאה הן תשובה עילאה ,בכדי שלא
יהי' נקרא רשע וזה שרמז רש"י כ"ל המצוה
כפשוטו ,בתיבת כ"ל רמז כפשוטו פש"ט בעשי'
דתמן מקננת אימא תתאה תשובה תתאה .ותיבת
כ"ל מרמז על אימא תתאה כענין ול"י ברך את
אברהם בכ"ל ,ודרשו חז"ל ב"ח היתה לו
לאברהם אבינו ובכ"ל שמה ואח"כ הביא רש"י
ז"ל רר"ש שהוא בבריאה ,דתמן מקננת אימא
עילאה תשובה עילאה בינה ,ונרמז ג"כ בתיבת
כ"ל מספר נ' שעריבינה.

לעץ הח"מ

והנה לא יכולתי להרהיב הדיבור כי ילאה
הקולמוס ,אבל הקורא נעים ישמח ויגל
בראותו פתח פתוח לשבים כחודו של מחט,
והש"י יפתח כפתחו שלעולם.כללו של דבר ,כל
המצוה כפשוטו ,אפילו כפשוטו ,מהני אפילו
תשובה תתאה להרהר כתשובה.כין והתבונן

ועוד שם (פרשת ראה ,אות רנו) .השמר לך פן
תעלהעולותיך ככל וכו' כדרך רטז ללמד
דעת לאדם בכל מקום ובכל זמן ,יתפרש
עולותי"ך מלשון ועולת"ה תקפץ פיה ,היינו
העושים עמלואון והנה כתבהאריז"לכל התורה
ומצות שאדם עושה בעודנו רשע אזי נותן ח"ו
כח אל החיצונים ,שהתורה ומצות שאדם עושה,
עושה עם כחות נפשו ,והנה בכחות נפשו ישנם
רשימת העונות וכחות החיצונים ל"ע ,והנה ע"י
התורה ומצות מעלה אותן ומוסיף כח ח"ו אל
החיצונים ועצה היעוצה לזה ,קודם כל תורה
ומצוה להרהר בתשובה כאשר נכתב אצלינו
באריכות הדברים בעומקהדין להלכה ,אכ"מ.
רזה ירמוז בפסוק הלזה ,השמר לך פן תעלה
עולותיך ,היינו פן תעשה המצות כעודך
רשע ,ותעלה עי"ז עולותי"ךהיינו העול שעשית
(כמש"ל מלשון ועולת"ה תקפץ פי') .והעצה
היעוצה ,בכ"ל מקו"ם שאתה עומד לעשות תורה
ומצות ,אש"ר תרא"ה ,תראה להרהר בתשובה,כי
אש"ד הוא תשובה עילאה ,בינה המאשדינו
עמי כד

אמררבכגוןאנא...שאני ממשפחתבריאים...
וכתב בס ,מניד תעלומה (על פרק מאימתי דף
ב' ע"א) [ד"ה] :מאימתי קורין וכו'.

התחילה תורה שבעל פה פתחי אמריה במצות
קריאת שמע ,והוא לדעתי ללמדינו דעת דהנה
מבוארבכתבי מרן האר"י ז"ל ובספרי המקובלים
דכל התורה ומצות שהאדם עוסק בעודו רשעאזי
ח"ו מוסיפין כח בסט"א (ומקרא מלא נירו לכם
ניר ואל תזרעו אל הקוצים ,כמבואר אצלינו

סור מרע

ועשה טוב

הוספות (עמ' כה)

בספרינודרךפקודיך) והנה אדםאיןצדיק בארץ,
וכי ס"ד שיתבטל האדם מתורה ומצות עד כי
יתקן לגמרי את אשרעיות ע"י תעניותוסיגופים,
זה א"א לומר אך יועיל לזה הרהורי תשובה,
ובפרטיות קודם הלימוד .אך הנהיש עונותשאין
להם כפרה בתשובה גרידתא רק תשובה ויוה"כ
ויסורין כנודע בארבעה חילוקי כפרה שהי' ר"י
דורש ,ועוד יש עונות חמורים עון חילול השם
שנא' עליהם אם יכופר העול הזה לכם עד וכו',
וכי ס"ד שהאיש שיש בידו עון ח"ה לא ילמוד
ולא יעסוק במצות לעולם כלימיחייוכיון שלא
נגמרה אצלו הכפרה ,זה א"א לומר אבל מצאתי
מרפא ארוכה בזהר פ' במדבר וז"ל דאית חובין
דלא מתכפרין עד דאיתפטר ב"נ מעלמא ,הה"ד
אםיכופרהעון הזה לכם עדוכו'והאייהיבגרמי'
ודאי למותא ומסיר נפשי' להאי אתר לאו
בפקדונא כמה בלילא אלא כמאן דאיתפטר מן
עלמא ודאי ותקונא דא וכו' עיי"ש הנה הגם
שדברי הזהר לא נאמרו לשםלענין ק"ש (עיי"ש)
עכ"ז נלמוד דעת מי שמוסר נפשו בכח באמת
יהי' לרצון לפני י"י כאילו מסר נפשו בפועל
ויכופרו לו כל העונות אפילו אותן העונות
החמורים שאינם מתכפרין עד דאתפטרוכו' והנה
עיקר ק"ש הוא מס"נ בכח לקבל ע"ע באמת
למסור נפשו על אמונת אלקי עולם ויחודו
ואחדותו ית"ש ,הנה יכופרו לו כל העונות
להקורא ק"ש במסה"נ ויהיו לרצון תורותיו
ומצותיו ע"כ זאת התורה שבע"פ בנועם אמרי'
הקדימה מצות ק"ש לכל מצות התורה כי ע"י
המצוה הזאת (שהיא מס"נ) תתכן לנו כל התורה
ומצותי' ..הגם שישבידועוןחילול השםוכיוצא
דכתיב בי' אם יכופר העון וכו' ,כיון שקורא
וקיבל עליו מס"נ הנה הכפרה לא מעכבא הבן
הדבר

ובזה יונח לנו ג"כ מה שפירש"י בהא דאבא
בנימין שאמר שהי' מצטער על תפילתו
שתהא סמוכה למטתו .פירש"ישהי'נזהראפילו
מלימוד שלא ללמוד קודם שיקרא ק"שויתפלל...
לא יקשה ג"כ מה שהקשו התוס' מהא דרב

קעא

מקדים ומשיידי' ומתני לן פרקין ,די"לדיקאני

לימוד לאחרים דאין מהראוי לחשוד את אחרים
שישבידםעון ח"ה (וגם הם באפשר קראו ק"ש)
משא"כ האדם לעצמו יש חשש שמא יש בידו
עון ח"ה .וגם י"ל עפ"י מ"ש בגמ' יומא היכי
דמי ח"ה ,אמר רב כגון אנא דשקילנא בישרא
מטבחא ולא יהיבנא דמי לאלתר .ונ"ל כוונת רב
לומרכגו"ן אנ"א ,דרצ"לאישכמוני בעשותוכך,
אבלודאי הוא הי' נוהר גם בדבר כזה דודאי לא
עבר אשמעתתי' שאמר בחולין מי שיש לו מאה
מנה וכו' יאכלירק וכו' ושם אמר ר'יוחנן אבא
ממשפחתבריאים הוהוכו'כגוןאנולויןואוכלין.
הנה לפי"ז יצדק ביותר הא דאמר רב ביומאכגון
אנא שאני ממשפחת בריאים אי שקילנא בישרא
מטבחא ולא יהיבנא דמי לאלתר מיקרי ח"ה
עכ"פ תידוקמיני'כי רבהי' נזהר אפילו על ח"ה
כזה ,על כן לא חש לקרוא ק"ש קודם לימוד
התורה ואבאבנימיןהי' חושש דשמא ח"ו אירע
לפעמים איזה דבר וכנ"ל ,ע"כ הי' מדקדק על
הדבר (והוא רק דרך צחות ובדרך מנהגי המוסר,
אבלהעיקרי"לכנ"לדישחילוקבין לומד לעצמו
ללומד לאחרים)
עמ' כה

מרבית העם המתחסדיםבהיותםאוחריםאיזה
חומרות ...בפרישה מבשר בהמה שהי' בה
סירכא ועברה ...ומבהמה שהורה בה חכם
ובמצה משומרתנזהריםשיהי'וצימור מרועת
קצירה...
וכתב

בס' ננ 4יששכר (תשרי מאמרי אות ז)
מדרך ישראל הגם שהוא פטור עכ"זרצונו

ומאוויולקיים מצותיו ית"ש ,והואממילידחסידי
לעשות יותר מהמצטרך בחומרות יתרות גם מה
שלא נצטוה .והנה מהראוי לתת לב מה הוא

השבח אל האדם שעושה מצותביתרון ובחומרות
יותר ממה שנצטוה .ואבאר כך ,דהנה ידוע בכל
המדות העליונים בכולם יש אור פנימי ואור
מקיף ,ואור פנימי הוא מה שאפשר להכלי

קעב

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' כה)

להגביל בתוכו ושאר האור הגדדל שא"א להכלי
לסבול תוקף האור נעשה אורמקיף סביבלהכלי.
וכאשר נשפע האור מכלי לכלי שתחתיו הנה
האורהפנימי אשרהי'יכוללהיותמוגבלבהעילה
שובאינויכוללהיותמוגבלבהעלול ומקבלהכלי
של העלול בתוכו מה שיכול להגביל ,והאור
הגדול ביותר נעשה שוב אור מקיף וכ"ה בכל

העולמותובכל האורות עד בוא ההשתלשלות אל
נשמת האדם בעוה"ז הנה חלק הנשמה שיכולה
להיות מוגבל בכלי נכנסת תוך הגוף וחלק האור
הגדול שא"א לו להיות מוגבל בכלי נעשה אור
מקיף אל הגוף וכבר ידעת כי רוחניות אינו
מתחלק ואינו נעתק ממקום למקום רק מתרבה,
א"כ אור הפנימי של האדם הוא רמ"ח איברים
וכן האור מקיף ,והאיש הישראלי צריך להיות
מאיר ע"י המצות רמ"ח איברים הפנימיים וכן
רמ"ח המקיפים .וה"ס הבן יקירלי אפרים וכו'
רח"ם ארחמנ"ו וכו' ב"פ רמ"ח .וה"ס בדברי
רז"ל הרוצה לקבל עליו עול מלכו"ת שמי"ם
שלימ"ה כי פעם אחד רמ"ח הוא מספר חצי
המלכו"ת ,וב"פ רמ"ח מספר מלכו"ת שמים
שלימה הבן.
והנה ביאת האדם אל עוה"ז להאיר רמ"ח
איברים נשמות ע"י רמ"ח מעשה המצות
שמקיימים בעוה"ז ,והנה לכל מצוה יש גבול
מוגבל אופן עשייתה כהלכותיה זה כשר וזה
פסול ,אבל דקדוקי המצות מה שכ"א מישראל
מדקדק בחומרות לעשותן באופןהיותר נאותלזה
אין גבול מוגבל ,כי זה מחמיר בכך וכך וזה
מדקדקיותר .למשל מצות מצה הנהגבול המצות
הוא לשמורמן חימוץ הן החיטים הן הקמח וכן
באפי' ,הנה הגבול הוא אם שמר מקיעת טחינה
(לדעת רוב הפוסקים) ובשעת אפי' לא הניח
העיסה בלא עסק ח"י מינוטי"ן ,ה"ז מצה כשרה
למצוה ואם לא שמר משעת טחינה או הניח
העיסה בלא עס"ק כנ"ל פסולה למצוה הנה זה
הוא גבול המצוה ,אבל המשכיל המדקדק במצות
הש"י באהבה מדקדק לשמור החיטים משעת
קצירה (לדעת כמהגדולי פוסקים כן הוא הלכה

לעץ החיים

ואינו מצד החומדא) ,ובעסק האפי' לבל תשהה

העיסהכרגע .והמדקדקיותרמכיןלכל מצהכלים
אחרים וכדומה חומרותלאין משער .תדעידידי
שכל זה לא דבר ריק הוא ,ואל תדמה בדעתך
שאיןזהמן הצורך ,רק תתבונן אשרכל החומרות
ומילי דחסידי בכל המצות מיצרך צריכי מאד
לנפש הישראלי לקבלעול מלכו"ת שמים שלימה
כנ"ל (הג"ה .ולדעתי זהו הלשון המורגל בדברי

רז"ל מצו"ת ומע"ס ,מצו"ת הם הנעשים בגבול
כנ"ל ,ומע"ט הם החומרותומילי דחסידי מבלי
גבול כנ"ל) דהנה כל המצוה מיוחדת להאיר
איזה אברבאיכרי נשמתו ,הנהע"יעשי"ת המצוה
בפועלבגבולכפיהדין המוגבלמאיר אורהפנימי
של אותו האבר שהאור הפנימי הוא ג"כ מוגבל
בגבול הכלי ,וע"י מילי דחסידי והחומרות
שעושה בהמצותיותר מןהדין המוגבל וזה הוא
מבלי גבול (כי כ"א יכול להחמיר ביותר) ,הנה
ע"י מאיר אור המקי"ף שבאותו אבר שהוא ג"כ
אינו נגבל בכלי .וכל מה שמדקדק האדם ביותר
ומחמיר ביותר באופני עשיית המצוה הוא מאיר
ביותר ברחוק את האורמקיף .ותדע ומע"י הארת
אור מקי"ף בורחים כל החיצונים ,כמד"א וראו
כל עמי הארץ כי שם י"י נקרא עלי"ך (דייקא,
אור מקי"ף את איש הישראלי) ויראו ממך
והטעם שמתייראים החיצוני"ם מן או"ר המקי"ף
כי הם חיצונים ואין להם מקי"ף ,בסוד הכתוב
והנחש הי' ערום.ודי בזה למשכיל.
ובש דדך מקהיך מ"עי (חלק המעשה אות ג,
וחלק הדיבור אות ג)..:יש פלוגתא אםדי

בשימור משעת טחינה או דוקא משעת קצירה.
והנה הגם שרוב הפוסקים פסקו דדי השימור
משעת טחינה ,הרב הגדול הפר"ח הביא ראית
עצומות דלמצוה בלילה הראשונה אינו יוצא רק
משעת קצירה .לכן בעל נפש יזהר בזה.
והמדקדקים במעשיהם אינם אוכלים שום מצה
אחרת בכל ימות החג רק המשומרת מקבעת
קצירה ,וראיתי ושמעתי כמוהו כמה מתחכמים
שוחקיםומלעיגים על המנהג הכשר הזה,ולדעתי
המה כמקצצים רגלי המביאים דורונות למלך.

סור מרע

הוספות 5למ' כה)

בעסק האפי' ,הנה יציבא מילתא אשר חכמי
האמתהגידו אשרשיעורחימוץהואערך
י"זמינוטי"ן כשתעמודהעיסה בלא עסק כשיעור
הזה ,אבל תדע שכשהיות מצטרפות ,וגם השיעור
הזה הוא דוקא בבית שאין בו אש ולא נתחמם,
וגם כשהעיסה לא נתחממה מהעסק שעסקו בה
בידים .אבל בבית שיש בו אש וכיוצא ,או שכבר
עסקו בהעיפה ,אזי כרגע באפשר תקבל משהו
חימוץ .ע"כ כל החומרות וגעושים המדקדקים
אינם ממילי דחסידי רק מן הדין והבוזים
והמלעיגים ודוברים עתק באמרם לא היתה כזאת
בימי אבותינו עתידין ליחן את הדין .והמדקדק
בשמירה ישמרהו מכל צרה
המדקדקים במעשיהם שלא לאכול כל ימות
הפסח רק מהנשמרת משעתקצירה
אשרי חלקם.ורבים מבעלי תורה חכמיםבעיניהם
ואומרים שהוא חומרא בלא טעם,כיאין להחמיר
רק למצות מצוה .אף אתה אמור להם כהלכות
הפסחליזהר ממשהו חמץ והנה השמירה משעת
קצירה הוא שלא יבואו עליהם מים ,ובאם לא
נשמר הנה אין לוקחין אותו למצוה דחחשען
שמא בא עליו מים וקיבל חימוץ ,הנה מחשש
הזה מחמירין המדקדקי' שלא לאכול מצה כזאת
כל ימות הפסח .והמלעיגים מחסרכן חכמתם
עושיםכן ,כל קבלדי רוחיתירה בם ורמות רוחא
הוא דנקטהלהו .הנה תראהמןהדין אמרו חז"ל
בצקות של נכרי אדם ממלא כריסו מהן ובלבד
שיאכל כזית מצה (משומרת) באחרונה ,ומעולם
לא ראינו מי שיקל ראשו לעשות כזאת לאכול
בפסח בצקותשלנכרי ,ובאמתהוא מותרמןהדין
דלא בעינן שימור רק למצוה ,ובשאר ימות החג
אין כאן מצוה לאכול מצה שמורה רק שלא
לאכול חמץ ,וכיק דלא ראינו שהחמיצה העיסה

אין לנו להשיש שמא החמיצה ,ואעפי"כ לא
ראינו מי שהיקל בזה .ועל כרחך צ"ל להיות
חומרות החמץ הם גדלתם מאד ואיסורם במשהו
(ודבר גדול דיבר מר"ן האריז"ל כל הנזהר
ממשהו חמץ בפסח נשמור מחטא כל ימות
השנה) ,ע=כקיימו וקבלו כל ישראל ע"ע שלא
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לאכול בצקות של נכרים ,ואפילו קמח מן השוק
איןלוקהין (הגם שמןהדין מותר בדיעבדאפילו
למצת מצוה) ,להיות שהחמירו בדבר דאפשריש
בו איזה משהו חמץ (ולא מטעם מצות שמורה
רק מחשש איסור משהו חמץ) .א"כ הה"דבנידת
דירן המחמיר בדבר ביותר שלא לאכול כל ימות
החג רק מצה משומדת מזרעת קצירה הוא ג"כ
מחשש איסור משהו חמץ אפילו בספק ולא
מטעם מצות שמורה .ואשרי חלקו ותבא עליו

ברכה.

ובסן אגראדכויה

פ ,בשלח (על מדרש פר17ה

כ' ,ד"ה ולא נחם אלקים ,למה דרך ארץ
פלשתים) ..ריש לפרש עפ"י מה דמקובל בהיינו
דלנפש חי' הלזו השוכנת בקרבנו יש ג"כ אור
פנימיואורמקיף כמו בכל אורותהעליונים,הינו
אותו חלק אשר באפשרי שיהי' נגבל בכלי הוא
לאו"פ ,וחלק שא"אלולהיותנגבל נשאר לאו"מ.
והנהידוע לנפשיש רמ"ח איברים ושס"הגידים
רוחנחם ,והנה הוא כמו כן לאור המקיף .והנה
ממעשה המצותלפי הדין המוכרח עפ"י התורה
מאירים רמ"ח איברי הנפש הפנימיים שהם
נגבלים ,כמו"כ כל המצות נגבלים זה כשר וזה
פסול וע"ידקדוקי המצות שהוא ממדתהחסידות
יותר ממה שהדין מתחב מאירים רמ"ח איברי
הנפש המקיפים בלי גבול ,כמ"כ הדקדוקים אין
להם גבול ,זה מדקדק כך וזה יותר כנודע .והבן
כיכן הוא בכל המצותדיוחנו אסור לאכול בהמה
טריפה אבל אם הורה חכם להכשיר ודאי מותר,
והנה המדקדק לא יאכל אפילו מבהמה שהורה
בה חכם ,והמדקדק יותר לא יאכל בדאיכא שום
צד שצותא ...והנה ידוע למשכילים דבחי' אור
מקיף הוא שמירה מן החיצונים שבורחים מן
האו"מ ,הנה בכאן מצות ירושת א"י הוא מצוה
ממנע תרי"ג ,והנה הלכו לרשת את הארץ ,והנה
הי' דרך קרובדרך ארץ פלשתים ,אבל נעשה גדר
רסייג לדבר לבלתי הלוך דרך ארץ פלשתים פן
בראותם מלחמה וכו' ,הנה הוא גדר וסייג
ודקדוקי המצות ,ועי"ז נעשה להם הארות אור
המקיף לשמירה מעולה מן החיצונים .ז"שולא

קעד

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' כה)

נחם אלקים דרך ארץ פלשתיםכי קרוב הוא,ואין
כאן דקרוקוסייג רק עיקר המצוה ולא נעשה רק
הארת אור פנימי ועדיין יש פחד מהחיצונים,
ואמראלקיםפןינחם וכו' והוא גדר ודקדוק,ויסב
אלקים וכו' דרך המדבר ים סוף ,דקדוק עצום
לילך במדבריות לקיים המצוה כתיקניו בלי
מיחוש ,וע"כ אמר ויס"ב הסיבן והקיפן באו"מ
לשמירה מעולה מל החיצונים עי"ז שהוליכן דרך
המדבר ים סוף וז"ש הנביא (זכרתי לך חסד
נעוריך) אור המקיף הוא מבחי' חסד התפשטות,

משא"כ או"פ בגבול מצומצם בחי' גבורה( ,אהבת
כלולותיך) זאת היא לך לירושה מהכולל שלך
היינו מאברהם אבינו הכולל כל נשמות ישראל,
והואקיים המצות בדקדוקיהם (והוא) לכתך אחרי
במדבר וכו' לא דרך ארץ פלשתים ,מחשש לבל
יבוא לנגוע בקצה איסור והבן

ובס' לקומי מהרמ"א (פרשת בשלח אות קלג)
וחמשים עלו בני ישראל ,תירגם אונקלוס
ומזרזי"ן עיין בס' מם4לתישרים זהירות הוא
בל"ת זריזות הוא במ"ע ,ולפי"ז הוא הפירוש
בכאן והמשי"ם ומזרזין ,היינו זריזין לקיים
מצותיו וזה שתירגם בתרגום ירושלמי מזיינין
בעובד"א טב"א ויש לפרש דברי התרגום
ירושלמיעוד ,וחמשי"ם,היינולהיותויסב אלקים
היינו שהקיפם הש"י באור מקיף [אשר] מזה
מתייראים החיצונים כידוע והנה כבר כתבנו
מצו"ת ומע"ס ,מצות מה שהאדם עושה רק לצאת
כפי הציווי ,מזה מאיר אור הנשמה בפנימיות,
ומעש"ט נק' מה שהאדם עושה המצות בהידור
ובחומרות יתירות ממילי [דחסידי] אשר [מזה]
מאיר האור המקיף ,והנה מלפני האור המקיף
בורחים החיצונים והנה הארת אור המקיף אל
האדם [הוא] מבחי' בינה ופרוס עלינו סכת
שלומיך ,כמו שידוע לך ממצות הסוכה ,וה"ס ה'
ראשונה יובל המוציא עבדים לחירות[ ,ע"כ]

וחמשים תירגם מזיינין היינו כלי זיין ,בעובדין

סבין ,שעשו המצות בחומרותומילידחסידי אשר
מזה בא להם אורמקיף וכמ"ש מ"ש יעקב בחרבי
ובקשתי דרשו במדרש במצות ומע"ט ,והוא הכלי

לעץ החיים
זין והכן

ובס' וה" ברכה (פ"ה מ"א ד"ה והנה מקום
אתי) .בכל נשמה מישראל יש אור מקיף
ואורפנימי,דהיינו הנשמה בבואה להתלבש בגוף
מה שהכלי יכולה לסבול הוא נחרן בפנימיות
הגוף ,והאור שהוא כבד על הכלי לסובלו מאיר
תרן לכלי ומתהוה לאורמקיף .והנה אלה המצות
אשר צונוי"י אלקינו הנה הן המה להאיר איברי
נשמותינו רמ"ח מ"ע נגד רמ"ח איברים ,הנה
צריכין אנחנו לעשותם להאיר איברי הנשמה
בבחי' פנימי ומקיף אשר כ"א הוא קומה
שלימה והנה בעשות האדם המצוה רק כפי
הדין המקובל מאירין באור הפנימי ,אבל בעשות
המצוה בדקדוקים שונים ובתוספת מילי דחסידי
אשר לדברים אלו אין גבול וקצבה ,בזה מאירין
האור מקיף למשל מצות ציצית צריכין להיות
ארבע חוטים כפולים בכ"א מהד' כנפות,וצריכים
להיותטוויין ושזורים לשמן ,וצריך להיות בכ"א
ענף וגדיל הנה זה החוק והגבול של המצוה,
בהעדרתנאי אחד מאלו התנאים לאקיים המצוה,
הנה בקיימו המצוה רק כפי הדין המקובל מאיר
האור פנימי .אבל ישראל קדושים הם מדקדקים
ומחמירים בכל מצוה ומוסיפים חומרות רבות,
למשל במצות ציצית הנ"ל הנה מדקדקים שיהיו
לבנים ומצמר נקי ושיהי' כל חוט כפול שמונה
ושיהיו נעשים ע"יכני תורה וכיוצא לאין משער
מה שכ"א מישראל מוסיף מילי דחסידי בכל
מצוה הנה לזה אין גבול ,זה מחמיר יותר מזה
וזה מזה ,הנה ע"י המילי דחסידי הללו שבכל
מצוה מאירין האור המקיף והנהנצטוינו במ"ע
ואות"ו תעבודו ולעבדו בכל לבבכם זו תפילה,
הנה עפ"י התורה יוצא י"ח המצוה כשיבקש
ויתפלל בכ"י איזה דבר המצטרך לו ,אבל חז"ל
סידרו סדר התפילות וג' תפילות בכ"י דייקא,
וסידרום עפ"י סדרי פרקי המרכבה העליונה ,כי
זה כל האדם נברא לעבו"ד אתי"י ,הנה החמירו
חז"ל ואמרו שבתפילה צריך כל אחד להיות
מהחסידים ולהחמיר שיתפלל דוקא באופן הנאות
יותר עם כל החומרות ,כית שהוא מהדברים

סור מרע

הוספות (עמ' כה)

העומדים ברומו של עולם

ובסי תל "2דה

(מע ,מ' ד"ה

מחשבה) כיון

שהאדם מוסר כל מחשבותיו להבורא ב"ה
ית' וית' שהוא ית' ישלח לו במחשבותיו מה
שהוא צריך לעשות ,כמ"ש השלך על ד' יהב"ך,
והוא רוצה וחושק ומתאווה לאיזה דבר חסידות,
מסתמא הוא צריך לאותו דבר והשי"ת שלח לו
אותה המחשבה (ליקוטייקרים)

ע"כ אל תתמהו אחיי וריעיי בראותכם איזה
מנהג חסידות הנהוג אצל אחד מהשלימים,
והשלימים האחרים
בזה החסידות עת
החומראלי
לכל חפץ ,כי מקי
יהלזו שייכת לשורש
הנשמה של זה ולא לאחרים ,ואין להלעיג על
שום מנהג וחומרא רק להניח לכל אחד להתנהג
בדרכו הטוב בינו והתבוננו ידידי אשר כנפשי
וכלבבי,כי דברים האלורבים חללים הפילו אשר
אינם יודעים הדרך הישר הלזו .וכבר שמעתי
מעשים נוראים בעניני חומרות כאלה שרצו
אנשים חכמים בעיניהם להכשיל איזה מאנשים
שלימים בדבר חומריהם ,ותהי להם לפוקה
ולמכשול ,והש"י הי' בעזר האנשים ההולכים
לתומם להתנהג במנהגם הטוב ,הגם שהוא יכשר
לפני כל אדם ,להםניתנה למורשה החומרא הלזו
ועפי"ז יתפרש הפסוק רבות מחשבות בלב איש
ועצתי"יהיא תקום ,רצה לומר האדםישלו כמה
וכמה מחשבותבעניני העבודה ,אבל מה שנגמר
במחשבתו להתנהג בדרך הישר הלזו הוא עצת
י"י היא תקום ,והבן

ובש בני יששכר (אדר ,מא' ב דרושז)...וכיון
שבאנו לכל זה הדרוש הנה אבאר לך מה
דקשה ע"ז ,כיון שכל הדברים הנאסרים ע"פ
התורה חיותן משלש קליפות הטמאות אשראין
יכולין להתברר על ידינו ,א"כ למה תהי' כזאת
שלפעמים תתבטל חתיכת איסור בהיתר והוא
נאכל ע"פ התורה,כגון שנתבטל בששים או יבש
ביבשברוב .אבל תדע שהוא ממחשבות הצור תם
הוא ית"ש יודע אשר הניצרן הטמון באותה
חתיכה האסורה ביחוד יכול להתברר על ידינו,
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קעה

הנה ית"ש מזמין שתפול החתיכה האסורה כזאת
לתוך ההיתר ותתבטל ואכול יאכלו אותה ע"פ
התורה ותתברר הניצרן הזה [והנה גם בבהמות
וחיות האסוריםוכן בטריפות ,כשיהי' איזהניצוץ
הקדוש אשר ראוי להתעלות ע"י ישראל ,הנה
יפעול הצור תם שיתגלגל הדבר שישוב האיסור
להיתר עפ"י התורה,דהיינו יבש ביבש חד בתרי,
ולח בלח בששים ,הנה יאכל האדם הישראלי
המאכל ההוא אשר שב להיתר עפ"י התורה,
ויברור הנה"ק ע"י אשרילך בכח האכילה ההיא
לעבוד את הש"י ,וכענין כל דברים המותרים].
וכן תתבונן בהיפך בדברים המותרים שחיותן
מקליפת נג"ה אשר מוטל על ישראל לברר הטוב
מל הרע ,כאשר יש באיזה מקום דבר אשר אין
הבירור מגיע לנו ,כי הוא משוקע מאד ,הנה
היוצר בראשית פועל ומזמין שיבא הדבר לידי
איסורכענין הבהמה הטהורה הכשירה כשיש בה
ניצרן שאין היכולת ביד ישראל לברר הנה יארע
בה אחת מן הטריפות או בשחיטה או בבדיקה
כדי שלא יאכל ממנה ישראל הבן הדבר
ומעתה תבין הא דמפורסם הדבר בדברי חז"ל
רוב בהמות כשרות הן ,והנה אנחנו
רואים בזה"זותהילהיפך אך הוא לדעתי בדורות
הקודמיםהי' ברוב הנה"ק הוא בחי' הטוב בתוכם

והיו כשרות כדי שיאכלם ישראלים ,והן היום
שכבר נתברר הטו"ב ולא נשאר רק מעט,כי הוא
עקבות משיחא אשר חוצפאיסגיהיינו הר"ע הוא
ביותר ,ע"כ ע"פ הרוב הבהמות הטהורותנטרפים
בכדי שלא יאכלוםבני ישראל .הבן היטב.

ועתה מהראוי לך להתבונן ,כיון שהדבר הזה
הוא מאת הש"י שהוא מזמין הדבר
האיסור שיתערב ברוב היתר בכדי שיהי' ניתר
כאכילה,כי יודע הש"י שזה הוא מכלל הבירור
הנמסר לישראל ,וא"כ מצוה הוא בדוקא שיאכל
ישראל החתיכה ההוא ולא יחמיר .כענין
שאמרז"ל גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים,
ופירש בזה הרב הקדושבעל השל"הנהנהמיגיעו
היינו שייגע א"ע נתורה ויודע להכשיר המאכל

קעו

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' כה)

הזה עלפי התורה ,הגם שיש בתוך המאכל דבר
איסור הנה שב להיתר ע"פ כללי התורה ,והאדם

הזה אוכל המאכלונהנה ממנו הנה הוא גדולמן
הירא שמים המחמיר והוא כדברינו ממש ,להיות
הדבר הזה נסיבה מאת הש"י שיתברר המאכל
האיסור ההוא ולזכות יחשב לאדם האוכלו ע"פ
התורהכי יתבררו הכה"ק ,והוא גדול מן היר"ש
שאינו רוצה לאכול מטעם שיש בו תערובות
איסור הבן הדבר ע"כ לדעתי הצעירה אין זה
מדרך החסידות מה שכמה אנשים נוהגים סלסול
בעצמם שלא לאכול מן שום מאכל שהי' עליו
שאלת חכם ,הגם שהוא דבר פשוט ומבוארדינו
להיתר ,כגון ע"י תערובת בששים וכיוצא .כי
לדעתי אדרבא מצוה הוא יאכלו ענוים וישבעו,
כי הוא נסיבה מאת הש"י שישוב האיסור להיתר
ויתברר עלידי אכילת ישראל [והנה לפי"ז אין
להחמיר אפילו לבעל נפשבענינים כאלה,כי זה
הוא כהשגחה נפלאה מאת הש"י אשר ישוב
חתיכת האיסור להיתר בכדי שיהי' לברות למו
לישראל] ומה שאמרו רז"ל לא אכלתי מבהמה
שהורה בה חכם החנו דוקא במלתא דתליא
בסברא ,וכמ"ש הפוסקים.
והנה יש לחקורלפי"ז א"כ דבר איסור שנתערב
בהיתר ונתבטל ע"פ התורה ושב להיתר
בכדי שיתברר ,א"כ למה לפעמים אסרוהו חז"ל,
כגוויכש כיבש חדכתרי הנה נתבטל ע"פ התורה
ומותר לאכול כל הג' והוא נסיבה מאת הש"י
כנ"ל ,א"כ האיך באו חכמים האחרונים וציוו
להשליך חתיכה אחת וטעמם פן יזדמן שישליכו
האיסור ,והנה הוא נסיבה מאת הש"י אשר דוקא
יאכלו האיסור בכדי לברר הנה"ק .אבל אומר לך
הנלע"ד ,חכמים המתקנים תקנות לישראל
וגודריםגדרים לתורההן המהנק' חכמי"םלהיות
נשמתם באות ממקורעליון ומקבלין הארתם מן
חכמ"העליונהכביכול ,וכברידעת שסודהבירור
הוא בחי' החכמ"ה כמ"ש בזה"ק כולם בחכמ"ה
עשית ,כולן במחשבה איתברירו ,ממילא לפ"ז
כיה שהחכמי"םהמקבליןכביכול הארת החכמ"ה
גוזרים גזירות ואנחנו מקחמים דבריהם ,הנה

לעץ החיים

נעשה הבירור מבחי' חכמ"ה ממילא .הבן הדבר
ויונעם לך אמרתי הדבר הזה בפני כבוד מחו'
הרב החריד הקרוש המקובל מוה"רצבי הירש
זצוק"ל,וקלם"[ .המשפטים הנחתיםביןאריחיים
נוספו לקטע זה עפ"י ס' הנריםנחמדים (פירושי
הש"ס אות מב) ,עח"ש עוד].

ובס" ברכה משולשת(יבמות פ"ב מ"ד).איסור
מצוה ,שמצוה לשמוע דברי חכמים יש
להתבונן למהכינו זה דוקא בגדר שגדרו בעריות
לאיסור [מצוה ,ה"ל בכל] איסורי חז"ל לכנות
להאיסור בשם איסור מצו"ה ,שמצוה לשמוע
דברי חכמים .ונראה לפרש דהנה מצו"ה הוא
[השם] הוי' ב"ה ,דהיינו אותיות ו"ה כפשוטו
ואותיות י"ה מוחלפין בא"ת ב"ש ,וכל המצות
נעשים לייחדא שם י"ה [בו"ה ...והנה מצות] פ"ו
נעשה בעוה"זכעין דוגמא של מעלה ,דהחנו א"ב
וא"םמולידין ב"ן וב"ח,כביכולנגד השםהוי'...
ולזה נקראת הבעילה הראשונה בפרטות כשנושא
האדם אשה בעילת [מצו"ה] כי הנישואין הם
לשם מצו"ה כנ"ל שתעשה עלידו בעוה"זכעין
דוגמא שלמעלה והנה חז"ל אסרו לשם גדר
השניות [אעפ"י שיוכל] האדם לקחם על ידם
מצו"ה כנ"ל ...ע"כ [נקרא] איסור מצו"ה .ומה
שאמרו חז"ל בגמ' ע"ז מצו"ה לשמוע דברי
חכמים ,נ"ל דרצ"ל דהגם שמבטל עי"ז מהוליד
[בנים] להיות א"ב ,הנה מקחם במה ששומע
לדברי חכמי"ם ,חכמי"ם הם שנשמתם מושפעים
מן החכמה אבא,ונק' קד"שכנודע ...וכ"מ שאתה
מוצא גדר ערו"ה אתה מוצא קרושה ,א"כ במה
ששומע לדברי חכמי"ם ג"כ מקחם כנ"ל .הבן
הדבר.

רבץ הבריםנחמדים

(פירוש המשניות אותטז):

אציגה לפניך כאן ברמז טעם לדברי חז"ל
שיכולל חכמים לעקור דבר מן התורה בשוא"ת
(לא בקום ועשה) .החכמים העושים תקנות
וגדרים לישראל הנה נשמתם נשפעתמן החכמ"ה
העליונה ,ע"כ נקראו חכמי"ם .והנה כתיב כולם
בחכמ"ה עשית ,ע"כ ההורה מתחלת בראשי"ת

סור מרע

הוספות (עמ' כו עמי כו-כז עמי כז)

ועשה טוב

קעז

ברא וכו' ומתרגמינן בחוכמת"א ,ראשית חכמ"ה.
והנה כל העשיות הואעפ"י החכמהכביכול והנה
כתיב בגמר מעשה בראשית אשר ברא אלקים
לעשו"ת ,והנה נגמרו כל מעשה בראשית עפ"י
עשיות החכמה היא התורה אורייתא מחכמה
נפקת ,וא"א לעקור דברמן התורה עפ"י חכמי"ם
המושפעים מן החכמ"ה ,זולת בשב ואל תעשה

למיקרי לחבריה בשמא דגנאי ולא לכנאה שמא
לחבריה וענשיה סגי וכו' בר אינון חציפין
דאורייתא וכו' עכ"ל ממילאלפיזה אפילו מרצה
ומפייס אחר כך את תבירו אף על פי כן צריך
לשוב בתשובה להתודות לפני השי"ת ולבקש
ממנו סליחה ,כי חטא במה שביזה את קדשי
שמים ,והטוב וסלח יסלח לו

מי התיר איסורדאורייתא לשון הרע .הוא גנות
עוונותנעוריו..

עמי כו

והבן ברמיזתם

וכתב בס' אגמיא רכלה פ ,שופטים (ד"ה כי

תקרב אל עיר (קטנה הוא הגוף) להלחם
עליה) :שיהיה לו שלום עם ישראלוידין את
כל אחד לכף זכות ולאיביט אוןביעקב .משא"כ
כאשריראה שהוא מתעסק במדה גרועה להתבונן
בשפלות של כ"א אזי ידע בודאי שנפשו לא
מטוהרה עיין בס' תולדות יעקב יוסף בשם
הבעש"ט זצלה"ה פי' הפסוק יתיצב על דרך לא
טוב (כשהאדם מתיצב על דרך לא טוב היינו
לדבר לה"ר על אנשים ,אפילו ידמה בדעתו
לש"ש ,אזי תדע שבודאי אותו האיש) רע לא
ימאס(כי כל הפוסל וכו' עיי"ש).

וכסי דבריםנחמדים (אבות פ"ג מט"ו ד"הואני
הקטן [אבא]) .נאמין באמת אשר הש"י
יודע,וכביכולאינויודע ,והבחירה חפשית והנה
נצטוינו והלכת בדרכיו ,א"כ גם אנחנו מחויבים
לנהוג כן בדרכי התורה בעסק הנהגת איש עם
רעהו ,כגון למשל לא תשנא את אחיך בלבבך
הנה אמר [הגם שרפ"י] שכלויודעשתבירו ההוא
רשע ושבע תועבות בלבו ונתאמת הדברים אצלו,
עכ"ז [לא תשנא אותו] והגם שתדע ,לא תדע.
ואסורברכילותולה"ר .א"אלילהרחיבלך הדבר
[בזה ,אבל הוא נצרך לדעתכי] הוא פנה לתורה,
הבן הדבר.
ובש אגרא ד5רקא (אות רעת) .בזהר פ' הנ"ל
[משפטים] (דף קכ"ב ע"א) חנא ישראל
איקרון קדוםובגיןדאינוןקדים אסורליהלאינש

מבוארבספרים להזהר מן העצבות ...אבלמי

ההנר הוללות וסבלות ולדברדבריםבטלים...
ראה להלן הע' פז ובהוספות לשם.
עמ' כו-כז

כונתם שלא להתראות כמתחסדים ...ועוברים
על לאו הבא מכללעטנה.
ה פ'
ראה הנעתק בהע'זו להלן מס' אגפאדכינ
שופטים (ד"ה ולא תקים לך מצבה אשר
שנא)..

עמי כז

ויותר היה טוב לעזוב החומרות שמהגין
דחסיזץ ...ולמהר בכל האיסורים...
בצמרייק
יליזהר בעיקר הענין ע"פ הדין ואח"ם
ך
במילידחסיזץ.

פן

אחר

לאותה אזהרה ראה בס' אגרא דקלה פ,

קרח (ד"ה ויקח קרח ,ע"פ פשוטו י"ל) .

במש"ש הנה מה טוב ומהנעים הדבר באם ע"י
הדקדוקומילידחסידי הלזהאינו מבטלבזהאיזה
דבר עיקרה בתורה ,משא"כ אם עי"ז מפטל דבר
ע,קרח בתורה אין לך טפשות גדול מזה וענוש
יענש[ ...אם]יבטל מ"עדאורייתא לא חטבבעיני
י"י ..ומכש"כ אםע"י חומרת חסידותויעבור על
איזה מן האזהרות בלאוין אשר לא תעשינה על
חסידות כזהשקיליטיבותי'ושדייאאחיזרי ...לא
ירצה הש"י בחסידותכזה.

קעח

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' כז)

עמי כז

.שעוברים זמן התפלה וק"ש ..אכילת מצה
אחר הפסח ..אם הצדיק הגדול ...עושה

לפעמים...

כדברים

האלה כתב הרב גם להלן הע' ק ובס'
דרך פקודיך מל"ת טז (חלק המחשבה

אות ד) אבל התלמיד בעצמו הרוצה להתלמד
לא יאבה להתנהג בשום אופן במנהג העוקראיזה
הלכה דברי תוה"ק ,כגון לבטל עונת ק"ש ועונת
תפלה כזמנים שקבעו חז"ל ,הגם שיפתוך כמה
אנשים מתחכמים לדעתם באומרם שמן הצורך
להמתין עד ירגישו יפעת שפעת מוחין דגדלות,
תדעידידי שזה עצת היצר הגע עצמך ,אם יעלה
בדעת האדם שלא לאכול מצה כפסח רק ימתין
עד חג השבועות שאזיהי'לומוחין דגדלות מאור
פני מלךכי תיעול כלה לחופה הירצהי"י אלקי
ישראל בעבודה זו ,נאמן הוא בעל מלאכתינו
אשר עשהלנו את הנפשונתןלנו את תורתו אשר
היא בעצם למעלה מן הזמן ונתנה לנו תחת הזמן
להורות כי לכל יש זמן ועת לכל חפץ תחת
השמים והמתחכמים הפרו חוק התורה וזה
לדעתי הנאמר בנתינת התורה כחדש השלישי
לצאת בנ"י מארמ"צ ביום הזה באו מדברסיני.
להורותלידעולהודיע ולהוודע הגם שהתורההיא
בעצם למעלה מן הזמן ,נתנה השי"ת תחת הזמן
להורות שכל מצותי' נהוגות דוקא בזמן הראוי,
ע"כנתינתההי'דייקאבזמן הזהולאבזמן אחר.
וכן תתכונן ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר,
להורותדייקא בזמן ,להורותכי כל מצותי'דייקא
נהוגים כזמן ומי שמתחכם ע"ז מתחכם על מצות
התורה וחוקותי' כין והתבונן
ועוד שם (מל"ת ל"ז חלק המחשבה אות ז):
כשמזמנין אותו להעיד ואינו מעיד נק'

כובש עדותו ,וחייב עכ"פ בידי שמים הנה ג"כ
מי שאינו קורא ק"ש בעונתו הגם שקורא אח"כ,
הנה אעפי"כ נק' כובש עדותו ,והוה כמי
שמזמינין אותו להעידואינו מעיד בשעת הזמנה
לבי"ד ומעיד אח"כ שלא בפני בי"ד ,הלא בודאי

לעץהחיים

כובש עדותויקרא לו ,ה"נבנידוןדירן בק"ש אם
כובש עדותו בזמן שהזמינוהו עפ"י התורה
להעיד ,הגם שמעיד אח"כ נקרא כובש עדותו
ובש כני יששכר (ניסן ,מאמר ד ,דרוש ט
בהג"ה) :בדוהר במדבר ,מאן דמסר נפשיה
(בשעת ק"ש) בכח (באמת שמקבל עליו עומ"ש
ומקבל ע"ע מסה"נ) ע"ז יחשב לפני הש"י כאלו

מסר נפשו בפועלביסורי מיתה ע"ד כ"ש,ואפילו
אותן העונותדכתיב בהו אםיכופר העק הזה לכם
עד וכו' מתכפרים ע"י המצוה הואת במס"נ א"כ
לפי"ז יוצרינו יוצר בראשית המציא לנו מרפא
ארוכה אשר קדשנו במצותיו וצונו לקרוא ק"ש
ככל עונה מעונות היום והלילה כמסה"נ (כי זה
מצותה) ועי"ז אפי' עבר על כריתות ומיתת בי"ד
ואפי' ענן תה"ש דכתיב בי' אם יכופר וכו'
מתכפרים ע"י המצוה הזאת במס"נ .ע"כ
לבעבור זה חששו ז"ל מאד שלא יעבור האדם
זמן עונה אחת כי יש בזה חשש עון כריתות
ומיתת ב"ד כנ"ל ולבעבור זה כמו שגזרו עד
חצות באכילת קדשים מפני שיש בה חשש איסור
כרת ,כמוכן גורו בק"ש שיש בהעברת ומנה ג"כ
חשש וכו'

ובש דברים נחמדים

(חידושים אות כא):

המטייל בשיטת הפוסקים הראשונים
והאחרונים בעיניו יראה ההא דפסקינן הלכה כר'
יהושע לענין ק"ש עד ג' שעות ,הוא דוקא
בדיעבד ,וגם ר' יהושע בעצמו לא אמר זה רק
בדיעבד אבל מודה הוא דלכתחילה מחיבין
לקרות ק"ש בזמנה עכ"פ בתחילת הנץ ועיין
בירושלמי ובתוספתא והנה פליאה דעתממני מה
שכעת נוהגין בכל תפוצות ישראל לאחר
לכתחילה[זמן ק"שותפילה] עדזמן רב עלהיום.
ונ"ל דרבותינו הנהיגו זה כגולה ,להיות בעוה"ר
צריכין [לעסוק במו"מ על המחי'] ועל הכלכלה,
וקודם התפלה היו נזהרין שלא לעסוק בשום
מו"מכיכן היא [מדינא דגמרא שלא לאחר] זמן
התפלה ,ועד הזמן ההוא לא היו עוסקים במו"מ
וקבעו עתים [לתורה] .משא"כ בזמנינו זה הנה

סור מרע

הוספות (עמ' כז)

מחמת הדחקות והעניות הנה עוסקים במו"מ גם
קודם התפלה ,איני יודע למה מאחרין זמן ק"ש
ותפלה.

והנה שמעתי אומרים נשם הרבהגאון מהר"ש
זלה"ה אשר הי' אב"ד בקהלתינו שאמר,
רבותינו הנהיגו זה בגולה בכדי שהתינוקות של
בית רבן יבקיעו האויר קודם התפלה,כי האויר
משובש בגייסות הקליפות וע"י הבל של
התינוקות של בית רבן בוקעין האויר ותוכל
התפלה לעלות ואמרו זה בפני כנוד אדמו"ר
הרנ הקדושטלונלין זצ"ל וקלסי'
ומהנהגות ישרות (אות יג) .להתפלל בהשכמה
בימות החול ,ובשבתות וביו"ט אם
אפשר,וגם בשארימיםכשיהי' הכרח בדבר עכ"פ
יאמר ק"ש בהשכמה ולא יעבור
[עוד בענין שהתפלה קשורה בזמן ,ראה בס'
אגרא דפרקא (אות רל)].

עמ' כז

כל החסידות והחומרות טוב שינהוג האדם
בביתו אבל לפני בני אדם יותר טוב שלא
להיות איש מסויים ...לזה צריך אומדן דעת
ולשקול הכל במאזנו הצדק.
וכתב כס' אגרא דפרקא (אות נו) .בזוהר
בראשית (דף ה' ע"א) כל מילה דסתום
מעינא סליק לתועלתא עילאה ,עכ"ל .מוכח מזה
כל מה שהוא ביכולת האדם להסתיר מעשיו
אפילו במילי דעלמא מה טוב הענין ,ובפרט
במילי דשמיא.

ועוד שם (אות שי) :בלבי צפנתי אמרתך למען
לא אחטא לך (תהלים קיט יא) .יש
להתבונן בזה מהו פירושו והנה דהנה הדברים
הנראים ונעשים עלידי תנועת האיברים יש כאן
בית מיחוש שיהיה לשם איזה פניה והתפארות,
מהשאיןכן דבר הצפע בלבעין לא ראתהאלקים
זולתך .על כן כל מה שאפשר להסתיר תנועת

ועשה טוב

קעט

האהבה והיראה בלב מה טוב .וז"ש בלבי צפנתי
אמרתך למען לא אחטא לך הבן הדבר
ובהנהגות ישרות (אות יב)  .לא נדבר שום
דיבור רק בתורה ועבודה ,אם לא
לצורך גדול ,או בבוא איש אליו ורוצה להסתיר
עניניו איך שהוא מתנהג בחסידות ,מוטב לדבר
עמו וזה כללו של דבר בכל דרכיך דעהו

ועוד שם (אות לה) .כל מה שיש בחוק האפשרי
למעט בתנועות משונות בתורה ועבודה מה
טוב רק מה שאי אפשר לא יתבייש בפני בני
אדם והמשכיליםיבינו.

[אך ,כנ"ל ,צריך לזה אומדן דעת ולשקול הכל
במאזני הצדק ,וכדמוכח ממ"ש בס' רגל
ישרה מע' מ ,,ד"ה מדריגה .קודם שיבא למדריגה
גדולה יעשה מעשיו בגלוי ,כי באם יעשה הכל
בהצנע,ולפניבני אדםיהיה עושה כמעשיהם,יש
לחוש מתוך לשמהיבוא שלא לשמה(עיין בחובת
הלבבות שער יחוד המעשה) .רק כשיהיה בעל
מדריגה יכול לעשות כל מעשיו
יקרים .והדבריםעתיקין ,והמבביהןצניעב.ין.ל]יקומי

לבסי אנרא דגלה פ ,שופטים [ד"ה] .ולא תקים
לך מצבה אשר שנא וכו' ..דהנה גדולה
עבירה לשמה וכו' ,כאמור כ"ז כמה פעמים ,גם

בדברי רז"לכענין יעל אשת חברהקיני .ותמצא
כמה עניינים במדרשים.עיין בחו"ה שער יחוד
המעשה מענין תחבולות היצר המשתדל בערמה
נגד האדם בהראותו פנים לש"ש ,כגון שמפתהו
שלא יתראה מעשיו לבני אדם ,דמחוייב האדם
להסתיר מעשיו שלא יחשבוהו לצדיק ,ומפתהו
בשביל זה לדבר עם בני אדם כאחד הריקים
ויחשבוהו להולל .והנה כשישמע לו לזה יטהו
מעט מעט מדרך התורה עד אשר יפילהו ח"ו
במכמורת .והנה אמת שיש כמה פעמים שהאדם
צריך לפקחעיניו עלדרכיו לעשות מעשים כאלה
בכדי להסתיר מעשיו ,אבל לא בשביל זה יבטל
מתורה ועבודה .כלל גדול הוא ,הדבר אשר הוא
שלא כתורה הגם שהיצר מראהלופנים מסבירות

קפ

הקדמה ודרך

הוספות ~מ' כז-נח עמי כח)

לעבודה לא יאבהלו .ת"ש ולא תקים לך מצבה
הינו מעמד ומצב לעבודה ,אשר שנא ה' אלקיך,
שהוא לא עפ"י רת התורה ,כגת לדבר ליצנות
ולה"רודברים בטליםבכדישיסברו ההמתשיהוא
הולל ולא יכבדוהו .דכיון שהדבר נאסר עפ"י
התורה ,מה לו לזה שיכבדוהו ויחשבוהו לצדיק,
הוא יעוסה את שלו לכבוד השי"ת .והדברים
מובנים בעצמם להחפצים באמת.

[וראה לעיל עמ' כו-כז :מי התיר הוללות
וסכלות ולדבר רב"ט ...הגם שחושבים
שדבריהם הוא לשם שמים לפקח דעתם ,וגם
כונתם שלא להתראות כמתחסדים כאשר שמעתי
וראיתי ,אבלהפסולת מרובה על האוכלומבטלים
התורה והעבודה ועוברים על לאו הבא מכלל
עשה ...כללו של דבר ,בכלעניןועניןצריך לזהר
בעיקר הענין על פי הרין ,ואחר כך במילי
דחסיזץ].
עמ' כז-כח

וגם בהליכתו הליכות עולם ...והוא מאמר
השונמית ...וסיעתא לדברים אלה מדברי
התוס' ...אבל מי שאיש כמו משה ...בין

והתבונן...

וכרכרים הללו ממש כתב בספר אצהב ד*רקא
(אות קכב) ,בשינוע לשת קטנים :נ"ל
בדרכי האדם לעבודת הבורא במדותיו ותנועותיו
בדרכו והילוכו בקדושה ,מה טוב לאדםשיחזיק
לעצמו דרך כזה שהוא כטבעו של עולם ולא
לאחוז לעצמו מנהג שלא כטבעו של עולם (הגם
שכוונתו לעבודה אמיתיות) .והוא מאמר
השונמית ...כ"ז הבנתי מפי סופרים ומפי ספרים
אי אפשר לפרש כ"ז בכתבכי זהתלוי בהשכלת
נפש המשכלת .וסיעתא לדברי אלה מדברי
התוס' ..אבל מי שאינו כמו משה ...בין

והתבונן...

וראה עוד בס' אגהק הכלה פ ,בראשית (בפס'
האמר אלקים תדשא הארץכוי ,ד"ה בגמ'
חולין דרש רביחנינא בר פפא) ההשתמש רבעו

לעץ החים

בדבריו אלה שבפירוש התוס' להוכיח שאין רא"
מהסכמת הקב"ה לדבר מה.
עמ' כח

ולמה אחו הדרך שלא כטבע שלעולם...מי

שאיש כמו משה...
וכתב בס' פנל מטרה (מע' פ,

ד"ה
ורבי"ה) :ונראה מזה הגם שקחת האדם
פ"ו לאיתבטלכלעוד שהוא בכחו ,הגם שכוונתו
פרתה

לפרישותאין זה דעת חז"ל.

רל"ב סודוידוע שמותיו של הקב"ה...יה"י
או"ר ...רחמנא לבאבעי ...אמרתילו לבל"ר
אני...

וכתב בס' בית הקראל (פ' לך) [ד"ה] :ויברך
הגמלים מחוץ לעיר וכו' בסוד כצאתי את
העיר וכו' או מרומז כמו באברהם ויוצא אותו
החוצהויהיה חוץ לעי"ר בגימ' או"ר ר"ז ובגימ'

מקו"ר החיתם ובגימ' רחמנ"א לב"א בע"י
במספר השוה,בהיות רחמנא לבאבעי ר"ת רל"ב
כנודע מספרהמלויים של שם הקדושהוי' .וזהו
ויברך בלא ואו השימוש בגימ' רל"ב ,והגמלים
מספר המלוים לחוד בסודיהי שם ד' מבורך
כנזכר בדברי האר"י ז"ל.
ובסי ~צרא דבלה פ ,בראשית (ד"ה והארםידע
את כו' :)...נודע שחיות כל העולמות
ושפעם וקיומם נמשכי' מעולם המלבוש ע"י
צירופים שונים מרל"א אלפ"א ביתו"ת אשר
החיותהפנימי שלהם הם ד' שמותהוי' ב"ה ע"ב
ס"ג מ"ה ב"ן בסוד רה"י או"ר בגימטריא רל"ב,
בסוד שאחז"ל רחמנ"א לב"א בע"י ר"ת רל"ב,
שיהוא הלב והחיות הפנימי של כל העולמות.
[וראה עוד שם בביאורי מדרש רבה ,פרשה ח,
ד"ה נטל הקב"ה כוס שלברכה.]...
ועוד שם פ' וישב (בתרגום יונתן) בפס' ויאמר
ישראל הלא אחיך רעים בשכם וכו',
[ד"ה] :ובההוא יומא שרוי גלותא דמצרים .נ"ל
דמשמע לה מן המסורה מעמק ב' דין ואידך

סור מרע

הוספות (עמ' כס)

ביהושע ועלה הגבול דבירה מעמק עכור .עמק
עכור נקראים הגליות כמד"א בהבצע ואת עמק
עכור לפתח תקוה .ומרמזת המסורה שככאן
התחיל הגבול אשר דיבר לאברהם בעסק העמ"ק
עכו"ר ותבין ביותר מצרים דחקא נק' עמק עכור
בפרטות ערות הארץ ,והנה מזמן ההוא הי' רל"ב
שנה עדיום צאתם מאמ"צ לתקן ד' שמות ע"ב
ס"ג מ"ה ב"ן להעלות הניצוצות מן התוהו אל
התיקון [וכ"כ גם בפ' ויגש (ד"ה וישלחני)] ע"כ
נרמז במסורה אח"כ וצפונ"ה תיבת צפונ"ה הוא
רל"ב עם הכולל,עיין בכוונת הפסוק ושחט אותו
על ירך המזבח צפונה לפני י"י ,ותתכונן הענין
ברבי מאיר שאמר לר' ישמעאל לבל"ר אני א"ל
בני הזהר במלאכתך שמלאכתך מלאכת שמים
הוא
ובקונטרס מעמי המצות :מצוה רל"ב ,מל"ח

שלא לקלל אדם כשר יצוי"י אתך
את הברכ"ה גימטריא רל"ב ,מקור החיים נשמת
הפנימיית של כל העולם ,ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן.
ובאת אזהרה לשמירה מן ההיפך במנין מפקד
ומספר הלזה בתורה הבן והשכל

[וראה גם בס' מגיד תעלומה (על פ' אין
עומדין ,הרי"ף ונושאיכליודף כ"ה ע"א
ד"ה צריךשיכוין את לבו)]
עמי כט

..שהיי דרכו והילוכו בקדושה לפי הזמן
והמקום ..דלזה צריך זהירות רב ואומדן

דעת ...שבשעה זו לזה הדבר הנעשה נקרא
מצוה משא"כ בטועהשניי הוא כהיפוך ,הכל
י א"א
לפי הזמן והמקום ...והבן הענין כ
לפרש כבחב ,ואתה דע לך.
וכתב בס'בית משהאל (פ' ויגש ד"ה לכולםנתן
לאיש ,וד"ה ונחוור לענין) .לכולם נתן
לאיש חליפות שמלות .נראה אפשר באה לרמז
לנו התורה הקדושה דרכ" נועם וכל נתיבותיה
שלום ,דהנה כבר כארנו הדרך אשר בה נעלה

ועשה טוב

קפא

במסילה העולה בית אל להחזיק במדותיו ית"ש
וללכתבררכיו מה הוא רחום וכו' והנה בכל פעם
צריך העובד לשנות בגדיו ודרכיו ומעלליו
כדאמרינן בעלמאבגדיםשבתילבהן קדרה לרבו
אלימזוגוכו'.וזהו ופשט אתבגדיו ולבשבגדים
אחרים להוצאת הדשן וידוע דהמדות נקראים
בשם לבושין דמלכא כדאיתא בתקונים לבישין
דאיהו לביש בצפרא לא לביש ברמשא וכו'
לבושין דלכיש כיומין דחול וכו' וכן בהקדמת
התיקונים וכו'.
ובהיות שעיקר הבריאה ותכליתה הי' הכל
לעבודת הבורא ב"ה ולקיום התורה
כטעם אשר ברא אלקים לעשות ,וצדיקייא אינון
לבושין דמטרוניתא כנודע מהתיקונים ,וצריך
האדם העלם המחפש דרכי השם לחפש ולבקש
איך לעבוד ולהלביש למלכא ומטרוניתא בכל
העשר לבושין וכבר נדפס פשר הקדוש תומד
דבורה לאיש קדוש מוהרמ"ק ז"ל קטן הכמות
וגדול האיכות ,ושם מתבארין כל הדברים הללו
בשורשן עםשאין להם קצבהואין ערך ,ואםיחיה
איש אלף שנים ואלף אלפים ורבוא רבואותשנים
לא יעמוד על מדה אחת להשלימה להיותה
שלימה בכל הסעיפים המסתעפים וככל הענפים
המתפרשים וכל השערות והנימין התלוים בכל
מצוה מן התרי"ג ובמדות התלויים בכל מצוה
צא ולמד ממה שאמרו באידרא כל נימא ונימא
מתפשטת לת"י עיבר וכל עיבר לת"י אלף עלמין
כמנין קדוש יעויי"ש ,והכל הוא עבודת הבורא
ב"ה עם ענפי המצו' הדקים מן הדקים וענפי
המדות הקדושים ,בגדי קודש הם לבושי מלכא
ומטרוניתאלתווך השלוםבין המדותולייחד בהם
השמות הקדושים כשמי' כן לכושיה כנ"ל
בתיקונים ,וכנאות לקדוש מקדושים לצאת ידי
חובת א"ס ב"ה וב"ש וכו'.

י עבודת הצדיקים הקדושים להשלים כל
כ
הלבושין והמדות להיותם שלמים בתכלית
הופעת קדושה עליונה עליהם ,וינהר בהון מלכא
ומטרוניתא לחבר את האהל להיות אחד ,וצריך

קפב

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' כט)

להיותכלי לקבל להיות פושט צורה ולובש צורה
הכל לעבודת השם ית' להשלים נפשו למדותיו
ב"ה וב"ש וכבר נודע איך כל המדות מתנגדים
זה לזה ,והדרך איך יהי' נמתקים זה בזה וידורו
באהבה ובאחוה להסתכל אנפין באנפין בנהירו
בחדוותא בשלימותא דכולא ע"י עבודתהצדיקים
וזהו סוד גלגולי נשמות הקדושות להוסיף בכל
פעם מצות וקדושה והכל להשיג שלימות יותר
בהירויותרזיוזהיר ומאיר כברקלעיינין,כי הכל
צריך להיות פושט צורה ולובש צורה כאמורילכו
מחיל אל חיל וכבר הארכנו האיך פעם צריכים
להיות אכזרים ופעם רחמנים ,הכל לצורך השעה
והזמן והנפש המתעברת הצריכה אל התיקון
להשלימה ולהאירה ולהצהירה אז ראה ויספרה
וזהו ופשט את בגדיו ולבש בגדים וכו' כי בכל
פעם צריך לאחוד במדה ממדותיו ב"ה להדבק
בהם ,והכל במדה ובמשקל קולע אל השערה ולא
יחטיא ,כי בשער דק אפשר ח"ו לנטות מדרך
האמת ,כנודע למבקשי האמת בכל לבם ובכל
נפשם אשראין שיעור לדברים הדקים והרוחניים
האלו צא ולמד בספרי היראה ובדברי חז"ל
מסיבת עונשי הצדיקים אשר חטאם כמעט דקה
מן השערה

ונחזור ונבא לביאור הכתוב שלפנינו לכלם נתן
לאיש חליפות שמלות ,כי ידוע היות
יוסף ח"י והוא הצדיק דלעילא הפותח בכל יום
דלתות שערי מזרח ובוקע חלוני רקיע ונותן כח
ועוצם ועוז למלך אל חי כביכול ב"ה וב"ש ע"י
מעשיו הקדושים הדבוק באמת בעילתו להביא
את הח"י עלמין להנאות וכסופין ,יפרוש כנפיו
לתימן האומר לצפון תגי ולתימן אל תכלאי,
ואדרבא יוסיף בכל פעם להביא מגנזייא דמלכא
לתת כח בכל העולמות לקבל שפע זיו מקור
הרצון ,והוא המגדיל כל הכלים ונותן בהם כח
לקבל וכו' ונבאר עוד ברצ"ה כו' איך הצדיק
מגדיל הכלים לקבל שפע מאור האלקים המאיר
עלינו ומי שמכתת רגליו להתאבק בעפר רגלי
הצדיקים יוטעם ויומתקלולחיך טעם השתוקקות
העבודה לעלות לשורש מקום החיים להדבק

לעץ החיים

בנשמות הצדיקים לבושין דמלכא וכו' וזהו נתן
לאיש חליפות שמלות ,היינו כח להחליף
שמלותיהם ממדה למדה ומלבוש ללבוש כפי
צורך המקום והזמן והנפש המשכלת הבאה
לחסות בצל כנפיו להעלותה יותר ביושר מסיל'
וכו'.

ובש עטרת צני (זח"ב מו ,א [פרשת בשלח,
ד"ה והנה הארכתי בכל זה]) .והגה
הארכתי בכל זה בכדי להבין כמה מאמרי זהר
בענין אילת השחר הזאת ובכל מקום מחדש איזה
ענין מחודש במלות שונות ,וגם ללמוד אשר
המשילו חז"ל הזווג קב"ה ושכינתיה בדמיון איל
ואיל"ת או אילה אשר כל שעה חביבה על בעלה
כשעה ראשונה עבור אשר רחמה צר ,ויש בזה
לבעלי העבודה לדמות צורה ליוצרה איך וכמה
להתרפק ולבקשדרכי העבודה באהבתדודים איך
בכל זמן לחפש איזה עלה וסבה לטעום טעם
חדש בעבודה אשר מלכא טעם בתולה טעים,
ואיך בכל פעם לבקש ולחפש ולחפור בצנורי
היחוד להתדבק באחד אמת בוראנו קדושינו
קדוש אלקייעקב מקורו' נשגבו' ע"ד אמרם בריש

תקונים לבושך הפיהו לביש בצפרא לא לבמת
ברמשא וכו',ואיך דרכי היחוד משתנים מן בקר

אור עד חצות בת"ש ומחצות עד הלילה בסידור
תפלת מנחה ועד חצות לילה בדרך ק"ש ותפל'
ערביי ,ואיך בכל תפלה ועובדא אפי' דחול כמו
באש"ל כנ"ל [עיין לקמן פ' זו דף ס"ב ב' ר"י
לא אתקין סעודתא וכו' עד רבעי בעותי' וכו'
עיי"ש והוא לסוד זה לצורך מ"נ ,וכן בקדושת
הזווג עיין בז"ח פ' בראשית והמ"י] להתרפק
ולעלו' מ"נ בעבודת הקודש ואיך לקבוע ולקשר
אור המוחין והדעת המתפשט בכל האברים
ולמצוא בכל התורה ועבודה בכל פעם טעם חדש
לברר וללבן שרשי הניצוצין אשר לשרש נפשו
מעותדים לתקן אותם ולהעלותם עם שרש נפשו
במ"נ בלתי לה' לבדו .ולזה נקח המשל והדמיון
מן איל ואילה והחכםעיניו בראשו ודי בזהואין
להאריך עוד וע"פ אורך הדברים ת"ל אשר
הצענו וסדרנו תבין אחי אם תקח מועד לשפוט

סור מרע

הוספות (עמ' כט)

במישרים כנפי לשון הזהר וכל רמיזותיו

ונסי אגרא דגלה פ' ראה [ד"ה] לא תעשוןכן
לי"י אלקיכם ,שמעתי הפסוק ברמז
סקונל מצדיקי הדור ,דהנה יש בנ"א אשר חוק
קבוע להם כמה ילמדו וכמה יאמרו תהלים
וכיוצא ,ואכלו את חוקם אשרניתן להם ובדעתם
שכברנחגו להבורא המגיע לו,ויתרהיום הולכים
כטל ומבקשים שכר כפנחס והנה המשכיל אל
דבר אין לך יום דומה לחבירו ועת לפזר ועת
לכנס ,לפעמים המעשה כזאתביום זה הוא מצוה

כגון שעושה הדבר בהצנע עבור כבוד שמו,
ולמחר אותו הדבר בעצמו הוא עבירהכגוןשיגיע
הדבר להתפארות וכיוצא וא"א לפרש הדברכי

המשכיליבין מעצמו וזה באה אזהרת חורתינו
לא תעשון כן לי"י אלקיכ"ם רצ"ל כדמיון הזה
ממש אותו ההנהגה,כי באפשר היום המנהג הזה
טוב ולמחרתו הוא בהיפך והבן

ולא תקים לך

ועוד שם פ' שופטים [ד"ה]
מצבה אשר שנא י"י אלקיך נראה לפרש
ברמז לעבודתו ית"ש ,דהנה יש בני אדם שיש
להם חוק קבוע ומעמד ומצב ככהיעשו כלימיהם
וככה יתנהגו לבליזיזו ממנהגם וישלנו בקבלה
מצדיקיםשאיןיום דומהלחבירוואין שעה דומה
לחבירתה ,והבן מ"ש בזוה"ק לבושין דהוא לבש
בצפרא לא לביש ברמשא ,ממילא ככל שעה יש
עבודה אחרת ויצטרך האדם שיהיו כל מעשיו
לשם שמים בכל שעה לפי המצטרך באמת
לעבודתו ית' אין מן הצורך להאריך המשכיל
יתבונן דבר מתוך דבר והנה איתא בזו"ח כאשר
נתן י"י ית' תורתו לעמו ישראל נתפשטה המ"מ
סתומה דאלקי"ם ונעשה אלקי"ך ,ע"כ אמר אנכי
י"י אלקי"ך והכוונה עפ"י דרך הנ"ל לאמירתו
ית' אנכי הוי"ה אלקי"ך דייקא כפרטות לכ"א
בפ"ע שאני אלקיך מיוחד לך בפ"ע להוי' חדשה
שאני מהווה אותך בכל עתואניבעלהיכולתשלך
בכל עת ורגע ,ובדרך זה תהי' עבודתךלי בכל
פעםלפי ההוי' החדשה והזמן המצטרך,והבן.

וז"ש ברמז ולא תקים לך מצבה ,היינו מעמד

ועשה טוב

קפג

ומצב שזאת תהי' עבודתך כתמידות כלי
שינוי ,ואמר בטעם אשר שנא י"י אלקיך ,כי

בשביל זה אמר הש"י הוי"ה אלקי"ך ,ואם תעשה
עבודתך במשפט אחד תמיד זהו אשר שנא י"י
אלקי"ך והבן,כי א"א לפרש הכל בכתב ,והמבין

יבין

ועוד שם פ' נח (בפס' וימת תרח ע"פ תרח אביו)
[כד"ה]י מה שלא נמצא מפורש כתוה"ק
הנס של אאע"ה ,..דהנה הפרשת-דרכים הביא
בשם מהרמי"ט חקירה .מי התיר לאברהם
למסור עצמולכבשן האש ,הלאבןנחאינו מצווה
על קידוש השם ואסור לו למסור עצמו למיתה
ותירץ מהרמי"ט דמשום הכי ארז"ל במדרש
דבזכות יעקב ניצל אברהם ,כי בזכותו לא הי'
כדאי להינצל דשלא כדין עשה עכ"ד והנה
דברי מהרמי"ט אלו הם בדרך דרוש הפשט ,אבל
המשכיל ישתומם על המראה לומר בזכות יעקב
ניצל אברהם ואברהם יהי' לו ח"ו חטא בזה,
והש"י ויתעלה קראו אברהם אוהבי וחשבהנסיון
הזה מכלל העשרה נסיונות ע"כ אהוביי ידידיי
קחו אמרי כי נעמו ויאירו עיניכם התורה
השלימה הזאת המצוייה בידינו הוא דבר השוה
לכל נפש ונפש מישראל ,שהמצות שמבוארין
בקום ועשה מחויב האדם לעשות ,ומה שמבואר
בה שלא לעשותיזהר האדם מעשות אך אמרז"ל
גדולה עבירה לשמה ממצוה וכו' ויעל אשת חבר
הקיני תוכיח והדבר הזה אי אפשר שיתבאר
בתורה כי הוא לפי המקום והזמן וכפי אהבת
הנפשלרצון הש"י ,אשר בעבור אהבתו את הש"י
תסכים הנפש כמעט שתרד בגיהנם ,ויהי' איך
שיהי' תמסור עצמה כמעט לדראון עולם אך
יתקדש שמו הגדול פוק גא חזיויהי דוד בא עד
הראש וכו' שאמרז"ל שביקש לעבוד ע"ז כדי
שלא יתרעם העולם על הש"י והנה הש"י ויתעלה
הבוחן לבות וכליות והוא מחדש בכ"י מעשה
כראשית ,הגם שהדבר הזה שלא כתורה ואין לו
מקום מנוח בגבהי מרומים ,הש"י ויתעלה מחדש
מענחנים כאלו מעשה בראשית ומתקדש שמו
הגדול בזה ביתר שאת .בק והתבונןידיד הנעים

קפד

הקדמה ודרך

הוספות

אמרי אלה .וכבר שמענו מאוהבי הש"י בדורנו
אשר אמרו אלוהיינויודעים בטוב ששכר המצות
הם גיהנם ושכר העבירות הוא ג"ע ,אעפי"כיותר
יונעם לנפשנולקיים המצות שציונו הבוראית'.
והנה כאשרזכינו לזה ,יראהלנוכי כמקרה הזה
קרה לאבינו אברהם ,הגם שידע בטוב
שהוא עושה עבירה בזה שמוסר עצמו ועונש
העבירה הוא גיהנם ,אף עלפי כן כדי שיתקדש
שמו הגדול מסר חיותו בעוה"ז ובעוה"ב עבור
קדושת שמו ,ועשה עבירה לשמה .והנה היות
הדבר הזה שלא כתורה כי הוא עבירה ,א"א
שיתפרש בתורה כי היא רק עבירה לשמה דרך
אמת לעבודתו יתברך וא"א להתפרש ולדמות
מלתא למלתא ,רק הוא דרך אמ"ת נקודה
הפנימית שבלב .וכברידעתכי מד"ת האמ"ת הוא
יעק"ב תתן אמ"תליעקב ,זהו שרמזו רז"ל בזכות
יעקב ניצל אברהם ומעתה התבוננו נא ידידיי
וריעיי ויונעם לחככם ,והש"י יאיר עיניכם
לעבודתו

ועוד שם פ' בראשית (בפס' וקוץ ודרדר תצמיח
לך ,ד"ה כבראמרנוזה) .דהנה משה כתב
בתורה דל"ת דאחד רבתי ,והרי"ש דלא תשתחוה
לאל אחרג"כרבתי.ואמרנולפי פשוטו טעם לזה,
דהנה ע"זלא תקרא דוקאבהולך ומשתחוה לצלם
ודמות אוזובהלו ומקטירלו ,דא"ככסיום דבטל
יצה"ר דע"זיהי' כמה פסוקים למגנא בס"ת ח"ו.
רק ידוע תדע שעבודה זרה מיקרי כל דבר אשר
אדם עושה אפי' מצוה וחושב שלא לכבוד השם
רק לשם איזה פני" בעולם ,כגת להתפארותבני
אדם ועושרוכבוד ,הנה הוא עובד את הדבר ההוא
היינו את הבן אדם או את הממון ...ע"זידוו כל
הדווחם וישים האדם נפשו בכפו לראות את מי
הוא עובד אם עבודתם עבודה שלימה ותמה רק
לד' באמת,כי בקל יוכל לבואלידי טעותויוכל
להיות אפ" בעוסקו בחורה ומצות שיהי' עושנה
מעשה כו' ומבקש שכר כפנחס .והנה לפעמים
הואבהיפךגדולהעבירה לשמהוכו',והנה כשלא
ירצה האדם לעבור עבירה במקום ולצריכים

אמי כס)

לעץ החים

לעבור והנה הגם שכוונתו כאשר נצטווה מהש"י,
לא יוכשר מעשהו .כגת אם לא ירצה לחלל שבת
במקום חשש פקוח נפש הנה שופך דמים יקרא
לו וכיוצא בזה ,המשכיליבין בכל דבר .לך נא
ראה מעשה ריעל אשת חבר הקיני איך שיבחה
הנביא מנשים באוהל .וההוא עובדא בגמי מההוא
דלא הטיל ציצית בבגדו בכוונתו לשמים כמה
גדלה שכרו .המשכיל יתבונן באלו הדברים על
כלענין ותנועה .והנה בשביל זה הני תרי אתוון
רברבין בתורה ,דבקל יוכל אדם לטעות ח"ובין
אח"ד לאח"ר רחמנא לישובן ,דיסבור האדם
שעובד את האחד והוא בהיפך ובזה פירשנו
המדרשכי הוא באמור הש"י למשה לך רד ,רד
מגדולתך ,שכתבתהני תרי אתוון רברבין בתורה
בכדי שלא יטעו ,וכהיום החליפו הר' בר'.

ובש מגיד תעלומה (על פ'אין עומדין דף ל"ב
ע"א) [ד"ה] .רד מגדולתך ,כלום נתתי לך
גדולה אלא בשביל ישראל ,ועכשיו ישראל חטאו
אתה למה לי ,עכ"ל .מהראוי להתבונן מהו
הגדולה שניתן למשה ...ונראה לפרש עפ"י מה
שפירשנובענין אדה"ר כשאכל מעץ הדע"ת טוב
ורע א"ל הש"י וקו"ץ ודרד"ר תצמיח לך ,דהנה
נצטוה שלא לאכול מעץ הדע"ת טוב ורע והע"י
אכילת אותו העץ הנה יתבלבל הדע"ת בטו"ב
ור"ע ולא יהי' [אפשר] להבהין בין טוב לרע,
שיראה בדעת"ו לפעמים שהוא טו"ב שהוא
מצוה ,ובאמת הוא ר"ע עבירה,וכן בהיפך .והנה
כל המצות והטובות הם בסוד היחודי"י אח"ד
והעבירות הם בבח" המרכבה הטמאה אל אח"ר,
והחילוקבין אחד לאחר הוא רק בקוץ ,שתמונת
אות הד' ישתנהמן אותר' רקבקו"ץ.וכן במספר,
אות הר' הוא מספר קצ"ו יותר מן אות ד' .וזהו
הרמז שא"ל הש"י לאדם הן היום שאכל מן עץ
הדע"ת טו"ב ור"ע ,הנה נתערבב הדע"ת בטוב
ורע ,הנה יהי' לך עבודה רבה וקשה לדעת
ולהבחין בין טוב לרע ,כי הנה קו"ץ ודרד"ר
תצמיח לך שלא תוכל להבחיןבין ד' לר'ובין ר'
לד' ,שהחילוק ביניהן הוא בענין קו"ץ ,בין

סור מרע

הוספות (עמ'

בתמונהבין במספר
הנה נמשך הדבר הזה עד הגיע זמן יצ"מ שלח
הש"י את משה שהי' נשמתו מסוד הדע"ת
הקדושכדכתיב אשרידע"וי"יוכו' ,ושלחו הש"י
להוציא הדע"ת מן הגלותכענין אמרו בכל פעם
וידעתכי אניי"י וידע"וכי אניי"י ואח"כ נתן
הש"י התורה עלידו ובה מבואר מהו הטוב ומהו
ההיפך,וכיון שהי' משה מסוד הדעת ,הנהניתן
לו רשות לכתוב בתורה הנהו ב' אתוון גדולים
היינו אות הר' דאח"ד ואות הר' של אח"ר .והוא
כענין התינוק שדעתו קטןואינויכוללהבחיןבין
תמונת אות ד' לאות ר' ,הנה הרב שדעתו גדול
ורוצה ללמד דע"ת להתלמיד הקטן ,הנה כותבלו
אותיות גדולות שע"י הגדלותיהי'ניכרלהתינוק
להבחין החילוקבין ד' לר' כןניתן רשות למשה
שה"ס הדע"ת וכתב הנהו ב'אתווןרברבןלהורות
שיעיינו היטב בדעתם להבחין מהו מצוה שהוא
מסוד האחדות ,ומהו עבירה שהוא ממרכבה
הטמאה אל אח"ר

והנה נשאירע לישראל אותו מעשה בודאי כל
מי שיש לו מוח בקדקדו לא יחשוב
הדברים כפשוטן שעשו להם דמות עגל של זהב
להיות להם וכו' ,רק הוא דבר דק ,כענין
שאמרז"ל שומטין אחד מטטרומילין שלי וכו',
שחשבו להוריד אל הצורה פני שור שבמרכבה.
והנה היצר הסיתם ע"י הערב רב שהוא מצוה
ועבודה ,ובאמת היא ע"ז ,הנה נתחלף להם הד'
בר' וזה שיש לרמז בכאן שא"ל הש"י למשה
ר"ד מגדולתך ,רצ"ל אותיות ר"ד שהם גדולת"ך
שהם אותיות הגדולים שלך שנתתי לך רשות
לכותבן גדולים ,כי ע"י הדע"ת שלך יוכלו
להבחיןבין ד' לר' ,וכלום נתתילך גדול"ה אלא
בשביל ישראל ,עכשיו ישראל חטאו ולא ביחנו
בדע"תבין טוב לרע ,אתה למהלי .הבן הדבר,
כי א"א לפרש בכתב.

וכסי בנייששכר(אדר ,מא' ב אותי) :ראהנתתי
לפניךהיום את התחם ואת הטוב ואתוכו'
ובחרת בחיים וכו' .והנה דרך הטוב הכל הולך

כט"-

ועשה טוב

קפה

ליחודו ואחדותו ית"ש והפכו הולך לצד הסט"א
שהוא ע"ז ממש אל אחר ,ולזהצריך האדם בינה
יתירה בכל מפעל להבחין דרך האחדות והפכו
ח"ו,כי לפעמים יעשה האדם מפעל והיצר יטעה
אותו לומר לו שהוא דרך הטו"ב ובאמת הוא
הפכוכיאפי' בעשותו מצוה ויעשנה בעבוראיזה
פניה עושר וכבוד וכיוצא הנה אינו עובד את
הש"י רק דבר אחר והוא כדמיון ע"ז ח"ו וזהו
הנרצה בפסוק לא יהיה בך א"ל ז"ר היינו בך
בקרבך במחשבה.וכןבהיפךגדולה עבירה לשמה
וכו' וכשימנע האדם את עצמו מעבירה לשמה
(בעת הזדמנות מן השמים) בחושבו שהוא נוטה
לסט"אאיוזהדרך הנאותכי באמתעבירה לשמה
בזמן הנרצה הוא ג"כ דרך הטוב והאחדות.

[רראה עוד שם (חודש סיון ,מא' ה אות כו)
בענין שיותר טוב לבחור במצוהסילא
לשמה מאשר בעבירה לשמה ,ושפקו"נ הדוחה

שבתאינו עבירה לשמה אלא מצוה .עיי"ש]

רראה עוד בהע'צו (עמ' פא) ע"דעבירה לשמה,
ובהוספות לשם.

עמי כט-ל

טהר מהכעס ...הרבהעניניםהיי לדבר מזד:
מה שגורם הכעס ,קשוא טורף נפשו באפו
שמסתלקת נשמתו ממש ...ומיקח עובד ע"ז
ח"ו ...שלא להקפיד אפי' בביתו הקפדה
בעלמא...יראהלפניהםכאילוהואכועס אבל
לאיכעוסבלב ...הכעס לאיבא רקמהגאות...
וכתב בס' אגפא דללה פ' בראשית [ד"ה].ויחד
לקין מאר"ר ריפלו פניו ,...המא"ד החנו
היצה"רהביא בלבו זה החרק...וידועמי שכועס
סר מעליו צלם אלהים ונשמתו מסתלקת בסוד
טורף נפשובאפו .ת"שויפלופניו...פנ"יבגימט'
חכמ"ה בינ"ה כי כל הכועס חכמתו ובינתו
טסתלקים ממנוואיןלוישוב הדעת ,ע"כ אמרז"ל
שמעשיומקולקלים.ונרמזג"כפני"ו רא"להפנים
שלו הם אותיות שקודםקין ,דהמנו צט"םויעם

קפו

הקדמה ודרך

הוספות ~מ'

הכולל הם בגי' פנ"י היינו חכמ"ה בינ"ה והנה
הם בגי' קט"לכי כל הכועס כאלו הורג נפשוכי
הוא טורף נפשו באפו
ויאמר י"י אל קין .להורות לנו כי אסור
להסתכל בפני הכועס וע"כ לא נאמר
[ויאמר י"י] אליו ,כי כביכול לא פנה אליו רק
ויאמר אמירה מה שנמשך אלקין ,אבל לא אליו

ידבר בפניו והבן.

למה חרה לך ,וא"ת שהיטב חרה לך על עצמך
ועל נפשך ,א"כ למה נפלו פניך ,זה יורה
שחרה לך דרך כעס והקפדה על תמים דעים
ח"ו

הלא אם תיטיב וכו' ידועכי כל הכועס נשמתו
מסתלקת ממנו והצלם סר ,ותקנתו לשוב
אל י"י ולעשות מצות מעשיות ועסק התורה
להמשיך שוב אליו הנשמה ,כי באם לאו
בהסתלקות הנשמה שורה ס"א ח"ו במקומה
ומחטיאו וזה יאמר הלא יש תקנה לכעסך אם
תיטי"ב שא"ת רצ"ל תתנשא הנשמה ותשוב
אליך ,ואם לא תיטיבאזי לפתח חטאת רובץ היא
הסט"א ואליך תשוקתו להחטיאך ,ואם תרצה
אתה תמשול בו

ועוד שם פ' לך [ד"ה] ויאמר אברם אל לוט
אל נא ,הנה הריב בא ע"י כעס וכל הכועס
יהי' בעיניך כאלו עובד ע"ז ,והוא דבר מוסכם
מהשכלכי האדם צריך להיות בטל אליו ית' בי
כל הנאצלים והנבראים והנוצרים ונעשים בטלים
אצלו ית'ואין שום דבר מבלעדו ,והנה איש אשר
אלה לו ויהי' בטל בכל תנועותיו אליו בודאי לא
יכעוס ולא יתקצף כי הוא אין ואפס בטל בכל
תנועותיו אליו ית' ,ממילא כל הכועס מחשיב
עצמו ליש והוא כפירה גמורה ע"כ הוא כאלו
עע"ז והנה הרמב"ם ז"ל מנה נ"א לאוין בע"ז,
וז"ש אברם אל נ"א ,איני רוצה להיות ע"י
המריבה כעע"ז ח"ו שיש בה נ"א לאוין ורצ"ל
אל נ"א תהי ,לא תהי' התעוררות נ"אלאוין ח"ו
ע"י המריבה אשרביניובינך..

כס"-

לעץהחיים

אמר מריב"ה ,עפ"י מש"ל שקליפת הרי"ב בורח
ממשי"ח בן דוד אשר חקוק במצחוובפניו
פני אדם קדמאה השם כד"ת בגימט' משי"ח ב"ן
דו"ד ,וכל הכועס שורה עליו קליפת הרי"ב
ומסתלק ממנו צלם אדם ובאה במקומו הרי"ב
ומקלקלפניופני אד"ם ,ע"כ אסור להסתכל בפני
הכועסכייוכל ח"ו לקבלנזק ,והוא בכלל אזהרת
אל תפנו אל האלילים ש"ש אל נא תהי מריבה
כייכנס ח"ו הרי"ב באותיות מ"ה בגימט' אד"ם

ועוד שם פ' נשא (ד"ה צו את בנ"י וישלחו מן
המחנה כל צרוע כו') וכל טמא לנפש,
שהוא הכבוד שע"י שהאדם מנובר בעיניו בא

לידי כעס ומטמא את נפשו כנודע טורף נפשו
באפו (ובזה יתורץ דברי המתרגם אומרו לטמ"י
נפש"א דאינש"א ,עי' ברש"י)

ובסי ריח דודאים (על דף כ"ח ע"א) [ד"ה] לא
הקפדתי בתוך ביתי הקפדה הוא כעס,
והכעס מגרש הנפש הוא המחי' כמבואר בזהר
והנזהר יזכה לחיים
ובסי בני יששכר (כסלו-טבת ,מא' ד אות קיג)
ידוע בשינה מסתלקת הנשמהמן האדם
והנה ע"י הרוגז והכעס ג"כ מסתלקת הנשמה
כידוע מזה"ק בפסוק טורף נפשו באפו והנה
תמצא לפ"ז טוב טעם ודעת אשר נקבע הנר מצוה
הלזה הרמוז לתורה כב' חדשים אלו דייקא אשר
נגדן הוא בגוף האדם קיבה וכבד אשר על ידן
באים השינה והכעס ,שע"י אלו הב' ענינים
מסתלקת הנשמה ,אמר הקב"ה אם אתה משמר
את נר"י אני משמר את נר"ך ודי בזה הערה
ובסי אגרא דגלה פ' מטות (ד"ה ויאמר אלעזר
הכהן אל אנשי הצבא כו' ,הנה) אמרו ז"ל
להיות משה אדונינו בא לכלל כעס ע"כ נתעלמה
ממנו ההלכה ויש להתבונן למה דוקא זאת
ההלכה נתעלמה ולא הלכה הקודמת שאמר משה
בעצמו ואפשר להיות הקודמת הוא הלכות
טומאה ,אבל הלכות טהרה היא מהרע"ת ,בין
והתבונן משארז"ל ודעת זה סדר טהרו"ת ,וע"

סור מרע

הוספות (עמ' כט-ס

ברמב"ם שכתב ענין הטהרה הוא לטבול א"ע
במימי הדעת והדעת אינו מיושב בכעס הגם
ששגבה מאת כלמין אנוש דרגא דמשה אדונינו,
וכל מעשיו לש"ש ,עכ"ז כאיש גבורתו.

ועוד שם פ' ויגש [ד"ה] .ואל יחר אפך בעבדך
כי כמוך כפרעה  ,הנה קיי"ל כל הכועס
אם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו ,ואם חכם
הוא הכמתו וכו' והנה פרעה שלא ידע פתרון
החלום והנה יוסף שידע אם ידע בנבואה ופרעה
לאידעכיאינו נביא ,הנה בכעסויהי' כפרעהכי
תסתלק נבואתו ואם ידעו בחכמה הנה פרעה
שלא ידע אינו חכם כמוהו ,הנה בכעסו תסתלק
חכמתוויהי' כפרעה

ועוד שם פ' ויקהל [ד"ה] לא תבערו אש בכל
מושבותיכם ביום השבת הוא מרמז
אזהרה לאדם על הכעס כמבואר במקובלים שע"י
הכעס מרתיח גופו באשהיסודיי שבנפשו וגופו
והנה קיי"ל שמותר לכעוס על עוכרי רצונו ית'
ובאםיודע ורואה שעושיםדבריםשאינםמהוגנים
אזי מצוה לכעוס ולזה נבראת המדה הלזו ,רק
כתבו חכמי המוסר שזה צריך להיות ביישוב
הדעת שיתיישב בדעתו מקודם שלא יבוא הכעס
בלבוויבוא לכלל טעות ח"ו מילנו גדול מאדון
הנביאים ומהלל ראש הנשיאים כידוע מעניינם,
רקיראה להםכפיוובאיבריו כאלוכועס ומתקצף
אבל לאיהי' הכעס בלבו ונ"ל שגםזה הוא דוקא
בימי החול אבלביום השבת מבואר בזהרשצריך
להראות לכל חדות לבבו ושמחתו בה' הנותן
מתנה כזו לישראל ,ובאם אינו מראה בפועל
החדוה אזי ח"ו המלאכים מסתלקין ,כזהר
וזהו שרמזה התורה לא תבערו אש הכע-
ס אפילו
בכל מושבותיכם ,עם כלהיישוב הדעת שבעולם,
ולצורך מצוה שמותרבימי החול ולמצוה יחשב,
שאני ש"ק דצריך לאיתערא בחדוה דוקא וז"ש
ביום לדחק דבחול מותר ולמצוה יחשב .נ"ל
ובש אגרא המרתף (אות רחל) :בזהר תצוה (דף
קפ"ב) עח"ש מאיסור הכעס דעקר נשמתא

יעשה טוב

קפז

מאתרא ועקר קדושה עילאה מאתרא ושארי
באתרי' אלזד ואסור לאסתכלאכאנפוי ,ואמר שם
ואי תימא הא רוגזא דרבנן ,רוגזא דרבנן סב איהו
לכל סטרין דהא חזינן דאורייתא אשא הוא
ואורייתא קא מרתחאלי'(וכן הוא בגמרא תענית
ד א) דכתיב (ירמי' כג כס) הלא כה דברי כאש
נאם י"י ,רוגזא דרבנן במילי דאורייתא רוגזא
דרבנן למיהב יקרא לאורייתא וכלא לפולחנא
דקוכ"ה הוא לכך נאמר (דברים ד כד) כי ד'
אלקיך אש אכלה הוא אל קנא ,אבל אי במילין
אחרנין לאו פולחנא דקוב"ה האי עכ"ל ועיי"ש
עוד וכתב המק"מ בשם הרב מה"ריעקב מאראבי
ז"ל בשם האריז"ל שלפעמים כשיכעוס האדם
מסלק ממנו חלק הרע שכווישארבוזולתי הטוב,
לשם שמים כמ"ש הזהר הכא
והיינוכשיהי'
י
ג
ו
ר
ה
רוגזא דרבנן טב איהו וכו' עכ"ל

והנה שמעתי שעפי"ז רבים מתירים לעצמן
לכעוס להעביר הרהורים רעים ותולים
עצמם כאילן הגדול שמותר לכעוס לבטל הרע
ולדעתי אדרבא נראה מזהר בהיפוך שאפילו
רוגזא דרבנן שהוא לבטל הרע הוא דוקא במילי
דאורייתא וליקרא דאורייתא ,והוא מתנה מהש"י
שמזמין להצדיק שיכעוס עלמילי דאורייתא כדי
לסלק ממנו הרע .ולדעתי זה שביקש דוד(תהלים
כג ו) אך טוב וחסד ירדפוני כלימי חיי ,היינו
רק טוביהי' אצלי שיתבטל ממנו הרע ,ואז חסד
ירדפוני,כי כשיהי' ח"ו אצלי עוד איזה רע אז
בהכרחיזמיןלי הש"י סטרא דגבורה לכעוס על
איזה דבר תורהכדי לשרוף הרע ודי בזה
ובש מנידתעלומה (על פ' תפלת השחר ,הרי"ף
ונושאי כליו ,דף כ"ג ע"א) [ד"ה] .לא
תרתח דל"א תחסי ,ובגמ' ול"א תחטי .הנה נראה
לפרש בעת אשר לא תרתח לא תחטי,וזה מכחיש
המוחש דהרי אנחנו רואים כמהבני אדם שאינם
כועסים ואינם משתכרים ואעפ"כ חוטאים .ע"כ
אסברה לה דה"ק לא תרתחכיהיכי דלא תחטי,
כי ע"י הכעס מעותד לבא לינץ חטא כמ"ש תר"י
כדכתיב בעל חמה רב פקוע.

קפח

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' ל)

עמ ,ל

כשלמד תורה ועטשה מצותבשבילממוןוכבוד
מבנ"א ..הנה עכר ע"ז .עין בחו"ה שער
יחוד המעשה ...גרע מהעובדהצלמים...
וכתב בס' נדת הטרלל (פ' נח ד"ה ובאפשר זה
הטעם) :וזהו תכלית שומר מצוה לא ידע
דבר רע ,ואמרנו טעמו כי שומר מצוה היינו
ששומר המצוהמן גדלותופניות אחרות,כי שמור
ל"ת ושומר הלא תעשה שבמצוה זה לא ידע דבר
רע ונאריך כזה כעז"ה כמ"א.

ובסי בנ* יששכר (ניסן ,מא' ד דרושי)
הנסתרת הנעשית בכוונה לא טובה בעת
עשיית מצות הש"י ,דהיינו עבודה מזוייפת ח"ו
כגון שעושה מצות ומע"ס לכבוד ולשבח בני
אדם שישבחוהו ויככדוהו או בעבור ממון
וכיוצא ,הנה כמדומה הוא שעובד את הש"י ,והוא
עובד את זולתובני אדם וממון ,והוא ע"ז ממש
ועיין בחו"ה (בחקירתו בשכל) גרע ערך עובדכזה
מן עובד הצלמים בכמה ענינים רחמנא לישזבן
עיי"ש וזה אשרפי' הרמ"ע בפ'כי אדםאיןצדיק
כארין אשר יעשה טו"ב ולא יחטא רצונו לומר
שלא יחטא בעשיית הטוב שעושהו בצד מה
מזויף וזהו הפי' השמרו לכם פן תשכחו וכו'
ועשיתם לכם פסל תמונתכל אשר צרךי"יאלהיך
רצונו לומר בהדברים אשר צוךי"י אלקיךהיינו
במצותיו תעשה לך ח"ו פסל ,לזהצריכין שמירה
יתירה הנה תראה בשגם שאנשי כנה"ג בטלו
ליצרא דע"זהנגלית עכ"זישיצרא דע"ז הנסתרת
ע"כמחוייבים לעשות הפסח גם לעת כזאת לבטל
יצרא דע"ז[ .וכ"כ גם להלן שם דרושיב אותי
ע"ז

(בהג"ה)]

ובסן אגרא דכלה פ' בראשית (ד"ה וקוץ ודרדר
תצמיחלך .)..ע"ז לא תקרא דוקא כהולך
ומשתחוה לצלם ודמות או זובח לו ומקטיר לו,
דא"ככהיום דבטל יצה"ר דע"זיהי' כמה פסוקים
למגנא בס"ת ח"ו .רקידוע תדע שע"זמיקרי כל
דבר אשד אדם עושה אפי' מצוה ,וחושב שלא
לכבוד השם רק לשם איזה פני' כעולם כגת

לעץ החיים

להתפארותכני אדם ועושר וכבוד ,הנה הוא עובד
את הדבר ההוא החנו אתהבן אדם או את הממק.
לך נא ראה בחו"ה בשער יחוד המעשה ...על זה
ידוו כל הדוברם וישים האדם נפשו ככפו לראות
את מי הוא עוכד אם עבודתו עבודה שלימה
ותמה רק לד' באמת ,כי בקל יוכל לבוא לידי
טעות ויוכל להיות אפי' בעוסקו בתורה ומצות
שיהי' עושה מעשה כו' ומבקש שכר כפנחס וכו'
ועוד שם פ ,דברים (ד"ה רב לכם סב את ההר
הזה פנו לכ"מ צפנה ) .בחי' צפונ"י הוא
מה שמצפין [יצה"ר] א"ע בעשחת המצות ותורה
ועבודה לעשותן בפניות וגיאות ומח"ז וכיוצא
והנה העבירות האלו הם רחוקים יותר מתשובה
מהעבירות גדולות הנגלים ,כי על הנגלות תיכף
אחר התמלאות תאותו יודע שחטא ומתחרט
כמשארז"ל רשעים מלאים חרטות ,משא"כ על
העבירות הצפונים הנ"ל שבאמת הם ע"ז ממש
והוא סובר שעשה מצותאזי הוא רחוק מתשובה
עד ישים אל לבו ויתבונן הענין לאמתו הש"י
יעזרנו ע"ד כבוד שמו וז"ש התורה ברמיזותי'
רב לכם סב את הה"ר הזה ,רצה לומרדי לכם
מה שאתם מדקדקין דוקא לשוב על העכירות
הנגלות דמיון ההר הנגלה בגדלות לעין כל ,פנו
לכם צפונה להתבונן על הפיתויים הצפונים
שבמעשה המצות הנעשים שלא לש"ש ומיקרי
כעובד ע"ז ,שע"ש זה נק' היצה"ר צפונ"י ,ועל
זה תדקדקו לשוב אל הש"י מה שעשיתם עד
היום ,ומהיום והלאה לייחד מעשיכם לשמו ומי

שירצהלהמציאמזורלנפשומחולי הנפשהלזו,

יעיק היטבדברי הרופא המומחה לרמאות חלא

הנפשותן הוא הרבבעל חובת הלבבות בשער

יחוד המעשה ,הפוךוהפוךבדבריוואל תם ימך

ושמאל.

ועוד שם פ' תבא (ד"ה ארור האיש אשר יעשה
פסל מסכה ) :ויש לפרש ברמז ,ארור
האיש מלשון חשיבות כתאר אי"ש בכ"מ והכוונה
אפילו האי"ש חשוב שעובד ועוסק בתורה
ועבודה רק שהוא בפניות דהיינו שבקרבו ישים
ארבו שישבחוהו בני אדם ויכבדוהו או עבוד

סור מרע

אינו אמי"

הוספות

אהבת ממת או שארענחני העולם ,נמצא זה
עובד הש"י בתורתו ותפילתו ומצותיו רק עובד
ע"זדהיינו עובד לאיזהענין בעולם לך נא ראה
אחי ידיד הנעים דברי בעל חו"ה בשער יחוד
המעשה גנות האיש ,וכי הוא גרוע מעובד
הצלמים בפרהסיא מכמה טעמים[ועיין באגד"כ
שם המשך ביאור הפסוק בזה הדרך].
וכש דרךפקודיך מליתיב (חלק המחשבה אות
ב) הוהירה התורה אפילו מתערובת חמץ,
היינו לרמז אפילו יעשה האדם כלענייניו לש"ש
אבל ישתף ח"ו ש"ש ודבר אחרהיינו שיעלה
בדעתו בעת התורה והמצות שעושה ג"כ בעבור
השבח וכבוד או בעבור ממון וכיוצא יהי' מה
שיהי' (ואינו מייחד המעשה לשמו ית' דייקא)
הגה הוא שיתוף הנסתר עובדבשיתוף .וזה בכלל
האיסור בין במחשבה בין בדיבור בין במעשה,
בלתי לי"י לבדו עיין נא בחו"ה שער יחוד
המעשה ענין עבודה בשיתוף אשר הוא גורע
עניינו יותר מהעובד הצלמים ח"ו ..הנה תראה
שעבודה כזו מעורבת היא ע"ז ממש וגרוע יותר
ח"ו המשכיל כאשרישים זאת אל לבו בהתבוננו
במצוה הזאת יירא ויפחד מפני פחדי"י ומהדר
גאונו אשר ממכון שבתו השגיח אל כל יושבי

הארץ היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם
אפילו במעשה התורה ומצות אם הם עשויים
לשמו ית' לעבדו בלב שלם ,או אם מכוין
בעבודתו בתורה ומצות לשם דבר אחר ,ואפשר
ויכוללהיות ח"ו שבציציתותפילין עבד ע"ז אוי
לנו מיום התוכחה .המשכיל כאשר יתבונן בזה
ישוב אל י"י על העבר ויקבל ע"ע על העתיד
לייהד המעשה לשמוית'בלתילי"ילבדו
קמלתי מרבותי שלדבר הזה מהני מסירת מודעה
קודם העבודה אפילו בינו לבין עצמו,
יאמר לפני בוראו רבש"ע גלוי וידוע לפניך
שרצוני לעשות רצתך דייקא .ובאפשר באמצע

העבודה יפחנייצרי הרע מפיל במחשבתי איזה
מחשבה אחרת לעבוד העבודה באיזהפני' ,העי
מבטל אותה המחשבה ודוקטור ורעותא דלבא,כי

ועשה טוב

רצוני באמת עצור בעצמותי ודבוק במחשבתי
לעבוד עבודה שלימה בלתילי"י לבדו.

ועוד שם מל"ח כו-כס (חלק המחשבה אות ה
ו) .זאת ועוד אחרת ,וגדולה הוא אלי,
אפילובאיכות התורה ועבודה הנהמחוייב לעבוד
בלתילי"י לבדו ,ואםישלו איזה פנח' כעבודתו
לכבוד או לממון או לשאר ענינים הנה הוא
השיתוף הנסתר שמשתף שם שמים ודבר אחד
ח"ו ,שעובד כעבודתו לאיזה איש שיכבדהו או
עובד את הממת שמצפה שיתנו לו ,או שאר
ענינים .הנה כבר ביאר לנו החסיד הקדחםבעל
חונת הלבנות בשער יחוד המעשה אשר העובד
בעבודה כזו הוא גרוע יותר מעובד הצלמים
מכמהפנים .הנה עלדהידוו כלהדווים בהעלות
האדם על לבו את כל מעשיו אפילו בתורה
ויתבונן בהם אם הם דנים וברורים בלתי לי"י
לבדו ויעמוד מרעיד דהנה בהשתתפו במחשבתו
בשעת התורה ועבודה לשום דבר בעולם הנה עבר
על לאיהי'לך וכו' ,והשתדלו להשיג הדבר אשר
עבד בעבורו הנה עברעל לא תעשהלך פסלוכו'.
בדמיון אמשוללך איש אשר יהנה מגרונו וכדוד
חשוב לו לעצמו כלי שיר ויעמוד לפני התיבה
ויתפלל וכוונתו בזה שיתנו לו ממון ,הנה בכוונה
במחשבה עבר על לאיהי' לך ,ואח"כ בהשתדלו
לקבל הממון ולהשיגו הנה עבר על לא תעשהלך
פסל וכן בהשתדלו שישמע איש קול דמירותיו
הנה תיכף עבר על המחשבה בלא יהי' לך ,ועל
השתדלות עמידת האיש לשם עבר על לא תעשה
לך פסל שעושהו ע"ז כירן שעובד לו .והנה
בהוסיפו איזה תנועה לכבוד זה השומע הנה עבר
על לא תשתחוה .ויארע בזה אשריחניף לרקיע
ויכבדהו הנה עובד לע"ו כדרך עבודתה הגם
שהוא דרך בזיון (הנה עבר על לא תעבדם) כי
עי"זיתייפהבעיניו הרשע במעשיו ולא ישוב אל
י"י על עונותיו כיון שרואה שהוא מכובד ובני
אדם חשובים מכבדין אותו הבן הדברים בכל
מעשיך,כי רשמתי לך זה רק לדמיון ותבין עד
היכןמגיעענפי האזהרות הללו,ותביןהענין בכל
דבר ודבר ובכל תנועה ותנועה ותצטרך לשים

קצ

הקדמה ודרך

הוספות (עמי ל)

דרכיך ולהבחין בכור המבחן כל מעשיך אם הם
מזוקקים ומוטהרי' בלתי לה' לבדו ,כי כמה
פעמים יארע לאדם אשר יעשה כמעשה זמרי
ויבקש שכר כפנחס וע"ז אמרז"ל בפסוק ושם
דרך אראנו בישע אלקים על השם אורחותיו
בעוה"ז והיו הדברים האלה על לבבך ושננתם
לבניך אז תשכיל ותצליח ותלך לבטח דרכיך

רכבר כתבנו את אשר קנקנו מרבותינו

שהסגולה לזה למסור מודעה אפי' בינו
לבין עצמו בכל פעם שיזכור ,אשר הוא מבטל
מחשבות הפניות והעבודות המזוייפות ורצונו
ומאווייו וכוונתו באמת לעבוד את י"י אלקי
ישראל עבודה שלימה ותמה על דבר אמת וצדק.
רבם,
רגל ישרה מע' א ,ד"ה אמ"ת הוא
מדת

הת"ת ,ד"ה אמת ה"ס שיעור קומה ,ד"ה
אמת ה"ס היחוד השלם) .אמת בגימטריא ז"פ
ס"ג לדעתי שם ס"ג הוא בבינה רתמן סוד
הנשמה נשמת רוח חיים ,וכל המידות חג"ת

נהי"מ המתוארין באיש הישראלי ליראה ואהבה
והתפארותניצוח והודי' התקשרות וממשלה שהן
המהכל התנועותאינםיוצאין מגדר אלו השבעה,
וכל מעשה ומעשה ע"כ יהי' מאחד משבעה
מידות הללו ,והכל נמשך מחיות הנשמה שבמוח
שהוא מבינהכי מבלעדי הנשמה לא ירים איש
את ידו ואת רגלו לשום תנועה שבעולם והנה
האדם צריך להתבונן בכל תנועותיו וכל נשימה
שלו הבאה מנשמת רוח חיים דהיינו משם ס"ג
שבבינה שהוא בגימטריא ואתה מחי"ה אתכולם
להיות כלתנועותיו שואפים אל מקומם האמתיים
ולאיפסקו ממקורם ח"ו ,ע"כיראה בכלתנועותיו
לדרוש על דבר אמ"ת (שהוא בגימט' ז"פ ס"ג
המחי' הנ"ל) .ובהתעסק כיראה או באהבה או
בהתפארות וכו' וכיוצא בכל תנועותיו ידרוש על
דבר אמת אם היא לאמיתת עבודת הבורא ית"ש
או באפשר היא עבודה מזוייפת ח"ו .וכשיתבונן
תמיד בזה בכל תנועותיו יירא לנפשו ואז ייחד
מעשיו לאמיתתעבודתו ית"שואזחי'יחי'ותאיר
לו נשמתו בכלתנועותיווידעאיך להתנהג .והבן

לעץ החיים

ידיד נפשי וחמדת לבבי העניינים הגדולים הללו
כי הוא מתוק לנפש ומרפא לעצם
..ידלד נועם ציינתי לך כל זה לאהבת האמת
ונפשי בחלהבי להעתיר אל ה'להדריכני
בנתיב האמ"ת ולייחד מעשינו בכל פינה ופינה
שנפנה בעסק התורה ע"ד האמ"ת ואפילו בעסקי
העולם דרך שקריסר מאתנו ובמעגלי צדקינחנו
ולא נבוש ולא נכלם משום ברי' ע"ד האמת,כי
האמת אהוב מכל כלי חמדה .ע"כ הצבתי לי
להיות למזכרת כל אילו הדברים כדי שנראה
מעלת האמת ויתקשר אמונת אומן בלבבינו אחי
וריעי אשר כגילי ,אהבת עולם אהבתי אתכם
מובטחני שהש"י יעזור לנו ,אך אמת ושלום
אהבו הלא תראוכן תתמהוכי כל דבר שהוצרך
להיות לו קיום נעשה בחותם אמ"ת ,כגון מחנה
ישראל וירושלים לעתיד ותיבת נח ,כי קושטא

קאי והבן.

..ולזה צריכין אנו לעשות כל מעשינו בתורה
ומצות שהן צורך גבוה לייחד הדודים
ורעים,צריכים אנחנו לעסוק בהן באמתבלי שום
עירוב פני' ומחשבה זרה רק באמת בכדי
להתהוות היחוד השלם דה"ח וה"ג להוליד
נשמות והשפעות כנודע.

[ערד על שפלות העבודה בפניות ,ראה לעיל
בהוספות לעמ' כט].

כל המלבין .דמה לי קטלי' כולי' או קטלי'

פלגא וגם עון מז"ל הוה בכלל שפיכות

דמים ח"ו ושמעתי מכבוד אדמ"ו הרב הקדוש
מהרמ"מ זצוק"ל שגם דברים בטלים הוה בכלל
לא תרצח ,שכל דיבור הוא שיעור קומה שלימה

וכתב בס ,ררך פקחיך מל"ח לד (חלק הדיבור
אות ב ג) .הגם שאדם יודע בעצמו שלא
רצח נפש מעולם ,עכ"ז כאשריתבונןבאביזרייהו
דאזהרה הלזו לא ינקה מכמה וכמה ענפים
הנוגעים באזהרה הלזו ,כגון הוצאת ז"ל דנקרא
שוחטי הילדים דמאבד הנפשות שהיו ראוים
ליכנס בטפותהללו.וגי'כהמלביןפני חברודאזיל

סור מרע

הוספות ~צמ' ל)

סומקא ואתי חיוורא ומהלי קמליה כולא מהלי

קמליה פלגא .וג"כ המצער את חבירו דממעט
מדמו וחיותו וה"ל קטליה פלגא .וביותר המוסר
את חבירו בממונו או בגופו הוא כרוצח ממש
ומצוה לבערו מן העולם כשהוא באפשר

המציאות.
וקבלתי מכבוד אדמו"ר הרב הקדוש מהרמ"מ
זצוק"ל ,דגם ~דבר האדם דברים בטלים
הוא בכלל אביזרייהו דאזהרת לא תרצח,כי כל
דיבור הוא שיעור קומה שלימה(יוצא מכל כוחות
נפשו) ,והוא מבטליהו שמריק הקומה הלזו
למקום תהו ובטל אזי מבטל ומרצח אותה
הקומה חלק מכוחות נפשו (ותבין אשר ברית
הלשון וברית המעור מכוונים זה כנגד זה וכמו
מי שמריק השפע מברית המעור לבטלה נקרא
שופך דמים כמו כן הוא בברית הלשון ובפרט
כפי מה שקבלנו מרבותינו בפסוק נפשי יצאה
בדברו שיש שיעור לאדם כמה ידבר כלימיחייו,
ואם ירבה לדבר שלא במקום מצוה הנה ממעט
החיות של שונאי ישראל וזה נפשי יצאה בדברו
אם כן בודאי זה בכלל אביזרייהו דלא תרצח)
וממילא מובן הדבר וכל שכן הוא בדבר ח"ו
דברים אסורים לשון הרע ורכילות וכיוצא.
עוד שם מל"ת לז (חלק המחשבה אות טז)
ברית הלשון מכוון נגד ברית המעור ,וכמו
ברית המעור מוליד כמו כן ברית הלשון מוליד
כי כל דיבור הוא שיעור קומה שלימה מתיילדת
מכוחות נפשו .פוק חזי בזוהר הק' מה מוליד
האדם בדברודברי תורה,ובהיפך ח"ומוליד ח"ו
בהיפך פעולת שוא ושקר ע"כ אמר בספרחסידים
שאפילו כל מה שהאדם מדבר כדרך גוזמא
מוכרח להתקיים באיזה פעם להיות שנברא
מהדיבור שיעור קומה ומצפה להשלים הענין
הנדבר במעשה וזה שאמרו רז"ל אל תהי ברכת
הדיוט קלה בעיניך אל תהי קללת הדיוט וכו'
וכמו שנצטוינו שלא לשקר בחותמא דמלכא,
היינולהוליד ח"ובניםזרים עלידי ברית המעור,
כמו כן אסור לשקר בחותמא דמלכא (חותמו
אמת) בהוליד ח"ו בברית הלשון פעולותשקרים.
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קצא

ע"כ פגם בברית הלשון תזיק ח"ו לברית המעור

רכספר פנל נשרה (מערכת ת ,ד"ה תיבה) :כל
תיבה שאדם אומר בתפילתו הוא קומה
שלימהוצריךלהיות כל כחו בה ,ראם לאכןהיא
כמו בעל מום מחוסר אבר ולא ירצה לקרבן אשה
לה' (כספר ליקוטי יקרים) .וכך כתבו תלמידי
הבעש"ט על פסוק בא אתה וכל ביתך אל התבה
שהוא אזהרת התורה לאדם שיבא עם כל רמ"ח
איבריו שהם נפשות ביתו איל התיבה .ונטמעתי
מאת כבוד אדם"ו הרב החמיד הקדוש מהרם"ם
מרימנאב וצ"ע ה"ה שבדבר אדם דיבור בטל
עובר על הזהרת לא תרצח,כיון שכל דיבור הוא
קומה שלימה ,וכיון שהוא נותן אותן אותיות
הדבור אל החיצונים הוא כאשר יקום איש על
רעהו ורצחו נפשכן הדיבור הזה .שהדיבור נופל
בסוד השבירה למקום המיתה ח"ו ,עד אשרישוב
האדם אל השם ויקבץ נדחיו והבן.
וכספר אגרא דגלה פ' עקב (בפ"ס ויהיה עקב
תשמעון כו' אות כ ,ד"ה וירמוז עוד).
נודע כי בעשרת הדברות כלולה כל התורה
ומצותי' ,והנה עשרת הדברות הם חמורים מאוד
לכל העולםכי הם מושכלות ,ושאר המצות יקרה
להמון לעבור עליהם ח"ו אבל המשכיל
כשיתבונן שכל המצות כלולים בעשרת הדברות
וכשיעבור ח"ו הרי כאלו עבר על איזה מצוה
מעשרת הדברות אזבודאייפרוש מהעבירה.והנני
כותב לדוגמא מה ששמעתי מפה קדוש כבוד
אדמו"ר הרב הק' מהרם"ם מ"כ בק"ק רימנאב
וצלה"ה שעון דברים בטלים הוא נכלל בל"א
תרצ"ח כי כל דיבור הוא קומה שלימה כנודע
למשכילים ,וכעכור הדיבור אל הקליפות ח"ו
מקום המיתה הוה כאלו רצח קומה והמשכיל
כשיתבונן בכל אלה יירא ויפחד וזהו והי"ה,
שמחה תהיה לפניו ית' בעת עק"ב תשמעון את
המשפטים האלה ,רצה לומר כאשר תשמעון
ותבינו כללות משפטי התורה מעק"ב תיבות
שבעשרת הדברות ,אזי בודאי ושמרתם ועשיתם
אותםכי לא נחשדו ישראל לעבור על איזה מצוה
מהדברות.

קצב

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' לא)

עוד שם [ד"ה] :ולא אביא תועבה אל ביתך
והיית חרם כמוהו נראה לפרש ברמז
הפסוק שהתורה מלמדת לאדם דעת האיך
להתנהג באותיות ותיבות התורה ועבודה דהנה
ידוע כל דבור הוא שיעור קומה שההבל יוצא
מרמ"ח איברים ,ע"כ מדבור הטוב נברא מלאך
בשיעור קומה ובהיפוך להיפך ח"ו .והוא אשר
דבר בקדשו הרב הק' כבוד אדמו"ר מהרב"ט
מ"כ בק"ק כמשאב ונוקפן שבכלל אזהרת לא
תרצח שלא לדבר דברים נטלים ושהוא מרצח
שיעור קומתהדבורשהי'בו בקדושה,והבן.והנה
בהיות האדם מדברדברי תורה ותפלה במחשבה
זדה חס ושלום ופניות אשד לא לא' המה אזי
עושה שיעור קומה מס"א ג"כ כלול מרמ"ח
ונקרא בהיפוך אתוון חר"ם (רק שהוא רק לפי
קצעה,כי באמתמבוארבזהר שתפלה אחתבכוונה
מעלה אח"כ כמה תפלות .עמן בזהר פקודי
בהיכלות) .וכשמרבדרבדיולפניי"ידייקאעליו
נאמר רח"ם ארחמנונאוםי"י,ע"יהנאו"םדהיינו
הדבור שהוא לי"י רח"ם ארחמנו ,כי השלים
קומת הקדושה ברמ"ח .וז"ש ולא תביא תועבה
אלביתךהיא מחשבהורה אלבית"ך הוא התיבה
שכל אות נק' אב"ן וכל תיבה בי"ח כנודע .כי
באם תעשה כזאת ח"ו והחת הר"מ כמהו ח"ו
בהשתלם קומת הסט"א ח"ו ...הש"ייזכינו לשוב
אליו באמת ולהשלים ערעור קומת הקדושה ב"ב
אמן.

ובהנהנות ישרות (אות כ) :לשמור א"ע מדברים
בטילים ונצטווינו מפיהבינו הקרח*
שעובר בזה על לא תרצח .חוץ משארז"לונעובר
בלאו הבא מכלל עשה ודברת בם ולא בדברים
בטילים .ומע"ש מדברים האסורים .ואם באלידו
כך יקנוס א"ע באשה קנס ויהרהר בתשובה
ויתוודהתיכף.
מס' דרך *קהלך מ"ע ד (חלק המחשבה אות
ה):כשיחצונן האדםבענין הזהיביןוישכיל
האדם מצורף למצוה הזאת שלא לקלקל פיו
בדברים האסורים ודברים בטלים ,כית שרואה
כמה גדולה קדושת פה ישראל שע"י פיהם

לעץהחיים

פועלים כגלגלים וטבעיים שינויים כרצונם,
יתפעל האדם בזה ואזיה" גוזר והקב"ה מקחם

ובס' ברכה משולשת(נדרים פ"ב מ"ד) :תוי"ט
בד"ה סתם וכר מסחם הרא"ש מדלא שתק
ע"כ .דחזקה על האדם דאינו מוציא דבריו
לבטלה .וגם עובר בעשה ודברת בם ולא בדברים
בטלים ,וספג לחכמה שתיקה ,ע"כ אנודנין בכל
פעם שבודאי אמר דכריו לכוונה מיוחדת.
וכס' רכסים נחמרים (אבות פ"נ מי"ג) [ד"ה]:
סייג לחכמה שחיקה .הנה אםיש לו שכל
מחודד מסוגל להשיג חכמה ומוחו רחב וחזק
להבין מושכלות[ ,הנה כשמדבר עם ב"א]כדיבור
רשות דברים של מה בכך ,הנה ידבר עמהם ע"י
חכמתומילי דבדיחותא ודברי מליצה[ ,הנה פעל
בזה] שנכנסו זרים בחכמתו ,ויבא לידי לה"ר
ורכילות וכיוצא לאין מוסער הנה השתיקה הוא
גדר לחכמתו ,הבן הדבר.

[וראה עוד בס'בני יששכר בדרושים לחגה"ש
(מז ,ב) במעלתהדיבור הנכבדושמירתו.
ולהלן עמ' מז-סח ובהוספות לשם בדבר שלא
שינו לשונם וברית הלשת כנגד ברית המעור.
ובהע' קמח ובהוספות לשם בדבר דב"ט .ובהע'
צז בדבר הלבנתפנים].
עמ' לא

הרהוריעבירה ומראהעינים.

ראה בהקדמה ז לס' דרך *קהלך ,ועוד שם
מל"ח לה (חלק הדיבור מאות ד ואילך)
באריכות .ובתוך דבריו (אות ו) :ותדע ידידי
שהרבה מהמון עם חושבים כי זה רק ממילי
דחסעי ואעם נזהרים מהסתכלות בנשים ,תדע
ידידי עפהאיסורגמוד מדאורחתאוהמקילים אף
לנפשם וכר וכל ההמתאינם חושביםזה לאיסור
רק למילי דחסידי וחלילה חלילה לשמוע
לדבריהם,ואפילו אדםהיודצ בעצמו שלאיתפעל
ע"י ההסתכלותן כיבין כך וכך עבר על דברי
הורה ועלדברי חז"ל כזהוכו'.

סור מרע

הוספות (עמ' לג-לד עמי לד)

עמי לג-לד

יש כמה אנטלם ...יהתלו בלומדי התורה
בפשטים ...מהראוי ללמוד תורה בהתלהבות
ודביקות ובאם לאויותר טוב שלא %שוד...
טח מראותעיניהם...
וראה מ"ש בס' אג"א דגלה פ' תצוה (בפס'
ואתה תצוה כו' ,ד"ה ויש לפרש קצת
באופן אחר).. :ידוע רהמנורה רמז לתורה ,וכא
הכתוב להזהיר ברמז בכאן על לימוד התורה,

והוא לבל יאמר האדם למה לי לעסוק בתורה
ביום ובלילה הלא עיקר התכלית הוא הדביקות
בחיי החיים א"ס ב"ה ע"כ אדבק את מחשבתי
במחשבות שכליות וכגדלות הבודא ב"ה ויספיק
לי במקום לימוד התורה .וכבר שמענו כעניינו
רבים וכןאילמים שגו בזה .אבל באמת קבלנו
משרותעו הקדושים כי גם לבעלי השכל הזך
הדבקים בהש"י כשכלם אם לא יכחיש גופם
ויחדדו שכלם במתק אור התורה להסיר קמשוני
השבל ע"י חידוד התורה לא תתקיים הדביקות
וסופה בטלה,כי במשך הזמן בלא תורה יתמשך
השכל ח"ו אחר החומר .וכתב הרב בהצהב ה"ז
דומהלמי שיושב במים עדצווארו וצועק תנולי
מיםכי צמאתי.והבןכי עתלקצר.

תודיע דבת" הדעת (והדביקות) שבאיש
הישראלי נק' כשם מש"ה שהוא בחי'
כללות הדעת המשפיע לישראל ועמם הוא בכל
דורלהשפיע להםבחי' הדעתהוא השכלהאמיתי
המקושר בדביקות בא"ס ב"ה (דעת הוא לשת
ר ראת"ה
התקשרות מלשת וידע אדם) .וזהייוס
רצ"ל בחינתך בחי' הדעתהנעלם ...תצו"ה רצ"ל
תחבר ,אתבניישראל רצ"ל עםבנ"י,ויקחואליך
רצ"ליקחולבחינתךבחי' הדעתוהדביקות,יקחו
שמןזיתזך רצ"ל התורה בכללותהכנ"ל...כתית
למאור רצ"ל קוצריך לכהון הגוף בכדי שיאיר
באור הדביקות העצמי כמ"ש ברע"מ אעא דלא
סליק בי' נהורא מבטשין ל" ,ע"י עסק התורה
בעית ,להעלותנר תמיד רצ"לע"י התורה תשאר
אצלו הדביקות לאחסנתעלמין ביתר שאת בכל

ועשה טוב

שעה ,ובאם לאו תתבטל ח"והדביקות .ע"כישים

האדם בל מגמתו בתורת הש"י יומם ולילה.
והש"יישים חלקינו בתורתו אמן.

עמי לד

לעולם ישים האדם את עצמו כשוד לעול
ובחמוד למשא לתורה ועבודה.
וכתב בס' דנתכם נחמדים (פירושי הש"ס אות
לה) :עול השור הוא על צווארו ,ויש
לפרש הענין בד"ת שידבר בעסק התורה בקנה
שהוא בצווארו ,ולאסגי ל"בעית רקבדיבור,כי
חיים הם למוציאיהם בפה .והחמור הוא נושא
המשא על גופו ,כן בחורה יטרח בה ובמצותיה
פעולות מעשיות,כי למד ולא קחם נוח לו שלא
למד.

תטמטמי הבעש"ט ששאלו אותו ...כשאדם
שמח בעסק התורה הרי משתמש בת"א...
השהנ שטבע ההורה הוא כן שמשמחת הלב
בעלכרחו.
וכתב בס' אגרא דכאה פ' חיי שרה (ד"ה
במדרש פרשה זו כד דמיך ר' אבהו:)...

ידוע מ"שרעיא מהימנא בזוה"ק דהעובד השי"ת
באמתמחוייב לעבוד כברא דאישתדל בתראבוי
ואימי' דרחים לת יתיר
רפירשו בו
"
י
מ
ר
ג
מ
שאפילו זכה לבחי' אהבה שמתענג מאד מתורה
ועבודה יותר מכל התענוגים ,והיא מעין זיו
השכינה מבחי' עוה"ב ,והיא מה שאמרו ז"ל
עולמך תדאהבחייך ,הנה גם זה התענוגמחוייב
להשליך ,וולא יעשה התורה ומצות לרוות נפשו
הצמאהלי"ירק כברא דאישתדלוכו'.והנהשאלו

תלמתי הבעששם להבם קדחםהטהרך מה יעשה
האדם נויחו לו תענוג מדברי הורה ולבו שש
ושמח וא"כ נהנה מהתורה ,והשיבהגיהו מסגולת
התורה בעצמה שהיא משמחת ומשרשה נפש

האדם ,אעפ"ישאיו כוונת האדם רק לעשות נחת
רוח להבורא ית' ,אעפי"כ בטבע בא לו התערוג
הנפלא בהכרח ,וא"כ הוא מוכרח בדבר ואין

קצך

הקדמה ודרך

הוספות (עמי לד-לה עמי לה)

הקב"ה בא בטרוניא עם בדיותיו לומר להאדם
למה נהנית מכבוד התורה .ועפי"ז יובן דברי
הקדוש ר' אבהו (במדרש פ' זו ,כד דמיך וכו')
שחשב שלריק יגע מחמת שראה עולמו בחייו
והי' מתענג מתורה ומצותמעין עוה"ב ,וא"כהי'
נהנה מהתורה וחשב שלריק יגיעתו ,ח"ש ואני
אמרתי לריק יגעתי וכו' אכן משפטי את י"י,
שאינו בא בטרוניא עם בריותיו ,וכנ"ל .והבן.
ובספר מנידתעלומה(על פ'היה קורא,דף ט"ז
ע"ב ,ד"ה שתשכן בפורינו) .אמרו רז"ל
כד דמך ר' אבהו אחויאולי' י"ג נהרי אפרסמון
אמר כל אילין דאבהו ואני אמרתי לריק יגעתי
אכן משפטי אתי"י .והנה הדבר קשה להלום ,אם
הי' סובר ר' אבהו שלא עבד אתי"יאיךהי' אומר
ואני אמרתי לריק יגעתי ,מה הוא היגיעה ואם
הי' סובר שעבד את י"י ,ומי חשיד קוב"ה שלא
לשלם לאיש כצדקתו .אבל נ"ל דהנה כתיב
עבודת מתנה אתן את כהונתכם ,וזה היא בחי'
עולמך תראה בחייך שמטעימו הש"י בעבודה
מעין עוה"ב ,נמצא העבודה הוא תענוג גדול לו
ואיך יצפה לתשלום שכר ותענוג עבור תענוג
אבל הוא העובד האמיתי עובד את הש"י כברא
דאשתדל בתר אבוי ואימי' דרחים לון יתיר
מגרמי' ואינו מכוין לשום תענוג מהעבודה ,אבל
הש"י מטעימומעין תענוג עוה"ב וז"ש ר' אבהו
אני אמרתי לריק יגעתי בעבודה כי הייתי מאד
מתענג בהעבודה בתשוקה הנכבדת ,ומה איחל
עוד לשכר על תענוגי אכן משפטי אתי"י ,הוא
היודע ועד שלא היתה כונתי להתענג רק לעבוד,
והתענוג בא אלי בגזירת היוצר .ומעתה תתבונן
ג"כ בקשת ר"א אחר העבודהזו תפילה ,ותצליח
סופינו אחרית ותקוה(כי אתה היודע שאין כונתי
להתענג רק לעבדך באמת) ,ותשים חלקינו בנ"ע
(שיהי' חלקינו בנ"ע ולא יחסר בסיבת התענוג
שאתה מטעים אותי בתורה ועבודה בעוה"זמעין
עוה"ב,כעין הכסא של רחב"ד).
ועוד שם (על פ' מאימתי דף י"א ע"ב) [ד"ה]:
רש"י בד"ה הערב נאי"י אלקינו ,יערבו
עלינו לעסוק בהם מאהבה .עכ"ל .פירש כזאת,

לעץ החיים

דהנה לכאורה התפילה הזאת הערבנא ,הנה רוצה
לעסוק בתורה להתענג בה ,וא"כ נהנה מן התורה
והוה כעל מנת לקבל פרס .ויותר מזה שרוצה
תיכף לקבל תענוג ממנה ,וקיי"ל כל הנהנה
(אפילו) מכבוד התורה נוטל וכו' .לזה פרש"י
שהכונה הערב נאאין זה לקבל תענוגגופני ,רק
מתפלל לעשות נחת רוח להש"י,כייותריש נחת
רוח להש"י כשעוסקיך בתורה מאהבה .הבן
עמ' לד-לה
מעשה דרב כהנא ...מ"ש בזהר זאת הפעם...
הכיאור בדרך הפשט ראה בס'דרך*קוריך מ"ע
א (חלק הדיבור אותיג) מ41דתעלומה

(על פ' הרואה דף ס"ב ע"א ,ד"ה א"ל תורה היא
וללמוד אני צריך ,וד"ה א"ל דמי פומי' דאבא
וכו') דרךעדותיך (פרשה א פס' ח ,ד"הכי אז
תצליח)

עמ' לה

אעתיק לך החחדד הנזכר בתכליתהקיצור..

בספרר"ל מנרה מע' ג ,ד"ה גאוה נעתק יחוד
זה ועוד ,באריכותיותר ובהוספות

ועפי"ז פירשנו מאמר הש"ס כל המתייהר
כאילו בא על כלעריות ...משתמש בשרביטו
של מלך.

וכתב בס'ר-ך*קודיך מל"חיא (חלק המחשבה
אות בג). .ענין החמץ רמז לגיאותוגאון
(דמיון החמץ שמגביה א"עיותר ממה שנתן בה
העושה קמח ומים) ובאת המצוה שלא ימצא
אפילו ברשותו להורות הרמז ,דהנה יש לך אדם
שאינו מתנהג בגלוי בגאות ואדרבא מראה א"ע
כנמוכי רוח ומיטיב עם כ"א ,ובקרבוישים ארבו
(והוא רמות רוחא יתירא שלדעתו יש בו כל
המעלות ואפי' מדת ענוה ,ע"כ מתנהג אצל ב"א
בעניות ושפלות) ,הנה לזאת באת אזהרה שלא
ימצא אפילו ברשותו הגם שלא יהנה ממנו,כי

סור מרע

הוספות (עמ' לה)

ע"ז נאמר ורם לבבך ושכחת וכו' וזה בא ברמז
המצוה בזמןהיציאה ממצרים,כי אזהודיע הש"י
גבורותיו אשר הוא משיב גמול על גאים והוא
גאות לבש .אבל זה הרמז מצוה עלינו בכל עת
ובכל מקום ובכל זמן לשרש אחר מדת הגאוה
לבלי השאיר שורש וענף ע"כ בהתבונן האדם
במצוה הזאת ישוב אלי"י על רום לבבווזדון
לבו אשר חלף ועבר עליו מיום היותו ,ויחשוב
ברוממותו ית' וישפיל א"ע לנגד י"י ית' וישוב
על העבר אשר השתמש בשרביטו של מלך,כי
י"י מלך גאות לבש ,ויקבל ע"ע על העתיד וכו'

המשכיליתבונן.
וזה אשר פירשנו מאמר חז"ל כל המתייהר
כאילו בא על עריות כולן ,כי ענין עריות
הוא ג"כ משתמש בשרביטו של מלךכנודע מעסק
היחודים בעולמות עליונים ,וכן כל המתיהר
משתמש בשרביטו של מלך ,ע"כ כל המתייהר
כאילו בא על כל העריות .במ"א הארכנו ובכאן
עת לקצר.
ועוד שם מל"ח לה (חלק הריבור אות סו) ענף
הלאו הזה [שלא לבוא על אשת איש] הוא
משארז"ל כל המתייהר כאלו בא על כל עריות
(הג"ה ואנחנו בעניינו כבר ביארנו טעם לזה
במצוה [יא] ועתה נוסיף לקח בביאור הדברים.
דהנה ז"ל ספרברית מנוחה,צריך כל אישלנהוג
עצמו שישמש בזה השם (היינו השם המפורש)
ביראה וענוה וכו' ושת מסרו לאנוש ויצא מן
הדרך והטעה אתבני דורו ומשם החלו אנשי דור
המבול לצאת מן הדרך ולהתפשט בזנות מפני
שהיו רואים הרכבת הכוחות ברוב התאוה
ואומרים כך ,כמו שאלו מתאוים להרכיב אלו
באלו כך נעשה אנחנו .עכ"ל [ראה גם בס' אתרא
דקלה פ' נח (בפס' ויזכור אלקים את נח כו'
ד"ה ..והנה ראיתי)] .ממוצא הדבר תדע כי
העוברעבירהבעריות משתמשבשרביטו של מלך
וחייב וכו' ,הנה כמו כן המתייהר ,כיי"י מלך
גאות לבש והמתייהר משתמש בשרביטו .והשם
הטוב יכפר בעדינו רה"ר שלא יאמר פינו דבר
שלא כרצונו .ע"כ הג"ה)

ועשה טוב:

ובספררגלייכרה מע'ג ,ד"ה גאוה :וז"ל ס' שעד
קעדן .אודיעך סוד גדולכענין הגאוה עדהיכן
הפגם מגיע בסוד שאמרז"לאין אני והואיכולין

לדור במקום אחד והנה זה האדם המתגאה
בעובדא דלתתא מעורר עובדא דלעילא שגם זה
האריך זוקף את ראשו בקומה זקופה ואז אינו
מסתכל בפני הז"א,כי הסתכלות פנים בפנים אי
אפשר כ"א ע"י הרכנות ראש ,וגם בדיקנא שה"ס
מזלא עילאה עולה למעלהואינו משפיע על הז"א
ואינויכול להתייחד עם בת זוגו (וזה לדעתי מה
שאמרז"ל כל המהלך בקומה זקופה כאילו דוחק
רגלי השכינה כביכול ,דמקשה למה אמר דוקא
רגל"י השכינה ,אךלפי המבואררגל"י הוא לשון
הרגל דבר ,ורצה לומר שמונע היחוד .והמשכיל
יבין לשון רגל"י דקאי על היחוד ,והבן) ...וז=ש
גבה עינים אותו לא אוכל ,הכוונה כי בגאוותו
הוא העושהלעינים שלמעלה שהם באה ההארה
לעינים שלמטה ,שיגבהו למעלה ולא יסתכלו
למטהבעיני ז"א ,וא"כ אותו לא אוכל ,את"ו לא
אוכל ,כלומר אין אנ"י [המלכות] והו"א [ז"א]
יכולין לדור במקום אח"ד ,והבן עכ"ל ציינתי
זה למשמרתלאחייורעייידעווישכילו עדהיכן
גורם הטיפשותהלז .ומה יתגאהיציר חומר אדם
להבל דמה בהעלות אל לבו פחד בוראו המשקיף
עליו ויודע מחשבות לבו ,הלא יבוש ויכלם
בהעלות על לבבואיך הוא מקצר בעבודת בוראו
ית' בכל שעה ,וכל מעשיו בתורה ותפילה ומצות
הן ג"כ רק מן השפה ולחרן .ע"כ נשכבה
בבשתינו ותכסינו כלימתנו ולא להתגאות ולגרום
פגם ח"ו למעלה כנ"ל .ועוד נדבר בזה במאמרים

קדושים.

ואצירה לפניך מהא שאמרנובימי בחרותינו על
מה שאמרז"ל כל המתייהר כאילו בא
על כל עריות כולן ,דצריך להבין דעת קדושים
התייחסות גאוה לעריות .אך ידוע מה שכתבו
במקובלים דחטא עריות הוא דמיקרי משתמש
בשרביטו של מלך כי באורות העליונים הוא
היחוד והזיווג באורות הקרובים כנודע .והנה
גאוה הואג=כ משתמש בשרביטו של מלךכי מה

קצו הקדמה ודרך

הוספות מלמ' לו עמי לו-לז עמי לז)

לעץהחיים

יתגאה חציריכהו ,הלא ה' מלך גאות לבש .וא"כ
חטא זה יתדמה לעריות ח"ו ,והבן.

הושיט ידו לכיס וכו' והוא דוקא כשמקזים אל
לבו שכלתנועותיו בחפץ הבורא .הבן הדבר.

דכאם נחמדים

רפאה עוד בהקדמה לס'דרךפקח-ך (ד"ה ובאם
עבר עלכריתות) במארז"ל הנ"להיכידמי
יסורין כו'.

רעוד בענין הגאוה ראה בס'
(דבשלפי ,סי' כ"ב) :האי מאןריהיר אם

חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו ...דהנה הגאה
מסריח והוא כמו צואה דברמותריימן הגוף,כן
הגאות הוא דברמותריי ,ע"כ כל המתגאה כאילו
עובד ע"ז ובע"ז נאמר תזרם כמו דוה צ"א תאמר
לו ,כצואה.

והנה אמרו רז"ל כל המלעיג על דברי חכמי"ם
נידון בצואה ,וכתב הרב הגדול בעל גו"א

דהנה החכמה היא דבר נבדל מן הגוף למעלתה,
שהחכמה מעלתה למעלה מן כל הגוףואין מקום
בגוףלהגביל החכמה ,והצואה דברנבדלמןהגוף
לפחיתתוואין הגוף רוצה להגבילה ודוחה אותה.
ע"כ המלעיג על דברי חכמי"ם שחכמתם הוא
דבר נבדל מל הגוף למעלתה ,נידק בדבר הנבדל
מן הגוף לפחיתתו .וממילא תתבונן לפי"ז הגאות
שהוא סרחון ועודפות ומותרות הגוף כצואה
ונבדל מן הגוף לפחיתתו ,מסתלק ממנו החכמה
שהוא נבדלמן הגוף למעלתו.והבן.

עמילו

כל צער כמבואלו ...הכל בהשגחתהבורא...
ויאמר הפסוק...היכידמייסורין...
כל הענין (בתוספת מעט) בס' אגרא דפרקא
(אות קכד) :לא יחשוב האדם על שום דבר
שהוא במקרהואיזהסיבה גרם ,רק הכל בהשגחת
הש"י ומי שנותן דעתו על המקרים עליו הכתוב
אומר(ויקרא כו) ואם תלכועמיקריוהלכתיוכו'
וקפלתי ,בעת שיזדמן לאדם איזה עיגום וצער
יזכיר ויאמר הפסוק (תהלים כה יח) ראה עניי
ועמלי ושא לכל חטאתי בכדי שישים אל לבו
שהוא בהשגחת הבורא עלעונותיו,כי כמה וכמה
עונותיש לו לאדם שאינם מתכפרין ע"י תשובה
ויוה"כ רק תשובהויוה"כחוליןרסורין ממרקין,
והש"י שולח לויסוריןקלין כדי לכפרעונותיו.
וז"ש רז"ל (ערכך טז ב)היכי דמייסורין אפילו

עמ' לו-לז

לקדש עצמו במחשבתו ...במסירות נפש
באמת לי"י ...מה שביכולת האדם להרחיק
עצמו מן הנאה בוודאי ירחיק ...קדושת
הזיווג.
וכתב בס'עמרתצבי (וח"א רמו ,א [פרשתויחי,
ד"ה והנה לבאר פירוש]) .עיקר שם לחם
ישמש לנקבה,כי לחם הוא משמש לשון מלחמה

כדאיתא בר"מ פ' עקב רע"ב אתון בעיתו לחם
תפנוקי בלא קרבא או לחם בקרבא דהכי אוקמוה
מ"מ שעת אכילה שעת מלחמה ע"כ .ושרש
המלחמה הוא בנוקבא אשר בה תגבורתהדיןלכן
הוא נקרא לוחם והיא נקראת לחם ,כי בשעת
הזווג והאכילה המלחמה עצומה.

ובס' טית משראל (פ' קדושים ד"ה והנה מצינו

במאמר רפב"י) :ואחר הטהרה הגדולה הלזו
באתה בתורה למצות פרישות וקדושה קדושים
תהיו,כי אזהרות העריותיכונה לפרישות כגדרים
גדולים ,כנזכר בשל"ה הקדוש איש איש אל כל
שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה,היינו שארו
זו אשתואפי' באשתו המותרתלאיגלה ח"וערוה
בהיותו מכוין ח"ו בה למלאות תאוותו החיצונ'
מבלי דביקות אלהי וזאת היא היא הפרישות
העצום אשר מצינו בו התנאים הקדושים כנזכר

בקדמונים מן ישראל קדושים ואיך יקדשו
מחשבתם בקדושה העליונה.
עמ' לז
א"א שלאיהנה ...א"א בלא תערובותהיצר.

ראה גם בס' אנשא דגלה

פ' בראשית (ד"ה

סור מרע

הוספות ~מ' לו)

יברך אלקים ויאמר להם אלקים פר"ו
ורב"ו) .בםיששכר(כסלו טבת ,מא'ג' אותכה).
הנהותמהרציע (פרשתנח ,עלדף סא ע"א ד"ה

בראש).

..בוסם מורקב ...שילמד זכות על ישראל...
ובודאינתקבלודבריו במחוששדרקיעא .אבל

המדרשיש לפרשבאופןאחר...
וכתב בס'ררך*קח-ך מ"ע א (חלקהדיבוראות
ה)! והנה כתב מחר ההבהחמידהמקובץ
המצורמם מוה"ר צבי הירש שקימעא ששמע
מכבוד אמוגר ההב הקדחם מהריעי"צ וצוקיך

ועיקר האזהרה על הקידוש הוא קודם המעשה
אבל בשעת המעשה א"א שלא יהנה ,כמ"ש
במדרש על הפסוק שאמר דוד הן בעט חוללתי
וכו' ..והנה דברי אדמ"ו ודאי א"צ חיזוק ,אבל
לדץ יש תשובה דהמדרשיש לפרש באופן אחר
שישי נתכתן להנאת עצמרהיינר להכשירזרער...
אבלכיל שאמרכן כבוד אדמו"ר זצוק"ל בודאי

הסכימו במתיבתאדדקיעא.ויה"איךשיהי'עפ"י
הדין אין זה עיכוב למעשה המצוה אם באמת
נהנה מהמעשה ,רק הוא ממילי דחסיזץ.

רואיןשחרבין ...בכל עתהזיווג.
ובסי ררך *קה-ך מ"ע א (שם אות ו) האריך

בזה יותר :הגם דאסור להנות מהעוה"ז
בלא ברכה עכ"ז לא תקנו ברכה על הנאהזו .נ"ל
הטעם דלא ניתנה להנאה רק למצוה .וג"כ אין
מברכין משום דמיכחש כחיש .רק מברכין
בהתחלת העטרה ברכת אירוסין נישואין.ועיין
בפרמ"ג ריש ה' ברכות באו"ח בפתיחה .וכדומה
שראיתיבאיזה פוסק טעם למהאיןמברכין ברכת
אשר יצר ,וכעת נ"ל דלא שיך לברך ברכת א"י
דברכת א"י נתקן להודות על פתיחת הנקבים
המוציא המוחאות ,ראםהי' נסתםהי' קשהלגוף
וא"א להתקים .משא"כבנידף זה אפילו לא ה"
מוציאהי'קיוםלגוף.ויש להתכתן עוד למה לא
תיקנו ברכת המצוה קודםהזיוג .והנהדורי וקו
ההב הלקהם אור ק8הא 5לק"ש מהו'

איימתך

ועשה טוב

קצז

בפ'
יצוקים כתב בספרו נועם אל
יקמנלוךברכהגורקי
משום
שראה בפוסקים דמש"ה לא תי
דא"א למצוה הזאת שתעשה בלאציחצוחי תאות
יצה"ר.ואניהקטן לאראיתיזה בשום פוסק ,ולא
ראינואינה רא",ונאמןעלינו הקדושוצק"ל ול"נ
עפ"י הסברא שכתב הרמב"ן ראין מברכין על
המצוה התלויה בדעת אחרים כמו שאין מברכין
על הצדקה דתלור בדעתאחרים אםירצה המקבל
לקבל ,ה"נ בנידףדיזל דאסור לכוף את האשה.
וג"כ עיקר המצוה הוא פרד ורבי' ומייודע אם
תתעבר .ואעפי"כ כתב מחו' ההבהחמידהמקובץ
מוה"ר צבי הירש הנ"ל הגם שלא תיקנו שום
ברכה על המצוה ועל ההנאה אעפי"כירא שמים
ישבח ויודה בכל לשט שמבין על ההנאה ,כיק
דבעל כרחונהנהיתן הודאה לשמוית' על ההנאה
בכדי שלא יהנה מן העוה"ז בלא ברכה ותהלה,
ואז תחזור ההנאה לבעלי' ולא ימעול בקודש.

רעוד שם (בד"ה ר טעם המצוה בדברי מר"ן
האר"י ז"ל)..:ולכן נצטרעו בפ"ו ושנקדש
עצמינו בשעת הזיווג כדי שנוכל להמוריך
ולהוציא משם אותן הנשמות ויתבררו מן הרע.
ולהיות שבעושתינואין אנו נזהרים בזה לגמרי,
לכן נמשכים הנשמות מעורבים קצת מן הרע.
ת"ס היצה"ר הנברא עם האדם ולכןצריךליזהר
כלימיולהפריד ממנו אותו הרע שנשאר בו ,תה
ע"ימעשיו ...ואלו הענוצדיקים ושבים בתשובה
גמורה הי' בנו כח להוציא כל הנשמות ההם
שבקליפות ברגע אחדותיכף הי' בא משיח וכו'.
ומה נכבדונעים לפי"ז מה שכהבאתילעילבהים
רודי הקדחם אנ5ה'ה שלכך לא תיקנו ברכה על
המצוה הזאתלפי שא"אלנו כעת נלא ציחצוחי
יצה"ר.ולכאורה הטעםאינומובן ,דא"כ לאיברך
האדם בשום מצוה כשידע בנפשו שיש בועדיין
איזה שמץ גאות ועשה לשם פני' וכיוצא ,וגם
יקשה למהתיקנוברכותבוצעתנשואיןכיק דא"א
בלא יצה"ר .ולפי הנ"ל יובן היטב ,כיק דע"י
היצה"ר נמשך עם הנשמה הטובה גם חלק מן
הרע ,אםהיומברכין ה" מתברך ג"כ הרעהנמורך
והי' קשה ביותר להפרידו אח"כ .ע"כ הקפידא

קצת

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' לז)

לעץהחיים

הוא דוקא שלא לברך בעתהזיווג,כי אז הואזמן
ההמשכה משא"כ בשעת נישואין אדרבא
המתברך בארץ יתברך באלקי אמן והבן

תעלומה (על פ' היה קורא דף ט"ז ע"ב ד"ה ולא
נכלם מאבותינו) "מה ששמעתי מכבוד מק

ועוד שם (בד"ה ה וז"ל מרן בטעמי המצות).
ונראה לי שזה פי' הפסוק והתודו את
עונם ואת עון אבותם (דמן הצורך להתודות,
להיות החטא של הכנים נמשך גם לאבות,
ולפעמים יארע שכבר האב הוא בג"ע ואח"כ
יחטא הבן בעוה"ז לסיבות הלבוש של האב ,הנה
צריך להתוודות גם עון האב שיהי' גם להאב
כפרה וזה שפירש הכתוב על איזהעון של האב
צריך להתוודות ,הלא כתיב לא יומתו אבות על
בנים כו' ,ע"כ פירש הכתוב) במעלם אשר מעלו
בי דידוע דהנהנה מעוה"ז בלא ברכה מעל ,ונ"ל
לפי זה דמשום הכי לא תקנו ברכה בהנאה זו,
דהמעשה הזו בעצמה הוא ברכה ,כאשר מקדש
א"עלצורך גבוה.דידוע דיסוד דנוקבא נקרא כוס
של ברכה ,יסודדילי' ברו"ך ודילה ברכיה ואם
כן הקידוש בשעתה הוא במקום הברכה משא"כ
כשאינו מקדש א"ע ואינו מכוין רק להנאתו,
וברכה לא תיקנו ,א"כ נהנה מהעוה"ז בלא ברכה
ומעל בקודש .וז"ש הכתוב על איזה של אביו
צריך להתוודות ,במעלם אשר מעלו בי ,שנהנו
בלא ברכה ומעלו בקודש .ולפי"ז עתה הבןכי
רוח ה' דבר בו בכבוד מחו' הרב הקרוש מוה"ר
צניהיתששליט"א שהבאתידבריולעיל .שאמר
הגם שלא תקנו ברכה על המעשה עכ"ז מהראוי
להודות לה' בכל לשון שירצה על ההנאה הזאת,
ואז לא ימעול בקודש .לפי דברינו הנ"ל נאמר
ברוך שחלק מחכמתו ליראיו ,כי לפי הטעם
שכתב דמשום הכי לא תקנו ברכה ,דהקידרש
לצורך גבוה הוא הברכה יסוד דנוק' כוס של
ברכהואיןבומעילה .משא"כ כשאינו מקדש א"ע
מן הצורך היה לברך עכ"פ כדי שלא ימעולכי
לה' הארץ ומלואה ,אךאי אפשרלנו לתקן ברכה

וכספר אגרא רמרקא (אות קצז) [נעתק כאן עם
השלמות מס'מנידתעלומה(על פ'כיצד
מברכין ,הרי"ף ונושאי כליו ,ד"ה שם מאי
תקנתי')] .גמרא ברכות (לה ,א) אסור לאדם
שיהנה מן העוה"ז בלא ברכה וכל הנהנה מן
העוה"ז בלא ברכה מעל ,מאי תקנתי' ילך אצל
חכם (ומקשין מה דהוה הוה ומאי מהנילי' חכם,
ומתרצינןילך אצל חכם) מעיקרא וכו' כדי שלא
יבא לידי מעילה והנה גם לפי מה דמתרצינן
הברייתאילך אצל חכם מעיקרא קשה מאוד מה
חידוש הוא בדבר הזה דוקא בברכות ,הלא הוא
הדבר הנוהג בכל התורה כשלא ילמוד מה אסור
ומה מותר לא ידע להבחיןבין טוב לרע וביותר
יקשה מאי אומרן מאי תקנתיה משמע שלאיכול
למצוא תקנה אחרת דוקא במצוה הזאת משא"כ
במצוה אחרתיש תקנה בזולתהליכה אצל החכם.
ונ"ל דהנה סתם אמרו אסור לאדם שיהנה וכו'
וכל הנהנה מן העוה"ז בלא ברכה מעל ,הנה כל
הנאת העולם הזה נאסרו בלא ברכה ,והנה יש
כמה דברים שלא נתקן עליהם ברכה כגון על
הנאת חוש המישושבזיווג .אבל באמת לכל דבר
טעמא רבא איתביה,כיהזיווג למצוהניתן (והא
דלא מברכינן קודם הזיווג ברכת המצוה היות
שאינו יודע אם תתעבר אשתו ויקיים המצוה.
ונתקן רק דרך כלל בשעת נשואין ברכתאירוסין
ונישואין וא"ת הרי אעפי"כ מקיים ועונתה לא
יגרע ,זה ל"ת ולא עשה) אבל לא ניתן להנאת
הגוף.כי באמת להשרידים אשרי"י קורא מגלה
טפח ומכסהטפחיים ודומה כמו שכפאו שד .ע"כ
גם למרבית ההמון שנהנים בהנאה גמורה לא
נתקנה ברכה מפורשת ,דאז הוה משמע דניתן
רשות ליהנות ,ובאמת עפ"י [דרכי] התורה
[וקדושת ישראל] יותר טוב שלא ליהנות ,אבל
מרבית ההמוןשעדיין תאוותהגוף עמוס [עליהם]
ובע"כ נהנים ,הנה כמעט אץ להם תקנה ,אם
נזדווגוהרינהניםמן העוה"ז בלא ברכהוחייבים

מעצמנו אחר אריה התלמוד ,ממילא עכ"פ
מהראוי לברך להודות לה' כי טוב בכל לשון
שירצה,ואז לאימעול כקודש[.וכפי' והתודו את
עונם ואת עון אבותם השווה למ"ש בס' מגיד

מהרם"םוצוק"ל"ן.

סרר מר?

הוספות (עמ' לת)

קרבן מעילה ,ובאם לאיזדווגו[בזמן עונתם]הרי
עוברים על מ"ע [(דאורייתא אם לא קיימו פ"ו,
ואפילו קחמו עוברים על דברי קבלה ולערב אל
חנח .וכבר חקרנו למשפט דנ"ל שהוא דאורייתא,
אכ"מ)] ולא תעשה [(ועונתה לאיגרע)] וג"כזרעו
של אברהםוכו' ע"כ סכמוכן הוצרך לשאולמאי
תקנתי' כיון דאמרת אסור ליהנות כ %בשרם
הנאה בערה"ז בלא ברכה [רהנהנה מעל,והרייש
כמהענינים שלאניתקן עליהם ברכה וא"א שלא
יהנה מהם] וא"א שלא יעשום

רהתשובה היא לדעתי ,דהנה גם לדבר שלא
ניתקן ברכה מהטעם הכמוס וידוע
לחז"ל ,כגת חכימא בזה בבחי' חוש המישוש
שלא ניתן להנאה [רק למצוה] והאדם אעפי"כ
נהנה ,מצטרך עכ"פ ליחן הודאה להש"י בכל
לשון שמבין על ההנאה שברא וכן כתב כבור

מחו' הדב הקדחם המקובל מוה"ר צבי הירש

בכתביו שלמד דעת לתלמידיו ,שגם קודם הזיווג
יתנו הודאה להש"י בלשון לע"ז וכיוצא [בכל
לשון שירצו] על ההנאה שברא ,ואז לא ימעלו
בקדש [(ואני בעניי עצתי אמונה עוד לכל דבר
ההנאה שלאניתקן ברכה,ירא שמים יראהלחייב
א"ע בברכת שהכל ג"כ ,כגת בשתיית איזה
משקה וכיוצא ,ויצא י"ח גם על ההנאה הזאת
שאיןעלי' ברכה ,רעל כולם אם אמר שהכלנהי'
בדברויצא)].
והנה לפי"ז הוא הדברהניתן בחשאי מפה לאזן,
דהנה בשאר המצותאפי' לאילך אצל חכם אפשר
ללמדם מפי ספרים ,זה יעשה וזה יחדל ,אבל
איסור הנאה מן העוה"ז בלא ברכה א"א ללמוד
מפיספרים ,דהנה לאנתקן ברכהעלהזיווג [והוא
דבר ההווה בכל עת] ואי אפשר לבאר הדבר
בספר דאז הוה משמע שמותר ליהנות ,הנה
אעפי"כ כיון שבהכרח הוא שיעשה הדבר וע"כ
יהנה ומאי תקנתיה ,לזה השיב ילך אצל חכם
וללמדנו בחשאי [הטעם] דלאניתקן ברכה משום
דירתר טרב עפ"י התורה שלא ליהנות ,אבל
אעפ"ככיון דלאו בר הכי הוא ובעל כרחויהנה,

יבשה סרב

קצט

יתן הודאה להש"י על הנאתו ולא ימעול בקדש.
ואתה דע לך .ואפשר טחה טעמו צול הרי"ף
שהביא הברייתא הזאת ,ולכאורה הוא ללא צורך
ראי לענין איסור מעילה כבר הביא בר=תות
אחרות ,עיי"ש .אע"כ דנפקא מינה לדינא כמ"ש,
והבן.
רערד בס' מניד תעלומה (על פ' כיצד מברכין,
דף מ"ג ע"א) [ד"ה] :תוס' בד"ה ועל
ההדס וכו' יש מפרשים שמברך שנ"ב וכו' .מזה
יש הוכחה למה שכתבתי כ"פ דעל כל דבר הנאה
שלא תקנו ברכה יש לחייב א"ע לברך ברכת
שהכלעלאיזה מאכל ומשקהויפטורגם את דבר
ההנאה שאין לו ברכה ,כגת הנאת המשגל וכלי
זמר וכיוצא ,דבברכת שהכל פוטר כל ההנאות.
ולולי דמסתפינא מרבותי ומחבירי הייתי אומר
שאיןלך דבר הנאה בעולם שלאתיקנו ברכה ,רק
מה שמבוארבדברירבותינו ברכה מיוחדתצריכין
לברך אותה הברכה שיחדו חז"ל ,ומה שאינו
מבוארעליו ברכה מירחדתזהנכלל בכלל מאמרם
שאמרו בדרךכלל,על דברשאיןגידולומן הארץ
אומר שנ"ב אבל מסתפינא לסמוך ע"ז לומר
ולפסוק שיברך על דבר ההנאה הזאת לבדה ,ע"כ
הנני אומר שיראה לחייב א"ע בברכת שהכל על
איזה מאכל ומשקהויפטור את רבר ההנאה שלא
ביארו בו ברכה מיוחדת נ"ל .הנה כתבתי זה
מסברתי ,והמשכיל לאישליך דברי אחריגיווכי
דברי טעם הם.
[וראה עוד בס' בני יששכר (מרחשון ,מא' א
אות ב ,בהג"ה)בענין ברכת הריח].
עמי לח

מה שכתבתי בספרי רג"ל ישר"ה דברים
ערבים לכוונת המקוה בפשוט [מע ,מ ,ד"ה
מקוה .וראה גם מע' ל ,ד"ה לוחות מע' מ' ,ד"ה
מ' למרב"ה המשרה .מע' יחוד ,ד"ה יחוד נרמז

בו כל].

וכ"כ בס'בני יששכר (אלול ,מא' א אות סו):

ר

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' לח)

א"ר עקיבא אשריכם ישראללפנימי אתם
מטהרין ומי מטהר אתכם ,אביכם שבשמים
שנאמר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם,
ואומר מקוה ישראל י"י מה מקוה מטהר את
הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל ע"כ .הנה
עקבותיו לא נודעו במאמר המופלא הזה ונ"ל
דונה במקוה תתק"סלוגין ובו יטהר האדם את
עצמו ,והוא עפ"י הירושלמי שפסק דברי' בטילה
בתהק"ס ,והטעם נ"לכי תתק"ס הוא י"ו פעמים
ס',והנה כלברי'יש בה ד'יסודותוכליסודכלול

לעץהחיים

התשובה והם מ'יום מ' מרובעת עולם התשוב"ה
אם הבנים הנק' מ"י כנ"ל וז"ש ר"ע אשריכם
ישראל לפני מי (עולם התשובה) אתם מטהרין
במקוה צורת מ' שזהו מעשויכם ופעולתם לטהר
א"ע בסוד מ' מרובעת עולם התשובה הנק' מ"י
ולבטליסודותיהם בתתק"סלתי מקוהי"ופעמים
ס' ,וכן מ"י מטהר אתכם עולם התשובה בעצמו
מתעורר הרצו"ן בזמן בארבעיםיום לטהר אתכם
ס' עולם התשובה הנק' מ"י להתבטל בתהק"ס
גועות שבהם להתהוות כברי' חדשה .וז"ש מקוה

ישראלי"י מ"ה מקו"ה מטהר את הטמאים אף

מכולם הרי י"ו יסודות ,על כן צריך ביטול י"ו
פעמים ס' .והנה להיות גם האדם כאשר נמשך
אחר הטומאה הטה יסודותיו אחר הטומאה
והפריד את עצמו מן הקודש ,מחויב לבטל את
ה
ז
ו
ימי רצת בזה.
עצמו אל הקדושה ולהוולד כברי' חדשה ,ע"כ
המקוה צורת מ' מרובעת רמז לבטן האם
הוא ועוד שם ח"ב(תשרי ,מא' א' אותג) :תשרי עם
התשובה ,והנה נתבטל בתתק"ס בהכנסו לתוךמי
הנקודות בגימטריא תהק"ס סוד מקוה
המקוה ומתקפל תלהגו תלתבבטן האםומתיילד
טהרה לישראל ,תחק"סלוגין שיעור מקוה כאשר
אח"ככברי' חדשה .ורמז בתורהויה ד' את
מהיטובו יוסף כתבתי לך וסיעור ביטול לברי' ...והנה לפי
ר"תי"ופעמיםס'.והנה אמרז"ל
אהליך הדברים האלה תשר"י הבקודות עם האותיות
יעקב כו'
כנחלים נטיו מה נחלים מעלים את בגימטריא תהק"ס ,וכבר ידעת נקודות בבינ"ה
האדם
מטומאה
ה
ר
ה
ט
ל
כך בתי כנסיות ובתי
תשובה עילאה ,אותיות במלכו"ת תשובה תהאה,
מדרשות מעלין כו' ע"כ לרמז זה הי' בירושלים להורות ב' התשובות מצטרפים לטהר אתישראל,
ת"פבתי כנסיות ב"פ בתי מדרשות ס"ה תתק"ס,
ר"ה מלכותיו"ם הכפורי"ם בינ"ה.
שיעור מקוה טהרה .ועי"ז מתבטלין הקליפות
לילי' רבתא וליל" זעירתא (שניהם בגימטריא ועוד שם (מא'ג' אות ב) :שופ"ר במילואושי"ן
וא"ו פ"א רי"ש בגימטריא תחקס"ד מנין
תהק"ס) והנה הטהרה במקוה היא טהרת ישראל
א
ד
ו
ת
י
,
ה
א
ל
י
ע
שמ"ע
.
.
.
ל
"
א
ר
ש
י
ה
נ
ה
ו
שמ"ע
ופעולת' שישראל מטהריך את עצמןלפני המקום
ושרא"ל אח"ד בגימטריא תתקס"ד ,שופ"ר
בעשייתם פעולת המקוה לבטל את עצמם במקוה
במילואו כנ"ל ,וזו שיש לפרש כתקוע שופ"ר
העשוי' כצורת מ' מרובעתלרמיזת תשובה עילאה
אם הבנים נק' מ"י כנודע דקיימא לשאלה כמ"ש תשמע"ו ,תכוונו יחוד שמ"ע וענין כוונת יחוד
בזהרמ"י ירפא לך מ"יודאי ירפאלך .והנהימי שמ"ע לפי הנ"ל כנ"ל .דהנה אמרו בירושלמי
בר" בטילה בתהק"ס ...דהנה במקוה תחק"ס
הרצון ימי התשובה הניתנים במתנה מן הש"י
לישראל ע"מ לטהרם מעתותיהם כמו מקו"ה לתין ...וזהו ג"כ במילוי שופ"ר בגימטריא
תהקס"ד ,הנה תחק"ס הוא כנ"ל ,והוספת ד'
טהר"הויתהווכברי'חריצההן המה מ'יום מר"ח
הוראת הר' יסודות הבטילין בתהק"ס להתהוות
אלול עד יוה"כ ,הנה הם תהק"ס שעות ,הם ג"כ
מקוה טהרהלביטול הברי'י"והיסודות כ"א בס' כברי' חורצה ,והוא כעין מסה"נ בקריאת שמע.
ביןוהתבונן.
כנ"ל ,ולהתהוות אח"כ כברי'חריצה .וזה הרצת
בזמן הנודע הוא המושפע מאת הש"י מעולם ועוד שם (אדר ,מאמר ג' דרוש ו) :והנה יש

הקב"ה מטהר את ישראל רצה לומר מה מקו"ה
מטהר את הטמאים (בתהק"ס לווין) אף הקב"ה
מטהר את ישראל בתהק"ס גועות שבארבעיםיום

סור מרע

הוספות (עמ' לח)

במקוה טהרה תתק"ס למין ,ו" 1אצלינו
כונה פשוטה בטבילה במקוה לבעל תשובה
להתהוות בר" חדדנהוהימים הראשוניםיפלו,כי
לדעת תלמוד ירושלמי ברי' בטילה בתתק"ס...
והנהלפי מש"ל ,שנחה רוחי"יעלהכמעב"ם במה
שאמר שטהרת המקוה היא בצירוף לטבול את
עצמו במימי הדע"ת ,תמצא רמז נכת במספר

מקו"ה טהור"ה ע"מ דע"ת ,או המקו"ה טהר"ה
ומימ"י הדע"ת (כלשת הרמב"ם) ,הוא בגימטריא
תתק"ס,כניעורלוגין המטהרין לבע"ת מטומאתו
שנטמא בהערר הדע"ת ,וישוב בדעת לימי

עלומיו.

ובספר מגירתעלומה(עלפ'היה קורא,דף ט"ו
ע"א) [ד"ה]:לא סברלה מרכאילו טבל

לפי דרכו למדנו דטבילהיותר חשובה מקרבן על
המזבח ,ויש להתבונן דהנה קרבן הוא מקריב
בהמה לי"י ומורה בזה כאילו הקריב א"ע,
וטבילה הנה הוא באמת ביטול במציאות נפשו
בעצמו .דהנה המקוה ה"ס מ"מ מרובעת ומניח
א"ע תלת גו תלת כעובר בבטן אמו ,ונתבטל
ממציאות עולם ומתהוה אח"כ כברי' חדורה
וכקטןשנולד.וידועאצלינוהכונה פשוטה בכונת
המקוה תחק"ס לוגין הברי' הבטלה בתתק"ס
כמבוארבירושלמי.

ועוד

שם(על פ'היה קורא,דףי"ו ע"א) [ד"ה]:

בית המרדש בגימטריא תתקס"א .תתק"ס
למיןיש במקוה והוא מעלה את האדם מטומאה
לטהרה כנהרס מירושלמי ברי' בטילה בתתק"ס
י"ו פעמים ס' ,והנה נעווה בר" חדשה ע"י
המקוה .כ"ה בי"ח המדר"ש תתקס"א ,כללות
האדם אשרבתוכו מטהולכף זכות ,ע"כיש אחד
יותר במספר.הבן.
ועוד (011על פרקמי שמתו ,רףי"ח ע"ב) [ר"ה]:

רש"י בד"ה נחת ,וטבללקריוכדי לעסוק בתורה
עכ"ל .תמוהלי דהרי טבילה לב"ק עזרא תיקן
בביתשני,ובניהובןיההדעבהחילתביתראשת.

ועשה טוב

רא

ח1מא י"ל לדעתו שקיים מסברא קודם התקנה
מאסמכתא דקראיום אשר עמרתלפניי"יאלקיך
בחורב כמו שדרשובגמ'.ובזולתפירושוז"לי"ל
דנחת וטבל בסתם קודם לימודו ,עפ"מ דידוע
דהתורה שהאדם לומד בעודו רשע ח"ו אינה
לרצון לפניי"י ואדרבה וכו' ,וכבר הארכנו בזה
במ"א באריכות דלבעבור זה צריכין להרהר
בתשובה קודם הלימוד (וקודם ע~12ת המצות)
הארםאיןצדיקבארץ .אבלידוע מארבעה חלוקי
כפרה שהתשובה לבדה אינה מכפרת לגמרי רק
על מ"עוהלאוין ,ובפרטכריתות ומב"רצריכים
עודצירופיםאחרים למרק העתעויהי'נקילגמרי,
ובפרט עת תה"ש שאינו מכופר לגמרי עד וכו'
כמד"א אם יכופר העת הזה לכם עד וכו' .וכבר
כחבנובזהדרכיםשוניםכענין מסה"נ בכח שהוא
חשוב בפועל ונעשה כבר"חדפיה.
והבת אחת מהנה מהסגולות לזה הוא ג"כ
טבילה במקוה דקח"ל בירושלמי (הגם

דאנן בבבלי לא פסקינן כן להלכה) ברי' בטילה
בתתק"ס (והואי"ו פעמים ס',כי כלברי' כלולה
מן ד' יסודות וכליסוד כלול מכולם כנודע ,הרי
י"ויסודותוצריכיםי"ופעמים ס'לביטולהברי').
והנה מקוה טהרה תתק"ס למין .והנה הארם

המשקעעצמו במקוה טהרה עשו" כמ"מ מרובעת
כעובר הנתת ברחם אמו תלת גו תלת הנה ברי'
בסגלה בתתק"ס ונעשה כבר" חדורה ,והימים
הראשונים (שחטא בהם) יפלו .נמצא סגולה
נפלאה הוא קודם לימוד התורה לטבול במקוה
טהרה .ח"ש דתבר גזתי דברהא ונחת וטבל
לעסוק בתורה ,רחש לנפשו דלמא חטא ,וע"י
הטהרה יה" כברי' חדשה בכדי שתה" לרצת
תורתולפניי"סוהבן.
וראה עוד ש( 1על פ' מי שמתו ,דף כ"ב ע"א,
ד"ה א"ל ר"ח)  -נעתק בקטע הבא.

וראה עוד בס' אגהק ד1רקא(אות לה)בעניןי"ג
טבילות של הבעל תשובה לטהר נפשווכו'.

רב

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' לט עמ' מ עמ' מ-מא)

עמי לט

ולטבילת קר"י יטבול במים קרי"ם ...מי"ם
קרי"ם מספרו מ"ת ...נפטר ממיתה.
וכתב בספרמגיד תעלומה (על פרק מי שמתו,

דף כ"כ ע"א) [ד"ה] א"ל רב חסדאוכי
יש טבילה בחמין ,א"ל ר' אדא בר אהבה קאי
כוותך .יש לפרש ר' אדא בר אהבה ס"ל דבראה
קרי ח"ו צריך טבילה במים קרים ,על פי מה
שכתב מחו' הרכ הקדוש מהרצ"ה זצוק"ל מי"ם
קרי"םבגימטריא מ"ת .דהנהעון הוצאתז"לחייב
ח"ו מיתה בידי שמים כמעשה דער ואונן,
וכשטובל את עצמו במי"ם קרי"ם נפטר ממיתה

וכבר כתבנו בכונת המקוה שטובל את עצמו
בתתק"ס לוגין וכופל את עצמו בתלת גו תלת
כעובר במעי אמו ונתילד כברי' חדשה דהוה
כמסירת הנפש ,והוא במי"ם קרי"ם דוקא
בגימטריא כנ"ל והנה ר' אדא בר אהבה אמרינן
לעיל קמאי הוה קא מסרי נפשייהוכי הא דר"א
בר אהבה וכו'.
עמ' מ

והלילה למשמר.

ראה גם בס' עמרתצבי (וח"ב קלה ,ב [פרשת
תרומה ,ד"ה ונחזור לענין]) הנעתק
כהוספות לעמ' מ-מא

הןבקיץוהן בחורף אנוחושבין לחצותלילה

שוה ...דלא כמשמע מספר ערערי ציון,עיין

בסוף ספר תבואות שור ובספר לחם מן
השמים.
וכן כתב בספר עמרת צבי (וח"ב קצה ,ב

[פרשת ויקהל ,ד"ה אינון שעות]) אינון
שעות דמתוספאן דיממא אינון נ"ב אבל תמיד
חצות באמצע הלילה בין בקיץ בין בחורף
בוודאי שגם דעת השעריציון כן למבין .ועיין
בסוף ספר תבואת שור ובספר לחם מן שמים
בברכות [אמר המבלבה"ד :הכוונה לספר לחם
שמים לריעב"ץ ,ברכות פ"א מ"ב].

לעץ החיים

וכתב בס'שלהן המהוד(סי ,רסב ס"ה).ובענין
שעות אמרלי מוריורבי דודירכינוצבי

מדרימהטוב שאפסוק הלכה למעשה כמבוארבזהר
ובמדרש היום לוה מן הלילה והלילה לוה מן
היום ,וחושבין השעות כמו שמחשבין התוכנים
דאמצע היום הוא שוה תמיר .ואמצע הלילה
שוה שנים עשר שעות אחר אמצע היום וכו'וכן
הסכים הפרישה והש"ך ואוה"ח הקדוש והגאון
יעב"ץ וכל הראשונים והזהר עולה על כולם,
והחולקעליו כחולק על השכינה[ .וראה עוד שם
(ובזר-זהב)סי' א ס"ד,סי' נח ס"א,סי' פט ס"א].
וראה עוד בס' מניד תעלומה (על פ ,מאימתי
דף ב' ע"א ,ד"ה ועיפל לפי ,דף ג' ע"א,
ד"ה ועוד נ"ל).
עמי מ-מא
תכלית השינה ...להעלות מ"נ ...במס"נ...
ושכבת וערבה שנתך.
ראה גם להלן עמ' קיח וכתב בס' עמרת צבי
(וח"ב קלה ,ב [פרשת תרומה ,ד"ה ונחזור
לענין]) לא אברי לילה אלא לגירסא ותר אמר
לשנתא כידוע ,והנה באמת מר אמר חרא ומר
אמר חדא ולא פליגי ,ע"ד דאמרינן חזקי' אמר
אניאישן על מטתי ואתהתפילחללים וח"ושיהי'
אוהב שינה במה שהזהירנו שלמה זקנו אל תאהב
שנה כו' ,אכל כתיב והלילה למשמר אמנם שינת
הצדיקים בהעלאת מ"נ במסירת נפשם לה' כנודע
ומוסרים גופם ונפשם לה' בכלות הנפש לא ישוער
כ"א לאוהבי אמתת העבודה ,והוא סוד המשמר
האמתי אחר שמוסרים גופם לאשר אין לדבר.
ויהי' סוד המשמ"ר סוד המקיף הארתהיום בסוד
התפילי"ן וראו כל עמי' הארץ וכו' ויראו ממך
ונגע לא יקרב באהליך לא תאונהאליך רעה וזהו
שבקש חזקי' אני אישן על מטתי במסירת נפשי
לה' וכו' .וזה שאמר לא אברילילה אלא לגירסא
בסוד גרסה נפשי לתאבה ליחד באחד ידוע
למיחדים שמו באהבה והם בחי' מ"נ ומ"ד אין
כאן מקום להאריךוכו' .והנההשני דברים שרמזו
חז"ל חד אמר לא אברי לילה אלא לשנתא

סור מרע

הוספות (עמ' מ)

להעלות מ"נ לאמא ושם אמנו השומראותנו מכל
נגע .וחד אמר לגרסא להוריד מ"ד עלידייחודינו
מן א"א ע"י עוסקינו בתורה בלילה לשמה לשם
ה' להמתיק דיני לאה ועיקר זווגה אחר חצות
לילה .ועיין בכוונת תורה לשמה .ובזה נמתקין
דיני חשךוזר לאיקרבע"ישנימקיפי אבא ואמא.
רערד שם (שם,ריג ,ב [פרשתויקהל ,ד"ה ההוא
ממנא]) :ההוא ממנא דאתפקדעלכלאינון
משריין סורי"א שמי' כו' .נ"ב דע לך אחיידידי
אלו באנו לפרש דרכי זה המאמר ע"פ הקדמות
רבינו האריז"ל יכלה הזמןואין כחבידי מחמת
חולשתי ,אבל במלה חדא אתן טעם לשם הזה
סורי"א ,כי י"א בחי' כלים הנשברים ופגומים
כנודע ,ואותו הממונה נקרא שמו סור י"א כלומר
שיסורו כל המונעים אשר בהם המיתה ח"ו אתם
הצדיקים המוסרים נפשכםיערב לכם השינה אשר
היא חלק מס' אבל תהי' לחיים ולא ח"ו להיפך
סור י"א המתגרים פועלי און ,אבליהי'זווג ו"ה
כנודע למשכילים בעבודה יחנינו השם ואהי'
סניף קטן שבקטנים אבל באמת לנשמתהון
דצדיקייא אפד תחת דגלם באהבת עבודת אמת

הידוע ליודעים.

רעוד שם (וח"א צז ,א [פרשת וירא ,ד"ה בס"ת
ומגלגלין לי' בגלגולא]) ע"ד עליות מ"נ
ונקרא אצלבעלי עבודהעליות הנשמהע=ייחודי
שמותיו ב"ה וב"ש ובסוד שינת הצדיקים.

וכתב בס'כולםאהובים(דף י"ס ע"א) .שמעתי
מפה כ"ק דודי מרן אדמו"ר מורי"מ
שליט"א מסאפינקאושדנינו מהרצ"המדדימהטוב
ז"ל אמר אז ערטיט נאר בשעת השינה,אוויפיל,
וויאונען עראיזאויף,איז דאסאנידריגירשלאף.
ע"כ שמעתי .עכ"ל .ועד"ז בס' תקל יצחק (פ'
ויצא דף לה ע"ב) :כתה"ק מהר"צ משהמשוב
זצוק"ל הי' אומר דאם אינו עושה בשינה רק מה
שעושה בעודוניעור,אינושינה טובה .דהעבודה
בשעת השינה צריכה להיות ביותר מהעבודה
בשעה שניעור .עכדה"ק.

ועשה טוב

רג

עמי מ

הזמן אינו מצליח אז ...אבל חלילה לשכב
בלא תורה.

וכתב בס'מגיד תעלומה (עלירושלמי מאימתי,
דף ג' ע"ב) [ד"ה] :אם בעיתון מתעסקין
באורייתאוכו' מזה הלשון א"ם בעיתו"ן דמשמע
דהוא רק במקרה,והרי החבריא מסתמאהיוקורין
בתורה תמיד אבל משמעכפי הנראה ממקובלים
דעיקר לימוד התורה בלילה הוא אחר חצות,
וקודם חצות הוא ומן שינה כי התרעין סתימין
בחצות לילה הראשון רק לעת הצורך כנודע
ממקובלים יעסוק בתורה גם קודם חצות ,כי
בודאי אסור לילך בטל .וג"ש אם בעיתת
מתעסקין וכו'.
לענין הזמן דקודם חצות ואחר חצות ,ראה בס'
בני יששכר (ניסן ,מא' ד דרוש ה ע"ד
הסוד) ועל קימת חצות לילה ראה בס' אתרא

ד*רקא אות מב.

וראה בס' אגרא דפרקא (אותעו) שלימוד התורה
צ"ל מעומד אויושב לבוש במלבושיו ולא ישכב
במטתו וילמוד (ובפרט בתורה שאחר חצות
לילה) ולהלן הע' סט :יקום וילמוד בהרהור.

וכל המשביע עצמו מד"ת ולן אין מבשרין
אותו וכו'.

וכתב בס' אגרא דגלה פ' תצא (ד"ה כי יהיה
בךאיום אשר לאיהיה טהור מקרהלילה):

כאן מרמז משאראל כל המשביע עצמו מד"ת
ולןאין מבשרין אותו כו'דהיינו
אותו
ממקרה לילה כנודע ,והוא מלאששבודמבררי
ייחכמי
הקבלה והמוסר .ושיעור הכתוב כך הוא,כייהיה
בך איש אשר לאיהי' טהור(היינו שבחי' אש"ר
שלו לאיהי' טהור ,אש"ר נק' המחשבה כנודע.
וגם הוא מרומז בר"ת או"ר שלש"ה ראשונו"ת
החנו חב"דדהיינו שמהרהר במחשבתו בטומאה
ח"ו ,אז) מקרה לילה (מעותד הוא ח"ו למקרה
לילה .והטעם הוא כי בכ"מ שאדם מהרהר שם

רד

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' מא עמ' מב)

הוא,כנודעמדבריחכמי האמת,וזהעניןהכוונות
בעולמותעליונים .וא"כ כשיהרהר בטומאה ח"ו
א"כ הוא מחוץ למחנה דקדהסה ע"כ בעלות
נשמתו בלילה א"א לה לבוא אל תוך המחנה
דקדוקיה ביום ,חסם הוא דבוק כעלות נשמתו),
לאיבוא אלתוךהמחנה .לע"כיעשה זאתינצל)
וה" (עסהיהי' שמחהלפניוית')לפנותערבירחץ
במים (אין מים אלא תורה כמד"א הף כל צמא
לכו למים ,אז) ובבוא השמש (הגם שאז החמור
נוערוהכלב"צועקי'דהינושהקליפות אזניתרין
משלשליהת תמן שליטתם אז הוא כשהשמש
מתכפה ,אעפי"כ הוא) יבוא אל תוך המחנה
דקדחסה,כי בשכבך תשמורעליך.
[וראה עוד להלן בהוספות להע' קד].
עמי מא

וראה אם דדך עוצבבי ונחני בדדך עולם.
ה9פ דרך העםהפשוטים...

וכתב בס' ברכת אברהם 3להרה"ק
מבוטשאטחם) (דף כ ע"כ .ועין בספר
זכרון משה דף פ"ז) .מהבהיקרציה משיחשוב
על פסוק וראה אם דרך עוצב בי ,דהיינו בעת
שאניעוצב,אזיונחני בדרךעולם ,רצ"לאזי טוב
לילך כדרך עולם המת עם.

כמבואר אצליע על מה שתרגםויהיהיום...

למבדק כמהבא חושבנא היש לעין

בחשבוניתיצרו ...ע9ןבזהרפ'המסבדף ק"ץ
ע"ב.
וכהב בס' עפרתצבי (שם [פרשת ההזב ,ד"ה
יומאראתיב"נ]).יומאדאתיב"נ לאתכא

בהיובתא על חובוי .ע"כ .ואמרתי שלזה תרגום
תבא יוסף לעשות מלאכתו למבדק בכתבי
חחסבנא ,הוא סוד מלאכת מחשבת לחשוב
מחשבות לעשות לשוב ולהתודות בתשובה
להיות ממארי דחחסבגא לחפש ולבדוק עצמו

לעץהחיים

לטהר עצמו כלסיג ופסולת ,שרש התשובה.
עמי מב

"ום

בחצותללה...

וכתב בס'עמיתצני (וח"א עז ,א [פרשת לך
לך ,ד"ה אמנםשייכות המאמר]).שייכות
המאמר לכאן רומז לדרכי העבודה עוד לאלהי
מלין בזה בדרך פשוט .הנה אחר שמדבר מחצות
ומורהלנו הדרך בהנלךאיך הכרוזיוצא לעורר

נשמותינו לקום לעבודת קב"ה חסכינתא ,ולהיות
מן השומעים ורואים ומבינים ויודעים בשעתא
דרוחא דכלרוחיןאריםבסימו דנשמתאוכו' הוא
הנפש המשכלתהמקיצה ומתעוררת עםכליחלקי
הנפשליחדם באחד ,ובאשריקיץויתעורר ורואה
עצמו במעלהבחיי
ם חיותו אשר עוד בו נשמתו
והוחזרהלומן בעל הפקדת באמונה ולא נשאר
נ9ם חסכיב,צריך האדםהיראתיכף בקומו לסדר
במחשכות כלעניניו ותנועותיו ומעשיו ודבוריו
וכלעסקיו אשריתיחדו על רושם שמוית' (וזהו
חילא אתבדרלד' סטרי עלמא) אשר מרושם שמו
ב"ה וב"ש נאצלה התורה וכל התורה כולה אתות
דאור=תא הכלעלרחים שמוית' ב"ה וב"שכו'.
אחר שביארנוחילין אתבדר לארבע סטרי עלמא
כו' מתחיל לסדר סדר העבודת לבעלי העבודה
הדבוקים בלהבות אש הנחצבמשטירום המעלות
נשמתו ,ואמר חד סליק לסטר חד ,הוא דרך
הדביקות אשר קודם צריך מחשכתו לעלות
ולהתקשר באחד אמתואין שני והבן .חד נחית
לההוא סטר ,אחר נרעלה למ"נ לסטר חד עד
למעלה ליחד להעלות בבקקות הכלולות רבואי
מדרגות ליחדם באחד אמת ,צריך הדבוק באמת
להמשיךביחודו לשלשל מעולם ועדעולם למטה
לשרש נשמתו באותו מדרגהריעלה ירד שפעת
מזון
להאיר כשרשו ביחוד להשרות
י
נ
פ
ש
נ
ת
ש
ו
קד
שכעהו
ל
ע
.
ו
מ
צ
ע
וזו היא רא"רת דרך
העובד בהקימו בהקיצו בהתעוררו משינת
תרדמתו להמשיך על עצמו כח קדושת היחוד
לעבודתו ב"ה וב"ש בדדך כלל ,ויאמריהי אור

סור מרע

ועשה טוב

הוספות (עמ' מד)

מתוך החשך .והחכםישכיל מדעתו.

ועיקר השעשועים מבואר בזהר בפרנסת בלק
דף קצ"געיי"ש.
וכתב בס' עמרת צבי (שם [פרשת חקת ,ד"ה

וה"א אוקימנ"א דתל"ת דוכת"י]) :וזה
תכלית השעשוע סוד כ' פעמים ש"ע ש"ענהורין
שבפני אריך ,וכמה פנים לפניםעיין פי"ד משער
אריך וכמה תענוגיגיעלך כשתעחן שם אם בעל
עבודת אמת אתה והם השעשועים אשרהי'לעיל
קשה לר' אליעזר שעשו"ע דא מאי היא ואיך
ישתעשע בהו ,והי' ר' אבא רוצה להסתיר הסוד
ואמר רז"א סתימא איהו טמירא לגבי דלאידיע,
הרצון המתוק רז"א סתימ"א הואיסודאריך כנ"ל,
טמיר"א יסוד ז"א הוא יוסף הצדיק הנמשךיופי
הפנים מיסודאריך ש"ענהוריןמפניאריךויסודו,
עיי' בלק"ת פ' חח שרהובלקוטייקשעי' על פסוק
ושעשעיונק וכו' ותבין מאמרם ז"ל כל העוסק
בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד
כיום,מאין נמשך החסד והואמן סוד השעשועים
מפנים עליונים דאריך עד יסוד ז"א הוא הצדיק
כנ"ל .ועחן אחי במקומותשהורותיךאנימזהירך,
ובלחי זהאני מזהירך שלאתעיין במכתבי זהכי
לאיהי' לך לטעם ונחת בדברי הקדוש הזה

רזה שסיים לגב"י דל"אידי"ע אשר הצדיק הזה
יכול לעלות ולהעלות מ"נ ולמצואחןלגב"י
דל"א ידי"ע הוא רדל"א עתיקא סתימא דכל
סתימין ואמנם אחי תכלית השעשוע מצדכסוייא
ולבושיא לאתלבש"א נהור"א סתימ"א עתיק"א
טמיר"א בכסויי"א דנהור"א אחר"א היינו במה
שהולך ומתלבש זה בזה כל העולמות וכאשר
הקב"ה משתעשע עם הצדיקים ממשיך עליהם
שעשועים מפניםהעליונים אשר הם קמים בחצות
בהתגברות חוט של חסד בחצות הלילה ,כחצות
הלילהאין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא
נימא והמשכיל יבין והוא כביכול משתעשע
עמהם כאלו הם עושיםלופנים ,ומחמ' התלבשות
המאורות עד אין חקר וכו' אשרי למי שזוכה
לעיין ולהסתכל עין בעין ובשעשועים מה הם

רה

ואיך הם.
עמ ,מד

ן לו פרנסה יעסוקכיום ג'וכיום ד'.
ואםאי

וכתב

בס' אגפא דקלה פ' במדבר (מדרש במ"ר,
ד"ה שם הא אין ציווי בכל מקום אלא

חסרון כיס) אין ציווי בכ"מ אלא חסרון כיס.
[צו] בגימטריא א"ל אדנ"י שהוא בעשיה הנה

המעות שהאדם מסגל הוא ע"י עשיה ,ע"כ כ'
האריז"ל לעסוק במו"מ דוקא ביום ג' ד' שהם

ימיעשיה ע"כ במקום שיש חסרוןכיס נאמרצו
[רראה עוד בהע' גה נו ובהוספות לשם]

בודאי הרב לא דיבר על כל אפין שוין ,רק
בכלדרכיך דעהוכתיב ...אשר השםדרכיו...
וכתב בס'דרךמקהיך מל"תסו(חלק המחשבה
אות ד) :כל עסקינובענייני העולם בטבע
הוא ג"כ בהשגחה למעלה מן הטבע ,והטבע
כפוף לנו ולהנהגתינו עפ"י התורה ,ובכלענייני
העולם לא עדיף המרבה ולא ימעיט המחסירכי
הכל בהשגחה ולאהי' רשות להאדם לעשות שום
דבר מענייני העולם בטבע כגון מו"מ וכיוצא
זולת שצוה השי"ת בתורה לעסוק בטבע והוא
ישפיע בהשגחתו בטבעוויו הטוב והנאות לכל
אדם.והנהלהיותשאין הדבר מפורש בתורה כמה
יאכל האדם וכמה ישתה וכמהיישן וכמה יעסוק
במו"מ וכמה ידבר וכמה יתלבש וכיצד יהי'
מנהגו בכלענייניו והזמן שיאכל ויעסוק במו"מ
והזמן שחשן ,להיות שאין העניינים שוים בכל
נפש בפלס ומאזני משפט לבל יצא מהגבול
המוגבל לאיכות נפשו כלימי היותו על האדמה,
והנה תראה בטבע האכילה אשר יש לך אדם
שיצטרך בהכרח לאכול הרבה למלאות רעבונו,
ויש לך אדם שיספיק לו בטבע להשלים חסרון
רעבונו חצי ליטרא ירק .והנה אדם שיספיק לו
המועט בטבעו וישתדל להרבות במזונו למלאות
תאותו ,הנה בעל תאוה יקרא לו יוצא מהגבול.
משא"כ הנצרךלריבוי מאכל בטבעו הגם שיאכל

הקדמה ודרך

רז

הוספות (עמי מד-מה)

יותר מהנזכר לא יקרא לו יוצא מהגבול .מזה
המשל תקישותדון לכל שארענייני העולם מו"מ
וכיוצא ולזה פרשה קטנה שכלגופי תורהתלויין

בה בכל דרכיך דעהו

ובספר מגיד תעלומה (על פ' מאימתי ,דף ה
ע"א) [ד"ה] .פשפש ולא מצא יתלה
[בביטול תורה] הנה קשהכיון שלא מצא עבירה,
גם ביטול תורה לא מצא כי אין לך עון גדול
מזה ול"נ עוד לפרש דהנה מצות ת"ת והגית
בו יומם ולילה ,וזה דבר שא"אכי האדם צריך
לאכילה ושתי' ושינה ומלאכה וכיוצא ,ואין
הקב"ה בא בטרוניא אך הוא בעשות האדם כל
אלה אפילו מו"מככדי להמציא פרנסתו ותהי'לו
שעה פנוי' לתורתו ית',וכן באכילה ושינה שיהי'
לו כח לתורה ולעבודה ,הנה הכל הוא הכנה
לתורה והוא כמו שפותח הספר ללמוד בו שאינו
נענש על הזמן ההוא על שביטל אז מן התורה,
ומיקרי כ"ז והגית וכו' אך כ"ז צריך האדם
לשקול במאזני צדק שלא יתעסק בעסקים כאלו
יותר מכדי צרכו בהכרח ,ולזהצריך שקידה רבה
וע"כ אמר הגם שלא מצא גם ביטול תורה,
אעפ"כ יתלה בביטול תורה כי כמעט לא ינקה
האדםוזעיריןאינון לשקול הכל וכו'
[וראה בהע' הבאה ובהוספות לשם]
עמ' מד-מה

לדעהיאין מן הצורך להרבות כהשתדלות...
רק לעשות המוטל לקיים גזירתו ית' שקנס
לאדה"ר ..אבל רוב ההשתדלות לאיועיל.
וכתב

בס' אגרא דקלה פ' בראשית [ד"ה].

והארץ היתה תוהוובוהו ,במדרש ישבה
הארץ תוהה ובוהה אמרה העליונים ותחתונים
נבראו ככת אחת ,העליוניםניזונין מזיו השכינה
וכחתונים אם אינם יגיעים אינם אוכלים ע"כ.
ויש לפרש עפי"ז כל הפסוק בדרך רמז ע"פ מ"ש
בעל חוה"ל בשער הבטחוןותוכןדבריו שם שרוב
השתדלות לארם לאיועילהו להרבותמזונו וטרפו

לעץ החיים

רק אשר נגזר עליו מהבורא ית"ש ,רק אעפי"כ
חייב הבורא ית"ש את האדם להתעסק באיזה
סיבה מהסיבות להביא טרף לביתו יהי' איזה
סיבה שיהי' ,אבל רוב השתדלות וביטול הזמן
בזה הוא סכלות ומבלה זמנו בזה לריק והסיבה
אשר כעכורה חייב הבורא את האדם להשתדל
באיזה דבר,כי אםהי'פנויוריק מכלמיני טרדות
אז הי' מסית אותו היצר ביותר והי' רודף אחרי
העבירות והתענוגים .משא"כ כעת שהוא צריך
להשתדלות פרנסתו טוב ת"ת עם ד"א שיגיעת
שניהם משכחתעון והנה האדם הרודף אחר רוב
השתדלות כסבור אשר רוב השתדלות יביאהו
לטרף יותר מעולה ומכלה כזה כלימיו עד אשר
פתאום וכו' ומאומה לא ישא וכו'

לימורש כזה הפסוק ע"פ המדרש ,והארץ היתה
תוהו ובוהו על שהארציים צריכים
להשתדל ואם אינם יגיעים אינם אוכלים ,וא"ת
מה איכפת להוכיון שכן גזר היוצר ,אמר וחושך
ע"פ תהום שע"י שמחוייבים להשתדל,
ההשתדלות מסמא את עיניהם והם הולכים
כחושך מחמת שרצונם להרבות הונם כמים ע"פ
תהוםלאין חקרואין אדם מתוחצי תאותובידו
וזהו וחשךהיינו חשכות וסכלות פרוש ע"פ אותם
החפצים קיבוץ הונם כתהום ולמה עשה ה' ככה
שיצטרכוהארציים להשתדלות ,אמרורוח אלקים,
הפירוש רצון אלקים ע"ד י"י אלקים שלחני,
ורוחו היינו רצונו והפירוש ורוח אלקים רצון
אלקים הי' בזה שיצטרך להשתדלות מרחףומגין
ע"פ המים היינו התענוגים ,כי המים רמז
לתענוגיםכי מיסוד המים יצמח כלמיני תענוג,
ואילו הי' פנוי וריק הי' רודף אחר התענוגים
והעבירות ,וההשתדלות שמירה וסגולה לזה.

ערד שם פ' לך [ד"ה] ויאמר ה' אל אברם..
נפסוק הזה יש לרמז רמז מופלג כדרכי
המוסר לבליהי' אדם להוט אחריסיכות מסוככות
להמציא פרנסתו רק איזה סיבה שתזדמןלויבטח
בשם ד' וישען באלקיו הממציא לו הסיבה ולא
יאמרכחיועוצםידיורוב השתדלותבסיבות המה

סור מרע

הוספות (עמ' מד-מה)

היובעוזרי והנה דברכזהיקרא עובד עבודה זרה
בטהרה ,שמשים משען ומשענה לאיזה סיבה
מסיבות ודברזה גורם לבטל עבודת הבורא ית"ש
כי מחשבתו דבוקה תמיד ומשוטטתבהבלי עולם,
ומחשב תמיד בסיבות להמציא פרנסתו ומחייתו
וצרכיו משא"כ הבוטח בהש"י תנוח נפשווינוחו
רעיוניו ויסיר מדעתו אהבת העולם ותענוגיוכי
ישער בדעתו שלא יוסיף ולא יגרע במחשבתו
ורעיוניו רק הכליהי'כפיגזירת הבורא ,ע"כיסיר
דאגת העולם מלבו .וזה מ"ש המלך החכם רבות
מחשבות בלב איש (רצ"ל האדם בסכלותו רבות
מחשבותיו להשתדל בסיבות להמציא לעצמם
אהבת העולם דהיינו עושר וכבוד ולריק יגעוכי
לא יוסיפו ולא יגרעו בעבודתם דבר ,רק) ועצת
ד' היא תקום ע"י איזה סיבה שיזמין לו הבורא
גדולה או קטנה.
וזה נרמז בבאן התוה"ק ויאמר ה' אל אברם,
אבר"ם נק' השכל מוח החכמה ,א"ב ר"מ
שהחכמה נק' א"ב והוא ר"ם ששוכן ברום הגוף
במוח ,והמשכיליבין עדהיכן הדבריםמגיעין(כי
יציבא מילתא בסוד חכמי האמת שהחכמ"ה נק'
א"ב לאבה"ן) ,ולרמז הזה אבר"ם ר"ת רבו"ת
מחשבו"ת בל"ג אי"ש ,אזי הש"י ב"ה אומר
להשכל שבאדם הנשפע מחכמהעליונה ל"ך ל"ך
מארצ"ךהיינו ארציותך שאתה דבוק בהן היינו
אהבת הממון והתענוגים ,וממולדת"ך אהבת
התולדה ,כ"א לרצון הבורא .ומבירת אבי"ך
אהבת היחוס והכבוד ,מכל זה תסיר מחשבתך
ולא ישוטטו רעיונך בזה לרדוף אחרי סיבות
מועילות לזהכי לא תוסיף ולא תגרע בעבודתך
שום דבר ,רק א"ל האר"ץ אש"ר ארא"ך ,רצ"ל
איזה סיבה בארציות אזמין לך בזה תעסוק עפ"י
התורה ,אך הוריתיך והבןכי קצרתי.
ונספר בני יששכר(ניסן ,מא' ד דרושיב) :לזה
מרמואיסורגיד הנשה אשר שם הוא כח
הגוף בתנועות ההשתדלותלנוד עלכנפי התנועה,
והנה הס"מ נגע בכףירך יעקב,היינוויראכי לא
יכוללוהיינו ת"ח העוסקים בתורה לאיכול להם,
ויגע בכף יריכו ,רמז על העוסקים במרבית
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השתדלות ההון במו"מ העצום בהיתר ובאיסור,
הנה יכול להם כי בעוה"ר עי"ז באים לכל
העבירותולכילויהזמן מבחר שבנמצאים בעוה"ז,
עד אשר ישוב אל עפרו לא ישקוט .והנה לפי
הנ"ל הנה הוראת הפסח מורה על ההשגחה
בפרטות להעניש ולהשכיר ,והאדם לא יוסיף
ברוב השתדלות ולאיגרע במיעוט השתדלות ,רק
בהשתדלות התורה ומצות כל המרבה ה"ז
משוכח הנה לרמז זה עולה הסגנון יפה כדעת
הראב"ד שמחויב להסיר גיד הנשה (הגם שאינו
מוסיף טעם ,רמז שאינו מוסיף כלל ברוב
השתדלות ,עכ"ז מחויב להסירו) מן הקרבן פסח
המורה על אמונת ההשגחה.
והנה אמרו בגמ' הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה
בידם הרבה עשו כר' ישמעאל (שאמר הנהג בהם
מנהג דרך ארץ ,לא להשתדל ברוב השתדלות
אבל עכ"פ בחובה הוא להשתדל במנהג דרך
ארץ) ועלתה בידם .וכן פסק הרמב"ם כר'
ישמעאל לרמז זה הוא עפ"י דעתו שלא ישליכו
הגיד הנשה מן הקרבן פסח בעת צלייתו במצות
הש"י ,והשומן שבו הוא נאכל עם הקרבן לשם
הש"י,היינו הדבר המובחר שבוהיינו ההשתדלות
המיעוט עפ"ידרכי התורה ,הנהג בהם מנהג דרך
ארץ ,ויעשה תורתו קבע ומלאכתו עראי ויעשה
ויצליח בין והתבונן
ועוד שם (תשרי ,מא' ג אותיג) הנהגת הטבע
שהש"ימנהיג בה את עולמו הוא ע"י שם
אלקי"ם בגימטריא הטב"ע ,והנהגה הניסיית
בשידוד המערכה הוא ע"י שם הוי"ה המהווה כל
הויות משדדם כרצונו .והנה בהנהגההניסייתאין
מסתפק שהוא בהשגחתו ויכולתו ית"ש שהוא
הפועל ישועות ,משא"כ בהנהגת הטב"ע מי
שאינו שלם באמונה מעלה ח"ו בדעתו ספיקות
שהוא בזולת השגחה ועזבי"י את הארץ וכוכבי
השמים וכסיליהם מנהיגים בטבעם ,ובפרט
בראותו דרך רשעים צלחה (והנה אחיי וריעיי,
הגם שלפי הנראה לדעתינו דמה שאנחנו נקיים
מדיעות הכוזביות הללו ,עכ"ז מי שישים עיניו
על דרכיו באמת ימצא כהנה וכהנה דהיינו

רח

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' מד-מה)

ההשתדלות העצום בעסק הפרנסה בהיתר
ובאיסור וכן בשאר ענינים וכן בעסק התורה
והעבודהבפניות שונות ,ילאה הקולמוס לכותבה,
כי מי שמאמין באמת בהשגחתו יתיש על כל
דרכיו וכלצעדיויספור והוא בוחן לבות וכליות,
כשיודע האדם כ"ו לא יתעסק בכל אלה וכבר
הדיבור של חיבה מצוי בינינו ובין החברים
המקשיבים בכלעידןועידןבנידון הדברים האלה,
שקדו על דלתי האמת והש"ייהי' בעזרינו) וכל
אלה הסברותודמיונות הכוזביות באים אל האדם
מחמת שהעבירות מכסות את אור השכל
הישראלי ,אבל בשובו תשובה שלימה,יאיראליו
אור השכל הישראלי ויראה עין בעין השגחתו
ית"ש בכלעניני הטבע.בין והתכונן.
וז"ש שובה ישראל עד הוי"ה אלקי"ך ,עד אשר
תראה אשראלקי"ךהיינו הנהגה הטבעיית
הוא הוי"ה ,כי בתוך ההנהגה הטבעיית שהוא
בשם אלקי"ם מסתתר שם הוי"ה ,הוי"ה הוא
האלקי"ם ,וכתיב אכן אתה אל מסתתר (והדברים
ארוכים וקצרנו במאמרים כי ידועים הם לאנשי
בריתנו אשרעלימו תטוףדברינו) .וג"שכי כשלת
בעונ"ך כי העון הי' לך למכשול ונתקלת בו
לחשוב מחשבת חרן להתעסק בטבעיים בחושבך
כחך ועוצםידך יעשהלךחיל .ע"כ כהיום תשוב
אל י"י ורחמך ויאיר עיניך ותראה כי הכל
בהשגחה נפלאה יהיי"י אלקינו עמנו.

ועוד שם(כסלו טבת ,מא'ג אותכד).מישמבין
כאמת שכל ההנהגות הטבעיית המורגלות

הם ע"פ התורה בהשגחה ,הנה גם בהולכו בשוק
למסחרוכיוצא לאישים מגמתו שע"י הדבר הוה
השיג מבוקשו ,רק כפי השתדלותו בתורה ומצות
כן השיג מבוקשוע"י המסחרוכיוצא (עמ"ש על
מאמרם ז"ל הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן
אדר) ,הנה איש כזה אי"צכלל להתהלך בשווקים
וברחובות למסחר וכיוצא,כי הגם שרצונו ית"ש
שיתנהג הכל מלובש בטבע עכ"זיזמין לו הש"י
הענין הנרצה גם בביתו .וכזה הי' הענין באוכלי
המן ועיקר טירחות ויגיעות באים לאדם מצד

לעץהחיים

שהוא מאמין עדיין בטבעיית וחכמות חיצוניות
בהתחכמו שע"י זאת הפעולהיבאלו מבוקשו זה
וע"י פעולה אחרת מבוקש אחר ,הוא האיש
הצריך להשתדלות ויגיעות ע"כ ב"ב עתידה
הארץ שתוציא גלוסקאות וכלי מילת ויהי' הכל
מוכן ולא יצטרכו למסחר .וג"ש הנביא ולאיהי'
כנענ"י עוד בבית י"י וכו' היינו שלא יהיו עוד
סוחרים בשווקים וברחובותכי יתבטלו הטכעיית
וחכמת החיצוניותויכירו וידעו כלבאי עולםכי
כל מעשי איש ותחבולותיו מסור בחפץ הבורא
לא יוסיף ולא יגרע המשתדל בחכמתו ,רק כפי
זכותו בחכמת התורהכןיהי'.

עוד שם (אדר ,מא' א אות ח) :הרוצהשיתקיימו
נכסיו יטע בהן אדר( .עיין בדרושי חנוכה
פירשנו בארוכה) וכעת נדברבקיצור .דהנהכניסן
נתגלו נסים נגלים לבאי עולם ונתגלה לכל כי
הש"י משדד המערכה כוכבי השמים וכסיליהם
אבל הנהגת הטבע איך הש"י מנהיגם בחפצו
ורצונו בהשגחתו עלכל פרט ופרט הכל בהשגחה
נפלאה לא נתאמתעדיין לכל באי עולם לאותן
שאינן מבניבניה של תורה ,והיוסוברים שהש"י
מסר עולמו לטבעיים המה הכוכבים ומזלות ועל
ידם מתנהגת ההנהגה הטבעיית כפי שפיטת
המזלות לכל זמן ,זולת כשעולה ברצונו ית"ש
לשדדם בנס והנה בהגיע תור וזמן הנס שנעשה
לישראל בחדש אדר ,שהי' הנסטבעיי בלא שידוד
המערכה ואעפ"כ נתוודע לכל באי עולם כי יד
י"י עשתה זאת ,ולא נסתפק שום בן אדם לומר
שהי'הענין הזה במקרה בזולת השגחת משגיח..
אזי אז נתוודע לכל שגם הנהגת הטבע הוא הכל
כהשגחה נפלאה מאת המשגיח ב"ה וב"ש.

ממילא כל עסקי העולם וכלעניניו שקונה האדם
עושר ונכסים הכל הוא בהשגחת המשגיח ולא
יוסיף ולא יגרע האדם ברוב השתדלות וחריצות.
ולאיאמר האדםכחיועוצםידי עשהלי אתהחיל
הזה ,רקידע עם לבבוכי הש"י המשגיחוכליכול
הוא הנותן לו כח לעשות חיל ,הגם שמשתדל
הארם בטבע במסחר ומו"מ ,השגחתו ית"ש הי'
בעניני הטבע ההואליחן לו כח ואומץ להשתכר

סור מרע

הוספות (עמ' מד-מה)

ההל ועושר,כענין שנראהבעלילבנס דחדש אדר
שהי' בטבע עכ"ד הכירו וידעו כל באי עולם
שהוא בהשגחה נפלאה .ובאם יאמר האדם כחי
ועוצם ידי עשה לי את החיל הדה ,הנה לא
יתקיימו נכסיו .וזהו שרמזו חז"ל הרוצה

שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר,היינו יתקע בהן
הענין הנרצה באדר שהי' נס מופלג כטבע
להתוודע ולהגלות שהכל בהשגחה נפלאה,גם כל
הענינים הנעשה בטבע .הבןכי קצרתי
ובספר דרך פקודיך מל"ת כו-כס (חלק
המחשבה אות ד) ותדע עוד בענין
המצות הללו שם אלקים מורהתקיף כעלהיכולת
ובעל הכוחות כולם ,ממילא כאשר האדם משים
מגמתו לשום סיבה מסיבות העולם בטובתו אשר
עי"ז ימצא פרנסתו וטרפו ורפואתו וכיוצא ,הנה
*ה קרא אלהים אחרים שתולה היכולת בסיבה
שבעולם והגם שצריך לנהוג במנהג דרך ארץ
כטבע עכ"ז לא ישים מגמתו לטבע רק להתקיף
כעל היכולת הנותן כח לטבע כהשגחתו כרצונו.
וכהנה כאשר מחשב שישיג איזה ענין ע"י

השתדלו בטבעחם הלז ,היינו מו"מ ורפואה
וכיוצא ,הנה עבר על לא תעשה לך פסל וכו',
ובנטותו להסיכה בתנועותיוזהמיקרי השתחוואה
נטיית הגוף (בן קבלתי מאדמו"רן ,והכוונה
לסיבהמיקרי עבודה דרך עבודתה הכן הדברים.
רק ואת עשו וחיו ,בכל עניני סיבות הטבעיים
ישים מגמתו לסיבת כל הסיכות בעל היכולת
ובעל הכוחות כולם ,והוא יזמין לו צרכיו ע"י

איזה סיבה שייטבבעיניו.

עוד שם מל"ת לו (חלק המחשבה אות י):
לטעם הזה ישנו ג"כ בכלל הזה מי
שמשעבד א"ע ברצונו לשיעבוד העולם שלא
כהכרח הצורךכגון שמשעבד א"ע לאדון או שר
ולחמר ולספן (או שמשעבד א"ע לאיזה מלאכה
גדולה שהוא משועבד כה ביותר כגון שיהיה
בעצמו חמר וספן) והוא שלא בהכרח ,שיכולת
בידו לפרנס א"עבענין אחר קל מזה והוא עושה
זאת מחמת שמקווהשירויחעי"ז,וכיוצא בזהיש
שיעבודים בעוה"ז שהאדם משעבד א"ע שלא
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בהכרח ,יש שמשעבד א"ע אפילו לדבר שאין בו
רוח חיים כגון שלוקח כלים יקרים שלא לש"ש
(משא"כ הלוקח לש"שכגון לכבוד שבת ולכבוד
מצוה וכיוצא) והנה הוא שומרם שלא ישברו
ושלא יגנבו ,הנה הוא נעשה משועבד ומשרת
לכלי אבן וזכוכית או כסף ושאר מתכות ,הנה
לוקח את עבד המלך (היינו א"ע) ועשאו משרת
לעבודה שזרה לו משא"כ כפי הסיפוק וההכרח
או לכבוד מצוה ושבת ויו"ט הנה זה הוא שירות
ועבדות המלך כי כן צונו י"י אלקינו אבל
בהשתדלותו בדבר המותרות ושמירתו הנה
משעבד את עבד המלך לאיזה דבר נבזה ,הן יש
בו רוח חיים אואין רוח חיים ,הנה היא ענף
מגניבת נפש מישראל והתעמר בו ומכרו לעבד
ובספר והי' ברכה (פתיחה למס' ברכות ד"ה
והתוס' כתבו)[ .שבת דף לא] התוס'

כתבו (אמוניית) מפרש בירושלמי שמאמין בחי
עולמים וזורע ,עכ"ל ..ונ"ל דפירושא דירושלמי
הכין הוא ,דמש"ה קרא הנביא לסדר ורעי"ם
אמונת ,להורותלנו שהזורע לא יאמרכחי ועוצם
ידי עשה וכו' ,רק מחויב להאמי"ן בחי עולמים,
יקדים האמונה בהשגחתו ית"ש ואח"כ יזרע.
וזריעתו הוא רקכיכן יסד המלך להתנהג במנהג
דרך ארץ ,אבל הצמיחה תה" בהשגחה כפי אשד
עזור היוצר כל הוא אלהינו
ולפי"ז י"ל ג"כ דלבעבור זה שינה רבינ"ו
הקדו"ש לקרוא שם הסדר זרעי"ם ולא
אמוניית ,דהנה בגמ' ברכות דף ל"ה ת"ר ואספת
דגנך מה ת"ל לפי שנא' לא ימוש ספר התורה
הזהמפיך,יכולדברים ככתבן (רש"י ,שלאיעסוק
בד"א) ,ת"ל ואספת דגנך ,הנהג בהן מנהג דרך
ארץ דברי ר' ישמעאל ,רשב"י אומר אפשר אדם
חורש בסיעת חרישה וזורע וכו' תורה מה תהא
עלי' אלא כזמן שישראל עושין רש"מ מלאכתן
נעשיתע"יאחריםוכו' אמראביי הרכה עשוכר"י
ועלתה בידן כרשכ"י ולא עלתה בידן א"ל רבא
לרבנן לא תתחזת קמאיביומיניסןוכו' הנה אבח

רי

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' מה-מו)

ורבא ס"ל להלכה כר"י (וכ"פ הרמכ"ם להלכה).
והנה אם הי' שם הסדר אמונ"ת ע"ש אמונת חי
עולמים בעסק הזריעההיינויכולין לומר דיתנהג
לגמרי ע"י אמונה ולא יעסוק כלל בד"א ,ואם מן
הש"י תהי' נסיבה תהי' מלאכתו נעשית ע"י
אחרים והנה אנןפסקינן להלכה כר"י ,ע"כ שינה
רבינ"ו הקדו"ש לקרוא השם זרעי"ם היינו
שיאמין בחי עולמים ,אבל יעסוק בד"א ויזר"ע.

הבן

[עוד בענין החשבת הטבעודרכיו ראה בהוספות
להע' פו (בענין חכמות חיצוניות) ולהע'
קנד-קנז(בענין הרפואות) וראה עוד בארוכה בס'
אגרא דמרקא אות רז]
עמ' מה-מן

כיון שרואה האדם שנגזר כן עדהי' מקבל
והוא רוצה לדחוק א"ע ואינו רוצה לקבל...
הוה כמו אשה המורדת ...אבל התובע חלקו
בפיו הוא כמו האשה שתובעת בפה ...ובפרט
בן תורה המכתת רגליו מעיר לעיר בשביל
קבלתו  .במעות הזהישבו כח הפועלשלו...
ובקל תוכל ח"ו המטבע ההוא להחטיאו...
כעיני ראיתי אנשי שם ..שנשארוריקים מן
החכמה .אמנם המקבל שאינו תובע חלקו
בפיו הנהבודאי השי"תיזמיןלונותנים כאלו
אשר ..ממונםיהי' בהכשר..
וכתב בס' ברכה משולשת (ב"ק פ"י
תוי"ט בד"האיןפורטין וכו'לשון הרא"ש
וכו' ואפ"ה דבר מגונה הוא שיקבל אדם ממון
ממקום המיוחד לגזל נ"ל ידוע לכל משכילכי
כח הפועל בנפעל ,והנה בהנפעל היינו הממון
הזה שסיגל המוכס הגזלן,יש בו כח הפועל הרע
של הגזלן והאדם כשלוקח לעצמו הממון של
הפועל הרע ההוא יקנה לעצמו מדות רעות
ומגונות והדברים ארוכיםאצלינו נאמרו בלחישה
מ"א):

לעץהחיים

אל החברים [וראה עוד שם (שקלים פ"ג מ"ג).

אע"ג דהיו תורמין בשם כל ישראל ,עכ"ז להיות
כח הפועל בנפעל ,והאדם שמסגל המעות הנה
במטבע ההוא שסיגל הוא כח הפועל [שלו] ,ע"כ
דבר גדול הוא כשיזכה שתעשה המצוה בכח
הפועל שלו ממש שהוא חלק מנפשו עיי"ש]
ובס ,מגיד תעלומה (על פ'אין עומדין ,דף ל"ב
ע"א ,ד"ה בשביל כסף וזהב) . :אמר
הקב"ה למשה בבקשה ממך לך ואמור לישראל
בבקשה מכם שאלו ממצריםוכו' שלא יאמר אותו
צדיק (אברהם) ועבדום וענו אותם קיים בהם,
ואחריכן יצאווכו' לאקיים בהם אמרולוולואי
שנצא בעצמינו .והנה ישראל לא רצו כי הי'די
להם שיצאו מעצמם ,רק משה ביקש מהם בדרך
בקשה בציוי הש"י שיבקש מהם שישאלו בדרך
שאלה ,וכיון שהי' בדרך שאלה הי'עדיין רשות
בעלים המצרים על הכסף וזהב ,כי כח הפועל
בנפעל וע"כ קיי"לאין פורטין מתיבת המוכסין.
והנה המצריים שהיועובדין ע"ז הנה כח מפעלם

הוא בממונם ,הנה הנהנה מממונם בעוד רשותם
עליו ,ח"ו יפעול אותו הכח בהם .וזהו שדרשו
לשם דבי ר' ינאי שאמרו ישראל הלואי שנצא
בעצמנו והי' די להם זה ,וכאן [ברכות לב ,א]
דרשו שזה שאמרו בשביל כסף וזהב שהשפעת
להם עד שאמרו די הוא שגרמה להם ,ובזה
תתבונן אח"כמנין שחזר הקב"ה והודהלו למשה
שנא'וכסף הרבתי להם וזהב עשולבעל ...שהודה
הקב"ה למשה וכסף הרציתי להם היינו ביזת
מצרים ,וע"י שנהנו מן נכסי מצרים ע"כ נשאר
אצלם כח הפועל שפעלו המצרים בנפעל היינו
בנכסיהם ,ע"כ וזהב וכו'
נלמד דעת שרוב החטאים באים כשיהנה האדם
מן ממון כזה שיש
וכשישוב האדם אל י"י הנה ידע הסיבה סמה
לשוב ויפשפש בדבר .הלא תראה בסדר היום
הקדוש בגמרתפילתינו בתפילתנעילה הנהסידרו
לנו אנשי כה"ג ברוח קדשם אתה נותן יד
לפושעים וכו' ותלמדינו ה"א להתודותלפניך על
בו כח ופועל רע,

סור מרע

הוספות (עמי מה-מו)

כל עונותינו למען נחדל מעושקידינו וכו' ,הכן
הדבר שהוא הכולל של כלעונותינו ביש תחתיד
האדם ממון שאינו ביושר ,והכח הפועל בנפעל,
וכאשר יהנה האדם מממון הזה ותהי לו לזרא
ויתילדו אצלו תאות רעות.
ולהיות הדבר הזה גדול אצלי ופנה לתורה
ולעבודה ,הנה ארחיב עוד במקצת
דברים אמר ננוד אדם"ו הרב הקדוש מהרס"מ
זצוק"ל שיש להתפלא עלהילדים שמחנכין אותם
מנעוריהם בעוד שהם קטנים לתורה ולעבודהזו
תפילה [הולכים לבית רבם ומתמידים בלמוד
תורתם ומתפללים בכוונה] ועונין אמן ויהש"ר
[ומיישרים אורחותם] ,הנה בעוד השני ערלה
עליהם ואעפי"כ המה מורגלים בתורה ועבודה,
מהיכן יארע כזאת כשמתגדלים [מתהפכים ח"ו
במדותגרועות ומבטלים התורה והתפלהוכיוצא],

פורקים עול התורה מעליהם ועוסקים בעסקי
העולם ברשות ובאיסור ,הלא הי' מהראוי שיהי'
להם הדבר בטבע לבליזיזו מן התורה אפילוזיז
כלשהו ,כמ"ש חנוך לנער עפ"י דרכו גםכייזקין
וכו'[הרי התורה שלמדו בקטנותם הוא הבלשאין
בו חטא ,היה מהראוי שתעמוד למשען להם
ויוסיפו אומץ בנפשותם,כי מצוה גוררת מצוה
ואמר אדמ"ו זלה"ה שמגיע להם הדבר הזה על
אשר האכילום אבותיהם ממון של איסור הבא
לידיהם [ע"י מו"מ שאינו באמונה] בגזל וחמס
וריבית ,וכח הפועל בנפעל ,וכאשר הבנים
נתפטמו מזה [ושב להם לבשר מבשרם] הנה
מתעורר [ונולדים] להם עי"ז תאות [ומדות] רעות
ופורקים עול התורה מעלימו ואוחזין מעשי
אבותיהם בידיהם .זה תוכן דבריו זלה"ה ובזה
תבין מ"ש הכתוב פוקד עון אבות על בנים וכו'
ומתרגמינן כד משלמין בנייא למחטי בתר
אבהתהון ,וע"כ נצטוינובוידוי והתוודו את עונם
ואת עון אבותם ,וכן נהגינן לומר בוידוי אבל
אנחנוואבותינו חטאנו,וכדין הוא[ .תורהזו בשם
הרה"ק מהרמ"מ אמורה גם בס' אברא דפרקא
(אותקכו.עייש"ב) ומשם נעתקולכאן ההשלמות
בין האריחיים .וראה עוד בס'מניד תעלומה (על

רעשה טוב

ריא

פ' היה קורא ,דף ט"ז ע"ב ,ד"ה ולא נכלם) בשם
הרה"ק מהרס"מ בביאור והתודו את עונם ,ונוסח
הוידוי אבל אנחנו ואבותינו כו']
והנני מעידכיראיתיבעיניצדיקים גדולים אשר
יראתי לגשת אליהם ,וכאשר באו לידי
נסיון והשתדלו להשיג ממון ובפרט בתביעה
בפה ,נתרוקנו מכל וכל ואבדו מעלתם וכבר
דברתי בענין התביעה בפה במ"א ,שהוא כעין
האשה המקבלת מן הדכורא ולבעבורזו נבראת,
ואעפי"כ אם תובעת בפה יוצאת וכו' ,כי נאמן
הוא בעל מלאכתה אשר ברא אותה בתכונה זו
להיות מקבלת ,הוא יזמין לה הקבלה בעת
המצטרך וכענין הזה הוא באיש המקבל מאחרים
בשגם אינו מבחין אם מקבל ממון מאנשים
שאינם הגונים ,והכח הפועל מחטיאו.

והנה תראה שגם דבר הזה נלמד מדור דעה

שביזת מצרים היתה ע"י תביעה בפה,

ואירע מה שאירע בשגם שהי' זה רצון הש"י,
הנה כבר רמזתי לך שהי' זה רצון הש"י כדי
להורות מהם תשובה וכמשארז"ל ,ואעפ"כ צדקו
דיניו ומשפטיו ית"שכי אעפ"כ הי' הדבר תלוי
ברצונם כי ע"י התורה הנה היא תבלין למתק
היצה"ר וכל המדות רעות ואעפ"כ הי' הדבר
לטענה שטען משה רבינו ע"ה עם הש"י והודה
הש"י לדבריו .והנהידעתי מרבותינונוחי נטש
שכאשר הגיע לידם ממון שהכינו שכעליהם
הסגילובו כח הפועל לרע ,לאהיונהנים מהממון
ההוא והשליכו מידם אותו הממון באין רואה.
וקבלתי שעכ"פיראושיגיע הממוןלידנכרי אשר
לא מבני ישראל ,במקום המצטרךליתן להם ודי
בזה.בניידידי הרחבתי קצת כזהכיידעתי שהוא
שינה לתורה ולתשובה ,אשרי האיש אשר ישנה
וישלשבדברי אלה הנאמרים באמתויבין הדברים
לאשורם ,ואז טוב לו ולזרעו עדעולם.

רבס' אגרא דקלה פ ,שופטים (ד"ה כי הגרים
האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים
כו' ) קנלתינו מרבותינו כח הפועל בנפעל
ממילא ממונו ורכושו של אדם שהאדם מסגלו

ריב

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' מה-מו)

ע"י מעשיו הנה יש כממון ורכוש ההוא כח
הפועל ע"כ נאסרלנו לפרוט מתיבתהמוכסיןכית
שכח הפועלישבממון ההוא והאדם הכשריקחנו
לעצמו הנה יגרום לנפשו פעולת זרות כפי כח
הפועל הנפשחמבעלים הראשונים .ועתה אםעיני
שכללךתבין את אשרלפניך אשרבעינינוראינו
כמה אנשי שם אשר פיתם היצר לתבוע חלקם
והשתדלו בפרנסתם לקבל ממון מכל אדם,
ונשארו אח"ככליםריקיםכי הממוןשסיגלומבני
בלי שם דבק בם ובנפשם וכיבתה השלהבת אש
אשר בער בקרבם באהבת היוצר כל והנה לפי"ז
יהי' אסור לקבל ממון מכל אדם גם בזולת
השתדלות ,זה אינו ,כי אם האדם אינו משתדל
רק הש"י שולחלו ממוןע"י איש פרטי הנה מתת
אלקים הוא והש"י נק' בעליו של הממון הוא
יופיעומזמיןלו את הנאותלו ולנשמתו (ואעפי"כ

ידוע מאדשי מעשה רבותינו הקדשתם בעלי

רוה"ק כאשר בא לידם איזה ממון מאנשים בלתי
הגונים לא רצוליהנות ממנובכדי שלאיקנוקנין
בנפשם מכח הפועל שבקרב הממון וכברהיהלי
פתחון פה לפני רבותינו בנידת זה ואמרו לי
שעכ"פ בממון כזה בבואלידי האדם יראה האיש
המקבל שיבא לידי איש אשר לא מבני עמינו
הוא).

רמצאתי סמיכות לזה בתורתינו מענין יעקב
שהשתדל במקלות ואמר אח"כ בבואו
לארץנכסי חו"לאינןכראיןלי ועשאםכמיןכרי

וכתנם לעשו כידוע מרס"ל .ותבין לפי"ז גם
במנחה ששלח לעשו ,נאמרויקח מן הבאבידו...
רצ"ל מן מה שסיגל בתחבולתו ע"י השתדלות
במקלות וכיוצא מזה שלח מנחה לעשו אחיו,
משא"כ מה שהש"י בעצמו פעל ועשה כמאמר
המלאך ראה העתודי' העולים על הצאן הנה מתת
אלקים הוא הגם שהי' בחו"ל לא איכפתלי' והנה
בכאן הש"ינתןלישראל אתכל טוב ארצותהגוים
האלה ממונם ורכושם המה יירשום ,הנה יש
לחושכי כח הפועל בנפעל ובכח הרכוש האלה
טמון מדות הרעות של הגוים ,הנה כאשר יהנו
ישראל ממנויש לחוששיקנוקנין בנפשם לעשות

לעץ הח"מ

כמעשיהם אבל לא כ 7הוא,כי ישראל יירשום
ירושה ונתונה מאת הש"י ,והש"י הוא הבעלים
של הרכוש .וזה שהתחילכי אתה בא אל הארץ
אשר י"י אלקיך נותן לך ,ואין זה בהשתדלותך
ליקח מיד הרשעים האלה רק הש"ינותן לך ,ע"כ
אני מבטיחך שעי"ז לא תלמד לעשות כתועבות
הגוים ההם .ואח"כ מצוה בציווי לא ימצא בך
וכו' ואח"כ הזהיר אזהרה כוללת לכלזמן תמים
תהי' עם י"י אלקיך רצ"ל במסלימות ותמימות
תהי' עם י"י שלא תשתדל ,ולא תאמר הן אמת
שהכל פעולה מאת י"י אבל מן הצורך ג"כ
להשתדלותי ,וזה לא נק' תמימות ושלימות עם
י"י ,רק שב והכבד והש"י ישלח לך את הנרצה
לך ואז תהי' תמים עםי"י ולאיבאלך מזה פועל

מגונה ח"ו מכח הפועל שבממון הניתן,כי הש"י
הוא הנותן לך והוא הבעלים ואין כאן בית
מיחוש .ואמר לראי' ע"ז כי הנה הגוים האלה
אשר אתה יורש אותם אל מעוננים וכו' ישמעו
ואתה לאכן(וזה הואמפניכי)נתןלךי"יאלקיך,
ולא ירע לך הכח הפועל מבעלים הראשונים כי
הש"י הוא הבעלים והוא דבר נחמד.

(רלא תשאל ע"ז הנה לפי"ז אסור להשתדל
בשום מו"מ בחרישה וקצירה ,זה אינו,כי
נצטוינו ע"ז כראות האדם שהש"ימזמיןלו מו"מ
שדות וכרמים הנה זה חפץ הבורא ומתת אלקים,
הנה השתדלותו הוא בחפץ הבורא .אבל להוסיף
בהשתדלותאין זה טוב רק עשה והצלח במתת
אלקים .והדברים ארוכים יובנולמשכילים).

ובסן אנשא דפרקא (אות פב) :זהר (בראשיתדף
ע"ח ע"א) לך לך וכו' ומבית אביך דלא
תשגח בביתא דאביך .וכתב הרמיז ,ר"ל שלא
יהנה כלום משלאביו שלא יחשוב לבררבירורים
מבית אביו מניצוצי קדושה הכמוסים שם ,לפי
שעדיין לא הגיע זמנם לתקן .מזה ילמוד אדם
דעתלהזהר שלא להנות מאדםשאינוהגת ובפרט
המשתדלים בעצמם להשיג ממת מרע מעללים
ואנשי בליעל הם המתטפשים וקונים לעצמם
מדות רעות כי כח הפועל בנפעל ,והאדם הרע

סור מרע

הוספות (עמ' מה-מו)

מעללים שהסגיל המעות הוא ,הנה כח הפועל
בנפעלהיינו (המעות) ,והאיש הישרבלוקחו אותו
הממון ולאיוכל לברר הטובמן הרע קונה לעצמו
מדות רעות .ומש"ה נאסרלנו מרבותינו ז"ל (ב"ק
קיג א) אפילו לפרוט מטבע מתיבת המוכסין
ועוד שם (אותיד) .משמע בתקונים דאפילוצדיק
גמור לפעמים מחמת ביטול תורתו צריך להיות
נע ונד בשביל פרנסתו .הנה תראה דהגם מי
שנקרא צדיק עכ"ז מפני ביטול תורה מצטרך
להיות נודד ללחם ,א"כ כל שיש בידו לתקן הוא
כשרואה האדם שפרנסתו קשהעליו בביתויוסיף
אומץ בתורה ולאיצטרךלהיותנודד ללחם ותבין
עי"ז הא דאיתא בגמ' (מגילה כח א) דר' אלעזר
כי הוה מזמניליה לא הוה אזיל ,ור'זיראכי הוה
מזמני ליה הוה אויל ,רמאן דהוה אזיל ס"לכיון
שהוא אינו עושה שום השתדלות וממילא שדרו
ליה מבי נשיאה שיהיה נודד ללחם א"כ מן
השמים הוא בשביל ביטול תורה ח"ווקיבל ע"ע
דין שמים ,ומאן רלא הוה אזיל היה סוברכיון
שאפשר כ"ז ע"י הוספה אומץ בתורה היה מוסיף
בתורה אומץ ולא הוה אזיל הנהבין למרובין
למר הוא רק כשרואה האדם שמן השמיםהניעוהו
להיות נודד כגון דמזמני לי' להיות נודד ,אבל
שיהיה נודד מעצמו מחמת שרואהקישוי פרנסתו,
זה ודאי אינו מן הראוי לעובד י"י באמת ,רק
כשרואהקישוי פרנסתו יראה לעשות באופן שגם
צפור תמצא בית ולא יצטרך להיות נודד ללחם.
וכבר דברנו בס"א גנות המשתדלים ,ובפרט
כשתובעים בפה פרנסתם ,דמיון האשה המקבלת
כשתובעת הקבלה בפה יוצאת שלא בכתובה
וכאן עת לקצר
ועוד שם (אות סו בסוף הספר) :מדרש רבה פ'
דברים (פ"א ה) אלה הדברים אשר דבר
משה ,אלו אחר הוכיחןהיו אומרים זה מוכיחנו,
משה שכתב בו (במדבר טז טו) לא חמור אחד
מהם נשאתי ,לזה נאה להוכיח את ישראל עכ"ל.
מכאן תוכחת מגולה למי שנוסע ממקום למקום
להמציא טרף לביתו ולקבץ ממון על ידו ,ואגב
זה מוכיח את העם כפי הנהוג ברבת המון ,הלא

ועשה טוב

ריג

דבריו לא יכנסו בלב השומעים ודי בזה למבין.
כיון שנוסע ובדעתולהיות מקבלאינויכוללהיות
משפיע ,והוא כעין אנדרוגינוס שלא הכריעו בו
חכמים ,והוא בריה בפני עצמו.
ובסי דרך פקודיך מ"ע א (בד"הי עוד תדע
קיי"ל).. :והנה כמו כן ברוחניות יכוין
להוליד ע"י שכלו עבדים לאלקי עולם בהאיר
שכלם בתורה ולהשיבם לעבודתו ית"ש שאו הוא
נהנה והם נהנים ,משא"כ בזרעו ד"תלריקדהיינו
שימכור ד"תוידרוש בעבור שיכבדוהווירבוהונו

וכיוצא.
עוד שם מל"ח בו-כס (חלק המחשבה אותו ח):
הגם שצריך לנהוג במנהג דרך ארץ בטבע
עכ"ז לא ישים מגמתו לטבע רק להתקיף בעל
היכולת הנותן כח לטבע בהשגחתו כרצונו ,והנה
כאשר מחשב שישיג איזה ענין ע"י השתדלו
בטבעיים הלז היינו מו"מ ורפואה וכיוצא הנה
עבר על לא תעשה לך פסל ,ובנטותו להסיכה
בתנועותיו זה מיקרי השתחוואה נטיית הגוף (כן
קבלתי מאדמו"ר) ..רק זאת עשווחיו בכלעניני
סיבות הטבעיים ישים מגמתו לסיבת כל הסיבות
בעל היכולת ובעל הכוחות כולם והוא יזמין לו
צרכיו ע"י איזה סיבה שייטבבעיניו.
המשכיל על הדבר ישים זה לנגד עיניו ולא
יבלה מבחר הזמן בריבוי השתדלות
העולמיי' .ובפרט אותן הנהנים כמה הן צריכין
להתרחק מהשתדלותתביעת חלקם בפה אשר בזה
בעוה"ר מוכרים תורתם ועבודתם ונוגעים לשמצי
ע"ז .וכבר קדם מאמרינו בזה לפני אנשי בריתנו
בענין מה שארז"ל התובעת בפה יוצאה שלא
בכתובה,כי אסור להמקבל לתבוע הקבלה בפיו
כי מי שעשאו כרצונו להיות כלי מוכשר לקבל
מאחרים הוא יזמין המשפיע בעת הצורך .הבן
הדברים .דברנו מזה בדרך ארוכה בס"א .המתבונן
יבקש מהש"ימחילה על העברוישוע' עלהעתיד,
והש"י ירחמהו.
ובש הגהות מהרצפט (בשלח על דף מד ע"א
ד"ה ויהי בשלח) :אחז"ל הרוצה ליגונות

ריר

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' מו-מז)

יהנה כאלישע ,רצ"למי שרוצהליהנותמבני אדם
ולקבל מהם צדקה וג"ח יהנה כאלישע שכוונתו
הי' לש"ש ,שהי' יכול להתפלל שהש"ייזמין לו
פרנסתו שלא ע"יבני אדם ,אבלכיון שראה שבני
אדם מבקשים בעצמםליחןלו מחסורוהבין שזה
רצונו ית"ש ,לא בעא לאטרחא למארי' להתפלל
שימציא לו פרנסתו באופן אחר
עמ' מו-מז

הלילה לקמץ גמרא ופוסקים ...מתוך
שחסידים הם תורתם מתברכת...
וכתב בספר והי' ברכה (פתיחה למס' ברכות,

ד"ה וי"ל סתם) .התחיל בברכו"ת ,דמאן
דבעי למהוי חסיד"א יקיים מילי דברכו"ת,
והקדימה תור"ה שבע"פ לדבר מענינים הנוגעים
לחסידו"תכענין שאמרז"ל מתוך שחסידי"ם הם
תורת"ם משתמר"ת (מתברכ"ת) ומלאכתם נעשית
מאליהם (הגם שכתבתילעיל דהלכה כר' ישמעאל
דאמר הנהג בהם מנהג ד"א ,עכ"ז גם ר"י מודה
לרשב"י דדרכי החסידו"ת מועילים שתתברך
התורה במעיו) דהנה זאת התור"ה ארוכה מארץ
מדה ,והנה המתנהג בדרכי החסידותהיינולפנים
משורת הדי"ן מבלי גבול וצמצום ,הנה יסייעהו
הש"יגם בעסק התור"ה מבלי גבול וצמצום אחי
ידידי הבן הדברים ויונעם לנפשך ,כי הוא דבר

עמוק בחכמה.

ועוד שם (פ"ה מ"א סוד"ה והנה מקום ,וד"ה
ועתה) חסידים הראשוניםהיו שוהים וכו'
שהחמירו מאד בכוונתם בכדי שיהא להם ממילי
דחסידותם הארת האור מקיף ועתה תבין הא
דשאלו בגמ' תורתם מתי נעשית ,ותירצו מתוך
שחסידים הם תורתם משתמרת וכו' ,והוא לפלא.
אבל הוא הנרצה ,השמירה הוא מן האור המקיף
שבורחים ממנו החיצונים כמ"ש האר"י ז"ל,
וכמ"ש וראו כל עמי הארץ כי שם י"י נקרא
עלי"ך דייקא והנה השכח"ה באה מן החיצונים
כנודע ,וז"ש בגמ' מתוך שחסידים הם הנה להם
ניתן למורשה הארת אור המקיף ,ע"כ תורתם

לעץ החיים
משתמרת הבן הדבר מאד

ובסי מניד תעלומה (על פ'אין עומדין הרא"ש
ונושאכליוסי' א') [ד"ה] מעדנייו"ט אות
א' וכו' מתוך שחסידיםהן תורתם מתקיימ"תוכו'
ובגמ' תורתם משתמר"ת יש ללמוד מזה שזה
מדבר דוקא בחסידים שכבר מלאו כריסם בש"ס

ופוסקים להלכה,ואין חשש רק כשלא יהי' להם
פנאי לחזור על לימודם וח"ו תורתם תשתכח
מהם ,ע"ז תירצו מתוך שחסידים הם תורתם
משתמרת ולא ישכחו מה שלמדו וטעמא רבא
אית בי',כיון ששוהין כ"כ בתפילה ומשהין את
המוחין למעלה ,כמוכן גס המוחין שלהם ישהו
מה שלמדו ולא ימוש ממוחותיהם .משא"כ אותן
שלא מילאו כריסם ולא למדו כ"כ ,אינם רשאים
להאריך כ"כ בתפילה להתבטל מלימוד ,דהאיך
יתאמר עליהם תורתן משתמרת ואין התורה
חקוקה אצלם נ"ל

ועוד שם (בד"ה ברא"ש סי' י"א חסידים
הראשונים) .כמש"ל דמדשני הש"ס מתוך
שחסידים הם תורתן משתמרת משמע דכבר מלאו
כריסם בכל הש"ס ופוסקים ,וא"צ רק לחזור על
לימודם כדי שתשמר תורתם ולא תשכח מלבם,
דבתורה כתיב התעיףעיניך בו ואיננו ,ע"כ אמר
מתוך שחסידים הם תורתם משתמרת (דכתיב פי'
פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה ,הבן
הפירוש [ראה בס' וה" ברכה פתיחה למס'
ברכות ,ד"ה וי"ל סתם]) אפילו אינם חוזרים על
לימודם כ"כאין התורה נשכחת מהם א"כ אין
זה מדבר רק באותן שאינם צריכין רק לשימור,
אבל מי שצריך ללמוד שלא מילא כרסו עדיין,
ודאי א"צ לשהות רק מעט,כי תורתומתינעשית.
ע"כ בזה"ז מדינא כתבו הרמב"ם והטור רק
לשהות מעט נ"ל

ובסי דבריםנחמרים(פירוש המשניות אות לד):

שמעתי מכבור מחף הקרוש מהרצ"ה
זצוק"ל,דריי
ך אר"ץ בגימטריא תפל"ה ...הנה
ש
ר
לפ"זיש לפ בכאן מאמר התנא ברמז אםאין
דר"ך אר"ץ ,תפלה ,אין תורה ,ואם אין וכו',

סור מרע

הוספות (עמ' מז עמ' מז-ממ עמ' מח)

דשניהם כאחד דוקא טובים תור"ה ותפל"ה
[וכדאיתא] שם בגמ' ,איהו סבר זמן תורה לחוד
וזמן תפלה לחוד והוא רק בדרך רמז.

עמ' מז

כלדבור ...יעשה בו יחוד ,כמשי"ת להכא.
ראה גם בעמ' קיג-קטו קיט (ובהוספות לשם).
ככל דכור הוא זווג כטעם ראוה מדכרתוכו'.

ראה

בס' ברגה משולשת לכתובות פ"א מ"ח

..תשמ"ח .יעק"ככמילואו .כעויהי' יעק"כ
ככחי' כי"ח...
וכתב בס' אברא דגלה פ' בראשית (ביאורי

מד"ר פרשה יט) [ד"ה] ענין מה שאמרו
בחטא אדם הוא בנסתרות ,עי' כ"ז במקובלים
ויראתי בפצותי פי ואיזה פרטים ברמזי תורת
השם נרשום בכאן .סחטה ענבים ונתנה לו
סחיט"ת ענבי"ם רצ"ל כי כל אות כשרוצין
לסוחטו ולפרשו בדיבור בעל כרחך ימשך ממנו
אותיות מילואו ,כמו שרוצין לומר אל"ף ע"כ
ימשך ממנו למ"ר פ"א ,וא"כ אותיותהמילוי של
ענבי"ם נקראים סחיט"ת ענבי"ם היינו ענבי"ם
כולו במילואו כזהעי"ןנו"ן בי"ח יו"ד מ"מ בגי'
תשמ"ח,כי הנה גרמה היללה בעולם והתעוררה
לילית הרשעה כנודע וז"ש רבנן לקמז [במדרש]
התחילה מיללתעליווכו' ועיקרהתיקון בשמחה
של מצוה לשמוח בהשם ותורתו ומצותיו
(משא"כ המשמח לבו בעבירה ובזחות הדעת ח"ו
הוא עיקר היללה בהתעורר הכח התאוית של
לילי' הרשעה כנודע) ,ע"כ אית שמחה ואית
שמחה ,ע"כ נצטווינו בימי הסוכות שלוקחין
אתרוג לשמחה למ"ד עץ שאכל אתרוגהי' (ואלו
ואלו דא"ח) כנודע ,ושמחתם לפני ה"א שבעת
ימים בין והתבונן,יעקבאבינושופרי' דאדם הוא
עיקרתיקונוכנודע ,ע"כיעקבבמילואו כזה יו"ד

עי"ן קו"ף בי"ת ג"כ בגימטריא תשמ"ח (לרמז
על שמחת מצוה ותורה ועכודה לתיקון חטא

ועשה טוב רטו

אדה"ר שחטא בשמחת לב לעבירה להתעורר
שמחה אחרת ורמז בנביא אל תשמ"ח ישרא"ל
אל גיל בעמים) ורמז נכון בתורתנו ויעקב נסע
סכתה ויבן לו בי"ת ,דידוע דאות במילוי נק'
בי"ת,כי בלא המילוי הוא אבן כמ"ש בס"י ,וזה
שרמזויעקב נסע סכת"ההיינו בהגיע חג הסוכות
אז ויבן לו בי"ת נעשה בתים מהאבנים היינו
שנתמלא תיבתיעקב והוא בגימטריא תשמ"חזמן
שמחתנו ,והכן
עמ' מז-מח

חיצונים וקליפות ...נקראים רבי"ם.
ראה בס'ר"ל "שרה (מע' ר ,ד"ה רשות הרבים)
בני יששכר (שבתות ,מא' ה אות א ,ניסן,
מא' ד דרוש ע"ד הרמז) אגהק דבלה פ ,וירא
(ד"ה ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים)
ועור
עמ ,מח

ע"י דכרים אשר מדכר כפשטיות .עום"ק
מטפר רל"ו .

ראה

בס' פרי קדש הלולים (שער הברכות ד"ה

ובענין הנוסחא)  -נעתק להלן בהוספות
לעמ' קכט

ועוקשהיחוד כקולודיכורהוי' אדנ"י כדאיתא

כתיקונים.

וכתב בס' אברא דפרקא (אות כו) בתיקונים
(בהקדמה ג ע"א) בכל אתר ובכל ממלל
צריךלכוונאדיבורא באדנ"יקול בהוי"הולייחדא
לון כחרא ביחודא דאיהויחיד נעלם דמחברלון
ומייחדלון כחדא ,וביה צריך הכוונה דלא תליא
למימר ביה קול ודבור אלא מחשבתא עיין
בכס"מ ראם יתפלל אדם לזו"נ הרי נאמר בכל
קראינואליו ולא למדותיו ,ואם יתפלל לא"סאין
תפלתו תפלהכילית קול ודכורתפיסאביה כלל
ולית מחשבתא תפיסא ביה כלל ,כל מחשבת

רטז

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' מט)

מציאותו מכח פעולותיו .אבלעיקר התפלה לז"א
מכח אור א"ס שבתוכו נשמת כל החיים ,וא"כ
הדבור והקו"ל הוי"ה אדנ"י זו"נ והכוונה ליחיד

נעלם בתוכם נשמת כל הנשמות וזהו הפירוש
לשיקובה"ו (היינו אנחנו עושים המצוה הזאת
לעשות הכנה לזו"נ שיתייחדו,וענין יחודא הוא)
ע"י ההוא טמיר ונעלם,כי כאשריהי' להם הכנה
יאיר עליהם ההשפעה מהטמיר ונעלם שיתייחדו
ביחודא חדאעיי"שבאריכות .והנה תתבונן אדנ"י
הוי"ה אין סוף בגימטריא רחמים,כי ע"י תפלה
כזאת מתעורר שורש הרחמים ותתבונן שאומרים
ביום שנשמעקולינו במרום קול שופר ,שומעקול
תרועת עמו ישראל ברחמי"ם והוא יום משפ"ט
בגימטריא קו"ל דבו"ר כונ"ה ,וג"כ דבור וקול
וכונה בגימטריא עבודת אמ"ת.
ד שם (אות כג) קמלנו ,בכל דבור ודבור
יעו
יכוין האדם ליחד קול ודבור הוא הוי"ה
אדנ"י ,וכ"הבתיקונים כו' קו"ל דבו"רבגימטריא
שמ"ח ,ה"ס שאמרז"ל (ירוש' חגיגה פ"ב ה"א)
שהיו הדברים שמחים כנתינתם בסיני הבן מ"ש
נעים זמירות (תהלים טז ח)שויתי ה'לנגדי תמיד
וכו'לכן שמחלביוכו' .הוי"ה אדנ"י בקול דבור
בגימטריא אמ"ת ,והוא הרמז שפת אמ"ת תכת
לעד.

ועוד שם (אות כה) בעיינו ראינו מכבוד
אדם"ו הרב הקדוש מהריעי"צ זצלה"ה
אשר הי' קורא מהכתב שמות בני אדם שכתבו
לו ,הי' מתבונן ברוח קדשו מעשה האיש ,אםזך
ואםישר פעלואובהיפך ח"ו .וכמה פעמים שמעו

מפיו שהי' אומר קודם הקריאה לשיקוב"ה .והוא
לדעתי שהיהמכוין הקולוהדיבור ונתהווה היחוד
למעלה בשורשי הנשמות ,וע"י היחוד הזה
שבשורש היה מתבונן בענפים הם הנשמות
הנולדים מהיחוד והיה מבין במעשיהם .וזהו
לדעתי (שמואל א טזז) אדם יראהלעינים ,רצ"ל
כשמסתכל רק בבחי' מה שהוא אדם,אזי לאיראה

רק לעינים ,משא"כ וי"י ,הוא וביתדינו ,החנו
שמכוין לייחד קול ודבור ,הוי"ה עם בית דינו
אדנ"י דינא דמלכותא ,אז יראה ללבב.

לעץ החיים

רעוד בענין קול ודיבור ראה שם (אות כב) ,ובס'
כני יששכר (שבתות ,מא' ה אות א ,ד"ה
והנה) רגל ישרה (מע ,ק ,ד"ה קול ודבור).

עמי מט

בכל דבור ודבור שאדם השלם הדבוק בבורא
מדבר כפשטות,ושיחתחולין של ת"חצריכים
לימוד ...בוודאי דרך התורה בו ...ובריות בו
יפקדו להזכירם לחחם.

וכתב הרב מוהרצ"ה במכתבו אשר בס' עשר

קדושות :ראיתי התפשטות החסידות
ומרגלא בפומייהו שנתגלה חכמת הבעש"ט אשר
נאמר בסוף ספר תולדות יעקב יוסף שבהתגלות
תורת הבעש"ט הקרוש והנוראיבא משיח והנה
מנעוריאני מכתתרגלי ממקום למקום ומחיל אל
חיל לבקש דבר ה'בין צדיקים ,אשר אדוני מורי
יודע אותיבהיותי חוסה בצלכנפיו ג"כיודעאני
בנפשי אשר האיש שלא הי' לו ידיעה בכתבי
האריז"ל אינו יודע שום דבר ואינו מבין תורת
שום צדיק המיחדים כיחודי צינורות דקים ודקה

מן הדקה קולעים אל השערה שוקלים בפלס

ומעגל כל דבור ודבור על חוט ומשיחה שערה
במדות ותיקונים עליונים וכל דבריהם מלובש
בפשטות .וכאשר היתה מאת ד' זאת לנו הוא
תכלית התגלות תורת הבעש"ט להלביש כל
הדברים בפשוטן ,ובכח הזה אנו ממשיכין
אלקותו והתגלות כבודו ב"ה וב"ש חי ד' וימלא
כבודו את כל הארץ ,ובכח הזה להעלות כל
הדבורים וכל ההוה וכל ההשתנות למקום
אצילותם ושרשם הזך והדק האחוז במדות ואורות
וכלים העליונים למקטן ועד גדול ,להמתיק כל
הדינים והגבורות להעלותם למקורם .והנה מי
אשר לא למד שרשי מדות העליונות בצנורות
הדקים בשיעור קומה לדמות צורה ליוצרה ,אינו
שומע אינו מבין שום דבור צדיק ההולך

בדביקותו ודבק במדות עליונות ,ובשמו יגיל

וידבר כל היום בשמותיו ית' אפילו בדברים

שנראה שהם חול ,כאמרם ז"ל שיחתחולין וכו',

סור מרע

הוספות (עמ' מט)

כי אינו יודע ערך שום דיבור איך ומה באיזה
ספירה הוא דבוק ,ושרש כל אות ואות על מה
הוא מרמז ומה הוא רושם אלקותבו אשר העולם
רושם האותיות האורות התורה

ועשה טוב

ריו

עמי מט

בענין עסק הלכה בדברים שאינםבמציאות...
תעמיק בדברבדברי הרב בעלהתניא...

וע"ז ממש אגיד בעדות ,כל זה נסיתי בחכמה
ולבי ראה הרבה והנה האיש אשר לאידע
ספר מפנימיות התורה ,בשמעו דברי הצדיקים
בפירושי הפסוקים אשר נראים כפשוטים והמה
עומדים ברומו שלעולם ברמזיםויחודיםוצרופים
עליונים ,נקל בעצמם לפרש פסוקי התורה
בחדודים יותר מיושרים ,וחכמים המה בעיניהם
ואינם מבינים גדולת הצדיקים ושרשי יחודם
ודביקותם בעולמותעליונים דרכי הלוכם בקדש,
ונעשים גדולים ג"כ ,גוט"י יודי"ן קלי"ג,
חסידים ..וכ"ז גרם שאינם יודעים שרשי המדות
איך לברר בכלהבירורין ועליות הטוב מן ההיפך
בצנורי יחודי העבודה התמה המסורה בלב כל
חכמי לב .וכאשר הצצתי בין החכמים גדלתי
ונתתי אל לבי וראיתי קוצר רוחי ושפלות דעתי
נגד הצדיקים בראותי אשר בכל תנועה מדקדקים
על חוט השערה ,אשריהם אשרי חלקם ,ועל וה
אנו מבקשים ושים חלקינו עמהם ולעולם לא
נבוש אמן.

וכתב בס' אגראדכלה פ' משפטים [ד"ה] :ואלה
המשפטים ,וא"ו מוסיף על ענין ראשך.
נ"ל דהוא אם יאמר איש מה לי לזאת להעמיק
ולהטריח את נפשי בחלק התורה הוה היינו
במשפט דיני ממונות בין איש לרעהו ,ואח"כ
יעמיסועלילישב ראשלדוןבין איש לרעהוויהי'
ח"ו הקולר תלוי בצוואריכי באפשר אטה הדין
ח"ו ,מוטב לא אעסוק בחלק התורה הזה ואפרוק
ממני איבה וגזל כו' ובאמת לא וה הדרך ישכון
אור התורה,כי לא זה היתה כוונת החז"ל במה
שאמרו כל החושך עצמו מן הדין וכו' ,רק באם
למד היטב כל משפטי התורה ואעפ"כ חושך
עצמו מן הדין (וזה דוקא באין הדור צריך לו)
ומונע א"ע מלישב ראש תבא עליו ברכה ,אבל
עכ"פאפילו אם לאידוןלעולםבדיני ממונותבין
איש לרעהו אעפ"כ מחויב להכריח את נפשו
לעסוק בכל חלקי התורה וצריך לדרוש ולחקור

ובש דברים נחמדים (פירושי הש"ס אות יז).
מנין שאפילו שיחתחולי"ן של ת"חצריכה
לימוד וכו' כלימיהייתי משתומם על המראה,
בדברי רבותינו רש"י ובעלי התוס' כשהביאו

והוא מפני שמשפטי התורה הם רצונו ית' שכך
הוא רצונו ית' אם יטעון ראובן כך ושמעון כך
יהי' הפס"ד כך ,ונמצא בזה שמוציא ד"ת לאמתו
משע רצונו ית' ונפשו דבקה בחיי החיים א"ס
ב"ה וב"ש ,כידוע להבאים בסוד ד' שרצונו ית'
נק' א"ס (דרוש נאידידיכ"זנם'ההגיאנק' בשם
ליקומי אמרים ויונעם לנפשך ,כי מאוד עמקו
מחשבותיו) .וז"ש בכאן ואלה כו' מוסיף על
עשרת הדברות ,מה עשרת הדברות לא סגי דלא
למדכיאין לך אדם בןחורין להיפטר מלימודם,
דצריך לידע אותם בבל עת וזמן ,כך המשפטים
צריךליודעם וללמדם אפילו לאיהי'דיין לעולם,
רקכדילהשיגרצונוית'ע"י התורה .וז"שלשון
תשי"ם בעל כרחך.והבן.

באיזה פעם בכל שיטת הש"ס ראי' לדבריהם
ממס'חולין אמרו בלשונם בשחיט"תחולי"ן,ולא
עשו [כן] בשאר מסכתות לומר בקידוש"י אש"ה
או בגיט"י נשי"ם ,רק כדאמרינן בקידושי"ן
ובגיטי"ן .אבל לא רצו לקרות דבור תורה בשם
חולי"ן ,וקראו בשחיט"ת חולי"ן .ואסמכו הדבר
הזה בדברי רבותינו אף שיח"ת חולי"ן של ת"ח
צריכה לימוד [והובא עוד בקצרה שם (אות לח)
ובס'כציד
(על פרק מי שמתו דף כ"ב
ע"א ,ד"ה רש"י בד"האינו נוהגוכו')].

שעימה

י התורה אפילו אם לאיהיה הדבר ולא
עלדינ
יבוא לעולם ,כנודע מרז"ל בבן סורר ומורהועיר
הנידחת וכמה איבעיות בגמ' שלא יארע לעולם.

ריח

הקדמה ודרך

הוספות ~מי 0

ובסי דרךפקודיך מ"ע כא (חלק המחשכה אות
ה ,ד"ה הס' שלא תהי').. :והנה הש"י ב"ה
אינו מושג מהותו ,והנה הוציאנו [ממצרים]
להשיג רצונו והנה הוא ורצונו חד וגם רצונואין
סוףכי הוא וחכמתו ודעתו אחד כמ"ש הרמב"ם,
וא"א להשיג רצונו כמו שא"א להשיג מהותו
כביכול ,רק נתן לנו השי"ת תורתו אור מעטה
לבושו ,וזאת התורה ירדה מגבהי מרומים וכל
התורה כולה בעצם שמותיו של הקב"ה וכל
השמות תלוים בשם המפורש הוי' ב"ה ,א"כ כל
התורה כולה נארגת ע"ש הוי"ה תורת הוי'
תמימה .דוק נא כל הדברים האלה בשל"ה
בהקרמת תולדות אדם והנה בירידת התורה
מעולם לעולם עד התלבשה בעוה"ז בסיפורים
גשמיים הנה הוא הוא רצונו ית"ש אשר נתלבשה
לטובותינו בסיפוריםועניינים גשמיים אם יטעון
ראובן כך ושמעון כך רצונו ית"ש הוא שיהי'
הפסק כך וכך ,א"כ אנחנו משיגים רצונו ית"ש
באמצעות התורה .דוק כ"זבם' תנגש .והנה רצונו
הוא שמו (שמ"ו בגימטריא רצו"ן) הוא ית'
העצמיי כביכול שם הוי' ב"ה והוא תורת הוי'
תמימה ,הבן הדברים.וכיון שהוא כןתבין ותדע
עיקר הח' שכתבנו תור"ה מ"ן השמי"ם נרמז
בוידעת"ם כ"י אנ"י הוי"ה ,והידיעה בהוי"ה הוא
ע"י תורה,בין והתבונן.
ובהנהגות ישרות (אות לג) :בעת עסקו באיזה
דבר הלכה ומבין ההלכה על בוריה
שכך הוא הרין ,יכוין שמשיג בזה רצון הבורא
אשרברצון הזה נבראו כל העולמות והוא ורצונו
חד ,נמצא מתאחדעי"ז עם הבוראית' אפילו לא
יהי' הדבר הזה לעולם.
עמינ

קבלתי מרבותי אשרהתיקון חצות מעורר עת
רצון למחוללו את אשרעיזת
וכתב בס' עמרת צבי (זח"ג קכא ,א [פרשת

נשא ,ד"ה ר' אבא פתח]) :ר' אבא פתח
אשרי אדם וכו' .נ"ב טעם לפתיחה לכאןעיין
היטב בשערתקון חצות,ותביןדברי המאמר על

לעץהחיים

ננץנו'ותביןסיום המאמראשרי אדם לאיחשוב
ה' לו עון אימת"י כשאי"ן ברוח"ו רמי"ה הינו
כשקם בחצות לילה והיה זווג יעקב ולאה שאז
נקרא יעקב איש תם בעלה דהאי תם הוא לאה
כו' ואז מושך חוט של חסד לזווג היום ,אימתי
כאשר בלילה שירה עמי כנודע לבאים בסוד ה',
כי היה בזווג הלילהאין ברוחו רמיה אמנם בתם
לבבו .ואז לא יחשוב ה' לועוןביום מצד חסדו,
הגם אשר יש בו איזה עון,כי בלילה היה זווגו
עם לאה סוד הענוה כנודע מדברי האריז"ל בשער
לאה ורחל ,ונעשה מן עו"ן ענ"ו ,והאיש משה
ענו .וזהו אשר שמענו מרבותינו בשם הבעש"ט
אשרי אדם לאיחשוב ה'לועון מדבר באדםצדיק
המשפילעצמו ומחפש בעצמוחיפוש אחרחיפוש
למצוא עונו לשנוא עצמו ,ואם באיזה רגע לא
יחשוב השם אשר לא במחשבתו דביקות הבורא,
אזי בעיניו עון פלילי ח"ו .וזהו עצם הענוה
שממציא חסרת בנפשו ,ואז לא יחשוב ה'לועון,
ר"לכי נעשה ענו,כי לועון .וכ"ז בתקת חצות
כי הזווג עם לאה.

ועוד באו דברי הבעש"ט הללו בס' עמרתצבי

(זח"ב כד ,ב [פרשת וארא ,ד"ה והאי
דכתיב אשרי אדם וכו']) :ועיין מ"ש בריש פ'
נשא קכ"א שדורש ר"א ג"כ זה הפסוקלענין ת"ח
וסיים ג"כ שם בזה הלשון אימתי לא יחשוב ה'
לו עת בזמן שאין ברוחו רמיה .ואמרנו שם כי

הפסוק מדברמגודל מדתענוהוחסידות,ואמרנו
שם נשם הבעש"ט דבר מתוק בפירוש הפסוק

אשרי אדם לא יחשוב ה' ר"ל אם באיזה פעם
בעת ורגע אשר הצדיק האדם לא יחשוב ה'ואין
מחשבתו ח"ו קשור בבורא כל עולמים ,לו עון,
כלומר נדמה ונחשבבעיניו לעון ח"ו .וזו מגודל
ענותנותו של צדיק ,ואז נעשה מן עון ענו .ואין
מקרא יוצא מידי פשוטו ,בודאי לצדיק כזה לא
יחשוב השם לעון ,כאמור לא הביט און ביעקב.
והבן.ואימתיכשאין ברוחורמיה (אותיות הרי"ם,
ונדרש במדרש על לא ממדבר הרים לשון
ההנשאות ורוממותוכן) רמיה בעצם נוכל לפורם

מלשת רוממות והתנשאותכיע"י הרוממות באה

סור מרצ

הוספות (עמ' נא עמי ע)

ההתנשאות והגאות והוטה לבו לרמיה ועיין
ביחוד תקון הגאוה ומשה רבינו ע"ה מגודל
ענונתנותו ושפל רוחו שהיה תקון שלימות אדם
ותקון פגם אה"ר בבחי' דעת רוח פנימי אפילו
יעקב מלבר ומשהתיקן מלגאו,לכןזכה להתוודע
אליו השם ופנים בפנים.ודי בזה.
וז"ל שם (וח"ג קכא ,א [פרשת נשא ,ד"ה ר'
אבא פתח אשרי אדם וכו']) וזהו אשר
שמענו מרבותינו בשם הבעש"מ אשרי אדם לא
יחשוב ה' לו עון ,מדבר באדם צדיק המשפיל
עצמו ומחפש בעצמו חיפוש אחר חיפוש למצוא
עונו לשנוא עצמו ,ואם באיזה רגע לא יחשוב
השם אשר לא כמחשכתו דביקות הבורא ,אזי
בעיניועוןפלילי ח"ו .וזהו עצם הענוה שממציא
חסרון בנפשו ,ואז לא יחשוב ה' לו עת ר"לכי
נעשה ענוכי לועון.

[בסי דמשק אליעזר (על הזוהר הק') מביא
"בשם רבינו כי קימת חצות הוא עיקר
תיקון הנפש ,יותר ממאה תעניות ,ובפרט מי
שעוסק אז בקבלה,איןלךזיכוך הנפש כמוקימת
חצות" עכ"ל ונראה שדבריו אלו מיוסדים על
דברי הרב מהער"ה בפרק זה].

הבעלי זהר ...הוופרוריי מדברא.

וכתב בס ,פרי

קדש הלולים (שער לולב ד"ה

ועשה טוב

ריס

דודי פה אל פה ,ויעשה לעצמוגירושין ויתגררו
מבית מנוחתו תמיד ,בדרך שהי' מתגרש רשב"י
וחבריו ומנהגם שיכתת רגליו איש איש ממקום
למקום.
עמ' נא

מי שחלק לו השי"ת בבינה יוכל להתבודד
כמהשכתו הן כעודת עומדכיןבני אדם...

בענין ההתבודדות ראה בס' אגרא רכלה פ' לך

(נעתק בהוספות להע' לה) -הבעל
תשובה ..אינך צריך להשתומם ולישב בדד
במערות וצורים [עיי"ש].

ועוד שם פ' נשא [ד"ה] :נשא את ראש בני
גרשון וכו' יתפרש ברמז לאותן המתגרשין
מבתיהם לעבוד עבודה לש"ש וכוונתם לטובה
שלא יתבלבל מחשבתם בביתם מטרדות העולם.
והנה הדרך ממעט את השם ,שאני רבנן כאלה
דפקיע שמייהו והבטיח הכתוב כי שמן תורק
שמם למשפחותם לבית אבותם .והבן.

ובסיר"ל מצרה מע' ה ,ד"ה התבודדות מעתיק
מס' ליקוטייקרים :כשרוצה האדם להיות
בהתבודדות צריך להיות עם חבר ,וכל אחד
יתבודד עצמו עם הבורא .אבל לבדו בחדר הוא
בסכנה .ולפעמים כשהוא דבוק יכול להתבודד
א"ע אפילו בבית שישבני אדם.

פרקג' משער הלולב):בעלי הזוהרקדושי
עליון היה כל ישיבתם וחניתם במערות צורים
ובפרישותם במדבריות ,כמו שכתוב בשער
הקדושה למהרח"ו ז"ל.

עמ' ע

ובסי נוצר חסד (על אבות פרק ד' משנה יד
בד"ה רבי נהוראי אומר הוי גולה):
אשריהם לצדיקים שגולין ממקום למקום וכו',
ויכניע לבבו בגולה ,כי כל היסורים בעולםאין
מכניעין לבב אדם כמו הגלות ,ויתקשר בתורה
ואז השכינה שורהעליו בדרך כמושראיתילמורי
ולמורי
הנאק מוהר"ר אברהם יהושע
ט
ע
ה
תיאפשריות
דוהיהקדחםדבינוצבי שכמעט אםהיה
אמר
לי מורי
היו כל ימיהם בגולה וגלות ,וכן

וכתב בס' מניד תעלומה (על פ' היה קורא,
הרא"ש סי' ב') [ד"ה] :הרא"ש אות ב',
אלא לשון זה [ארמית] מגונה בעיניהם להיזקק
לו .עכ"ל.עיין בזהר נח דף ע"ד ע"ב בס"ת וז"ל,
ממללן בלה"ק דמה"ש אישתמודען בי' ,ולא הוו
ממללךנלישן אתרא בג"כ כחוב ועתה לאיבצר
מהםוכו'דאלמלי משתעאןבלישן אחרא דמלאכי

והרבה דעותיש שמלאכי השרתאינןנזקקין
רק ללשון הקודש.

רכ

הקדמה ודרך

הוספות 5עכ(' נד)

עלאי לא הוו אשתמודעיןבי' גרע חשיבודאינון
חשבין למיעבד .עכ"ל משמע מזה דגם שארי
הלשונות אינן יודעין וכן בדף ע"ה ע"ב בגין
דחילא דלעילא לא ידעי ולא אישתמודעי בר
בלה"ק עכ"ל הרילך מבואר דכל הלשונותאינם
יודעים רק לה"ק מיהו בפ' לך דף פ"ט ע"א
בס"ת ז"ל אשר מחזה שד"ייחזה סתום הוה מלה
מני מה"ש בגין דלא יהא לון פטרא דקוב"ה
ממלל בההוא ערל מסאבא דהא מלאכי קדושי
לאונזקקיןבלשון תרגום,אי תימא דלאידעי והא
גבריאל אוליף ליוסף ע' לשון ותרגום חד מע'
לשון הוא ,אלא מנדעידעי אבל לא נזקקין תנן,
דלא חיישי ולא משגיחין עלי' דהא מאים איהו
קמייהו מכל שאר ע' לשון הרי מכאן מוכח
דדוקא הלשון הזה מאים קמייהו דמה"ש ולא
שאר הלשונות

ובש הנהות מהתצ"א (נח על דף עד ע"ב ד"ה
סתרי תורה) .ממללן בלה"ק דמה"ש
אשתמודען בי' ולא ממללין בלשון אחרא כאן
משמע קצת אשרכל שארי הלשונותאינםמכינים
המלאכים ,רק בלה"ק ועיין בפרשת לך משמע
דרק כלשון ארמיאינםמכינים עיין בתוס' וכר"ן
ועוד שם (עלדף עה ע"ב ד"ה קרובלסופו) בגין

דחילא דלעילא לא ידעי ולא אשתמודעי בר
בלשון הקודש בכאן מבואר שאינם יודעים
מה"ש שום לשון רק לה"ק וקשה ע"ז מהא
דגבריאל למדו ליוסף ע' לשון עי' בתוס' ואין
זה קושיא כל כך ,דכשרוצה הש"י שיעשה
המלאך שליחותו הנה יכול עשות ועוד שם (לך
על דף פח ע"ב ד"ה אחר כו') דא תרגום כו'
ולישנא דא סחים איהו מגו מלאכי עילאה .מכאן
משמע דדוקא תרגום אינם יודעים מה"ש אבל
שאר לשוגותיודעין.

[ובמה שמלאכי השרת אינן נוקקין ללשון
תרגום ראה עוד בס'כגיר תעלומה (על
פרק היה קורא ,הרא"ש אות ב' ד"ה שם וכן
הקשו בתוס'וכו').כנייששכר (אדר מא' ב דרוש
יג) .ועוד כתב הרב מוהרצ"א בהוספותיו לס'

לעץ החיים

חכמת הנפש (חכמת החלום אות ב) ומחמת
שאינו מצוי נעתיקנו כאן וזלה"ק (על מש"ש
בפנים :והאיך יודע המלאך כל המחשבות ,אלא
הנשמה מגדתלו וכו') :ובזה יתורץ קושי' התוס'
שהקשו אהא דאמרז"לדאין מה"שמכירין בלשון
ארמי ,הקשו והלא אפילו מחשבות שבלביודעים.
ולפי הנ"ל יונח דהמחשבה מחויבת הנשמה
להגיד להמלא"ך כי כן גזר היוצר בכדי שבזה
יוודע כי הוא ית' תוכן לבות ורוחות כנ"ל,
משא"כ הדיבור שאינו מחויבת הנשמה להגיד
להמלאך ,וכשאומר בלשון שמבין המלאך הרי
המלאך בעצמו שומע ,משא"כ כשאומר בלשון

שאינו מבין].

עמ' נד

תורה מביאהלידיזהירות...זריזות.
וכתת בס'ביתהטמבל (פ' קדושים) [ד"ה] והנה

מצינו במאמר רפב"י כמה הדרגות עד
בואו אל הקדושה כו' ,כי המאמר רפב"י תורה
מביא' לידי זריזות ויראו את אלהי ישראל וכו'
וכעצם השמים לטוהר ,כי התורה זו האורה
והמאור שבה מחזיר למוטב בהיות הלומד בה
לשמה ,ומסירה המסך העוורוןמעיני בשר כנודע
לטועמי' חיים זכו ומהזהירות בא לידי זריזות
באמר' נעשה ונשמע וזריזות גדולה להקמת
המשכן כו' מחמת בהירות עוצם חשקם לעבודת
האל המושרש בעדת השם הקשורים בשמו ב"ה,
כטעם צופיה הליכות ביתה (מלשון ויצף הברזל
או מלשון אור כמו צפה הצפית)ולחםעצלותלא
תאכל,כי הכ"י תתלהב נשמות עם הקודש לשוב
למקור הנחצב אהבת הבורא ב"ה.וזהו שרש מדת
הזריזותלכלפועלהרצון לעשותאיזה דבר מצוה
להתקשר בחשק אור התורה ,אז תשוטט נפש
אלקות בכנפי המיוחד לכלאיברי המצותאיברין
דשכינתא באהבת יראת אמרת אלהינו ומי שיש
בו מדת העצלות ר"ל בודאי גבר בו היסוד עפר,
ואז כביכול גורם שהאם תרבץ על הביצים
המכונה בהיקונים לקטני הערך ,ואז אין יכולה

סור מרע

הוספות (עמי נד)

לעלות ח"ו וגורם פגמי' גדולים ר"ל הנודע
מספרים קדמונים ומן הזה"ק וכו'.

מם כברייתא הזאת גירסות ..בסי מסילת
זוטרים ...או"חסי' א'...
וכתש בס' משק גנים (פי"ד אות א) :בברייתא
הלזו "ם כמה וכמה נוסחאות וחלופי

גרסאות ,ופירוש הברייתא בביאור נחמד ונעים
עיין בספר מסילת ישרים ותרוה צמאונך ותתן
מעדנים לנפשך..עיין בס' מסילת ישרים מדת
הזהירות קודם למדת הזריזות שזה מבחינת סור
מרע וזה בנעשה טוב ועיין בטור א"ח סי'
כתבזריז וזהיר ,ועיי"ש בב"ח.

א'

ובסי דרך עדותיך (פרשה א פס' ז) [ד"ה]
לשמר לעשות לשמו"ר תחילה הוא הל"ת
סור מרע ,לעשו"ת הוא המ"ע ועשה טוב ע"כ
לשמ"ר חסר ו' המורה על המעשה כנודע ,יו"ד
בחי' מחשבה ,ו' ששת ימי המעשה ולהיות
לשמור הוא מניעה מהמעשה ע"כ חסר ו',
לעשו"ת מלא ו' המעשה והנה לא אמר לשמר
ולעשו"ת ,כי שמירה מסור מרע מביא לנעשה
טוב ,ע"כ הםכענין אחד וכ"ה בברייתא דרפב"י

זהירות מביאה לידי זריזות והנה זהירות הוא
בסור מרע זריזות בועשה טוב.ועיין בס' מסילת

ישרים

מהתצ"א (פרשת בשלח ,אותקלג).
ובסי לקומי
וחמשים עלו בני ישראל תירגם אונקלוס
ומזרזי"ן וכו' .והוא מענין וחמ"ש את ארץ
מצרים,תרגומוויזרז.עיין בס'מסילתישריםלפי
גירסתו בברייתא ברפב"י ,זהירות מביאה לידי
זריזות קא פתר לה ,זהירות הוא בל"ת ,להיות
נזהר [מלעבור] ,זריזות הוא במ"ע .ולפי"ז הוא
הפירוש בכאן וחמשי"ם ומזרזין ,היינו זריזין
לקיום מצותיו .וזה שתירגם בתרגום ירושלמי,
מזחנין בעובד"א טב"א.

יימלו"ך לעול"ם וע"ד.
נ"ל בר"ת הש"מי"
במסח אחר נאמר כאן :אפשר רצה לומר הרב

יעשה טוב

רכא

שהוא ר"ת הש"מ י"י ימלו"ך לעול"ם
וע"ד .והנה היא פרפראות לחכמה .אבל לפי
פשוטו הפילוסופים הניחו זה השם לחומד קדום
אשרמוכן לקבל כמה צורות קראוהו חומרהיולי
הי"ו ל"י שההוויות ההווים אח"כ הי"ו ל"י
מקודם.
[אמר המכלכה"ד ,אפשר וא' התלמידים רשם דברים אלו
על גליון הוספות המהרצ"א ,ואח"כ נעתקו לחוך
דברי הרב כי לפי פשוטו אינו מוכן מ"ש "אפשר רצה
לומר הרכ שהוא ר"ת וכו'" ,מהי ההוה אמינא עתה רצת
הרכ ,האס מפני שכתב היול"י בתוספת גרשחסי הרי זה
אופן כתיבתו כשרצונו להדגיש התיכה ,וכפי שהוא בעוד
עשרות ומאות מקומות בכל כתביו וספד זה ככללם]

ובנוסח אחר נוספו בדברי הרה"צ מזידיטשוב
בפנים [אחר התיבות "כנודע כל זה"]"11 .ל
שלכן תפסו חז"ל כמו הרמב"ן והאר"י ז"ל לשון
היולי שהיא מלה יונית ,כי ר"ת י"י ימלו"ך
לעול"ם וע"ד,כי מעולם האצילותיורדת לבריאה
ונעשית שם בחינת כת"ר רדל"א ועתיק דבדיאה
ונקראה היכל ק"ק וכמה בחינות שונות והואיל
וצומחות מן מלכות בא הר"תי"י ימלוך כו'כי
מלכות מתפשטת לעולמות של מטה.
[וגם נוסח זה צע"גמידי מי יצא ,ועכ"פ ברור שלא הי'
לפני הרכ מוהרצ"א ,שאילו הי' לפניו לא ה" חוזר
וכותב "נראה לי כר"ת וכר" כלי להזכיר כי גס הרכ
מוהרצ"ה עצמו דרשו כר"ת]

וראה עוד כס' אגרא דבלה פ' כראשית (ד"ה כפסיקתא
אר"י ב"רסימת מתחלת כרחתו של עולס )מענין
ההיולי ,ואינו מרמזמידי כר"ת
שוב ראיתי כי כמהדורת פרעמישלא תרנ"ג רשס המגיה

ר'צביליד הגהתו הנ"ל של מוהרצ"א כצה"ל "א"ה

דכרי מרן ז"ל אלו תמוהים ע" כרמכ"ן עה"ח פ' כראונית
וכהקדמת הפ" המכונה להראכ"ד על ס'יצירה ויש לישב
דבריו בדוחק" ובהגהותיו שבסוף הספר הוסיף וכתב עי'
כפנים מה שצחנתי על הגליון ,וכוונתי די"ל ד' מרן שכ'
חומר קדוםאין כונתו ח"ו כפשוטו ,רק שנברא קודם כל
ההתות שממנו נשתכלל אח"כ כל ההומות אך זה דוחק,

רכב

הקדמה ודרך

הוספות ועמי גה)

דסגנון לשונו משמע דכא להקשות על ד' הרב המחכר ז"ל
ואורועיניכי נפל ס"ס כאן כהציון ,שצ"ל על תיבתהיולי
שכמוסגר ששם כ ,הרב המחכר ז"ל שר"תי"יימלוךלעולם
ועד ,ע"זהוסיף מרן אפשר ר"ל הש"מי"י כו' דאל"כיתיר
אות כמוכן ואח"כ אמר שלא תסכור קהה עיקר הפי' של
תי' היולי ,דזה היא רק פרפראות ,אכל עיקד פי' בל'
הפלסופים היונים חומר המוכן לקבל כו' ותי' קדום או
שהוא ט"ס או הפי' כמ"ש לעיל ח"כ ככוונת מרן ז"ל
[עכ"ל המגיה]

..אלמוג ...כסף חי ...הבורא כל עלמין פעל
כלזאת...
וכתב בס' בני יששכר (ניסן ,מא' יא אות א):
המפורמם כק"ש מה'
אמר הרב
רהת"י
ה באשר ידוע שלכל
קל
הל
תינחם מק%4אעץ ז
הענינים והנבראים ומיני המדריגות מחולקים
במעלה אשר הם בעולם,יש אמצעיביניהם ,כמו
כין דומם לצומח (אלמוג הוא דומם וצומה),כין
צומח לחי (כסף חי) ,בין חי למדבר (אדני
השדה).וכןבין תורה שבכתב לתורה שבע"פקרי

וכתיב (כל הענינים האלה הוא הכל להתוודע
ולהגלות ,אל אחד בראןיוצר אחדיצרן).כן הוא
בקדושת הזמן ,בין קדש לחול הוא חולו של
מועד .עכ"ד בקצת תוס'ביאור .ומעתהתביןכיון
שחולו של מועד ממוצע בין קדש לחול ,ע"כ
נרמז עיקר איסור המלאכה בתורה ונמסר הדבר
לבני אדם (למאן רס"ל דמלאכת חוה"מ אסורה
מדאורייתא רק שנמסר הדבר לחכמים אשר הם
יפרשו איזה מלאכה אסורה ואיזה מותרת) הכן
הדבר.

ועוד שם (סיון ,מא' ה אות כ) :והרש הקדוש
המהורסם נהטהאל מהר"*מקארעץזצ"ל
אמר ,קרי וכתיב הוא דבר ממוצע בין תורה
שבכתב לתורה שבע"פ,כידוע בכל המדריגותיש
דבר ממוצעכין דומם לצומהכין צומהלחיכין
חי למדבר (הכל להודיע האחדות אל אחד בראן
וכו') כן בתורהיש דבר ממוצעבין תורה שבכתב
לתורה שבע"פ והוא קרי וכתיב ...ונ"ל שהוא
בבח" יסוד צדיק ,כ"י כ"ל (בגימטריא יסו"ד)

לעץ החיים

בשמים ובארץ מתרגמינן דאחיד בשמיא וארעא.
והשם הטוב יכפר

וכסי ריחדודאים (עלדףי' ע"ב ד"ה ר'יוחנן)
.כל דבר שפושט צורה ולובש צורהישלו
זמן אמצעי ,ובאמצעיש לו כח ב' הקצוות וכמו
האמצע שבין הדומם לצומח (היינו אלמוג) יש
לו כח דומם וצומח,וכןיש אמצעבין צומחלחי
כיןחי למדבר כנודעליודע ,להודיעכי אל אהד
בראןיוצר אחדיצרן והנה תתבונן כשכבר הגיע
זמן הפסקת ניסים נגלים כשידוד והתחילו
להתנוסס הניסים נסתרים ,הנה הנס דאסתר הי'
בו כח האמצעי ,מעלת הנס הנסתר והנס הנגלה.
מעלת הנסתר שלא הי' בו שום הפסד המערכה
רק נעשה הכל בטבע .ואעפי"כהי' בו כח הנגלה
ג"כ ,כמושאין אדם מסתפק בנס הנגלהכייד ד'
עשתה זאת ,כן לא הי' באפשר להסתפק בנס
הלוה שנעשה בטבע לבד ומבלי משגיח ,רק כל
באי עולם הכירו וידעו שהוא בהשגחת המשגיח
וכליכול.
עמ' נה

מי שהוא מעשרה ראשונים ...שטל שכר
כולם ...לחלק לכ"א המגיע לו ,כי כולם
נשפעים ממש ...נשארבידו ג"כ כנגדכולן.
וכתא בס'מגיד תעלומה (על פ' שלשה שאכלו,
דף מ"ז ע"ב) [ד"ה] :ואריב"ל לעולם
ישכים אדם לבית הכנס"ת כדי שיזכה וימנה עם
עשרה הראשונים שאפילו מאהבאין אחריוקיבל
עליו שכ"ר כולם ,שכ"ר כולם ס"ד ,אלא אימא
נותנין לו שכר כנגד כולם עכ"ל כל כי הנהו
מלתא קא דרשי רבנן בפרקא ,הרי ריב"ל אמר
קיבלעליו שכרכולם .ואומרלך דהנה כונת בית
הכנס"ת הוא שיעור קומת השכינה מלכות שמים
עשרה פעמיםהוי'במילויההי"(7בגימטריא ב")7
בגימטריא שכ"ר (כסוד הכתוב שאמר אלקנה
לחנה הלא אנכי טוב לך מעשרה בנים) והוא
בגימטריא כנס"ת עם עשרהכוללים .והוא הרמוז
בדבריריב"ל שכ"ר כול"םהיינו שכ"ר עם כול"ם

סור מרע

הוספות (עמ' גה)

היינו כולליהם שהוא בגימטריא כנס"ת .והנה
לרעתי לכעכור זה יש כתיבת כנס"ת עשרה
כוללים יותר מן תיבת שכ"ר שהוא בגימטריאי'
כנים ,להורות דעשרה בנים הראשונים המה
כוללים את הבאים אחריהם .והנה זה שרמז
ריב"ל באמרו ישכים אדם לבית הכנס"ת כדי
שיזכה וימנה עם עשרה הראשונים (הנה לא אמר
כדי שידי' מעשרה הראשונים ,רק אמר וימנה,
רמזעלהמנין ומספר שיש כתיכתכנסתי'כוללים
יותר על עשרה בני"ם שמרומזין בתיבת שכ"ר,
להורות שהם כוללים את הבאין אחריהם ,והמה
מקבליםוכוללים כל שכ"רהבאים אחריהם ומהם
מושפעים האחרים וידוע דדבררוחניאינו נעתק
ממקום למקום ,וכיון שהמה לוקחים כל שכ"ר
הבאים אחריהם ,הגם שהאחרים באים ומקבלים,
עכ"ז גם כידיהם נשאר שכ"ר כול"ם ,בסוד לא
זזה שכינה עד שעשתה רושם)

והנה המקשה לא הבין דבריו והי' סובר קיבל
עליו שכ"ר כולם ושוב האחרים לאיקבלו
שכרוזה א"א לומר ,ע"כ הקשה שכ"רכולם ס"ד
והנה השיבלו הכונהנותניןלו שכ"רכנגדכולם,

כי העשרה ב"נים המהכוללים בתיבת כנס"ת בין
והתבונן ,ותתן מעדנים לנפשך

עפ"י הדברים האלה יש לפרש הפסוק ומבני
יששכריודעיבינהלעתים לדעת מה יעשה
ישראל וכו' נכתב זה הפסוק כשהמליכו את דוד
שהוא מרכבה לשכינה מלכות שיעור קומתה
עשרהבניםמנין שכ"ר ,ועם העשרהכולליםמנין
כנס"ת הנה באו בני יששכר להמליכו הנה
מרומז בשמם יש שכר והן המה יודעי בינה
לעתים ,עתים ג"כ בגימטריא שכר עשרה בנים
שיעור קומת המלכות (ומרומז ג"כ בתיבת בינה

היינו ה' (אחרונה מלכות יש בה) י' ב"ן ,הוא
צירוףבינה) והנה שהמהידעובינהלעתים ,והנה
כשהגיע העת והעונה מלוכת דוד מרכבה
למלכות ,הנה הקדימו להיות מעשרה הראשונים
עשרה בנים שיקבלו שכר כולם .ת"ש ומבני
יששכר יודעים בעה לעתים לדעת מה יעשה

ועשה טוב

רכג

ישראל בכל זמןועידן להיות מעשרה הראשונים
בבית הכנסת והנה הם הקדימו ביחד מאתיים,
ז"ש ראשיהם מאתיים ואחיהם על פיהם,כי הם
קיבלו שכר כולם והשפיעו לאחרים

וקיי"לדרוחניות לאיעתק ממקום למקום רק
יתרבה.
וכך גם בס' אגרארכלה פ' בהעלותך (ד"ה עשה
לך שתי חצוצרות כו' ) .דהנה הנפש
היורדת לגוף האדם היא מהשכינה אם הבנים,
וככרידעתכי הרוחניות לא יעתק ממקום למקום
רק יתרבה ,ואפי' שיורד ממקומו אעפי"כ ישאר
כמקום הראשון והנה הנשמה ג"כ הגם שיורדת
לגוף האדם עכ"ז תשאר בצורתה במלכות שמים
אם הבנים ע"כ תקרא הנשמה שתי חצאי צורות
חצי' למעלה וחצי' למטה
ועוד שם פ' קרח (ד"ה עוד תתבונן הנה על מה
עשה ה' ככה שתבוא אלינו בתורה מצות
קדושת השם) .מצות מסירת הנפש שמוסר
רמ"ח איברי נשמתו לשורש נשמתו בקודש
העליון ,כי כאשר באת אלינו הנשמה ברמ"ח
איברים לעוה"ז אעפ"כ נשאר שורש רמ"ח
איברים במקור העלית כי רוחניות אינו נעתק
ממקום למקום רק מתרבה וז"ש בדברי הק'
מהרר"כ שדרש בפסוק עשה לך שתי חצוצרות
כסף שתי חצאי צורות ,ואמרנו בזה שתי חצאי
צורותהיינו החצי צורה אשרהיא בשורשהעליון
והחצי צורה שבגופך כסו"ף יכספו וישתוקקו זה
לזה והנה תשכיל יותר מזה ,כאשר הנפש
תשתוקק באמת להיכלל רמ"ח איברי' ברמ"ח
העליונים הנה מתחברים ומתהווה מספר מלכו"ת,
והנה הגם שהוא בסוד מטי ולא מטי ותשאר
הנפשבחיים בעוה"ז ,עכ"ז כבר נשתלם במקורה
בחי' מלכו"ת שמים ,וגם בה בעוה"ז,כי הדרין
לכללין שרוחניות אינו נעתק ממקום למקום רק
מתרבה.

ובסי סני יששכר (אדר ,מא' ב דרוש ג) דהנה
ידוע ,הנפש הבאה לעוה"ז מהעולםהעליון

רכד

הקדמה ודרך

הוספות (עמ'נו עמ' נו-נז)

מהחור ששמו גוף כמו שפירש"י בגמ' (ה"ס
מלכות שמים נק' גופא קדישא כמבואר
במקובלים) והגם שבאה הנשמה משם לעוה"ז
עכ"ז שורשה נשאר שם במקורה,כירוחניותאינו
נעתק ממקום למקום רק מתרבה ואותו חלק
הנפש אשר בשמים ממעל מאיר לאשר בארץ
בגוף האדם ,והחלק אשר בארץ מחויב להשתוקק
למקור אשר בזממים (וזה ענין מסה"נ באהבה).
ע"כ הנפש נק' ב' חצאי נפשות ,והמ"י.

ובס" מנידתעלומה (עלפי מאימתי,דףז' ע"ב)
[ד"ה] גדולה שימושה שלתורה ...אציגה
נא עמך מההושמעתימכבודאדם"והרבהקדחה

מהרמ"ם זצוק"ל הטעם לזה דהנה על המצוה
שאדם עושה בעוה"ז בגשמיות זוכה לעשותה
לעוה"בברוחניות (והוא הוא שכרוהנצחיי תענוג
תמידיי שכר מצוה מצוה נ"ל) ,והנה רבינו
הקדוש אמר בפטירתו שמשוניבחיי הם ישמשוני
במותי הנה נשמעמי ששימש ת"ח בחייו ,זוכה
לשמשו במותו .והנה מהו השימוש במותו ,הוא
כמושבחיים בעוה"ז המציאלו המשמשהענינים
הצריכים לחיותו כגון מאכל ומשתה ,כמו כן
בנ"ע הנהחיי הנשמות ומזונם הוא מה שנשפע
להםזיו השכינה ,והנה המשמש הוא הממציא.
והנה נשפע להמשמשהזיו מקודם להמציא לח"ח
(ואוסיף נופך,דרוחניותאין נעתק ממקום למקום
רק מתרבה ,וא"כ נשאר הזיו גם ביד המשמש.
והבן) והוא לקחו קודם להת"ח .א"כ גדול
שימושה וכו'יותרוכו' .זה תמצית מה ששמעתי
מפה קדוש כבוד אדמ"ו זצוק"ל.

עמ'נו

זהו תכלית האדם לידע שפלות עצמו שאין
גרוע בעולםיותר ממש.
ראה להלן עמ' עה בענין התוכחה לעצמו,
ובהוספות לשם .ועוד ראה בהוספות
שבסוף הספרלענין "שפלות".

לעץ החיים

עמינו-נז

בשם הבעש"טכי האדם הרואה בחרירואיזה

שמץ...פניו של עצמו הוא רואה( .ובהע' עז).

וכןשמעתי שראה הבעש"טחילולשבת ...עד
שנזכר ששמע מקרובזילותא דת"ח ושתק.
וכתב בס'בני יששכר (תשרי,
כאשר נדקרק בכפל לשון הוכ"ח תוכי"ח,
עלפי מהדמקונלנידינו מאתתלמידיהנעש"ם
זללה"ה אפילו הצדיק כשרואה איזה עבירה
באיזה אדם הנה זה ודאי אינו במקרה ,ולמה
הזמין השי"ת אשר הוא יראה אותה העבירה ע"כ
הוא שיש בידו ג"כ שמץ מה מדוגמת אותה
העבירה ,והראוהו מן השמים בכדי שיפשפש
מא' ד אות ו):

במעשיו .וסיפרו מתלמידי הבעש"ט שאירע
שראה באחד שחילל שבת בפרהסיא ועמד
משתומם למה הראוהו כזאת ,ופשפש במעשיו
דע"כ יש בידו עק כזה ,פשפש ומצא ששמע
מקרוב זילותא דת"ח (נק' שב"ח ,כאמור בזהר)
ושתק והמשכיליתבונןכן בכלהענינים דהקב"ה
מדקדק עםחסידיו.ולפיזה יתפרש הכתוב הוכח
תוכיח את עמית"ךהיינו שתהיה גם אתה מוכ"ח
כאשר תוכי"ח את עמית"ך ותפשפש במעשי"ך
ולא תשא עלי"ו חטא ,רצה לומר לא תשא את
החטא רקעליו אבלתבין אשר גם אתה מצטרף
לתוכחה ותפשפש במעשיך ותשוב אלי"י כמוהו
כמוך ,ותזכו שניכם לחח עולם בזה ובבא.
ובש אגרא דקלה פ' דברים [ד"ה] :ואצוה
אתכם בעת ההיא את כל הדברים אשר

תעשון.ולא פורש מהועודהציווי.והנראה ,הנה

אמר והדבר אשר יקשה מכ"ם ולא אמר לכ"מ,
הוא עפ"ידברי חז"ל בפסוקכי לא דברריק הוא
מכ"ם ,ומדרשו ואם ריק הוא מכ"ם .שדרשו
מתיבת מכ"ם שאתם הגורמים .כן יאמר בכאן
באם יקשה עליהם איזה דבר מכ"ם הוא ,מידכם
היתה זאת ,כי התורה מאורשה לכל ישראל,
וכאשר כמיאת אנפהא מאיזה איש ע"כ הוא עבור
איזה חטא ועץ ושמץ דבר אשר נמצא בו .ע"כ
הסגולהלזהמפיחכמי האמת,עלכל דברשאינו

סור מרע

הוספות (עמ' נז)

מבינו בתורה ישוב בתשובה ויבכה בדמעות,
יעויין בדבריהם הלא כספרתם והנה כבר כתבנו
כמה פעמים בשם צדיקי דורותינו מקובל מטה
אל *ה ,שכל מה שאדם רואה ושומע מראין לו
דוגמתו ,כגון אם רואה אדם עובר עבירה ח"ו,
ע"כיש בו ג"כ דוגמת אותו העבירה וזהוהוכיח
תוכיח את עמיתך ,שגם אתה תוכיח את עצמך
עם עמיתך ,כי לולא שזה בך לא הראוך מן
השמים כל אלה .והנה בבואלפניהדייןאיזהדין
עסק גזל וחמס ורואה שאינו מבין הפסק הלכה,
ע"כ שמץ דבר נמצא בו כנ"ל ,ובודאי ביותריש
לו לחוש שיש בו מדוגמת אותוהענין שהראוהו
כעת ,דהחנו עסק גזל וחמס וכיוצא שטוענין
הבע"ד ,ע"כ יפשפש במעשיו אם יש בו איזה
עבירה שיהיו בדוגמת אותו הדבר שהבע"ד
נשפטין עליו ,ויהי' בכלל התקוששו וקושו
שדרשו רז"ל ,ואז כשישוב בתשובה לפני הש"י
יאירו עיניו להוציא הדין לאמתו .וזהו ואצוה
אתכם בעת ההי"א ,רצה לומרכשיגיע העת כזאת
שלאתבינואיזה משפט(וקאיאדלעילמיני') ,את
כלהדברים עם כל הדברים שדברולפניך הבע"ד,
אשר תעשו"ן ,על דוגמת עבירה כזאת תעשון
אש"ר ,היינו תשובה הנק' אש"ר ,מבינה
המאשרינו ונוהגתמוחיןלהביןנ"ל.ולפי"זיצדק
ואצוה אתכ"ם לכלול גם הבע"ד ,שגם הבע"ד
והעדים בראותם איזה גזל וחמס מצד שכנגדו
יעשו גם הם תשובה ,שלא לחנם אירע זה לנגד

עיניו ,רק שגם בידו יש איזה שמץ דבר מזה
ויעוררוהו מן השמים לתשובה.

ובש דרך*קודיך מל"ח לב (ח' המחשבה ה):
מי שמבזה ת"ח,ואפילומי ששומעבזיונו
מאחרים ושותק ,נקרא מחלל שבת (שמעתי

מעשה מהבעטכם אנלה'ה שהראולומן השמים
חילול שבת ,ולא מצא בידו חטא בזה עד שנזכר
ששמעבזיון ת"חושתק).

ועשה טוב

רכה

עמ'נז

האמתשאני אוהב אתתבירי ,אבלאני הראש
והוא במדרגה שפלה.
וכתב בס' פרי קדש הלולים (לספירה ד"ה
והרביעי) .הדד בן בדד המכה את מדין
בשדה מואב הוא בקדושה סוד התורהכו'כינודע
סוד הכאה מדברי האריז"ל כשאורות מכים זה
בזה יוצא השפע ונתרבה השפע ,וזה הוא מקור
תורה שבע"פ מדמה מילתא בסברא למילתא
אחריתא תה מדמה לזה ,ומחמת זהיגדיל תורה
ויאדיר וזה הוא דרך הכאה כפטיש יפוצץ סלע,
את מדין היינו עם מחלוקת בתחלה ,אמנם הוא

בשדה מואב אהבה בסופה חיבור התרין ריעין
כנז' כו'.

רשרש הדבר ,אםאיןנכנעלפני מלך הדר לבקש
תורה מפיהו ,אפי' קרא ושנה הרבה אם
לא שמש ת"ח לראות במסתרים תם איך לעבוד
בורא כ"ע בלו"נ ,לאיצוייר ערך הזה על הגויל
ועלהנייר שיעור קומהכי אם בהשתדלות עצום
לשמש צדיקים להתאבק בעפר רגלם ,אז וימלך
וימת .או אפשר מצינו לו מדה רעה לזה הלומד
שלא לשמה,היינו המכה אתמדין בשדה ,הרצת,
עם מחלוקת בשדה מואב שם הוא קוףבפני אדם
(עי' בד' האריז"ל ביחודהשידה של ע"ש).

אמנם אנחנוחלקינו זה אשרביארנו למע' דרכי
התורה אנחנו חיים וקיימים לעד ואתם
הדביקים כו' ,אנחנו דביקים בתפארת ישראל
בצדיקים במלך הדר כו' וזה הוא סימן ללימוד
לשמה אשר שמח בשמחת' גדולת החבירים
הת"ת,כיאינו לוקח התפארת לעצמו אמנם שמח
בשירות את אחיו המשרתים עושי רצון בוראם
ב"ה מני ומנך תסתיים שמעתתא .אמנם הם צד
האחר מכים את מדין בקטטות זה עם זה ,והם
שונאים הצדיקים כי לוקח התפארת לעצמם
וקנאה בוער בלמם ,והמה אויבי ד' כמו

רכו

הקדמה ודרך

הוספות מלא' גז-נח עמי נח)

שכתב האריז"ל וכו' אכל הלומד לשמה טועמיה
חחם זכו.
עמי גז-נח

בא וראה במסי מכות ...מעשה דריב"ל שם
שלא כא אלי' גביה דאכל ארי' איש אחד
בתוך ג' מאות פרסאות שלו.
וכתב כס' אגרא דללה פ' וירא (ד"ה וירצה

עוד) .דאיתא בגמ' דאכלא ארי' לגברא
בג' פרסאות סמוך לריב"ל ולא הוי משתעי אלי'
בהדי' דמהראוי לצדיק להתפלל שלא יארע
תקלה לשום אדם ובפרט לאותן הסמוכים לו.
והגם דלא השיר קוכ"ה דעכיד דינא וכו' עכ"ז
מהראוילו להתפללשיחזק הש"י את לב הרשעים
לעוררם בתשובה וככה אירע לאבינו אברהם
להיות שהמקומות האלה היו סמוכים אליו אזי
הרע מאד לבבו שאירע כזאת במקומות הסמוכים
אליו ,והאשים את נפשו על הדבר וז"שוילךי"י
כאשר כלה לדבר וכו' ,שהש"י הלך מאתו באשר
שכבר כילה הדיבור שלא הי' עוד שום דיבור
הנצרך לדבר אל אברהם אז אבל אברהם בראותו
שנפסק הדיבור חשב שהואכענין ריב"ל דלא הוה
משתעיאלי' בהדי'וכו' והאשים אברהם את נפשו
על אשר לא התבונן מקדם על הדבר לבל יארע
מקרה כזה במקומו ובסמוכים.וזהו ואברהם ש"ב
למקומו,דהיינו ששב בתשובה שלימהלפניו ית'
על עסקי מקומו (ויתפרש למקומו על עסקי
מקומו ,כמו שפירשו המפ' בכמה פסוקים למ"ד
במקום על) והבן ובאמת אברהם לא חטא בזה,
כי רחוקים היו מתשובה ,והפסקת הדיבור הי'
בעבור שכבר אמר אליו הש"י כל המצטרך לעת
כזאת ,רק שכן דרך הצדיקים שמאשימים את
נפשם והודיענו התורה מעלת אברהם ללמד

לבניו דעת.

עמ' נח

הרע הוא מן מלכין קדמאין רמיתו ...תיקון
הצינורות,,,

וכתב בס' פרייר
ש הלולים (דרוש ג' רגלים

לעץ הח"מ

ד"ה ואולם) .וגילה לנו אדונינו האריז"ל
סוד מיתת המלכי' בשבירת הכלים אשר מלכו
באדום לפני מלך מלך לבני ישראל ,ומהם נעשו
סיגים ופסולת מעורב הרע בטוב ונתןלנו עם ד'
הקדושים לברר במעשה ידינו במצותיו אשר
קדשנו בהם הפסולת מתוך האוכל להחזיק הטוב
ולהשליך הפסולת וזהו שרש כל מעשה המצות
וגם כל המעשים אשר נעשים תחת השמש ,הכל
בשביל זה והיינו דאמרינן סוף ברכות איזה
פרשה קטנה שכל גופי התורה תלויין בה ,בכל
דרכיך דעהו כו' ועיין כל זה בדברי האריז"ל

ובסי

עפרת צבי (זח"ג קכח ,א [פר' נשא ,ד"ה

סהדותא]) .כלרזין דאורייתא לברר הטוב
נובע מן מלכין קדמאין מפרשת ואלה המלכים

ועוד שם (זח"א קמז ,א [פר' ויצא ,ד"ה והנה
אחי]) ושרש ביטול מלכין קדמאין הי'
ע"י נקודת אנ"י אשר כל א' אמר אני אמלוך,
ושרש עולם התקון ע"י שם נקודת אי"ן שמחזיק
עצמו לאין ,והמש"י
ועוד שם (זח"ב קה ,ב [פר' משפטים ,ד"ה
אדמת עפר]) אדמת עפר הני כו' אע"ד
פמת"ר נ"ב נ"ל שנתחלפו בצירוף זה אחר

הבירור שיתברר הכל מן ברורי מלכין קדמאין,
והנה הי' ז' נקודות שנשברו ומתו וירדו לעולם
הבריאה והם נקודת זו"נ וד' בחינות של או"א
ויש"ס ות' שהי' בהם פגם ואנו ע"י מעשינו
וחיותינו מבררים כ"ז עד תחיית המתים כנודע
כ"ז לבאים בעבודת אמתכי ע"ז סובב הולך כל
טעמי העבודה והתורה והנה סבת בטולם
ומיתהם הי' על שלא הי' בהם אהבה כנודע ,אבל
לעתיד שיתבררו כל הספירות ומדות אזי יסתכלו
אנפיןבאנפין ולאיהי' עוד מיתה בעולם ואדרבה
יהי' בין המדות והצנורות עליונים אהבה ויחיה
לעולמי עד .וזהו אע"ד ע"ד ירמוז על הי"א

בחינותשהי'ביטולופגם כנ"לולכןהיה כבגד

עדי"ם בביטול ,אבל לעתיד יהיה הכל באחדות

סור מרע

הוספות (עמ' נח-נט עמי נט)

ואהבה לזה רומז אע"ד ,ר"ל הבורא כ"ע אומר
אעד אהיה לעולמי עד ולאיהיה עוד מיתה ומחה
ה' דמעה מעל כל פנים מחמת הא' המורה על
אחדות אהבה ופמת"ר ירמוז ג"כ מה שהי' עד
עתה מ"ת פ"ר מחמת הגבורותוהדינים פ"רירמוז
על המלכים סוד מל"ך מל"ך ימל"ך בגימ' פ"ר
כי מלך לעילא מלך באמצעיתא ימלך לתתא
כדאיתא בזהר בראשית דף ל"דכי נתקלקלו כל
העולמות מחמת גבור"ה די"ן שרש פר"ה וכו'
ולעתידיהי' פ"מ ת"ר כלומר אהבהפישנים פעם
תרי ,גם סוד ע"פ שניםעדיםיקום דבר תה אע"ד
פ"מ ת"ר בסודויקם עדותביעקבעיין באד"ז דף
רצ"א ובכוונת העמידה בכוונתואלקייעקבודוק

עמי נח-נט

(העי עט-פ,בענין השלום).
וכתב בס' תתלה למשה (פ' עקב עמוד קכ"זא).
כאשר כתב לי אחי אמ"ו [מוהרצ"ה]
בסיום המשנה ,אמר ריב"ל לא מצא הקב"הכלי
מחזיק ברכה אלא השלום ,ואמר שהשלום הוא
הכלי ע"ד שנאמר וישם לך שלום ,ולשון וישם
הוא מלשון סימא (באסמיך) שהוא אוצר המחזיק
ברכה ,ע"כלעניננו ודפח"ח.

וראה גם להלן עמ' פב-פג.

רעשה טוב

רכז

עמ' נט

ובאהבת חבירים מעוררת אהבה במדות
העליונים ,ועי"ז נוכל להסיר כל הרע
ולהמערך כל הטוב .וכתשובה לשאלת מקוה
הטהרה הארכנו בזה ג"כ בדרך זה.
וכתב בס' פרי קדש הלולים (שער השבת)
[ד"ה] .זה ימים בא אלי מכתבו הנעים
אודות מה שמבואר בפע"ח שער השבת בשם
תלמיד האר"י ז"ל בנידון כוונת המקוה מי
שיטבולבליכוונהיצא מקו השם וכו' הנהידידי
אחי כבר הארכתי בזה בתשובת שאלה זה כמה
שנים ,ואין התשובה הזאת כעת ת"י והוא בין

החברים ותוכן דברינו דלשםכי לא יצאו דברים
אלו מפי האר"י ז"ל ,וגם הלשון באותה כוונת

המקוה מוטעה ומשובש שם ולאו דסמכא הוא
וכו' ובתשובה הנ"ל כתבתי שאפשר דעת אותו
תלמיד כשאינו מכוין כלל לשם טהרה אז יצא
מזה הקו הנ"ל ,אבל גם זה לא הונחלי שם,כי
כברקבלנומפירבותינו כשם הבעשש אשר פנ"
וגדלות לא יזיק לכוונת המקוה אחר שהמעשה
גורמת בעצמה טהרה ,וכן הדין בצדקה ע"כ.
ובצדקה מצינו סמך והי' מעשייה הצדקה שלום
נ"ל טעמי הדברים כי אחר שהמקוה רומזת
לתשובת בינהואין פגם ויראה מהחיצונים מגיע
לשם וגם בכוונת הצדקה בלק"ת ישע" בפסוק
זה והי' מעשה הצדקה שלום כי מחבר ומעלה
ו"ה לי"הואין פגם מגיע לשם וכו'.

וכתב בס' אגהק המהקא (אות ע) :בווהר
בראשית (דף ס"ו ע"א) המה מי מריבה
וכו' בגין דאית מיין מתוקין ואיתמיין מרורין,
אית מיין צלולין ואית מיין עכורין ,אית מיין
שלום ואיתמיין קטטו ע"כ .ותתבונן שם במק"מ
מיין שלום מצד היסוד ברית קדש ,ובהיפך
בקליפה .ותתבונן מזה במקום שיש קטטות
ומריבות בודאי הם מפוגמי הברית .ושמעתי פי'
הפסוק שלחידיו בשלומיו (בודאי) חיללבריתו.
והבן ותתבונן מדברי הזהר דאית מים מגדלים

אבל שרשן של דברים הוא זה לפענ"דכי נודע
כי שרש כל הטומאות נובע ח"ו מז'מלכין
קדמאין רמיתו ומהם כל הסעים והפסולת,
כמבואר לבעלי העבודה העוסקים בתורת האר"י
ז"ל .והנה שרש פגם עולם הנקודים מחמת שלא
היה בהם אהבה וריעות ,וכל א' אמר אנא אמלוך
כנודע,ועי"זהגיע בטולם ושבירתןזוהיאמיתתן.
ותכלית העולם וכוונת התורה ומצותי' לברר
וללבן ולטהר להחיות אלה המלכים ,כמבואר

מגדלים זנות ,דהא בהא תליא.בין והתבונן.

(אתוון המתי"ם בסוד לא המתים יהללויה),

מרובה,והוא ממשדבריתלמודאדיקאיתמים

פרטםבשערהכליםבסודפר"האדומ"התמימ"ה

רכח

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' נט)

ולבאים בסוד העבודה התמימה לשבר כח הרע
הנובע משרשי מדות הנקודות ומיתתן ובטולן
ולהעלות הטוב ולברר למ"נ לעשות נ"רליוצרינו
בוראינוקדושינו קדושיעקבכו' .והנהזהותכלית
עבודתינו להפריד כל הסיגים למוג ולהמתיק כל
הצנורות והמדות שימשכווישפיעו זה לזה אהבה
ורצון וריעות ,הן בדרך כלל בשיעור קומת האדם
הרוצה לדמות ליוצרו ב"ה וב"ש ,הן בפרטבין
שרשי הנשמותוצינורות אשריבדלו אדם מחבירו
וכו'.

רהבה אחי ידידי פתחתי בזה להחברי' כמחט
סדקית והשם הטוב יפתח להם כו' כו' ולא
יכולתי להאריך בשעשועי אהבת עבודת האמת.
אמנם בזהיתיישבדברי אותו תלמיד שאמר שאם
מבטל טבילות מצוה הוא מקצץ בנטיע' כי
הנטיעו' הם הנקודות עולם הנקודים בסוד
הנטיעות כקרני חגבים ,והי' בהם ביטול ושבירה
ותכלית תקונם להיות מקבלין דין מן דין ,ויהי'
נמשכין דרך קוין והוא עצם מקוה טהרה כי
הטומאה באה ח"ומקיצוץ הנטיעות ח"ו אשר לא
הי' בהם אהבה ברצון והטבילה במקוה יורה על
תיקון להחיות המדות ולזווגן ולהמזיגן וליחדם
כאחדוזו היא טהרה ולכן אמרמי שטובל שלא
בכוונה יש ליישב ג"כ כנ"ל ואין סתירה לדברי
הבעש"ט ,כי שלא בכוונה היינו שאין מכוין
להמשיךעליו שם טהרה לשם המכוון,ואיןרצונו
שלא בכוונה כוונת יחודי' כי בזה לא יצא מקו
ה'כי המעשה הוא טוב בעצמו ,וגם פני' וגבהות
לאיזיק כמו שביארנו למעלה .אבל עכ"פ צריך
לכוון שם טהרה וכו' לשם תשובה ,כי בל"ו
המעשה בטלה וכו'

שמעתי ממורינו הקדוש מ"מ רק"ק קאוניץ

מרגלאבפומי' מה מקוה מטהרוכו'ואיך
הוא מטהר את הטמאיםהיינו כשנכנס לתוכה,כך
הקב"ה מטהר את הטמאים ,הבא לטהר שיבוא
לטהר' ע"כ .ואז בודאי אם בא לטהר ונכנס
למקוה לשום טהרה הגם שיבוא לו אשה פני'
וגדלות ח"ו ר"ל זה אינו מזיק ,אחר שבא בקו
ה' .אבל מי שלא נכנס כלל או שלא בא לטהר

לעץ החיים

כלל רק לשום יוהרא בעלמא ,המעשה כזה הוא
החלל מתה מעולם השבירה ר"ל .כן נראה לישב
דברי אותו תלמיד

וכן כתבנו להחבירים בכמה ענינים ומוסרים
כזה על מדהזו להיותה תכלית העבודה...
וראה מכתב הרב "אל כבוד אחיי וחבריי
ותלמידיי

החסידים אשר בק"ק בראד"

(בס' הנהגות זוטרות ודרכי הסרים מזיב-מחיא)
.באתי באהבתהחביריםלהעירם ולהקיצם ובפרט
בימים הקדושים האלוימי השלום ימי הפקידה
אשר כלבאי עולםעובריןלפניוכבני מרון ,בואו
אחיי חזקו ואמצו בעבודת האל בכל לב ונפש
לתורה ולתעודה ולעבודת התפלה העומדתברומו
של עולם אמנם אחיי תראו שיהי' ביניכם אהבת
אחים ממש ,אהבת החבירים החפיצים לעשות
רצון אביהם שבשמים באמת ,ותעשו אגודה אחת
לעשות רצונו בלבב שלם .ועל זה אמרו בתו"כ
פ'שמיניזה הדבר אשר צוה ה' תעשוויראאליכם
כבוד ה' אותו יצה"ר וכו' שתהי' עבודתכם
מיוחדת כשם שאנייחיד בעולמי והנה אצלוית'
ב"ה וב"ש החפץ חסד הרוצה להיטיב משפעת
כבודו יתעלה ברוב עם הדרת מלך ,ונאמר ע"ז
אין המלך נושע ברב חיל וכו' ,אבל אמר היוצר
יחד לבם וכו' ברוך ה' אלקי ישראל הבוחר בעמו
ישראל ומתפאר בהם ,כמ"ש הכתוב ישראל אשר
בך אתפאר החפץ בעבודת היחוד ליחד שמו
יתברך ב"ה וב"ש כאחד אמת והנה מבואר
אצלינו כמה מהמוסר עלפירוד הלבבות ח"ו אשר
נהג בזמנינו זה ,ונאמר ע"ז בתיקונים כל מאן
דאפריש חד מחבריה כאלו אפריש בך ובהקדמת
עץ חיים הארכנו בזה אשר כמה צריך אינש
להוסיף דעתו לאהבת החבירים זה עם זה ,אשר

על זה ממש סובב והולך כל רבכי החמודות
והעבורהשבלב,וזולתאחדותהחביריםאיןשום
עבודת אמתבעולם.אין הזמן גורם להאריך לכם
בזה ,מן הסתם תשמעו .וזהו יתד ופינה חזקה
לתורה ולתשובה ולמעש"ט וכל המדות טובות
אשרעליו סובב הולך כל החסידות..

זורר מרע

הוספות (עמ' ס)

עמי ס

העדרהאמת ...עדרעדרלבדו,לו האמתלבדו
ואין זולתו משיג האמת [ובהוספות מהרצ"א
ז"ל ]:כמדומה בשכלו שוהו הדרך וההליכה
הנכונה ודרך חביריו הוא שקר ח"ו ...שאין
לנו הלכהברורה...כיזה פוסלוכו'וזה פוסל
וכו' והיצר מסית לכ"א העוטרה כן לש"ש...
הם רחוקים מתשובה בחשבם שעושים בזה
מצות...אפילו אם תשמעודבריםכאלומאיזה
אדם גדול ...לא תאבו ולא תשמעו לספר
בגמת שום בנ"א ...לא יהרהר על הגדול
הממפר...
[ראה גם להלן הע' צו והע' צט ,ובהוספות
לשם]
וכסי דרך פקפקך מל"ח סו (חלק המחשבה אות
ד ה) ..להיות שאין הדבר מפורש בתורה
כמה יאכל האדם וכמה ישתה וכמהיישן וכמה
יעסוק במו"מ וכמהידבר וכמה יתלבשוכיצדיהי'
מנהגו בכלענייניו והומן שיאכל ויעסוק במו"מ

והומן שיישן ,להיות שאין העניינים שוים בכל
נפש בפלס ומאזני משפט לבל יצא מהגבול
המוגבל לאיכות נפשוכלימיהיותועלהאדמה...
ולוה פרשה קטנה שכלגופי תורהתלויין בה בכל
דרכיך דעהו ,והנה לואת רבו הנהגת בני האדם
בענייניהם אפילו אותם אשר קרבת אלקים
יחפצון ,ואין מנהג של זה דומה לחבירו
בהנהגותיו .והנה החונן לאדם דעת והמרחם על
בריותיו שולח לנו למחי' בארץ בכל דור ודור
נשמות כוללות כמה אלפים נשמות ,אשר יהי'
הנשמה הכוללת מורה דרך להנשמות הנכללות
עמה להנחותם במעגלי צדק כפי איכות נשמתם
בכל ענייניהם .ווהו אשר תמצא בכל דור ודור
חבורות חבורות אשר קרבתאלקיםיחפצוןירוצון
לשמוע ולקבל מוסר השכל מפי רבותיהם בכל
מקום ומקום .והנה הש"י הוא היודע הוא הנותן
חשק בלב האיש הנלבב לקבל תורה מפי רב וה
ומפי מורה זה ,ולאכן לב האיש האחר,כייותר

ועשה טוב

דכט

יישרבעיניוהנהגות הרב האחרודבריו .אבל תדע
ידידי שוה הוא מאמר רז"ל שאמרו שלא מכל
האדם זוכה האדם ללמוד,כי הנשמה משתוקקת
ללמוד מאיש אשר הוא כלל איכותה (והמשכיל
על דברבכתביהאריו"לבעניןענפי הנשמותיבין
הדבר) ולוה תמצא עניינים רבים הפובים
בתלמידי כל רב ורב בהנהגותיהם ,לא ראי וה
כראי וה הגם שכולם קרבת אלקים יחפצת,
התהלך במישרים.

והנה התלמידים המשמשים את רבותיהם כל
צרכם וכל חפצם וכוונתם להגיע ולעמוד
על דעת רבותיהם ,הנהיגיעו לכוונת הנהגותיהם
ודרכיהם להבלית נקודת המרכו היינו פנימיות
הכוונה,הן תלמידי הרב המורה הזההןתלמידי
הרב האחר כל אחדיגיע למחוו חפצו (הגם שהם
הפוכים בהנהגותיהם ,עכ"ז לתכלית אחדיגיעו).
וכל צדיק יאחו דרכו דרך הקודש ,וגם כל
תלמידיואחריוימשכו .אבל בשבילוהאין לגרוע
מעלת צדיק האחר ותלמידיו המתנהגים באופן
אחר עבודתם ,כי אין שני נביאים מתנבאים
בסגנון אחד ואין ב' צדיקים הולכים בהנהגה
אחת ,כי כן גור היוצר ומה רבו מעשיו ית"ש
אשר עשה כולם בחכמה ,וכל אחדישלו אחיזה
בתורה.ושמעתי מ8יכבוד אדמו"ר הרב הקדוש
המגיד מהכ"ייצ"
ל מקאע"ן פי' מה שאחו"ל
ד
י
ת
שלעתיד לבא ע
הקב"ה
לעשות מחול
לצדיקים וכאו"א מראה באצבעו הנה אלקינו וה
(הנה ידוע לכל מבין שאין הדבר הוה כפשוטו),
ואמר הוא זצ"ל דהנה אויהי' תכלית ההתבוננות
הדעת השלם ,וכ"איורה דרכואיךהי' האמת אתו
באחוז דרכו,וכי דרכוהי'נכון להתכלית .ואצבע
הוא כינוי לאחיזה כי אחיזת האדם הוא
באצבעות ,ווה יורה אשר כאו"א מראה באצבעו
היינו דרך אחיזתו ,לאמר ראה נא אשר אחיזת
דרכי הי' בטוב נכון להתכלית (ובהעמיק עוד,
אצבע הוא קס"ג שם אהו"ה במילואו ,והוא שם
הדעת גושפנקא דחתום בי' שמיא ואתרא .וכל
אחד מראה באצבעו התנו בהדעת שלו ,איך

רל

הקדמה ודרך
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שחכמתו עמדה לו כנ"ל ושמעתי בסגנון זה
מח"ח אחד) .והנה כ"א מהצדיקים יראה כך
באצבעו ,הגם שהי' ררכיהם הפכים עכ"ז כולם
כאחד טובים
ועפי"ז אמרתי שזה הכוונה שעתיד הקב"ה
לעשות מחו"ל(דייקא)להצדיקים ,רצ"ל
כדרך המחול שהוא סביב סביב כמחוג סביב
המרכז הוא הנקודה הפנימית והנה נקודת המרכז
הגם שמנקודה זו יוצאים הנקודות סביב סביב
במחוג' זה לצד זה וזה לצד אחר ,עכ"ז כולם
יונקים מנקודת המרכז וכולם שבים במרוצתם
למרכז כי ממנו יצאו ואליו ישובו וז"ש עתיד
הקב"ה לעשות מחוללצדיקים,היינוסביב סביב,
זה לצד זה ולצד זה ,ואעפי"כ כל אחד מראה
באצבעו (כנ"ל) אשר הילוכו כקדש הוא לתכלית
הפנימי ,ואומר לחבירו ראה נא כי הנה אלקינו
זה שהשגתי בדרכי והילוכי והי' זה כוונתי
לתכלית הזה ויגעתי ומצאתי (זה מה שנראהלי)
והנהשמעתימכבודאדמו"רהרבהקדושהיודהם
מהראש שליט"א ארה"קמענטוז סגנון זה לפרש
הפסוק כי יודע י"י דרך צדיקים ,ורצ"ל השי"ת
מחבר דרכיהם (יודע מלשון וידע אדם לשון
חיבור) ,הגם שזה הולך בדרך זה וזה הולך בדרך
אחר ,עכ"ז השי"ת מחבר דרכיהם אשר כולם
כאחד באים למקום אחד לתכלית הפנימי הבן
(והבן מה שסיים ודרך רשעים תאבד ,הגם
שהולכים בדרך אחד ביחד ,יאבדו דרכם ויתעם
כתהו בישימון דרך ,לעוף השמים ולבהמת

הארץ)

אחרי כל הדברים והאמת האלה מה טוב ומה
נעים לכל ברי' להתנהג במישורכפי אשר
הורה להם המורה לצדקה בכלענייניהם (ובלבד
שלאיהי' איזה הנהגהניגודלתורה ולדברי חז"ל,
שאז אפילויהי' המורה חכם כמלאך אלהים לא
יאבה לו ולא ישמע אליו ,כאשר ידובר אי"ה
במצוה שאח"ז [נעתק להלן בהוספות לעמ' פ]),
ולא יעזבו מנהגיהם בדרכי הליכות עולם אבל
לא מפני זהיבזו בלבם ובשפתם הנהגת רב אחר

לעץ החיים

וחבורתו ,כאשר בעוה"ר נתהווה זה הדבר
בדורותינו ודומה להתחלקות התורה ח"ו לכמה
תורות ,וזה פוסל רבו של זה וזה פוסל וכו' ,כ"א
כדוד חשבו להם כלי שיר ,ובשביל זה נמשך
הדבר בעוה"ר אשר לארבים יחכמוכימי שהולך
בדרך אחד אשר קיבל מרכו ,כקל היש יסור
ממנהגו וילך בדרך אחר כי יטהו לבבו לשמוע
לקול המתנגד לדרך הזה והנה זה וזה לא תעלה
בידוכי נשאר ערום מכל ,וכרוכב בלביםכדמיון
התינוק היונק היום ממינקת אחת ולמחר מאחרת
אשר הוא עלול ח"ו לבא לידי חלאים משינוי
המזגי' והנה כאשרתבין הדבריםתביןענין הרמז
כמצוה שלא יוציא מכשר הפסה (הרומזלענייני
טבעי העולם והנהגתו הנתונים במזל להנאת
האדם עפ"י דרכי עבודתו ית"ש) מחבורה
לחבורה ,רק יעמוד במנהגיו ודרכי עבודתו
ומנהגיו בעניינים העולמיים בחבורתו הגם
שמצוה לשמיע קול דברי אלקים מכל מלמד
להשכיללמען דעת אתי"י ,עכ"זיאחזצדיק דרכו
והילוכו בקדושה כפי הרגלו מפי מורהו לש"ש,
ויהי' לו כיתד תקוע במקום נאמן ,שזה הוא דרכי
עבודתו כפי שורש נשמתו והכן הדברים על
מתכונתם וינעמו לנפשך ,כי אל בעלי השכל
אשים דברתי.

וג"ש הרמז שלא יוציא מחבורה לחבורה ,שלא
יוציאמפיומילין לדברעל הנהגת חבורה
אחרת ,רק יורה לנפשו שזה דרך אחר לעבודתו
ית 'ש כפי שורש נשמתו ומיני' ומיני' יתקלס
עילאה .ומדי דברי בזה תדע את אשר תראה
בדורותינו בעוה"ר הגיע הדבר להתחלקות הדעות
זה פוסל רכו וכו' ,הוא מהמת התלמידים שלא
שמשו כל צרכם להבין ענין מנהג רבותיהם עד
הנקודה הפנימיות התכליתיית ,כי אילו באו אל
המרכז הנקודה הפנימיות הנה אז היו רואים
התאחדות הכל למקום אהד משא"כ כשאינם
באים אל הנקודה הנה בקצוות רחוקים המה זה
מזה לרמז זה יש בפסוק ויראו יושבי קצוות
מאותותיך וכו'.בין והתבונן הפוך בה והפוך בה
בדברים הנ"ל ותמצא טוב טעם ,המשכיל כאשר

סור מרע
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יתבונן בדברים הנ"ל ישית עצות בנפשו לשוב
אלי"י על העבר וכו' ויקבל ע"ע וכו'
ובסי אברא דגלה פ' ראה (ד"ה וירמוז עוד).
וכלבניך וכו' בניך הם הנערים והבחורים
לימודי י"י שלומדים מהצדיקים הגדולים אשר
עבודתם כל היום לילך בדרכי השם ודבר י"י
בפיהם אמת ,השכינה מדברת מתוך גרונם ללמד
להתלמידים הבחורים דרכי י"י באמת ובתמים,
א"כתלמידים הללונקראיםלימודיי"י לזה אמר
כשכל בניך לימודי י"י אזי ורב שלום בניך.
משא"כ כשהתלמירים אינם משמשים כל צרכם
הוא העדר השלום ,כי מתהווה מחלוקת כמו
שארז"ל בתלמירי שמאי והלל שלא שמשו כל
צרכן הש"י יעשה שלוםעלינו

ועוד שם פ' מסעי (ד"ה ולא תסוב נחלה לב"י
ממטה אל מטהכי איש כו' ) י"ב שבטי
ישורון הם נגד י"בצירופי הוי"ה ונגד י"בגבולי
אלכסון ,כנודע אשר לכ"א שער מיוחד ודרכי
העבודה מיוחד לזה מלזולתו ,ואעפ"כ הכל סובב
אל מקום אחדלייחוד הקדוש ואמנםכן בכל דור
ודור אנחנו בני א"ל ח"י ענפים משבטי ישורון
שהם י"ב שרשים כוללים ,ונודע שמאלו הי"ב
שרשי' מתפשטים שרשים אחרים עד אין קץ,
שכ"א מאלו השרשים כוללים הרבה נשמות והם
הצדיקים שבכל דור אשר כ"א דרכי עבודתו

מיוחדת מזולתו והנהמישאיןלו מוח בקדקדו
בראותו דרכי הצדיק אשר הוא מסתופף בצלו
נעימה לנפשו ,אזי יבזבעיניו דרכי צדיק האחר
אשר דרכי עבודתו סובב הולך באופן אחר,
חלילה חלילה לחשוב כזאת על עםי"י אלה,כי
הכל הולך אל מקום אחד ומכלם יתקלס עילאה
צא ולמד משבטי ישורון שכ"א היה במדריגה
מיוחדת(עייןבפירושיפ"י) עכ"זע"יכולם נעשה
הייחוד השלם ע"י ישראל אבינו הכוללם יחד
ובזה תובללהבין ולא תסוב נחלהלבני ישראל,
ענין היחוד השלם שהוא נחל"ה
(בגימטריא הוי"ה באדנ"י) לבני ישראל סבא
כנ"ל ,לא תסובענין זה ממטה אל מטה בכלדור
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ודור ,כי כ"א דרכיו מיותרים (זה בשמחה וזה
בפחד ורעדה ,זה בשתיקה ווה בריבור) והכל
הולך אל מקום אחד וחלילה לדבר סרה עלאיזה
הנהגה לעבורתו ית"ש ומפרש הטעם ,כי איש
בנחלת מטה אבותיו ידבקובני ישראל ,רצ"ל מה
שזה דרך עבודתו בכך וזה באופן אחרכי כ"א
מוכרחלילך בדרך אשר הוא נחלת אבותיו מאיזה
שבט הוא ומאיזה שורש ,ומגיע לו מזה הדרך
הרביקות שלו וזהו ידבקובני ישראל .והבן

רערד שם פ' פנחס (ד"ה אלקי הרוחות לכל
בשר) .הנה הפרנס והמנהיג והרב עם
תלמידיו הם בדמיון איש ואשה משפיע ומקבל
כנודע ,וכמקרה איש ואשתו יקרה להם דהנה
כשבעל האשה מסתלק ח"ו הגם שתנשא לאחר
וישפיע לה עכ"ז לא קא מיתדר לה עמו משום

ההוא רוחא דשדא קמאה בגווה דמקשקש
במעהא וההוא רוחא אינו מתאחד עם הב' אם
לא שהוא גואלו הקרוב אליו משורש א' מענפי
הקדושה ע"כ סוד היבום הוא דוקא לאחיו
כנודע והנה כמקרה הזה קרה להרב עם
תלמידיו כשמסתלק הרב לעולם העליון הגם
שישאבוהתלמידים שפע תורה ועבודה מרב אחר
לא תנוח דעתם משום ההוא רוחא דשדאבגווייהו
הראשון דמקשקש במיעיהם ,לו יהי' השני גדול
בערך הראשון זולת אם הצדיק הב' הוא ג"כ
מאותו שורש הקדושה של הראשון וממקור אחד
יצאו תנוח במעט דעת התלמידים ..ועתה אחיי
וריעיי התבוננו נא דברי הרועה הנאמן שביקש
מהש"י להיות הוא שדא בגווייהו בכל ישראל
רוחא קדישא מדרגי' דילי' דרגא דדעת והי'
מתיירא הגם שיעמוד צדיק אחר אחריו להשפיע
עכ"ז לא תנוח דעת הצאן קדשים מחמת ההוא
רוחא דשדא בגווייהו הרעיא מהימנא ,ויהיו
התלמידים נפרדים בדעתם מן הרב ולא תתיישב
דעתםויהיו נפרדים זה מזה התלמידים ג"כ ולא
יוכלו לקבל ההשפעה ,ע"כ ביקש יפקוד י"י
שאתה הוא אלקי הרוחות לכל בשרדהיינו שאתה
הוא האלקים לכל הרוחות דשביק צדיק יסוד
עולם הנק' כ"ל בש"ר תפקוד איש על העדה

רלב

הקדמה ודרך

הוספות (עמי ס)

שיה" מבחינתי ושורשי שתניח דעתכניך בו ולא
יהי' הרבה דיעות במטתו שלשלמה המלך
שהשלום שלו וזה שרמזו רז"ל בדברי קדשם
שיהי' יכול להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד
נגד דעתו של כ"א להיות הרוח שבהם שהניח
הרועה הנאמן הי' מדרגא דדע"ת (ועי' בדברי
רש"י ותראה פלאות) והשיב לו הש"י קח ל"ך
דייקא שיה" ראוי לך לבחינתך לדעת"ך את יב"נ
איש אשר רוח בו ,שאתה בעצמך השפעת בו
תמיד רוח הדעת שבך ,וכעת ג"כ בהיותך בגדלות
המדריגה סמוך לפטירתך וסמכת את ידך עליו
ונתח מהודך עליו למען ישמעו (אליו) כל ב"י
ותנוח דעתם בו ,כיון שהוא מבחינתך מושפע
ממך ,הגם שיהיה מהודך ולא כל הודך עכ"ז
מחמת שיהיה משורשך טומעואליו.
בינו נא אחיי וריעיי בדברים הללו המסולאים
בפז ותראו האמת,כי אלו נתנו אל לבם זה
אנשי דורינו היו משתוממים על מה שגרמו
עוונותינו פירוד לבבות החרדים אלי"י ולתורתו,
ונעשית התורה כאלפי אלפים תורות הש"יירחם
עלינו וישיב שופטינו כבראשונה ויועצינו
כבתחילה,ויסיר ממנויגון ואנחה.
ועוד שם פ ,עקב [ד"ה] :והיה עקב תשמעון
כבר תלוי בזה כל שלטי הגבורים ,מלאכי
אלקים עולים בו כ"א לפי מדרגתו וכפי שורש
נשמתו ,ואענה אף אני הלקי בעזר הצור ההונן
לאדם דעת .כבר נודע שהדורות האחרונים קודם
ביאת המשיח כמו אנחנו כהיום הזה נקרא
עקבו"ת משיחא ,להיות הנשמות שבדורות
האחרונים הם בסוד עקביים בשיעור קומת
אדה"ר,כי הנשמות התחילו לצאת משיעור קומת
אדה"ר אל התיקל תחילה מבח" הראש וידים
וגוף כנודע ,עדהגיען לנשמות הקטנים אשר הם
מבח" עקבים משיעור קומת אדה"ר .והנה בכל
דור ודור היינו הדורות הראשונים שהשלימו

תיקון הראשאזינגד זה נברר הקדושה מהראש
דקליפה דסט"א ,וכן בכל שאר הדורות עד בוא
הזמן עקבות משיחא כאשריתוקנו הנשמות הללו
שהם מבחי' עק"ב אז יתברר מהעק"ב דסט"א

לעץ החיים

הניצוצין ולא ישאר בהם שום חיות אזי יתגלה
כבוד מלכותו ית"ש אין עוד מלבדו והאלילים
כליל יחלוף ,ואז ישמח י"י במעשיו ,שמח לא
נאמרוכו' .וז"ס כד מטירגליןברגליןהיינו לעת
תמוט רגלזדים ע"ירגליעניים פעמידליםהיינו
הנשמות דדורות אחרונים מכח"עקביים
והנה להיות בסוף יומייא האילין הנשמות הם
קטני הערך צריכים מאד [להסתייע] זה
מזהכי לא יספיק כח א' בפ"ע להשלים תיקונו,
ע"כ מה מאד צריכים להזהר בדורות הללו
באהבת חברים מקשיבים ללמוד התורה ושמירת
המצות בכנופיא ,ובפרט להיותידוע שגם בדורות
הקטנים הללו שולח הש"י לפנינו למחי' איזה
נשמות להיות לראש לדורות ,והנשמות הללו הם
נשמות גדולות מדורות ראשונים ,וישלחם אלקים
לפנינו לשום לנו שארית בארץ להודיענו הדרך
אשר נלך בה והנשמה הגדולה הזאת צריכה
להתאחד את הנשמות הקטנים להיות בשלום
ובאחוה ,ומה שיחסר זהישלים זה ,ויוחשבלפני
הקב"ה כאלו כ"א קיים המוטל עליו בשיעור
קומתו וג"ש והי"ה עק"ב היינו כשיהיה בחי'
עק"ב עקבות משיחא שאזיהי' נשמותקטני הערך
ושכלם קצר להשיג הכל על בוריו ,אזי תשמעון
לשום רבים כאחד ביחדחבירים ,תשמעק מראשי
הדורות את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם
הכלבלשוןרבים ,ויוחשבלפני הקב"ה כאלו כ"א
השלים הכל ,אז ושמר י"א לך לכ"א בפ"ע כי
יעלה לרצון לפניו כאלו כ"א השלים חקו ולזה
יצדק התחילו בתיבתוהיייה שהוא לשק שמחה,
כי כאשר יושלם התיקוןרגלין ברגלין אז ישמח
י"י במעשיו והבןכי קצרתי.
ובש אנרא ד8רקא (אות סו) :ספרולי תלמידי
הרב המטרמם מוצמא רנהורא מהוש"ר
*יבש מזברהאיך שאמר להם שאסור להסתכל
ברע של הצדיק ,כמו שהמסתכל באור החמה
עיניוכהותכןהמסתכלברע שלהצדיק(והדברים
מובנים למשכילים) .גם אמר ,כאשר תראו
מחלוקת בע הצדיקים אל תדמו שהוא מסטרא
דס"מ (וכתדיל") ,רקלהיותשהן קרבוימי ביאת

סור מרע

רעשה טוב

הוספות (עמ' סא-סב)

אליהו ז"ל לעשות שלום בעולם והנה זה עבודתו,
הנה נתהוה מחלוקת בין הצדיקים בכדי שיהיה
לאליהו במה לעבוד את הש"י ועפי"ז נ"ל
דמש"ה אמרו חז"ל (כתובותקיב ב) דורשבן דוד
בא בו קטגוריא בח"ח,כילהיות כברמכין אליהו
א"ע לבא לעשות שלום בעולם ואעפ"כ נ"ל שזה
הוא רק עצה להמון עם שלא יבואו להרהר על
הצדיקים בנידון זה ,אבל יהא רעוא למי שאמר

לעולמודי יאמרדי לפירוד לבבות ישראל וכבר
דברנו מזה בס"א

ועוד שם (אות רמס) .זהר הנ"ל [תשא] (דף ק"ץ
ע"ב) כד אתו לקמיה דר"ש וכו' אמרעולו
בני קדישין ,עולו רחימין דמלכא ,עולו רחימין
דילי ,עולו רחימין אילין באילין ,דאמר ר' אבא
כל אילין חברייא דלא רחמין אילין לאילין
איסתלקו מעלמא עד לא מטאזימנייהו ,כל חברי'
ביומי דר"ש רחימו דנפשא ורוחא הוה בינייהו
ובגין כך בררא דר"ש באתגלייא הוה ,דהוה אמר
ר"ש כל חברייא רלא רחמיןאיליןלאילין גרמין
דלא ליהך בארח מישור ,ועודדעבדין פגימו בה,
דהא אורייתא רחימו ואחוה וקשוט אית בה,
אברהם רחים ליצחק יצחק לאברהם מתחבקן דא
בדאיעקבתרווייהואחידן ברחימו ובאחוה,יהבין
רוחייהו דא בדא ,חברייא כההוא דוגמא אצטריכו
ולא למעבד פגימו עכ"ל

העתקתי דברי הזהר למשמרת לאות לבניגילי
יכירו וידעו עד היכן הדברים מגיעים
כי בעוה"ר בדור הלזה רבתה הקטגוריא בת"ח
ומטילין דופי בקדשי שמים ,והנך רואה דברי

הזהר שאפי' צדיקים גמורים אם אין ביניהם
אהבה ואחוה ושלום וריעות גרמין דלא למיהך
באורח מישורועברין פגימו ושמתי מחסוםלפי.
שומר נפשו ירחק מזה ולא יתפתה בדבר באמרו
שכוונתו לשם שמים ,כי כל זה מתרמית היצר.
השם הטוב יכפר ושלום על ישראל.

ספר הזהר בולו יר"ש ומוסריםגדולים...
ראה גם לעיל עמ' ו-ח ובהוספות לשם.

רלג

עמי סא-סב

עיקר כוונת התפלה במס"נ לי"י ...לברד
ברורין ...ובהעלאות מס"ס מ"נ בשפיכת נפשו
לי"י בכלכחו ...וכן קבלנו מרבותינו.

וכתב

בס' פרי קדש הלולים (בהקדמה ד"ה
בהקדמת הספרבלשוןמורינו האר"י ז"ל)

ובדברינו תבין שרש כוונת התפלה והכחות
והתנועות שעושים החסידים ואנשי מעשה בתוך
התפלה ,והאר"י ז"ל לא היה מתנענע בתוך תפלת
י"ח כ"א מעט ,ומאין נובע התנועות שים לבך
אחי ,ובפתחשעריעץחיים כתבתי והארכתי בזה
בשםרבותינ"ע אשר עיקר שרש כוונת התפילה
היא העלאת מ"נ במסירת נפש לה' להעלות כל
הברורים כמבואר בשער התפלה בפע"ח אמנם
כוונת התפלה ביחודים איך המאורות מזדווגים
ומתיחדים תלמוד אותם מזה הספר כדי שתהא
רגיל בהן ובשמותיהן ,ובשעת התפלה ירוץ
מחשבתך בהן אחר שתהיה רגיל בהם .אבל עיקר
כוונת התפלה היא מסירת נפשך לה' .ע"ש
שהארכתי בראיות
ובסי עטרתצבי (זח"א רמז ,ב [פרשתויחי ,ד"ה
עביד אתערותא ונייחא]) :והסברתי ת"ל
לחברי' תלמידים בפנים מסבירות ת"ל דרכי
עבודת התפלה עבודה שבלב הנלבב בלהבות

הנפשברשפי אש שלהבתיהתוכןעניןהבירורים
והעלאת המ"נ ע"ש היטב.

קבלתי מרבותי שבכלעולם ...צריך להתעורר
מחדשיראהואהבה ...התבוננו נא במשל בעל
חנ"ה מהילד אשר היי נתון בבית הסהר...
צריך לאמלכאבאבהן ...שהם הם הורישו לס
יראה ואהבה ...בשביל זה הקל שבקלים מוכן
לסכול...וכןצריךלצייר במחשבתוהויי...
וכתב בס' לקו"ת וש"מ מהא"ע (פ' יתרו ק"ב
ד' ד"הויתיצבו) :ע"דששמעתי בשםדודי
רבינו [מהרצ"ה] שראה בחלום את הרב המגיד
הצדיק רבי יחבול מיכל ז"ל מזלאמהטוב שהי'

עומד לנגד על הארץ ,ושאל לו רבינו הא כבר

רלד

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' סא-סב)

בנ"עעליון שמיםעליונים ולמה עומדרבינו על
הארץ ,והשיב לו אשר בכליום עולה בעולמות
עליונים לשמים ,וכאשר עולה רואה אשרעדיין
יש שמים עליונים ממנו ,ונמצא אשרעדיין הוא
בחינת ארץ לגבי השמים עליונים ,וע"כ הוא
עומדעדיין על הארץ ע"כ שמעתי החלום.
ועד"ז בס' עטרת זקנים (פ' משפטים דף כב
ע"ג) :שמעתימדויי הרה"צא"שאלקים
מו"ר רבינו צבי מדדימהטוב .ואמר שראה את
הרב המגיד הק' רבינויחיאל מיכל מלאטשויכ
בחלום ,ושאל אותו האיך מתנהג עמו בעולם

הבא והשיב לו בחלום בזה הלשרן ,כאשר אני
בא אל העולם הנקרא שמים נראהלי שאני עומד
על הארץ רשמים למעלהממני,כן הוא תמיד בכל
פעם ופעם שאני הולך ממדריגה למדריגה
העליונה לשמים ,נראהלי תמיד שאני עומד על
הארץ ורואהאני שמים למעלה ממני,כי הואאין
סוף

וראה

גם בס'היכל הברכה (פ' ברכה ל"ד ה'):

כמ"ש הקדוש רבי מיכל מזלאטשוב
י רנתנו צג* בחזון לילה ,גם אנחנו
למורידדי
בג"ע כשאנו עולין בכל עלי' אנחנו עולים אל
ארץ חדשה כמ"שמרןהבעש"ט ששער החמשים
התחלה חדשה לילך עוד מ"ט שערים ,עליונים
נדמה לו למטה ,ותחתונים נדמה לו כאלו הוא
מלמעלה

וכתב בהקדמת ס' ררךפקותיך (הקדמה ח ,אות
ד ה). :ואם מחמת הגשמת הגוף אטום
לבבו מהתפעל באהבה ,הנה עכ"ז בהתעוררות
המחשבה וזכירת חסדי אבות אשר הורישו לנו
בירושה מדת האהבהיקיים בזה המצוה באהבה
מסותרת(עיין בס'התניא) .וגם נ"ללציירלפניו
השם הוי' בניקוד סגו"ל והשם א"ל ויבקש
מהש"י להאיר כלבו האהבה בהתגלות לבו
ונפשו ..בנידון המ"ע של התפלה .מי שחננו
הש"י בדיעה והשכל אין די בהערת היראה
ואהבה רק בהתחלת התפלה ...הנה היא תפלת
העשי' .והנה מברוך שאמר מתחיל תפלת

לעץ החיים

היצירה ,הנה האהבה הקודמת לאדם אינה אפ"
ערך בחי' היראה הנצרך ליצירה התבונן נא
עפ"י פשוטו במשל שהביא בעל חו"ה בתינוק
שהי' בבור אסור אצל המלך .הנה אין היראה
ואהבה הקודמת נחשבת לכלום נגד היראה
ואהבה הניתוספת להנער אחרי הודיעו השליח
מגדולת המלך ,וכל מה שמוסיף השליח בהודעה
את גדולת המלך ניתוסף בהנער בכל פעם יראה
ואהבהיתירה .ע"כ מהראוילכלמי שחננו הש"י
בדיעה ,אשר בהגיעו בסדר התפלה מעולם ועד
עולם ומהיכל להיכל כנודע מכתבי מרן האריז"ל
יקבל התעוררות חדשה ביראה ואהבה .ודי בזה
למשכיל על דבר
ובש אמקש רכלה פ' עקב (ד"ה ויש לרמוז עוד
והיה עקב תשמעון כו' דהנה) אותם
נשמות קטני הערך ובפרט בעקבות משיניא
והנשמות הקטנות מבחי'עקביים אשר לאירגישו
מתיקות עריבות בעבודת מעשה המצוה ותורה
ותפילה והעבורה עליהם עול גדול ויערב לחיכם
עשות התועבות ח"ו אשר שנאי"י והזהיר לעמו
לבלתי עשותואין להם כח לעמודנגד טבע היצר
התקוע בלבם ,הנה זאת העצה היעוצה מחכמי
האמת להזכיר לנפשו האהבה המסותרת אשר
תקוע בלב כל אחד מישראל בהגיע אליו מכריח
להכריחו לכפירה ח"ו אזי ימסור נפשו וגופו
כאהבה י"י לכל ינוע ראשו לפסל ומסכה ,וזה
הוא דבר טבעי לכ"א מישראל אפי' להמון
המשוקעים בתאוות עוה"זכי זה הוא ירושה לנו
אבותינו באמור הש"י לאברהםכי ידעתיו למען
אשריצוה אתבניו וכו' והנה בהתבונן האדם את
זאת איך הוא מוכן לקבלתיסורי מיתה באהבתו
ית' איך לא יחסום תאוותו הקטנה אחת מתענוגי
עוה"ז באהבתו ית"ש ,או איך יתעצל במעשה
המצות אשר צוהו הבוראית' אשר אהבתו עכ"פ
אהבה מסותרת תקועהכלבכינו וכהעלות על לב
כל זהאזייקללו לחסימת תאוותה ולעשות מצות
י"י בזריזות בגוף ונפש ומאד.

רטהנהנות ישרות (אות כד) .כשירצה להתעורר

סור מרע

הוספות (עמ' סג עמי סג-סד עמ' סג)

ביראה יחשוב בשם אלקי"ם ובשם
הוי"ה בניקוד שב"א ובאהבה בשם א"ל ושם
הוי"ה בניקוד סגול .ולתשובה באמת בהוי"ה
בניקוד חולם ולנצח היצר בשם הוי"ה צבאו"ת
ובהוי"הבניקודחירק ולהודות לשמוית' יחשוב
בשם אלקים צבאות ובהוי"ה בניקוד קובו"ץ
הנקרא שור"ק וביחודים ודביקות בא"ל שד"י
ובהוי"ה בניקוד מלאפום ובמלכות שמים
כשירצה לקבלעליו יחשוב בשם אדנ"י ובהוי"ה
בליניקוד.תן לחכם ויחכם עוד.

עמ' סג

מי שחלק לו הסה"תבבינהיוכל להעלות כל
מדה ...אבל תדע מי שעדין קשור בחבק
עבותות אהבת העולם ...תיכף ידחנה
ממחשבתו ויקעם ולא תתורו וכו' ואעפי"כ
שיכוין בהשם הידוע...
ראה בל הענין וביאורו באורך להלן הע' קמז
ובהוספות לשם ובמ"שכאןשיכוין בהשם
הידוע וכו' ראהלעיל הע' פה .ובהנהנותישרות
(אות כד) כשבאו לידו הרהורים ח"ויקיים ולא
תתורו כנ"ל ,ויראה אם ההרהור הוא מעניני
אהבה לא טובה יחשוב בשמות האהבה ,ואם הוא
מענינייראה לא טובה יחשוב בשמותהיראה הכל
כמשנז"ל [ראה בהוספות להע' פה],ויהפוך לבבו
ליראה את השם הנכבד

עמ' סג-סד
תפילין דר"ח...

מוסיפים חכמה והשגה
באדם ..הצירוף" ...יתהלל "המתהלל...
וכתב בס' בני יששכר (אייר ,מא' א אות א):
צירוףהוי' השולט בחדש הזה יהה"ויוצא
מפסוק בר"ת "יתהלל "המתהלל "השכל "וידוע.
וכאשרתתבונן בדברי מרן האריז"ל בסודתפילין
דרשתי ותפילין דר"ת ,הנה תפילין דרש"י הוא
הוי' כפשוט' המאירה בחדשניסן היוצא מפסוק
"ישמחו "השמים "והגל "הארץ ,ותפילין דר"ת
הם בסוד צירוף יהה"ו היוצא מפסוק "יתהלל

רעשה טוב

רלה

"המתהלל "השכל "וידוע וכתב האריז"ל
שהתפילין הללו המה מסוגלים מאד להשגת
חכמה [נ"לכי המה בסוד המוחין דאבא חכמה,
ע"כ הצירוף הזה נרמז בפסוק הנ"ל השכ"ל
וידוע] כאשרתתבונן כ"זתביןכיגם החדש הזה
אשר מאיר בו הצירוף הנ"ל מסוגל להשגה
עוד שם (מאמר ב אות א) .הנה צירוף הוי' של
חדשניסן הוא הוי' כסדרה ,וכבר ידעת ד'
פרשיות שבתפילין המה רמוזים בשם הוי"ה.
והנהתפילין דרש"י הלא הם כסדרן ,קדש ,והיה
כי יביאך ,שמע ,והי' אם שמוע והם נגרצירוף
הוי' כסדרה ,והמה בחי' מוחין הבאים מן אימא
בינה .והנהצירוף הוי' של חדשאייר הוא יהה"ו
כפיצירוףתפילין דר"ת שהם בחי' מוחין ראבא
חכמה והנהידועלך מסוד הכתוב וטהר"ווקדדנו
וכו' ,טהרה בבחי' בינה אימ"א ,קדוש"ה בבחי'
חכמה אבא שנק' קדש והם תמיד בסוד תרין
ריעין דלא מתפרשין .ע"כ במשניות ב' הסדרים
קדשים טהרות נרמזין בפסוק והי' אמונת וכו'
חכמה ודעת בחיבור הו' (וגם תראה סוף סדר
קדשים קודם שמתחילין בסדר טהרות מדבר שם
בזקני ת"ח כ"זשמזקינין דעתן מתיישבת עליהן,
הבן) ע"כ האוכל קדשים צריך להיות טהורומי
שאינו טהור לא יאכל מן הקדש הנה אלו הב'
חדשים ניסן אייר הנה צירופיהן כענין צירופי
תפילין דרש"י ודר"ת מוחין דאו"א כמש"ל ,והם
בבחי' תרדל"מ .ע"כ מי שלא הי' טהור בניסן
יאכל קדשיובאייר ,הבן כל זההנני כותב בדרך
אפשר ,והשם הטוביודע האמת
[על תפלת מנחה גדולה בתפלין דר"ת ראה בס'
אגרא דפרקא (אות רן)  -נעתק להלן
בהוספות להע' זו]

עמ' סג

יראה האדם להיות עליו מצות ציצית כדת
וכדין ,טלית מצויצת כהלכתה אשר יוצא בו
לדעת כל הפוסקים ...טלית קטן מצויצת
כהלכתא אליבארכולי עלמא.
וכתב באזהרות מהרצ"א (אות ה) :אחי ורעי

דלו

הקדמה ודרך

הוספות ~מ' סד-סה)

הטואוזן ושמעולקול מורכם הדובר אמת
עמכם מקירות לבבו .מצוה אחת צונו הבורא
ית"ש אשר עלידה נזכור כל מצוות ה' ,והיא לנו
למזכרת כלימי חיינו לבל נסור אחרי מחשבת
הלב ,ולא נטהימין ושמאל מתורתו ית"ש ,הוא
מצות ציצית .כענק הנאמר בה וראיתם אותו
חכרתם את כל מצות ה' וכו' ולא תתורו וכו'.
הנהאין יוצאין במצות ציצית רק אם יהיה בגד
חשוב שהקטןבן ט' שנה מתכסה בה ראשוורובו
והגדול אינו מתבייש לצאת בו ארעי לשוק .מה
נאמר ומה נדבר אם רוב ההמון ואפי' הבעלי
תורה מתביישים בהראות עליהם המצוה הזו ,רק
מתלבשים כחתיכה קטנה אינה חשובה בגד,
והציצית מצותיו של ממ"ה המה טמונים בבזיון
במכנסים ,הנה אין מן התימה אשר נכשלים
בעוה"ר בעבירות חמורות ,כיק שאינו רואה
המצוה אשר צוה השי"ת למזכרת לבלנסור אחרי
מחשבת הלב והתאוות ע"כ מתגברת עליהם
התאוה והכל כמישור לפניהם זאת ועוד אחרת
שגם אותו הבגד הקטן אינו עשוי כדין ,ואפי'
הלומדיםאינם משגיחים עלזה .נא אחי תנו לה'
אלקיכם כבוד ושמרו מצותיו ,ובפרט המצוה
הזאת אשר שקולה נגד כל המצות .עשו לכם

כגדים המחויבים בציצית ,והציציתיהיו נעשים
כדת של תורה ויתראו הציציתלעין כל וראו כל
עמי הארץ וכו' [וראה גם באותו שם].
ובקונטרס כך ררנה של תורה (תקנות חברת
"תסכין דאורייתא" [סי' א אות ח]).
כ"א מבני החבורה מחויב ללבוש טלית גדול
מצויחן כהלכתו בשעת התפלה ,ובגד של ארבע
כנפות נעשה בכשרות וכדין ובויהי' מלובש כל
היום .והמקיל בזה לא יבוא אל תוך החברהוכו'.

למה נסמכה פרשת מקושש לפ'ציציתוכו'.

ראה

בס'בני יששכר (שבתות ,מאמרג אות ד)
שמבאר בזה את דברי המדרש ברכו

בעטיפה וקדשו במקושש .עייש"ב.

לעץ החיים

לרוב הפוסקים מצות צריכות כונה אפילו
מצותדרבנן וכו'.

עהן בס'פרי קדשהלולים (בהקדמה ד"ה והנה
בזהתביןואילך) ובהקדמת ס' ררךפקותיך
הקדמה א' (אותב).

עמ' סד-סה
ובתנ"ך נ"ל מנהים הללו ימעט כלימוד
י הפשטנים חוץ פירש"י ושהוא כרכא
פירושי
דכולא ביי ...משא"כ שאדי בעלי הפשט...
מנעובניכם מןההגיון.
וכתב בס' מלק נמם (פי"ב אותו) :ע=נאמרתי
כעוניי ,הגם שעד היום נתתי מקום
לפירושי בעלי הפשט בפשטיות הפסוקים מתנ"ך
כמשארז"לאין מקרא יוצאמידי פשוטו ,הנה זה
היום שראיתי כמה וכמה שנערוריות בפירושי
הרבה מהפשטנים ,המשכיל על דרך לא ילמוד
לבנופירושיםשוניםמבעלי הפשטכי אם58רעם"י
וכדומהפירושי הקדמונים אשר בשרדדברי חז"ל
פשטי הפסוקים וייפוהו בדבריהם הנעימים קרוב

לפשוטו ,ומחבבים מדרשות חז=ל בכל מקום
באומרם הדרשה תדרש,כי התורה כפטישיפוצץ
סלע אבל אלו בעלי הפשט החושבי' להתחכם
בחכמתם ולהוציא הפסוקים לגמרי מדברי חז"ל,
הרחק תרחיקו את בניכם מזה ,וזה לדעתי מה
שהזהירו רז"ל מנעו בניכם מן ההגיון .וזאת
לדעתי ג"כ אשר מעולם תמהתי על מנהגינו
משנים קדמוניות כאשר אנו מחנכים את גנינו
לתורה אזי תיכף אחר שלומדים עמהם פירוש
המלות מאיזה פרשיות שבתורה מתחילין ללמוד
עמהם גמרא ,והי' הדבר הזהבעיני לפלא .ועלה
בדעתי שמהראוי ללמוד עם הנער כסדר כל
התנ"ך עד גמירא עד שיהי' מורגל בהם ,וכאשר
יתרגל במקרא יתחילו ללמדם גמרא ויהי' זה
הדרך נקל להםלהביןתיכף המו"מ של הגמרא.
והי' בדעתי להחגהג בדרך הזה עםבניי בהתחילם
ללמוד ספר ,וכן מצאתי בספרוי 4העמהים
להנהוןמוה'שממילז"ל,יהי
' לתימאבעיני מנהג

סור מרע

הוספות (עמ' סח)

אחינו שכגולה .אבל שבתי וראיתי ונתחשבתי
בדעתי וברכתי ברוך ה' הבוחר בישראל
ובמנהגיהם ,כי חז"ל אמרו מנעו בניכם מן
ההגיון ,ע"כ יש ללמד ולחנוך את הנער תיכף
בהתחילו להציץ פרח השכל להיות בקי בשותא
דחכמי' ומדרשות חז"ל בתורה שבע"פ עדשיהי'
תקוע בלבו פשטיות המקראות ,ואז ידע להבין
שטחיות המקראות ודברי נבואה עפ"י קבלת
חז"ל .וג"ש רז"למנעוכניכםמןההגיון,המשכיל

יבין

ובסי מנידתרשימ
ה (על פ' תפלת השחר ,דף
כ"ח ע"ב) [ד"הן .ומנעובניכםמןההגיון
רח"ל שלא ילמדו אותם בקטנותם המקראות
כפשוטם מבלי דרשות חז"ל עפ"י קבלתם,
דכשירבו לקרות כך במקרא בלי קבלת חז"ל

בדרשותיהם הנה כשיבואו אח"כ ללמוד התורה
שבע"פ בקבלת חז"ל בפירושי המקראות יהי'
קשהכעיניהם לצחרולהסכילזה כמקראות,וכקל
יבואו ח"ו להתפקר ואני הגבר ראיתי עני עמי
בדור הזה עקבות משיחא ,ראיתי מעשה ונזכרתי
הלכה אשר עי"ז הבנתי היטב מנהגי אבותינו
בארצות הללו אשר הנהיגו כשהתינוק יכול
להתבונן איזה פסוקים בחומש תיכף מתחילין
ללמוד עמו גמרא והנה כמה מהמחברים
הראשונים צווחו ע"ז ,ובפרט הגאון מ' שעפטיל
בספרווו*העטופים ונתב רטוביותר ללמוד עם
התינוק כל המקרא מראש ועד סוף ואח"כ בקל
יהי'לוהתבוננות בגמ' ואני אומרצאילךבעקבי
הצאן ,אשרי לאבותינו נוהי נפש שהנהיגו כל
שיהי' שגור תיכף בפי התינוק דברי חז"ל
בקבלתם מסיני תורה שבע"פ ,ולא יבואו לידי
וכו' .כי היא התורה שבע"פ השומרת את נפש
האדם מכל דבר רע ,וחנוך לנער עפ"י דרכו גם
כייזקין לאיסור ממנו.

וכסן רגל הטרה (מע' ת ,ד"ה תורה תא חזי):
..כל שלא מאמין אפילו כאות אחד
מאותיות התורה נקרא מכחיש וכופר (נראהלי
אפילו כחסרות ויתרות וקרי וכתיב שהן לצורך

ועשה טוב

דלז

גדול מנעלמות התורה .ורכים מבעלי הפשט שגו
בזה והשם הטוב יכפר בעדם כי הי' בלא הודע
להם נעימות התורה וסגולותיה הנפלאים).

ובקונטרס כך דרכה של תורה (תקנות חברת
"תמכין דאורחתא" [סי' ג אות ד]).
מלמדי מקרא יהי' לימודם כפירושי רכותינו
הקדושים נוחי נפש אשר כל בית ישראל נשען
עליהם ,כגון פירש"י רשב"ם ורד"ק וכיוצא.
לאפוקי המלמד אשר נסתה כף רגלו ללמוד תנ"ך
בפירושים שונים בלשונותזרים אשר נתהוו כעת
לקוין מכאיבולסילון ממאירלביתיעקב בעוה"ר,
הרחק ירחיקו המלמד ההוא מעליהם אפי' יקבל
עליו עוד שלא יעסוק עוד בפי' ההם ,כי חזקה

שכל מעשיו מקולקלים

עמ ,סה

בדורות הראשונים שהיתה התחלת הכוונה
לש"ש כדי להכריח אמונתימ כויכוחים...
המ"ע וידעת היום ...וכמו שהרעיים
ארץ החסיד מהר"י יעב"ץ ...האמונה אשר
היאירושה ...אץלוגבול ...ושכל אששי לזה
ישגבול...

"חם

בסי מסק גנים (פ"ה אות ז).. :מכל האמור
תתבונן שאסור לאיש הישראלי לחקור
בחקירות .ואם תשאלני מהקדושים אשר בארץ
החיים ה"ה ר"ס גאון ומרן הרמב"ם ז"ל והרב
החסיד בחוה"ל ודומיהן ,תדע עפ"י פשוטו ראו
גזירות ושמדיות שהיו בעוה"ר כימיהם ונתרבה
פרצות הדורות עלידיהגזירות ,וגם גזרו האומות
בכל פעם להתווכח עמהם בעניני הדת והוצרכו
ללמוד כ"ז כעין הסנהדרין שהוצרכו ללמוד
כישוף וכ"ש שארי החכמות ולהמון עם הוצרכו
להודיע כי הם בקיאים בכל מדע ולא יתפארו
המפתים עליהם שאין להם בחכמות ויחשבו

שלולים מכל חכמה ולאיקבלו מהם ד"ת.

והנה יש עוד לאלקי מילין אצלינו ,שהיו אז
נשמות מעולם התוהו באלף החמישי

רלח

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' סה)

ומעטים היו הנשמות מעולם התיקת להחיות
הדור ,וכבר ידעת מ"ש רז"ל ב' אלפים תוהו ב'
אלפים תורה וכו' ,וכבר ידעת אשר ב' אלפים
תוהו נסתיימובימי אברהם כשהי' בן מ"ח שנה
שאמרז"ל שאז הכיר אברהם את בוראו
כמשארז"ל ,ומאז והלאה התחילו ב' אלפים
תורה והנה בגלות המר הזה באלף החמישי באו
לעוה"ז הנשמות של ב' אלפים תוהו באו בסוד
הגלגול להיתקן ע"י התורה ולהיות טבעם
בחקירות כמשפט אברהם שבא לעולם בעולם
התוהו ,וחקר ומצא והודיע לבאי עולם ע"י
חקירתו מציאותו ית"ש עד שנגלה אליו ממ"ה
הקב"ה והודיע לו חלקו בתורה עכ"פ התחלת
התיקון הי' ע"י החקירות אבל אין זה נחלת
ישראלומצווים הם בתורה שלא לעשותזה בשום
אופן ,ומשחית נפשו הוא יעשנה כאשר עוררתיך
ברמז עץ הדעת טו"ר ושארענינים שרמזתי
לך נא ראה אתדברימרן הרמב"ם ז"ל בהתחלת
ספרו [עיין בפנים באריכות] אך הוא אשר
דברנו דהגם שהרמב"ם ז"ל חקר הרבה במופתי
הפלוסופים גם על אמונת המציאות ,הוא הי' רק
להשיב תשובה לאפיקורסים אשרהיו מתווכחים
עמובהיותו קרוב אצל המלכים ,וגם להיות רבים
מבני עמינו גם בימים ההם עברו חוק (ומטעמים
שכתבתילעילועודיתבאר) ,אבל הוא ז"ל בעצמו
מודה שאין זה מדרך התורה לחקור על מציאותו
(וכמ"ש שהוא בחי' עץ הדעת טו"ר שאסור
להטות הרעת לטוב ולהפכו כרגע) ...ע"כ המ"ע
שבתורה אנכי ד' אלקיך הוא רק אמונת אומן
מבלי חקירה ע"כ מרן הרמב"ם ז"ל בספרו הלזה
שהוא מיוחד לדתי ומשפטי התורה הביא רק
המ"ע להאמין ולידע שיש מציאות הבורא ית"ש
ולא הביא שום מופת בחקירה.
ובש דרךפקודיך מל"חיא (חלק המחשבה אות
דואילך). .רמז החמ"ץ הרומו לדעת הרע
לא ימצא ברשות ישראלוחלילה לחקור בחקירות
ודעות כוזבות (אפילו בדרך השילוח) רק תמים
תהיה עםי"י אלקיך בתכלית הפשיטות ושלימות

לעץ החיים

בהתבוננות חלקי התורה ומצותי' ,וכמ"ש רבא
אנן דסגינן בתמימותא כתיב בן תומת ישרים

תנחם וכאשר באנו לדבר מזה תדע ידידי מזה
להרחיק הפלסופיא לבל נגיע בקצה המשענת
הקנה הרצוץ הלזה .והנה ארמוזלךותבין ,כאשר
יבא הפלוסוף לחקור על מציאת הבורא והנהיבא
בחקירתו לחקור אם הוא נמצא ,וכן יצייר ח"ו
ההיפך (כדרך החוקר החוקר בכל חלקי הסותר,
הנה כאשר חוקר בצד המציאות מטה דעתו לרעת
הטוב הנה לזה מיקרי דעת הטוב ,וכאשריצייר
ההיפך הגם שיסתור זה הדעת (בדחיית השכל)
עכ"פ בחקירתו לפי שעה הוא מטה דעתו לרעת
הרע ,א"כ החקירהמיקריעץ הדעת טוב ורע (וזה
דמיון החטא של אדה"ר ,ונצטוינו לתקן ע"י
התורה תמיםתהי' עםי"יאלקיך בלא שום חקירה
ובלא ספק כרגע ח"ו).

ואל תבקש לדחות בהיותך מבהל ברוחך לומר
משל כת הקודמים הוא היינו חסידים
הראשונים כגון החסיד בעל חו"ה ורבינו סעדי'
גאון ושאר כת הקודמים ,תדע עפ"י פשוטוכי זה
הי' מן הצורך להם להשיב להאפיקורסים
בויכוחים שהי' להם בימים הקרמונים .ועוד יש
בידי חבילות חבילות לתרץ עניני כת הקודמים
להיות אז באלף הה' בסוד עולם התוהו ,וגם
מחמת דוחק הגלותוהפיזור לאהי' באפשרי להם
לחכמי הדור להטעים להמון עםענייני האלוקית
ולהרחיק ההגשמה מבלי הלבישם העניינים
בחקירות צריכין לזה ,למען יתרצו בתורה
ובעבודה והי' הדבר הוה להם כעת לעשותלי"י
וכו' וכאשר תעמיק עוד בנסתרות לי"י אלקינו
תתבונן מ"ש החסיד מהר"י יעב"ץ שהי' בדורות
השמד והעיד שראה כל אותן החוקרים אשר
העמידו אמונתם על חקירות השכל ,המירו כבודם
בלא יועיל ביום הזעם ,ונשים וקלי הדעת אשר
כל אמונתם בשמיעה ובקבלה ירושה מאבותינו
עמדו בנסית ונבחנו בצרוף וקדרנו שמו הגדול
והנורא,יראי"יוישפוט .ואמרתיאניבעניי לקרב
הדבר אל השכל ,דמי שאמונתו בא לו מדרך
חקירות שכל אנושי ,הנה השכל אנושי הוא בעל

סור מרע

הוספות (עמ' סה)

סוף וגבול ,הנה יוכל להיות גם לאמונתו גבול
כבייבאלואיזה מניעה ומונעוכיוצא .משא"כמי
שאמונתו הוא מדרך הקבלה והיא ירושה
מאבותינו ,ובפרט מאברהם אשר הבטיחויוצרינו
ית"ש וכתב עליו בתורה כי ידעתיו למען אשר
יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך י"י,
הנה לא נאמר למען אשר יצוה את בניו אשר
ישמרודרךי"י דאזהי' שיעור הכתוב שהואיצוה
אותם שישמרו ,ומהכתיב ושמרו היא הבטחה
כאשר הואיצוה אתבניו והמהודאי אשרישמרו,
כי תספיק להם ביותר הקבלה וז"ש הוא ית'כי
ירעתיו,אני השפעתיבו הדעת והואישפיעלבניו
בציוויו הנה ישפיע הדעת שלו לבניו וכן דור
אחר דור כולם תלוים בקבלתם מדעת הראשון
שנתן הש"י לאברהם ,ואותו הדעת הוא מא"ס,
ע"כ מי שמאמין מצד הקבלה מהאבות ומסגי
בתמימות אין סוף לאמונתו ,אפילו ירצו כל
המונעים שבעולם למונעו מהאמונה לא יאבה
להם ולא ישמע אליהם.

רגאשר תבא בסוד חכמי האמת תבין כי

התבוננות שנגמר לאדם מצד חקירתו
הוא כמו ראות העין שראה הדבר בעיניו כיון
שעמד עליו מצד החקירה במופת א"כ הוה כמו
שראה הדבר (כמ"ש בגמ' רואה אני את דברי
אדמון) ,והדבר שהוא בקבלה נק' שמיעת האזן
ששמע באזניו מה שספרו לו ועתה עשה אזנך
כאפרכסת ושמע דבר חכמה ,כאשר ידע' בגבהי
מרומים בנסתרות לה' אלקינו בחי' אז"ןאין בו
שבירה ,משא"כ בחי'עינים הי' בו שבירה ,ע"כ
מי שאמונתו מצד החקירה רזה מיקרי ראי'יגיע
לו שבירה לאמונתו ויפול מאמונתו ,משא"כ מי
שאמונתו מצד שמיעת האז"ןאיןבושבירה .וז"ס
שמעו ותחי נפשכם דבשמיעהאין שבירה ומיתה
כנודע להבאים בסוד י"י .ומעתה תבין ,להיות
באלף החמישי רוב הנשמות מעולם התהו ,ע"כ
הגדולים אשר היו בארץ בימים ההם הרצרכו
לקרב את העם אל התורה ע"י אמונה בחקירות
שהוא בחי' ראיית העין ,משא"כ בזה"ז כאשר
האיר השי"תלנואור שבעתהימיםמזמןהאריזתן

ועשה טוב

רלט

בנימות של עולם התיקת ,עיקר אמונתנו מחויב
להיות מצד השמיעה באזן היא הקבלה ,ותעמוד
לעד.
רעד בה הגיעודברינו להשכילך בינה מעט למה
הי' כמה מחכמי הדורות עוסקים בזה,
הראתיך מעט קטת כוונתם לשם שמים עת
לעשותלי"י וכו' (הג"ה .ותדע עוד מ"ש החסיד
בעל חו"ה שהחקירה בענין הזה מ"ע בתורה
וידעת היום והשבות אל וכו' ,הנה לעת כזאת
קיום המ"ע הוא ע"י ידיעת חכמת האמת ,אזי
תקבע אמונתאומן בלבנואמיתייתמציאות ית"ש,
כי החכמה הזאת היא עיקר תורתינו ,והבטיחנו
יוצרנו ית"ש שע"י התורה נדע את אלקי עולם
ב"ה וב"ש אמונת אומן .והרב החסיד הנ"ל
הפליא לדבר בכוונתו לש"ש בזמנו ובמקומו אל
תקוהממני לבאריותר ,ובסמוך אבארלך לדעתי
דעת הרמב"ם בזה ,ואתה תבין) ,ואעפ"כ כמה
וכמה מהקנאים לקנאת חורתינו (גם בדורות
הראשונים) הרעישו ארץ רמלראה להרחיק את
נפשרת ישראל מזה ,פוק חזי בתשובת הרשב"א
אשר הבדיל מהקהל הגולה מדינה שלימה עבור
זה הענין ,ופוק חזי מ"ש זה סמוך לדורותינו
(קרוב לשלש מאות שנה) הגאון מהרש"ל
בתשובותיו להגאון מהרמ"א איך האריך מאד
להוכיח להגאון מהרמ"א על אשר הביא בדבריו
איזה ראי' (לביאור תיבה אחת) מספרי אריסטו,
והגאון מהרמ"א כמה הכפצל א"ע על הדבר.ואנן
מה נענה אבתרי' בדורותינו אלה אשר הרשעים
הללו פרקו עול התורה והמצות לגמרי ,והמה
בוזים על דברי חכמינו.

הרמב"ם ז"ל התחיל ספרו ספר המדע יסוד
היסודות ועמוד החכמות לידע שיש
שם מצוי וכו' ,הנה הגם שרצה מרן הרמב"ם ז"ל

לרמוז בתחלת ספרו השם הנכבד בר"ת כאשר

כתב המפרש ,עכ"ז יש להתבונן בכוונתו למה
כתב ועמוד החכמו"ת ,חכמותמאיבעי הכא הלא
כוונת ספרו לבארדיני התורה ולא חכמות ,וה"ל
לומר ועמוד התורה או ועמוד הדת .אך הוא

רמ

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' סה)

לדעתי דבר גדול משמיענו הרב הגדול ,הגם
שחכמה גדולה הוא להמציא בשכלו מציאות
הש"מ במופת וכן שאר עיקרי הדת ,עכ"ז עמוד
ויסוד החכמותלידע באמונה הקבלה המסורהלנו
מפיאבותינוונביאינו ובאמונתחורתינו האמיתית
מציאת הבורא וחידוש העולם אשר המציא היוצר
כל יום מאין ,כי זה כל איש ישראלי להאמין
אמונת אומןמבלי חקירה ,וחקירת הפלסופי' הוא
בחי' עה"ד טו"ר כמש"ל ,וגה אסור לאיש
הישראלי אשר עמדו רגלי אבותיו על הרסיני
ומי שהוא באמת מורע ישראל (ולא מהערב רב
הךמלקי' והגבעונים) לא יסתפק בעיקרי האמונה
כי זה ירושה לנו מאבותינו מבלי חקירה ,רק
ירושה בטבע ,כמ"ש הש"י על אברהםכיידעתיו
למען וכו' וכמש"ל

רהנני אומר לךידיד הקורא ,אם יפתוך חטאים
לחקור בחקירות פלסופיות ולבלות הומן
בנה אל תאבה ,רק סיב ותבלה-זמניך בתורתי"י
ובמצותיו ובהויותדאביי ורבא אשר בהן הצלחת
הנפש להטותה לתחי' בנה ובבא ,ואלישיאך לבך
בראותך כמה מהקדמונים אשר הלכו בזה הדרך
כגון ר"סגאון בספרו אמונות ודעותוהחסיד בעל
חו"ה והרב הגדול בספרו המורה ,תדעידידי שגם
זה לא עשו רק להשיב תשובה להאפקורסים
שבימיהם וכו' וכמש"ל ,אבל לא עשו זה להעמיד
בלבבם בעצמם אמיתיות יסודי הדת ,כי ביותר
הוא יתד בל תמוט האמונה לאיש הישראלי
בקבלה מהאמונה ע"י החקירה .וכמה שחק ורגו
על החוקרים החסיד הקדוש מהר"ייעב"ץ בספרו
אור החיים ,והעיד החסיד הנ"ל אשר ראה בדורו
של שמד וכו' כמש"ל ,והטעם שאמרנו לוה ג"כ
כתבנולעילעיי"ש ואם תרצה לרוותצמאונךעוד
עיץ כהקדמת הרב חס"ל הפליא שם לדבר
במשלו הצח עיי"ש ובספר החיים ובספר הרב
הגדול בעלגו"א...
אחרי הדברים והאמת הנ"לאזיאמרתיהנה הרב
הגדול הרמכ"ם הגם שהפליא לדבר גם
בחכמת הפלסופיא כ"ז עשה לתשובת המינים

לעץהחיים

ומטעמים שכתבתילעיל ,אבל בספרו הלושהכינו
וגם יסדו לדיני התורה הישראלית פתח דבריו
יאיר יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש
שם מצוי וכו' ,החנו עיקר החכמה היא רק לידע
בידיעה אמונת אומן ולא צוה בדבריו לחקור
ולעמוד על הידיעה רק לידע היינו בקבלה
אמיתיית אמונת אומן בלב המאמין ,והוא חכמה
נפלאה שאו תהי' האמונה מבלי סוף וכמש"ל.
ותתבונן עוד אשר רוח י"י דיבר בו במריין
הרמב"ם נ"ל שכתב יסוד היסודות ועמוד
החכמות ,כי הנה יציבא מלתא גם לפי הקבלה
הקדושה בקדושת הספירות ,אשר ספירת החכמה
מאין תמצא ,היינו הכתר הנק' אין והנה חכמה
(באדם) נקרא מה שמקבל השכל בעמדו על
המחקר ,ואמונה נק' למעלהמן החכמההיינו דבר
שלא יעמודעליו במחקרהעיון במושכל החכמה
ויקבלהו בדרך האמונה ,הנה דבר כוהכיון שהוא
למעלה מן החכמה זה שמו אשר יקראו לו בחי'
כת"ר (ע"כ אנחנו אומרים בקדושה כתריתנו לך
וכו' היינו אמונה למעלה מן החכמה היא בחי'
כתר) הנה הופיע רוה"ק על רבינו וזכה לכתוב
יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע וכו' היינו
שלא לחקור רק לידע בדרך אמונה ,והוא עמוד
לחכמהכי החכמה מאין תמצא

רהבה דהע"ה צוה לשלמה בנו ואתה שלמהבני
דע אתאלקי אביך ועבדהו בלב שלם וכו'
כי כל לבבות דורשי"י וכו' הנה אכ"מ להאריך

בדקדוקים ממוצא דבר תשכיל ותדע דהנה
באמרינו תיבת אלקינויובן למשכילהיינו אלקים
אשר השגנו בעצמינו בשכלינו אשר הוא אלקים,
ואלקי אבותינו הוא השגת אלקותו מדרך קבלה
מאבותינו .הנה אמר דוד ואתה שלמה בני הגם
שאתה שלמה מלא וגדוש מושלם בכל מיני
חכמות עכ"ז דע את אלקי אביךהיינו רק השגת
אלקותו מדרך הקבלה באמונה שלימה רעבדהו

בלב שלם,כיבחקירהאיןזה עבודה בלב שלם,
אשר רמזנו שצריך להטות העיון המחשבה
בחקירה לטוב ולהפכו ,א"כ בשעת העיון עכ"פ
אין זה לבב שלם .הבן הענין והתבונן אמרוכי

סור מרע

הוספות (עמ' סה)

כל לבכות דורש י"י ויונעם לך אם יש לך לב
משכילידידי תנשק את עפררגלי החכמים מקבלי
האמת ותצליח את דרכיך ,והש"י יאיר עיניך
בתורתו ועבודתו והמטים עקלקלותםיוליכםי"י
את פועלי האון ושלום על ישראל
עפ"י הדברים האלה הנני אומר כרמז המצוה
חמץ של הקדשאינו עוברעליו ,הנה הוא
רמז לדברי הקדושים אשר בארץ כגון חקירות
בעל חו"ה בעניני האמונה וחקירות הגאון ר"מ
באמונות ודעות,כי היתה כוונתם לש"ש ובודאי
דבריהם לא יסכנו נפש ,ודבר שנצטערו בו אותן
הצדיקים לא יכשלו בהם התמימים (הגם שדעתי
בזה מי שחננו הש"י בחכמת האמת א"צ לזה
כלל ,ובפרט בדורותינו .וגם מי שאין לו ידיעה
בחכמת האמת דעתי לאסור להמון עם בדורותינו
העיון בחקירת האמונה להיות הרשעים הפוקרים
עתקו גם גברו חיל ,הנה יש התגברות חלק הרע
מעה"ד טו"ר כעולם בעוה"ר ,והחקירה בעצמה
היא בחי' עה"ד .עכ"זכיון שהקדושים הללו עשו
לש"ש כמש"ל ,אין לחוש כ"כ להפסד בעסוק
האדם בדבריהם זה מה שנ"ל) חמץ של עכו"ם
אינו עוברעליו,היינו אם יצטרך לעסוק בחקירה
להשיב לעכו"ם אפיקורס לפי שעה אינו עובר
עליו ,ומותר לדבר בחקירה להטות הדעת בשני
הצדדים בכדי להעמיד האמת על מכונו ודי בזה.
[וראה עוד שם מ"ע כה ,להאמין מציאות אלו',
חלק הדיבור אות ב]
וכסי בני יששכר (סיון ,מא' ה אות יט) :אפי'
בדבריחכמיםואפי'בדבריםשאינםנוגעים
לעיקרי הדת (ואפי' אומרים בדבריהם דברים
המנגדים לשכל האנושי כמ"ש אותו תלמיד
השתא כביעתא וכו') אעפי"כ מחויבים אנחנו
להאמין כ"כ כשמיעה כמוכראי'כלי שוםחילוק,
ולא תפעל ותחקוק הראי' פעולה בלב יותר מן
השמיעה .והנה אם כך הוא חובתינו בדברי
חכמינו מכש"כ בדברים המבוארים בתורה ובפרט
בדברים הנוגעים לעיקרי הדת מציאות הש"י,
אחדות ,שכר ועונש ,חלילה וחלילה לחקור ע"ז

רעשה טוב

רמא

כחקירות אפילו אם כוונתו כדומה לש"ש ויאמר
שכוונתו כדי שיתאמתו לו הענינים כמופת
השכליי ותתחזק בזה אמונתו עד שאפי' יכריחנו
איזה מכריח ח"ו להעכיר על דת לא יפעול בו
מאומה ,זה לאיעלה על הדעת ,נשתקעו הדברים
ולא נאמרו ,ותהילהיפך ואעידהלי עד נאמן רוח
החסיד הקדוש מהר"י יעב"ץ העיד כאשר הי'
בגזירות בצרפת ופורטוגאל כל אותן החקירות
אשר חקרו כפלסופי' ועמדו על האמונה כמופת
השכליי המירו את כבודם ביום זעם,וקלי הדעת
ונשים אשר אמונתם הוא רק כקבלה קדשו שם
הנכבד והנורא הש"י ינקום דמם במהרה (הג"ה
ואלתשיבנימן הקדושים אשר בארץהחיים המה
הלא בספרתם ,ר' סעדי' גאון בס' אמונות ודעות
והחסיד הקדוש בס' חובת הלבבות והרמב"ם,כי
יש בזה סוד כמוס שהוצרכו לקחם את הדור
באלף החמישי שהי' בבחי' חשך והיתה הוראת
שעה ,כענין אברהם אבינו שהוצרך לעמוד על
האמונה בחקירות להראותלבאי עולם ולהעמידם
על האמת במחקר האנושי ,כית שהי' הדור
בחשכות ,והנה בחרו הש"י לחלקו וא"ל התהלך
לפני והי' תמי"ם בלא חקירות והבן) .והנה
לכאורה השכל מנגד לזה ,דהרי הדבר שנתאמת
כמופת עפ"י השכל הוא כמו דבר הנראה לעין
אשר א"א להטות את השכל לומר לו שהוא
בהיפך ממה שראה בעיניו ,כ"ה בדומה בדבר
שנתאמת לאדם בשכל ע"י מופת (שהוא בראי'
ממשיית דמהלי ראותהעין או ראות השכל,וכן
השתמשו חז"ל לומר על הבנת השכל בשם ראי'
כעץ שאמדו דואה אני את דברי אדמון) ,וא"כ
איך יצדק לומר שהאמונה מצד שמוע"ת הקבלה
היא חזקה יותר מהאמונה הבאה מצד ראיי"ת
השכל בחקירות המופת.
והנה אומרלך את אשר עםלבכי ,דהנה האמונה
אשרהיא מצד הקבלהשמעיית עד המעמד
הנכבד אשר שמענ"ו קולו ית"ש מתוך האש
באמרואנכיהוי' אלקיך ,הנה האמונה ההיאכיון
שהוא מצד א"ס ית"ש הנהאין לאמונה זו סוף.
משא"כ האמונה הכאה מצד מחקר האנושי

רמב

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' סה)

בשכלו הנה לשכל האנושייש סוף ,הנה האמונה
הזו היא בסכנה כשיבוא ח"ו איזה מכריח
להכריחו ולהטותו מן האמונה,כיון שבאה מצד
דברשישלוסוף הבן הדברכי נחמד הוא לבעלי
שכל ויציב"א מלתא דנא להבאים בסודי"י בסוד
המקובל לחז"ל שהקב"ה סי' בונה עולמות
ומחריבן ואמרדיןהנייןליודין לאהנייןלי.ומי
אשריצק מים ע"יגורי האריז"לידע אשרבגבהי
מרומים סוד השבירה הי' בבחי' עיני"ם שהוא
בחי' ראי' ,משא"כ בחי' אז"ן ה"ס התיקון הגמור
נודע הוא למביני מדע .ומעתה תתבונן האמונה
אשר הוא מצד חקירת המחקר האנושי הגה
נקראתראי' כמוראי'בעינים (וכמש"ל)בנקל ח"ו
יכול ליפול בה שבירה ,משא"כ האמונה
המקובלת בחי' אז"ן הוא מעולם התיקון והיא
מקויימת לעד לעולם לזרע ישראל ,וה"ס שמע"ו

ותחי נפשכם.

[רערד האריך שם הרבהמענין האמונה שלמעלה
מן השכל ,ובתוך דבריו ]:ומעתה תשכיל
ותדע דזה פרי כל עבודת איש ישראלי שעמדו
רגלינוורגליאבותינו על הרסינילהאמין באמונת
אומן את כל דברי התור"ה מבלי חקירה ,ונלמד
דעת מאברהם אבינו וי"ל דלבעבור וה בשעת
מתן תורה צר הש"י קלסתרפניו של משה דומה
לאברהם כמשארז"ל ויקרא אליו י"י מן ההר,
הה"ר זה אברהם ויש לפרש אח"כ כ"ה תאמר
לבנ"י כ"ה יתנהגו כאברהם אביהם ,הן בי"ח
יעק"ב המה אנשים פשוטים קלי הדעת ונשים
שאין להם שכל לחקור בחכמה,והןבנ"י ישרא"ל
בעלי השכליים הגדולים,אין להם מעתה לחקור
רק בדברי תורה וסודותיה והלכותיה איך הוא
הדין וההלכה במצוה זו או בזו ,אבל חלילה
לבלות זמן להמציא על יסודי התור"ה חקירות
במופתים וזה כ"ה תאמר ,כ"ה תאמר להם
שיתנהגו כה כעין אברהם אבינו שנק' הה"ר,
האמיןבי"י דבר שא"א לעמוד על המחקר בשכל,
וכנ"ל.

ועתה נבוא אל הביאור במקרא קדש ובדברי

לעץ החיים

חז"ל אשר הוא ראש מאמרינו בדרוש
הלזה ,וכל העם רואים את הקולות רואים את
הנשמע ..למעןהודיעלבניו שמהיום והלאה מעת
נתינת התור"ה מחוייבים אנחנו להתנהג באמונת
אומן ביסודי התור"ה ,ובה נהגה יומם ולילה,
וחלילה לנו לחקור חקירות אנושחת(כי חורתינו
הוא למעלה מן המחקר האנושי) והוא עפ"י
הקדמותינו שחוש הראותאינו משתמש לאמונה,
כי הדבר הנראהלעין אואפי'בצפיות השכל שגם
הוא נק' חוש הראות (כענין רואה אני את דברי
אדמון) בזה לא תצדק לשון אמונה רק ראיה
וידיעה שכן הוא ,וחוש השמע הוא המשתמש
לאמונה ,שומע ומאמין הנאמר אליו .ולמען
הודיע זה לבניוידידיו בעת נתינת התור"ה שזה
הוא יסודי התור"ה הנה הראה להם שגם חוש
הראות נשתמש לחוש השמע,כי זה הוא העיקר
לתור"ה ,שמע"ו ותחי נפשכם ואתה המעיין
לטושעיני שכלך ותתבונן בדברי אלה ותתבונן
מפלאות תמים דעים

וכסי אנשא דגלה פ' תרומה (ד"ה ד"א ויקחו
לי תרומה הה"ד תורה צוה לנו משה
כו' :)..עד שלא ניתנה תורה הי' צריך האדם
להתבונן בחקירות עדשיביןענין מציאות הבורא
ואחדותו ויכולתו ,כמו שעשה א"א כמשארז"ל
משל לאדם שראה בירה דולקת אמר תאמר
שהבירה הזו בלא מנהיג ,הציץעליו בעל הבירה
ואמראני הוא בעל הבירה והענין מובן שהוצרך
לחקור בחקירות עד אשר המציא בשכלו את
מציאות הבורא ,וזה נקרא שהלך הוא אצל
הבורא .וגם במשה אדונינו נאמר ומשה עלה אל
האלקים ,שהגם לפי השגתו הגדולה בהצטרכו
לילך ממושכל למושכל במרכבה עליונה הוצרך
לתפוש בשכלו העצום והרב ,אבל משניתנה תורה
כל השגות הן מושגות ע"פ התורה ,כי בה
מבוארים כל גנזי נסתרות של יוצר בראשית
והעוסק בה יתעלה ממושכל למושכל עד אין
חקר .וזמ"ש בפי' דברי חז"ל הלואי אותי עזבו
ותורתי שמרו ,שהרוצה לחקור בחקירות על
מציאת הבוראויכלתו והשגחתו הנה הגם שמכוין

סור מרע

הוספות לגמ' גגה)

לש"ש לא באלה חפץ י"י ,כאשר ביאדנו הדבר
בספרנו מעין גנים ,רק בעסק התורה יבוא אליו
הש"י,כי כל העוסק בתורהשכינה כנגדו,ויתבונן
מציאותוויכולתו ורוממותו הכלע"י התודה הבן
הדבר.
רכסי מעין שים (פ"ב אות ח) אחדהי' אברהם
ראש יחוסינו נולד בין דור הפלגה עע"ז
ולאהי'לו אז אב ולא רב ללמדו מציאות הבורא
יתעלה וגדולתו ,והנה הי' בהכרח שיעמוד על
מציאות הבורא בחקירה והבין וחקר עד שאמר
שא"א שתהי' הבירהבלי מנהיג עד שהצפן עליו
בעל הבירה ואמר אני הוא בעל הבירה והנה
מגודל תשוקתו לעבודתו אמר הש"י כי ירעתיו
למען אשריצוה אתבניו ואתביתו אחריו ושמרו
דרך ד' וגו' שהש"י הבטיחו אשר הוא יצו"ה
(רצ"ל יחבר) את בניו אחריו ושמרו בודאי ררך
ד' ,שכלמי שהוא מיוחס לזרעו של אברהם הדבר
הזה כבר ירושה לו בטבעו מא"א אמונת אומן
להאמין אמונה שלימה מבלי חקירה ומופת א"כ
העבודה שהיא לנו מצד האמונה ירושת אבותינו
עד א"א שהצעןעליו בעל הבירה הוא מצד א"ס,
ואין לאמונה זו סוף ע"י שום מכריח משא"כ
האמונה הבאה מצד השכל האנושי באה מצד
בעל גבול וסוף ,שלהאמונה זו גבול וסוף ע"י
איזה מכריחוכיוצא הבן הדברים וקשרם עללוח
לבך ותראה נפלאות

וערד שם

(פ"ה

אות ז). .כיון שבאים לידי

החקירות הנה עוברים חוק התורה ומצותי'
לגמרי ,הנה מזהיכול האדם לבאלידי טעותלומר
אני אקרא ולא אטעה וזה וזה תעלה בידו אבל
ידידי תדע אם תתבונן בדברינו אלה אשר כתבנו
שגם זה הוא בכללהענין הנרמז במצוה הראשונה
שנצטווה אדה"ר ומעה"ד טו"ר לא תאכלו ממנו,
החנו החקירה בדעת טוב ולהפכו ..הנה העיד
הש"י ביום אכלך ממנו מות תמות מיתת הנפש
ממקורה .כי האלקים עשה את הארם ישר א"צ
לחקירה באלקות ,כמו שהמלאך א"צ לחקירה.
א"ת שהמלאך רואהעין בעין,הרי שואלים זל"ז

ועשה טוב

רמג

אי' מקום כבודו ,הנה אינם רואים עין בעין
ואעפ"כ שמעת מימיך שיהי' צורך להמלאכים

לחקור בחקירות ,רק עבודתם באמונה .וכבר
כתבנו אמונה היא למעלה מן השגות החכמה,כי
הוא דבר שאינו נתפס ברעיון וצורך לאמונה .
אבל הוא טבע החלק המשתוקק אל הכל שלו
ומתדבקאליו(והנה שורשתיבת אמונ"ה בשורשי
לה"ק מצאנו ראינו לשון גדלות והמשכה מלשון
ויהי אומ"ן את הרסה שגירלה מקטנות לגדלות,
ובלשון רז"ל הוא המשכה ביושר מלשון יודע
לאמן אתיריו) כ"ה בחי' אמונה שהשכל נהגרל
ונמשך לשורשו ולמקורומאליו(בלי שום הקרבת
חקירה) כמו שהחלק מן האש העולמי' שבעוה"ז
כשהוא דבוק בפתילה או בעץ הוא מתלהב ונוטה
לשורשווליסודודהיינוליסוד האש שתחתגלגל
הירח ,רק כל זמן שהמכריח מכריחו דהיינו כל
זמן שהוא נקשר בדבר המוגשם אינויכול לחזור
למקורו וכל מה שתוסיף עליו דברים מוגשמים
שבעוה"זרהיינועציםופתילות אתה מפסידו בכל
פעם מיסודו משא"כ כשישאר על טבעו יברח
ליסודוולמקורו כן הוא הדבר בנפשות המלאכים
ונשמות ישראל ,המה מושכלים מהשכל הנעלם
מכלרעיון ,ונכספים ומשתוקקים בטבע לשורשם
ולמקורם .והחילוק הואבין המלאכיםובני ארם,
שהמלאכיםאין להם חומר עב המונע השתוקקות,
ובנ"א הם בעוה"ז הם נאחזים בעציםעביםוגסים
ורטובים עד שאם ירבו עצים רטובים ביותריכבו
האש לגמרי כן הוא הדבר אם תעסוק הנפש
הזאת שבאדם בדברים חומרייםוגסים הנה תכבה
לגמרי ממנה השכליות ,ואפי' אם תעבודנה
בחקירות ,הנה אתה מוסיף עליה עצים ופתילות
שתדבוק בהם ולא תוכל לחזורלשורציה,כי באם
הייתי מניחה בלא עצים היתה חוזרת ליסודה ואז
לאהי'יכול שום מכריחלכבותה .משא"כ כשהיא
דבוקה בעוה"ז הגם שהיא בוערת כיון שהיא
פרודה ממקורה ,כשיבא איזה מכריח עם מים
ושלג יכבנה תבטלנה ממציאותה .כן הוא הדבר
המעכיר את אור שכלו בחקירות אנושיות הגס
שיאמר חמותי ראיתי אור ,כיון שכל ענין האור

רמד

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' סה)

העכיר בגשמיות שכל אנושית ,כשיבא איזה
מכריח יכבהו לגמרי זאת היתה הסיבה שהעיד
הרב [ר"י יעב"ץ] לעיל שכל החוקרים המירו
כבודם בשעת השמד
אבל עוד מוכרחאני לבארלךהעניינים בביאור
יותר כי יקשה לך א"כ אותן שאינם
חוקריםואינםהולכים בשרירות לבם ג"כ מהראוי
שיחזרו למקורם בטבע ותצא נפשםמןהגוף מכח
התשוקה בטבע .תדע ותתבונן שזה הוא סגולת
התורה הקדושה ומצותי' שנתפשט' מאורו ית"ש
כביכול שכל אלקי ורצונו ממש ובאת לעוה"ז,
הנה בעסק הנפש בתורה ומצות אשר הם שכל
אלקי ממש ,הנה היא דבוקה במקורה גם בעוה"ז
כגוף ,והיא שביעת הנפש מצמאונה כי קוב"ה
ואורייתא וישראל חד הוא ,הנה בהידבק בתורה
הוא דביקות בהש"י ומים רבים לא יוכלו לכבות
את האהבה ונהרות לא ישטפוה .והוא בטבע
הנפש הישראלי לא תתפעל ע"י שום מכריח,כי
זה טבעה כל הימים ע"כ העיד המחבר שביום
הזעם הנשים וקלי הדעת מסרו נפשם לאלעליון
כי זה טבעם ,משא"כ החוקרים המירו כבודם
וכמש"ל,בין והתבונן.
נחזור לענין ,העיקר הנרצה לאישהישראלי הוא
דוקא בדרך אמונ"ה אשר הוא למעלה מן
החכמה ,והוא בחי' כת"ר (וז"ש כתריתנו לך ד'
אלקינו מלאכים המוני מעלה עם עמך ישראל
קבוצי וכו' כמו שהמלאך מאמין מבלי חקירה
וחכמה כמו כן ישראל) .מכל האמור תתבונן
שאסור לאיש הישראלי לחקור בחקירות וכן
מש"ל שאמר הקב"ה לאאע"ה התהלךלפני והי'
תמים שאמרלו בשעתציווי מצות המילה שהוא
למעלה משכל הטבעי ,בזה הוציא הקב"ה אותו
ואת זרעו מחכמת הטבע וציוהו בזה מהיום
והלאה התהלךלפניוהי' תמים,היינואיןלך עסק
כי אםלילךלפניכדמיון האיש ההולךלפני אחר
ורואהו שא"צ לחקור כי הוא זה ,כך דרכך
והילוכך יהי' לפני באמונה בלי שום ספק ,והי'
תמים שלא לחקור (כענין שאמר רבא לההוא

לעץ החיים

מינא רא"ל עמא פזיזא דקדמיתו וכו' שמתחלה
הי' לכם לחקור אם יהי' באפשרי לקבל ברבות
מצותי' ,והשיב לו רבא אנן דסגינן בתמימותא
(מבלי חקירה) כתיבבן תומת ישרים תנחם וכו'.
מוכח מזה דתמימות נקראמי שמקבל הדברמבלי
חקירה רק באמונה) .הנה לפ"ז תראה שהואציווי
גמור מאת הש"י אפילו לאאע"ה קדוש ד' אשר
חשב וחקר ומצא וכו' שלא יחקור עוד רק להיות
תמים ,והוא הנאמר לו במצות מילה שהוא
למעלהמן החקירה הניתנתלוולזרעואחריו ,והם
מכוונים מאת הש"י כמוהו להיות תמים א"כ
הבא להתהלך בחקירות הנה עבר אתפי ד' והיא
בודאי לא תצלח ,אפילו אם יפתהו יצרו שהוא
לש"ש ,הרי המלך החכם אמר אני ארבה ולא
אסור,חזי מה עלתהלו.

וכסי אנשא רכלה פ' ואתחנן [ד"הן :ויש לפרש

עוד ,אמרו ועתה ישראל אחר ונש"ב
בגי"א ,וגם אומרו ישראלדייקא ...ע"פ מ"ש כס'
חסד לאברהם וז"ל ודע שהאמת מכל צד הדרך
אשר נלך בה הוא הדרך התורה המקובל.
באמונה לבד בלי חקירה ומופת יזכה האדם
לעוה"ב ,אמנם ידיעת' במופת אינו הכרחיית
לישראל מצד שהוא ישראלי כמו הצורף כסף
איננו מחויב אלי' ...כן איש הישראלי באמונה

לבד ישיגו שלימותו .מהראוי שבני ישראל לא
יתחכמו אלא מן החכמה הפנימית הקדושה..
ואלוהיו כשרים וראוים היתה החכמה הפנימיות
עומדת בהם אלא שפגמו וקלקלו ונתרחקו מן
הפנימיות ואל החיצוניות לא באו שאינה שלהם.
עכ"ד בקצת שינוי וקיצור לשון וע"פ הדברים
האלה חבץ כאשר פגמו ישראל בבעל פעור אזי
נטו מהפנימיות מה ששייך להם מצד שהם
ישראלים לעסוק במשפטי התורה שהוא שלימות
נפשם מבליעיון וחקירה בחיצוניות ,וז"ש ונשב
בגי"א וכו' עשינו תשובה כנ"ל ,בכן ועת"ה כעת
ישרא"ל מצד שאתם ישראלים אינכם מחוייבים
בחקירה כמו שאינו מחויב הצורף מצד שהוא
צורף לחקור על מהות הכסף ,רק שמע אל החקים
ואל המשפטים וכו' למען תחיו כנ"ל ,שבעבורם

סור מרע

הוספות (עמ' סה)

יזכה האדםלחיי העוה"ב כנ"ל והבן

ובזה יתכן אח"כ ראה למדתי אתכם חוקים
ומשפטים כאשר צוני י"י אלקי וגו'
ושמרתם ועשיתםכיהיא חכמתכם ובינתכםלעיני
העמים וכו' כי מי גוי גדול אשר לו אלקים
קרובים אליו וכו' דהנה גם אותם החפצים
בחקירות ודאי מודים לזה שהחקירה לא תתכן
לכל איש ואיש,כי בודאימן הצורך לקבלהלקלי
הדעת אשר שכלם קטן מהשיג החקירות ותעמוד
להם הקבלה במקום העיון רק העיון בחקירה
הוכרח לדעתם למי ששכלו רחב עי' כ"ו בחו"ה
בהקדמה ולזה התחיל בלשון יחיד גם בכאן
ועתה ישראל שמ"ע וכו' מצד שאתה ישראל,
ודיבר נגד היחיד אשר שכלו רחב מיתר ההמון
וראוי לחקירה ,אמר גם אתה הראוי לחקירה שמע
אל החוקים מבלי חקירה ,אשר אנכי מלמד
אתכ"ם לכולכם ביחד ,גם למי ששכלו קצר אשר
תודה בע"כ שתספיק להם הקבלה ,כמוך כמוהם
לכולכם אני אומר שתספיק הקבלה מבלי עיון
מצד שהוא ישראלי כנ"ל וכן בפסוקים הנ"ל
רא"ה אתה היחיד בעל שכל הרחב מיתר ההמון
למדתי אתכם לכולכם ביחד חוקים ומשפטים רק
כאשר ציווני וכו' מבלי עיון ,רק לקיים גזירת
המלך ,ולא תחקור על הסיבה רק עיונך יהי'
בנושא המצות לקיימם וליודעם כהוגן ,כאשר
ציווני מבלי תוספת ומגרעת ,ושמרתם ועשיתםכי
היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים שהם מצד
החיצוני' ולהם יאחה חכמות החיצוניות ,משא"כ
אתם ישראלים חלקכם בחיים חכמות הפנימיות
וז"ש בנתינת טעםכימיגוי גדול אשרלו אלקים
קרובים אליו וכו' ,ע"כ אין לך שום עם ולשון
שיהיו דבקים בפנימיות כמוכם כי אין אלקים
קרובים אליו כמוכם ,ואתםאין לכם חלק ונחלה
בחיצוניות ,ע"כ בפגמיכם ח"ו תעזבו את
חכמתכם ולכללהחיצוניותלא תבואו.והבן מאוד
ומאוד.

ובזה תבין שבכאן דייקא צוה לא תוסיפו ולא
הגרעו ,כי ע"י חקירה לטעם יבואו

ועשה טוב

רמה

לתוספת ולמגרעות ח"ו ,כי יתבונן בשכלו טעם
המצות וכאשר ישפוט שכלו כפי המקום והזמן
יבוא לחשוב מחשבות חוץ שבעת הזאת ובמקום
ההוא לאשייך הטעם אשר שפט ,ויבוא לתוספת
ולמגרעות .משא"כ אם ילמוד המצוה מגזירת
המלך מבלי חקירה לא יוסיף ולא יגרע והבן
מאוד

ונסי אגרא דפרקא (אות ג) נאמר לי ממגידי
אמת ששמעו מכבוד חםמהא סבא קדישא
כבודדוציזקנימהו' משולם זומאזצוק"ל שאינו
מצפה לתשלום גמול עוה"ב על מה שעבד את
השי"ת בעת שכבר נתוודע לו אמיתיות גדולתו
ית"ש ,רק שמצפה לתשלום על מה הועבד את
הש"י באמונת אומן מדרך הקבלה [עכ"ל] ונ"ל
כמ"ש כבר בספרי מעין גנים על מה שאמר
הפלסוף בעצמו כיון שאמונת מציאותו מושג
בשכל אינו מגיע שכר על זה ,ואמרנו על זה
דמשום הכי צוה אותנו הי"ת במצוה אנכי י"י
אלקיך להאמין אמונת המציאות אמונה דוקא,
בכדי שנקבל שכר ע"ז והנה אנחנובעניינו כבר
אמרנו בזה (הלא בספרנו הנ"ל) על מה שכתב
מהר"י יעב"ץ בספרו אוה"ח .שבדורו היה
בעוה"ר גזירות שמד בספרד אזי החוקרים
שהמציאו אמונה בחקירה המירוכבודם .ואמרנו
ע"ז דהנה האמונה בקבלה נק' כתורה בלשון
שמיעה משא"כ האמונה במופת נקרא ראי'
והנה הבאים בסודי"ייבינו וישכילו אשר אורות
העינים הי' בהם השבירה משא"כ אורות
האזנים ע"כ המאמינים מצד שמיעת האוון
תעמוד אמונם לעד לעולם ,משא"כ המאמינים רק
בראי' (כאשר תבין דברינו אלה תבין מ"ש רז"ל
[ב"מ קז ע"ב] שהרבה מתים בעין רע אבל לא
ע"י שמיעה) והדברים עתיקין וידעתי ידידי
שתשיבני מדברי החסיד בחו"ה ,אבל אין כאן
מקומו ,ובספרי מעין גנים שם אתן את דודי לך
והנה הגם שדברי הסבא קדישא ז"ל אינם ע"ד
הנ"ל ,כי ודאי לא לבו הלך אחרי חקירות
אנושיות ,ומה שאמר שנתוודע לו היא הכוונה
שע"י הזדככות גופו הטהור ראה עין בעין

רמו

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' סה)

אמיתיות מציאותו ,עכ"ז שיכח ביותר את
העבודה של ימי הנעורים שהוא עבודת משא,
משא"כ אח"כ הוא עבודת מתנה מהש"י ליראיו,
מתיקות נעימות עריכות ידידות יוצרינו ית"ש
ודברנו בענינים הללו עוד בארוכה בספר הנ"ל,

שיםעיניךעליו

עוד שם (אות רכה) עין לא ראתה אלקיםזולתך
יעשה למחכ"ה לו (ישעי' סד ג) .לא אמר
למקוה לו או למצפים לו הבנתי מדברי
המקובלים האחרונים ,דה' מוצאות הפה הגם
שהם בדיבור עכ"ז נחתמים בהם ה' בחינות השם
הוי"ה ב"ה,דהיינו הר' אותיות עם בחי' קוצו של
יו"ד והנה מוצאהחיך אותיותגיכ"קהיא המוצא
העליון מכולם ,הוא בחי' הקו"ף בחי' הכתר,
והיא עיקר עבודתינו בתורה שהיא למעלה מן
השגת החכמה (כמ"ש כמה פעמים בסוד כתר
יתנו לך ה' אלקינו) שהיא בחי' אמונה ,שאמונה
היא למעלה מן החכמה(כי פתייאמין לכל דבר,
והבן) ,והוא עבודת האיש הישראלי באמונה
שהיא בבחינתדיבור מאותיותהחי"ך וז"ש יעשה
למחכה לו דייקא ,לאותן המתנהגים באמונה
מבלי התחכמות בחכמה וזהו ג"כ אשרי כל
חוכ"י לו הבן הענין העמוק ותהי' חיכ"ך
ממתקים.
עוד שם (אות רצז).וכל העם רואים את הקולות
(שמות כיח) דרשו רז"ל(עיין ורפ"י) שהיו
רואים את הנשמע ...ידוע דבבחינת עינים הי'
השבירה משא"כ בבחי' האוזן .ע"כ כאשר רצה
הבורא כל שתהי' האמונה תקועה בלבנו לעולם,
הנה השפיע והטה גם כח העין אל האזן ובקבלו
אור האזן לא תפול בזה השבירה ותהי' האמונה
בטבע נפשות ישראל בקבלת השמיעה מבלי
חקירה דייקא ,משא"כ מי שאינו רוצה להספיק
בקבלה ומתחכם לחקור בחקירה ,וכלחקירה הוא
מדבר הנראה בחוש הראות .הנה אמונתו מסוכן
לשבירה.וזה שהעידהחסידמהר"ייעב"ץ ...אשר
כל אותן שהשיגו האמונה בחקירה המירו כבודם
והנשים וקלי הדעת קדשו שם הנכבד והנורא
ן ונבחנו בצירוף .דוק ותתבונן .וזה
ועמדובנסיי

לעץ החיים

שאמר הש"י (שמות יט ט) הנה אנכי כא אליך
וכו' בעבור ישמע העם כו' וגם בךיאמינולעולם

והבן.
ובש בני יששכר(סיון ,מא' ה אות ב) תשכיל
ותדעדמי שעמדורגליאבותיועל הרסיני,
ובתורתי"י חפצו אפילו בפשטי התורה בהוויות
דאביי ורבא ,אין מן הצורך לו לעסוק בחקירות
לעמוד על המהקר כמציאות המופת כאמונת
מציאות הש"י ויחודו וכל העיקרים ,כי ע"י
התורה נתאמת הדבר בלב הוגי' מבלי ספק וז"ש
החסיד מהר"י יעב"ץ שעיניו ראו בשעת גזירת
שמד הוא כמ"ש כמה פעמים האמונה הבאה
לאדם מצד חקירתו ושכל האדםיש לו סוף ,ע"כ
גם לאמונתו יש סוף כשיכריחנו איזה מכריח
וכיוצא משא"כ האמונה מצד הא"ס ב"ה אין
להאמונה זו סוף והנה האמונה הזאת באת לנו
מירושת אבותינו וממעמד הנכבד אשר הש"י
הסתירניצוצי אורה בהחורה הקדושה ,היא היא
הנאצלת ממנו מאור מעשה לבושו והנה השכל
המתבונן בתורה הנה שם הוא המלך הכבוד
ואפילו בפשטי התורה בהלכותי' שור בור מבעה
הבער ,הנה שם המלך מסתתר בלבושיו ,ויקבע
האמונה בלב אישהישראליכיתד בל תמוט עולם
ועד והנה לפי"ז הוא הנאמר בפסוק תורת הוי'
תמימה,כל התורה הוא הוי"ה הש"י ,משיבת נפש
תשיב כל נפשות ישראל העוסקים בה לאמונת
הש"י מבלי ספק ,עדותי"י נאמנה ,אמונתה היא
עדות להוי' מחכימת פתי ,הוא הפתי אשריאמין
מבלי מחקר,כיפתייאמין לכל דבר.וזהו הנאמר
אתה הראת ,היינו כל מה שהראת בהר במעמד
הנכבד הוא לדעת כלימי עולם,כיהוי' הוא וכו',
כי ע"י הראי' הזאת תדעו כלימי עולם האמונה
האמיתיית מבלי מחקר
וזהו הלואי אותי עזבו שלא היו מתעסקים
במחקר לדעת אותי לעמוד על המחקר
מציאותו ויחודו ,ותורתי שמרו שאז המאור שבה
הי' מחזירן למוטבכי המאור שכחורה ה"ה דבר
אלקינוניצוצי אורה מיוצר בראשות והוה כאלו
עיןבעין נראהי"יאלקינו,כי באמתבעסוק האדם

סור מרע

הוספות ~עכו' וזה)

בתורה נועם י"י אלקינו עלינו הספיק מניצוצי
אורותיו בתוך אותיות התורה כי חיות הנה
מניצוצי אורה מחיי החיים ב"ה ולפי הנ"ל
יתפרשוידבראלקים אתכל הדברים האלה(היינו
כל התורה כולה הוא כדי) לאמר (לנו על ידה)
אנכי י"י אלקיך (כי כל הלכות התורה יראה
מתוכם אנכי ד' אלקיך) הבן הענין ויונעם לך,
והוא ההבטחה לישראל ובקשתם משם את י"י
אלקיך ומצאת,והיכן נכקשנו ,כתורה.
רכזה יתפרש מ"ש הנביא דרשו י"י בהמצאו
קראוהו בהיותו קרוב ,היינו מקום שהוא
קרוב ותמצא אותו דהיינו בתורה ,יעזוב רשע
דרכו היינו הרשע שאינו מאמץ כלל ,ואיש און

מחשבותיו היינו הרוצה לחקור בחקירות

אנושיית (ואמר הטעם למהיעזוב מחשבותיו ולא
יחקור ,הלא לכאורה טוב לעמוד על האמונה
במחקר ובמופת השכליי ,הנה אמר הטעם)כי לא
מחשבותי מחשבותיכם היינו האמונה הבאה
ממחשבותיכם יש לה סוף ,משא"כ הבאה
ממחשבותי,כי כאשרירד וכו'כןיהי' דברי אשר
יצא מפי היינו בעת נתינת התורה ,הנה עוד עד
היום המשכות רצונו עומד בתורה ע"כ שם תמצא
את כבודינגלה .הבן הרבריםכי קצרתי
עוד שם (שם ,אות כב) :כל דבר הנעשה ע"פ
יסוד שכל האנושי ,הנה יוכל להיות סוף
וקץ לדבר ,כית שהוא מפאת שכל האנושי שיש
לו תכלית ,והנה הוא בהכנה שבאיזה זמן מן
הזמנים יבא ח"ו לעבור אתפיי"י .כמו שתראה
ארסט"ו היווני שהי' החכם הגדול שבאומות,
וסיפרו מדותיו שגינה כל חמודות תבל ,רק הכל
במדה ומשקל להכרח הקיום ואח"כ ספרו עליו
שנלכד בתואר אשהיפהוזה ה" סיבתמותו .והוא
לבעבור שכלמדותיו ותמימותדרכיו לאהיו מצד
ציווי הש"י כתורה רק מפאת שכלאנושי שישלו
תכליתוסוף .משא"כ אנחנובני ישראלבנים לאל
חי תמימות דרכינו הוא מצד המצוה ב"ה ושכל
אלקי הוא א"ס ,הבן הדבר וזהו שפירשנו אשרי
תמימי דרך ההולכים בחורת י"י ...אשר"י הוא
לשון חוזק (כמ"ש אשרו חמוץ) ,וז"ש אשרי

ועשה טוב

רמז

תמימיורך (תוקף וחוזקויסוד מוסדיהי'לתמימי
דרך) ההולכים בתורת י"י (אשר תמימותם הוא
מפאת מה היצוה הש"י בתורתו) משא"כ מי
שכלואינו בטוח על החוזק
שמתמם מעשיו
י
צ
מ
ויסוד מוסד לעולםכיון ששורש הדבר מוסד על
פי השכל האנושי.
אחרי הראנו י"י אלקינו את כל דברי התורה
הזאת וכי זה כל האדם הישראלי לקיים
את כל הדברי התורה אפילו מצותהשכליית מצד

המצוה שהשמיענו אתכל המצות האלה (לא מצד
השכל האנושי) ,והנה זה נק' שמיעה שהוא קבלה
מסיני שכל אלקי ,משא"כ דבר הנעשה ע"פ
התחייבות השכל האנושי נק' ראי' הנהזהוענין
הנרצה בשעת מ"ת ,וכל העם רואים את הנשמע,
אשר חוש הראות חלץ את בגדיו שהוא
השתמשות בחוש ובשכל כמבואר ,ולבש עצמו
בבגדי חוש השמע לעשותכל דברי התורה בבחי'
שמיעה וקבלה מסיני דייקא ,כאשר צוונו י"י
אלקינו הבן הדברים[ .העתקנו זאת אע"פדמיירי
מענין קיום המצות ולא מענין האמונה ,אך הא
בהא תליא כמובן וראה גם בס' דרך מקהיך מ"ע
ב (חלק המחשבה אות ה) .והנה אברהם אבינו
להיות שבא בעולם תוהו ולא הי' לו רב למורה
ולא תורה ,אזי התהלך בחקירתו האנושיית
להתבונן שאין בירה בלא מנהיג עד שנגלה אליו
ממהקב"ה ואמר לו אני הוא בעל הבירה אחרי
כל חקירותיו ושכליותיו נתן לו השי"ת המצוה
הזאת [דמילה] ואמרלו התהלךלפני והי' תמים,
להורות גם לבניו אחריו שא"א לו לבוא לתכלית
טעמימצותיו ית"שוזהכל האדם לשמור ולעשות
ולקיים והוא היה ראש החוקרים והפלוסופים,
אמר לו הש"י התהלך לפני והיה תמים ,עשה
המצות כאשר צוך י"י אלקיך וזה הוא הצלחת
נפשך ורוחך ונשמתך מבלי הביט אל חקירה
בשכל המוגבל בחומר].
עוד שם (אדר ,מא'ג דרוש ב) :עפ"י מ"ש כ"פ
איסור החקירה בעסק האמונה (לאיש
הישראלי) רק עיקר העבודה האמית~ת לאיש
הישראלי להחזיק האמונה בקבלה ...כי ידעתיו

רמח

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' סה)

למען אשר יצוה ופי' ידעתיו נתתי בו בחי'
הדעת וממנו יומשך לזרעו אחריו בציווי ותבא
להם האמונה בירושה בטבע ממילא ,וכענין
שאמר דוד לשלמה בנו דע את אללי אביךהיינו
אמונה בקבלה מהאבות והנה האמונה הבאה
לאדם מצד חקירות השכל נק' ראיה והבא מצד
הקבלה הוא מצד חוש השמיעה .והנה כתב הרב
החסיד מהר"י יעב"ץ שראה בגזירת ספרד כי
ידוע להבאים בסודי"י בסוד השבירה בחי'עינים
הי' בהם השבירה .ועוד אמונה מצד הקבלה הנה
הוא בירושה עד אברהם אבינו מבחי'אין סוף
ע"כאין לאמונהזוסוף .והנה במצריםהי' גלות
הדע"ת לא ידע"ו אתי"י עד שהודיע הש"י ע"י
נפלאותיו וידעתם כי אני י"י והנה רצה הש"י
שמיום צאתנו מארמ"ציהי' דעתינו דעת שלימה
באמונה מבלי חקירה כדי שתהי' אמונת אומן
בתיקון לעולמי עד ,והנה כשבאו לרפידים ונפתה
לבם אחרי החקירות וחקרו הישי"י בקרבנו אם
אי"ן ,והנה עמלק ה"ס הדעת דסט"א ,וכיון
שהתחילו הם לפגום הדע"ת מיד ויבא עמלק
דע"ת דסט"א ובזה תתבונן כאשר אמר הש"י
למשה מצות מחיית עמלק אמר כתוב זאת זכרכן
בספר ושים באזנ"י יהושע להיות זהיר מאוד
שלא ליחן כח לעמלק ע"י החקירות ,שתהי'
האמונה בבחי' אזני"ם ה"ס הדע"ת דקדושה בלי
ביטול ,ובזה מגבירים כח הקדושה ומבטלים כח
עמלק דעת דסט"א אשר מזה באים כל אמונות
רעות ודעות כרזבות וז"ש בשאול בהלכו ללחום
מלחמות י"י בעמלק וישמ"ע שאו"ל את העם,
היינו השמיעום דייקא ,לימד את העם דע"ת
שתהי' אמונה אצלם מצד השמיעה ובזה ינצחו
את עמלק ואמר ויפקדם בטלאים דייקא,
שהטלאים מורים על הביטול הראשון של הדעות
הרעות במצרים שהיו עובדין למזל טל"ה בכור
המזלות ,וצוה הקב"ה לשחוט לשםי"י להורות
כי המזלות כולם מושגחים בשפעו וכולם
מתנהגים ע"י השגחתו הפרטיות ובטלים לרצונו
ומבלעדי השגחתולאיריםאיש אתידו ואתרגלו

להתנועע.

לעץ החיים

והנה מצאנולפי"ז טוב טעם ורעת למצותוכירת
מעשה עמלק היינו הדעת הרע דסט"א
שעי"ז בזכרינו מה הגיע אלינו בעת אשר רצינו
להטות את שכלינו ע"י חקירות ומכש"כ
בהעלות על הדעת ח"ו דיעות כוזביות שכל זה
מצד מרכבת הדעת דסט"א ,ממילא ע"י זכירה
זאת נבין כי זה כל פרי איש הישראלי התוריי
להאמין אמונת אומן מצד השמיעההיינו הקבלה
שהוא בידינו עד המעמד הנכבד ועד אברהם
אבינו [עיי"ש בפנים שמבאר בזה את המדרש
עה"פ זכור את אשר עשה לך עמלק] .והנה
החקירות לאיש הישראלי חרפה היאכי האמונה
היא בטבע בזרעו של אברהם ומי שאין מספיק
לו הקבלה ורוצה לחקור בחקירות הנה הוא
כמודה ח"ו שאין לו סדר השתלשלות היחוס
מזרעו של אברהם...ידעתיידיד הקורא בראותך
כל אלה הדברים יקשה לך הרי קדמונינו עסקו
בחקירה כמבואר בספריהם ,הלא ביארתי הדבר
במ"א אשר כל מעשיהם הי' לש"ש ,ועשו הכל
כפי הוראת שעה ,ואכ"מ להאריך ועיין בס' אור
החיים להחסיד מהר"י יעבץ זצ"ל
ובש לקומי מהתצ"א (פרשת ויחי ,אות קב)
יששכר חמור גרם .יש לפרש עפ"י מ"ש
על מה שדרשו חז"ל בפסוק אותי עזבו ותורתי
וכו' ,הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו והנה הוא
קשה להבין ,וכתבנו בזה דהנה הפלסופיא חקרה
על חקירת מציאות הש"י ואחדותו ,ומענה בפיהם
שלא תספיק האמונה עפ"י התורה רק בעמוד על
הדבר בחקירה בשכל,כי הדבר שהוא באמונ"ה
בלא חקירה בשכל ,הנהיכול מכריח להכריחו על
ההיפך ,משא"כ כאשר השכל עומר על המחקר
א"א לשום מכריח להכריח באופן אחר והנה

החסיד הקדוש מהר"י יעב"ץ העידשבעיניו ראה
ביום זעם כל החוקרים המירו כבודו ,ונשים וקלי
הדעת קדשו שם הנכבד .וכמה טעמים אמרנו ע"ז
בדרשותינו בסור האמונ"ה שהוא למעלה מן
החכמה שהיא בחי' יו"ד ,והאמונה היא בסוד
קוצ"ושליו"ד,כת"ריתנולךי"יאלקינומלאכים
וכו' עם עמך ישראל וכו' .ע"כ התורה שבה

סור מרע

הוספות (עמ' סה)

מבוארין האמונות היא למעלה מן החכמה
המושגת בשכל ע"כ מלתא דאתיא בק"ו (שהוא
מדה שכלית) טרח וכתב לה קרא(תוריי) להורות
דהתורה היא למעלה מן השכל ,ע"כ רק בק"ו
הנהוג הזה משא"כ בג"ש ושארי המדות .וקצרנו
בכאן והוא דרוש ארוך .ע"כ אנחנו ישראל עם
קרובואיןלנו שום התעסקות בחכמות ובחקירות
רק בחכמות התורה ,בה תתחזק אמונתינו ,ולא
יהי' שום מקרהרע ח"ו(וכברישלנובזהדרושים
בענין עץ הדעת טוב ור"ע שנצטוה אדם ,אכ"מ
להאריך) .וזה שדרשו חז"ל הלואי אות"י עזבו
(היינו שלא לעמוד על המחקר בשכל אנושי
להתבונן מציאותי) ותורת"י שמרו (המבררת
לאדם הכל בחכמה אלקיח ,בדרכי אמונות אומן)
שהמאור שבה (מבחי' אמונה למעלה מן החכמה
ה") מחזיק למוטב.
וזהו שיש לפרש ,יששכר (שהוא הבעל תורה)
חמו"ר גר"ם הנהגתו כחמור היא הגורמת
לי' אשר הוא רובץ בית המשפתים ,גבולים של
תורה ,ואינו זז ממנה לחקור בחקירות ולבלות
ימיו בחקירות אנושיות .דהנה הנהגת החמור הוא
עפ"י הנאמר בפסוק ידע שור קונהו וחמור אבוס
בעליו ,שו"ר מתבונן בקונה"ו ,וחמו"ר אין לו
התבוננות ואינו מתבונן רק בהאבוס ע"י האבוס
מכיר את בעליו כ"ה עסק יששכר ,מכיר את
בעליו רק ע"י התורה שהוא האבוס אשרנתן לו
בעליו ,ויאכל וישבע ויותראין מחסור כל דבר.

[וראה עוד בס' אנשא דגלה פ ,ויגש (ד"הובני
יששכר תול"ע תרין במסורה) .פ' בלק
י וששבר (מא' ז'
(ד"הויקץ מואב מפניבנ"י).בנ
נחמות ,נחמה ד אות ב)].

והנה כבראמרת...הודיענינא אתדרכך הוא
חסריו"ד ...למעלה מן החכמה...
וכתב בס' אגרא דגלה פ' תשא [ד"ה].הודיעני
נא את דרכך ,חסר י' מורה על החכמה,

כידרכיו ית"ש למעלה מן החכמה .והגה ביקש
משה לידע דרכיו ית"ש בסוד הכתר למעלה מן

רעשה טוב

רמס

החכמה ,והחכמה הוא סוד י' ,וסוד הכתר סוד
קוצו של י' והרבה דברנו מוה בענין חילוק
להמאמינים בבחי' חכמהלבין המאמינים באמתה
לבדה.עיין בספרנומעיןגנים [הנעתק לעיל].
וירצה עוד ,דהנה דרכ"ך חסרי' כשתחשוב הך'
דמצנפך לח"ק כנודע ,אויעלה מספרו תשכ"ד
ה"סי"ג מדות שבכ"א יש שם הוי' במילוי אחר,
וכל המילואים הם י"ג מילוחם מבואר סדרן בס'
ויקהל משה ,ועולה מספרן תשכ"ד .והנה משה
ביקש לידע הארת הי"ג מדות אמר הודיעני נא
את דרכ"ך מספר תשכ"ד כנ"ל.

ובסי מעיןגנים (פ"ב אות ב) :הודיעני נא את
דרכך ,חסריו"ד כבר כתבנויו"ד מורה על
החכמה כידוע למשכילים ,והשכל מחייב זה כי

היו"דהיאנקודה שממנהנצטיירבלהאותיות,בן

מכח השכל הפשוט מצטיירים כל המושכלות.
והנהביקשלידעדרכיוהיינוי"ג מדות שלרחמי',
והנהמלואיהוי' הםי"גכנודעבמילואיםשונים...
מנין דרכך ...והנה ביקש לידע דרכיו יתיש
ומדותיוכדילקיים והלכת בדרכיו מה הוא רחום
וכו' ,מבלי התחכמות החכמה רק להפקת רצונו,
בין והתבונן ודברת בם בשבת"ך היפך מחשכות
אלה האנשים..

דיך

ובסי
עדותיך (פרשה א פס' ח ,ד"ה את
דרכך).כי אז תצליח את דרכך .חסר יו"ד
הרבים ..נ"ל עפ"י מ"ש בפסוק ששאל מקוה
הודיעני נא את דרכ"ך חסר ג"כ יו"ד הרבים,
ופירשנו לשם דהיו"ד מרמות על החכמה ,והנה
התורה למעלה מן השכל כי היא שכל אלקי
כביכול ,והוא וחכמתו ושכלו ודעתו אחד .ע"כ
א"ס הוא וא"א לשכל האנושי לבא לתכלית
טעמי' .ע"כ גזרו אומר אין טעם למצוה כי
בהתבונן האדם שהגיע עד תכלית הטעם יבא
לדמות סברא בנפשו במקום שאין שייך הטעם
שהמציא בשכלויפטור מהמצוה ,ובזולת זה ידמה

שאין חפץ בעקר' גשמיות רק לההמון אבל

להמשכיל די בהשגת השכל .והעיקר מקובל
אצלינו שדוקא בזה הוא הצלחתהאנדריי בעשית

רב

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' סו)

מצותיו ית' בעשי' דקוא,כי המצות נק' איברין

דמלכא כביכול והדברים ארוכים כתובים אצלינו
באורך בביאורינו לתורה .ובזה הרבו לפשוע
המתפלספים הפרו חוק וברית התורה תפח רוחם.
ועיקר הצלחת הנפש בהתבונן במצות התורה
האיך ידקדק בהם ואשר יעשה אותם האדם וחי
בהם ,דייקא עשי' ממש כאשר צונוי"י אלקינו,
אפילו לא יתבונן כלל בשום טעם מושכל בשכל,
כי עיקר השכל הוא התבוננות באיכות עשיות
המצוה בדקדוקים ,והאיך תוכשר והאיך תופסל
עפ"י דתי התורה וזה שביקש משה אדון כל
הנביאים אחרי גודל השגותיו ,אשר כל מה שיש
באפשריות החק מין האנושי השיג ויותר מן
המלאכים ,אחרי כל זה ביקש הודיעני נא את
דרכ"ך חסר יו"ד המורה על חכמה ,רצ"ל אני
רוצה שתודיעני נא את דרכך הישרים בעיניך
מבלי התחכמות למה כך ולמה כך ,רק לידע את
אשר ישרבעיניך כל הדרכים והנתיבות,כי אחרי
שנתוודעלי הטעמים הגדולים הכמוסים בכל דרך
ודרך אדע שלא הגעתי לתכלית המצוה הבן
הענין וזהו שיש לפרש ג"כ בכאן שאמר הש"י
ליהושע כי אז תצליח את דרכ"ך ,חסר יו"ד
החכמה ,באופן שלא תבקש למצוא בחכמה
תכליתסיבת הדרך הזה ,רק כאשרצוךי"יאלקיך
ואם יתוודע לך טעם נעימות המצוה תדע שלא
הגעת לתכליתה ותעשה מאהבה כאשר צוךי"י
[עוד בענין נתינת טעם למצוות והליכה אחר
הטעם ראה בהע' קט ובהוספות לשם].
וראה גם בס' רנל מטרה מע ,י ,ד"ה הוי'
במילואו הוי' ,ובס' בני יששכר מאמרי
השכתות מאמר א' אות ג' ואותי"ס.
עמ' סו

שהןהן גמרהבירור של הערב רב שליומ"ס
וימברי"ס ...אסור להתחתן עמהם ...הם שקץ
ועלכשתיהם הואאומר ...הווזהיריןלהדריך
אתבניכם ...ולרחקם מאשהזרה...
וכתב בס' אגרא ד8רכף( 4אות רן) :זהר הנ"ל

לעץ

החתם

(תשא ,דקצ"א ע"א) וירא העם כי בשש
משה (שמות לב א) מאן העם אינון ער"ב ר"ב,
מאן ער"ב ר"ב וכו' ,אמאי קרא לון ער"ב ר"ב,

אלא כלהו חרשן דמצרים הוו ובראשיהן יונו"ס
וימברו"ס ,ובשעתא דיומא הוו עבדי תריר
חרשייהו כל אילין חרשין עילאין הוו מסתכלי
מכינטי שמשא ...וע"ד וגם ער"ב ר"ב עלה אתם
וחכמתא דילהון הוהסגי עכ"ל הנה ממוצא דבר
נ"ל דמהראוי להתפלל מנחה בזמץ שהער"ב הוא
ר"ב היינו מנחה גדולה שבזה מבטלים חכמות
הער"ב ר"ב הדע"ת דקליפה בחכמות החיצוניות
וכשופים ,ובפרט לעת כזאת שבעוה"ר נתגברו
כתות הער"ב רב בחכמותהחיצוניותוכוונתם ח"ו
לבטל חכמות התורה ומתבטלים הם על ידי
עבודתינובתפילהבזמן שליטתם כשאנומתפללין
בלתילי"ילבדו ומהראוי דוקא להתפללבתפילין
וראו כל עמי הארץכי שםי"י נקרא עליך ויראו
ממך (ער"ב ר"ב בגי' דע"ת דקליפה ובתפילי"ן
ממשיכין דע"ת התורה ,תפילי"ן בגי' ק"ו דע"ת)
ודייקא תפילי"ן דר"ח סוד מוחין דאב"א ,סוד
החכמ"ה לבטל חכמות החיצוניות .ויה"ר שלא
יאמרפינו דבר שלא כרצונו

ריצר
ד שם (אות רנא) שם בזהר (ע"ב) ת"ח כל
עננייקרדאזלי במדברא לאהיוחפיין אלא
לבני ישראלבלחודייהו וכו',ואילין ערב רב וכל
אינון בעירי עאנין וחורין הוו אזלין לבר
ממשרייתא לבתרייתא עכ"ל ותשכיל ותדע הדבר
מההוא ספרא דווקנא עזרא הסופר דפסקינהו
בסכינא חריפא לההוא פסוקילתרין פסוקיויסעו
בני ישראל וכו' הגברים לבד מטף (שמותיב לז)
הוא סוף פסוק ,ומתחיל פסוק אחר וגם ערב רב
עלה אתם וצאן ובקר וכו' ,להורות שכתות הערב
רבהלכובפני עצמן עם הצאןובקר .ומהגם עתה
חלילה לזרע ישורון להתערב עמהם במאכל
ומשתה וחיתל ,ועל בנותיהם הוא אומר (דברים
כז כא) ארור שוכב עם כל בהמה .וסימניהם
ידועים לכל אשר קרבת אלקים יחפץ ,הן המה
מורדי אור התורה ובילדי נכרים ישפיקו מכל
לשונות הגוים ,רחוקים יהיו מנחלת י"י וקראו

מרר מרע

הוספות (עמ' סו)

להם גבול רשעה והעם אשר זעםי"י עד עולם.
וכלבית ישראליהיונקיים לפניי"י עד עולם
ונט
מעץ גנים (הקדמת המחבר) כל מגמתי
בדברי אלה להציל את הנפשות העגומות
מאחינו ב"י ולהציל את הילדים אשר אין להם
כל מום לבל יתחתנו בם ולהרחיק נדוד מאהלי
האנשי' הרשעי' האלה גרועי' הם מכת הקראים
אשר כבר הרחיקו אותםבני ישראל מחבל נחלת
ה' המה מתערובות הערב רב מהעמלקים רפאים
גבורים ענקים ,אחב"י סורו נא מעל אהלי
האנשים האלה ולא יהיה לכם עמהם שום
התחברות בחיתון במאכל ובמשתה וכיוצא ,עד
שיבא בעל הכרם ויכלה את קוציו..

ועוד שם (פ"ג באמצע אות ה) וכן שאר כל
החכמות שלומדים בבתי קרקסאות שלהם
בזמנים הללו ,ובפרטות שלומדים דברים אלו
אצל אותן שאסרו רז"ל למסור להם תינוקות
ללמדםאפי' אומנות,ומלמדים אתבניהםשידברו
בביתם רק בלשונותהגוים ומטביעים להם הטבע
הזאת מנעוריהם למאוס בלשונות היהודית
והעמידו להם בתי טרטייאות וקרקסאות ,ולמדו
את בניהם ובנותיהם ביחד בתערובות לשונות
הגוי' ,וגם ספרי קודש תנ"ך ללמדם אצלהגוים.
אוילנוכי חטאנו ותדעידידי שהם מכחות הערב
רב ומדור הפלגה ,ערב להם לחם שקר,אין להם
חלק ונחלה באלהי ישראל ובתורתו בני אל
תתחתן עמהםכי כבר עשאוםכגוים גמורים לכל
דבריהם ,ופתם פתכותי ומאכלם בשר חזיר ,וכל
בני ישראליהיונקיים...
בדור הזה שרבו המתפרצים בשש בנפש וכבר
הוכר החשך בפ"ע והאור בפ"ע,
והמתפרצים הרשעי'ניכריןלעין כל שהם מכתות
הערב רבואין להם חלק תחלה בר' ותורתו ,אם
הרחק ירחיקו בני ישראל מאהליהם ולא יאכלו
פת בנם ולא יתחתנו עמהם אזי בוודאי ב"ב בא
יבא ולא יאחר אחינובני ישראל שימו לד' כבוד
בטרם יבא יום ד'כי הנה זה עומד אחר כתלינו
משגיח מן החלוגו' לרחמינו ב"ב.

ועשה טוב

רנא

..כזה וכזה אירע לי בדור הזה לא יכולתי
להשיםלפי מחסום וקנא קנאתי לד' אלהי

ישראל ולתורתו ולמצותיו ואבקשה מאחב"י
ישימו לד' כבוד ויגדלו את בניהם לת"ת
מנעוריהם והרחק ירחיקו מאהליהם את האנשים
הרשעים האלו,ויבדלו מקהל הגולה.כי לא אוכל
לדבר את אשר עם לבביכי הציקתני רוח בטני.
ומובטחני באחב"י יכירו בדברי אלו שהן הן
הדבריםהנקנין באמירת הלשון אשר הוא קולמוס
הלב הנרצ' לתורת ד' לאהבתו וליראתו

ועוד שם (פ"ו אות כד) בטבע האיש הישראלי
הגם שהוא ח"ו בעל עבירה למסור א"ע
על קדושת שמו ית' ,ובפרט כאשר קבלו בני
ישראל את התורה ושמעו מפיו ית"ש בלי שום
אמצעי אנכי ולא יהי' לך נשאר יתד תקוע בלב
בני ישראל ,לעולם ד' דברךנצבבנשמותינו ואלו
ההולכים בשרירות לבם אחרי החכמות חיצוניות
ופרקו עול מוסרות התורה ,תדע שאינם מבני
עמינו רק מתערובות ערב רב אשר הם לקוץ
ממאירלבניישראל.והנהזה קרובלימותמשיחנו

מתגלה נבלותם לעין כל ,איך אין להם חלק
ונחלה בישראלויבדלו ישראל מתוך העדה הרעה
ויבא בעל הכרם ויכלה את קוציו רק כל זמן
שהשושני' מעורבים בין הקוצים הש"י חס על
השושנים ע"כ אחיי ורעיי סורו נא מעל אהלי
האנשים הרשעים האלה ולא תתחתן בם בתך לא
תתן וכו' והנה הם נימוליםכי נולדובינינו אבל
אעפ"כ הם נמשכי' אחר הערלהכיאין להם חלק
בנחלת ד' ,ומאוד יתיפה בעיניהם חכמת הגוים
וקשוטיהם ומלבושיהם ומנהגיהם ,כי כל עוף
למינו ישכון ולא לחנם הלך הזרזיר אצל העורב
אלא שהוא מינו כי הן הנה מערב רב מהגוים
המעורבים בישראל .והנה ראשית התערובות
בישראלהיו המצריים שיצאו הערב רב ממצרים
ונתערבו בישראל ,ואח"כ נתערבו אדומיים
ביניהם ...וגם עמון ומואב ..הנה כל אלה הגם
שהם כשרים עפ"י הריןכי נכרי ועבד הבא על
בת ישראל הולד כשר ,תערובות פסול הוא
בישראל .וסוף סוף שורשן פורה ראש ולענה

רנב

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' סו)

וערב להם לחם שקר ובילדי נכרים ישפיקו
וסימניהם כל רואיהם יכירון כי הם קצוצי פאה
ובושים לילך בפיאות הראש והזקן כדת של
תורה ,רק כדרך עמי הארצות דרך שחץ כבנות
הערלים ,והם הם אשר מבאישים ריחם לילך
כדרכי הכמות החיצונות ועוזבים את התורה
ועתידין להתבער עד גמירא בימי אפילה הנה כל
אותן הכיתות הגם שהם נימולים הם נימולים
בערלה ,כי הם ערלי לב בני אל יהי' לך שום
התחברות עמהם,כי כלהסימני' הללומורי' שאין
להם חלק ונחלה עם ישראל ויעקב בחר לו ד'
ישראל לסגולתו
ועוד סם ופ"ט אות א) הרשעים הללו למראית
עיני בשר מתנהגים בדת יהודים לפנים,
ובהסתר עושים כל המעשים רעים מבלי חרדה,
כי ההפקרות נגעה עד לבם ואינם מאמינים
בהשגחה ושכר ועונש אחי מנע רגליך מנתיבתם
ומארבע אמותיהם,כי הם מובדלים מקהל הגולה
מפי פמליא של מעלה ומפמליא של מטה ,הן
המה גמר הבירור מכתות הערב רב ושנות רשעים
תקצורנה וכהמס דונג מפני האש יאבדו רשעים
מפני אלקים וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלקי'
וישישו בשמחה
ובס ,דיךפקודיך מל"חיט (חלק המחשבה אות
ג) ובאה האזהרה כל שבעת הימים ,רמז
לימישנותינו בהם ע' שנה ,כמ"ש ר'פלוני מנחות
דף צ"ט כגון אני שלמדתי כל התורה כולה אם
מותראני ללמוד חכמהיוונית ,והשיבוהו שילמוד
בשעה שאינו לא יום ולא לילהכי והגית בו יומם
ולילה כתיב וקודם זמנו ג"כ נאסר ,רמז אפילו
קודם זמן חיובו למצוה דהיינו אפילו בימי
החינוך ,הרחק ירחיקוהו מחנכיו מחכמת
החיצוניות ולשונות הגוים וכ"ז אסרו חז"ל
במשהו בין והתבונן צא ולמד עד כמה חשו
חכמים לזה עד שאסוו מנעו בניכם מן ההגיון,
רק הלימוד של חורתינו יהי' עפ"י יסוד מוסד
מדבר חז"ל ,בין והתבונן אם עיני שכל לך ,כי
הנה כת הרשעים פרצו בדרו של עולם ויאמרו

לעץ החיים

לאל סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו ,ואחזולנו
שועלים שועלים קטנים מחבלים כדמים כרם י"י
צבאות ,עד אשריקויים בנו וברותי מכם האנשים
המורדי' ופושעי' בי ,וכל בית ישראליהיו נקיים
לפניי"י עד עולם
מי שעיני שכל לו יבין הענין ויראה אשר רמז
המצוה הזאת נוהג בכל מקום ובכל זמן אזי
כהתכונן האדם כזה ישוב אלי"י על העכר ויקבל
ע"ע בעתיד לו לזרעו לדורותיו להיות עבדים
נאמנים לי"י ולתורתו ותומת ישרים תנחם
[וראה עוד להלן הע' קלח ובהוספות לשם]
ועוד שם מל"ת יא (חלק המחשכה אות ד
ואילך) בדורותינו אלה אשר הרשעים
הללו פרקו עול התורה והמצות לגמרי והמה
בוזים על דברי חכמינו והן המה כתות המינים
והמוסרים והאפקרוסים וקיימין על ישראל בכלי
חמס ,ובהפקירא ניחא להם למען ספות הרוה את
הצמאה ,לא יאבה י"י סלוח להם ויהיו לחרפות
ויקח מהם קללה לדור אחרון איך היו לשמה
כרגע ספו תמומן בלהות כחלום מהקיץי"י בעיר
צלמם תבזה ,יתחמץ לבבי בראותי בתיהם שלום
מפחד ,וקנא קנאתי לי"י ולתורתו ולמצותיו ,וכל
התנאים ואמוראים יליצו טוב בעדינו אשר נזכה
במהרה לראות נקמות בהם ובכל הנלוים אליהם
לרעה אל תופע עליהם נהורא וכהמס דונג מפני
אש יאבדו רשעים מפני אלקים וצדיקים ישמחו
יעלצו לפני אלקים וישישו בשמחה וכל מי
שרוצה להכניס צווארו בעול התורה ומצוה
ועבודת אמת לא יאמין בשוא נתעה כמלא נימא
והרחק ירחיק א"ע מהם ומספריהם ספרי המינים
אפילו בדבר שאינו נוגע לענייני הדת ,ומחלא
אמרין לצרעה לא מדובשך ולא מעוקצך .ולאיהי'
להם שם ושארית בבני יעקב ואסודין במשהו
וכבר הזהיר המלך החכם אל תקרב אל פתח
ביתה ,וחלילה להתערב עם האנשים האלה
הפוקרים במאכל ובמשתהוחיתון,כי ראיתי רובם
ככולם פוקרים גמורים פתם פת כותי ומאכלם
בשר חזיר ועל בנותיהם הוא אומר ארור שוכב
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וכו' לי בניהם ובנותיהם בחזקת בני הנדה
ובאפשו מדביקין מטותיהם זה לזה ,כי ראיתי
שהם תעודים על כל התורה ,וחלק משמן חכם
ואחריתם מרה כלענה ,ויאמרו לאל סור ממנו
ודעת דרכיך לא חפצנו הן המה היו בעוכרינו
בגלות המר הלז (הג"ה ותדע אשר המה אינם
נכנסים עמנובגדר הערבות,כיון שאינם מאמינים
בתורה ובמצתזי' המה כגוים גמורים) וב"ביסיר
הש"י בדילינו ויקרא אותנו לעיר הצדק קרי'
נאמנה

ותדע ידידי אשר רוב האנשים הפוקרים האלה
רובם ככולם בזמנינו אשר חשבו לילך
בדרכי חקירות הפלסופיא ,הן המה היו במורדי
אור התורה ונתפקרו ברוב מצות התורה ובכל
דברי חז"ל בני אל תלך בדרך אתם ואל תישא
ותתן עמהם ומקירות לבי אני אומר אשר פתם
פת כותי ובישולם מרק פיגולים ובשר חזיר ,ועל
בנותיהם הוא אומר וכו' ידידי אל תקרב אל פתח
ביתם והרחק את בניך בילדותם מצפצופיהם

והגיוניהם ותדעכיזה גמרהבירורקרובלימות

המשיח אשר הש"י הבטיחנווברותי מכם האנשים
המורדים והפושעים בי והמה יהיו לחרפות
ולדראון עולם וימותו בט"ו יום ימי אפילה
כמבואר בזהר

רבס'

הגהות מהרצ"א (פנחס על דף רלב ע"ב,
רעיא מהימנא ד"ה אמר ר"מ) .נ"ל כל

הנהוקיצין שכתבו הראשונים ברוה"ק והנה כלו
כל הקצים ,נ"ל שכל אלו הדברים נאמרו על
העיכוב אשר הם מצר האומות ,אבל העיכוב
שהוא מצד הערב רב אשר בקרבנו הם יושבים,
ובפרט אשר מרבית העם מתחתנים עמהם ,זה
גורם אריכות הגלות אפילו בהגיע הקץ ירחם
הש"י
[כענין הביטויים שכתב רבינו על הע"ר בחום
לבבו ,ראה את דבריו שם (רירא על דף
קה ע"א במדה"נ :אסור לו לאדם להתפלל על
הרשעים שיסתלקו מן העולם) .נ"ל שאין בכלל
זה המינים והמוסרים והאפיקורסים ,כיון שדינם
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רנג

הוא ע"פ התורה מורידין ואין מעלין ,מכל שכן
שמותר להתפלל שהש"י יבער הקוצים מן הכרם
חמד]

עמ' סה-סט

וערב לנפשם לחם שקר ללמוד חכמת
חיצוניות ..ותמידו את כבוד התורה ..שלא
שינו את שמם .ויאמר מלך מצרים
למילדות ..שלא ערש אתלשונם...היתה עצת
הקליפה בגזירה ללמד כתב ולשון ..שלא
לישא אשה עד אשר הזוג שניהם יהיו
מורגלים בכתב ולשון נכרי ..שלא שינו את
בגדיהם...
וכתב בס'גני וששכר (כסלו טבת ,מא' ב אות
כה) בימינו זה קמו עלינו בניגוד כח
השכליי של תורתינו ומנגדים אותנו בחכמת
חיצוניית שפחותנכריותצידוניות חתיות מואביות
כנגרע ,ער אשר בעוה"ר נלכדו ברשתם כמה
אלפים נפשות ונדחו והיו לחרפות עולם ,ה"ס
הבירור האחרק בעקבות משיחא אשר כמעט
כמוהו לא נהייתה וכמוהו לא תוסף ובמהרה יאר
הש"י אלינו ברחמים אור שפעת יקרת כבודו
כמד"א והי' י"י לך לאור עולם ,הנה בבחי' זו
המלכותא חייבתא היא כעת בדוגמת מלכרתיו"ן
מזה תדע אשר המלכות הזאת בה כח הג' מלכיות
הראשונות בבל מדי יון ,בתחילה היו מנגדים
בבחי' בבל שבהם ,ואח"כ בבחי' מדי ,וכעת
בבחי' ניגוד אל השכל של התור"ה בחכמות
חיצרנירת לחושבם לבטל התורה ח"ו
ובסי דרךפקודיך מל"תיא (חלק המחשבה אות
ט) עפ"יהדברים האלההנני אומר ברמז
המצוה א) חמץ שעברעליו הפסח אסור בהנאה
מדברי סופרים ,רמזו מי שלמד איזה ענין
מספריהם הגם שבעזה"י לא נתפעל ,אומי שלמד
לשונם ונסוג אחור רקיבל עול תורה רעברדה ,זה
מיקרי שעבר עליו הפסח היינו שעבר עליו רוח
טהרה באמונת אומן התורה אשר הוא רמז הפסח
שבזה דוקא הותר לדבר (פסח הוא פ"ה ס"ת

רנד

הקדמה ודרך

הוספות (עמי סה-סט)

כמ"ש האריז"ל) ופכרת בם כתיב ולא כדברים
בטלים ,הנה יאסור לעצמו כהנאה כל אותה
החכמה שקדמה מהחכמות החיצוניות ולא יעשה
אותה אפילו קרדום לחתוך כה להמציא פרנסתו.
כ) חמץ שעברעליו הפסח ע"י תערובות כהיתר
מותר,היינו כמ"ש הרמכ"ם שלקחאותן החכמות
לרקחות ולטבחות ולאופות להראות יופי בת
המלך היינו שהשתמש כהן כדבר הצריך אל
התורה להכין דבר תורה ,אשר כל החכמות
משמשים אלי' ועובדין עבודתה
ובש הגהות מהרצפט (משפטים על דף קכד
ע"א ד"ה סמוך לראש) .ושם אלקים
אחרנין דלא
אחרים דא מאן דיתעסק
י
י
ר
פ
ס
כ
ר
כ
ד
י
א
ל
ר
ו
ס
מסטרא דאורייתא כו' דא
ו
ל
י
פ
א
לון
ולמילף מנייהו טעמא כש"כ על אורייתא [ע"כ]
מכאן סייעתא למהרש"ל מה שהקפיד על הרמ"א
שהביא לראי' על ד"ת מדברי אריסט"ו
ובש ררךעדותיך (פרשה א פס' ח) [ד"ה] :כתב
הרד"ק כפסוק הזה לא ימוש וכו' ,והנראה
כי היתה מצוה ליהושע וכן לכל אדם עד שידע
התורה ואח"כילמוד החכמותעכ"ל .הנה לכאורה
כל הרואה דברי המחכר האלה נראה מדבריו
שכיודעו משפטי התורה הותר לו אח"כ להמיש
מלהגות כה וללמוד החכמות,והאיך אפשר לבעל
דת הנכנס עמנו בכרית ומאמין בדברי רז"ל
להאמין כדברים כאלה ,הלאמצינו לרז"ל ששאלו
זה לזה מהו שילמוד אדם את כנו חכמתיוונית
והשיכו ילמדהו כשעה שאינו לא יום ולא לילה
כיככרנאמרוהגיתבווכו' .והרמכ"ם כתכ שעסק
כשאר החכמות במקום היותן עזר להבנת התורה
ולקח כל אלה החכמות לרקחות ולטבחות
ולאופות להראותהעמים והשרים אתיופי המלכה
היא תורתינו ,כי כולם משרתים עבדים אלי'
ועושים עבודתה .ואפשרכן הוא ג"כ כוונת הרב
הלז שרצ"ל שבתחלה ילמוד התורה כפי הפשט
ואח"כיעסוק כחכמות הנצרכים אל התורה בכדי
להבין רמיזות" וסודותי' ע"י החכמות .אבל
חלילה חלילה לומר שהותרלעזוב חכמת התורה

לעץהחיים

באיזה רגע מימי חייו ולעסוק כחכמות "מכלים

העולם ,לא כאלה חלק יעקב (לך נא ראה מ"ש
הר"ן על הרמב"ם הביאו ככ"מ פ"ד ממדע ,הגם

שהמליצו כולם כעד הרמכ"ם וכיתיו כוונתו,
עכ"ז לא שקט ולא נח הר"ן ז"ל וכרב על דברי
הרמכ"ם הלואי שלא כתכם .ועיין כס' מיוחס
להחסיד מהו' יוסף יעכ"ץ אשר קא מצווח
ככרוכיא על המכלי עולם גאלו)

ויראה לי עוד להמליץ כעד ההב הלז כדכרים
האלה ,אפשר כראותו גם כימיו פרצות
הדור כתגבורת התאוה לצוד נפשות לחכמות
החיצוניות ,אזי עשה כחכמה והפליגם מחכמות
החיצוניות האלה עד אשרימלאוכריסיהם כתורה
ומצותי' וממילאכיון שיבא לכלל זה כודאי לא
יתרצה לחבקחיקזונה נכר" מכוערת,כהיות הכת
מלך היפיפ" נצבתלימינו עיין כפירוש הרמכ"ם
למשנת כל ישראל
הוצרכתי לציין כל זהלי ולכניגילי למשמרת
כיעיני עוללה לנפשי מפרצות הדור
שרכו המתפרצים מערב רב וצודים נפשות לעזוב
התורה ודברי חז"ל ,לעסוק כחכמות חיצוניותי

ותולים כנקי סריקי כאשלי רברבי ,וכשרואין
באיזה מחכרקדמוןאיזהזכר מחכמות אלוחולין
א"ע כאילן גדול ע"כ הוכרחתי לכתוב ולציין
דברים אלו על דכרי הרכ ,שחס ל" להרכ הגדול
לסברא כזו ,והשומע ישמע ויירא לנפשו ולא
יחבק חיק נכר" .והכא לטמא פותחין לו .ואני
וכ"כ וכלבניגילנו מכניבני' של תורה
ובש כלי הדאיב (אות יט) :הלא כיום ההוא
נאוםי"י והאבדתי חכמים מאדום ותבונה
מהרעשו .אמרוז"ל אםיאמרלך אדםאין חכמה
כאדום אל תאמן שנאמר והאבדתי חכמים מאדום
(משמע שכעתיש בהם חכמים כחכמה)יש תורה
כאדום אל תאמן דכתיכ מלכה ושריה בגויםאין
תורה .וקשהוכימי הוא הפתי שיאמר שיש תורה
באדום .אבל הכוונהכי הנה לישראלאיןשייכות
רק חכמת התורה ,וע"י חכמת התורה ממילא
משיגים כל ענייני הטבעחם שכעולם מבלי
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התחכמות בחכמות החיצוניות .ואוה"ע ובפרט
אדום שרשם בחכמות החיצוניות הטבעיות.
ובעו"ה בגלות המר הזה כאשר נתפתו הערב רב
שבישראל לזונות היפיפיות למראיתעין הן המה
החכמותהחיצוניות,הוציאו אתדברי תורהלדברי
חכמה וגילו פנים בתורה שלא כהלכה בכדי
להסכים פסוקי התורה עם החכמות החיצוניות
שהוציאו האומות ,א"כ לפי סברתם זה א"כ יש
תורה ח"ו באדום שהרי חכמי אדום המציאו
בשכלם המזוהם מה שנאמרבפסוקי התורה וג"כ
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רנה

ביו"ם ההו"א כאשר יתגלה אור החכמה העליונה
הבהירות הנעלם ,יו"ם ההו"א בהירות הנסתר,
יו"ם ההו"א בגימטריא חכמ"ה ,ויתגלה לנו ע"י
שם אלוה בבגד"ו ב"ה הוא סוד הבגדוהגוף הדק
של הנשמה שלאיהיה לנו הגוף בעכירות המונע
ההשגה .ח"ש הלו"א מלא ,ה"מ הבג"ד הנ"ל.
ואמר נאו"ם י"י רצ"ל שיתגלה אור החכמה
העליונה לישראל ויבינו שכל התורה הוא נאום
י"י ואינה מדברת רק משמותיו ית"ש ומאצילות
הקודש ,וכאשר יתגלה פנימיות התורה אז יאבדו

ידע איש הנולד מזרע ישראל שלאיגיע לערך
חכמי אדום בחכמה החיצוניתכיאין זה חלקם,

חכמים מאדום וכו'.

הנה גל זה הוא בזמן הזה אשר התורה מלובשת
עדיין בספורים ומלבושים ,משא"כ כשיגלה
הש"י אור חכמה הנעלהאזי יתבטלו כל החכמות
החיצוניותויהיוכאין וכאפסויראו כל העמיםכי
התורה היא דיבור הש"י ,ואין מבוא לשכל
האנושי להשיגה זולתמי שהשפיע לו הש"י אור
חכמתו כפי מצב נשמתו וכוחה יוכל לקבל
מחכמת התורה רצון הקב"ה .הנה יו"ם ההו"א
בגימטריא חכמה,ונק'יו"ם ההו"אהיינוהבהירות
הנעלם (יו"ם הוא בהירות ,ההו"א הוא הנעלםכי
ז"הגלוי והו"א נעלם) .ועודאקדים לך שם אלוה
הוא לבוש הנשמה סוד הכסות ,ואפי' לעוה"ב
כאשר מתפשט הארם מחומריות הגוף המונע
ההשגה מתלבש בלבוש ההוא ,וע"י זה הלבוש
משיג רזין דאורחתא (עין בכתבי האר"י ז"ל
ובכוהים ק"ש שעל המטה) .וז"ש בכאן הלו"א

ובש בני יששכר (נמלו-טבת ,מא' ג אות יז).
והנה פלוגתא היא אם מותר להדליק מנר
לנרע"י קינסא ,ודוקא בדליכא חשש שלא ידליק
הנר מצוה מהקינסא אבל אם איכא חשש שיכבה
הקינסא טרם שידליק הנר לכ"ע אסור הנה לפי
הנ"ל הא דמדליקין מנר לנר רמו רכך הוא דרכה
של תורה להוליד שכל מושכל עד אין תכלית,
והנה אם מדליק ע"י קינס"אהיינו שרוצה להוליד
שכל מושכל ע"י הקדמת איזה חכמה חיצוניות,
עיין בתשובת הרמ"א שהביא מרן הרמ"א ז"ל
איזה ראיה לדבריו מדברי אריסט"ו היוני ע"ש
אשר הרב הגדול מהרש"ל ז"ל הרעיש עולם
ומלואו על הדבר הזה וגזר אומר שאפי' במקום
הטינופתאין להרהר בהם ,ודברי הרמ"א ו"ל שם
נוטים במה שנצרך לד"ת מותר (וכמ"ש הרמב"ם
ז"ל כתב שלקח שפחותנכריות לרקחות ולטבחות
ולאופות בכדי להראות העמים והשרים אתיופי
בת המלך) .הנה לדעת זה הוא רמז הפלוגתא
בגמרא בהלכהזו אם מותר להדליק מנר לנר ע"י
קינסא ,וגם המתיר לא התיר אלא בדליכא חשש
כנ"ל והוא עפ"י מ"ש הרב החסיד מהר"י יעב"ץ
בספרו או"ר החיי"ם כתבמי שהאיצטומכא שלו
בריאהיכול לאכול לפעמים אפיי מאכלים הגסים
ומפסידים ואינם מויקים לו ,משא"כ מי
שהאיצטומכא שלו אינה חזקה כ"כצריך שמירה
יתירה .לזה כתב שם שאץ להביא ראיה
מהרמב"ם ז"ל שנעשה לו נס בדבר שלא היו

ע"כ בחכמות החיצוניות חכמי אדום יותר
מחוכמים כי המה חיצונים והחכמות המה
חיצוניות ,משא"כישראל .וז"ש אם יאמרלך אדם
אין חכמה באדום ,שתרצה לומר שבחכמותיהיו
ישראל מחוכמים יותר מהם ללמד מופתי
הטבעיות אל תאמן ,שבודאי אדום מחוכמים
ביותר במופתי חכמות הטבעיות .ואם יאמר לך
אדם יש תורה באדום היינו שתרצה לומר שכל
מה שהמציאו בחכמתם הוא הנאמר בתורה א"כ
יש תורה באדום ,אל תאמן ,ומי שאומר כן אין
לו חלק בתורתי"י

מתחותשמיאכל החכמותחיצוניות,אזוהאבדתי

רנו

הקדמה ודרך

הוספוה (עמ' סה-סט)

מזיקים לו ההקירות כהכמוה אכל לעולם יש
תשש סכנה בדבר ,שאם ירצה באותן התכמות
כדי להגיע בהן אל ד"ת יש תשש שישאר ת"ו
נבוך באותן התכמות ולאיגיע למחוז חפצו והוא
הנרצה ברמז הדברים כשמדליק מנר לנר ע"י
קינס"א דוקא באין תשש כנ"ל ,משא"כ ביש
תשש וע"ש בדברי הרב התסיד מהר"י יעב"ץ
לבל יאמר האדם אני אקרא ולא אטה עיין שם
והבן הדברים.

ועוד שם (סיון ,מא' ה אות ה) ויתן אל משה
ככלת"ו ארשב"ל כל שהוא מוציא דברי
תורה ואינם עריכים על שומעיהם ככלה ...נותלו
שלא אמרן  .הנה האומרדברי תורה הוא משפיע
דמיון התתן ,והשומע הוא מקבלדמיון הכל"ה
דהנה חביבות התתן להכלה במה שיודע שהיא
מיוחדת לו ושוב לא תקבל מאתרים .הנה כך
הוא לימוד התורה ,אם אותו המקבל דברי תורה
מן הדורש יקבל ג"כ חכמות אתרוח חכמות
חיצוניות ולשונות הגוים הנה נאסר לבן תורה

להשפיע לו ד"תכיאין ד"ת תביבין עליו ככלה
שהיא חביבה על בעלה מתמת שמיוחדת לו
לבדו .הבן הדבריםכי קצרתי

[ונאמר בקצרה גם בס' אגרא הכלה פ ,תשא
(ד"ה מדרשויתן אל משה ככלתו)].

ובסי דרך פקודיך מל"ח יא (חלק המחשבה
בסוף אות ד) ..ותדע בכלל הדעת הרע
הזה הוא לימוד לשון נכריות הנהוג בעוה"ר אצל
כת הרשעים האלו זה פורה ראש ולענה הנה
תראה פיתויי הנתש הקדמוני לעה"ד הי' בהכנס
י אמר אלקים לא תאכלו וכו',
כרכרים אף כ
וכאשר הרבתה האשה להשיב עלדבריו אירע מה
שאירע מזההענין למדנו דעת לבל לנגוע בקצה
דבריהם ולבל להעלות לשונם וכתבם במו פינו
וידינו ויש בידינו רמזים הרבה בתורה מעניינים
הללו נכהכים אצלינו כמ"א ,לא יסהפק כסם רק
הנפרד לתאוות והפורק עול .ועל כל אופני
העניינים האלה בא הרמז במצות לא ימצא חמץ
ברשותינו (הג"ה .שמעתי מגדול אחד שיש בידו

לעץ החיים

קבלה כשישככיחאיזה ספר מספרי המירם הללו
אסור לספר ד"ח,כיהיא ע"ז ממש וע"זהיא כמו
צואה צא תאמרלו ומסתבר הוא וכתות הרשעים
האלה מהכרים בזמנינו כמה וכמה ספרים וכאים
בחלקלקות לשונם להסית המון העם להפר
התורה ,והמון עם אינם יודעים הדבר ובראותם
הספרים ביופי הכתיבה וקשירה לוקחים הספרים
ההם ולומדים כהם לעתות הפנאיונלכדים ברשת
זו טעמו להו ע"כ אני אומר מהראוי לחכמי
הדור ללמוד להמון עם ולגזר עליהם לבליקנו
ספרים תדשיא מקרוב באו ,רק ספרים
המפורסמים מקדמונים ועל ספרים תדשים
ישאלו אתפי מבק בחכמת התורה אם הם כשרים
לבא בקהלי"י וכתורה יעשו)

המשכיל על דבר בהתבוננו במצוה הלזו יתפש
בגנזי לבבו ומעשיו אם יש בידו ת"ו
איזה שמץ תמץ משהו הסריסיר מביתו ומרשותו
אפילו איזה מנהג ואיזה לשון ואיזה מלבוש
הנהוג באנשי שחץ הדוברים בגאוה ,ויחקור
באנשיביתו אם יש ת"ו בם איזה שמץ דבר מזה
הרתק ירתיקם מזהוידריכם במוסר התורה ויקבל
ע"ע ועל זרעו להיות מעבדי י"י ועבדי תורה
ועבדי ישראל כק והתבול
ובסי בנייששכר(תשרי ,מא'ג אות ד) .הלואי
אותי עזבו ואת תורתי שמרו כי כל
הענינים הנ"ל שהקב"ה מתנהג עם ישראל הנה
הוא מדת המשפט לבעלי התורה ע"פ התורה,
אפילו אם ח"ו עוברים על כמה וכמה מצות וח"ו
יש בידם עבירות ,אעפי"כ כיון ששומרים את
התורה ,היינו כענין דבר תשוב שהאדם שומר
אותה הגם שאינו נהנה מן הדבר ההוא עכ"ז
שומר אותה מתמת חשיבות הדבר .הנה מתנהג
עמהם הש"י ע"פ משפטי התורה משא"כ כשאין
התורה תשובה אצלם דהיינו בהביאם משפטי
ישראל ת"ולפני ערכאות או ח"ו הולכים כחוקת
הגוים ונימוסיהם בדבר שאין היצר מכריחם או
בהמנע ח"ו בניהם מן התורה ובלמדם לשונות
הגוים וכיוצא ,הנה כזה מראים ח"ושאין התורה

סור מרע

הוספות (עמ' סה-סט)

השוכה כעיניהם ,הנה אנשים כאלו מראים
כעצמם שאין להם חלק כתורה ואפשר הם מן
כתות הערב רב המבזים ת"ח ותלמידיהם והמה
שונאים את הת"ת יותר ממם ששונאים אוה"ע
את ישראל והאנשים החטאים האלה בנפשותם
לא ישפטום במשפטי ישראלכי בקשו להתדמות
לגויי הארצות והתורה אינה חשובה בעיניהם
לשמרה עכ"פ בחשיבות

על מה אבדה הארץוכו' ...על עזבם אתתורתי...
שלא בירכו בתורה תחילה יובן הדבר ע"פ
הנ"ל,כי אפילו אם ח"ו ישראלישבידם עבירות,
הנה בבוא זמן הדין הנה זה דרכו ית"ש להתנהג

עמהם ברחמים עצות מרחוק ע"פ משפטי התורה
ויצאו בדימוס הוא דוקא כשעכ"פ התורה
חשובה בעיניהם אפי' ח"ו יש בידם עבירות הוא
מהכרח תאוות היצר ,משא"כ בעזבם את התורה
לילך ח"ו בנימוסי הגוים ומשפטיהם ומלבושיהם
ולשונותיהם וכיוצא ,דברשאין היצר מכריה ,הנה
זה יורה שאין התורה חשובה בעיניהם ,הנה לא
יתדנו בעצות הללו ע"פ התורה כמש"ל ,והבן
וכו'

ובסי מעין גנים (פ"ג אות ה) ובפרט
בדורותינו אלה עקבות משיחא גמרהבירור
כתות הערב רב ,ערב להם לחם שקר חכמות
החיצוניות ,ועפ"י הרוב ההתחלה הוא מחמת

לימודלשונותהנכריםולובשיםמלבושיהנכרים,
כי זה הוא התחלה לאפיקורסות
אלה מחוייבים להיות מצויינים במלבושיהם
ולשונם כמו לגיון מלך אשר לבדו נפקד ,וע"ז
נצטוו ולא תלכו בחוקות הגוים וכו' על כן
הבאתי לך בכאן דברי הרב הגאון מהר"י עמדן
מ"ש בסדור התפלה שלובענין מלבושי הנכרים
כי הנה עם ד'

ולשונות הגוים ובענין לימוד הפילוסופי' הסכת
ושמע.

יותר מזה תתפלא ותכין האיך הקליפה היא
מייפה דוקא דברים האסורין עפ"י התורה,
דהנה תראה דחד הדור בעוה"רנתייפה בעיניהם
דוקא הדבר הנאסר דהנה עפ"י התורה הזכרים

רעשה טוב

רנז

מכני ישראל מחוייכים להניח פיאות הראש מן
האוזן עד המצח ,זה למצוה ,ואחורי האוזן וממול
העורף נאסרלהניח השערות משוםמגדלי בלורית
דהיא מדרכי הגוים והנה תראה דהשרצים הללו
נתייפה בעיניהם לגדל הבלורית ולגלח פאת
הראש וגם את הזקן יספה והנקבות מבני ישראל
נאסר להם עפ"י התורה לגלות שערותיהם שער
באשה ערוה ובדוחק התירו לבתולות לילך
פרועות ראש לפעמים ואין כזה היתר גמור,
ופרועות לגמרי בגילוי שערותיהם נ"ל דבאיסור
קאי והנה כעו"ה נשתדככ המנהג הרע שהולכין
הבתולות כדרך בנות עמא דארעא ומגדלות שער
כלילות פיאות הראש אשר זה ודאי באיסור הוא
והנה ככל אלה אין כאן תאוה בתולדות טבע
האדם,ואין ולאין יתייפה בעיניהם דוקא ההיפך,
אין זה כ"א הקליפה מייפה דוקא הדבר הנאסר
ע"פ התורה,כי זה הדרך להניח כל דרכי התורה
והיום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה
כך עד שאומר לו תלך אל החכמות החיצוניות
וכפר בתורת משה
רכן הוא בענין הבגדים ,ערבו להם מלבושי
סחבות העשויין כמלבושי הגוים ומואסים
במלבושי יהודית אפי' בגדי צבעונין ,וכ"ה מפתו
לאט לאט עד שפורק מעליו לגמרי עול התורה
ומצות בשאט נפש חוץ האיסור דאורייתא
שנצטווינו ולא תלכו בחוקות הגוים וגו' אבל
הוא סיבה נמשכת מרעה אל רעה עד שמתיר אל
עצמו לאכולנבילות וטריפות ולבעול בת אל נכר
ויאמרו לאל סור ממנו ודעת דרכיך לא הפצנו
ואמרתי ע"ז דרך צחות בפסוק גרס"ה נפשי
לתאבה אל משפטיך בכל עת ,דהנה בחשבון
המצות כסדר התורה במצות ל"ת ולא תלכו
בחוקות הגוי הוא מצוה רס"ג (הוא הסג"ר לבל
יבא לנגוע בקצהאיסור התורה) והמצוה ת"ע הוא
לא תאכל כל תועבה כל דבר שתעבתי לך ,והוא
איסור כולל על כלאיסורי התורה (הגם שלאו זה
קאי על פסולי המוקדשין וכיוצא) וז"ש גרסה
נפשי הנפששלי מצוה הרס"ג (הה"א לבסוף הוא
לפעול עומד) לתאב"ה אל משפטיך בכ"ל עת,

רנח
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הוספות (עמ' סה-סט)

בכדי לתא"ב ולהבזות את הנאסר לי ככל עת
היינו הנאסר במצוה כוללת שהוא בחשבון ע"ת
היינו כל תועבה דבר שתיעבתי לך כי באם אינו
שומר מצוה הרס"ג יבא לכל תועבה דרוש נא
כיום בספר הזוהר וישב וז"ל ר"א אמר אחר
הדברים האלה וגו' אחר הדבריםבגין דיוסף יהב
לי' דוכתא לקטרגא דהוה יוסף מסלסל בשערי'
ואתקין גרמי' וקשיט לי' כדין אתייהיב דוכתא
ליצה"ר לקטרגא וכו' וז"ש ותתפשהו בבגדובגין
דכד שליט יצה"ר עלי' דב"נ אתקין לי' וקשיט
לי' לבושוי מסלסל בשערי' הה"ד ותתפשהו
בבגדו לאמר שכב' עמי אתדבק עמי מאן דאיהו
זכאה אתתקף לקבלי' ואגח בי' קרבא מה כתיב
ויעזוב בגדו בידה וינס ויצא החוצה ישבוק לי'
ויתתקף לקבלי' ויערקמיני'בגין לאשתזבא מיני'
ולא ישלוט עלי' עכ"ל ומדברי רבותינו בתלמוד
הלא תראה שאמרו שבזכות זה נגאלו אבותינו
ממצרים שלא שינו את שמות"ם (נדבר מזה
אי"ה) ולא שינו את לשונם ולא שינו את בגדיהם
ויהי שם לגוי גדול מלמד שהיו ישראל מצויינים
שם היינו שהיו ניכרים לעם בפ"ע שלא התדמו
לדרכי הגוים לא בשמותם ולא בבגדים ולא
בלשון הנה הטרחתי א"ע עמך בדבר הזה הגם
שאינו מכוונת החיבור,כיכוונתי בכוונת החיבור
רק להרחיק חכמות חיצוניות ,עכ"ז הא בהא
תליא ע"כ הירא את דבר ד'ירחיק א"ע ואתבניו
וב"ב לבל להתדמות לגוים ,ולהיותן מצויינים
בשם ולשון ומלבוש ובשום ענין ,ואז יראו כל
עמי הארץכי שם ה' נקרא עלינו
..שלא שינו את מלבושיהם כמו שהלבוש הוא
דפוס הגוף,כן מנהג המלבושים של כל
אומה הוא בדפוס נפשהוכפי רוע מדותיהם וע"כ
הלובש מלבוש נכרי יבא לידי רוע מדותיהם,
וא"כ גם זה סיבה לאריכת הגלות.

..שלא שינו את לשונם .אודיעךהענין בקיצור
מאוד ,בלל ד' שפת כל הארץ וחלק
האומות לשרים כל אומה לשר מיוחד וכל לשק
של כל אומה ואומה הואכפי כח של השר ההוא,

לעץ החיים

ועם ד' אלה חלק ד' עמו ולא מסר אחזם תחת
שר רק בחרם לחלקו ,לשונם הוא לשת הקורש
הלשון שבו ברא הקב"ה את העולם ,הנה לשון
זה מצליח לעבודת הש"י לתורה הנה הגם
שמשתמשין ישראל למו"מ בשאר לשונות בכל
הארצות ,עכ"ז לשונותם מחוייב להיות משונה
מלשונותהגוים,דהיינו לשונם החול עם תערובות
לה"ק משא"כ כשישראל משנים את לשונם לדבר
בלשונות הנכרים הנה הלשוגות הללו מסוגלים
לכל התכונות הרעות ורוע מדותיהם כפי כח
חיצוני שבנפשות האומות ,ועי"ז מתערבים בגוים
בעוה"ר ומזה יבא סיכת אריכות הגלות כתבתי
זה במקום אחר באריכות וישנו בכלל זה
משארז"ל שלא שינו את לשונם והנהלפי פשוטו
הוא שמו לבניהם שמות כשמות הגוים ,אבל
כשתעיין בדברי רז"ל במדרש אמרו בזה שלאהיו
קורין לראובן אדריינוס ולשמעון דיפיילונוס
וכו' זה הי' חכמת פרעה כאשר רצה שיהיו
ישראל נכנעים ת"יהי' קורא לכ"א שם חוץ השם
אחר הושם לו בהוולדווכיון שיתפעלו ע"י השם
אשר הושם בגזירתו א"כ יהי' גזרתו וכוחו בית
אחיזה לנפשם ע"כ קרא שםליוסף צפנת פענח
ומייודע מה היא הכוונה של לשון מצרים ,והנה
תתבונן בתורה נאמר ויקרא פרעה שםיוסף צפנת
פענח וגו' ויצא יוסף על ארץ מצרים..היינו כל
הפקודות והגזירות שכתב בכל ארץ מצרים לא
חתם א"ע רק יוסף וכן תתבונן שנאמר וימת
יוסף ויושם בארון במצרים ..הכוונה שמת
ונפטר כשם טוב היינו כשם יוסף ולא נשתנה
שמו נתנו ארונו בקברים של מלכים ובודאי על
כל ארון רושמים שם המלך ,הנה על ארון שלו
לא הורשם רקיוסף שם הקודש ולא צפנת פענח
וזה שאמר אח"כ ואלה שמותבני ישראלו'מוסיף
על ענין ראשון מה יוסף לא שינה שמו כן כני
ישראל לא שינו שמותם הגם שפרעה קרא לכ"א
שמות מטעם הנ"ל.

וכזה תבין ג"כ פי' הפסוקים שבתורה ויאמר
מלך מצרים למילדות העבריות ...עפ"י
מ"ש דפרעה רצה שישמעו בקולו ויהיו

סור מרע
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משועבדים בכוחות נפשם לו ,ע"כ קרא להן
מתחלה שמותוכית שיתפעלו בכוחות נפשם ע"י
קריאתם שמות הללו שהם בגזירתו ,א"כ כוחות
נפשםיהיו נתונים תחת כח טומאתוויהיו סרים
למשמעתו ולא יעברו גזרתו ולאיכלו לצאת ח"ו
משעבודו והנה כן עשה למילדות ויאמר מלך
מצרים למילדות העבריות אשר שם הא' שפרה
ושם וגו' רצ"ל זה היה שיעור מאמרו הראשון
להיות שרצה שיהיו סרים למשמעתו ויהיו
משועבדים לרצונוויקיימוגזירתו בהריגת הבנים,
ע"כ התחכם מקודם וצוה עליהן שיקראו בשמות
היינושיהי' שם האחת שפרה ושם השנית פועה,
הנהזההי' מאמרוהראשון .ואח"כויאמרבילדבן
את העבריותוגו' ...ותיראן המילדות תו' לא עשו
כאשר דיבר אליהן מלך מצרים היינו מה שנוגע
אליהן היינו קריאת השמות לא התייחסו בוה
השם ולא הוזכר עלפיהן רק השם הקודם יוכבד
ומריסיותחיין אתהילרים הואענין השני .ויעש
להם בתים הוא מדה כנגר מדה רהנה קריאת שם
לווי לאדם יועיל להעשות בית היינו משפחות
מיוחדות ,דהנה כאשריקרא לארם שםראובן בלא
שםלווי הנה ב' או ג' דורות לא יוכרונינוונכדו
שהם באים מאותו ראובן ,משא"כ אם יקרא
לראובן שםלוויכגוןראובן פוא"ה הנה כלהבנים
ובני בנים יקראו בשם פוא"ה לשם לווי ויכירו
כולם בית ולמשפחה מיוחדה שבאוכולם מראובן
פוא"ה הראשון .ולהיות שיראו המילדות את
האלקי' ולא עשו כאשרדיבראליהן מלך מצרים
היינו כמ"ש שלא קבלו עליהן השם לווי שלו,
והנה השם לווי הוא למראיתעיני בשר התועלת
הנ"ל ,הנה לא קיפח הש"י שכרן ויעש להם בתים
בתי כהונה לוי' ומלכות הנה המשפחות עד סוף
כל הדורות יוודעו לעין כל שהם כהנים לוים
ומזרע דור בני מלכים הבן הענין ותנשק ירי
חכמי התורה.

והנה מה נאמר ומה נדבר ,הרשעיםהאפיקורסים
שבזמנינו לא ישאו על שפתם השם
היהודית ,והשםלוויהניתן להםבגזירת המלכות
כוהיתפארואפילו הוא מכוער ,אשר אםהי'איזה

ועשה טוב

רנט

איש מכנה לחבירו בזה השם אזיהי' מרדף אחריו
ודורש לדמו ,ולהיות שנקרא בזה השם ע"יהגוים
יתפאר בוומתבייש בשם היהודית.הן המה כתות
הערב רב אשר לא יוכו לחזות בנועם ה' ויהיו
לחרפות ולדראת עולם ,וכל בית ישראל יעלזו
בכבוד ותפארת עד עולם
ובסי בני יששכר (ניסן,

מא' ד דרושי

ע"ד

הסוד) :והנה אבאר לך מהו המדה הגדולה
שלא שינו שמותם ..לא היו קוראין ליהוד"א
רופ"א ולא לראובן לולייאני ולא ליוסף לסטים
ולא לבנימין אלכסנדרי ,עכ"ל [המדרש] (הג"ה.

השמות הללו אין בידי לפרש מה הם בלשון
מצרי ,רק לבנימי"ן אלבסנדר"י יש בידי לפרוע.

הרב הגדול החיד"א זללה"ה קא מפרש
באלכסנדי"ר מוקדון שקראוהו אלכסנרר (פירושו
בלשון יון שהי' ממשלתם במצרים כנודע
מיוסיפת) חילו"ף בע"ל על שאמו החליפה את
בעלה וזינתה עם מבשף אחד וממנו יצא
אלכסנדרוס (והוא היה מצרי כנודע מיוסיפת)
ולפי"ז י"ל עפ"י מ"ש בזוהר שבל הימים אשר
הי' יוסף דרגא דיסוד בגלות מצרים (בעבדות)
בנימין הצדיק שימש תחוחו ,וא"כ בנימין בע"ל
מוחלף והמצריים באיצטגנינותם ידעו וה
וקראוהו אלכסנדר"י .נ"ל) ...והנה הדברים
לכאורה אינם מובנים ,דלמה להם לשנות את

שמם ...תדע שזהו הענין בכל מלכיות ממלכי

האומות זה עצתם ברצותם שיהיו ישראל סרים
למשמעתם ולפרוק עול התורה ומצות ,הנה לבד
השם שיש לכ"א מישראל בקדושה הנה הם
משימים לו שם אחר מסטרא דילהת ,והוא עצת
הסט"א דהנה האדם מתנענע ונמשך אחר השם...
וע"י קריאת השם הזה יומשכו ע"י תנועת כל
הגוף וכלהאיברים וכוחותיו ממילא יתמשך ח"ו
הישראלי אחר עצתו לבטלהו מן התורה ומצות
ולילך אחר הסיטרא דילהת ח"ו בכפירות ומדות
רעות לאין משער .המשכיליבין הדבר אשר זה
עצת הקליפה בדורותינו אלה .ותמצא כן גם
בנבוכדנצר נתן שמות לחנניה מישאל ועורי'
ודניאל כי היה רוצה שיתמשכו ח"ו אחר ע"ז

רס

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' סה-סט)

שלו ,והם לא רצו להיקרא רק כשמותיהם
העבריים והנה תראה גם בפרעה שהי' חכם גדול
באיצטגנינות וידע שורשהענין ,הנה תראהתיכף
ישראלי הראשון שנכנס תחתידו הואיוס"ףתיכף
שם לו שם כמ"ש ויקרא פרעה שם יוסף צפנת
פענח וכו' ויצא יוסף על ארץ מצרים .ונ"ל
הכוונה דיוסף לא רצה להתייחס בזה השם אשר
קראוהו פרעה (הגם שכודאי בלשון מצרים היה
השם הזה מורה לחשיבות שררה וממשלה
וכיוצא) רק ויצאיוסף על ארמ"צ לא חתם א"ע
רק יוסף ולא צפנת פענח ולא נשתקע ממנו שם
העבר"י (כי לא רצה להתפעל בתנועות גופו ע"י
שם המצרי וכנ"ל ,הכן הדבר) וזה אשר פירשנו
ג"כ בפסוקיםויחייוסף שנפטר בשם טובהיינו
בשםיוסף לא נשתקע ממנו שמו העברייוסף
ויישם בארון במצרים לא הושם על ארונו של
יוסף צפנת פענח רק שם יוס"ף וז"ש אח"כ
ואל"ה שמות בנ"י ב"י עאלו וב"י נפקו ,הגם
שפרעה שם לכ"א שם מיוחד בעצת הסט"א שלו
כמש"ל הנה הם לא רצו בזה
ובזה פירשנו בטוב טעם מקראי קודש ויאמר
מלך מצרים למילדות העבריות .ויעש
להם בתים והנה כפי ראותעיני בשר נראה כי
דבר אחד טוב נמשך מאלו השמות שמניחין
לאדם חונן שמו העיקרי שמזה נודע יחוס
משפחות לדורותעולםכיבניו לדורות נקראו על
שמו הנוסף של אביהם ,וכן בני בניו לדורותיהם
ויודעין גם אחר כמה דורות שזהו מן הבית הזה
כגון משפחות ראפפור"ט והורווי"ץ ושפיר"א
והנה אמר הכתובויהיכייראו המילדות וכו' ולא
רצו להקרא בשם נוסף שקראן פרעה ,הנה ויעש
להם (הש"י) בתים שילם להם שכרם בבתי כהונה
ולוי' ,הנה ניכרים לעולם במשפחותיהם ,זה כהן
וזהלוי והבןכי נחמד ונעים הוא
ומעתה תוכל להתבונן הדבר הגדול הזה של"א
שיניו א"ת שמות"ם ,והמשכיל על דבר
גם בגלות החל הזה נקרע סגור לבבו שנתהווה
אצל מרבית ההמון לכבוד וליחוס להתייחס דוקא
בשם הניתן מאת הגוים ,והם כי לא להזכיר שם

לעץ החיים

העברי ,ה 7המה כתות הערב רב אשר לא מבני
ישראל המה ובקרבינו הם יושבים והמה קוץ
ממאיר לבית יעקב (ואפשר זהו הענין הנרצה
לראשונים בקבלה ששואלין את האדם ליום הדין
מה שמו והוא שוכח וכו' ואתה תבין) והנה לזה
בא רמז הפס"ח אשר כל היום הי' שמו צא" 7או
טל"ה (והי' ע"ז של מצרים) והן היום ואמרתם
זבח פסח הוא לי"י שם הקודש העברי הבן
הדבר

שלא שינו את לשונ"ם אבארלך גם הדבר הזה
הנה נאמר בבריאת חוה ויאמר האדם זאת
הפעם עצם מעצמי וכו' לזאת יקרא אש"ה כי
מאי"ש וכו' ודרשו מזה מכאן שנברא העולם
בלה"ק ולא דבר ריק הוא בחורתינו שיהי' נשמע
לנו בריאת העולם בלה"ק דוקא מכאן (כי אין
בתורה דבר מקרה ,ואם דבר אחד נלמד ממקום
אחד צריכין להתבונן למה כזאת) אבל תדע
ברי"ת הלשון מכוון נגד ברית המעור ,והנה כמו
בברי"ת המעו"ר יש ב' צינורות צינור אחד
משפיע בקודשלהוליד בדומה וצינור ב' למותרות
ליחן אל החיצונים (וכיון שיש בכאן חלק אל
החיצונים אזייכול האדם ח"ו ג"כ לבאלידי חטא
להשתמש ח"ו גם בצינור הקודש באתר דלא
איצטריך ר"ל) ,והנה כ 7הוא בברי"ת הלשון,
לשו" 7הקוד"ש הוא השפעה אל הקוד"ש ושארי
לשונות הם חלקהגוים והנה בנישואין הראשונים
שהי' בעולם דהיינו נישואי אדם וחו"ה שהי'
מצטרך האדם להוליד בקודש ע"י ברי"ת
המעו'ר ,הנה הי' מצטרך להיות שלם גם בברית
הלשון להשיח בלה"ק ,והרגיל בלשונות הגוים
בברית הלשון הנה מסוכן ח"ו לחטוא בברית
המעור בעריות או בהוצאת ז"ל ח"ו ע"כ נרמז
בתורה בנישואין הראשונים בבריאת העולם
בלה"ק ועתה תבין ותסמר שערות ראשך כאשר
תתבונן עצת הסט"א בגזירה שלא לישא אשה עד
שילמדלשונותהגוים ,לא כאלה חלקיעקב .והנה
ישראל במצרים כיון שלא שינו את לשונם הנה
מזה נמשך שהיו גדורי"ם מ"ן העריו"ת הבן
והנה הוראת המרור על שלא שינו את לשונ"ם,

סור מרע

הוספות (עמ' סח-סט)

דהנה נברא העולם בלה"ק הוא חיות כל
דבר כי חיים הם למוציאיהם בפה ,משא"כ
הנמשך אחר לשונות הגוים ותהי להיפך ח"ו.
והנה מרו"ר בגי' מו"ת ,והוא זכר לוימררו את
חייהם שהכריחום אז ג"כ להשתמש בלשונות
הגוים ,אבל הם בינם לבין עצמם לא שינו את
לשונם .וזה שצריך ללעוס המרור בל"ב שינים
רמוזים אל ל"בנתיבות חכמה והחכמהתחי'וכו'.
ולפי"ז נבא אל המכווןלפי שיטת הרמב"ם ,הנה
אי"צ לכרוך רק המצה ומרור שאלו הב' מישך
שייכי להדדי וזה תלוי בזה ,כשאינם משנים
הלשון הם גדורים מן העריות כי ברית הלשון
מכוון וכו' וכמ"ש ,ומצה ומרור הם מורים על ב'
ענינים אלווכנ"ל .משא"כ פסח הוא הוראה שלא
שינו את שמותם ,זהענין אחר שלא יתמשך אחר
שם המכ"א בתנועות כחות נפשו וישמע לעצמם
ח"ו ,ע"כ אין מן הצורך פסח לכריכה יחד.
ולשיטת הראב"ד נאמר אדרבא הנה בזה תלוי
הכל ,כשיתמשך ח"ו אחר עצת הסט"א הנה
מעותד לכל העבירות ח"ו ,הנה ג"זצורךלכריכה
לשמור את האדם ולהצילו מן ג' ראשי עבירות
הנ"ל .והש"י ישמרנוויצילנו מכל סטרין בישין,
ויקרתם בנו במהרהבימינו מקרא שכתוב ישראל
אשר בך אתפאר.

ובס" אצהב דקלה פ ,לך (ד"ה ראעשך לגוי
גדרל  :).ראגדלה שמך ,כי לכל נשמה
שיורדת מגבהי מרומים אל הגוף נלוה אלי'
בגזירתהיוצר נפשהבהמייתמקליפתנוגהכנודע,
והנה לכל אדם ישלו שם הוא השם של הנשמה
הקדושה שמזמין הש"י בפי אביו ואמו ,ולעומת
זה יש לו שם של נפש הבהמיות דס"א ע"י
חילופים שונים וצירופים אחרים ,כגון מש"ה

בקדושה שמ"ה בסט"א ,ע"ר בקדושה ר"ע בס"א.
והנה כשהאדם נמשך אחר נפש הקדושהאזי זה
השם עיקר השם שלו לא יתפרד ממנו גם לאחר
פטירתו ,ובהפוך כשהאדם נמשך ח"ו אחר נפש
הבהמיות אז עיקר השם שלו הוא השם דס"א.
והנה בעודובחיים זוכר השם הקדוש שקראו לו
אביו ואמו אבל לאחר פטירתו שוכח השם

ועשה טוב

רסא

הנכבד ע"כ מקובל לרז"ל ששואלין לרשע את
שמו והוא שוכח ואינו יודע שום שם ,שהשם
הקדוש נשכח ממנו והשם דס"א לא שמע מעולם,
ולכך אינו יודע להשיב והוא הסוד שארז"ל
שבמצרים לאשינו את שמם ,ושמתי מחסוםלפי
מהנהוג בזמנינו והוא עצת הס"מ ,והמשכיל ע"ד
יירא ויפחד לנפשו היקרה ,אשרי מי שלא שינה
את שמו הנכבד והנה הצדיקי' הגדולי' שמהפכיך
מר למתוק ונפש הבהמיות ג"כ יתהפך לטוב
גמור ,אזי גם השני נתהפך לטוב גמור ונהגדל
השם וזהו ואגדלה שמך .וזהו ריוח גדול אל
הנשמה בין והתבונןכי דבר עמוק הוא.

רערד שם פ' וישלח [ד"ה] :בפסוק והטהרו
והחליפו שמלותיכם ,א"ר יוחנן כל כסות
בכלל ע"ז ע"כ .הכוונה שע"כ צוה להם להחליף
שמלותיהם כשיהי' להם בגדים משלל שכם והי'
בגדיגוים וכן ישראל הלובנם בגדי נכרים בכלל
ע"ז הוא הגם שהוא אינו יודע מה ע"ז הוא זו,
ואיןכוונתו אלא ללבוש את הבגד העשויכך וכך
עכ"ז בגדי כל הגוים מבראשית ניתקן בגד כ"א
כפי בחי' ע"ז שלהם ,ע"כ אסור לבן ישראל
ללבוש בגד כבגדיהם כי בקל ח"ו יתפתה לכל
התאוות .ע"כ נצטוו ישראל ולא תלכו בחקות
הגוי אשר וכו'.
טולא שינו את לשונם ,וזה הי' שולח לעשו כה

תאמרון לו שלא שניתי אתלשוניואיני

מתיירא ממנו יעיי"ש דבריו .והדברים ארוכים
אצלי הרחבנו הביאור בדברים הללו במ"א בסוד
חברים מקשיביםאיך בעוה"רליסודלשונותגוים
סיבת אריכות גלות .וכבר מבואר הענין אצלינו
בפסוק ויבאה אל האדם ויאמר האדם וכו' לזאת
יקרא אשה וכו' ודרשו חז"ל מכאן שנברא העולם
בלה"ק .והנה לא במקרה הוא משמיענו התורה
בכאן דייקא שנברא העולם בלה"ק ,אבל הנרצה
בזה דהנה ברית הלשון מכוון נגד ברית המעור
כמבוארבס"י .וכמו שבברית הסעוריש ב'נקבים
אחתלהשפיע שפעלהוליד בדומה במקום הראף
ולא במקומותזרים ולא להריק לאשפות ,והצנור

רסב

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' סה-סט)

הב'להריק המותרות .והנהכן הוא בברית הלשון
צנור השפעת הדעת באותיות ,א' הוא אותיות
לה"ק הוא השפע הנרצה להשפיעם במקום הראוי
והם מילדות כי חיות הנה ,והב' הוא המותרות
שארי הלשונות .ובהגיע תור האדם להשפעות
השפע מברית המעור הנה מן הצורךשיהי' שלם
גם בברית הלשת ,ובאם ח"ו מרגיל לשונו
בלשונות אחרים וזרים הנה ברית הלשת מריק
לזרים ,הנה כמוכן ח"ו תולדות ברית המעור לא
ירצו הבן הדבר .הנה תראה זאת התורה בנועם
דברי'תשמיענו זאתבזיווג הראשת דאדם קדמאה
שנברא בעולם בלה"ק ,ומכאן תתבונן כוונת
הקליפה בגזירת המלכות בימים ההם בזה"ז.וי
לוןלבני נשא דלא משגיחין על יקרא דאורייתא.
הנה תתבונן דבזה נגאלו אבותינו מצרים שלא
שינו את לשונםועי"זהי'גדוריםמןהעריות.הנה
יעקב אבינו הי' גדור והי' שומר הברית בן פ"ד
שנההי' ולא ראה טפתקרימימיו ,הנה הלךלבית
לבן לקחת לו משם אשה להוליד תולדות נשמות
קדושות ,שמר עצמו מחטוא בלשונו ולא שינה
את לשונו וזה ששלח לעשו כה תאמרון וכו' כה
אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ,בעת אשר גרתי
עם לבן הייתי מדבר בלשון הקודש ע"כ תרי"ג
מצות שמרתי ולאיכוללי,כן כה תאמרוןלאדוני
לעשו שאין אני מתיירא ממנו ,שאני מספר
בלה"ק .הבן הדבר וזה רמיזת המסורה עם לבן
גרתי ואידךי"י הצילה נפשי משפת שקר מלשון
רמי' וכו' אוי'ליכיגרתי משך וכו' ,והםגורמים
להסיתני ולהדיחני משפת אמת אל שפת שקר
ולשון רמי' .הבן הדבר ודרוש וקבל שכר.
ובש אגרא ד8רקא (אות רעא).. :ומעתה אם

עיני שכל לך תתבונן אחיידידי את אשר
לפניך ותראה אשר מגמת כל האומות לעת כזאת
בעקבות משיחא דוקא להשפיל ח"ו לשונינו
הקדוש ולהגביר לשונותיהם ללמד אתבנינו מכל
לשונות הגוים ,הנה עלידי זה יתוסף רוחם ח"ו
ויצאפנימיות הקודש חוצה לאישזר .ותדע אשר
נפש כזאת בתרומת הקדורים לא תאכל ,שובאי
אפשר לה להתבונן במעדני התורה הקדושה,כי

לעץהחיים

שפחה תירש גבירתה ח"ו ויתדבקו בנפש כל
המדות הרעות ח"ו ,הן הנה הקוץ ממאיר לבני
ישראל עד אשר הש"י יבער הקוצים מן הכרם
חמד .וכאשר תעמיק בדבר תתבונן העצה
העמוקה מהסט"א שילמדו לשת עלגים קרדם
התעסקם להרבות הדמות תולדות לבני ישראל
מהנשמות הפנימיות ,וזה כל פרי מחשבותיהם
כדי שיצאו הנשמות ח"ו שלא בטהרה והרבה
היהלי לדבר בזה אך שמתי מחסום לפי בהיות
דברינו אלה המה נתונים נתונים מפה לאזןלבני
חבורתינו אשר קרבת אלקים יחפצת.
ועוד שם (אות ערב). :והנה שמעתי מכבוד
אדם"ו ההב הקרתם מהרב"ט זצוק"ל

בפסוק (יחזקאל לו כו) והסירותי את לב האבן
מבשרכם,היינולשונותהגוים,כיאותיותהדיבור
שלהם הם אבני"ם שאין להם מבטא כאותיותינו
הקדושים שהם בתים ,שכל אות הוא בי"חהיינו
תיבה ...דהיינו א' הנה בקריאת האות לבדה
במבטא בונותבית שבהכרח תקרא אלף,וכןבית
וכיוצא כל האותיות חיות הנה ,מולידות עוד
אותיות ,מה שאין כן אותיות לשונות הגוים הן
המה אבני"ם נקראות בלא תולדה א וכיוצא
כנודע .עד כאן דברי מרן הנ"ל זצוק"ל .ויצדק
הדבר ל"ב האבן ,ל"ב דווקא ,שמהבל הל"ב הוא
הדיבור ...ועל פי הדברים יצדק סיום הפסוק
ונתתי להם לב בשר ודרורו בו חז"ל (מדרוס
הנעלם זח"א קלז ב) לב לעשות בש"ר ,היינו
להוליד עבדים לה' ,כי בעסקנו רק באותיות
הקדושיםהמולידותכנ"ל ,רוחנשמותינומולידות
גםכן עבדיםלי"י ,מה שאיןכן בעסוק באבני"ם
א"ל אחר איסתרס ולא עביד פירין ,תאמר נא

נפשך ותשער בדעתך מה הן התולדות .ושמתי
מחסום לפי .בהתבוננך בכל זה תבין עד היכן

הגיע עצת הסט"א לגזור גזירות לעכב זווגי
ישראל עד אשר ח"ויכירו וידעו לשונות הגוים
ומכתביהם ,והוא כשחוק לכסיל ידמה בדעתו
שהוא לטובתו ולפרנסתו ,והחכםעינו בראשו עד
היכן הדברים מגיעים .ואבותינו נגאלו ממצרים
בזכות שלאשינו את לשונם.

סור מרע

הוספות (עמ' סה-סט)

ועוד שם (אות שח).. :כל עריות שבתורה לא
נאמראיסור העראה רק בנדה,רכל הערירת
נלמדין מנדה .והנה הוקשה עבודה זרה לנדה מה
נדה אפילו התחלת ביאה כל דהוא מפורש בה
לאיסור ,אף עבודה זרה אפילו התחלה דהיינו
ובחוקותיהם לא תלכו ואפילו מנהגי הגוים
ומדותיהם ולבושיהם ולשונם הכל אסור ועוד
הוקשה לנרה ,מה נדה הנה יש פעם שאסורה
ופעם שמותרת,כן גם בעבודה זרה ,הנהיש כמה
וכמהדברים שהיומותריםבימים הקדמוניםמפני
שלא היה הדבר חוקלגוים ובדור שנעשה הדבר
חוק לגוים ומנהגם שב הדבר לאיסור ועיין
ברש"י בפסוק ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה'
אלקיך (דברים טז כב).
[וראה עוד בהע' קנח ובהוספות לשם]

ובסי אגרא דקלה פ' משפטים [ד"ה] :לעםנכרי

ועשה טוב

רסג

לבחרי מצרים ,דהרי זה שבחן גול כל גבראל
שלא שינו את שמותם ואת לשונם ומלבושיהם
במצרים ,ומכש"כ משה.

ובסי דרך פקודיך מ"ע ד (חלק המחשבה אות
ו) .ע"י המצוה הזאת [קדוה"ח ועיבור
השנה] יזכור האדם יחוסו שהוא מזרע ישראל
אשר הם עיקר העולם והנהגת כל העולמות על
ידם כי בשבילם נבראו (ע"כ להם לבדם נמסר
סוד העיבור לשנות הזמנים כרצונם) ,כשיתבונן
בזה יזהר שלא ללכת בחקות העמים ולא ילך
בנימוסיהםויהי' מובדל מהם במלבושים ולשונות
והנהגות.
רבס' אגרא דקלה פ' בראויית (בביאררי מד"ר
פרשה ב ,ד"ה וחשך זה יון :)...על פני

תהום זה מלכות הרשעה שאין להם חקר כמו
התהום.לפי הקדמות הנ"ל מלכות הרשעה מנגד

לא ימשל למכרה בבגד"ו בה ,בבגד"ו
נמסר במסורהתריןבתריןלישני ,רצ"לדיןלשון
בגיד"הואילך ותתפשטו בבגדו לשון בגד .בזהר
פ' וישב דף ק"צ ויבא הביתה לעשות מלאכתו..
אורחאדיצה"רכיון דהמידליתכ"נקאיםלקכלי'
~אגחאבי קרבאמיד ותתפשהובבגדוכו'...הנך
רואה שראשית הבגידה הוא הבגד ,ובפרט
מלבושי נכרים (וזה שעמדה לאבותינו באמ"צ
שלא שינו את מלבושיהם מלמד שהיו ישראל
מצוינים שם שהיו מסומנים במלבושיהם וכל
רואיהם הכירו שהוא יהודי ,ע"כ היו משומרים
שלאהי' בהםעריותויצאו כעמרנקי ,אחתהיתה
ופרסמה הכתוב) .והנה פריצות בעריות בפרטות
נק' בגידה כמד"א הכד"ת באשת נעוריך ,עיין
בפרש"י ותאמר לאה מג"ד .וזה שרמזה המסורה
בבגד"ו בתרין לישני הא בהא תליא ותתפשהו
בבגדו לעם נכרי לא ימשול למכרה נבגדו בה.
הבן הדבר

למלכות שמים .והנה בס' מאורי אור כתב בזה"ל
חקיר"ה מצד המלכות,ז' חקירותכי שם החקירה
מותרת ,עלמא דאיתגלייא ,והבן כבוד מלכים
חקורדבר והנה במלכות הטמאהאין לחקורואין
לדרוש כי יש לחוש פן יתפתה אהרי' ,ושלמה
הזהיר הרחק מפתח ביתה ,וכן צריך להרחיק
ממלכות הרשעה וכל הנוגע בה וכל הלומדלבניו
לשוןנכרים וחכמות החיצוניות כאילו מלמדו כל
עבירות שבעולם.כי כמו שמלכותא קדישא היא
באר מיםחיים וכל הנחלים הולכים אל הים,כן
מלכות הטמאה שואבת כל מיני טומאות ובתר
דעבדתניאופין מכלזיני מסאבא יהיבת שיורין
לבעלה ע"כ יותרת הכבד נק' ,בין והתבונן כל
הנוגע בה לאניקה.ומי שמבקשלוחיות ופרנסה
במקום המיתה כופר בעיקרואיו לו חלק באלקי
ישראל ,ובודאי נשמתו מעמלקים אשר הם הי'
בערב רב ומתאכזר על ישראל .השומע ישמע
ותבא עליו ברכת טוב ויזכה לראות בנחמות
ישראל בעת תשוב המלוכה לאכסניא שלה

דנצנצא בהו רוח קודשא ואמרו ולא ידעו מה
אמרו [ע"כ] .דקשה לומר שוהיה משה לבוש

[עוד בענין חכמות חיצוניות ראה בס' חשרא
דסרקא אות עח.בני יששכר כסלו טבת

ובסי הנהות מהרמ"א (שמות על דף יד ע"א)
[ד"ה] :ותאמתה איש מצרי הצילנו כו'

ויתרומם קרן ישראל.

רסד

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' סו עמ' סז עמי סט)

(מאמר ב אות מה ,מאמר ג אות כד; מאמר ד
אות נז ,אות עט ,ועוד) אגרא דגלה פ ,אחרי
(ד"ה ללכת בהם) פ' שלח (ד"ה מדרש קהלת,
ונתתי אתלבי לדרושולתור בחכמה).ובענין שלא
שינו את שמם ולבושם ראה גם בס' אגרא רכלה
פ' שמות ד"ה ובני ישראל] ומש"כ לעיל כמ"פ
שברית הלשון מכוון כנגד ברית המעור ,ראה בס'
ברכה משולשת (כתובות פ"א מ"ח) ראוה
מדבר"ת כו'].

לעץ החיים

הי' בשמו יוסף .ויישם בארון במצרים ,דרך
מלכים שמרשימים את שמם על ארונם פה נטמן
פלוני ,והנה אמר שיוסף צוה לרשום ולהשים זה
השםיוסף על ארונו ולא שם צפנת פענח,כי זה
השםהי'לו לתפארת ,הגם שהי' מפורסם במצרים
בשם צפנת פענח ובעקבותיו הלכו כל ב"י אלה
שמות ב"י ראובן שמעון וכו' ולא שינו את שמם
ראובן שמעון עאלוראובן שמעוןנפקו[ .וכך כתב
גם שם פ' שמות (ד"ה ואלה שמות כו' וא"ו
מוסף)]

עמי סו

להיות שם כל דבר הוא אחיזתו וכחו כנודע

ליודעים.

וכתב בס' בית ישראל (פ ,נח ד"ה ויולד נח)
ושם ירמוז עלחיי ,כטעם לכל אשר יקרא
לו האדם נפש חיה הוא שמו .וקבלנו מדבותינו
היות שם האדם הוא שרש נשמתו באותיות של
שמו ,וכן תמיד ראוי לו ליחד יחוד שמוכי יש
בוניצוץ מזה השם אשר הואחי בו ,כ"א לא היה
לו מצד זה היא חיותו לא היה אפשר לחיות רגע
אחת .ואמרו ז"ל בשם גזרונינו הבעה"ב מופת
ע"ז ,נדבר במ"א

עמי סז

ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח ...ויצא
יוסף על ארץ מצרים ...שהוא מיאן כזה ולא
התפעל בקריאת השם ולא זכרו ולא פקדו רק
ויצאיוסף...כןהיי זכרו וחתימתו בפקודותיו
ובאגרותיו בכל ארץ מצרים ...וכן היי
מאמרים בפסוק וימת יוסף ...וישם בארון
במצרים ...לאנתייחס לעולם השם שהניחלו
פרעה ולא יזכר ולא יפקד רק וימת יוס"ף
בשמו הקדוש...וכן הושםבארון...ארוןיוסף
ולא צפנת פענח.
ועד"ז כתב בס'אגרארכלהפ,ויחי (ד"הויישם
בארוןבמצרים:)...וימתיוסףבןק"יוכו'
שעדיום מותו הי' נק' שמו יוסף ,הגם שפרעה

קראו צפנת פענח הוא לא נתפתה בזה רק יחוסו

אך שם פ ,וישב (ד"ה ולא זכר שר המשקים את
יוסף וישכחהו) כתב באופן אחר.. .שנשכח
לגמרי שם יוסף ...ואם הי' השם עדיין מפורסם
רבים הי' קוראין אותו עדיין בשם יוסף והי'
מתפרסם הדבר ליעקב ובניו ובפרט כשבאו
למצרים לשבור שבר ,אבל מאת השי"ת היתה
נסיבה לבל יתוודע הדבר ..ע"כ נשכח זה השם
לגמרי ,רק פרעה קרא את שמו צפנת פענח ובזה
השם לבד הי' קוראין אותו כנ"ל

וכך גם שם פ ,מקץ [ד"ה] ויקרא פרעה שם
יוסף צפנת פענח ..ויצא יוסף על ארץ
מצרים ,..משמיענודיוסף לא רצה לצאת על ארץ
מצרים דהנה שיער בדעתו .כשיצא יתגרו בו
בנות מלכים שכבר הי' מפורסם הדברמיופיו
וחשש לעצמו פן ואולי לא יעמוד עוד בנסיונות

הרבים ועצומיםכיכן דרך הצדיקים שמתייראים
לנפשם ואינם מאמינים לעצמם ,ע"כ סיפר
שפרעה שינה את שמו והנהלהיות שנשתנה השם
לאיהי' מפורסם כלכך היופי שלוכי בשםיוסף
הי' הסיפור בכל מקום עד הנה ושוב לא יהיו
רצים כ"כ הבנות לראותוכי לאירגישו שהוא הוא
יוסף המפורסםביופי...
עמי סט

התורה היא נצחית ...ובשמות אנשים ...יש
רמזים אמיתים נאותים לעבודתוית"ש...
וכתב נספר בית מוראל (פרשת נח) [ד"ה]:
וכוש ילד את נמרוד וכו' עד היא העיר

סור מרע

הוספות (עמ' סט-ע עמי ע)

הגדולה והנה נצחיות חורתינו הקדושה האחודה
כל נשמות ישראל האלולפי ממקור שם הנכבד,
כל היכא דאיכא למדרש דרשינן ,ובפרט להחזיר
לטוב .האמנם יש שמות בתורה שמות האומות,
קבלתי אלולי לא נכתב שמותם בתורה היא
אחיזתם בקרושה ,הי' מטשטשים העולם ח"ו.
ואנחנו בני אל חי האחודים גם כן בשמו ית'
וכתורתוממתיקיןכל שמותםוצריכין למצוא בהם
איזה יחוד עבודה תורה לשמה

עמי סט-ע

איזה שכל שיש לדרוש הוא בכלל הפסוק
דפסקי עזרא ברוח הקודש ...פסוק אחר יש
לדרוש שכל אחר ...צריך הדורש לדרוש כל
הפסוק על כלפניםכדרכו...אילוהיושואלין
אתהצדיק מההפירוש של שאר הפסוקבודאי
היי אומרלפי דרכו והילוכו בקודש
וראה דרכו בקודש להשלים דרשות קודמיו על
המשך הפסוק .בספר אגרא רכלה פרשת
בשלח (מדרש פ"ק ,ד"ה ולא נחם אלקים ,ד"א
שלא נהג עמהם) :לפי זהצריך להתבונן הגיזרה
שארית הפסוק ..הנה גם כן שארית הפסוק אינו
מתברר ...והנראה לבארוכו' .ובספר3ני יששכר
(אייר ,מאמר ג' אות ד' על ררשת חז"ל) ויתר
הפסוק אינו מתפרש לפי זה ,ופירשנו בזה וכו'
ועוד שם (אלול ,מאמר א' אות ה' על דרשתו
של הרר"א מליזענסק) :והנה סיימתי פירוש
הפסוק לפי זה וכו' .ועוד שם (כסלו טבת .מאמר
ג' אות י"ס על דרשתו של מהרמ"מ מרימנוב):
ותבין שארית הכתוב לדעתווכו' (וכדברים האלה
גם בספר אגרא ד*רקא אות ערב) .ובספר דרך
*קודיך מל"ח סו (חלק המחשבה באמצע אות
ד ,על דרשתו של מהרא"י מאפטא) :והכן מה
שסיים וכו' .ועוד שם מ"ע א (סוף אות ה .על
דרשת עצמו :ויתר הפסוק יתבאר אי"ה להלן על
פי דרך הנ"ל .ועור בס'3ני יששכר (אדר ,מאמר
ד' אות ד' בסוף על דרשת עצמו) :ודרוש וקבל
שכר כל המשך הפסוקים( .ושאני מכל הנ"ל,כי
מיירי בפסוקים שלאחריו ולא באותו פסוק).

ועשה טוב

רסה

וראה עוד בספר אגרא רכלה פרשתתזריע (ד"ה
וביום הראות בו בשר חי ימטא .) .כבר
נודע דברמזי התורה רשות לדרוש כל פסוק בפני
עצמו ,דלכך פסקינהו עזרא ברוח הקודש ע"ד
ושום שכל אלו הפסוקים ,דבכל פסוק הוא מורה
שכלבפניעצמו .ועל ררך זה בספר אברא דפרקא
(אות רנא) :ותשכיל ותדע הדבר מההוא ספרא
דווקנא עזרא הסופר שפסקינהו בסכינא חריפא
לההוא פסוקי לתרין פסוקי ..להורות ...ובספר
ברכה משולשת (מלקות פ"ג מ"ה) בביאור מדוע
מובא הענין בהחלת הפסוק דוקא .ובספרלקוטי
מהרצ"א (פרשת וארא ,אות קכז) בענין חלוקת
הפסוק בד' לשונות גאולה( ,אות קנב) בפסיקת
הפסוק לא תבערו אש; (השמטות ,פרשת
בראשית ,אות יט כג) שכל פסוק שכל בפני
עצמו

רלענין פסוק דפסקיה משה שיש לו משמעות
לעצמו ,ראה גם בספר 3ימ ישראל
(פרשתחיי שרה ד"ה והנה באמת בסמיכת גאולה
לתפלה) על הפסוק ויאמר עבד אברהם אנכי.

עמי ע
תדבק נפשך בספרי קדוש עליון בעל הגור

אריי.

וכתב בספרמעין גנים (פרק ב' אות ד') :הרב
הגדול נשיא ישראל בעל הגור אריה...
[ועוד שם (פרק י"ב אות ג)] :איעצך עודויהי
אלקים עמך ,עסוק נאבספריהגאון בעלגוראריה
ובפרט בספר תפארתו ובספר הנתיבות ,ותדקדק
בדבריו ותראה פלאות ד' ותתבונן אשר חלומות
דבריהפילוסופים שוא ידברו ואת כלם ישא רוח,
הבל המה מעשה תעתועים .ואתה תגל בד' בקדוש
ישראל תתהלל בו ובתורתו ובמצותיו
י יששכר (כסלו-טבת מא' ב אות כא):
רבס' 3נ

הרב הגאלן מהר"ל מפראג ...ידוע דבריו
נאמרו ברוה"ק והי' משתמש בספר יצירה .ועוד

הקדמה ודרך

רסו

הוספות (עמ' עא)

שם (שם מא' ד אותפו) .הגאון בעל גו"א כתב.
עכ"ד הרב הקדוש הגאון הנ"ל .תדע אשר רוח
י"י דיבר בו בהרב הקדוש הנ"ל והשכיל
ברוה"ק...

עמי עא

שיצייד לנגד עיניו תמיד שם הויי
וב"ש ...אש לבנה או שחורה...

ב"ה

ראה להלן עמ'קיב ובהוספות לשם.
השמחה הוא כלל גדול לתורה ולתפלה עי"ז
התירו כמה אנשים ...לעסוק בהוללות
ודב"ט .שמחת הלב בעבודה ושלא עשניגוי

[ראה לעיל עמ' כו ,ובעמ' לד ("בשם צדיק
אחד")].

וכתב בס' אגהק דגלה פ'חיי שרה (ד"ה ויצחק
בא מבוא בארלחיראיכו' :)..דהנהידוע
עיקר העבודה היא שמחת העבודה (עיין
בברטנורא שכר מצו"ה מצו"ה) והנה לפעמים
יבא לאדם שמחה בעבודת ה' אשר לא עמל בה
ולא גדלה ,אך הוא ע"כ שגרםאיזהיחוד למעלה
ומהיחוד באה השמחה לכל העולמות ברבות
הטובה רבו אוכלי' אבל החכם עיניו בראשו
כתיב,כי לפעמיםיש לאדם שמחה וחושב שהוא
שמחת הלב בעבודה ,ואפשר שהוא ממים
הזדונים ואש ורה שגברה בו איזה תאוה שעסק
בה באכילה ושתי'וטיול וכיוצא או בדברי צחות
והבלים וכיוצא בהן אשר המשכיל ישפוט בצדק
שע"פ הרוב הן הנה היו בעוכריו להטריד את
לבבו בהוללות וסכלות ולשמחה מה זו עושה.
והנה שמחה כזאת וכיוצא בה בעבודה שמדמה
בנפשו שהשמחה באה לו מהעבודה ובאמת הוא
גרע יותר מהוללות ההמוני המתהולל בשוקים
וברחובות,כי האיש ההמוני בעצמו יודע שהוא
הולל נעורוריק והוא קרוב לתשובה בעזר אלקי
כי אין לך רשע שאינו מלא חרטות בכל יום...
משא"כאנשים כאלו רחוקים המה מאד"ם העי"ר
(ר"ל מהתעוררות כלל האדם וגדרו אשר הוא

לעץהחיים

רמ"ח כנ"ל) ועושים מעשה כו' ומבקשים שכר
כפנחס,כי לאידענגע לבבו .והבחינה לזה לדעת
אם שמחתו הוא שמחה של מצוה שבאה אליו
מהתעוררותיחודהעלית או הואבהיפך ח"ו ,הוא
כאשר יפשיט מאתו כל שמחת העוה"ז וישימם
לנגדעיניו ויראה שכולם בטלים אצלו בל יתאו
למטעמותיו ויראה שהתאוה בלומה אצלו ברסן
הצדק ויראה שלבו מתגעגע אז בעת שמחתו רק
לתורתו ית' ולעבודתו ,אז יהי ה' אלקיו עמו
ישמח ויעה במתת גורלו אבל אם יביא הדבר
בכור המבחן ויראה לנגד עיניו כי הוא שלם
בתאוותיו כמאז ,אז לא יאמין בשוא נתעה
שמדמה בנפשו שהוא שש ושמח בעבודה ,והוא
באמת הוללות מתרמיתהיצר.
תה יש לרמז בפסוק ויצח"ק ב"א (רצה לומר
השמחה הפתאומיית באה לאדם) מבוא באר
לחי ראי (מחמת היחוד העלית שבא הבא"ר
(מלכות שמים) לח"י רא"י (צדיק יסוד עולם ע'
בזהר) מזה באה השמחה האמיתיות לכל
העולמות ,והבחי' לזה אם סיבת השמחה הוא
בשביל זה ,הא לךהסימן והוא יושב בארץ הנגב,
השמחה כנאתאינו מיושב רק בארץ שהיא מנוגב
מכל טוב עוה"ז ותענוגיו ,כמשארז"ל כי ארץ
הנגבנתחני החנוגוף מנוגב מכל טוב ,רק רטיבת
מימי התורה ,והבן מאוד .השי"תיעזרינו לשמוח
שמחה אמתיית בתורה ובעבודה.
רעוד שם פ' תולדות (ד"ה ב' הנה נא זקנתי לא
ידעתי כו')... :דהנה רצה [יצחק] לברכו
וציוה להביא לעצמו מאכל לאכול ולשתות
מעדנים ומטעמים ,ומהענין זה לברכות .אך הוא
דזה ענין הצדיקים הגדולים שכל עבודתם
להבורא ית' בשמחה ובטוב לבב ,ובפרט
כשרוצים שתשרה עליהם רוה"קאזי מטיבים את
לבם בשמחה ובטוב לבב,כי העצבות דבר מגונה
בעיניהם ומונע העבודה ורוה"ק .וזהעניני סעודת
מצוה וסעודות שת"ח מסובין בה ,שע"י התענוג
הגשמיימטיבין את לבם לרוה"ק.

וראה עוד שם פ ,בראשית(ביאורי מד"ר פרומה

סור מרע

הוספות (עמ' עב עמיעג)

י"ס ,ד"הענין מה שאמרו)  -נעתק לעיל

בהוספות לעמ מו (הע' נט)

עמ' עב

שמים תדעו ידידיי

בענין הזכרת שם
שהאיסור בכל לשון כל אנשיבריחינו
נזהרים בזה .והנה הוכחתי איסור הזכרת
השם מתוה"ק..
וכתב בס' דרך תקתקך מל"ח ל (חלק הדיבור
אותו) .עתה יצאתי להשכילך בינה ,תדע
שאיסור הוכרת ש"ש לבטלה הוא בכללשון,כגת
בל"א גא"ט הבעל נפש יחוס לנפשו ולא יקל
הענין בעעיו וירעתי שיש סברא להיפך מדברי

גיא

הש"ך ביו"ד ,אבל תדע כי רבו דעות החולקי'
וסוברים שהאיסור הוא בכל לשון,ומייקל ראשו
להכניס א"ע בספק איסור גדול כזה אשר כל
העולם כולו נזדעזעבדיבור לא תשא(ועיין בגמ'
נדרים כל מקום שהזכרת השם מצוי שם עניות
מצוי' וע"ש עוד) .וכבר דברנו מזה במ"א מגודל
האיסור מוכח בתורה ,דהנה נאמר בתורה בפ'
יתרו אשר שם האחד ..ע"כ נחסר תיבת אמר
במקום הוה ,הסכי לא להוכיר את השם .דוק
והתבונןויונעם לך
ובסי אצהביכלהפ' שופטים (ד"הנביא מקרבך
מאחיך כמוני כו' )..והנביא אשר יזיד
לדבר דבר וכו' רצה לומר שאמר עפ"י הקדמת
שואוכיוצא ...וגם יכלול אותן שהם מבני החונף
וענשין הנועות כמו הצדיקים ולבם בל עמם
ופוערים פיהם לגלותפנים בתורה כאלו רוחי"י
דיבר בם והם רחוקים מקוטב האמת ,ואשרידבר
בשם אלקי' אחרי' דהיינו להתגאות ולהתפאר,
שהוא כאילועע"ז...וכי תאמר בלבבך איכה נדע
וכו' ,אשר ידבר הנביא בשםי"י ולאיהי' הדבר
ולא יבוא ,רצה לומר לדעתי שהמבחן הוא אם
רואים שהאיש ההוא רגיל בהזכרת ש"ש (אפילו
באיזה לשון מהלשונותכיהוא עוןפלילי ובכלל
עון לא תשא)ואינו משים מורא שמים לנגדעיניו
שאסור להזכיר ש"ש אם לא במקום הראוי
המצטרך ,אבל כשאפשרלכנות את שמוית'בפני

ועשה טוב

רמז

העם לומר בור"א או הש"מ יתברך והוא מוכיר
את השם (אפילו באחד מהלשונות שקורין את
הש"י) ,בודאי זה אינו מכלל היראים את הש"י
וזה יאמר המובחן הוא אשר ידבר הנביא בשם
י"י דהיינו שמזכיר שמו ית' ולא יהי"ה הדב"ר
ולא יבו"א,שאיןהוי' ומבוא לדיבור הוהלהוכיר
שמו ית'כי אפשר לו לומר הענין הנרצה מבלי

הזכרת הש"י ,הוא הדבר אשר לא דברוי"יכי

אלו הי' דבר הש"י מלובש בו הי' מוראו עליו
שלא להזכיר שמו הנכבד .זה מה שנראהלי ,ולא
קבלתי המבחן הוה מרבותי ,רק ואת היא לי
למשמרת כי אני מזהיר מאד בכל עת ליודעי
ומכיריבנידון והש"יהופיע במחשבתי וה הפרט
המבחין בהורתוית' ציננתי למשמרת .ומי שלבו
שלם בדבריבחין בדעתוכיאין דעתי דעת קטן
מכרעת כדבר שלא קבלתי מרבותי הבחינה הלוו.
אבליהיהאיךשיהיה האיסור הזה גדול עד מאוד
שלא להזכיר ש"ש בשום לשת המורגל אם לא
המצטרך עפ"י הכרח לתורה ולעבודה ,וגם זה
בישוב הדעת לאדרךארעי וכלמישישלועינים
לראותיבין הדבר לאשורו ויירא ויפחד לנפשו.
והש"י ישים בלבינו אהבתו ויראתו ולעשות
רצונו.

ובהנהגות ישרות (אות כח) .ליזהר מהוכרת שם
שמים בכל לשת שיהי' ,ואם שומע
מחבירו הזכרת שם שמים לבטלה באיזה לשת
שיהי' ,אם מכיר בו שישמע לדבריו ושהוא שוגג
בדבראזייאמרלו שלא יעשה עודכזה .ואםיודע
שלא יהנה מוסריו מוטב שישתוק ,רק יסיר
מנעליוכענין קבלתנזיפהויתיר לעצמוויתיר גם
לחבירו בכדי שלא ילכד במצודה  ,ובמקום
שאינונקי ישמור א"ע גםמכינויים ,גם מתיבת
שב"ח כמ"ש בזהר מאי שבת שמא דקוב"ה.

עמ' ש
שני האבות ...בש"ר ...היפ"ה בנשי"ם...
בתנ"ךמרדכ"י...
ובס" אגרא דקלה פ' לך (ד"ה ויאמר עוד,

רסח

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' עד עמי עה)

ונברכו בך ,בגימטריא תק"ב):ונברכו ב"ך
בגימטריא תק"ב בהחשב הך' רבתי דאותיות
מנצפך לת"ק כנודע ,כמומנין שנותהאבות .והנה
כתובאצלינובפסוק תהלת ד'ידברפיויברך כ"ל
בש"ר ,דהנה אמרז"לחייב אדם לבסומי בפוריא
עד דלא ידעבין ארו"ר המ"ן לברו"ך מרדכ"י
והנה כתבו התוס' דלא ידע לחשוב החשבוןכי
המספר שוה ארו"ר המ"ן ברו"ך מרדכ"י כל אחד
בגי' תק"ב והנה כתב האריז"ל להיות המןובניו
הם י"א כתרין דמסאבותא ושם ג"כ גנוז ניצוץ
הק' המחי' את כולם וצריכין אנחש להחיות את
ניצוץ הק' הלז וא"כ צריכין אנחנו לומר בדרך
השילוח גם לשם ברו"ך אך א"א לומרכן בדיעה
מיושבהכי הנה הוא מברך הקליפה וצריך לומר
זה בלא דעת רק בהיכרות .והנה ברו"ך מרדכ"י
(וידוע דבחי' היסו"ד
שהוא בגימט' בש"ר
י
ר
ד
ו
ק
נק' כ"ל בש"ר ,והבן) ובהיפך בסט"א ארו"ר
המ"ן כגימט' בש"ר טמא .ולעתיד ב"ב ימלא
כבוד השם את כל הארץ והניצוצות הקדושות
שבקליפות יתפרדו ויוכללו בקדושה והס"א
תתבטל ואז תהלת השם ידבר פ"י דיבור ממש
בדיעה שלימה ,ויברך כ"ל בש"ר שם קדש"ו,
והבןכי א"א להרחיבהביאורבזה.וכמנין זההיו
שניחיי האבותלהיותן עיקר היחוד בעולם.
ובס" בני יששכר (ר"ח מא' ב אות ב)( :עמן
במג"ע) אית בש"ר ואית בש"ד ,שיעוד
קומת הקדושה מקור נשמות ישראל נק' בשר
קודרי ,ע"כ כנסת ישראל נק' יפ"ה בנשי"ם
בגימט' בש"ר ,וכלל האומות אדום רמ2מעאל ג"כ

בגימט' בשרזה לעומתזהיונקיםמןשיעור קומת
הסט"א בש"ר ט[מא] .והנה אם עעי שכל לך
תתבונן בכתבי מרן האריז"ל בכוונת פורים...
ברוך מרדכיהכוונה לשיעור קומה בקרושה ארור
המן הואשיעור קומתהקליפה...צריכים להמציא
גם לשם הברכה.צריך לעשות בזאת בלא הודע
ע"י שיתבסם ויתבלבל הרעת עיי"ש .ומה נחמד
הדבר מ"ש התוס' בגמרא ארו"ר המ"ן ברו"ך
מרדכ"י המהשוין כגימט' .והנה תחבוק אשר
כ"א בגימט' בש"ר (מנין שנות האבות ברו"ך

לעץ החיים

מרדכ"י ,בש"ר קוד"ש ,ארו"ר המ"ן בש"ר טמא).
והנה לע"ל כשיעביר ד' את רוח הטומאה מן
הארץ ולא ישתאר מל הקליפות רק הנצוץ הקדוש
הטמון בתוכם ונשאר גם הוא לאלקינו ,ע"ז אמר
והיה מדי חדש בחדשו יב"א כ"ל בש"ר וכו'כי
לא יהי' עוד בש"ר טמא רק הרה"ק שבתוכם
יוכלל בקודש.וכן פירשנו במקום אחר תהלת ד'
ידברפיויברך כל בשר וכו' ודי בזה כעת .הבן
והרחב הדברים.

ועוד שם (כסלו-טבת ,מא' ד אותיג) :ותתבונן
לפ"ז ברמז הפסוק תהל"ת הוי"ה ידברפי
ויברך כל בשר שם קדינו לעולם ועד ,תהל"ת
הוי"ה ידבר פי בימי חנוכ"ה ,תהל"ת הוי"ה
בגימט' תתס"א מנין מתתיה"ו ,ועי"ז ויברך כל
בש"ר שם קדרנו לעולם ועד בגאולה האחרונה
כשיתגלו הב' משיתין בגימט' תהל"ת הוי"ה,
יברך כל בשר כנסת ישראל נקרא היפ"ה בנשי"ם
בגימט' בש"ר הוא בשר קדש ,ותתבטל מלכות
אדו"ם וישמעא"לבגימט' בש"ר טמא.עין נ"ז
במג"ע .והיתה לי"י המלוכה .ועחן בדרשותינו
במגילת אסתר בענין ארו"ר המ"ן (בש"ר טמא)
ברו"ך מרדכ"י (בש"ר קודש)וחייב אדם לבסומי
וכו' .ועחן בתוספות שכתבו שלא ידע לחשוב
חשבונות .הבן הדבר.
עמי עד

אמ"ןמן אמונ"ה ...ו"המן אמונ"ה...
ראה להלן עמ' פר ובהוספות לשם.
עמי עה

להוכיח עצמו בתוכחת מוסרהשכל ...תוכחת
מגולה ...כאשר הסראיש את בע.
וכתב בס ,עמרת צבי (זח"א רמה ,א [פרשת
טחי]) [ד"ה] :מכאן אוליפנא דבעי ב"נ
לקנאהלאנתתי' .נ"ל שהוא סודיחוד וקשרעצום
שצריך לקשר עצמו בהנעת היחוד בדבקות עצום

סור מרע

הוספות אמי עם

ונורא ,כדא" בתיקונים דצריך לאתפשטא מכל
לבושוי בשעת היחוד כב"נ דמיהד עם בתזוג",
וכן צריך האדם לקנא את אשתו הוא סוד אשה
ריח מחוח לה' ,אשהגבוה התלהנותהנפלא שלא
יהי' כ"א בלתי לה' לבדו ,ויאמר לאשתו זאת אל
תסתרי עם אישפלוני הם מחשבות זרות פסולות
פיגול ח"ו .ולפירוש הד"א ,שצריך האדםלהוכיח
עצמותמיד ולמצוא תמידחסרון בעבודהוותורתו
כאמור השמים לא זכו בעיניו ואינו עושה
כשלימות זך וצלול ורואה עצמו בגריעות גדול
אין כמוהו ושפלותרוח ומתחרא שלאיתערבח"ו
בעבודתו איזה גאות וגבהות ותאוה רעה ח"ו
וכיוצא ,רחמנאלטיבן.
ובסי בית ישראל (דרוש נחמד בעניו תפילין,
ד"ה אמנם אח"ז) :אמר דודהמלך ע"המי
האיש החפץ תחם אוהבימים לראותטוב ,ובסוד
מ"י היא האמא בינה ,כמו שכתב האריז"ל על
אמרם ז"ל אין התורה מתקחמת אלא במ"י
שממית עצמו עליה .אמנם אשר דרכו והלוכו

בקודות באורות נעלמים דקים ,אכל לפי דרכינר
שמענומןהכשיקים אשרזה ג"כהפירוש שממית
רמו ,טמורן חסדוצות בנפשו ,אזי הוא חפץ
חחם דווקא,בהיותו סובר אשר הוא מת,וזה הוא
מבקש חחם .אבל מזהיר דוד המלך נצור לשונך
מרע ,שלא יאמר דברים בפיו להשפיל עצמו
בדברים רעים של מיתה ח"ו ,כאמרם לא יאמר
אדם לא נפרעתי לפי מעשח ,אבל יגנה עצמו
בדברים טובים .וכ"ז ושפתיך מדבר מרמה,צריך
לנצור שלא יה" אחד בפה ולכו בל עמו ,אבל
יהיופיוולבושוין.יאמר אוהבימים לראותסרב,
לא אמר לעשות טוב,כי מחרי בעושה טוב ,אך
מעשיואינםזכיםבעיניואחרי אשרמחזיק עצמו
למ"יואיןבידו מאומה .וזהו אוהבימים.
ובסי מאמר מרדכי (פ' וירא ט' ע"ד ד"ה
ואברהם זקן):שמעתיממוחי הרבהצדיק
ם קרם הוא נושנא
ח8ידא וטישטש אנטאיכר
" לאורך
דנהוהא מ' צבי ההרש מוייטשוביין
ישם וגננים עם תלמידיו והנלוים אליו ,פירוש
הכחוב ראה מתהיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך

יעשה טוב

הסט

יה" נביאך .דהנה פרע"ה הוא כמנין מחשב"ה...
ונודע אשר אלהים מורהדין בכל מקום .ואהרן
 .וגם מדע אשרתיבתנביא הוא נגזר
ה"מ החסד.
טלשון ניב שפתחם .ובזה יבואר הכתוב הנ"ל
שאמר לו ית"ש למשה ,ראה נחתיך אלהים
לפרעה ,רצ"ל שבמחשבתוידין א"ע האדם בכל
מה דאפשרויה"דיין לעצמו,וזהונתתיך אלהים
לפרעה .אמנם בניב שפתיו אדרבה צריך האדם
כעצמו להמליץ בעדו בכל מה דאפשר ,וזהו
ואהרן אחיך יה" נביאך .עכד"ק מה ששמעתי
ממנו.
האדם שלד עם כל המדות ...וכל מדה הוא
טבח ומיקרי רק נקודה ...ישתדל להתפשט
בחיטו אהכה הקדושיה ...בבחינת קטן...
יתהווה מנקודהפרצוף...
וכתב בס' אברא דבלה פ' רישלת [ד"ה] :ראלה
המלכים אשרמלכו בארץ אדוםלפני מלך
מלך לנני ישראל .ידוע להבאים בסוד ה' גנזי
נסתרותלאלקינו בפ' הלזו ,והדבר הזה הוא ג"כ
בכל אדם מבני ישראל שמיום הולדו כל מדותיו
הם עדתן בסוד השבידה בנפש דקליפות נוגה,
ואוהבבמידת האהבה אשר אסרה התורה ,ובאמת
מדת האהבה שנבראת הוא רק לאהוב את הבורא
ותורתו ומצותיו ומהיכן תפעול האהבה לאהוב
דבר איסור .אך כ"ז היותה עדתן בסוד השכירה
המדה הזאת שבכח נשמתו נבראת היא עדיין
משוקעת בקליפה ,וכאשר יתקן האדם לכללה
ולהעלותה בפרצוף גמור בתורה ובמצות אזי
יפעול במדה זו רק לאהוב את הבורא ויתגנו
בעיניו האהבות הרעות .וכ"ה הענין בכל המדות
ביראה והתפארות וכיוצא .והדברים עתיקים
ידועים למשכילים ,ובפרט לחבורינו המקשיבים
אשר כבר הי' הדיבור של חיבה מצוי בינית
בענחנים אלו ע"כקצרהי.והנה בעתהיות המדות
עדתן בסוד השבירה שאוהב באהבתו שלא כדת
של תורה וחרא מאשר צוה הש"י לא הגורו
ויתפאר בגובהלבבו ורמות רוחווכיוצא,אזינק'
המדות מלכי אדום שהוא בהיפך מישראל .והנה
המלכי אדום מולכים קודם מלכי ישראל (היינו

ער

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' עו)

בעת שמתקן כל מדותיו כנ"ל שאז נק' מלכי
ישראל) כי לפתח חטאת רובץ והיצה"ר מושל
קודם היצ"ט וזהו ואלה המלכים אשר מלכו
בארץ אדוםלפנימלךמלךלבניישראל.תן לחכם
ויתחכם עוד
ועוד שם פ' בהעלותך (ד"ה בהעלותך את הנרות
כו' אל מולפני המנורה ) גם אנחנו ב"י
העמוסים מני בטן יש בנו כל המדות הללו ז'
המדות אהבה יראה וכו' ,רק בהיותם בקטנות הם
עדיין בסוד הגבורות ויאהב אדם באהבתו
התקועה בכחו את אשר לא ירצה הש"י וכן
ביראתו ותפארתו אך בהביט אל התכלית בכל
ענין להאיר אור השכל בכל מדה ומדה ממדותיו
להתבונן בתכלית המדות אשרכונןבו היוצרכדי
שימליך הש"י מלכות שלימה עלכלפרטימדותיו
ויאהוב באהבתו הנרצה לבוראו ויירא מגדולתו
ויתפאר בתפארתו וכדומה ,זה הוא התכלית וזה
נק' גדלותהמדות.והנן מאד ,והשם הטוביכפר
בעדינו.
ובסי דרךפקודיך מ"ע כא (חלק המחשבה אות
ט) ענין יצי"מ ישנו בכל אדם ובכל זמן
בעתיציאתאיזה מדה ממדותיו מהקטנות,דהיינו
מדת יראתו ואהבתו דהיינו שלא יפעול פעולת
מדותיו בקטנות כמו הקטן שאין שכלו שלם
ומתיירא מהתרנגול ואוהב חתיכת זכוכית עד
יושלם שכלו ואז לא יתפעל במדותיו הללו רק
מהדבר המאויים והאהוב באמת .כן הוא הדבר
השי"ת ברא בהאדם המדות הללו שלא יפעול
בהם רק בגדלות השכל דהיינו ביראתו לא יירא
משום דבר רק מגדולתיוצרו ,ובאהבתו לא יאהב
כ"א רצונו ותורתו ומצותיו ,וכן בכל המדות
כנודע .והנה קודם שיוליד המדות הללו בנפשו
הם עדיין בקטנות (ומשתמש במדותיו שלא
במקומן כדמיון הקטן שאוהב את הדבר שאינו
מאוהב למשכיל ,ויתיירא מדבר שאינו מאויים
לכ,שכיל ,ויתפאר בחתיכת רגבי עפר שיש בידו,
וכיוצא בכל המדות עד יושלם הדעת דגדלות)
דמיון גלות מצרים שהי' כקטנות הדעת כנודע.
וכאשר יוציא איזה מדה ממדותיו מהקטנות נק'

לעץ החיים

יצי"מ רמז לגדלות שנתפשט הנקודה לשיעור
קומה שיתפעל במדהזו בכלאיבריגופו

אם טעמת בקצה המטה מנופת צוף עץ החיים
ויהי' לך פריו למאכל ,הנה תבין שם אשר
יצי"מ הי' בחפזון שלא יכלו להתמהמה והי'
גדלות קודם קטנות .שהיו גלות מצרים בסוד
הקטנותעדיין שלא הפריחו ישראלעדיין מצות
ומע"ס ,ולעשות האותות לצאת ב"י מן ההכרח

הוא ע"י הגדלות הנה הי' גדלות קודם קטנות
שלא כטבע וכ"ה הענין תמיד בכל בן ישראל
יצי"מ הפרטי חוזק החסידות הוא בתחילתו,
ואח"כ נופל ממדריגתו עדכי יתנהל לאטו לרגל
המלאכה מלאכת עבודתו עבודת הקודש ,ישמחו
ויגילו המשכילי' בהתבוננם בעין השכל בדרוש
הנפלא הלזה ואמרו אך טוב לישראל

עמ'עו

בזולת הלבשת הענין במלות האלה לא הי'
באפשר להזויג ...המקובלים הקודמים דברו
בלטופת אחרים ...ומרן האריז"ל בכיסויים
אחרים ...מה דקשה לך למה מכנים באורות
עליונים...
וכתב בס'מגידתצלומה (על פ' מאימתי ,דף ז'
ע"ב ,ד"ה עד שבא אברהם) :אודיעך את
אשר עם לבכי הבורא כל ב"ה וב"ש א"א לשום
נברא להשיגו ולא מהותו ,רק ניכר לנבראים ע"י
פעולותיו .והנה דבר שאינו מושג והוא בלי סוף
ותכליתאיזה שםיערכולו ,ואמר החכם השוללות
מן הבורא אמיתיות יותר מן המחייבות אבל
אעפ"כ צריכים אנחנו לכנותו בשמות וכינוים

בכדילהיותלנו אחיזה בעבודתינואליוולהתבונן
בגדולתו .והנה תתבונן בדברי המקובלים
הראשוניםכינו האורות הנעלמים בשמותידועים
כגון צחצחו"ת וכיוצא בכדי להתפיס שכלינו
להתבונן בדברים ואח"כ תבוא בדברי מרן
האייז"לכינה האורות בשמות אחריםכגוןעיבור
יניקה מוחין .ובודאי תתבונן שאין כל הדברים
הללונאמרים כ"אלהתפיס השכל וכ"אכפיציורו

סור מרע

הוספות (עמ' עז)

כן עשה אחיזה בדבריו להתבונן באלקות .וכן
תמצא כדורותינו אלה דברי רבותינו הקדושים
נאמרים בלבושים אחרים ,ומעינם נובע ממעין
הבעש"טולהיה .והכל הולך אל מקום אחד ,הבן
הדבר ואםעיני שכללך ותתבונן בדברינו תמצא

טוב טעם בדברי חז"ל מיום שברא הקב"ה את
עולמו לא הי' אדם שדיבר באלקות בשם זה
אדו"ן עד שבא אברהם ופתח את השערבזה.וכן
תתבונן עד שבאת לאה ופתחה פתח הודי' ודי
בזה למשכיל

ובסי אנרא רכלה פ' בראשית (ביאורי מד"ר
פרקנה יב ,ד"ה א"ר נחמן משל לחרישת

הקנים .)..ובמשל אחר בפלטין ופקעת אפשר
לפרש ,כי הנה אנחנו רואים בהחכמים המביני
מדעכינו באורותהעליוניםענינים שא"א לאמרם
רק בגשמיים ,כגת מה שנמצא בזה"ק ובכתבי
האריז"לעניןחיבורויניקהומוחיןוכיוצא ואורות
וכלים ,והענין הוא כי א"א לנו להטעים שכלנו
רק בענין שאנחנו נאחזים בו בגשמיות ,וצריך
להשכיל על דברלהבין בהתבוננותענין הפשטת
הגשמיותמהענין .ורשב"י הקדוש אמרלהחברייא
קדישא כהכנסם לאידרא ארור האיש אשר יעשה
פסל וכו' תה ענין בכאן ענין הפקעת שע"י
שאוחז בצד אחד בחוץ נכנס לפנימיות הפלטין
אבלאין ערך ודמיתבין פנימיות הפלטין לחוץ
לפלטין .והכן.

פרצו"ף ...ב"פברוך ...ונ"ל הטעם...
ל זוטרה מע ,פרצוף :פרצו"ף
וכתב בס' ר"
בגימטריא ב"פ ברו"ך (עשרה מאמרות
מא' חיקוד דין) .ונ"ל שכיון שנעשו הפרצופים
נעשו האודות מסוד הברכה מלשת המבריך את
האילן ,שזה מלובש בתוך זה ,וזה מלובש [אולי
צ"ל :מלכיש] לזה .כנודע.

תנ"ו עוז לאלקים ,תנ"ו כגימטריא פרצו"ף
ובעוה"ר כאשר חרכה בית מקדשים הי'
בחדשיםהידועים תמו"זא"נ ...אכמ"ל.
וכתב בס' אגהק דקלה פ' קרח [ד"ה] :תנ"ו ע"ז

ועשה טוב

רעא

לאלקים על ישראל גאותו יש לפרש הנ"ו
כגימטריא תמו"ז א"כ (ויש לרמוז וישמע משה
ויפולעלפניו ,ששמע שנתהווה מחלוקת בישראל
אז נתבהלכי כל זמן שהם באחדות ובשלוםאין
אומה ולשון יכולה להם ולא הי' נחרב ביהמ"ק
בתמו"ז וא"ב ,וכאשר שמע המחלוקת אז ויפול
על (בעבור)פני"ו,היינואותיותהפנים שהםבפני
אותיות משה ,נגדפניהיינו אותיות שלאחריו הם
תנ"ו מנין תמו"ז א"ב ,שהבין שע"י זה החטא
יחרב ביהמ"ק) בהם הוא ע"ז לאלקי"ם ,רצ"ל
הגבורה והעו"ז למדת הדין על ישראל גאותו,
רצ"ל אותו הגיאות וההתנשאות הי' בשביל
ישראל בכדי שיתקיימו הם ,ע"כ שפך חמתו על

עצים ואבנים באותן הב' חדשים

וכקונטרס טעמי המצות :תנ"ו בגימטריא
תמו"ז א"ב ,שבהן נחרב הביתונגרע
מצות שאין נוהגים רק בזמן המקדש .והנה
המצוה הזאת שלא לגרוע הוא [במנין המצות]
במספר תנ"ו בגימטריא כנ"ל ,שלא לגרום
בחדשים הנ"ללגרוע.
עמ' עז
לא יגעתו ומצאתו אל תאמין ,ומבואר
אצליע...כי עת לאבדו...

וכתב בס' עטרת צבי (זח"ב כה ,א [פרשת
וארא]) [ד"ה] .ואלמלא פקודת דא לא הוו
ישראל מהימנין בכל אלין נסין וכו' .מהימנין
מלשון יתד במקום נאמן,כי בלא דעת ח"ו הגם
שרואה בעיניו נסים ונפלאות אזיל בי' כחיזרא
בגו מיא כדאיתא בהקדמת אד"ר קכ"ח א' .והוא
טעם אמרם ז"ל לא יגעתי ומצאתי אל תאמין,
הגם אשראנורואים שכמה מוצאים מציאות בלא
יגיעה,וגם בחכמה נאמר אשרי אדם מצא חכמה,
אמנם אם בלאיגיעהאיז המציאה נאמןבידו,כי
נוח לאבדם כי אינו שומר כראוי וכן גם בלא
דעת הוא כן ,אפילו אם רואה בחוש שנעשה לו
נסמכירגדולתוית' כמעט רגעולא נשרש בנפשו
ונוה לאבד ח"ו לבא קטנותגריע .אכל כל ערום

ערב הקדמה ודרך

הוספות (עמ' עח עמי עח-עט עמי עט)

לעץ החיים

יעשה בדעת ונשרש בלבו האמונה אפילו כל
הרוחות שבעולם אינם מזמות אותו ממקומו.

מובהק אשר קבל פירושו מפא"פ (וכל פירוש
המק"מ בזה המאמר כשתדקדק בו לא דברים
ברורים המה).

עמ' עח

רעוד שם (שם ריז ,א [פרשתויחי ,תרין גמלין
דסלקין קטפירא]) ומה שאמר [המק"מ]
כו',אניקטן מקטני אמנהאיני מאמין בלא ראי',
ואני מזהיר לחברים אשר לא יאמינו לשום דבר
מבלי ראי' בזאת החכמה לעבודת הקודש וכן
הוזהרנו מרבותינו ומהאר .ז"ל ותלמידו
מהרח'וז"ל.

ז'פעמיםז' אורךרוחבגובהבגימטריא גשם.
וכתב בס' ברכה כהטולשת מס ,מנחות (פ"ט
מ"ב) :שבע מדות של לח וכו' הלכתא
נמירי לה אפשר לומר ,להמשיך הגש"ם בזמנו
לברכה (הוא דבר ל"ת להרטיב הארץ) ע"כ היו
שבע מדות .ז' פעמים מד"ה בגימטריא גש"ם.
וכנס"י נפשה בשאלתה,ויבא כגש"ם לנו ,הוספת
החמה באורה לעתיד שמ"ג פעם .הוספת או"ר
השב"ע באורך ורוחב וגובה ותבין ברמו במד"ה
ל"ח בגימטריא חנוכ"ה שהי' חינוך על הגאולה
העתידה ,והנה או ניתוסף האור הניסיי שהי'
במד"ה ל"ח ,ז' פעמים.

עמ' עח-עט

הזהר והזהר מן החקירות ...אם לא מן הרב
אשרידעתכי הוא לומר פא"פ עםאליהו או
עם נשמת שארצדיקים...
וכתב בס'פרי קדשהלולים (דרושלספירה ד"ה
ומעתה אחרי אשר בפסח):ירמוז ג"כ על

זה הדרךעלימי הבחרות אשרצריךלתקן מדותיו
ולגרש כל התאוות ,והי' צריך להביאו אל הכהן
כי אעפ"י שאנחנו העושים ,אנחנוצריכין לדעת
כי לולא חסדו ית' ח"ו לאירים איש וכו' .וזה
הוא עצם פעולת חסדו בזה אשר קדשנו במצוה

וולהיותאנחנוהעושים.והכהןמניףמעלהומטה

וכו' להעלות הכל אל כח האחד כח השכל הדעת
אשר הוא מעציר טללים רעים חכמות מזדעפות
בלתי מקובל' מרב יבקשו תורהמפיהו .ולאצריך
לארכא.

ובגז' עפרתצבי (וח"א רכג ,ב[פריעתויחי ,ד"ה

ודהא אחידו לארבע ועשרין אלף]) :אמנם
מאמר סתום כזה לא נדעהו לפרשו מבלי רב

ועוד שם (וח"ב נז ,ב [פרשת בשלח ,ד"ה
ונחלתי ישראל כמה טיפשין]) :במק"מ
בשם זהר מוגה גרס וכו' וגרסא ישרה היא אם
היתה מוחזקת וכו' לכןאין הכרע להג"ה זו אם
אינה מוחזקת מרב אשר קבל מאליהו ז"ל

ועוד שם (שם רג ,א [פרשתויקהל ,ד"ה ולבתר
דחאבו ישראל]):ואין למחוק הספרים אם
לא ע"י רב מקובל מפי מקובל עד אליהו זכור
לטוב.
ובסן לקוית חט'ס מהריקא (פ' וירא דף מ"ו
ע"ג) .שמעתי מדוחירבינו הלרהט רציה
שאמר להרה"צ ר' נפתלי זצ"ל הרב מראפשיץ
בזה"ל ,שאסור ללמוד מאתו ספר עד שהוא
מקובל איש מפי איש שהוא מפיאליהו.
עמ' עט

בספר הקטן תומר-דבורה להרמ"ק ז"ל כל
הי"גמדות ...להתנהגכהןלדרכי העבודה.
וכתב בס'בית-טהאל (פ' ויגש ד"ה לכולםנתן
לאיש) .ובהיותשעיקר הבריאה ותכליתה

הי' הכל לעבודת הבורא ב"ה ולקיום התורה
כטעם אשר ברא אלקים לעשות ,וצדיקייא אינת
לבושין דמטרתיתא כנודע מהתיקונים ,וצריך
האדם העלם המחפש דרכי השם לחפש ולבקש

איך לעבוד ולהלביש למלכא ומטרוניתא בכל
העשר לבושין .ובבר נדפס  780הלשחט תומר

סור מרע

הרספרת ~מ' ש

דבורה לאיש קדחם מוהדם"ק ז"ל קטן הכמות
וגדול האיכות ,ושם מתבארין כל הדברים הללו
בשורשן עםשאין להם קצבהואיןערך ,ואםיחיה
איש אלףשנים ואלף אלפים ורבוא רבואותשנים
לא יעמוד על מדה אחת להשלימה להיותה
שלימה בכל הסעיפים המסתעפים ובכל הענפים
המתפרשים וכל הננערות ושנימין התלוים בכל
מצוה מן התרי"ג ובמדות התלויים בכל מצוה.
צא ולמד ממה שאמרו באידרא כל נימא ונימא
מתפשטת לת"יעיבר וכלעיברלת"י אלףעלמין
כמנין קדוש יעויי"ש ,והכל הוא עבודת הבורא
ב"ה עם ענפי המצו' הדקים מן הדקים וענפי
המדות הקדושים ,בגדי קודש הם לבושי מלכא
ומטרוניתא לתווך השלוםבין המדותולייחד בהם
השמות הקרושים כשמ" כן לבושיה כנ"ל
בתיקונים ,וכנאות לקדוש מקדושים לצאת מץ
חובת א"ס ב"ה וב"ש וכו'

ן שבירתך זה נאמר על דבר
אין לך אלאדיי
הספק ...אבל לא נגד הלכה ברורה מפורש
בתלמודופוסקים.

וכתב

בס' דדךעדותיך (פרשה א פס' טז ,ד"ה

תרגום ולכל) :אל כל אשר תשלחנונלך.
תרגום ולכל אתר דתשלחעא ...והוא מקרא קצר
והוה [ל" למימר] ואל כל מקום אשר תתלחנו
נלך והנהלפי"ז רבותא אמרו לאמיבעיא לעשות
ציווייך במקום שאתה עמנו ביחד בודאי נעשה,
אלא אפילו אם תשלחנו ממך אל מקום אחר,
והש"י אמרלךכי הוא יעבורלפניוכו' אם אתה
תלך לפניהם וכו' ,הנה ה" מהראויסילא לשמוע,
ואעפי"כ נשמע לקולךונלך ממקום למקום .והנה

חסרוןחיכתבקו"םלהורותהגםשהמקוםהנשלח

אותנו מבלעדיך הוא בחסרון ,כאשר אירע
במלחמתעי ,עכ"ז נשמע לקולךכיאיןלנו אלא
ליסע לשמוע בקולך .וכן תמצא שהלכו גם
למלחמתעי כאשרנודע מרז"ל שנהרג שםיאיר
שהי' מהם ,הנה הדאה שקחמו כאשרדברו,ובזה
קיימואפילויאמרלך על שמאל שהואימיןאין
לך אלא שופטשבימיך.בי הנה תראה שהםידעו

ועשה טוב

רעג

שעיקר ההצלחה דוקא כשיה" יהושע עמהם,
ואעפ"כ לא המרו את דברו והערו למות נפשם

לשמועבקולוכיק שלא באה האזהרהלהםעפ"י
התורהבהיפך.

עמי פ

..הדבר כמין פסל ח"ו רס"ל לעשות תנועה
דוגמת תנועת רבך.
וכתב בס' אנראדגלהפ' עקב [ד"ה] :ובהבערה
ובמסה ובקברות התאוה מקציפים הייתם
אתי"י יש לרמזכי הנה יש אנשים אשר רוצים
להתנהג בדרכי החסידותורואים הנהגתהצדיקים
אשר אש אהבת הבורא בגער בקרבם ועי"ז
מתראה על איבריהם תנועות משונות והתנשאות
האיברים לזה בביטול הרגשותיהם וכל תאוות
עוה"ז כלה גרש יגרשון כיאין להם התייחסות
עם העולם באכילה ושתי' ותאוותהגופניות .והנה
אנשים פחותי הדעת כשרואים תנועת הצדיקים
סבורים שעיקר החסידות הוא התנועות הללו
ופרישה ממאכל ומשתה ,ובאמתעינים להם ולא
יראו ,כי לבם חסר וריק מאהבת הבורא ית"ש
ועושין כמוהצדיקים כלתנועותיהם והם דמיונות
שוא .וז"ש ובתבער"ה לשת התלהבותדהיינו מה
שאתם עשיתם תנועות כמו התלהבות ,ובמס"ה
לשת התנשאות האיברים ...וגם י"ל ובמס"ה
לשתנסיתכי לפעמים הש"י מראה לאדם בדרך
נסיוןאיזה מדריגהוצריך להסתירו בסודהעיבור,
דאל"כיהי' כמו נפל הנולד שלא בזמנו ,כמ"ש
הצדיקים בספריהם עי' עליהם .ובקברות התאוה
רצה לומר גם בזה מתנהגים א"ע כמו הצדיקים,

קוברין תאותםואוכלים מעט כמוהצדיקים .על
כל אלה מקציפים החתם אתי"י,כיאין זה רק
אלהצדיקים אשרעושים כל אלה מאהבת הש"י,
משא"כ הרוצים להיות כמו הצדיקים ועושים
כמעשיהם וכתנועותיהם הוא דמינן ע"ז .וי"ל
עוד ,מקציפים החתם אתי"י לרבות ת"ח,דהיינו
בזה מקציפים את הצדיקים וגעושים תנועותיהם
במשאות שוא ומדוחים ועי"ז יבואו המון עם

עדר

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' ט

לדבר סרה על הצדיקים באומר כי כולם בחדא
מחתא מחתינהו והבן.

אם ראית אשר הרבעושיה לעצמו איזהיגר

שלא כדרך התורה כגון אם מאחר זמן
התפלה ..לא תעבור אתה על ד"ת ...וצריך
אתה לדונו לכף זכות וחלילה ח"ו להרהר
אחריו[ ..ובהוספות מהרצ"א ] אם יאמר לע
הנביא...

לעץ החיים

תיעול כלה לחופה ,הירצה י"י אלקי ישראל
בעבודהזו נאמן הוא בעל מלאכתינו אשר עשה
לנו את הנפשונתןלנו את תורתו אשרהיא בעצם
למעלה מן הומן ,ונתנה לגו תחת הומן להורות
כי לכל יש זמן ועת לכל חפץ תחת השמים,
והמתחכמים הפרו חוק התורה וכיוצא בדברים
אחרים אם רואה התלמיד שהרב עושה דבר שהוא
מנגד לתורה לא יאבה ולא ישמע ,ואת הרבידת
לכף זכות .הבן הדבר ,והיו הדברים האלה על
לבבך קשרם על לבך ענדם עלגרגרותיךכי רבים
שגו בזה וסמכו עצמם על קנה רצוץ עיין נא
בדברי הרמב"ם בענייני הנביאים ותראה שדברי
בנויים עליסודועיקרי התורה .מול זה בא הרמו
בענין הפסח (שכתבנו רמיזתו לעיל) עצם לא
תשברו בו ,רצ"ל הגם שציויתיך שלא להוציא
מחבורה לחבורה רק תעמוד במנהג חבורתךכפי
אשר יורוך מוריך ,עכ"ז ועצם לא תשברו כו,
היינו עצם ועיקר דיני התורה המוזכרי' בכתב
ובע"פ כין והתבונן ,כי ככאן קצרתי ובמ"א
הארכתי

וכתב בס'ררךמקהיך מל"ח טז (חלק המחשכה
אות ד) :לדרך שכתבתי במצוה הקודמת
נ"ל ג"כ בכאן כוונת הרמז במצוה הזאת ,הגם(כי
רמו במצוה הקודמת) שיש לילך בעקבי הצאן
כנ"ל כפי הדרך הנכון אשר למד אותו מורהו
לצדקה ,הנה באה האזהרה במצוה הזאת שלא
ישכור עצם בפסח ,עצם הואגוף ועיקר הדבר נק'
עצם,היינובענייני מנהגים אשר ילמוד מפי רכו
לא יתנהג רק בדבר שאינו מתנגד לעצם ,היינו
הדברים שאינם ניגוד לאיזה מצוה ולאיזה דבר
מדברי חז"ל ,משא"כ כשיש במנהגיו איזה ניגוד
(לתורה שבכתב ושבע"פ או אפי' לאזהרה קטנה
שבדברי חו"ל ,שכל זה הוא עצם תורתיגו) ,לא [ובמ"ום לעילבענין הליכה במנהגי רבו ,ראה
אשר כתב בס' אגרא ד8רקא (אות
יאבה ולא ישמע להתנהג במנהג הזה (הגם
ו
ר
מ
א
)
ח
ס
ע
ש
ו
ה
י
ל
ל
כ
ה
ר
מ
י
אשר
ש
י
א
את
פיך
שרואה מנהג הזה אצל הרב)אפילו אם יעמידלו
וכו' רק חזק ואמץ ,ודרשו רז"ל (סנהדרין מט)
הרב החמה באמצע השמיםויבקיעלפניו אתהים
ל
ו
כ
י
אפילו לדבר עבירה תלמוד לומר רק חוק
(וככר דברנו מזה במ"א באריכות) הגם שצריך
בתורה ואמץ כמצות וכתב הרב בעל עשרה
לדון את הרבלכף זכותבענין ההוא ,באמורבלבו
מאמרות במאמר ח"ד ח"ה פ"ט דהדבר תמוה,
אפשר אינו מכין ענייניו ,ואפשר הרב עושה
ומי חשוד יהושע ח"ו בעיניהם לומר לו כוה,
משום עת לעשות לי"י (כי חלילה להרהר אחר
ה
נ
ה
ד
ר
ת
ו
ה
א
י
ב
נ
ל
לעכור על ד"ת בהוראת שעה
רבו כחוט השערה) וכו' וכיוצא ,אבל התלמיד
בעצמו הרוצה להתלמד לא יאבה להתנהג בשום וצריך להאמין בו כשאומר שהוא הוראת שעה
אופן במנהג העוקר אתה הלכהדברי תוה"ק,כגון (היינו נביא שנתפרסם לנו נבואתו
כמ"ש
י
ג
פ
ו
מ
ב
לבטל עונת ק"ש ועונת תפלה בזמנים שקבעו הרמב"ם הלכותיסודי התורה פ"ט ה"ג) כל כגון
חו"ל ,הגם שיפתוך כמה אנשים מתחכמים זו נאסר ליהושע דלא לימרון אכתי לא שכיב
לדעתם באומרם שמן הצורך להמתין עדירגישו משה שבקינן שמעתתיה ,ועוד פני יהושע כפני
יפעת שפעתמוחין דגדלות ,תדעידידי שזה עצת
לבנה ולית לה לסיהרא מגרמה כלום אלא מה
היצר הגע בעצמך אם יעלה בדעת האדם שלא
שמקבלת מן החמה .נשמע לנו מזה שהתלמיד
לאכול מצה בפסח רק ימתין עד חג השבועות אין לו להתנהג בהיפוך איזה מנהג ממנהגי רכו
שאז יהי' לו מוחין דגדלות מאור פני מלך כי
כיהיכי דלא לימרון וכו'].

סור מרע

הוספות (עמ' פא עמ' פא-פב)

בעלי הזוהר ...לא אמרו לנו דבר אחד נגד
דברי הגמי בתלמוד אפילו כל שהוא.
וראה בספר עמרת צבי (זח"ב לה ,כ [פרשת
בא]) [ד"ה] ואי תימא בגין דמא דאיהו
מצוה אמאי לבר במכילתא יש מחלוקת התנאים
בזה אם מבפנים או מבחוון ,ואמר שם ר' יצחק
אמר לעולם מבחוון כדי שיהא המצרים רואים
ומחתכין מעיהן ע"כ אבל פשטיה דקרא משמע
יותר כפירש"י ז"ל בחומש לכם לאות ולא
לאחרים לאות והוא דברי ר"ע בשם ,ודברי ר'
ישמעאל ג"כ יותר במשמע וראיתי את הדם
הנראהלי ולא לאחרים,ומן הסתם הלכתאכוותיה
דר' ישמעאל ור"ע שהם רבים ,ומשמעות הכתוב
יותר מכוון לדבריהם .ומן התימא שיאמר הזהר
שלא כהלכה

ועוד שם (זח"ג כח ,א [פרשת צו ,ד"המי שלא
חג ביום ראשון]) .ואל תטעה בלשון
הקדוש הזה שאמר אי"ן תשלומי"ן לראשו"ן
שחולק ח"ו על הגמרא ,אבללענין זה קוראאין
תשלומין לראשון להקרא מעוות לא יוכל לתקן
כנ"ל

ועוד שם

(שם מג ,ב [פרשת תזריע]) [ד"ה]:

וששאלתני אחיידיד נפשי ,לבאר לך מה
ששמעת ממני תירתן על מה שמקשין על דברי
לק"ת פ' תזריע ,שנראה שם מדבריו של"ג יום
לזכר ימי טהרה הם בין הכל עם שבעה ימים
הראשונים ,וכן לנקבה ס"ו יום עם י"ד ימים
הראשונים ,והם נגד המשנה והגמרא ארבעים
לזכר ושמנים לנקבה .נהירנא כד הוינא להקביל
פני אדמו"ר
זלה"ה פלפלתי עמו
'
י
ה
י
נ
ת
א
ק
מ
בחכמה בכמה ענינים ,ובתוך הדברים
גם
מבוכה זו ,והי' עמדי אז אחי הרב החסיד מ'
משהנ"ל ורצה הרב נבמ"רלהגי' ,ולא נחהדעתי
בזה ,עד שהאיר השם ב"ה וב"ש עיני בהיותי
מעחן בס' הזהר פ' הנ"ל ,ואחר שנבאר לך אחי
דבריו בקיצור מופלג תראהאיך דברי האר"י ז"ל
מדוייקים ,וחסר שם סיום הדרוש כנרשם בדפוס
וכו'.

רעשה טוב

ערה

וראה עוד שם (שם ,ריז ,א [פרשת פנחס ,ד"ה
דהא פנחס בעלמא הוה]) לתרץ את דברי
הזה"ק בפנחס שלא יסתרו לדברי הגמ' שלא
נתכהן עד שהרג לזמרי כו'

עמ' פא

עבירה לשמה ...זה הוא משפטי התורה ,כמו
שצוה לנו השי"ת בתורתו לחלל שבת מפגי
פקו"נ והוא מצוה ממצות התורה.
בדבר עבירה לשמה בכלל ראה מ"ש בס' בני
יששכרניסן ,מא' ד (דרושז ,ד"ה עודיש
לפרש ואילך דרוש ט ד"ה והנה י ואילך).

כסלךטבת ,מא' ד (אותיח) אדר ,מא' ב (אותי)
סיון מא' ה (אות כו) .אגרא רכלה פ ,בראשית
(ד"ה וקוון ודרדר תצמיח לך כבר אמרנו; ביאורי
מדרש רבה על פס' והארץ היתה תוהו ,אופן ג'),
פ' נח (על פס' וימת הרן) ,פ' בהעלותך (ד"ה אל
נא תשת) ,פ' ראה (ד"ה ראה; ד"ה וירמוז עוד
לא תעשון כן וכו' עפ"י משארז"ל) ,פ' שופטים
(על הפס'כיהגוים האלה ,ד"הוירמוז עוד ואתה
לאכןוכו' עפ"י מהדידוע) ,פ' תבא (ד"ה ואמרת
לפני י"א).

בחלק ממקורות הנ"לסיירי באם עבירה לשמה
הוא כעין חלול שבת מפני פקו"נ .וראה
עוד בהוספות לעמ' כו-כס ולעמ' עט-פ  -ולשם
נעתקו חלק מהמקורות המצוינים כאן.
עמ' פא-פב

כשם שמצוה לומר דבר הנשמע ...האיךיאמר
האדם שיודע בודאי שתבירו לא יקבל
חוכתה ...אמרה מדה"ד רבש"ע אם לפניך
גלוי לפניהםמיגלוי...
וכתב בס'בני יששכר (כסלו טבת ,מא' ג אוח
לט) .הנה אמרז"ל מעולם לא יצא מפי

הקב"ה דבר לטובה וחזר בו חתן כו' ממקדשי
תחלוכי אמרה מדה"ד לפני הקב"ה רבש"ע אם
לפניךגלוי (שלאיקבלו תוכחה) לפניהםמיגלוי.
והנה לפי זה אפי' אם נראה בעיני האדם שלא

רעו

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' פג)

יקבלוהכיריו תוכהה אעפ"כ הוא מהויכ לעשות
את שלו אבל מצינו סתירה לזה בדברי חז"ל
באמרם כשם שמצוה לומר דבר הנשמעכך מצוה
שלא לומר דבר שלא נשמע(עין ברמב"םונושאי
כליו) וצ"ל דיש חילוק דהינו כמהמוכיח כבר
בחן והוכיח עד הכאה ונזיפה וקללה שוב מצוה
שלא להוכיח (והנה ע"פ הרמז הנ"ל אמרז"ל
בנ"ח ובזיעת הסכנ"ה שהרשעים יורדים לחח
המוכיחים ומביאים אותם ליזע סכנה כעלילות
וכיוצא ובא עי"ז ליזם בזיון הדת וכיוצא כנהוג
בזמנינו מכת האפיקורס" המורד"י או"ר ,מני"ח
על שלחנ"ו ,החנו להאיר רק להסמוכים על
שלחנו חץ"ו ,החנו שלאיחמיר לעצמו מצדדברי
חז"ל שאמרה מדה"ד אם לפניך גלוי וכו' רק
דכיון דומעת הסכנה היא מניחו על שלחנו כנ"ל,
ואין להחמיר ,חץ"ו בזה).
ערד שם(תשרי ,מא'ד אות ד) :כברענתה מה"ד
ע"ז אםלפניךגלוילפניהםמיגלוי,ומחויב
האדם להוכיח אפ" לרשע שנראה בדעהו שלא
יקבל תוכחתו (הן באמת שיש בזה עמקי הלכות
שלא נתבררו על בורים לקטל כמוני ,דהנה
אמרז"ל כשם שמצוה לומר דבר הנשמע וכו'וכן
אמר שלמה אל תוכח לץ וגו' ,ועשן בהג"מ בה'
דיעות .יה" איך שיהי' בכאן א"א לפרש כן
להמעיין בשיטות הגמרא בענין מה שאמרה
מדה"ד כשעת הורכן הכית ויצאה הגזרה עי"ז
וממקדשי תחלו).

עמ' פג

הלמודזנותעלחביתו הגםוכהואהולך בדדך
אחד לעבודתוית"ש.
[ראה גם בעמ' ס (הע' פא-פג) ובהוספותלשם].
וכתב בס' אשרש ד5רקא (אות קמה) :שם בס'
הנ"ל [לקוטים יקרים] (יב ע"א) המדות
דקדושה כוללים זה מזה דהחנו חסד מגבורה
וגבורה מהסד ,משא"כ המדות דס"א ב"ס
הפרידה יתפרדו כל פועלי און .עכ"ד .מזה

לעץהחיים

תהבהב אנשים ההולכים בדרכי השם הגם עסה
עבודתו בדרך זה תה בדרך זהדהיינו זה ביראה
תה באהבה וכיוצא בהלאין ערך ,אעפ"כיחוייב
להיותביניהם אהבה ואחוה כצלוםורעות .ומעתה
בין תבין את אשר לפניך אם בעוה"ר נתרבתה
הקטגוריא בין האנשים אשר קרבת אלקים
יחפצון ,הלא תתבונן אשר ח"ו הוא מעלמא
דפרודא שהמדותאינם כלולים זה בזה .המשכיל
פטים זאת אל לבו ויראה ליחד מדותיו ואז לא
יטילדופי בקדשי שמים.

ובספד נדת הטרלל (פ' ויקרא) [ד"ה] :והפשיט
את העולה וכו' .נודע ומודעת זאתבי
הכנ"י מכונהבהים עולהמי זאת עולה,ואיבריה
הםהצדיקיםאימין דשכהמעא והנה מצעוצדיק"
יאריך השםימיהםושצותיהם,עובדי השם באמת,
והם הולכים כאו"א בהופיע עצת השם עליהם
ורוח ממרום יערה ומחזיק בימין צדקם ומראה
להם הדרךילכו בה ומוליכםבידו לא יכשלו כל
אחדלפידרכו .והנה אנחש מאלמיםאלומים,אין
בידינו להשיג עוצם תעצומות תעלומות חכמה
מאין תמצא ואיזה מקום כינה ,נראה לפי ראות
עשי בשר לנו אשר כמעט הם זה לעומת זה
בדרכם דרך הקדוש.ולזה העיצהלנו התורה הק'
והפשויט את העולה ,הינו הכנ"י ,כי ברתחת
הכל דעתו
האדם הזה בעוני בשר
י
ד
כ
ו
ל
מ
ו
וחכמתוובינתובלבושים גשמחם,אזיבוודאי הם
מתנגדים זה לזה כמו היסודות אש מול מים
ויסודות האחרים.וידועכיצדיק הוא יסוד עולם
ושורשיהםמןאופניםשרפיםוחיות הקודש,ובכל
עולם ישהנה הסדר והמערכה כנודע ליודעי חן.
אבל בהפשטמןלבושים הגשמחם וראחת בבת"
הפנימיותברצוניהםועשייתם והנועתם,אזייראה
אשר הם באמת רוצים ברצץ הבורא ב"ה
ומהנשאים לעשותרצוןקונם כל א'ביסוד הקדוש
אשרבו ,אשרעליו הוסדפועל אמת.

וסי שעיניו לאיסתכלוכרע ח"ו רק בטוב,יראה
גנרל מדות טוכם וצדקתם ,איך בכל רגע
מוסרים נפשם על קדושת שמו ית' כל אחד

סור מרע

הוספות (עמ' פג-ש עמ' פד)

בנעימות פעולתו ,זה בתורה וזה בתפלה ,והמה
במצר בהארגיד ומבקאתם האמת ,כ"א כפי כח
הנותן בעצם יסודתו מהררי קודש מגביר הטוב
ומחל"כ הרצ כפי אשר תשיג ידו בערכו .וכל
המשגיח אל האמתישגיחביהההיגיח על מעתד
ד' כי נורא בפנימיות ולא במלבושא ,כמאמר
בזוה"ק טפשין אינת משגיחיו בלבושא דלביש
בהון מלכא ,ונודעכי המדותאינת לבושי מלכא
אבל בהפשטמןהלבושיןאיהווגרמוהי חדבהון.
תהו והפשיט את העולה כנ"ל ,ואז וניתח אותה
לנתחי' ומתרגמינן ויפלג יתה לאיברהא ,כי אז
רשות נתונה לו להסתכלות בצדיקים ויראה כי
כולם כאחד כלתה נפשםלידבק במקורהטובואין
בהם רע ,וכולם עושים רצת בוראםיוצרם עושם
באמת

או נאמר והפשיט את העולה ונתח וכו' ,באם
ירצה האדם להפשיט את העולה היא הכנ"י
ממלבושה הגשמית כדי שלא יהא רואה דברים
תמוהים בעיניו ,כאשר בזמן מן זמנים הללו זה
יאמר בכה וזה וכו' ,ואנחנו עם בנ"י כצאן אשר
אין להם רועה כ"א ילך בנוכלו ,ומה להאריך
בדברים ח"ונגד עם קדוש אשריהם בודאירוצים
האמת והמעכב עושה את שלו ,והאיש אשרהעיר
ד' את רוחו להדבק בהצדיקים האמיתחם אשר
האמתיראהלעינים ,בודאי הואבן העוה"ב.וזהו
והפשיט את העולה וכו' ונתח אותה לנתחי',
ומתרגמינן ויפלג יתה לאברהא,כי האיברים הם
צדיקי הדורהמנהיגים אותנו ,ונראה מאתם כוחם
ועוז גבורתם אשר הקב"ה גוזר וגו' ,ואז מנהם
תתבונן אפס קצהו מעשה ד' מה הוא ,השכינה
הקדושה ,כמאמר ר' יההמע בן חנני' לקיסר
בחולין (דף ס') ויהי' טעם ויפלג כמו הפליגה

ספינתובים.

עמיפג-פו
דבר בעתו ...זמן ...כמגיח כל בעל נ8ש
בחכמה על כל עשוורגעיו לצחתאותם.
וכתב בס' פריקישהלויהם (דרוש ג' רגלים

ועשה טוב

לעז

ד"ה אמנם עיקר שרזם הכאגדות המדות):
ואולם אחי ברזא דמלתאהזמןיורה על מ"הוב"ן
החדש אשר הוא עצם התיקת המתקלא,לכן מ"ה
וב"ן בגימ' זמן ,ובו מבואר הזי"ן נקודין מלכין
קדמאין יעלה לשרשם שרש היחוד הנפלא
כמבואר בדברי האר"י ז"ל בעזיבת מ"ן אשר לא
ידעו מה הוא ,הן ז'יודין של ע"ב ס"ג והשני
יודין של אלף חו"ב המה ט' יודין ,יצא הזמן
המה מ"ה וב"ן החדש בסוד מהיטבא"ל אשתו
של הדרוכו'.

ועוד שם (דרוש לספירה ד"ה והנה אחר אשר
היה בפסחהלידה) :ובמ"אנאריך לכם בנה
כרצון השם כסוד פנת הזמן הצורך לעכורת
הבורא ב"ה .אמנם שרש הדבר במה שהערנו לכם
בדרוש שלש רגלים ,כי הזמן ממנה יתד ממנה
פנה לתכלית הטוב לברר ללבן דבר בעתו ,בזה
הוא תכליתמיזוג המדות ,זה מתת מתת ד' מאות
שויא והזמן הוא תכלית החיקק בירור הטוב מן
הרע ,להושיביוצר על מכונו ואחי זה ממש חלק
רובי התורות בכלל להשגיח על הזמן ע"פ אשר
יחנה השם לבל יאבד רגע,כילפי השעה והזמן
ישתנה ההלכה ,כנודע כ"ז מדברי האר"י ז"ל
המביא ראי' אשר עוד כל ימי העולם לא היה
מעמד ומצב הגלגלים על נקודה אחת כנודע
לבעליהתכונה ואנו אמרנו אשרזה כוונת האומר
כל השונה הלכות בכל יום ,הרצון הוא שונה
ההלכה לפי הזמן ,ואין יום מיום היצירה אשר
דומה בנקודה אחת שוה לחבירו בגלגלי וגרמי
השמים אשריש להם סוף,ואיך לא ישתנה בדבר
אשראין לו סוף ,אורייתא וקוב"ה וישראל כלא
חד והביא המאמר ראי' מן הליכות עולם ,והבן.

עטי פד
לכן אחח תזהרו בעת והזמן שקבעו חכמים

ל~...

[ראה גם בעמ' כז ובהוספות לשם].

וכתב

בס' עטרת צנף (זח"ג כח ,א [פרשת צו,

רעח

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' פד)

ד"המי שלא חגביום ראשון]) .והארכתי
בזה להורות לתלמידיי כמה מהמוסר בזה אשר
לכל הדברים יועיל תשובה ,אמנם לזה אשר לא
עשה מצוה כתקנה בעונתה ע"ז נאמר מעוות לא
יוכל לתקן ,אחר שלא היתה לנחת רוח כתקנה
במועדה ובזמנה ,הגם שיוצאי'ידי חובת המצוה
ויש לה תשלומין אבל לראשון אין תשלומין
והמעמיקבענין המוסר בדרךחיים יראהכי מכאן
יוכרחו הדברים ,וביותר מה שסיים והא"י איה"ו
חטא"ת דמעכ"ב לעול"היביןהנבוןלאשוריואיך
להיותזריזבין החברים להתפלל,כי מכאן תקיש
אל השאר ,אין בכאן מקום להאריך פוק דוק

ותשכח.

ובמכתב הרב מהרצ"ה לחסידים דק"ק בראדי
(הנדפס בס' הנהגות ישרות ודרכי
מסרים מח ,א) ותבקש מן החבירים אשריכוונו
דעתם ושעתם להתפלל אתנו בערךהיפעה שאנו
מתפללין ,ומובטחני אשר כמה טובה וברכהיגיע
להם ולא ימצא עליכם שום שמץ רינון ח"ו.
זהו תכלית מדת חסד על שמה נק' חסיד לדקדק
על כל תנועה על נקודת יו"ד שתהי' על משקל
התורהוהחכמה...ובל תשאועיניכם אל החכמים
בעיניהם בהנהגת הזמן והעת ההוא ..תמים תהי'
עם ה' אלקיך וכו'.
..כי הזמן ג"כנברא ...זמ" 7בגימטריא ס"ה

ב"ו..

[בענין בריאת הזמן ראה להלן עמ' צט-ק
ובהוספות לשם ובמ"שכי זמן בגימט'
מ"ה ב"ן ,ראה הנעתקלעיל בהוספות לעמ' פג-פו
מס' פרי קדש הלולים].

וכתב

בס' בני יששכר (סיון ,מא' ג אות א):

חגה"ש לא נתלה [בתורה] בזמן לימי

החודש הרב בעל גו"א בנתיבותיו כתב להיות
התורה היא למע' מן הזמן ע"כאין זמן מיוחד
ללימודה כשארי המצות שיש להם זמן עיי"ש.
ולפי"ז יונח לנו ג"כ מה שנא' והגית בו יומם
וליל"ה,הנה הוא שלא כסדרהזמן הנברא מששת

לעץ החיים

ימ"בלילה קודםליום ,אבל הוא להורות עלענין

התור"ה היא דבר שאינו תחת הזמן רק למעלה
מן הזמן( ...הג"ה :זמן כבר כתבתי ה"ס מ"ה
ב"ן בגימטריא זמ"ן .למעלה מן הזמן ה"ס ס"ג
בינ"ה ,יובל העלית דמפיק עבדים לחירות .אין
לךבןחורין אלאמי שעוסק בדברי תור"ה).
ועוד שם (תשרי ,מא' ח אות ב) והיתה זאת
לכם לחקת עולם בחדש השביעי בעשור
לחדש תענו וכו'כיביום הז"ה יכפר עליכם וכו'
מהראוי לתת לב למה לא נתבאר היום הנועד
תיכף מהתחלת הפרשה ,רק הפרשה מבארת
בתחילה העבודה של היום בלא הודע איזה יום
הוא ,ואח"כ הזכיר את היום כלאחריד ..הלא
תראה בכל מועדי י"י מקראי קדש הזכיר הזמן
המוגבל תחלה ואח"כ מפרש העבודה שלהיום.
ונ"ל הטעם שהוא להתוודע ולהגלות מעלת
קדושת היום שהוא בבחי' בינ"ה ,עלמא
דאיתכסייא תשוב"ה עילאה עוה"ב ,ע"כאין בו
אכילה ושתי' ,ע"כ מעלימין את שם היו"ם
להודות שהוא מן עול"ם הנעלם למעלה מן
הזמ"ן זמ"ן בגימטריא מ"ה ב"ן ,והיום ההוא
הוא בחי' בינ"ה ס"ג סוד ואתה מחי"ה
(בגימטריא ס"ג) א"ת כולם ,אשר עם אות ת'
שה"ס הרשימה לכלהיציר כמ"ש והתוית תי"ו.
הנה מחי"ה עם הח' ה"ס פעולתהיום ,חתימ"ה..
הנה שם ס"ג הוא למעלה מן הזמ"ן שהוא מ"ה
ב"ן ,ע"כ בעבוד"ת היום נעלם הזמ"ן של היום
להורות לנו קרושת היו"ם באיזה מקום מורה
עבודתו ,במקום למעלה מן הזמ"ן הבן הדבר

וכתכת שם [בזח"ב רכג ,א]פירושו סוד עסק

התורה בהא"י עלמ"א...

ונמצא גל הענין בהוספות לס' עמרת צבי
(זח"ב רכג ,א [פרשת פקודי ,ד"ה אבל
האמנינן כל ב"נ ,סא ,ד]).
אמונ"ה ,כתבתי בכמה מקומות שהוא סוד
אמן ו"ה.
ראה לעיל עמ' ער ובס' עמרת צאי וח"א כב,

א [ח ,ג] ,זח"ב סו ,א[פריצת בשלח ,ד"ה
וידי משה כבדים] ,הגהות והוספות לזח"ב רכג,
א [פרשתפקודי ,ד"ה אבל האתנינן כל ב"נ; סא,

ד].

עמן פה
ע"תבגימטריאיה"י או"רויה"י או"ר...

ראה לעיל בהוספות לעמ' ה.

עמ ,פה-פו

ועחן בדררשי הצלם ...ומשם תבין מאמר
הינוקא  .הגם שמןהדיןהיו פטורים מק"ש.
ובס' עטרת צבי (זח"ג קפו ,א [פרשת חקתן)

[ד"הן -א"ל בריח"א דלכושייכ"ו ידענו
כו' נ"בעיין בדרושי הצלם ובשער הצלם פ"א
ותבין לכאן ,הגם בפנימיות אברים היו פטורים
מן צד ההלכה ,אמנם לתקון הצלם הוא הלבוש
נחסר ודוק שם ואמר בריח"א בסוד וריח
שלמותיך והמשכיליבין
עמ' פו

החולמכין לשבת וכו'.

וכתש בס' תפלה למשה (עמום י"ב) בשם אחי
אמ"ו [מהשס"ה]ז"ל,כי מתנה גימט' י"א
פעמים אדם ,וזה בימי החול אשר אנו מבררים
הטוב מהנטורין אשר נבראו בששתימי המעשה
דנטרין להאי טוב כנודע מרע"מ פ' נשאניתן לנו
מתנה שכת וכו'
עמ' פו

ולהעמידתלמידים הרבהבכדישיתרבה הדעת

גםלו ~צמו.

וכתב

בס' נטת ומהאל (פ' נח ד"ה רירלד נח):

ויפת הן הרחבה של הצדיק ,התפשטותו

להוליד בדמותו וצלמו עובדי השם להעמיד

תלמידים וטעם יפת מלשון הרחבה ,כטעם כי
ירחיב מתרגמינן יפתי

[וראה עוד בהוספות לעמ' א הע' א].

עמ' פו-פז

אין כונת הרב שבזהיוצא י"ח המצוה ..אבל
הכונה שגם זה בכלל המ"ע דפו"ר להוליד
ברוחניות התורה.
וכתב בס' דרך פקודיך מ"ע א (אות כו ד"ה
לפרות ולרבות בתורה) ובס' מעק נניח
(פ"ה אות א) והנה גם בנידוןדירן ישנו מצות
פרי' ורבי' גם ברמז ,לפרות ולרבות בתורה
להוליד בכל פעם שכליות חדשים בתורה והנה
כזאת המצוה אפשר לקיים ככל עת ובכל זמן
מצות פרי' ורבי' בתורה להוליד בכל פעם שכל
חדש בתורה (ולא יהי' עקר) כמ"ש המקובלים
והדעתנותן שנצטוינו בכל זהכי השכל נברא בו
כל המושכלות בכח ,כמו שנברא הזרע במוח בכח
ובאם יתרשל האדם להוציא הזרע שבכח מוחו
במקום הראוי וכשר עפ"י התורה ישאר בו הזרע
מבלי תועלת ,כמוכן המושכלות התקועים במוחו

אם לא ישתדל להוציאם בריאתם לריקוילך בלא
דעת לשאול ח"ו ולפי"ז מחשבת הדעת והשכל
הוא העיקר פ"ו לאדם ,רק שהשי"ת צונו להוליר
גם בגשמיות ואז יתרבה גם השכל ביותר,כי כל
האדם שיוולד יהי' לו שכל משכיל ,והבן ונ"ל
דמש"ה פטר א"ע בן עזאי באמרו מה אעשה
ונפשי חשקה בתורה ,כי גם לפי מש"ל שהי'
מוכרח ואנוס עכ"ז יכול להיות תשוקה אחרת
כעולם שע"י תשוקה הלזו יתבטל תשוקת כח
המוליד,כגון מי שרודף מאד אחר תאוות הממון
וכיוצא ובטל ממנו הרגש כח המוליד ואעפ"כ
איש כזה לאמיקדי אנוסומחוייב לעסוק ברפואה
דהיינו לבטל התאוה הזאת מלבו עד אשר ישוב

להדגיש תאוות המוליד כיק שלא קיים המ"ע
דאוריתא בשוםענין .משא"כ בחשק התורה הנה
אם לא קיים המצוה בגשמיות אעפי"כ קיימה
ברוחניות.ועוד חשקדבריובןעזאי באמרו אפשר

רפ

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' פן)

שתקשה (המצוה הזאת) ע"י אחרים ,והנה
לכאורה דבריו תמוהין ,א"כ נאמר כזאת בכל
המצות בציצית ותפילין ,אך הוא אשר דברנו
להיות שאמר שעכ"פ הוא מקיים המצות
ברוחניות שהוא ג"כ מחייבת ,ואםיפנה מחשבתו
מחשק התורהכדילהוליד בגשמיות הנה שתבטל
ממנו מצות פו"ר ברוחניות בעסק התורה הולדת
השכל,וזה א"א לעשותה כ"כע"י אחרים,כי לאו
כ"ע גמירי בתורה להוליד ברוחניות ,משא"כ
בגשמיות אפשר לעשותה ע"י אחרים הבןהענין

ויונעם לך
ממוצא דבר זה תשכיל ותדע אשר חיוב גמור
הוא לקיים מצות פ"ו בשכל המוליד

בתורה בכל עת ובכל זמן ונ"ל דמשום זה אמרו
רז"ל בסגולה ושבעילין וכו' כל המשביע עצמו
מד"ת ולן בל יפקד רע היינו שאינו בא לידי
הוצאות ז"ל ח"ו כי הנה בעת שאין הזמ"ג
להוליד בגשמיות הנה בביטול המצוה הוא אזיל
בפרודא ואם יש חשש ח"ו להתעוררות כח
המוליד הגשמיי להשפיע אל החיצונים ,והסגולה
לזה לקיים המצוה להשביע א"ע מן ההיתר ואז
אין כאןבית מיחוש .ודוק אמרם ז"ל כל המשביע
א"ע מד"ת,היינולהוליד ולחדשאיזהענין שע"י
יהיה שבע,כיאין שביעה רק בהולידענין מחודש
כמו שידעת מהולדה הגשמיות (שהשביעה
מהתשוקה הוא אחר גמר המעשה) הבןהענין.

עמ' פז

וזה אמרנו בהגהת הזהר שלנו בסבא פ'
משפטים .נזיקין...כי עת אשר שלט כאדם
לרע לו ...כי מוציאין בלעו ממנו בתוספת
ברכה וקדושה...
וכתב בס' עפרת צבי (וח"ב צה ,ב [פרשת
משפטים]) [ד"ה] :עת אשר שלט וכו',
לרעלו עדסוף המאמר,ואינון ת"חממזרים קדמן
לכהנא רבא וכו' ובזה אמרנו לקשר סדרנזיקין
תחלתו עם סופו מחתיל ארבעה אבות נזיקין,
ופירש בו אא"ז בעל תוי"ט דקא קרי לי'נזיקין

לעץ החיים

והלא הם המזיקין ,אכל אחר אשר הוא משלם
לבסוף כדאיתא במשנה ב' הכשרתי את נזקו,
נמצא ששוב הוא הניזק עכ"ד והנה הן הדברים
הנאמרים פה עת אשר שלט האדם באדם לרע לו,
לרע ל"ו ודאי ושוב הוא הניזק,כי הני נשמתין
אתעשקין מסטרא אחרא לרעלו וס"ה אתעביד"ו
מהנ"י נשמתי"ן .זה שסיים התנא בסוף הוריות
סוף זה הסדר ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם
הארץ ,והן הן דברי הסבא וק"ל.
ובסי פרי קדשהלולים (דרוש לפסח ד"ה והנה
חלק חי' דעו לכם אחי) .והנה שרש
הדביקות הזה הוא לכלות הקוצים מן הכרם ,מה
שעשה בעוד מעלו אשר מעל בקטנותו וכו' ולפי
ענינינו בהבנת עומק דברי האר"י ז"ל בדע"ח,
הוא הדרך שדברנו להוציא החיות מן עמקי
הקליפות ,היא החי' הלוחמת מלחמתה של תורה
סוד החכמה בתחבולות יעשה מלחמה ,היא
המתי' בעלי' ממיתה לעוברי רצונו ומוציאה
בלעם מפיהם חיל בלע ,והוא השרש דביקות
בחכמה עלאה שיהי' החיים חיים ולא יגורך רע,
ולהשגיח בעין ד' אל יריאיו בכל אברי' ליחל
לחסדו הגדול והוא סוד הר' חיות במרכבה
שרשם חי' כנזכר בשם הזוהר הקדוש ,ואשר הכח
בידו להמית ולהחיות במחשבה אתברירו סוד
הבירור טוב מן הרע ,לכלות הרעביד רמה בספר
מלחמות ד' ,והוא כח עצם הימין עליון חי'
כשמה כן הוא ,הרצון הטוב בקבלת ההתנגדות
בכל אבריסרני ד' אך במשפט וכו' לעשות רצון
קונו עשה רצונך וכו' ובזה חיים חיים ,והבן
מעצמך ע"פ ספרים הקדושים וכאשר יבואר
בעז"ה במקום אחר
אמנם בכאן נאמר כי הסתכל במפלתן של
רשעים ואמר שירה ,כי כח הטוב
בהעלותו מן חלק הרע בהכרח נופל הרע .וע"ז
אמרה ברוריה חטאים כתיב ולא חוטאים ,כי
חטאים בהם חלק הטוב יותר ,ומשם יונקים
הרשעים ,וכאשריתמו חטאים בודאי ממילא נופל
הרע .וכאשר שמעתי ממורי הקרוש מוהרים
מלובלין הקב"ה מאריך אף וגבה דיליה ,רצונו

סור מרע

הוספות (עמ' פז-פח עמי פח)

שמגביה חלק הטוב לעצמו ממילא נופל הרע
לנוקבא דתהום רבה .עכ"ד ושפתים ישק.
עמ' פז-פח

וכן כמהפעמיםישירידהלצורךעליה...יובן
למשכילים בחכמה.
וכתש בס' רכל משרה מע' מ ,ד"ה מדריגה:
פעמים שארם נופל ממדריגתו מחמת
עצמו שהש"ייודע שהואצריךלכךוהירירההיא
צורך עלי' ,ולפעמים העולם גורמים לו כל זה
(ליקוטי יקרים) ועל הכל צריך שיבחן במאזני
השבל .נ"ל.

עמ' פח
ומצוה גדולה לפלפל ...רק שמהיי הכל ע"ד

ההלכה ...והנה הגם אם ישגה ברואה ולא
יכוין להלכהכיון שכוונתו לש"ש קוב"החדי
וכו'.
וכתב בס' ננ 4יששכר (כסלו טבת ,מא' ג אות
יא) :איפסקא הלכה כבתהאין זקוקלה...
גם בזה רמזו מעלת חכמ"ת התור"ה (הרמוזה
בנ"ר מצוה הלזה) על כל חכמות שבעולם .דהנה
בל החבמו"ת שנעולם בשארם עוסק בהן ולא
יכויןהענין האמיתיבעיונויתקלקלהענין הנרצה

ויגיעתעיונו לריק ,ואדרבא קלקל הענין והזמן.
משא"כ חכמת התורה באהבתה תשגה תמיד
בעסקו בתורה לשמה אפ" לא כית את ההלכה
קוב"ה חדי בפלפולא .אמרו רז"ל שנים שעסקו
בתורהזה אומרבית אב של הלכהוזהאינו אומר
בית אב של הלכה וכו' ואפי' פטטחא דאורייתא
סבין (וידוע הוא למשבילים אשר אפ" לאביון
את ההלכה ואפ" טעה כבר אמרו חז"לאין אדם
עומד ע"ד ההלכה אא"כ נכ12ל בה) ולרמז זה
תקנו בנר מצוה הלזה (הרמוז לתורה) כבתהאין
זקוק לה לרמו שכן הוא מעלת עסק ההורה אפי'
לאכירן את ההלכ"ה להאיר שילכ"ורבים לאורו
אין זקוק לה ,ויש לו שכר כמו המאיר לארץ

ועשה טוב

רפא

~דרים כרת וכהלכה ,ויושלם ע"י עסקו בחכמת
התורה אור נפשו והש"י ישמור רגליו מלכד
ואפי' בחכמת הקבל"ה אשר ח"ו האדם לאיכוין
אל האמת הנה תסמר שערות ראשו פן וכו',
אעפ"ככיון שכוונת האדם בעוסקו בתורה לש"ש
לא יחוש ,אפי' יטעה לשעה קלה הש"י ינחהו
במעגלי צדק .פוק חזי בפסק הגאת מהר"י
דלטאש בעסק הדפוס של ספרי הזהר ותתבונן

היטב.

וע"ד המכות להלכה ראה שם (שבתות ,מא' ג
אות ו) :ישראל בהתהלכם בדרכי אמ"ת
מעוררים מדת ואמ"ת,וכן בעוסקם בתורה ברבר
הנעלםומכוונים אל האמ"תהיינו הלכה לאמתתה
ג"כגורמיםכנ"ל.ובזהפירשנו הפסוק אשרי העם
יודעי תרועה י"י באור פניך יהלכו"ן ,התרועה
אינה מבוארת בתורה בפירוש מה היא ,ונפל
הספק אםגנוחיגנח אויילוליייליל אותרווייהו,
ועושים הכל מספקומכוונים הלכ"ה לאמת"ה,כי
הרואה יראה בזהר ובר"מ דכל הסדרים מיצרך
צריכי עפ"י האמ"ת .ולמה עשה י"י ככה
שיצטרכו לפלפל בדבר לידע מה היא התרוע"ה
עד שע"י הספק כוונו להלכה באמ"ת הוא כדי
שיגרמו ישראל ביום הרין הנורא להאיר מדת
ואמת אור פני מלך חיים ,וז"שי"י באור פניך
יהלכו"ן מכוונים להלכה להאיר אור פני מלך
הבן הדבר הנפלא הזה.

רכך גם שם(אדר ,מא'בדרושו):ועייןבמאמרי
השבתות שם כתבהי (וכן במאמרי ר"ה)
כשהאדם מכוין הלכה לאמית"ו אזי מעורר מדת
ואמ"ת ,מדה הז' מן הי"ג מרות ,ומדה הזאת
כביכול הואתריךתפוחיוקדישיו החנו או"רפנ"י
מל"ך .והנה בחיב באור פני מלך תחם ,אפילו
עזר ח"וההיפךאזיכשגורמין להתגלות אורפני
מלך ע"י ההלכה לאמת"ה אזי יושפע החיים
(וכ"ה המנהג אפילו בעוה"ז בכלמלכי ב"ו אפי'
מי שנתחטב ח"ו וכו' כערכה לראות פו המלך
ניצול .וע"כ תתבונן מההוא אחמא רשמה
קושט"א שהוא אמ"ת או"ר פני מלך לא שכיב

רפב

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' פט עמי פט-צא)

אינש וכו').

ובסי מעיןגנים (פ"ב אות י"א) :והנה זה ימים
כבירים למדתי דעת מדברי רבותינו שעסק
התורהלכוין הלכה לאמיתה [לש"ש] אפי' בדבר
קל ,הואגדול וננבר מגל המדריגותהיינו מהשגת
רוה"קוגילויאליהו דהנה אמרו רז"לבגיטין (דף
ו) דאמרו לשם הלכה כר' אביתר ,אמר ר' יוסף
מאן לימא לן דר' אביתר בר סמכא הוא ,א"ל
אביי וכו' דא הוא אביתר דאסכים מרי' על ידי'
(ופירש"י לגלות לו סוד לכוין הדברים על
אמיתתם) דכתיב [בפילגש בגבעה] ותזנה עליו
פילגשו ר' אביתר אמר זבוב מצא לה ר' יונתן
אמר נימא מצא לה ,ואשכחי' ר' אביתר לאליהו
ואמר לי' מאי קא עביר קוב"ה א"ל קעסיק
בפלגש בגבעה ,ומאי קאמר ,אביתרבני כך הוא
אומר ,יונתן בני כך הוא אומר וכו' [והקשו שם
מי איכא ספיקא קמי' שמיא ותירצו דתרווייהו
קשוט] ע"ש הנה תראה שהוכיחאביי דר' אביתר
גברנו רבא עלשכיון הדבר [אחד מד"ת] לאמיתו
הגם שהוא דבר קל (ומדהסכים הקב"ה על ידו
ממילא נשמע שכיון דבר תורה לאמיתו כמו
שפירש"י) ולמה לא הוכיח כפשוטו דהוא בר
סמכא מדהוה לי' מדריגת גילוי אליהו (ושאלו
מה קעבידקובייה) מזהתתבונן דמכלזהאין ראי'
להיות בר סמכא בשכליות התורה (רק באםמכוין
ד"ת לאמיתו) [ויותר יש לסמוך על המכוון דבר
לאמיתה של תורה מבעל גילוי אליהו] ,כי היא
עלתה על כולנה ,היא המשיבת נפש לשורשה
ולמקורה ולמחצבה ,היא המוציאה את האדם מן
החומריות לשומועליוןיותר ממלאכי השרת ואם
בעל נפש טובה אתה תעשה דברינו אלה עטרת
לראשך (ישמע חכםויוסיף לקח) [עכ"ל בתוספת
כמה לשונות מס' רגל ישרה מע' א ,ד"ה אמת
ר"תאתימלבנון תבואי ,ומס' אגראד*רקא (אות
קכג) וכאגד"פ סיים' וז"ש ר"מ כל הצומק
בתורה לשמה וכו'ונהנין ממנו עצה ותושי'].

עמי פט

ראה

לעץ החיים

הכתר הנקראאי"ן.

עמרתצבי פ ,ויצא (זח"א קמז א [ד"ה

בשעתא דרישא חוורא])

אעפי"כ לאיהי'הגימטריא קלבעיניך ..והוא

יתדופינה לתורה.
וכתב בס' אגרא ד*רקא (אות סו) נראה לי

בסגולה ,אשר הגימטריאות וחשבונות
באיזה ענין ועסק תורה היא סגולה לפתיחת
השכל ולהתבונן במושכלות התורה כי מבואר
בזהר (ח"ג דף רכ ע"ב) דחושבנא דכל' בסיהרא
הוא ומתמןייעול ב"נ למנדעכי זה השערלי"י

והבן

ובסי ר"לישרה (מע ,ח ,ד"ה חשבון) כמהמיני

חשבונותיש לחשוב בגימטריאות חורתינו
הקדושה ,אשר בהם יכול החושב לחשוב פלאות
מתורתינו הקדושה ,והמה ממקובלים אמיתיים

עמ' פט-צא

[הע' קח] שאמרה חוה בחטאה הנחש
השיאנ"י וכו' אתוון י"ש אי"ן שפגמה בזה
והמ"יאיןרצוני להאריך ככאן
וכתב בס' אגרא דקלה פ' בראשית [ד"ה)

ותאמר האשה הנחש השיאנ"י ואכל יש
לפרש עפ"י מ"ש כ"פ ענין עץ הדעת טוב ורע
עפ"י פשוטו ,דסגולת עץ הדעת הזה הי' לחכמות

חקירות הפילוסופית ,והאלקים עשה את האדם
ישר לבל יחקור בחקירה אנושיית רק עין בעין
יראה כבודו ית"ש בלי שום ספק ,כענין דבר
הנראה בראייתהעין שאין האדם חוקר אםהענין
הנראה הוא בנמצא אם לאו ,כיון שהוא רואהו
עיןבעין .וסגולת העץ הי' להגשים הגוף ויצטרך
לחקירות ,והוא נקרא עץ הדעת טו"ב ור"ע דהנה
החוקר כשבא לחקור מן ההכרח הוא להטות
חקירתעיונולטובולהפכוכלחלקיוצרריהסותר
את הדבר הזה י"ש אואי"ן .ש"ש האשה הנחש

סור מרע

הוספות (עמ' צא עמ' צב)

ועשה טוב

רפג

השיאנ"י היינו הב"א היא הפעולה ונשאר ש"י
אנ"יהיינו י"ש אי"ן ,החנו הנחשהביאני לחקור
בחקירות י"שאי"ן באומרוכי זה כל האדם שלא
להיות כבהמה ,עלכן ואוכל .הבןכי קצרתי

שם (ד"ה לזה אמר עלכן יאמר):לפני ה',

ועוד
ירמוז על תשובה ,כמו ששמעתי ממורי
הק' מוהר"י מלונלק יען היותה קדמה לעולם.
ושפתים ישק.

וראה גם בס'בני כמשכר ,חודש אדר ,מאמרג
דרוש ב בהג"ה; דרוש ה ,ודרוש סו

ובסי עטרתצבי (זח"ג סט,ב [פרשתאחרי ,ד"ה
אך חלק וכו']) .עם שנראו דברי הזהר
כפשוטו ,אכל מרמז לסוד המוזכר בכתבים אשר
המלכות עולה כתפלת מוסף עד ג"ר דכינה ושם

עמ' צא

בינה תבליתה תשובה ...והוי מרגלא בפומי'
דמורי כסג"מ רמז לדברולבבויבין ושב ורפא
לו.

בודאי התשובה המעולהאין למעלה וזהו הרמז
א"ך חל"ק,כי שרש הבינה נחלקת לכמה בחי'
כנודע ,עמ"ש כפ' אמור דף צ"ט ע"א ומפלגות
יומא שם בדרך הנהוג בודאי שעת העבורה עלתה
עד ג"ר דכינה כה שרש אהי' מספר א"ך ואהי'
בא"ת ב"ש תצמ"ץ מנין תטהר"ו סוד הכת"ר
וזאת היא הנקודה העיקרית של בינה שהיא סוד
א"ךהיא סודהבינה לאכנעאגרמי' בתשובה אשר
שם א"ך הוא מיעוט והכנעה והא' ירמוז לחכמה
והך' לכתרונכלל כשם אך ג"רדכינהוכודאי שם
הוא התשובה חלק מז' תחתונות דבינה והמבין

וכתב בס' עטרת צבי (זח"א לא ,ב [פרשת
בראשית ,ד"ה דבר חול אסור בשבת]).
דבור דחול אסור כשבת ,וכ"ך הו"ה עבי"ד ר"ש
וכו' כו' שבנעתי בזה דבר הנק ממורי הק'
מוהררי"ימלובלקזלה"ה דרומז בזה הקדוש הזה
כי אמ"א ידוע שירמוזלבינה תשובה ולבבויבין
ושב ,וכד חמי לאמי' דהות משתעי"א כו'היינו
שהשפיל א"ע והכניע את לבו כאשר מדרך
הצדיקים עובדי השם היראים ,ולפעמים מגודל
הכנעה והשפלת דעתו הוא מוציא איזה דבור
תשובה בפה ע"ד וודוי להשפיל ולהכניע עצמו,
אז אמר אמא שתיקו שבת הוא ואסור בשבת
להוציא מפיו השפלה רבה אמנם וקראת לשבת
עונג בלתי לה' לבדו ,עכד"ק ושפתיםישק ועפ"ז
מדוקדק תיבת כד חמ"י ולא אמר כד שמ"ע ,אבל
היה רואה בעצמו אם גדלה תשובתו בהשפלת
עצמו כ"כ עדמדריגתשיוציאמפיודבורי תשובה
ואז הי' משתיק עצמו מדרגת אמא

עמי צב

וכן בס' בית מטהרך (פ ,נח ד"ה אמנם יתורץ
בזה) .בינה אמא עלאה היא התשובה
המעולה ,מבמעתימן מור הק'מלוכתך מרגלא
בפומיה הרמזשבינה נקרא תשובה ,שנאמרולבבו
יבין ושב.ולכן נקראת אמא שקדמה לעולם,ולכן
אמר המב"י לאמו אמא שתיקוכי בשבת עולם
עליון יותר .עכ"ד ושפתיים ישק משיב דברים
נכוחים.

שנים להניח ועל מצות ,לא הכריח רבינו ואמר
בשער התפלה ובשער התפילין שהדבר תלוי
במנהג ,הספרדים נהגו כסברת הרי"ף וסייעתו
שלא לברך על ש"ר ,והאשכנזים נהגו כבש"י
ור"תלברךשתים.ועיין פ"זמיצער התפלה .והנה
באמת הסוגיא בש"ס נוטה כסברת ר"ת וכמ"ש
הרא"ש ז"ל בהלכות קטנות שמתחלה לא הי'
מברך אלאלהניח בלבד ,וכאשר למד מס' מנחות

יבין

ובבר ת"ל פלפלתי בזה עם במה מקובלים
הראשונים אשרהמציאוהנהגותמןספרהזהר
ע"פ טעם של הזהר ...במ"ש הב"י בשם
האגור ..והארבע בזה בתשובת שאלה,
וביוצא בזה לאין מספר נתווכחנו ת"ל
ומצאנו.
וכתב בס' פו" קדש הלולים (שער התפילין)
[ד"ה] .ובענין ברכות התפילין אם הם

רפד

הקדמה ודרך

הוספות אמי צב)

ראה שהסוגיא נוטה כר"ת לברך שתים .ובאמת
נוכל להעמיס שם ברש"יז"ל שסובר לברך שתים
כמו שאמר הרב ז"ל פ"ז מוצער הנ"ל וכן הגיע
לידי תשובת רב אחד גדול אשר קורא תגר מן
סוגיא דגמרא ורוב פוסקים לברךשניברכות .ורב
אחדגדולהידועכזמנינוהנהיג כמהגלילות שלא
לברך כ"א ברכה אחת והדפיס כן בסידור שלו
הנדפס מחדשבלי שום ראי' והכריע מדעתו שלא
לברך כ"א ברכה א' וכו'.

אמנם אני השבתי בתשובה להרב ששלח
תשובתואלי ,אחר אשרהאיר ד' אתעיני
ומצאתי מאמר תקוני זה"ח אשר מדבר מענין
השתי ברכות הנ"ל ,וכאשר פירשנו שם בתשובה
נראה להדיא אשר צריך שגי ברכות כדברי ר"ת
וכתבתי שם באותו תשובה מה שמביא הב"י בשם
האגור בשם זהר פנחס שלא לברך כ"א ברכה א'
ע"ש ,לא מצאנו זה בכל הספר אשרלפנינו ,ואם
נמצא בזהר שלפני האגור לאו דסמכא הוא ,כי
נוכל לומר לאו בפירוש אתמר אלא מכללא
והארכתי שם בראיות בענין .אמנם דברי זה"ח
שמצאתי הוא ,ונעתיק לשונו ותוכן פירושו
שפירשנו בתשובה למען יתברר ההלכה על תלה.
וז"ל בסוף תקוני זה"ח בד"ה וירא אליו ד' וכו'

ועוד שם (שער הק"ש ד"ה בסוף פרק כ"ט
מהחברים) :והכ"י ז"ל אומר בשם הזודר
שלא לענות [אמן אחר גאל ישראל] ולא הראד
מוצא הדבר ובאמת אין ספק אשד למיו ממה
שקורא הזוהר לתפלה מיושב ולתפלה מעומד
תש"י ותש"ר אבלאין משם ראי' ,חדא דגם שם
יש מחלוקתבין הראשונים וכו' אמנם גם בלא"ה
אין ראי' וכו'

וראה עוד בס' עמרהצצי (זח"ב רב ,א [פרשת
ויקהל ,ד"ה חציין קלין וחסין דבורין])
שחולק על הב"י במה שהבק מס' הזהר שיכול
העולה לתורה לקרוא ג"כ ,אךבאופן קולאישמיע
לאזניו[ .וראה אשר פלפל בדבריו הגרי"ש נ"ז
בהסכתתו לעט"צ].

לעץהחיים

אעפי"כ קם לכל דגר טעם ...רק זה צריך
להיותמקובל שבמקוםשאין טעםזה עהגלא
יתנהגהדין ...ולאילך בהמצאות אטה עמן
אחרהשעם...

וכהב בס ,מעץ שים (פ"ד אות א)... :מ"ש
המחבר שאינם יודעים שום טעם למצות,
אל תבהל ברוחךלומר ,הנה זה סותר מה שכתבנו
לעיל בדברינו כמה פעמים דהעיקר הוא העשי'
כאשרצונו ה'אלהינו ,ואיפסקא הילכתאאין טעם
למצות .אבל אם עיני בשר לך בודאי תחויב
להתבונן שחובה עלינו לבקש טעם למצות ע"פ
פשטים ורמזים ודרושים וסודות התורה המסורים
בידינו ע"פ הקבלה האמיתית (לא ע"פ סברות
הבדוים והכוזבים של הפלוסופי') אבל צריך
האדם לידע שלא יסמוך א"ע שכבר השיג כל
טעם המצות,דכיון דהמצות הם שכלאלקיורצונו
ית"ש ,והוא ורצונו חד הוא ,א"כ א"ס לטעמיהם
ע"כ הגם דלפי הטעם הנראה לדעתו יעלה על
מחשבתו באיזה זמן ואופן במקום וזמן יפטור
מהמצוה ,חלילה לו לפטור א"ע,כי הגם שהשיג
הוא איזה טעם ,ובאמת לפי הטעם יורה שכלו
לפטור ולשנות מהמצוה באיזה זמן ומקום ,אבל
הנה יש עוד טעמים כמוסים לאין סוף ותכלית
ובהכרח הוא לעשות תמיד המצוה בלי פטור
בשום פעם ומה שהשיג ע"פ קבלת התורה
האמיתית אשרי חלקו אםמכוין הטעם,כי זה כל
כאדם .ויתר הדברים הלא הם כתובים אצלינו
בספרי דר"ך פקודי"ך ,עמודעליו.
ובסי דרך *קודיך מל"ח לה (חלק המחשבה
אות ח) :תדעידידי שאין דצוני להאריך
בטעמים כ"כ באזהרה הזאת [איסור א"א],להיות
שהוא ממצות השכליות ,זאת ועוד אחרת ,להיות
היצר מאד מתגעגע לתאוה הלזו אין מהראוי
להאריך בטעמים פן יבא לעשות סברות בנפשו
לפי הטעם הזה זה מותר וזה אסור .וכבר כתבנו
הגם שרשות ומצוהבידינו לבקשטעמיםלמצותיו
ית' אבלידע האדם שבודאי לאיוכל לבאלתכלית
הטעם כית שנאמרו מפי א"ס ית"ש ,כמו שאין

סור מרע

הוספות ~מ' צם

סוף לאלקותוכמוכן א"סלטעמימצותיו,כיהוא
ומחשביו וחכמתו אחד .ומה שאנו מוצאים טעם
לאיזה מצוה נדע בבירור שא"א לבא לתכלית
הטעמים ,וא"כחלילהלנולסמוךעל הטעם לומר
הנה במקום שאין שחכות לטעם הזהאין חובת
המצוה עלעו .דכיון שא"א לבא לתכלית הטעם
חלילה לעבור אתפיוית"ש בשוםאופן שבעולם,
רק לשמור את חוקיו ומצותיו ית"ש כאשר צונו
י"י אלקינו .ומש"ה אינו מבואר טעמי המצות
בתורה ,רק במקום שכוונת התורהלברין הטעם.
כי א"א לנברא להשיג הטעם של חכמתו ורצתו
ית"ש ,ויבא לבדות סברות לפטור א"ע ממצוה.
ובשביל זהיסוד מוסדלנו בדברי רז"לאין טעם
למצות ,רצונם לומר שאץלנו לעשות שום מצוה
עליסוד הטעם בלבד .והנה להיות אזהרה הזאת
נפשו של אדם מתאווה מאד לעבור אתפיי"י
ע"כ קצרנו בטעמים הנראים לנו ,בכדי שלאיבא
היצר לבדות סברות ,כאשר אירע לאחד מן
הפילוסופים בשעתו שעשה סברות באזהרה הלזו
ופרץ גדר בדבריו הכוזבים וה" לצח לכל
ממלכות הארץ כי הכירו שדבריו כוזבים .ע"כ
יותר טוב שלא להאריך בטעמים באזהרה הלוו.
והש"י יעזור לעמו ישראל ומנמור את רגלם
מלכד .והן המה הממלכתכהניםוגוי קדוש.

ערד שם מ"ע כא (חלק המעשה אות ד).. :הגם
שאין לבקש טעם למצוה מ"ה ולומר דוקא
זה הוא הטעם ,דקח"ל אין טעם למצות(היינו
לבא עד תכלית הטעם כי א"ס לדברי תוה"ק,
והאיך יוכל שכל האדם המוגבל לבא לתכלית
טעמי הממצות הבאים מא"ס ב"ה) אבל אעפי"כ
מצוה גדולה הוא לבקש טעם בכל מצוה .רקידע
באמת בנפשו שאין זה הטעם סיבת המצוה ,רק
הוא עמוקמיימצאנה...

עוד שם הקדמה ט (אות ב).. :כבר כחבנודאין
להוציא דין ע"י הטעמים ,כי אין סוף
לטעמיחורתינו (עכ"ז הדבר הזה הוא בספק).
ובסי 3ני יששכר (ניסן ,מא' ד דרוש ח ע"ד
הרמז) :הגם שמ"א לבוא לתכלית טעמי

רעשה טוב

רפה

המצות חש"ק ,דדן המה שכל אלקי ואיך יבא
שכל אנושי להשיג שכל אלקי וכהוא א"ס ,עכ"ז
מצוה עלינו לחקור בטעמי המצות כפי שכלית,
ויערב לנו ויבושם לנו כל מה שנשיג עפא
הקדמות אמיתיות מחש"ק המקובליםלנו.
רעוד שם (שם דרוש ט ע"דהדרים) :והנה עם
היות שאין מבואר לשכל אנושי לחקור
משפטיי"י ית"ש ,עכ"ז מצוה על כ"א להתכתן
כפי אשר חננו הש"יבבינה.
ועוד שם (שם דרושיא ע"דהסוד בהג"ה) :הגם
שאין לתלות המצות בטעמים דקיי"לאין
טעם למצות,הינוראין לסבור שהשיג כל טעמה
מבא מזה לביטול המצוה ,כאשר כחבנו כ"פ,
כאשר אירע להמתפלספים .אבל אעפ"כ מצוה
עלינו לדרוש טעמים כפי שכלנו.
ועוד שם(תשרי ,מא'ז אות ד):מחויבים אנחנו
לעשות המצוה כאשרצונוי"יאלקינו בכל
המצות ,שאין אנחנו מחויבים לחקור למה צונו
מצוה כזאת (הגם שמצוהבידינו להמציא טעמים
למצות לפי שכלינו ,אבל חלילה לבטל איזה
מצוה בעבור שלא נוכל למצוא לה טעם) כי
המצות הם שכל אלקי ומי יבא אחר המלך וכו'
(הארכנו במ"א).

ועוד שם (שם ,מא' ח אותו) .הגםשאין לחקור
על מצותאלקינוית"ש,כיכן עלה ברצונו,
עכ"ז מצוה עלינו כל מה שנוכל להשיג בטעמי
המצות ע"פדרכי התורה ,תה"לרצתלפני הש"י,
הגם שלא נוכל לבוא לתכלית טעמיהן.

עוד שם (אדר ,מא' י דרוש א) :זאת חקת
התורה ...מהראוי להבין למה נאמרה
המצוה הזאת בחוק"ה ,אם הוא שאץ לחפש בה
טעם רק לקחמה בחוק"ה מבלי טע"ם ,הנה גם
בכל המצות שאין מפורש בהם טעם בתורה כן
הוא ,דלא קח"ל כר"ש דדריש טעמא דקרא,ודאי
אין כוונת ר"שלכרין זה הטעם האמרד בפשרטר,
כי הנה ר"ש דררש טעמים בזהר פלאי פלאות

ורזךדרזיןבעסקהמצווךוחלילהלומרמישאינו

רפו

הקדמה ודרך

הוספות (עמי צב)

לעץ החים

מכוין כל זה אינו יוצא י"ח המצות בעשייתה
ואם הכוונה אומרו המצוה הזאת כחוק"ה,היינו
דבשארי המצות ג"כ אין מן הצורך לכוין
בעשייתם טעמים ,עכ"ז המחפש ומכין יוכל
להתבונן בהם טעמים (כפי אשר חלק לו השי"ת
בבינה הגם שא"א לבוא לתכלית טעמיהן,כי הוא
שכל אלקי) משא"כ פרה אדומה לאישיג האדם
כלל שום טעם ,הרי גם במצות פרה יש טעמים
גנזי נסתרות לי"י אלקינו הלא המה באוצרי
המקובלים ,וגם לפי פשוטו עיין בדברי ר"מ
הדרשן (הביאו רש"י ז"ל ,והוא מהראשונים,
דבריו ז"ל הם כעין המדרש) [עיי"ש ביאורו
באורך .וראה גם בס' אגפא רכלה פ' חקת ד"ה
זאת חקת התורהעי' כמדרשי חז"ל].

להם רזי דרזין וטעמי מצותיו ,עכ"ז חלילה
לעשות ולתלות המצוה על הטעם שנתגלה לנו
לומר הנה בעת הזאת הטעם הזה איננו נוהגאזי
אפטור מהמצוה ,חלילה חלילה לומרכן,כי הם
חכמתו של יוצר בראשית וא"ס לחכמתו ודעתו,
וא"כ אין סוף לטעמים שלהם ואם הטעם הזה
שאנומשיגיםאינונוהג באיזהזמן ועת ,הנה עוד
לאלקי מילין וטעמים עד אין סוף וחקר הנה
בשביל כך גזרו אומר חז"ל שאין טעם למצות,
הגם שבודאי מצוה להמציא טעמים בפרד"ס
התורה כ"אכפי אשר חלק לו הש"י בבינה ,אבל
חלילה לתלות יסוד דתי המצות על הטעמים רק
לעשותן מאהבה כעבד הנאמן השש ומתעלס
בקיום מצותאדוניובלי חקירת הטעם.

וכסי אגפא רכלה פ ,נח (ד"ה והנה ראיתי).
והנה שמח לבי בקרבי על דבריו [של

ומה מאוד מתוק האור לעיני שנתהווה הפועל
הזה ע"י המים ע"י המבול ,שהמים עשו
רצון קוניהם בלי שום טעם ,דהנה חטא דור
המבול הי' בזנות ,ועיין בברית מנוחה להיות
שהי' לדורות הקודמים ידיעה גדולה כנסתרות
והבינו הרכבת כחותעליונות אלו עם אלו ,ואמרו
כן נעשהגם אנחנו ונ"לדהיינו שנאסר להםגילוי
עריות כמשארז"ל לאמיר וכו' ,ודור המבול
בחכמתם הגדולה חקרו למצוא טעם לכל איסור
ואיסורברזיןעליונים ,והנהע"י מה מצאו לעצמם
היתרים באופן זה מותר,כי נמצא הרבה כזאת
באורותעליונים ,עד שהפרו חוק והתירו לעצמם

הרב הק' נעל אוה"ח זצוק"ל] וסובא איכא
למשמע מהדבר הזה לכל בעל נפש ,דהעבד
הנאמן אין לו לבקש טענה לעצמו לפטור א"ע
ממצותיו ית' הגם שידמה בדעתו וימצא איזה
טעם למצוה ולפי הטעם שמצא ימצא עת שאינו
נוהג הטעם הזה ,ועי"ז יבוא להפר חוקי התורה.
אשר מזה נתפקרו הפלסופים שבדו טעמים מלבם
למצותהש"י ,וכאשר מצאו עתשאינונוהג הטעם
אשר בדו מלבם בשכלם המזוהם התירו להפר
חוקי התורה עד שיצאו מכלל כל חוקי התורה.

וכאשראירעלאפלטון ראשהפלסופיםשנתןטעם
לאיסור אשת איש שיבאו ב"א לחלאים רבים
בהתערב הכחות והטבעיות של בעלי אומנות
אחרות ,וגם יבואו לקטטות ומריבות עד שהתיר
לכל כעלי אומנות אחת שיהיו להם נשותיהן
בשותפות ,וכן עשו בכל חוקי התורה בלאוין
ועשין .ובפרט בדורותינו בעוה"ר אשר רבים
מהערב רב שבבני עמנו חבקו חיק נכרי' חכמות
חיצוניות והוציאו כל חוקי התורה בדברי הבאי
עד שנתפקרו מכל חוקי התורה ,ותוך עמנו הם
יושבים ומכנים עצמם בשם ישראלים ,לא כאלה
חלק יעקב רק לעשות המצות כאשר צונו ה"א.
והגם שהש"י חלק ונתן מחכמתו ליראיו וגילה

כלהאיסורים עד שהביאעליהם הקב"ה אתמי

המבול .והשמיענו הקב"ה בהנהגת מי המבול
העיקר הנרצה בעבודתו ומצותיו לעשות רצונו
בכלזמןועידןאפילובלא מצוא טעם והבן הדבר
כי הואיסוד ופנה לתורה ולמצות

ערד שם פ' נשא (ד"ה או יאמר דהנה
הפלסופים) :דהנה הפלסופים החוקרים
חקרואיך אפשרוהע"י עבודת מצוה גשמיותיהי'
הצלחת האדם ,ונתנו משפט הככורה לחקירת
השכל ונחנו סיבה למצות התורה ,הם רק כרסן
לבל ישוקע האדם בגשמיות העולם ,ונהנו טעם
בדוי מלבם לכל מצוה .ולפי דעתם הנכזבת אם

סור מרע

הוספות (עמ' צב)

יתבונן האדם במושכלות מבלעדי המצות יפטור
מן המצוה ,תפח רוחם,כי ע"כ לא ביארה התורה
טעם למצותכי המצות עצמם הםקירבותלהבורא
ית',ואין לאדם להתקרב עצמו אל הש"י רק ע"י
המצות שהם גק' כביכולאיברין דמלכא ומחויב
האדם לעשות המצות מבלי התבונן בטעמם הגם
שבודאי יש טעם לכל מצוה ,ובודאי מחויב
להאדם להתכונן כטעמים ,אכל כודאי לא יגיע
לתכליתהכיהן כביכול חכמת הבורא ית"ש והוא
וחכמתו אחד אין סוף ית"ש וכבר ידעת מה
שנתנו הפלסופים טעמים לקרבנות אשראיןרצוני
להעלות על הכתב ,ואלו היה ח"ו כדבריהם לא
היה מקוםלהנשיאים הקדושיםלהקריבקרבנות
ובסי מגיד תעלומה (על פ' מאימתי,דףי
' ע"א)

[ד"ה] .בהדי כבשי דרחמנא ל"ל מאי
דמיפקדת וכו' נשמע מזה ראין לתלות המצוה
על הטעם ,ע"כ פסקואין טעם למצות (הגםדאין
חקר לטעמי מצות עכ"ז הוא דבר שאין לו סוף
והוא שכל אלקיאין לבא אל תכלית הכונה ,ע"כ
אין לתלות המצוה על הטעם כי ע"י הטעם
יבטלנה באיזה זמן כשלא יהי' שייך הטעם,
ובאמת לא בא לתכלית הטעם .והנה חזקי' תלה
טעם מצות פ"ו הוא כדילהולידבניםעובדיי"י,
וכאשר ראה ברוה"ק דנפקו מיני וכו' פטר א"ע
מהמצוה ,והוכיחו ישעי' וא"ל בהדי כבשי
דרחמנא ל"ל,היינו המצות הם סודותהתורה א"א
לבוא לתכלית טעמיהן ע"כמאי דמיפקדתוכו').
ברבה (פרקאין עומדין מ"ג) [ד"ה].
ובסי וה"
ל
ע
מ"ש
ו
ש
ו
ר
י
פ
ב
לשון הרמב"ם
קן
מענין
צפור וכו' משתקין אותו מפני שהוא תולה טעם
זאת המצוה בחמלת הקב"ה על העוףואיןכן וכו'

אכלהיא מצוה מקובלתאין לה טעם .עכ"ל נ"ל
אין לומרכן בתפילה דבזהיבואוהמון עם לטעות
באמרם שזה הוא תכלית טעם המצוה וחלילה
לאדם לומרכן אויבוא לתכלית טעמי המצות,כי
הן הנה תכמה אלקיח וחכמתו ית"ש הוא בבלי

תכליתואיךיגיע כעל תכליתלהקיף שכלאלקי.
וכשיבוא האדם לטעות בחושבו שיודע היטב

ועשה טוב

רפז

טעם המצוה יבאלידי טעות לבטל המצוה בזמן
מן הזמנים .ומזה נתפקרו החוקרים וביטלו
המצות בחשבם שציוי עשיית המצות בפועל
העשי' הם רק המצאה להשיג עי"ז איזה שכל
שעלהבדמיוןרעיונם המוגשם ,וחשבוכיון שהם
כבר השיגו המושכל הזה אין להם מן הצורך
לגשמיות עשיית המצוה בפועל .והנה זה סיבה
לביטול כל התורה ומצותי' ח"ו והכתוב צווה כל
המצוה אשר אנכי מצוה אתכם היום תשמרט
לעשות ,לעשותדייקא עשיה ממש.אין לך פטור
בשום ענין מעשייתם כי אנכי הוא המצוה ואני
א"ס ב"ה ואין לך מבוא לבוא לתכלית הטעם
הכן הדבר .ע"כגזרו אומר חז"לאין טעם למצות
ואין הכונה שאסור לחקור איזה טעם למצוה,
אדרבא מצוה גדולה לחקור בפרד"ס ולהמציא
טעמים כ"א כפי אשר חנן אותו הש"י במדות
והשכל ,אבלישכילויבין שלא בא לתכלית הטעם
כיאין להם חקרוסוף ,ע"כמחויב לעשות המצות
בכל זמן ועידן בפועל ממש אפילו במקום שלא
שייך הטעם שהוציא הבן הדבר .וכבר הארכנו
בזה במ"א ,וידיד הקורא הרבה הי' להאריך
בענינים האלו ,ובלשון הרע"ב והתוי"ט בכאן,
אבל עת לחשות ולדבר בקונטרס בפ"ע הדברים
באריכות
ובש ברכה כלגולשת (סנהדרין פ"י
תוי"ט בד"ה אוכדין וכו' ופירש"י בכל
דוכתא דרש ר"ש טעמי' דקרא ע"כ ,ול"נ דכיון
דלענין דין לא נ"מ מידי ,נתנה התורה לדרוש
טעמי' ונ"ל דצ"ל נתנה התורה רשו"ת לדרוש
כו' ונראהלי הקטן דההכרח הוא כפירש"י ,רזה
דוקא לר"ש דדרש טעמי' דקרא ,דהרי גם בכאן
נ"מ לדינא ,ראם נתלה הדין בהטעם ,א"כ
כשיארע כשהצדיקים הי' להם הכרח אחר לדור
דוקא בעיר הזאת לא מחמת הממון ,לא יהי'
לפי"ז ממונם אבד ,ובאמת קיי"ל דאין חילוק,
דקיי"ל כרבנןדאין טעם למצות .וחלילה לחשוב
על חכמינו ז"ל דסוברים דאין שום טעם למצות,
רק דסוברים דאין לאדם מבוא לבא לתכלית
טעמיהןכי הן הנה שכל אלקי א"ס ב"ה ,והוא
מ"ח):

רפת

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' צב)

וחכמתו ודעתו אחד וכמו שאין מבוא לאדם
להשיג עצמותו ית"ש אשר אינו סוף ותכלית,
וא"כ גם כשמשיג אדם אתה טעם למצוהעדיין
יש טעמים כמוסים בלי סוף ושיעור .ע"כ אין
לתלות המצוה בטעם,כיפן יהרס האדם בשכלו
לומרויל בתר טעמא,ולעת כזאת לא שחך הטעם
ההוא,יפטור א"עמן המצוה .ע"כגזרו אומראין
טעם למצוה .ור"ש דדריש טעמ" דקרא ג"כ ס"ל
דאין מבוא לבא לתכלית טעמיהן ,רק דר"ש ס"ל
דאין לחוש לגזירה הלזו ,ואדרבא מצוה לאדם
להטעים טעמי המצות לשומעיהן ככדי שיהיו
ערבים על עושיהם .וכבר הארכנו בזה במקומות
אחרים ,לא עת האסף פה.
ובסי לקומר שהרמ"א (אות רכב) :וה" עקב
תשמעת .יש לפרש ,מה כתיבלעיל מינ"
ושמרת את המצוה וכו' אשר אנכי מצוך וכו',
רצ"ל אינך מחוייב לחשוב ולהתבונן מה הם
טעמי המצות ,ומה איכפת לקוב"ה לשוחט מן
העורף או שוחט מן הצואר ,דאיפסק הלכתא
בתלמודאדירןאין טעם למצות( .הנהאין לומר
שאץ טעם כלל ,דלמה יעמיס הש"י על עבריו
דברשאיןבוצורך ,הלאנצטוינובתורה לא תרדה
בו בפרך,ופירשובו(עין ברש"י) בפרך ,מלאכה
שלא לצררךוכר' אל תאמרלו החםלי את הכוס
הזה והואאינוצריך ,עדור תחתהגפןוכר .ע"ש.
והנה הש"י שומר תורחו,וכי ס"ד למצוונו דבר
שאין בו צורך .אבל הכוונה אין טעם למצות,
החנו שא"א לשכל האנושי להשיג תכלית
טעמיהן,כי הם שכלאלקיואיךיה" מבוא לשכל
האנושי להקיף שכל אלקי .ע"כ הגם שמצוה
עלינולחקורטעמי המצות בפרד"ס כ"אכפי אשר
חננוהש"יבבינה ,עכ"זחלילהלנולתפוס המצוה
בטעם,כי אם נעשה כזאתיש חשש לבאלידי
מכשול הלא תראה מה שאירע למלך החכם
באומרוכיון שקם במצוה טעם ולא יסור לבבו,
אני ארבה ולא אסור) .ע"כ מחויבין אנחנו
לעשות מצותיו סתם כאשרצונוי"יאלקינו ולא
נרבה לחקור למה עקדה הש"י ככה .הלא תראה
המלך הראשון התחיל לחקור אם אדם חטא

לעץהחיים

בהמה מה חטאה ,חזו מה עלתה ב"

וזהו העמרת את המצוה וכו' אש"ר אנכ"י
מצו"ך ,ואני יודע טוב טעמיהן ,ואתה
תעשה על אשר אנכי מצוך .וסמך לזה הבטחת
הש"י ,וה" עק"ב ,היינו בסוף יומייא בעקבו"ת
משיחא ,תשמעו"ן (היינו תבינו והתבוננו) את
המשפטים האלה,ונבין טעמי המצותלאין משער
ואין חקר ,עפ"ירזין דאוריתא כמ"ש לרשב"י
בהאיחיבוראדילךיפקוןמן גלותא ,וכמה פעמים
נתבאר הדבר בזהר אשר יתגלו הסורות בעקבות
משיחא .הלא תראה התחכמות הסט"א עלביטול
רזין דאוריתא .אבל יושב בשמים ישחק וכו' אז
ידבר אלימו באפו וכחרונו
עוד שם (השמטות ,אות ט) יקוו המים וכו'
ותראה היבשה וכו' הנה פעולת הקוות
המים בכרי להתראות היבשה ,א"כ הל"ל יקוו
המים וכו' להראות היבשה ,וכן תירגם יונתן

רתתחמי יבשתא אבל הורה בזה היוצר כל
שהעיקר הוא לעשות המצוה כאשר צונו י"י
אלקינו ,והגם שיש טעמים למצות עדאין חקר,
עכ"זאין להתלות המצוה על הטעם וכו' וכבר
דברנו מזה כמה פעמים .וז"ש הש"ייקוו המים
וכו' ואין להם לבקש טעם ,ותראה היבשה הוא
ענין אחר.

וכסי דכותםנחשדים(פירוש המשניות אותלו):

קיי"ל אין טעם למצות ,והכוונה דאין

לתלות המצוה על הטעם .הגם שמצוה הוא
לחקור על טעמי המצות כ"א כפי שכלו ,חלילה
לתלות הלצוה על אתה טעם שיתוודע לו עפ"י
שכלו,כי אם יבא לתלותה על הטעם ,הנה יבטל
ח"ו המצוה ,כי יבא לומר כששייך זה הטעם
מתחחב במצוה ,וכשאינו שייך זה הטעם הוא
פסוד .וכמו שעקת ההכה אשר הלכו דרך חשכים
בחקירת הפלסופיא .אבל מצוה על האדם לחקור
טעמי המצות בפרד"סהתורה ,והגםכשישיג אמה
טעם עכ"ז ישכיל וידע שא"א לבא לתכלית
טעמיהןכי הלא הן הנה שכל אלקי .ח"ש טוב
טעםודעתלמדני,ביקש המשוררלמרניטוב טעם

סור מרע

הוספות (עמ' צג עמי צג-צד עמי צד)

במצותיך ,וגם למדני דעת המוציא הטעמים
שאדע כי עוד נוכל להוציא טעמים בדעת לאין
משער .וזהו כי במצותיך האמנתי ,לא כדרכי
הפלסופים .הבן מאד.

וראה

עוד בס' דרך עדותיך (פרשה א פס' ח,

ד"ה אתדרכך חסר)-נעתקלעילבהוספות
להע' פו .ועוד שם (פס' ז) ד"ה תרגום בדיל
דתצלח.

עמ' צג

אל תכהן לשום דבר רק שפוגע עצמך לתורה
ולעבודה .,.והזהר מלהמשיךעליך רוה"ק...
וכתב בס' הרך *קודיך מל"ח מא (חלק
המחשבה אות יא) :ולדעתי ירמוז עוד
במצוה הלזו [שלא לעלות במעלות על המזבח]
שלא יבקש האדם מעלות ומדריגות גם בעסק
העבודה,היינו שיבקש השגת רוה"קוגילויאליהו
וכיוצא ,רק אם יכבדוהו מן השמים באיזה
מדריגהיודהלי"יכי טוב ,אבל הוא לא יבקש
גדולות רקיעבוד אתי"י באהבה ויראה ותמימות
כברא דאשתרל בתראבויואימוי דרחיםלוןיתיר
מן גרמוי .ובאם יעלה בדעתו שהוא ראוי
למדריגות הנה ח"ו יבוקר פנקסו ויתגלה קלונו.
ע"כאין להאדם להשתוקק לוה רק קוה אלי"י
ועשה טוב ,היינו מה שנצטוית עפ"י התורה
לעשות משא"כ השגתרוה"קוגילויאליהווכיוצא
אין אנחנומצוים ע"ז בתורה ,רק כשמכבדים בזה
את האדם מן השמים הנהיחויב להודותלי"י על
החסד שחננו במתנת חנם .וזה הפ" לא תעלה
במעלות וכו' וכנ"ל ,אשר לא תגלה ערותךעליו,
היינו תתגלה חרפתךשאינך חושש בעבודתך לשם
י"י ממש כברא דאשתדל רכר' רתבקש לעצמך

גדרלרת .התבונן בזה.

עמי צג-צד
ןבדברי מהרח"וז"ל שפעם אחד
[הע'קי]עיי
הריםידו ...לזהמהנייחומים.

רעשה טוב

רפט

ך מ"ע א (אות כא ד"ה ע"ש
ובסי דרך*קויי
דברי הקדוש ז"ל) :ועיין בכתבי הקודש
למרן האריז"ל מה שאירע פעם אחת למר"ן
מהרח"ו ז"ל שהריםידו על אשתו ונסתלק ממנו
כח הדיבור של רוח קדשו ,עד שנתן לו מרן

האריז"ל יחודים ע"ז.

עמ' צד

ירא אתי"י בםומלך ...המליכהועליך.

ראה מ"ש בס' דברים נחמדים (פירושי הש"ס
אות מה) :אגהק רכלה פ' בראשית (ד"ה
ב' רבתי עי' באור תורה) ופ' קרח (ד"ה עוד
תתבונן הנה);בנייששכר (אדר ,מא' ב דרושג).
עמ' צו-צז

..כאשר יטעום ...בחכמה הצפונה ...יקים

המצוהוייענוהיום ...אבלבחקירהאנושית...
והרב הקדוש בעל חו"הדיבר אזלפיזמנו...
באלף החמישי ...ולהשיב תשובה
לאפיקורסים ...אבל כאשר הטיבי"י לס...
חלילהלילך בעקבותהפלסופים...
בכל זה ראה לעיל הע' פו (עמ' סה) ובהוספות
לשם

עמ' צז

י אלהיך אש
עצמותו ,אמרה התורה כי י"
אוכלההוא ...התורהגילתה לנו מה הוא.
וכתב בס' עמרת צבי (וח"א מה ,א [פרשת
בראשית ,ד"ה הכא הכרעה והשתחואה]):
כללשון קדושה וקדש נלפע"ד שהוא מלשוןיקד
אש ,אש תמיד תוקד ,כי נמשך מגבורה דעתיק
לחכמה דא"א המלביש אותו .ואמרתי בילדותי
טעם הכתוב כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא ,כי
ידוע אשריסוד אש בועראין נתפס בכלי ,והוא

טעםדלית מחשבה תפיסאבי'כלל.
למה לא נחקוראיך הוא ..הדבק במדותיו.

רצ

הקדמה ודרך

הוספות מלא' צט)

וכתב כס' בית משהאל (פ' ויקרא ד"ה והנה
העצה הטובה) דרשו ד' בהמצאו קראוהו
כהיותו קרוב רצונו בזה שצריך לדרוש את ד'
מלשון דרישה וחקירה כטעם עד דרוש אחיך
אותו ,בהמצא"והיינו לפשוט מכל גשם רק במה
שהורשית התבונן דהיינו היותו נמצא ,כמ"ש
הרמב"ם ז"ללידע שיש שםמצוי ראשון הממציא
כל הנמצאים .וסיבת מציאותו אי אתה רשאי
לחקור חלילה,כי זה כבוד אלקים .אמנם לדרוש
ולעמוד על היותו נמצא והווית מציאותו ממלא
כלעלמין וסובב כלעלמין ולית אתרפנוימיני',
זה הוא דרישתו והוא הנאחז כשלש עשרה מדות
שהתורה נדרשת בהם ,וזהו תכלית מעבדינו
לעבוד בידיעה וודאית בסור דע את אלקי אביך
אבל קראוהו בהיותו קרוב ,היינו בהתלבשות
המדות כי הוא השולח מכל מדה ממדותיו ית'
מחשב' בלב העובדבכדי שנדעהיכן הואכביכול,
ואז נקרא קרוב .וזהו קרוב ד' לכל קוראיו ,הוא
קרוב ומראה ממדותיו מי הוא כביכול ואי'
מקומו אבל לכל אשר יקראוהו באמת ,שאיננו
רק מלובש בזה אבל איננו הוא בעצמו,כי הוא
אמון מופלא אמון מוצנע והנה אף עפ"י שהוא
קרוכ ,דרישה צריך להפשיטו כנ"ל ,ולנתחו
לנתחיו מאין ומהיכן מחלקי מדותיו הם ב"ה
וב"ש

וראה בס'מעיןגנים(פ"י אותד) שמצוה לחקור
באמונת היחוד ,אבל באמונת המציאות
אסור לגמרי לחקור אלא רק להאמין באמונת
אומן עיי"ש.

עמ' צט

עולם חוזר בשמטהויובל ...תלהתניא בדלא

תניא.

ראה ללהשלםן.עמ'קי

ובהע' קיט ,קלא .ובהוספות

לעץ החיים

שם כלק"ת אמר שטעו אותן הסוברים
שהעולם מתנהג בסדר השמיטות .אבל לאותן
הסוברים סבראזותירוצו של הרב שג"ענכון

לדעתי.

וזאת למודעיכירכינו כותב פעמים רכות לדעת
בעלי תורת השמיטות (וראה גם להלן הע'
קלא שעשה סימוכין לתורה זו) ,ורק במקומות
ספורים מזכיר שאינה מוסכמת על דעת הכל וכך
בס' אגהק דגלה פ' בראשית (ד"ה גמ' חולין).
והנה לדעת המקובלים הקודמים ראה זה מצאתי
בס' הקנה הקדוש ,דגי הים משמיטה שעברה
(היאהי' שמיטת החסד)ובריות היבשה הם מזאת
השמיטה העומדים ובגבורתם וכו' עוד שם,דגים
הם משמיטה שעברהאין להםדין מזו השמיטה
וכו' שאם יעלה ליבשה ימותוכי אינם מעורבים
בדין (ונ"ל דרצ"ל ע"כ חיות הדגים דוקא במי"ם
המורים על החס"ד שהיא בחי' שמיטה שעברה
ולפי"ז עפ"ר אר"ץ מורה על השמיטה הלזו)
עכ"ל ולפי"ז צריכין לומר בעופות שנבראו מן
הרקק הנה יש בהם מכח המים ומכח העפר ,יש
בהם איזה הארה משמיטה שעברה ומשמיטה זו

וע"כ הכשירן בסימן א' .ועדיין אנו צריכין
למודעי כי כבר נודע לך שענין השמיטות לא
נתבאר לנו בכתבי מרן האריז"ל עי' בליקוטי
תורה פ' קדושים (וראה עוד באותוענין גם בפ'

נח [ד"ה מכל אשר בחרבה מתו] :מה שאמרו
המקובלים הראשונים לדעת המקובלים בענין
השמיטות).

ועוד שם פ' נח (ד"ה כל מי שנאמר) :מקובל
ממקובלים הקדמונים רס"ל דהעולם
מתנהג עפ"י השמיטות וכעת הוא שמיטת הפחד
וקודם לזה העולם הי' שמיטת החס"ד .ואותן
המקובלים ס"ל בפירוש המדרש שאותן הנשמות
שנאמר בהן הי'היו בשמיטה שעברה וכעת ראו
עולם חדש.ודי למתבונן בדבריהם.
ועוד שם פ' בראשית (ד"ה בסוטה י"ב ע"א).
והנה אמרז"לכלמי שנאמרבוהי"ה עולם

סור מרע

הוספות (עמ' צט)

חדש ראה ,ופירשו בזה המקובלים הראשונים
(שסוברים שהעולם מתנהג עפ"י השמיטות)
שהוא משמיטה שעברה והש"י ברחמיו המרובים
שולח אותה בשמיטהזו לצורך הדור
ועוד שם פ' נח (ד"ה ויאמריי' וכו'ואני כאשר
עשוכן עשיתי) .עיקר הנהגה בעולם הוא
ע"י הטבע כנודע כי הוא עולם הנסיון ,וכפי
המקובלים הראשונים תוקף השמיטה שמיטת
הפחד גורם לזה,והבן.
ועוד שם פ' בראשית [ד"ה] והארץ היתה תהו
ובהו אלו מעשיהם של רשעים.יהי אור
אלו מעשיהן של צריקים ,אבלאינייודע באיזה
מהן חפץ עלה בדעתנו לבאר המאמר הזה בג'
אופנים ,אופן א' עפ"י מה שכתבו המקובלים
הקדמונים והוא דרך בעל התמונה שהעולם
מתנהג עפ"י סדר השמיטות ,וקודם לזה העולם
הי' משמש אור החסד שבעת אלפין שנין וכעת
הוא שמיטת הפחד והגבורה ולכך הוא עולם
הנסיון והבחירה והרשעים גוברים בו משא"כ
בשמיטת החסד התנהגות הנשמות כמלאכימרום.
ומעתה לא יפול לב אדם קרוץ מחומר מה זה
עשה הש"י לנו לברוא בעולמו התנגדות ית"ש,
כי כן גזרה חכמתו ית' בשמיטה החזקה הלזו
לקרב כל המדריגות התחתונים מסטרא דשמאלא
שיכלל הכל באחדותו ית"ש ע"י נסיון וצירוף
וזיכוך הנשמות הקדושים המתגברים בכלימיהם
בתוקף ועוז להפך מר למתוק ,וזה הוא תענוגו
ושעשועו של יוצר בראשית ...והנה קבלת
הקדמונים הוא שלפעמים יבא נשמה קדושה
שהיתה בשמיטת החסד תבא לזאת השמיטה
לתקן הדור שלא יתגברו הרשעים ...והנה
הצדיקים האלווראי נשמרים מכל טומאה וחלאה
כית שבאו רקלתיקתהדור .וא"כיש מקום לומר
שהקב"ה חפץ יותר במעשיהם של רשעים מזו
השמיטהכית שסוף כל סוף ע"יגלגולי' וסיבות
רבותיתגרל ויתקדש שמוית' עליהם ביתר שאת
ויתר עוז ע"י שמהפכים מר למתוק משא"כ אלו

הצדיקים הקדושי'[ ...או] במעשיהן של צדיקים
חפץ דמ"מכית שבאים הנשמות הקדושות לזה

ועשה טוב

רצא

העולם נבחנים ג"כ בנסיון וצירוף כהתחייבות
השמיטה .והרי מלאכי מרום הנפילים אשר היו
בארץ נתגשמו בזה העולם וחטאו והחטיאו,
משא"כ אלו התמימים ימליכוהו בעולם ,והבן
רערד שם פ'חיי שרה (ד"הוירמוזעודעפ"י מה
שנרע) .עפ"י מה שנרע בסוד הגלגול
שלפעמים נשמה מתוקנת הוצרכה לבא בגלגול
לצורך תיקון הדור (ובפרט לפי דעת המקובלים
הסוברים שהנהגת העולם ע"פ סדר השמיטות
סוברים הם שלפעמים לצורך הדור יבא נשמה
משמיטה שעברה והן הם אותם הנשמות שנאמר
בהם הי' שארכיל עולם חדש ראה) .והנה זאת
הנשמה נפשה בשאלתה הלא אני כבר תקנתי
המגיע לחובתי ולמה אהי' מעותד למקרים
למלחמת היצר ,ופן אלכד ח"ו .אזי השי"ת
מבטיח לאותה נשמה שלאיזדקרלפני' שום חטא
ועון ומשליט' עלהיצר וזהו ואברהם זק"ן(היינו
נשמה זקינה שקנתה חכמה כבר והיא מתוקנת
מכל וכל) בא בימים (הוצרכה לפעמים לבא
לימים היינו תחת הזמן ,ובפרט לפי רעת חכמי
השמיטותיצדק מאוד,להיות השמיטהזו שמיטת
הגבורה והשמיטה שעברה שמיטת החסד ,יצדק
מאוד ואברה"ם זק"ן היינו נשמת החס"ד
משמיטת החסד הנק' אברה"ם והוא זק"ן
משמיטה שעברה) ובכדי שלא ישלוטעליו היצר
אזיוי"י ברך את אברהם בכ"ל .ומה מתקו דברי
רז"ל שהשליטוביצרו.והבן.
רבס' בני וכשנר(תמוז-אב ,מא' ה נחמה א אות
א) :שכל הדינים בעת הגלות באו מסוד
פחד יצחק ,ובעת הגאולה ב"ב ימתקו הדינים
בשורשם ביובל העלית סוד החירות ע"י תשובה
עילאה (ובפרט לדעת המקובלים הראשוני' חכמי
השמיטותלהיות שמיטהזו לדעתם שמיטת הפחד
מוכרחת הגאול' להיות ע"י פחד יצחק ,ע"כ
בשמיטהזו הזהב חשוב מן הכסף).
[רראה גם בס' דרך*קטיך מ"ע א (אות כד)].

ובסן רגל מערה מע' ת ,ד"ה תורה אינהניקנית,
מביא מס' שג"ע :תורהשביזינונק' תורת

תנ

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' ק)

לעץ החתם

הבריאה .הבינה נק' בריאה ועיקר הפעולה כזה
השמיטה שמיטת הגבורההי'ע"יהבינה .משא"כ
בשמיטה שעברה שמיטת החסד [ומסחם הרב]:
והדברים עמוקים צריכיםעיון רב ,ובפרט בענין
השמיטות רבו הדיעותבין המקובלים ,ואכ"מ.

להתפשט מזיו שפעת כבודה להקרא בשם יה"
באיזה שם עד בלתי ב"ח עד שם שר"י שאמר
לעולמו די אבל למעלה ברצונו ית' במדות
עליונות אשר האציל הכל היה לרצון חסדו ית'
והארכתי לו בתשובתי אכ"מ ,עח"ש בהיכל א"ק
בדרושיעגוליםויושר,די כזה להעירך ואם חכם
אתהביןתבין את אשרלפניך.

סיבת בריאת העולמות הי' לפי שהנה הוא
ית"ש מוכרחשיהי' שלם בכלפעולותיווכו'.

..הלא המדרש הזה סובב על נסתרות לה'

עמ' ק

ובתת בס'עפרתצבי(זח"ג צט ,א [פרשת אמור,
ד"ה אלאודאי סתימא דמלה]) .אלאודאי
סתימא דמלהטיבוסגי עבד קב"הוכו' .נ"ב הנה
הרמ"ז חקר בזה וז"ל לחקור חקירהבענין זה אם
האבות הקדושי' היו מושרשים במדות הקדושות
בשרש נשמתם מה הוא הטובה שיחסם לחסד

עליון ,הלא בדין היו חייבים שיתעלו למעלתם
שהיו מושרשים בה,עיי"ש מה שתירץ ע"ז .ולא
ידענא מאי קא קשיאליה,וכיישאיזהחיוב אצל
הבורא ב"ה ,הן שמים לא זכו בעיניו ומי יאמר
זכיתי לבי ,הגם אשר היו קדושים הכל צריכין
לחסדו ית' כאמור עולם חסד יבנה ,ואין אצלו
שום דבר שיכריחהו ובוא וראה במדרש אמרו
ז"ל על פסוק ה' אלהי אדני אברהם וכו' ועשה
חסד עם אדוני אברהם בא וראה אברהם שהיה
החסד מתגלגל בשבילו בעולם הוצרך לחסד ,אנו
עאכ"ו ומקרא פשוט ולך ה' החסד כי אתה
תשלם וכו' .והנה אחי הרב החסיר מוהרר"א
מקאמרנא שאלני בע"ח ענף א' שכתב שם
מהרח"ו וסבת הדבר היה לפי שהוא ית' מוכרח
שיהיה שלם בכל פעולותיו עיי"ש ,וח"ו יש
במשמע שהיה במוכרח לבריאת העולם ,וכבר
מונחמןהראשוניםואחרוניםשאין הבורא מוכרח
לשום דברואין העולםמחוייב המציאות ח"ו ,רק
הכל בחסדוית' כאמור עולם חסדיבנה .והשבתי
לודקושייתוהיה על עולם השפל הזה מה צורך
היה ,ובזה תירוצו עולה יפה בכל אשר ימצא
בכחוית' בב"ח לברא ברא,יען אשר מדת מלכות
המדריגה התחתונה מכלעולם חפץ חסד ומבקשת

אלקים.

אולי יש להעיר ממ"ש בס' אגרא דקלה
בראשית (על פס' כ"א ד"ה הנה המרש"א
ז"ל) בדבר שאין המדרשיוצא מהש פשוטו.

פ'

ודוק אומרו סד"רזמנים.
ראה לעיל עמ'ג.

ביותר הגדלבזה הסימא עלהרב...בודאי לא
נעלם מןהרב ...שהכוונהעל ...אל"ף חכמה
אל"ף בינה ...ויהי' איך עויהי' בודאי הזמן
נבראהוא ...וגם הרב בעצמוביארלקמן [עמ'
קה] זה המאמר.
וכתב בס' פוי קרש הלולים (דרוש ג' רגלים
ד"ה ואולם להבין מקור הזמן) :נ"ל היות
ב'אלפישנין קדמה התורהלעולם,וב'אלפישנין
כתב השל"ה ז"ל אשר המה אלף חכמה אלף
בינה ,וכתיב האלף לך שלמה ומאתים לנוטרים
אתפריו.
ובסי עפרתצבי (זח"א סו ,ב [פרשת בראשית,
ד"ה ועד לא אעדי את ולא אתפשט]).אין
אנויכוליםלצייר שוםזמן בבורא כלעלמין כשם
שאין אנו
לצייר בו פרצוף ,כ"א מאצילות
ולמטה ,והזמן הוא בעליית רצונו לבררו הז'
מלכין (וזה נקרא זמן ז' מל"ך) בכח מ"ה וב"ן
החדש ,ומאז התחיל חידוש הזמן כגועלה ברצונו
הפשוט .וגם עצם הרצון נאצל מחודים מרצון
המאציל בכח רצון יותר עליון כו' והדברים

יכון.ן

עתיקין.

סור מרע

הוספות ~מ' קא עמ' קא-קט

רבס' שמאדנונה פ'בראויית [ד"ה]:יום אחד,
[וכ' רש"י] לפי סדר לשון הפרשה ה"ל
לכתוב יום ראשון .הרמב" 7הקשה לא יצדק

ראשוןכיוןשאיןיוםשניעריין במציאות.ותירץ
הרא"מ בימי משה ,הכותב ,ה" במציאות .ולי
נראה דידוע דהכלהי' במציאותביום ראשון ,רק
שנסדרכל א'על מקומו בשארהימים .וא"כהזמן
הוא ג"כ מן הנבראים ,ה" ג"כ הכל במציאות
ביום א'

:

רצוד שם פ' במדבר (ד"ה ויאמר עוד) :הזמן
הוא נברא כמו כל הנבראים ,וברא הש"י
את הזמן ששת אלפים ויום השביעיקדש ...וכל
הדברים ישוכו למקורם ולמקום חצבתם לחיי
התחם וישמח ה' במעשיו .והנה הזמן הלז עוד
כל ימי עולם מהגלה הזמן ובא ממקום עליך
לעוה"ז ואח"כ תחר לנרתיקו ,ותבין הענין כפי
קבלת חכמי האמת הוא באופן זה ,כאשר מתגלה
זמןיום א' בשבועלעתותי ערב חחרהיום לעולם
העליון ומתגלההיום השני עד כלותימי השבוע,
וכאשרתיתלמוימי השבוע ומתגלה הארתכנסבת
אז הוא עלחתהעולמותומתעלים ששתימיהחול
אשרנסתלקומן העוה"ז כ"א בזמנו ,ומתעלים אז
לאורעליוןיותר נפלא כערך .וכ"ה בשבועשני'
עד שתיתלמו ימי החדש אז מתעלים כל ימי
החדש למקום עליון יותר ,וכ"ה בכל חודש עד
שתשלם השנה ככל חלקי ימים וחדשים ואז
תתעלה השנה למקוםעליוןיותר ,וכ"ה בשמיטות
עד שנת היובל יתעלו השמיטות למקום עליון
יותר ככה יהי' עד ככלות ששת אלפים שנה
ויתגלה אלף השביעי אהובו כלהדברים לשורשם
~מקום מחצבתם למקום שממנו חתכוכלחלקי
הזמן.
קא
עמי 1

כעלעלה ברצונ"ו ...בכל הזהר אמר כדסליק

ברעותי'...
רכתה בס' עמודך צני (זח"א קפא ,ב [פרשת
המסב ,ר"ה הנה תסכיל דאתערוכו']) :תה

ועשה טוב

רצג

שאמרותמידבזוהרכדסליק ברעותא דקב"הולא
אמר כד רעי קב"ה ,ובלשון חכמינו כשעלה
ברצונו הוא אתה על" והתעוררותלמ"נ .והארכנו
בזה ת"ל נהקרמתילע"ח.
עמ' קא-קב

מחויב האדם להתפלל על חסרות בכל עת,

ואמרבזהר...מכי' מלפא יתרהב.

רכתם בס'בנייששכר(ניסן ,מא'גדרוש א' ע"ד
הרמז) :המצה קראו בזוה"ק מיכל"א
דמהימנות"א ,וצריך להתבונן על איזה אמונה
מורה הוראת המצ"ה .ונראה לומר דהנה הלחם
חמץ מגבי' א"ע ועושה פעולה בעצמו זולת
פעולת האומן שעשאה,כי האומן לא עשאה רק
כפי וציעור גודל הקמח והמים ,והעיסה מגביה
א"ע אח"כ בפעול' יותר ממעשה האומן ויוצאה
מן הגדר וגבול שגבלה האומן .משא"כ המצה
נשארת כגבולה וגדרה שהגבילה האומן .והנה
אבותינו כשהיו משוקעים בטומאת מצרים היו
משוקעים בהוך אמונות כחבות ,ואמונת מצרים
בימים ההםהי' למזל טלה בכור המזלות באמרם
שהכל מתנהג עפ"י המזלות וכפי התחייבות
המערכה .והנה כאשר הש"י הודיע לכני האדם
גבורותיו ושידד מערכות השמים ...הנך רואה
שאיל שום טבע המזל יכול לעשות שום דבר
מבלעדי השגחתו ית"ש .ע"כ מחויב האדם
להשליך יהבו על ד' ולהתרצות בגזרותיו הוא
היודע את הטוב לאדם ולבקשולחנן על כל דבר
מלפניוכיממנוהכל .והוא הרמח בפעולת המצה
כנ"ל שאין לה תועלת בעצמה לא תוסיף ולא
תגרע מפעולת האומן ,הנה צונו הש"י לאכלה
במצוהבזמןחירותינובזמן שנתוודעלכלכי הכל
בחפץ הבורא ויכלתו והשגחתו ,לא תוסיף ולא
תגרע שום טבע ושום מעשה הטבעחת זולת
בחפץ האומן היוצר כל ,הוא אלקינו .ע"כ קראו
בזוהר שם מצ"ה מיכל"א דמהימנות"א הבן
הדבר .הנה ע"י אמונה הלזו מחויבים אנחנו
לבקש כלצרכינו בכל עת חמן מהמשגיח והכל

רצד

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' קב)

יכול והנה תראה בזוהר דר'ייבא סבא ודי אבא
כד הוו מסדרו תכא קמייהו לא היו אוכלין עד
שיתפללו על מזונותם ואחר כך אכלו ,באמרם
כבר נפקתא מבי מלכא אתייהב וזה שרמז לח"ם
עונ"י שעונין עליו דברים הרבה ,כי ע"י הלחם
הזה מיכל"א דמהימנות"אעוניןע"ידברים הרבה
היינו כל התפלות ובקשות לבקש רחמים מבעל
היכולת המשגיח בפרטים ,הוא ע"י האמונה
הבאה לנו ברמז המצ"ה

ובש אטנא דבלה פ ,עקב [ד"ה] .המאכילך מל
במדבר וכו' למען ענת"ך ולמען נסת"ך
להטיבך באחריתך צריך להתבונן מהו העינוי
כמן ומהו ההטבה כאחרית עלידו הנה אמרז"ל
לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן ,הכוונה
דמקכלי התורהצריכיןלידע אשר כל השתדלותם
בעסקי העולם לא יגרעו ולא יוסיפו רק נפקתא
מכי' מלכא יתייהב ,ואמרו בזהר כשאפילו הי'
מקריבין תכא למיכל היו מתפללין על מזתם
ואח"כ אכלו ,ואמרו השת"א נפקתא מבי' מלכא
איתייהב והנה בבואם לארץ יחשבו כי רב
השתדלות כעבודת שדה וכרם יתרבה פרנסתם
ויתבטלו מן התורה ועי"ז יגורשו מן הארץ ח"ו,
ע"כ נתן להם השי"ת מעורם את המן להורות
להם שכליום ויום הואניסיי רק בהשגחתו ית',
ויכירווידעו הדבר הזה גם בארץ וז"ש המאכילך
מן וכו' למעץ ענת"ך שתהי'עני כלילה שאין לך
מזון סעודה אחת למחר ,ולמען נסת"ך יעשה לך
ניסים בבקר ,ועי"זיטיבך באחריתך בארץ
ובש מגידתעלומה(על פ,מאימתי,דף ב' ע"ב)
[ד"ה] תוס' כד"ה מורעה שהעני וכו'
תימא עני גופי' מתי יתפלל וכו' נ"ל לתרץ
קושיתם עפ"ירברי הזהר בשלח דף ס"ב ע"ב ,ר'

ייסא סבא לאאתקין סעודתא בכליומא עד דבעא
בעותי' קמי' קוב"ה על מזונו ,אמר לא נתקין
סעודתא עד דתתיהיכ מבי' מלכא לכתר דכעא
בעותי' קמי'קובייה הוה מחכה שעתא חדא אמר
הא עידן דתתיהיב מבי מלכא אתקינו סעודתא.
ודא הוא אורחאדאינון דחלי קוב"ה דחלי חטאה

לעץ החיים

עכ"ל והנה מדקאמר ודא הוא אורחא דאינון
דחלי דקוב"ה רחלי חטאה ,הנה מהראוי לכל בן
אדם מישראל לעשות כל וזה דאשמועינן התנא
משהעני נכנס לאכול פתו ,והנה מהראוי לו
להתפלל קודם עלמזוני' דתתיהיבלי'מל השמים,
הנה יקרא ק"ש ויתפלל ויאכל לשובע נפשו
ובהנהגות ישרות (אות ל) להתפלל בכליום על
פרנסהויכויןלקייםציווי רז"ל שגזרו
אומר בזוה"ק להתפלל בכדי שיאמין שכל
מזונותיו באין לו בהשגחה ולא משום ענין
הפרנסה גופא,כי הש"י יורע הטוב יותר ממנו
[וראה עוד כס' אגרא רפרקא אות מא].
עמי קב

ונקדים לך הקדמה מן והר חדש...

[במאמר

הבא משתמש ג"כ בדברי הזה"ח הזה,

אף כי לענין אחר ומהמת שנכבדות
מרובר בו בעבודת ה' ,העתקנוהו לכאן].

כתש כס' פרי לרש הלולים (דרוש ג' רגלים
מר"ה ואולם להבין מקור הזמן ואילך).
והנה בעת אשר יעלה על רצון העובד השם
לעשות איזה עובדא או דיבור ילמוד מן הבורא
כ"ע אשר כמה תקל כמתקלא כל מדה ומדה,כי
נראה בחוש הראות הדרך משל כבואו לאדם
לעשותאיזה כבר מה כמו החסד וכדומה ,מתאוה
תאוה לאיזה מן הדברים ,משתוקק ובוער בלבו
הדבר עד יוציא מחשבתו אל הפועל לא ינוח
משלהובי רעיוניו והנה כמה ואיך ומה נאוה
היותו במשקל הטוב אזי הוא תפארת לעושי'
ותפארתלו וכו',וכי המשקל גופאצריך לשוקלו
כמשקל הנאה אם ע"פ משקל המלך .וזה הוא
מאתן מאתן ד' מאהזוזישויא כו' ד' מאותעלמין
דכסיפין המבוארים באידרא על וישקול אברהם
לעפרון ד' מאות שקל כסף עובר לסוחר ,דמתקבל
כסחורתא ככל מדינתא וכו'

ואולם היוצא לנו מזה אשר השבירות כלים

סור מרע

הוספות (עמ' קג)

ואח"ז תיקת המתקלא ,האמנם ביארם
האר"י ז"ל שהי' מתחילה השבירה בכדי שיהי'
שכר ועונש ,אבל שבעיםאנפיןלאורייתא.כילפי
דרכינוהי' בשביל זה בכדי ללמד לאדם דעת,כי
ממנו נקח לעבדו ומתורתוילמדנו ואלתהי רחוק

בעיניך זה הדבר ,צא ולמד ממה שכתב בזה"ח
פ' בראשיתדףי"ג וז"ל ,שאלר"י לר"א וכו' אם
לאו חטאה הוה ,א"ל שאל יאות אנת למשאל
כאורייתאוכו' אמרהאי קרא דכתיכוירא אלקים
כי טוב,אי קודם הפעולה יאות הוא ושפיר ,אלא
מה דאמר אחר הפעולה משמע דלא הוה ידע
מקודם ,לכן עיקר הפעולה ויופיו ותקוני' וכו'
דכתיב וירא ואח"ככי טוב אמרלי' לאו חטאה
את וצריך למשאל ,עד ודא הוא אזהרה לב"נ
דאמר ר"י כשילמד אדם מעשה בראשית פעולתו
של כל יום אין לו לשאול על מה שאינו מצוה
עליו ולומר פעולה זו למה נעשית כך בדמותזו
וזו נעשית בדמות זו אמר לו תדע למה וירא
אלקים כי טוב לעשותו ,וע"כ אל תשאל יותר
ועודכדי להזהיר את האדם ולהורות להם הדרך
הנכוןכיגלויוידועלפניו הפעולה קודם שיעשה
ולא רצה לומר טוב הוא זה עד גמר מלאכה.ולכן
אין ראוי לאדם לשבח הדבר עד סיומא שמא
ימצא בו גרעון ויתבדה ויאחז בדבריו אמררבי
ברכי' כן ראינו בכמה מקומות שנתן הקב"ה
אזהרה להזהר ממנו אע"פ שלא הי' צריך לו,
והכל גלוי לפניו ,אבל כדי לתת אזהרה לאדם
הוצרך לעשותכן ע"ש עכ"ל.

ומזה תלמודלענינינו כמהצורך העבודה התמה,
השבירה של הנקודות ג"כ צורך גבוה
כההוא דאמר רבי אליעזר בן עזריה לישתמיש
אינש בכסא דמוקרא ולמחר ליתבר וכן הצורך
לעבודתינו כמה שרמזנו למעלה,גם המשקלצריך
לשקול אםישקול אותוויהי' המשקל ע"פ משקל
המלך וכבר אמר הכתוב נפשי יצאה בדברו ,אם

שיתבטל כלי שלו לא ישגיח בכדי למלאות
תשוקת נפשולאלהיו .וכמהמן החסידים העושים
רצון קוניהם ולא משגיחין לשקול שלא יתבטלו
כליהם .צא ולמד מדכתי ר"א כר אהבה הקדמנו

ועשה טוב

רצה

בענין מאתן מאתן לכן רמזהלנו התורה הקדושה
באמר פרעה ליוסף לאמור לאחיו ועיניכם אל
תחוס עלכליכםכי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא
והבןכיזה הוא רמז נפלא במהשהצדיקים מכלים
גופיהם מגודל שעשועי' במלכם ,אשר בראותם
כל טובה הצפון להם ואמנם גם המשקל צורך
עבודה הרצוייה יותררצויי' הכללפי הדרך אשר
תורה לנו התורה הקדושה לעמוד בקו הקיום
יעמודחילפני ד' וכאמת ע"ז ככהרכייש קונה
עולמו בשעה אחתויש בכמהימים,כיאין אתנו
יודע איזה רצוי'יותר ואנחנו לא נדע .אבל תלוי'
ברצון יודע תעלומות הבוחן לבות ד'.
והנה רבינו הקדוש צוה לנו לבחור הדרך אשר
הוא תפארת לעושיה הוא אע"פ שיתבטל
כלי שלו בודאי מה טוב ,אבל עכ"ז יותר רצוי'
במה שיהי' לו תפארת מן האדם ,ר"ל שיעמוד
בקיומוולא יתבטלויהיה אדם,והיא תפארת הוא
קו האמצעי כף לשון מכריע בנחים .לכן תיכף
צוה לחשב הפסד מצוה להיות מחשב תמיד
ושוקל בפלס פלוסין של שנים עשר מנה י"ס
גבולות י"ב שערים המצוייני' לעם ד' זרע קודם
כנייעקביוסף וזהוצורך העבודההרצוי' תפארת
לעושי' ותפארת מן האדם ,לפעמים לא ישקול
העבודה וישים נפשו בכפו להשתמש בכסא
דמוקרא ,ואם תשבר כוונתו הרצוי' לא ינחהוכי
שומר כל עצמותיו אחת מהנה לא נשברה ,אבל
הוא לא ישקולכי שומר רוח לא יזרע ומי יודע
אם לעת כזאת הגעת למלכות ,השלך על ד'יהבך
ואםה"י ישפוט בו האור ויתבטליש קונה עולמו
בשעה אחת .ועיין כ"ז בעצמך בדברי רבותינו
הקדושי' עבודת המלך הטוב.
עמ' קג

עחן רתראהפלאי פלאות.
וכתב בס' אגפא דקלה פ' בראשית [ד"ה] .ר"ש
בן יהוצדק שאל לר' שמואל ב"ג מפני
ששמעתי עליך שאתה בעל הגדה מהיכן נבראת
האורה וכו' והבהיקזיו הדרו וכו' מקמי כן מה

רצו

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' קג)

היו אומרין וכו' המאמר הזה תמוה בעיני כל
דואיה ,א] יקשה למה אמר דוקא שאתה בעל
אגדה ולא אמרוכן האגדות .ב] יקשה למה הקשו
דוקא באור מהיכן נברא ולא הקשו כן בכל
הנבראים,כי באמת הבורא יש מאין ברא בכחו
הכלמאין ואפס.ג] למה אמר אורה ולא אור ד]
מלמד שנתעטף ב"ה וכו' א"כ כבר הי' האורה
כיון שנתעטף בה הקב"ה ,וא"כ הדרא קושיא
לדוכתה מהיכן נברא .ה] מאי קושיא מקמי כן
מה הי' אמרין דילמא ג"כ כך הי' אומרין .ו]
ממקוםבית המקדש הוא קשההציור ,ומקוםבית
המקדשעדיין לאהי' ועודרבו הדקדוקים .והנה
ידעתי גם ידעתי שחכמינו מפרשים זה המאמר
עפ"י נפלאות מתורתנו ,והנה אני הקטן בעניי
אפרשנוג"ככיד השם הטובהעלינו ,וברמז מועט
ובהקדים הקדמות אמיתיות מקובלות.
א] נתב הרבבמאורי אור מערכת אות האלףסי'
כ"ט אגוד"ה גימטריא חו"ה בסוד המלכות,
כי כה נאגדים האורותהעליונים וכן נק' מצד זה
אגדה עכ"ל .ב] ידוע התפשטות האורות בעולם
המלבוש לא הגיע שום אות מאותיות השמות
ואורותהפנימים למלכותולית לה מגרמא כלום,
עייןציורם בספר שערגןעדן.ג] אקדיםלךלשון
הספר הנ"ל בשער ד"א פ"א ד"ז ת"לזכור תזכור
מה שנתבאר בתחילת ש"א שכל חלל הטהירו
נעשה במקום נקודה האמצעית שה"ס נקודת
המלכות שהיתה גנוזה בא"ס כמש"ש ,ומן
הרישום אור שנשאר באוהו מקום מאור נקודת
המלכות בסוד לא זזה שכינה עד שעשתה רושם
כמ"ש מזה נתהוו האורות שבטהירו עילאה
כמש"ש ואח"ז נעשה טהירו סתם ובתוכו י"ס
מקוריות ,ואחר שירדעליהם האור מא"ס דרך קו
היושר כבר נתבאר שם שלא הגיע זה האור
לספירת המלכות שכברנסתיימו כל ההויות שהם
סוד אורפנימי של עולם המלבוש בספירתיסוד,
ולכן אמרו דלית לה מגרמא כלום .וא"כצריכין
אנו לידע ולהודיע מהיכן הוא התהוות ספירת
המלכות .ואף כי אמרנו למעלה שאור המלכות
הוא שכל הספידותנותניך לה כ"א מחלקו וכו'

לעץ החיים

זה קאי על האורהפנימי והמקיף שלה וכו' אבל
עצם מהותה מוכרה להיות תהילה שהרי אמר
בספר הבהיר וכו' לכן תדע שעצם מהותה של
המלכות מן עולם המלבוש נעשה מהרישום
שנשאר מנקודת המלכות שהיתה גנוזה בא"ס,
ומרישום רישומו נעשה המלכות דאצילות וכו'
וכן המלכות שכל פרצוף וכל עולם וכו' והכל
מרישומו ראשונה וכו' שה"ס מדליקנר מנרוכו'
ד] עתןביאירנתיב הדר הואהיסוד הדר הוא לכל
חסידיו,וכןזי"ו הוא היסוד מבואר בספר מאורי
אור ה] עוד נקדים הקדמה מספר זהר הרקיע
בשם מהר"מ פאפירש וגדולה היא אלי ,על מה
שאמרו שהצמצוםהי' באמצע אורו כתבוז"ל מה
שחך לומר בנקודה אמצעית ולא עוד אלא שאמר
אשר בו באמצע אורו ממששהרי באמצעיתחייב
התחלהוסוף ,ואם שיש לדחותולומר שאף אנחנו
לא נדע האמצעי הוא יודע ,והוא דבר שאינוכי
אין שייך אמצע בדבר בלתי בעל תכלית חקור
ע"זכי האמצע הואמן הגדרים מכל דברשיובדל
ויוגדר אינו בלחי נעל תכלית .ולזה הי' נראה
לומר שהכוונה הוא בבת" היותר שפילה בו וזה
נק' אמצעי כשם שהארץ עומדת בגלגל במקום
שפל נקודת המרכז כך הנאצלים בערך המאציל
נמצאו בבחי' היותר שפילה ותחתונה אשר בו.
וגם זהאינונכון ,שהריאין לומר שפל אלא בדבר
המתחלקים והנה הוא ית"ש אחד בלתי מורכב
וכל דברשאינו מורכבאינונחלק א"כמאי אמצע
זה דקאמר והרב המקובל האלקי כמוה"ר יוסף
זללה"ה כתב הרצון להאציל כתר הגנוז בו
והמשוערים הדברים בהם חכמתו ובינתו ודעתו
שהיא אחד בו מכל צד מהות הדברים להיותו
מקומם בעל ו"ק והמקום להאציל בו הוא
המלכות וידעת כי היכל קודש באמצע וז"ש
הקב"ה מקומו ש"ע והוא אינו מקומו וז"ש הנה
מקום אתי .והנה לא ידעתי אם יאמן הוא שיש
שורש ספירות בא"ס ,איברא שבנגער אבי"ע כתב
הרב קרוב לזה שאמר שם הבחינה היותר שפילה
מכלבחי' הא"סוכאילו נאמרדרךמורל המלכות
דמלכות א"ס ,אע"פשאינוכךכיאין דמות כלל

סור מרע

הוספות ~מי קד עמ' קה-קו)

ח"ו רק לשבר האזן הוא אשר המאציל יותר
מובחן מן הנאצל ע"כ ,עכ"ל הרב בזהר הרקיע,
ולזה הפירוש הסכים הרב בשער ג"ע ,ובזהתבין
דבריו שהעתקתי למעלה .והכוונה בדבריו
שהצמצום הי' בנקודת המלכות הגנוזה ,ורישום
אור נשאר במקום הפנוי הוא נקודת מלכות
דמלכות.
והנה ע"פ הדברים והאמת הנ"ליתפרש המאמר
שמעתי עליך שאתה בעל אגד"ה דייקא
(עיין בהקדמה ראשונה) ,ע"כ מהראוי לך לדעת
מהיכן נבראת האור"ה דייקא לא אור,כי אורה
כינוי למלכות לשת נקבה .א"ל מלמד שנתעטף
בה הקב"ה כשלמה ,והבן כי כנקודת המלכות
הגנוזה הי' הצמצום ונתעטף בה הקב"ה כינוי
ליסוד ומזה נתהווה מרישומו ומרישום רשימו
מציאתה בכלעולםועולם .אמרה ל" בלחישהכי
הדבר נסתר למשכילים כאשר כתב הרב מהר"מ
הנ=ל ,כמו שהבאתי לעיל שכתב וז"ל והנה לא
ידעתי אם יאמן הוא וכו' דום לה' והתחולל לו
ושקור על דלתי החכמה ותבין .ע"כ השיב לו
מקרא מלא הואוהבן .וז"ש ג"כ אלמלא שדרשה
ר"י ברבים לא ה" באפשר לאומרו ומקמי הכי
מההי'אמרין,כי על כרחךהיוצריכיןלהבין מה
שה" מקובל בידם נקודה אמצעית ,האיך יצדק
זה הלשת ,אך הי' מדברין ברמז כפשוטו היכל
הקודש מכות באמצע .הגם שהוא הוא ,אך היו
הדברים ברמז עצום מובן למשכילים .והשי"ת
יראנו נפלאות מתורתו.
עמי קד

המההיוצרים וכו* עם המלך במלאכתו .וזה
נמל"ך בנשמותיהם שלצדיקים.
וכתב בס' אג"א דבלה פ ,בראשית [ד"ה]:
בנפשותם של צדיקים נמלך .כבר ביארנו
כמה פעמים שהתעוררות הבריאה הי' להקרא
מלך ,דלא יתואר בזולתעם .ואיתערותא דלהתא
ה" מה ששיערכביכול בדעתו מהשיסגלו נשמות
הצדיקים תורה ומע"ס ,ואצלו ית' עבר ועתיד

רעשה טוב

רצז

שוין,וזההועיל במקום איתערותא דלהתא,והבן.
ותבן מה שאמר עם המלך במלאכתו.
ובסי ריח דחופים (על דףי ע"ב ד"ה ע"כ
קראו) :כשעלה ברצונו ית"ש לברוא
העולם (הנה לא היה איתערותא דלתתא) הנה
ישראל עלו במחשבה (ההנו נתעלו במקור
המחשבה היינו עליות המחשבה הינו ברצת
שהוא למעלה ממחשבה) אשר הש"י יהי' לו
תענוג ושעשוע בישראל .וזהו נמלך בנשמותיהם
שלצדיקים המההיוצריםיושבינטעים עם המלך
במלאכתו .א"כ ישראל נתעלו ברצת מבלי טעם,
כי לא סיגלו עדיין מצות ומע"ט ,אעפי"כ
כשכילםנבראהעולם א"כישראל בפרטכשמגיע
זכרונם לרצתראויים להוה~ע מבלי טעם.
עמ' קה-קו
את הכלעטיהיפה בעתו ,א"ר ששומא בעתו
בראהעולם ...א"ר אבהו מכאןקוהיי הקב"ה

בונה עולמות ומחריבן ...בכדי שיווי* שכר
ועונש.
וכתב בס' אגפא דגלה פ' בראשית [ד"ה] :ר'
הנחומא...הביא הפסוק את הכל עשהיפה
בעת"ו,דירועמענין שבירתהכליםז'מלכי ארום
שהשי"ת בראעולמותוהחריבן,וע"זיתחמץ לבב
אנושלמה עשה השם ככה,הי'לו להבראותתיכף
עולם התיקת והשפע בהתלבשות הפרצופים.

והנה הוא סוד ד'ליראיו ,והוא צורךגדול לעולם
להיות שכר ועונש ע"י העלאת ניצוצי הקרושה
בכל פעם .ועוד טעמים כמוסים הצריכים שימוש
חכמים .והנה שבירת הכלים ה" קודם התלבשות
הפרצופים שבאה השפע בלי התלבשות
הפרצופים ונשפע השפע פתאומים בהפלגה עד
שהזריח השי"ת עולם התיקת והשפע באה
מפרצוף אל פרצוף ע"י צינור היסוד צדיק ררך
משפיע ומקבל בצינור המיותרוהבן .וזה פירחח
הפסוק את הכ"ל (יסוד צדיק)עויה יפה בעתו
(דא עתו דצדיק ע"ת לעשות לה') .ונרמז ג"כ
הפסוק כפירוטו שבעתו ובעונתן נעשה הכל

הקדמה ודרך

רחצ

הוספות (עמ' קו עמ' קז-קח)

דהיינו התהוות עולם התיקף אחר עולם התהו
דוקא וז"ש בזיעתו נברא העולם לא הי' ראוי
העולם להבראות קודם לכן והבן .מכאן שהי'
בורא עולמות ומחריבן וכו' והנה טוב מאודדין
הנחןלי וכו' רצ"ל א"ת כ"ל כנ"ל ,והנה טו"ב
מאו"ד רצ"לועולם התהוג"כהי' טובצורךגדול
מאד לעולמות ,רק זה הוא טוב מאודוהבן.

ועוד

שם פ' וירא (ד"ה במדרש דרש הפסוק):

מובן הדבר בסוד ד'ליריאיו שהש"י ברא
עולמות ומחריבן (כאשר ידעת מסוד ו' מלכי
אדום שהיו העולמות מתחיל' בסוד היראה
ונחרבו וניתקנו בסוד הקוין כביכול בציור בחי'
אדם ובסוד האהב' מובן למשכילים) .והנה כבר
כתבנו במ"א קשעי"ז נתהווה בעולם סוד היראה
וסוד האהבה ובזהתביןתיקון הזדונות לעשותן
כזכיות עלידי תשוב' מאהבה .והנה מזה נתהווה
שכל הדברים הטבעיים שבעולם העשי' נבראים
מכלי תיקון עד יתקננו סוד האדם המתוקן ,וזה
כל עבודת האדם בעוה"זלהביא כלהדבריםלידי
תיקון ע"י מעשיו ועי"ז יהי' שכר ועונש .ובזה
יובן הפסוק סודי"י ליראיו ,סודי"י מה שהי'
בונה עולמות ומחריבן מובן ליריאיוכי כן היו
העולמות תחילה בסוד היראה ונתקנו בסוד
האהכ' וכנ"ל והכן ...ובזה תבין א"ל הקב"ה
לאברהם (להודיעו סוד המילה האיך יהי' זה
שיבא האדם אחרי המלךמלכי המלכים לתקן את
אשר כבר עשהו) דיו לעבד שיהא כרבו רצ"ל
שגם הש"י כביכול ברא עולמות והחריבן שהי'
כדישיהי' עולם הכחיר'ונסיון
מקודםבלי
ירא' כנודע ,ע"כ גם האדם נברא
ויתהווה בחיה'י
וי
קה
בלתי מתוקן עדיתוקן ע"י האדם המתוקן וכו'.

עמ' קו

אותןהסוכרים שהעולם חוזר בשמיטהויוכל,
ויש להם סמך כאד"ר...
[ראה לעיל עמ' צט ובהוספות לשם]

וכתב

בס'

קמרת צבי

(הגהות והוספות לס'

לעץ החיים

זהר"ק פ' תרומה קכו ,ב [ד"ה שתא אלפי
שנין תלען כו']) :והנה הזמן מקובל אצלינו מן
המקובלים הראשונים אשר הומן הוא בחי' שנה,
סוככ הולך כדרך שמטותויובלות.ויש סמך לזה
באד"ר דף קל"ו א' נ'שנין דיובלא נ' אלףדרין
דזמין קב"ה לאתבא רוחי'לי' ולשריאבי' .והנה
הגם אשר בלק"ת פ' קדושים לכאורה נראה אשר
נוטה מן זה הדרך ,אבל אל תטעה בשם,כיאינו
חולק רק על אותם שאומריםכיזו שמטה שניה
ומייודע אטה שמיטה הוא ,ודוק היטב שם .אבל
על הכלל הזה המקובל מן הראשונים בודאי לא
יחלוק
עמ' קז-קח

דרכייחוד השםכינוראהואכו' למסורנפשו
לה' כו'ליחד באחד אמת עד א"ס ב"ה סבה
ראשונה עלת כל העלות כו' ואז כשם
שהעולמות משתלשלין מעילא לתתא מעילה
לעלול ברצוע ית' בשעת הבריאה ,כך אט
מיחדים שמו הגדול בכליום מתתא לעילא
מעלוללעילהכו'וזהותכליתעכודתיע כק"ש
וכתפלה ,ובפרט בעבודת הקרבנות ,עין זהר
(פ' נח דף מה) במאמר אר"ש ארמיתידי
בצלו כו' ושם תראה נפלאותבוראינו מתקלס
ומתעלה מעלה לעלה עד א"ס כו'.
וכתב בס' קטרתצבי (זח"א סה ,א [פרשת נח])
[ד"ה] אר"ש ארימתידא וכו' הנה מאמר
זה מביא מהרה"ו כע"ח דרושי עגולים ויושר
וז"ל בענף ד' ,ואם תשיםעיני שכלךלדייק שם
היטב כל המלות המיותרים והכפולים והרמזים
הנרמזים אל המבין במאמרם הנ"ל ,תתפלא
ותשתומם בראותך כמה מדרגות על מדרגותלאין
קץ מספר קדמולהי"סהנקראיםאצלינו בשםי"ס
דאצילותוהמעייןבחבורינוזה אםיזכהידעויבין
ויעמוד על מתכונתו וכו' עיי"ש וגם בפ"א מסדר
אצילות למהרח"ו וכו' .ומעתה תבין אשר אין
בידינו לפרש זה המאמר כי האיך נרמזו בכאן
התחלקותד' עולמותהנקראים ראיה שמיעהוכו'.

סור מרע

הוספות (עמי קז-קח)

אמנם האיש הירא וחרד לדבר ה' לשמועוכהבין
דבר ה' יוכל להבין דברי המאמר הזה מעט מן
המעט אפס קצהו כחוט דק מן הדק באבנתא
דלבא אם ילמוד בחיבור ע"ח עד סוף היכלות
דא"אמן המדרגות הקודמותלאצילות אשרביאר
לנורבינו,יכולכל אחדהמעיין בלבונפשלתפוס
איזה בחי'להבין במאמר הזה מעט ,אחד מרבוא
רבבות מדרגותהנרמזים במאמר הזה ,וכ"זלהבין
לפי שכלו ונפשו לעצמוכפי מה שנראהלפי קט
שכלו ,אבל לא לגזור אומר ויקם כי הוא זה
בדוקא וכו'

והנה כל מה שאני אומר כדרך אפשראני אומר,
כי סודות אלו עמוקים מני ים והעצה
היעוצה להבין הדברים מעט מן המעט לעיין

היטב כדברי רכינו כהיכל א"ק וכהיכל עתיק
וא"א ,ואז תבין באבנתא דלבא כנ"ל מעט מן
המעט כו' ואז בכל פעם תמצא מעדן לנפשך בכל
רמזי הזהר הקדרש במאמר הזה והנה אחיידידי
המאמר הזה בכאן ובפ' פקודי נסדר ברזא
דקרבנין לא על שעת בריאת העולם ,אמנם על
שעת עת רצון הנעשה ע"י הקרכן אשר בו

מתעוררין העולמות כו' עד למעלה ראש עד א"ק
כו' והנהע"י הקרבן נתקרבונתעלו העולמות עד
עלותם ג"כ למעלה ומתעורר רעוא דרעווין עד
למעלה ראש א"קועי"ז מתחדשין העולמות ברבו

יתיר להמשכת נשמות לתוספת כרכה וקדושה
ויחודפנים בפנים ,והוא דוגמא מה שנעשה בעת
רצון בריאת העולמותוכו' נתעורר הרצון העליון
ונתחדשו עולמות חדשים שמים החדשים וארץ
החדשה אשר ב"ה וב"ש עושה ועומדים לפניו
וכלם בדרך כללותם הכל נעשה דוגמת כריאת
העולם בז' ימי בראשית .וע"ז נתיסד המאמר
הלזה ומסדר דוגמת בריאת עולם איך נתעורר
הרצון העליון הקדום לכל הקדומים שלא ע"י
המעשה כ"א כדרךנסע"י הדעתכלי העלאתמ"ן
וכו'

וכאשר נסדר בכאן כמה עולמותלאין קץ קודם
בריאת העולמות ע"י השתלשלות

ועשה טוב

רצט

המדרגות מעלה לעלול ע"י כמה פרגודים
ולבהטים ,כמו כן צריך לעבודת הקרבן והתורה
והתפלה להתבודדות וטהרת המחשבה ורדיפת
רעותא הוא הדעת דמחשבה עלאה למרדף
אבתרי' כמו בעליית הרצון הבורא ב"ה ע"י אלף
אלפים רבוא רבבות מדרגותאיך וכמהומתי .כמו
כן ק"ו בן בנו של ק"ו צריך הטהרת המחשבה
מקודם ברורים וטהרה לאדם השפל הזה העובד
בעולם הזה הגשמי,בכדי להתגדל ולהתקדש שמו
ב"ה וב"ש בעולמות אשר ברא כרצונו וכרצון
יראיו ,ויהיה הכל לנחת רוח לעשות רצונו ולא
ימשול זר ולא יבא ערל וטמא ח"ו בשערי
היראים וע"ז סובב והולך המאמר הלזה ,עד
שסיים זכאה חולקיהון דצדיקייא בעלמא דין
ובעלמא ראתי אשר הם זוכים להעשות לחדש
בכל יום תמיד מעשה בראשית לפי כח מדרגת
כל אחד בחמלת השם עליו לעזרו בעזרת ה'
בגבורים ואין להאריך בכאן בזה ,וכברהורולנו
רבותינו בזה דרכים מדרכים עמוקים בסודות
התורה והעבודהלאין קץ ומספר ,ולא באתיאני
השפל בזה אלא להורות הדרךלחברים אנשיגילי
וחברתי אשריעיינו במאמר הזה המדבר כקרכן
בעבודה ומדמה אותו דוגמת בריאת עולם ממש,
והרי זה בא ללמד על עבודת תורת אדם ונמצא
למד איכות בריאת עולמות בקדמון מקדם
קדמוניות עולמות לאין קץ הקודמים לעשר
ספירות דאצילות.ינחני השם במעגלי צדק למען
שמו ב"ה וב"ש,להביןולהשכיל להעמיק באורות
נעלמות המקווי' אלינו להתגלות לנו ועל ידינו,
כאמוריהי חסדך ה'עלינו כאשריחלנולך.ותיבת
עלינו טעמו על ידינו ,וכאשר יחלנו לך מעיד
עליו ,והבן כו'.
דע לך אחי אחר שהקדמנו אשר זה המאמד
תכלית לצורך עבודת צדיקים ברזא דקרבנין
ברזא דצלותין כמו שהתחיל הקדוש ארימיתידי
כצלותאלעילאוכו' להודות עדהיכןצריך העובד
והמתפלללהריםידא בתפלתו הוא כל כחו,והיד
הוא חותם כח העבודה כידוע לבעלי העבודה
הזאת וכו' .והנה עיקר העלאת התפלה עליות

ש

הקדמה ודרך

הוספות ~מי קח)

עולטות עד ועד בכלל עד א"א דאצילות ,וביאר
בכאן בדרך כלל סדר השתלשלות המדרגות
שקד 15לס"ס אלו דא"א דאצילותהנקראים בהזם
ט' היכלין ,והעובד בתפלה שהוא במקום קרבן
עולה ,עולה למעלה עד עתיק עד א"ס .אמנם
עיקר העבודה עד א"א דאצילות לקשר אצילות
ב5אציל ,והא"א בעצמו כולל הג' רישין כידוע
לעוסקים בדע"ח ובפע"ח והנה אחר שביאר
בקיצור סדר המדרגות עד כואו לעולם אצילות
55עלה לחטה בהשתלשלות אל ט'היכליןאלין,
א5ר רעותא דכל ט' נהורך דקיי 15כלהו
במחשבה דאיהו חד מיכיהו בחושבנא ,ר"ל
הרצון של ט' נהורך אלו למרדף בתרייהו להיות
האדם העובד רודף אחריהם כאמור ונרעה נרדפה
לדעת אתה' ,החנולעורר מ"נ עדאותן ט'נהורין
הוא הא"א לבררוללבן הטובכזיכוך אחרזיכוך
בנר"נ ח"יחידה עד עלותה למקומה מעולם ועד
עולם עד עולם אצילות ,וכ 15שהאריך הקדוש
הלזה למעלה בהיכלות ,וכמבואר בתורתרבינו.
ה נאמר ויהי דוד בא עד הראש אשר
יהנ
נשתחווה שם לאלהים ,הגם שדרשו חז"ל
5ה שדרשו ,אפנם רזא ד5לתא אשרעלה למדרגת
ראש בתפלתו ועבודתו ,כמו נקרא ראש השלישי
עדנוהעצניכידעלךאחיידידישאיןיכולתביד
שום עובד להעלות מ"נ ולעבוד אל הא"ס ב"ה
וב"ש ,כי דרכי התורה מורים לנו כאשר באה
הקבלה מרבותינו לעבוד דרך צנורי היחוד בכל
לב ובכל נפש ומאד הידוע לבעלי העבודה,
להעלות "6נ בק"ש ותפלה ליחד זו"נ ,ובק"ש
להמשיך הטפה ארזא 5עתיקא והוא רישא דלאו
רישא ולאידע ולא אחידע ולכן באד"זדף רפ"ח
ביאר אורות העליונים הדקים 5ן הדקים וכינה
אותם לשםרישיןלומר שהוא ראש ועבודהויחוד
ש15ית'וכו' .והנה כל העבודות הכל לקשר שם
הוי"ה ב"ה וב"ש והגם שהוא עלת כל העלות
אחדיחיד ומיוחד ,רצונו ית' כ"ט וב"ש שיהיה
כל העבודה על רושם שמותיו ית' ב"ה ולא
למעלה 5ן השם הוי' ב"ה ראש כל השתות
והמדרגות אשר בו נרווחים ע"פ קבלת חז"ל

לעץ החים

מבלי שיאמר האדם סתם אתפלל אל א"ס ב"ה,

כילית תחשבה תפיסה בר' כלל ,וכאשר הארכנו
בזה ת"ל בהקדמת פע"ח,והבןזה .תהוויהידוד
בא עד הראש ,החנו שהלך ב5דרג'ונגוען לגבול
הראש הוא הראשהעליון 5ן ג'רישין וכו' .ואי
לזה דרשת חז"ל שבקש דוד לעבוד ע"א,כי גם
לדוד עד לשם סכנה עצותה ,וכבר א5ר דוד
בעצ 15לא הלכהי כגדולות ובנפלאות תמני וכו'
אכל לעלות עד הראש סכנה עצומה ,ובפרט דוד
שה" אזי5י הקטנותלווהדיניםהיושוריםעליו
ר"ל אז ,הוא בודאי סכנה גדולה לעלות עד
הראש .וזה טעם והנה חוש"י הארכי לקראתו
ואדמה על ראשו אכ"מ להאריך ולהטעים וכו'.
והוא רמז סוד מאתרם ז"ל העושה תפלתו עגולה
סכנהואין בה תצוה ,ואם קאי עלתפילין ה" לו
לותר העושה תפילין עגולין ,אמנם 5רו5ז ל5י
שרוצה להתפלל סתם להשי"ת לא"ס ולעלות
בלתי מדרגות השתלשלות צנורי יחוד שמו שם
הנכבד והנורא הו" ב"ה וב"ש ,ועולה עד
הצמצום ראשון אשר הוא עגול כמבואר בענפי
ע"ח ,בודאי הוא סכנהואין בו תצוהכי שם הוא
אור פשוט בלי לבוש ולית תחשבה תפיסה ב"
כלל ,והוא דין קשה כאתור כי ה' אלהיך אש
אוכלה.ודי בזה לסבין מדעתו.

עמ' קח

להיות המיהד באחד אמת מוסד נפשו...

ראה בס' אגרא דגלה פ' תולדות (ד"ה ויצו
אבימלך) ופ' ויגש (ד"ה אלכה ואראנו).

להיותהמיחד באחד אמת מוסד נפשוומתיחד
באהבה עם כללות ישראל ...עם נשמת
הצדיקיםהעוליםלמ"נ...
וכתב בס' בית ההראל (פ' לך ד"ה וכן נאה

לומר) :והנה לשלול ולמנוע הכוונה של
אני לקבל פרס ,נודע כ"ז שאדםמלובים בחומרי
וכלברש ג"ס וע"ב ב"ן אד"ם בערן חולל ,לא
יצוייר בדעתו הנאה קלה בלתי יקבל בה איזה

סררנ~ר,צ

הוספות (עמ' קט עמ' קט-קי)

דבר פרס אשריתואר לואני ,כ"א לקדושיעליון
איתנים מוסדי ארץ בהרפע עליהם ררת מררם
קדוש ה' מכובד ,כמורבינו הקדושוחכיריו המה
הגבורים אשר מעולם אנשי השם אכל אנחנו
בעיר דקיק צאן אדם במעט רגע נפסק הדביקות,
ובזה אנחנו ח"ו מקבלים נתנה לנו התורה
הקדושה עצה יעוצה להיות עבד למסור בכל

מגמותינו ומחשבותינו כאמת נפשינו רוחינו
ונשמתינו בבקר ובערב החלק אל הכל והוא כל
יכול וכוללם יחד .ואזאין אנחנו גרועי ופחותי
ערך ,ונוכל ג"כ לקשר עצמינו עם צדיקי דורינו
האמיתים ובשרש גלגולי נשמותינו ובהצדיקים
הבאים לעולם אל הצדיקים בעיבור בדביקות
אהבה שלימה בקבלת ארבע מיתות ב"ד ככח
האמת בדביקות בקבלת עומ"ש ,והוא קבלת
אהבת אמתת ישראל .ונמצא אנחנו דביקים
בכללות ישראל ובכללות הכולל עם מ"נ .ואמנם
לזה צריך הכנעה גדולה לא יחשב לכלוםבעיני
עצמו וכו' לדבק בימין ע"י פירש חטאים כנ"ל
בשם הזה"ק.

ואצליע מתבארים השמות ע"פ דברי האר"י
ז"ל ת"ל ...נחכמות נפלאותמיוסדים.
הוא "קונטרס השמות" הנדפס בס' עטרתצבי
פ' ויקרא,עייש"ב.

עמ' קט

ואמרלי הרב בעל הקונטרס דמש"ה נקי...
מילדות חכמה...כי בחכמה פותחשעריס.
וכ"כ בס'עטרתצבי (זח"בד ,א [פרשת שמות,

ד"ה האמר ר"א מה הגן הוה]) :לזמו"ר
הוא בסודי' הוא החכמה,כי סוד זמור וקצירה
הוא סודלידת הנשמותהעליונות הנקצרות מבטן
אמא (כמבואר כלק"ת פ' בהר)וכל כחלידה הוא
ע"י החכמה כטעם קוראים לה אשה חכמה.
והעוסקים במצפוני החכמהנקראים מחצדי חקלא

כידוע.

וכתב

בס' ברנה כמגולשת (שבת פי"ח מ"ג):

רעשה טוב

אמרליכבודמחג' הרח הקרחם מהרצ"ה
שליפתך דקררא התנא למילדת חכמ"ה ,כי
בחכמה פותח שערים .ונ"ל דנשמע דבר זה מן
התורה ,דהנה בפסוקכי חיות הנה מתרגמינןארי
חכימי"ן אינון .ונתיבות התרגום לא נודעו ,אם
הכותה כפירש"י שהן בעצמן בקיאות כמילדות,
הנה על מילדות שבמקרא תירגם הוא בעצמו
חיית"א ,ובכאן דכתיב [בקרא חיו"ת] שינה
לתרגםחכימי"ן.אך הוא לבאר מה ששינה הפסוק
לומר חיו"ת ולא אמרכי מילדו"ת הנה ,להורות
דנשים העבריות בקיאות לפתוח שערים ע"י
כוונתם בחכמ"ה הפותחת שערים .והנה החכמה
מקור החיים כמד"א והחכמה תחי' וכו' ,ע"כ
החכמה פותחת שערים לתולדות החיים וזהוכי
חיו"ת הנה מתרגמינן ארי חכימי"ןאינון.
עמי קט-קי

וקרי"ס הי' ע"י התגלות עתיקא קדישא ,עת
רצון פשוט [ובהוספות מהרצ"א]:כי היי אז
הקיטרוג הללו עובדי ע"ז והללו וכו' עד
שנתעורר הרצון הפשוט.
וכתב בס' אגרא רכלה פ' בשלח [ד"ה] :י"י
איש מלחמה י"י שמו שמעתי מכבוד-
מחותמהרבהחמידהמקובלהמפורמם מהחנ"ה
ש*פ"אהפירוש הוא כך,י"י איש מלחמה,היינו
לוחם במלחמות עם המקטריגים על ישראל
ומזכיר זכותם ,וכביכול משתיק המקטריגיםבדין
ומראה להם ששורת הדין הוא להיטיב עם
ישראל וכאשר ח"ו אין מקום לדחות טענות
המקטרג הנהי"י שמו ,רצ"ל הנה הש"י אומרי"י
שמי שאני מהווה כל הויות ,ורצוני להיטיב עם
ישראל ומי ימחה בידי עכ"ד .והנה ראויין
הדברים למי שאמרם ,ודברי רז"ל מסייעין לו,
שאמרז"ל שהי' קטרוג הגדול אצל הים הללו
עע"ז וכו' עד שהוצרך הש"יכביכול לדחות השר
של מצרים,ויופיעי"יביום ההוא אתישראלמיד
מצרים.
ובסי דעת למחטים (מאמר נר מצוה פ' י"ב):

שב

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' קיא עמ' קיב)

ממורינוהדבהק'[מוהרצ"ה] נ4עלפסוק
י"י איש מלחמהי"י שמו ,אשר בבחי' ז"א תמן
י"י איש מלחמה להכריע לטוב ולמוטב ע"י
מלחמה אךי"י שמ"ו ,בגימט' רצו"ן ,כשהקב"ה
רואה שאין כח כביכול לנצח במדת הדין ,אזי
מאיר רצונו הפשוט ונותן כל טוב ,ועלרצוןאין
טעם בדבר ,אלא הרצון מצד עצמו להטיב ,ב"ה

וב"ש עכ"דמורי.

עמ' קיא
מי שאינו לומד זאת החכמה ...ספק
כאמונה...
וכתב בס' עמרת צבי (זח"ג פ ,א [ב'הוספות
והגהות מכי"ק' שנדפסו במהדורת נ.י
תש"כ]) פירוש הפסוק שלחה נערותיה תקרא
ר"להיא תורה סתם הם הח"חהמוכיחים לפשוטי
העם בכתיכנסיות ובבמ"ד ואומריםמיפתייסור
הנה ,ר"ל אפילומי שהוא מושרש בפתיות יסור
מעליו הפתיות שלו ואורייתא דלעילא הוא
פנימיות התורה שנקרא לב ,קריי' לה חסר לב,
ר"ל הגם אחר הסרת פתיותו ושטותו עוד אמרה
לו חסרלב ,שהוא פגום מהמנותאכי גם שהחכים
בתורה נקרא חסר לב פגום מהמנותא ,כי אינו
חושקלפנימיות התורהבוודאיידעכי נפשו פגום
וישלוגם פגם בנפשלכןאינו חושקוכוסף ולכן
נכתב אמרהלובלשון עבר ,ע"ל ע"ד אמרם מתוך
שלא לשמה וכו' ,בתחלה פשוטי התורה מסירה
ממנו הפתיות והשטוחים והילדות והשחרות,
ואח"זיסכור בדעתו שראויהי' לומרלו חסר לב,
אם לא יעמיק בה עוד הוא חסר לב פגום
מהמנותא כנז"ל .ודבר התלוי במחשבהמצינו בו
לשון עבר ,אמרה לו,כי בתחלה קראתיפתי ולא
כ"כ גרוע כמו חסר לב שפגום מהמנותא,כיכן
דרכי התורה ביותר התעסקויותר עמקו בכל פעם
מבין דבר כמה חסרלב עד שלא למד ,וכמה פגום
מהמנותא ולכןשייך אמרה בעבר להיות על זה

מההי' לו בעבר

לעץ החיים

קושית ההיעה והבחירה ...אם תרצה לידע
תשאל אותנו ,בעז"הנסבירלך מתוקלחיך.
ע"ד ידיעה ובחירה ראה גםלעיל עמ' פב ,ובס'
בני הכשכר (שבתות ,מא'ו אות ג; תשרי,
מא' ד דרושז אות כב; מא'ז אות ד; אדר ,מא'
י דרוש א) .אגרא רכלה (פ ,נח ,ד"ה ויזכור
אלקים את נח ,בזוהר ת"ח) ,פ' וארא (ד"ה שם
כיצד נאמר); פ' תצוה (ד"ה מדרש פ' ל"ה וזה
הדבר); פ' צו (ד"ה ולבש הכהן); פ' שלח (ד"ה
מדרש פ' ט"ו) ,פ' חקת (ד"ה זאת חקת התורה
אשר צוה ואילך) [והוא מס' בנ"י]) .דברים
נחמדים אבות פ"ג מט"ו (ד"ה שם ובמדרש

שמואל).

עמ'קיב

אוהדות השם אשר מותר לצחר ...על אופן
ההכרנו למעלה ,אש שחורה...

ראה לעיל עמ' עא-עב .וכתב בס' בית ושהאל
(פ' וישלח ד"ה ולהשכילכם בינה וד"ה
אמנם היוצא לנו מזה אריכות הדברים) :עלפי

מעשינו כן רשות לצחר השם הוי' ב"ה וב"ש
להשגת שכלינו ,אשרהרינו לנו אבותינו לצייר
שם הוי' ב"ה וב"ש לנגד עינינו בכל עת ורגע
בדמות צורות אותיות הגם שנאמרכי לא ראיתם

כל תמונה והנההציור שלאותיות הללו המבואר
בזוה"קויקרא אשכילךאחי,כי הנה במה שאנחנו
עומדים על איזה דבר מן הדברים בכל מעשינו
תיכףיצוייר בו שם הוי' ב"ה,כי העש" דוגמת
הכתיבה כטעםוכל מעשיך בספרנכתבים,כי הכל
הוא רושם אלקות והתורה וכו' .ולכן מותר לנו
לצייר השם הזה לצורך מעשינוועבודתינו לבורא
כל עולמים ית"ש .האמנםליתלי' דמות ודיוקנא
ושום תמונה ח"ו ,אבל בכל מה שאנו מתחילים
בכל עבודה ומעשה לא יבצר משני בחי' הנ"ל,
נקוד"ה אשר הוא המקורוהראוניתועלי' בא רמז
היו"ד נקודה קטנה בשלש קוצין ,והתפשטו"ת
ממקורו סוד המעשה הנמשכתמן המחשבה והוא
הוא"ו ,והציור של הההי"ן הוא לרצונו על צד

סרר 23רע

הוספות (עמ'קיב-קיג עמ'קיג)

מדותיו יתברך המתפשט מאורו לנבראיו והכל
לכבודו וכו' .והכלל העולהכי השם העצם הוי'
ב"ה וב"ש מיוחד בנו לצורך מעשינו בכדי
שנתפיס בקצות דרכיו מדותיובגין דישתמודעון
ליה ,והטעם הוא ראשית ואחרית ונקודהוקו.וזו
היא הדרישה במעשה בראשיתביחידביחידו של
עולם ,היות הכל אחדואין זולתו ,אבל שמו הוא
רושם בלבד כמו העולם בכלל אחר דברא ליה,
אבל קדם דברא ליה הוא הא"ס לית ביה דמות
וכו' ומזה אנחנו למדים אשר בכל עת ועת
שאנחנו עושים איזה עובדא או דבור הן מצוה
או רשות ,תמידיסובב עלציור עצם הנפלא הזה
ציור שם הוי' ב"ה ,כטעם כל מעשיךיהיו לשם
שמים ,לשם שמים דייקא ,כי שמים הוא בחי'
התפשטות ושם שמים הוא שם הוי' ב"ה וב"ש.
ובאיזה עש" שתצטרך תנקד זה השם וכו' ודרך
משל אם תלך לטהר עצמך במקוה תנקד השם
בניקוד טהר"ה ,כי בכל פעולה ועובדא ממילא
נעשה שם הוי' ב"ה וב"ש וכו'.

עמ'קיב-קיג
איזהו עבודה תמה ...האיך הוא עבודה תמה
הלא בשעת אכילה איש מתא ...%ואין זה
עבודה.

וכתב בס' דברי יחזקאל (פ' פקודי) :פי' הרב
הלרוש ארש אלקים מורצ"ה אנללה"ה
מוידימהטונ מה שאמרו חז"ל איזהו עבודה תמה
כל שאין אחרי' עבודה ,הכוונה כי מי שמכוין
בדברים גשמייםכדישיוכל אח"כ לעבוד השי"ת
בנקל ,אזי המעשים גשמיים גופא אינם עבודה
בעצם רק שהוא הכנה שיבואעי"ז לעבוד בתורה
ותפלה ,וא"כ הם צריכים עוד עבודה אחרי'
כמובן .אבלבמי שעושהעשייתוהגשמיים באופן
שיהי' הם עצמם עבודה כמבואר בספרים
הקדושים,אזי שובאיןצריך עבודה אחרתאחרי'
כדי לתקן מעשים הגשמחם ,דהא נופא עבודה.
עכדה"ק.

ועשה טוב

שג

עמ'קיג
אם האכילה הוא ע"ד בווזת האר"י ז"ל...
ובפרטמישזיכהוהשם...יכולליחדבאכילתו
כמו בתפלתו...

וכתב בס' לקו"ת הם'ם מהריקא (בהקדמה):
אמר רבינו [מהרנ"א ,שאם ח"ו יקח
מאכל או משקה כפיו כלי יחוד שמו יתברך,
מוטבלושיחנק ח"וולאיבאלידו דברזה .עכ"ל

עדכדיכך מסררבי נפשוביחודיםלייחד ולקדש
שמו יתברך למעלה ולמטה בכל עת ורגע בכל
פנה שפנה.

ובש מעשהאורג (הקדמת מעשה אורג וכו'פי'
המשניות לסדרזרעים):ראיתילמורירודי
הקדתםרבינוצבי שהי' אומר על כל דבר קטן
וגדול לשםיחוד קודשאבריך הואושכינתיה בפה
מלא ,אפילו מעט מים ששתה היה שוהה ואומר
כמה יחודים ,ועד כשהי' שותה המים הי' דוגמא
דלעילא להמשיךמיםעליוניםלשכינתעוזנוממנו
להחיות נפש כלחי ברוךחי העולמים.וכן בכל
דבר אכילה כל תנועה ותנועה הי' כדוגמא
דלעילא ומעט מעט שאכל המשיך רב טוב לבית

ישראל

ובסי זוהר חי (ח"א דף ז') :כששותה מים,
ראוייתלמורי רשי[מהרנ"א ,שאמר בפה
מלא לשם יחוד קוב"ה ושכינתי' ואמר שהוא
מכוין להמשיך אור החסדים שלהיודי"ן להמשיך
לכלדרגיןקדישין לכ"י והי' מייחד על כל דבר
קטן וגדול.
וראה אשר כתב בס' זכותישראל (מע' ב אות
כה) .שמעתי מחסידי קדמאימהבינו צבי
שפ"א באמצע נשיאת ידיו על ראשי בנ"י
לברכם ...צוה להמשמש להוציא כל איש מעליו,
דהי בצאתם אז אמר להמשמשלהביאלפניו מעט
קאווע לשתות ,ותיכף אחר שבירך על הקאווע

והתחיללשתותמעטצוהלהכניסבחזרהכלהעם

לברכם .ועמד אז אתו חתנו האהוב חו"ז הצדיק
הק' מראזלא זצ"ל והתפלא על זה מדוע הפסיק

דש

הקדמה ודדך

הוספות (עמ'קיג-קיד)

באמצע הברכות לשתות הקאווע ,ואמרלו חותנו
רבינו צבי אל יפלא בעיניך ,דע לך כי עצם
'הברכה' הוא השם 'הוי"ה' ב"ה (כי דמילואה
הוי'גימטריא רל"ב מספר 'הברכה' כנ"ל) וכאשר
אין מאירלפני המשכת הברכה מהשם הוי' ב"ה
אל הנבראים התחתונים הנה ע"י אמירת הברכה
על הקאווע המשכתי הארת הוי' ב"ה אל עולם
העשי' להמשיך הברכה על העם .ע"כ שמעתי.

ובסי אגרא הכלה פ' קרח [ד"ה] :ונחשב לכם
תרומתכם כדג"ן מן הגר"ן וכמלאה מן
היק"ב יש לפרש הפסוק הזה לדרכי עבודה בכל
עת,כי התורה נצחיות ,והוא עפ"י הקדמותידוע
שרז"לכינו לתענוגי עוה"ז בתיבת לכ"מ (כידוע
מפלוגתת ר"אור"יביו"טחציולי"יוחציו לכ"ם,
כולו לי"י או כולו לכ"ם) והן אמת שגם עסקי
עוה"ז אכילה ושתי' משגל ומו"מ הם עבודות
גדולות להצדיקים העוסקים ביחודים בעולמות
עליונים כנודע ,והנה רבת המון עם בראותם
הצדיקים יושבים על שולחנם ואוכלים מטעמים
כיד י"י הטובה עליהם ,מורים לעצמם היתר
לעשות כל ימיהם כחגים וסובריםכי לא יאשמו
כי זה ג"כ דרך הנאות לצדיקים .ועינם הטעתם,
כי הצדיקים גורמים בתפילתם יחודים נוראים
בעולמות ,ואחר התפלה כאשר נפקתאמבי מלכא
יתייהב יושבים על שולחנם ליהנות מן נפקתא
דבי מלכא ,והכל לצורך גבוה ,והוא להם עבודה
גדולה כאכילת קדשים דמשולחן גבוה קא זכו.
משא"כמי שתפלתומן השפה ולחוץ דרך עראי,
ואח"כ סעודתו (שהוא אוכל) מי יודע אם הוא
נפקתא מבי מלכא ,באפשר סיגל המאכל ע"י
תחבולותיו במו"מ ברמי' ונדנודגזל וחמס ושקר,
הכזהיהי' עבודהלי"י
רלזה בא הרמז בתוה"ק ונחשב לכ"ם תרומתכם,
היינו התרוממות שלכם ע"י עבודת לכ"ם,

היינועסקי עוה"ז הנק' לכ"ם,יהי' נחשבלפני
י"י בעת ובזמן כדג"ן מן הגר"ן (יתפררו הכ"ף

כדג"ן ,כ"ף הזמן ,ופירושו כאשר הדגן וכו')
כאשר הדגן שלכם הוא מן הגר"ן ,הכוונה דג"ן

לעץ החיים

מרמז לג' תפלות שכ"א י"ס ברכות בגימט'
דג"ן וגר"ן נק' השכינה כביכול רנ"ג איברים
דנוקבא עם המפתח לדעת ר"ע בבכורות .ועפי"ז
יאמר ונחשב לכם תרומתכם כנ"ל כדג"ןמן הגרן,
כאשר תפילתכם הנק' דג"ן יהי' מן הגר"ן (מן
השכינה הנק' גר"ן ,והיא תדבר מתוך גרונכ"ם)
לתקן כל קומתה וכל איברי' וכמלאה מן היק"ב
כאשר השפע הבאה אחר התפלה במילוי
הצינורות הואמן היק"ב,היינו שפעהיחוד השלם
הנרמז בתיבת יק"ב אהי' הוי' אדנ' ,כלל עולם
אצילות ,יחו"ד ברכ"ה קדרש"ה כאשר התפלה
תהי' באופן זה ,והשפע אח"כ באופן הנ"ל
דתתייהב לכון ע"י תפילתכם נפקתא מבי מלכא,
אזייהי' נחשב תפילתכםלפני הבוראית' כאכילת
קדשים .העמק מאוד בדברים הללו ותמצא בהם
טעם להסמיך עבודה כזו אמקראקודים הלזה

עמ'קיג-קיד

..וכן בכלענינימו"מ ...ובכלעניניהעוה"ז...
חרישה וזריעה ...כל דבר ותיצא מפיך תוכל
למצוא ...יחוד שמותיו ב"ה ...אפילו בכל
לשון שמדבר ...סוד הלח"ם סוד מזל"א...
וכן מי"ם[ ...ובהוספות מהרצ"א קמר-קמה ].ג'
הויות שבלחם ...כמו שכתב הרב ...לעשות
יחודים בכללשון עםועם...להרגיל אתעצמו
להתבונן לנגדעיניו אותיות הדיבור היוצאים
מפיו ,וזה קבלנו.
ובס" בני יששכר (ניסן ,מא' ד דררש א ע"ד
הסוד) העתיק בארוכה (בתוספת הערות
מהרב מוהרצ"א) את דברי הס' ברית כהונת
עולם בענין ג' ההויו"ת שבלחם ,ובתוך דבריו:
.ואמנם בבח" הלחגם אשר הוא אוכ"ל יתכן
כוונה זו גם לכל ימות השנ"ה ,כי בחי' לח"ם
הוא הנמשך מג'הויו"ת ונעשה אוכ"ללגביאדיים

האוכלו,ובזהיהי'מילוי לשמותהללוכי כאשר
יאכל האדרם את הלח"ם המושפיע לו מהזין

ומפרנס לכלויהי' לכו לשמים לדע"ת אותו ככל
דרכיו (בזה יהי' תיקון לשא"ר חמ"ל סוד ע"ץ

סור מרע

הוספות (עמ' קג)

הדע"ת טוב ורעכיון שדעתו נוטה לטו"ב והבן.
כן נ"ל)יהי' בזהמילוילבחי' השמות של הלח"ם
(ויהי' עם האוכ"ל בחי' מצ"הכי נסתלק שא"ר
חמ"ץ הוא ע"ץ הדע"ת ,והבן כן נ"ל)כי נתמלא
רצון של המשפיע בהיות טובתו להשפעת אד"ם
ומזונו ,ובלבד שלא יהי' נפש בלא דע"ת(היינו
כשדעתו יהי' ח"ו למלאות כריסו שהיא בחי'
שא"ר חמ"ץ ע"ץ הדע"ת נוטה לרע ח"ו .והכן.
כן נ"ל) ,והרי האד"ם האוכל גורם למלאות בחי'
ההויו"ת בסוד אדם כנזכר וזה שאמרכי לא על
הלחם לבדו יחי' האדם ,כי בהיותעדיין הלחם
לבדו בלא מילוי מבחי' אוכ"ל אכתי לא מהני
מידי ,אלא ודאי על כל מוצא פ"יי"י,כיהמילוי
מיקרי מוצא הפה הנמשך מבחי'הוי' ,שכלמילוי
האותיות יהיו לכל אשר יבטא האד"ם כל אות
בפ"ע(רצונו לומר שיעשה מכל אותדיבור בפ"ע)
ועל כל מוצא פי' הוי' יחי' האד"ם ודאי ,בהיות
שפע הוי' נמשך לכחי'אדיים כנז' ועכ"פ מסוד
מצ"ה מפורשבחי' הלח"םובחי' האוכ"ל,ויחדיו
יהיו תמים על כל מוצא פי' הוי' ,ועליו יחי'
האד"ם עכ"ל.

רראה עוד שם (מא' ח אות יב) בקצרה .ועוד
בס' וה" ברכה (פתיחה ד"ה והנה סך
המשניות שבמס' זו)

וכס' אטלא דללה פ ,וירא [ד"ה] .ויטע אשל
בבאר שבע ויקרא שם וכו' .צורך הודעת
הסיפור .ונ"ל דמשמיענו דהנה דרך הצדיקים
בכל הדברים שעושים לכוין בהם יחודים כנודע
הדבר למשכילים ,כגון בלקחו לח"ם בגימטריא
ג' הויות וטובל במל"ח ג"כ ג' הויותעי"ז נעשה
בכוונה הלזו פעולה במקום עליון וכן בכל
עניינים שמזדמנים לאדםבין בעשי'בין בדיבור
יוכל להתבונן מזה איזה יחוד ,כגון בנטעואילן
בארץ יוכל לכוין לצרף תיבת איל"ן לאר"ץ,כי
הנה אר"ץ הוא שם אלקים באלפין שהוא בחי'
דין ,ימתקו ע"י נטיעת האילן בתוכו כי איל"ן
כגימטריא יחודהוי' אדני ובהצטרף שניהם יחד
בגימטריא שלו"ם ה"א שיומשך השלום לה"א
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אחרונה.הצגתילך דברים פשוטים לדוגמא .והנה
מבואר לדעתי המושכל הזה בכאן בפעולתאבינו
אברהם ,בא"ר שב"ע הוא בחי' מלכות כנודע,
ויטע אש"ל בחי' יסוד בבאר שבע

וכסי אברא דמרקא (אות קסה) :מהראוי לכל כר
דעת בעת דברו עם הבריות שיהיה כוונתו
לקוב"ה ,כענין היחודים שמייחדים הצדיקים
בדיבורם בעת דברם עם בני אדם וז"ש הזהר
(וארא דף כג ,ב) ואי תימא דרמאות הוה לאו
(אמר הטעם) דהא כל מאן דסליק ליה לקוב"ה
ואיתחזי דבגיניה קאמר לאו רמאות הוא ,רצה
לומר שכן ראוי לכל איש לסלק דבריו לקוב"ה
בעת דברו עם בני אדם והבן.

ובהנהגות ישרות (אות כג) :להרגיל א"ע בכל
דיבור שידבר שיחשוב בצורת אותיות
הדיבור ההוא אפי' בל"א כגון גי"ב מי"ריצייר
לפניו במחשבתו צורתם ועי"ז יהי' נקל לפניו
לשמור א"עמדבריםבטליםואסורים כךקבלנו.
וגם עי"ז יעזרהו השי"ת לעשות יחודים ע"י
האותיות בגימטריאות וצירופים שונים ור"ת
וכיוצא בדברים כידוע למשכילים ,ויחשוב
בקדושת האותיות ובצורתן
ובש רגל ישרה מע' ת' ,ד"ה תורה תא חזי:
מקובל בידינו מהאריז"ל שהאדם יכול
לעשות יחודים ככל ענינים שעושה כאכילתו
ושתייתו והילוכו ודיבורו.
[עוד בענין יחודי הצדיקים בדיבורם ראה
בהוספות לעמ' מט].

ש"מ נקי מדת מלי ...לש"מ שמי"ם להחד
ולקשר זו"ן ...ש"םנזי ק' פעמים ...שמי"ם
נזי ק'...

ונ"ב גם בס' בני יששכר (כסלו-טבת ,מא' ב
אות מא) .אגרא דקלה פ' ויקהל (ד"ה
מדרש ראר קרא) .ר3לישרה (מען ש ,ד"ה שם

ה"ס המלכות ,ומע' ק' ד"ה ק') .מגיד תשלומה

(על פ ,הרואה ,דף ס"ג ע"א ,ד"ה כל המשתף
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שם שמים) .לקומר מהרצ"א (אות רעו) .הגהות
מהתצ"א (בראשית על דף יז ע"א ד"ה קרוב
לסוף).

עמיקיד

מלכותהרביעיתיכונה לכל"בולחזי"ר.
ראה בס' רגל מטרה מע' ע ,ד"ה עשו.

עמי קטו

סוד הדעה הוא בכלל ובפרט כדאיתא בזהר
פ' וארא ברע"מ ...למנדע ל" לקוב"ה בכלל
ובפרט ברישא וסיפא ...ע"%ש כל המאמר
ייסוד גדול ועמוק ועמוד מקור
וחקרהו,כ
התורה ועבודה מבואר שם ,ותעמיק במאמר
זה ותמצא מעדניםלתיקון נפשך.
וכתב בס' עטרת צבי (וח"א כס ,ב [פרשת
בראשית]) [ד"ה] :והנה מאמר זה הואיל
ואחאלידןנימא ב" מלתא מעטמזעיר במה שיש
לדברבו .ויאמר אלקיםיהי אורויהי אור ,מהכא
איהו שירותא לאשכחאגניזין איך אתברי עלמא
בפרט ,דעד הכא הוו בכלל ולבתר אתהדר כלל
למהוי כלל ופרט וכלל .הרצון המתוק ,כי כבר
ביארנובביאור מאמרברישהורמנותא אשר מדבר
שם הזהר מכלי העקודים בשרשים וכענפים
המתפשטים באותו כלי ומבואר בפסוק בראשית
שהוא בכלל מאמר קדמאה רומז על נקודת הכתר
וכו' וזה עולם הנגלה ומוגלםיותרמן העולם של
מעלה ואורות עליונים מעולם של מעלה
מתלבשים בכל כחם ומהותם ודוייתם בעולם
שלמטה זה נקרא בשם פרט ,בו נראה כחות
עליונים יותר ,מבואר להיות בהם תפיסת
המחשבה כידוע כ"ז מספרי רבותינו נ"ע מ"כ.
ונקרא פרט ע"ד שביאר לנו האר"י ז"ל בפע"ח
בברייתאדר"יכיכלל הואהיסוד,ופרט המלכות
ע"ש שכל הכחות והפעולה בה נפרטים .וגם
מלשק ופרט כרמך שהוא מעט מן המעט מל
כללות הכרם ,כן העולם שלמטה הוא כגרגיר

לעץ החיים

ענבים אחד נגד גדולות ונפלאות נאור ואדיר
בעולם שלמעלה (ובדרך היחודכי נבררונתקיים
הרפ"חניצוצין ואפיק ח'וטייל ט' והבן) .והפרט
הזה נראה בו ענפים ושאר דברים נפרטים ועכ"ז
הואכגרגירקטן בערךעולם שלמעלה.וזה שאמר
לאשכח"אגניזי"ן איך אתברי עלמא בפרט ,הוא
עצם התיקון להחיות הכלים הנשברים רפ"ח
ניצוצין שנפלו בבריאה וכנודע .דע"ד הכ"א הו"י
בכל"ל ,כנ"ל שפסוק בראשית המאמר מדבר
בכלל בעולם העקורים שבכללות כליהם הם כלי
אחד ,והעולם התיקון הוא בפרט בכלים מכלים
שונים .ולבת"ר אתהד"ר כל"ל ,ר"ל כי בדרך
השתלשלות העולמות נפרט מן הכלל הראשון
שהוא נקודת הכתר בחי' מלכות שלמעלה ,ובו
נכלל הפרט שיש בזה העולם ,הם הה' פרצופין
של כל עולם והיכלותיהם וסידוריהם ואורותיהם
ושביליהם לאלפים ולרבבות עולמות אין מספר
דרך פרט בשיעור קומה אשר בכל עולם ועולם.
ולבתר אתהדר כלל ,ר"ל שמצמצם כביכול ב"ה
וב"ש כח שכינת עוזו בגבהי מרומים ויורד
ממדריגה למדריגה עד מדריגה תחתונה והיא
המלכות ,וחוזרת להיות כלל בעולם שלמטה .וזה
מרומז בתיבת יה"י כדלקמן ,כי ה"י הוא כלל,
מלכות שלמעלה ,ונעשית פרט הוא הה' פרצופים
כללם ה' פעמים אור דעובדא דבראשית ,ולבתר
אתהדרכללונעשיתי',והבן.ועיין מ"ש בפ'ויחי
רל"ב ב' (הג"ה.ועיין בפ' וארא בר"מ דף כ"ה
אשר כלדרכי דרך התורה הולך ע"ד כלל ופרט,
כאשרביארנו שם ,ונבאריותר בעז"ה .וזה מורה
לנו בראש התורה השם ב"ה וב"ש בתיבהיה"י.
ע"כ הגה).

רופפכם יותר יהי אור כל מה דנפיק פירשנו
למעלה ,אמנם מציע הדבר בדרך דוגמא
הגם שמדבר עוד למעלה מן או"א אומר כל מה
דנפיק ברזא דאנפיק ,ר"לבאיזה עולם אשר אתה
בויצאו כלם עד"זיה"י ,והוא כלל ופרט וכלל
אשר סובב כל דרכי היחוד וררך התורה בדרך
כלל ופרט ,כמבואר כפ'ואתהים דף רס"ר ובפ'
תרומה קס"א ב' בדרך יחוד ק"ש ע"%ש.

סור מרע

הוספות (עמ' קטו)

יעוד

שם (וח"ב כה ,א [פרשת וארא ,ד"ה וא"ת
הא כתיב יראת ה' ראשית דעת]) :דע לך
אחי לפי אשר דקדקתי במאמר הזה אשר הכלל
והפרט נכללים זה בזה וזה בזה ,אשר הוא ע"ד

כלל ופרט וכלל האמור בי"ג מדות שהתורה
נדרשת בהן ,וכלל הצריך לפרט ופרט הצריך
לכלל וע"ז סובב והולך דרכי התורה והעבודה
ע"ד המבואר בזהר פ' תרומה קס"א ב' ופ'
ואתחנן רס"ד (ועיין מ"ש בפ' בראשית במאמר
ויאמר אלקים יהי אור בענין כלל ופרט וכלל
ונבאר לקמן) וז"ל ,שמע ישראל ה' אלקינו ה'
אחד ,דא הוא יחודא חד ,ובשכמל"ו הוא יחודא
אחרא למהוי שמי' רזא חד ורזא דא ה' הוא
האלקים וכו' עד דאתיחדו כל חד דא בלחודוי
ודא בלחודוי לא אתכלילו דא בדא למהוי כלא
חד ,כללא דכל אורייתא הכי ודאי דהא אורייתא
איהו תורה שבכתבואיהי תורה שבעל פה ,תורה
שבכתב דא הוא דכתיב הוי"ה ,תורה שבע"פ דא
הוא דכתיב האלקים .ובגין דאורייתא איהו רזא
דשמא קדישא אקרי הכי תורה שבכתב ותורה
שבע"פ ,דא כלל ודא פרט ,כלל אצטריך לפרט
ופרט אצטריך לכלל ,ואתיחדו דא בדאוהוי כלא
חד וע"ד כתיב אתה הראת לדעת וכו' דא כללא
דכלא .וכ"ז דאמרן אצטריך ב"נ למנדע כהאי
עלמא וכו' עי"ש עד סוף המאמר כמה מלין
מתיקין וסתריןעמיקין דכל פקודי אורייתא בהני
כלילין ברזא דזכור וברזא דשמור .והנה כלל
ופרט ביאר בזה הקדוש שהוא דו"נ ,וכמו שאמר
לעיל כלל ופרט איהו רישא וסיפא דא דכר
ונוקבא וכחדא .וע"ז סובבוהולך כלדרכי התורה
בכל מעשה מצות השם.

בראש ותחילת עשיית המצוה כל ערום יעשה
בדעת הכולל הכלל והפרט ,והכלל הוא
כמו שביאר הקדוש למנדע דאית שליט"א עלא"ה
(הוא מלכות דאצילות שהוא עלאה על עולמות
כי"ע) ,דאיהו רבון עלמא (בחי' עתיק ורדל"א
אדון כל העולם הבריאה) וברא עלמין כלהו
(כלומר שנשתלשלמן השליטא עלאה הוא מלכות
דאצילות ,ונבראו כל העולמות כלם בי"ע) שמיא
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וארעא וכל חילהון (הם בח" מעלה ומטה דכר
ונוקבא משפיע ומקבל) ודא הוא בכללא ,ר"ל כ"ז
הוא שדרך כלל הדעתתיכף בעמוד האיש העובד
לעבודתוידעויקבל על עצמו לשםמי הוא עומד
לעבוד ,לבורא כלעלמין .והנה הכלל הזה צריך
לפרט ונכלל בו הפרט ,הסתעפות העולמות
והשתלשלותם עד בואם לעולם הזה בגשמים
מוגלמים במדרגות שונות לדמות צורה ליוצרה
ונעשה כלל ופרט כלולים כחרא .הכלל הוא
הבורא הוא היוצר הוא העושה בהשתלשל
הבריאה מעולם לעולם עד המצוה ,והמעשה
הזאת אשר חפץ לעשות הוא הפרט ,ואין בכלל
אלא מה שבפרט שנכללובל העולמות בבורא כל
העולמים בנקודת עשיית המצוה אשר הוא עוסק
בה .ואח"כ בפרט המצוה היא התורה הקדושה
ותרי"ג מצותיה ,והםפרטי המצוהוהלכותיהכגון
מצות תפילין או ציצית ושופר וכדומה
שמסתעפים במצוה אחת הלכות מרובות כהררים
התלויים בשערה ,ומתפשטת מצוה אחת לנתיבות
ושבילין גופי הלכות ועמקן בסודם ברזין
דחכמתא פנימאה ופנימאין דפנימאק .וזה הוא
פרט הדעת דרכי התורה ונתיבותיה ושבילי' של
המצוה שעושה באיזה אופן ודרך והנהגה לעשות
המצוה כמשפטה בכל פרטיה ודקדוקיה בגשמי
וברוחני במעשה ובמחשבה בנגלות ובנסתרות
במוחא וכלבא ובאברים פנימים וחיצונים בדבור
ובמעשה.
אמנם צריך ליחד כל הפרטים לכוללם בכוונה
אחת לאלקים אלחי לבורא כל עולמים,
ובזה נתיחד הפרט עם הכלל .והוא כלל הצריך
לפרט ופרט הצריך לכלל ,ופרט וכלל נעשה כלל
מוסיף על הפרט ומרכי כלמילי.כי פרט המצוה
המבואר לפנינו כשהיא טפילה לכלל אין בכלל
אלא מה שבפרט ,כלומר עשיית זאת המצוה
בשלימותה מתיחד הבורא כ"ע ומתיחד ונכלל
בנקודת זאת המצוה בלבד .אבל כשהפרט
מתחלה ,פרט אח"כ כלל ,היינו סוף מעשה
המצוה ,נעשה הפרט עיקר והכלל מוסיף עליו.
בשכר מצוה אחת נכללו כל המצות כלם עם כל
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העולמות ,והפרט בראש ועיקר ,והכלל לתוספת
ברכה וזה הוא תכלית עבודת כל המצותאיןדי
באר ושרש הכלל ופרט מבואר בדברי הקדוש
שהם דכר ונוקבא משפיע ומקבל ,הכלל מצוה
בדעת בוראו יוצרו עושו משפיע לפרט המצוה
דקדוקי' ,והכלל הוא הזכר משפיע והפרט נוקבא
ומקבלת ,ובזה נעשהיחוד קוב"ה ,בחי' דכר הוא
הכלל לדעת הבורא ב"ה כמבואר לעיל למנדע
דאיהו שליטא עלאה וכו' ,עם שכינתי' היא
הנוקבא מקבלת ,והם כלל ופרט ובעת היחוד
וגמר הזווג סוף מעשה נעשה אשת חיל עטרת
בעלה ,ופרט הוא העיקר והכלל טפל אלי' .ועל
דרך זה סובב כללות המאמר דוק ותשכח
ונבא לביאור בעז"ה מ"שכדיןאוליףלת בארח
פרט הה"ד וידעת היום וכו' היום דייקא,
מה דלא הוי רשו לקדמת דנא .וכמו שביארנו
למעלה ת"ל,כי פסוק וידעת היום והשבות אל
לבבך כי ה' הוא האלקים דא בארח פרט ,ר"ל
הפרט קודם לכלל והפרטעיקר והכלל טפלאלי'.
כמו שדקדק רכינו בתיבת ה' הוא האלקים
דמשמע דאלקים עיקר והוא הנוקבא הפרט,
והכלל הוא שם הוי' ב"ה כמבואר בזהר ואתחנן
הנ"ל ,והנוקבא עלתה למעלה ראש וז"א טפל
אלי' ועיין בכוונת ברכת המברך את עמו ישראל
בשלום ונמצא מה שאומראוליףלון בארח פרט
ומביא ראיה מן ה' הוא האלקים ,הוא הפרט
עיקר ,וגדול נתלה בקטן .וקורא יחוד הזה פרט,
כי בכאן הפרט הוא העיקר.

וז"ש כמה רזין וסתרין אית בי' ,ירמוז ליחוד
ודקדוקו ותירוצו של רבינו הנ"ל בשער
יוה"כ הנ"ל וזה שאמר והא וההוא דקדמיתא
כלא מלה חדא ,ר"ל ז"א יחוד זה שהוא בדרך
פרט וכלל ה' הוא האלקים וכנז"ל שהפרט הוא
העיקר ,והיינו דקדמית"א היינו הכלל העלית
הקודם ,הכללוכולל לפרט וידעתםכיאני ה' וכו'
המוציא אתכם מתחת וכו' ,הכל מלה אחת דבר
אחד שם הכלל קודם .וידעתםכיאני ה' אלקיכם
ר"ל וידעתם בדרך כלל למנדע דאית שליטא וכו'

לעץהחיים

וברא עלמכן כלהו וכו' וזה הכלל נקרא ה',
אלקיכם הוא פרט מיחד אלקותו עמנולהיותלנו
לאלקים .ונכלל בכאן הפרט עם הכלל והכלל
עיקר והוא הבורא הוא כליכול הכלל ופרטו עמו
המוציא אותנו מארץ מצריםואין בכלל אלא מה
שבפרט כאמור אנכי ה' אלקיך המעלך מארץ
מצרים ואלקים זולתי לא תדע.ועיין מתיקות פי'
פסוק זה בזהר קדושים תהי' פ"ד ב' והמשכיל
ומעמיק בדרכי העבודה בודאי יתן לב בעומק
הדברים להבין מ"ש ודא ודקדמיתא מלה חדא,
ר"ל שזה בדרך כלל ופרט וז"ש דא בכללא ודא
בפרטא תה הדעת פרט וכלל ה' הוא האלקים
ח"ש לקמן בג"כ פקודא קדמאה למנדע לי'
לקב"ה בכלל ובפרט ברישא ובסיפא ,וקשה כי
בתחלה לא אמר אלא פקודא קדמאה למנדע
בכלל ,עכשיו אמר למנדעלי' בכלל ופרט אמנם
בתחלה מפרש הכלל קודם להפרט והכלל עיקר,
ואינו מזכיר אלא הכלל .ולבסוף מפרש שלבסוף
מ' שנה הודיעם פרט הקודם לכלל ,כי ה' הוא
האלקים ,והפרט עיקר והכלל נכללבו.

ובזה נבין מ"ש וא"ת והאכתיביראת ה' ראשית
דעת ,תרוצא דא בארח פרט וכו' והנה לא
מצינו לשון זה בכל הזהר הקדוש שיאמר לשון
תירוצ"א עלאיזה דקדוקוקושיאוכו'.והנה בכלל
שהניח בזה שיש כלל ופרט והם בחי' דכר
ונוקבא ,יבא הכל עלנכון.כי באמת הדעת הוא
ראשיתא קדמאה בדרך הכלל למנדע דאית
שליטא עלאה והוא כל יכול וכוללם יחד ,בורא
כל עלמין וברא לי' לב"נ סעפרא וכו' (והנה
הדעת הוא בספירות מדת הכתר חיצונית הכתר
בידוע מדברי רבינו בכמה מקומות ,והכתר הוא
כלל ,כלל הספירות ,והוא ראשון לראשונים וכו'),
והוא כלל כל הפרטים וכל המדרגות נחשבים לו
לפרט ונכללים בו ,והוא העיקר לכל התורה
והמצוה כאמרם ז"ל דדא קנית מה חסרית ,ודא
חסרית מה קנית .וגם אמרו ז"ל בפרק הרואה
בברכות דרש בר קפרא איזהו פרומה קטנה שכל
גופי תורהתלויים בההוי אומרבכלדרכיךדעהו.
והוא ראש וראשית לבל חי ,כי המתים אינם

סור מרע

הוספות ~מ' קטו)

יודעים מאומה .גוה הוא הכלל של הדעת לידע
ולהודיע ולהוודעכי הבורא הוא היוצר כל
אמנם הפרט של הדעת הוא ירא"ת ה' ,והוא
כלל כל התור"ה בכללה שעולה מספר
ירא"ת ומצותי' מספר תרי"ג ,ומספר ירא"תמפי
משה,ואנכיולאיהיהלךמפיהגבורה .תה שאמר
תירוצא דא בארח פרט למנדע מאן הוא יראת ה',
כלומר שזה הוא פרט הדעת למנדע מאן הוא
יראת ה' ,לדעתדרכי התורה בכלליה ובפרסותיה
שהוא מספר ירא"ת ,וכולה הוי"ה שהוא הכלל
כנ"ל בזהר ואתחנן לדעת ולחקור ולחפש בגנזי
המלך בנגלות ונסתרות ונמצינו למדין שבכלל
הדעת כנזכר למנדע דאית שליטא וכו' והעולמות
כלם בכללם בוראם יוצרם עושם הכלל הוא,
והפרט הואדרכי התורה ומצותיה הוא טפלאליו.
והנה הכלל של הדעת שרשו ראשית חכמה
כאמור כלם בחכמה עשית ,ושרש החכמה
להסתכל בנמצאים כלם ואיך ומה נתיסדו
ויסודתם בהררי הקדש אשר בכל נמצא ,וע"ז
אמרו אםאין חכמהאיןיראה.ולכןהקדים הכלל
שהוא ראשית חכמה כולל כל העולמות וכלהון
במחשבה אתברירו ,קודם לפרט שהוא יראת ה'
מלכות שמים הוא האלקים ,והיראה רק תרעא
ושער לכנוס בה והיא טפלה אליו ,והבן אמנם
בפרט של הדעת למנדע מאן הוא יראת ה' ,אזי
קדים הפרט שהוא יראת ה' לכלל שהוא ראשית
דעת והבן היטב בזהועיין,כי כח הקולמוס חלש
לברר בזה

רזה שאמר ואע"ג דאית ליה לב"נ לדחלא מני'
עד לא ינדע ,אבל הכא כתיב ראשית דעת
וכו' .ור"לכילפי המבואר למעלה שאמר פקודא
דא קדמאה דכלפקודין למנדעלי' לקב"ה בכללא
וכו',והיינו הכלל של הדעת וכמבואר ת"ל ,הלא
צריך להקדים היראה אפי' לדעת הזה ,דאיתלי'
לב"נ למדחל עד לא ינדע ,וכאמרם כל שיראת
חטאו קודמת לחכמתו ,והחכמה והדעת שקולים
כאחד כנ"ל במדרש במשלי .ע"ז השיב אבל הכא
כתיב ראשית דעת ,ר"ל שבודאי לא כל הדעות

ועשה טוב

שט

שוות ולא כל היראות שוות ,וכדאיתא בפ'

בראשית הנ"ל דאיתיראהואיתיראה אמנם הכא
כתיב ראשית דעת ,כלומר מבחר ,וראשית לשת
חשיבות כאמור ראשיתם אשריתנו לה',אזיצריך
תחלה לדעת בדרך כלל ,וכמו שאמר ,ובאמת
ן פ'
צריך להקדים אל הדעת הזה ג"כ היראהעיי
ואתחנן רס"ג ב' ,אמנם לא תכלית וחשיבות
ראשית היראה מבחר היראה הוא ראשית וכנ"ל,
וכאמור הן יראת ה' היא חכמה משמע ג"כ כמו
שדקדק האריז"ל בפסוק ה' הוא האלקיםמי נתלה
במי משמע האלקים שהיא הנוקפא עיקרית ,וכן
הן יראת ה' היא חכמה שהחכמה עיקרית והיא
יראת הרוממות בחיקור וחיפוש כברא דמחפש
בגנזוי דמלכא להכיר גדולת ונפלאות רוממות
אלקותו ב"ה וב"ש ,כמאמר דודכי אראה שמיך
וכו'ירחוכוכבים ,מהרבומעשיך ה' כלם בחכמה
עשית ,מה גדלו מעשיך ה' מאד עמקו
מחשבותיך ,והשמים לרום וארץ לעומק ול"ג
מלכים אין חקר ,והוא בעצם החכמה ויראה
הרוממת אמנם ליראהזו[צריך] להקדים ראשית
דעת מבחר ועומק הדעת ,והוא דרכי התורה
ומצותיה בפרטם ודקדוקם שהוא יראת ה' ובדרך
פרט ,היראה שהיא מדת מלכות שמים אשתחיל
עטרת בעלה ,שנדרש על התורה והעבודה ,והיא
תורה שבע"פ ,אזי כלל הדעת כנ"ל טפל אלי'
והפרט קודם ועיקר דרך התורה והעבודה להגות
בהם יומם ולילה לשמור ולעשות ולקיים וליחל
ולצפות מתי יבא לידי ואקיימנה ,לזכך ולנקות
ולטהר את הנפש לשוב למקורה לאצילותה
למקום מחצבה ושרשהלאלקים אשרנתנהלהאיר
באור החיים הנצחיים לנצח ונצחים בצחצחות
מצוחצחים אמן.

והארכתי בכל זהכי הדברים עמוקים ,ולאו כל
מוחא סביל דא ופרשתי את השמלה
לעיני החברים באורך ורוחב וקומה ועומק ורום
ותחת ,וכולי האי ואולי להבין ולהשכיל לחקור
בהם להושיביוצר על מכונו לדעת שרשי התורה
הנדרשת בכלל ופרט ברזא דזכור וברזא דשמור,
יחוד קב"ה ושכינתי' .ועיין מה שכחבנו בפ'

שי

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' קטו)

בראשית במאמרויאמר אלהיםיהי אורויהי אור,

הנדרש שם עלכללופרטוכללבתיבתיה"י ,אשר
כמעט כל העולמות שהם רושם התורה כידוע,
כלם מתנהגים ומשתלשלים על דרך כלל ופרט
וכלל המרומז כתיבתיה"י,כי היו"ד בכללה היא
חכמה ובה נכלל הכלל כלו ,ואח"ז הה' הוא
הפרט מוציאה זו"נ וכל הפרטים (עיין פ' אמור
בזהר ובביאורנו שם ת"ל ותמצא הכל על נכון),
ואח"וי' בתראה שליה"י שהכלל והפרט שלי"ה
נכללו ביו"ד וז"ל שם י"ו ב',יהי אור כל מה
דנפיק ברזא דא נפיק יה"י על רזא דאבא ואמא
דאיהיי"ה ,ולבתר אתהדר לנקודה קדמאה למהוי
שרותא לאתפשטא למלה אחרא ע"כ ואמרנו שם
בביאורוכי י"ה מן יה"י הנרמז על או"א והה'
הוא הפרט בה מצטייר הפרט גם זו"נ שהם ז'
נקודות ,וכלל כחרא הוא מלכות נוקבא אתהדר
לנקודה קדמאה שהחכמה מתלבשת בה ויורדת
לעולם שלמטה ומתפשטת שם לכל הבריאה
שנעשית שם עתיק דבריאה וכל העולם כל
הפרצופים מלבישים אותה ונכללו בה [וזה אי
אתה דן אלאכעין הפרט ,שכל הנהגות הבריאה
כדרך פרט אצילות ,כי הבריאה היא חותם
ן בסידור בכוונת בכפתא דר'
אצילות] ועיי
ב
ט
י
ה
ותשכח
מעדנים לנפשך ולא
ישמעאל,ועיין
נאריך עוד כזה.
ועוד שם (זח"ב מג ,ב [פרשת בא ,ד"ה אמנם
אחי בין תבין תכלית]) :אמנם אחי בין
תבין תכלית כוונת המאמר במה שאמר ובג"כ
קראכלילכלהו ארבע ברוא דחכמתא עלאהוכו'.
ומורה בזה אשר הגם שהפרשיות הם המוחין
והבתים הם המקיפים ומתפרדים לארבע ,אנחנו
צריכיםלכרין וליחדם כמקורם בהתחלת קדש פ'
ראשונה שהיא כחכמה רזעיר ליחדם כאחד אשר
כלם ממקום קדושיהלכומן רפא דחכמתא עלאה
הואיסוד א"א מזלא דדיקנא דא"א ,וע"ד שביאר
להבא ביחוד ק"ש ה' אלקינו ה' כלהו חד ,וע"ד
אקרי אחד הא תלת שמהןאיך אינק חד .ואע"ג
דקרינן אחד לאו אינת חד אלא וכו' למנדט
דתלתאאלין אחדוכו' קולאיהו חדואיהו תלתא

לעץ החיים

גוובין אשא רוחא ומיא וכלהו חד ברוא דקול כו'
אוף הכי ה' אלקינו וכו' ג'גווניןדאינון חד

הרי איך הקדוש האריך ומטעים ומורה דרך
היחודדרך העבודה האחדות השלמות ,הגם
אשר תראה מדרגות וענפים וסניפים וסעיפים
מתפרשים בכלים מכלים שונים ,לא יתפרש
מציאותן ולא יעזבו אחדותם ושרשם אחר
פרישתם ממקור ושרש האחד שם ישובו הכל
לשרש אחד בסוד במקום שהנחלים הולכים שם
הם שבים ללכת .והגם שתראה ענפין מתפרדין
אמנם אחוזים בשרשם האחד דוגמת הקול שהוא
מג'כליםשונים אש רוח מים עכ"ז הואקול אחד
אין ביניהם קיצוץ ופירוד ח"ו .וכן צריך העובד
כל עבודת הקדוש לכוון דעתו ומחשבתו לעלות
בכל המצות בל"ב חוטין שבציצית ובד' פרשתן
ובתים דתפילין וכדומה הכל בכוונה אחת ליחוד
קב"ה ושכינתי' .הגם שצריך לשוטט בשכלו
ומחשבתו ברוביי דנרכאין בשמותיו ב"ה וב"ש
לצרףליחד באחד אמת בכמהצרופיםוזווגאתוון
בכליםוגופיןשונים ,עם כ"זצריךלהחזירהכוונה
והשכל בשכל משכיל למנדע דכלא הוא חד
להעמידם על שרש נקודה ראשונה אשר משם
נתפשטו הדרגין .וזו שרש העבודה אשר דברנו
למעלה בפ' וארא בענין כלל ופרט וכלל(ועיין
בזרח בראשית בס"ת ד"ו ד"ס ושם תמצא סודות
נעלמים) מרזא דדעת ,ובפ' בראשית ט"ז ב'
בפסוקיה"יאור.כי הכלל הוא השרש אשר ממנו
נתפשט הפרט וממנויצא ,והוא ברזאדי'מןיה"י
אור והה' הוא הפרט,וי' בתראה הכלל האחרון
והוא לדעת ר' ישמעאל בברייתא דר"י ,כי ר'
ישמעאל ברזא דחסד בסוד ישמעאל כהנא וכו',
וחוקר ובוחן ומצרף להבין ולהשכיל בחסד אל
כל היום ,דורש התורה בדרך כלל ופרט וכלל.
והי' הוא הכלל והה' הפרטגי' בחראכלל .ושרש
כלל ירמוז על היסוד שהוא כולל האחדות כל
האברים והצנורות והמדות בתחלת הפרט שהוא
מלכות שמים ,כידוע מכוונת בריתא דר"י
בסידור .והפרט הוא המתרבה ומתפשט לאלפי'
~רכבותכלים שונים משתנים לפי הזמן וגלגול

סור מרע

היספות 30מ' קטז)

המערכת,לפי מדת מלכות מתרנה כרזא כרב עם
הדרת מלך ,ולבסוף חזר לכלל לשרש אחד
והנה ר"ע ששורשו עקב ענוהלהקטין כלהבחי'
מגודל מדת ענוה ויראת חטא(עיין מ"ש
בראשית ל"ד ,וכידוע מוצער ספירת העומר) הי'
דורש ברבוי ומעוט ורבוי ,ומאן דאיהו רב איהו
זעיר ודאיהו זעיר הוא רב(ועיין מ"ש בפ'חיי
שרה וכפ' ויחי) .וסוד הרבוי הוא חג"ת ,בסוד
מאמרם בבבא קמא פ"קימים שנים רבים שלשה
(ועיין פ' בלק ר"ג בפסוקכיתצורעלעירימים
רבים בדרושת הקדוש רפב"י) .ומגודל הענוה
ושפלות עצמויותר מתרבה השפע והרבוי מרבה
יותר מן הכלל דוק במסכת שבועות ובעירובין
החילוקשבין ר"י ור"ע ותשכילותבין ותדע
ועד"ז סובבוהולך כמה מאמרי זהרלאין מספר
ברזא דעבודה בלב ונפש ,ותעיין היטב
במאמר הזה ותראה האיך הקדוש הזה מתרפק
ומתלבט בחיפוש אחר חיפוש להטעים טעם
האחדות ברבוי וטעם הרבוי באחדות ,ודי בזה

וביןתבין אחי

והארכנו בזה בפ' בראשית בקונטרס בריש
הורמנותא דמלכא בביאורינו לשם בפליאות
רבות ת"ל.

הוא הנדפס בס' עמרת צבי [פרשת בראשית,
ד"ה בריש הורמנא דמלכא] ,והענין דנן
נתבאר שם [פרשת בראשית] בד"הכיון דאזדרע.
עמ' קטז

ועל זה סובב הולך כל התורה להשיג נקודת
י' ...הואיראת שמים,יראת ה'היא אוצרו.

וכתב בס' חקל

הצחק (פ' תולדות דף כ"ט):

רבינו הק' העב"םזצוק"ל אמר אשר נסה
דרכי עבודה כמנין שערות ראשו ,וראה אשר
הדרך המוכתר הוא יראת ה' ית"ש ,עכדה"ק.

וכסי עשרת צבי (זח"ג קפב ,א [פרשת חקת,

יעשה טוב
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ד"ה מאן רוחאוכו',דאקרי רוה הקודש]).
ממורי הקדחם והמרא משמרא
וכאשרשניעתי
מלובלק בפירוש הכתוב עם נבל ולא חכם,
ומתרגמינן עמא דקכילו אורהתא ולא הכימו,כי
מחזיקים בנובלות החכמה וזה עם נבל דקבילו
אורחתא סודהנובלות ,ולא חכימולהחזיק בעיקר
חכמה דלעילא סוד יראת חטאו קודמת לחכמתו
דייקא .עכ"ד ושפתיים ישק .וכן רמזו חז"ל כל
תלמיד שאין בו דעת נבל"ה טונה הימנו ,לסוד
נובלות הזה ,אם אינו ממשיך הדעת חכמה
דלעילא להחיות בעליה דחכמה תתאה סודיראת
השם.

כמו שמצינו להחמיד מלכת דוד ע"ה ...צא
וראה במזמורברכינפשי ובמזמור הללו...

וכתב בס'עמרתצני(זח"ארלג ,א [פרשתויחי,
ד"ה ובג"כ דאיהו באתגליא כתוב]) .והנה
אחי דעלךכי דרך עובד ה' המתלהב לבו בקרבו
באש להבה שלהבת יה לעמוד לשרת שמא
ושבתא כחדא לשמש מן העולם ועד העולם
מגודל האש להבת שלהבת אשר בוער בו בגודל
תשוקת אהבה שאין אחרי' אדכה הידוע לעובדי
השם באמת מס"נ לה' עד כלות הנפש ,תיכף
בעמדוובעליות רצונוצריך לכלול כל בחי' נר"נ
וכלכליולהעמידם עלנקודה אחת,ויכללו בנפשו
ורוחו ונשמהו וכל אכריו עד ממש ביטול
המציאות .ומוציא בלבו לפומא להשמיע להלל
בקול גדול ולא יסף,ויהיונכללים בדבור ובהבל
פיו הראשונה כל הדרגותיהיו בלתי לה' לבדו.
ואומר וקורא בדילוג בהתלהבות גדול בדבור
הראשון הללוי' ולא אמר למאן אמר ,אלא
בכללות השמיעו הללו כלהדרגיןקדישין וכו'.

מבוארבכתבי הקדוש מהרד"בזצוק"ל ...א"ל
נא רפא נא לה ...ק"ו שהוא מדה ראשונה
מי"ג מדות התורה.
רבינו משתמש בהקדמה זו במקומות רבים
בדרדקיו ,וכפי שנתב כעצמו בס' מגיד
תלימה (מבוא התלמוד,קיצורכלליהי"ג מדות)

שיב
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הוספות (עמ' קטז)

[ד"ה] ודע דהמקובל מרבותינו דהי"ג שבתורה
שבע"פהיינוי"ג מדות שהתורה נדרשת בהן ,הן
המה מפתחות לעורר הי"ג מדות של רחמים ת"ד
קדישא,היינו בלמוד האדם ק"ו מעורר מדת א"ל
וכשלמד ג"ש מעורר מדת רחום,וכן כולם והוא
הנרצה מ"ש הרב הקדוש מהרד"בזצוק"ל שמשה
רכינו ביקש א"ל נא רפא נא לה שישלח הש"י
רפואה ממדת אייל ,והשיב לו הש"י שילמוד ק"ו
ואבי' ירק וכו' ממילא מחויב המתבונן להשכיל
בתורה למה דבר כזה נלמד בק"ו וזה בג"ש
וכיוצא ,כי בכאן צריכין להתעוררות מדה זו
ובכאן מדה אחרת וישאצלינו במקומותמיוחדים
דרושים נחמדיםבענין זה והוא פנהלתורה.

ונביא כמה דרשות לביאור הענין ואופן לימוד
זה

בסי בני

יששכר (ניסן ,מא' ד דרוש ב ע"ד

הרמז) .והנרצה לנו בלימוד האדם ק"ל
וחומ"ר אפילו הוא ח"ונתוןבדין מתהפך לחסד.
והוא ע"פ מ"ש ההב הקרתם מהררתך זצוק"ל
שביקש משה א"ל נא רפא נא לה וכו' [הנה רצה
להשיג הרפואה ממדה ראשונה א"ל (אגד"כ)]
והשיב לו הקב"ה למוד ק"ו ויתעורר עי"ז מדת
א"ל .והבן.

עוד שם(סיון ,מא'ו אות ד).איןדנין קל וחומר
מהלכה(עיין ברש"י שבת דף קל"ב כתב)
דלא ניתנה תורה שבע"פ לידתה בי"ג מדות
עיי"ש [ראה גם מגיד תעלומה מבוא התלמוד
קיצור כללי המשנה ,ד"ה פיסקא אין דנין ק"ו
מהלמ"מ] .הנה תתבונןלהיות תורה שבע"פ בחי'
נוק' ואשה אין לה זקן ,ועיין בהתחלת הזהר
במאמר ר' חזקי' כשושנהבין החוחים וכו' מה
שושנהאית בהתליסרעלין וכו' אף כנסת ישראל
אית בה תליסר מכילן דרחמי ,היינו י"ג מדות
שהתורה שבכתב נדרשת כהן הנה זה נמסר
בתורה שבע"פ לעורר על ידן הי"ג מדות של
רחמים ,היינו שאין דבר מקריי בתורה ,דבר
הנלמד בקל וחומר הוא כי צריכין לעורר מדת
א"ל שבי"ג מדות של רחמים ,וכן דבר הנלמד

לעץ החיים

בג"ש הוא מפתח לעורר מדת רחום וכן כיוצא
באינך .ואבאר לך לדוגמא מ"ש הרם הקרוש
מוהר"ר רוב בער ממעזרימש זצוק"ל שביקש
משה א"ל נא רפא נא לה ,הנה השיב הקב"ה
ואביהירוקירק וכו',היינו שידרוש ק"ל וחומ"ר

כערד שם(תשרי ,מא'יב אותד) והנה כברידוע

לך ע"פ מ"ש כ"פ קבלת רבותינו אשר
הי"ג מדות שהתורה נדרשת בהם הן המה
מפתחות מכוונים לעורר ולפתוח הי"ג מדות של

רחמים ,וכל מדה ומדה שימדוד האדם בלימוד

התור"ה שבע"פ מעורר כנגדו המדה בגבהי
מרומים המבוארים בתורה שבכתב א"ל רחו"ם
וחנון וגו' .וכמ"ש הרב החמיד הקהוש מהרד"ב
זצוק"ל אשר משהרכינו ע"ה ביקש א"ל נא רפא
וכו' השיבו הש"י שילמוד ק"ו ואביה ירק וכו',
עי"ז יעורר א"ל .וכבר ידעת שם א"ל הוא המדה
הראשונה מן הי"ג מדות והוא מ"ש חסד א"ל כל
היום ,כי הוא חסד עליון בל ימוט וע"י הק"ו
שהוא המדה הראשונה שהתורה נדרשת מעוררים
א"ל ,חס"דעליון[ .ראה גם בס' דרךעדותיך (פ,
א פס' ח ,ד"ה ואפשר לומר)].

עוד שם (אלול ,מא' ב אותז).. .והנה זהדרכינו
כלהיוםכי לא במקרה הוא בחורתינו אשר
ההלכה אחת נלמדת בק"ו ואחת בג"ש וכיוצא
מהמדות ,אבל הוא הכל בחכמה נפלאה .דהנה
המדות שהתורה נדרשת בהם הלא הם תורה
שבע"פ נמסרומסיני והמה מכוונים להי"ג מדות
של רחמים הנכתבים בתורה שבכתב .דהיינו
כשילמוד האדם מדת ק"ו מעורר מדת א"ל(ועיין
בכתבי הקרוש מהרד"בזצללה"ה אמר הנה משה
שהתפללעל אחותו א"לנא רפא נא לה הנה רצה
לעורר מדת א"ל ,השיב לו הקב"ה ואביה ירק
כו' ,היינו למור ק"ו ויתעורר מדת א"ל),
וכשילמוד אדם ג"ש מעורר מדת רחוםוכןבאינך
והנה כשיש לאדם ח"ו עונות ונגזר כנ"ל ,הנה
בלמדו ג"ש מעורר מדת רחום ,ומדת רחום זה
סגולתה והוא רחום יכפר עק ולא ישחית ,אפילו
כשנגזר ח"ו השחתה על שונאי ישראל ,במדת
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הוספות (עמ' קטע)

רחום יכפרעון ולא ישחית.
וכסי לקומי מהרצ"א (פרשת תשא ,אות קמט):

ויאמר אם נא מצאתיחןבעיניך אדנ"יילך
נא אדנ"יבקרבינוכי עם וכו' וסלחתלעונינווכו'
רצ"ל התורה שבע"פ אדנ"י ילך בקרבנו ,ויש

כתורה שבע"פ י"ג מדות שהתורה נדרשת בהן
והן מפתחותלעוררהי"ג מדות שלרחמים.ותהי'
הסגולה [בידינו] בכל פעם לעוררם ע"י מפתחות
שבידינו ועי"כ תסלח לעונותינו וכו'.
ובסי מניד תעלומה (על פ' מי שמתו ,דף יזח
ע"א) [ד"ה] רב פעלים מקבצא"ל שריכה
וקיבץ פעלים לתורה .להבין מה הוא הקיבוץ
פעלים ,וגם לפי"ו הל"ל מקב"ץ ולא מקבצא"ל
ונראה לפרש שדרשקלין וחמורין בתורה ,והנה
דרשת קל וחומר הוא בבחי' פועלונפעל שהדבר
המבואר הוא הפועל והנדרש ממנו הוא הנפעל.
והנה מדת ק"ו הוא המדה הראשונה שבי"ג מדות
שהתורה נדרשת והוא מעורר מדת א"ל מדה
הראשונה שבי"ג מדות של רחמים ,ע"כ נק' רב
פעלים מקבץ א"ל שריבה וקיבץ פעלים לתורה
שעלידם מעוררים מדת א"ל ,והנה מדת א"ל הוא
המדה הראשונה וכולם כלולים בתורה .ע"כ יש

בתפילין ת"ג תיבין י"ג פעמים א"ל ,ע"כ
כשמשבחין את בניהו שדרש ק"ו לעורר מדת
א"ל ,ממילא הה"ד כל שארי המדות אשר בהם
נדרשת התורה בספראדבי רב תורתכהנים,רידוע
דעיקר דרשת התורתכהנים ע"י הי"ג מדות ,ע"כ

נקדם לפניו ברייתא דר' ישמעאל כנודע.

רבס' וה"ברכה (פ"א מ"ה ד"ה והנה אומרלך):
[הריאני כבן ע' שנה] והנה אומרלך את

אשר עם לבבי .הנה זכה לנס שנעשו גוערותיו
השחורות לבנים ,והנה ידוע הוא ענין שערות
הזקן(י"גחיוורתא)י"ג ת"דקדישא הםי"ג מדות
של רחמים .והנה בתורה שבע"פ י"ג מדות
שהתורה נדרשת בהן ק"ו ג"ש וכו' הן המה
מכוונותנגדי"ג מדות הרחמים שבתורה שבכתב,
והן המה מפתחות לעוררהי"ג מדות שלרחמים.
החנו בעסוק האדם במדת ק"ו יעורר מדת א"ל,
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בג"ש יעורר מדת רחו"ם ,וכיוצא באינך המדות.
וכמ"ש הרב הקרוש מהרר"בזצוק"ל בעת שאמר
משה רכינו א"ל נא רפא נא לה ,השיבו הש"י
ואבי'ירק וכו'היינו למוד ק"וויתעורר מדת א"ל
כרצונך .וכ"ה בהיפך כאשר יגרום האדם לעורר
הי"ג מדות של רחמים הנה בנקל לו להתכונן
משפטי התורה,כיישכילויבין במדות שהתורה
נדרשת בהן מאין מוצא כל דבר ויכוין הלכה
לאמתו וזהו והלכ"ת בדרכי"ו,כיהי"ג מדות של
רחמים הן נקראים דרכי"ו ית"ש ,כענין שאמר

משה הודיעני נא אח דרכי"ך .והכונה לפי"ז
והלכ"ת בדרכי"ותכרין הלכ"ה לאמתהע"ידרכיו
ית"ש.

ואחר שהורותיך כ"ז הנה תראה ותתפלא אשר
הוא לטבע קיים בישראל כאשר האיש
הישראלייהי' לו איזה ספק ומקוםעיון בהלכה
בתורה ,אובאיזה שכל מושכל אשריעיין בתורה,
הנה בטבעו הוא אשר יושיט ידו אל זקנו
ויכלכלהוויניעהו מצד אל צד ולכאורה לא נדע
מאין נמצא הטבעהקיים הזה .אך הוא דהנה כל
מפתחות התורה הוא בי"ג מדות ומהתורה נדרשת
בהן ,והנה כאשר האדם יספק באיזה דברמעניני
התורה הוא מחמת שלא נודע מאין נלמד הדבר
הזה בתורה ומאיזה מדה הוא נדרש .מה שאיןכן
לכשיתודע לו מאיזה מדה הוא נדרש ידע הכל
ע"כ .והנה כתיבירי צל"ך ודרשו חו"ל מה הצל
הזה אם אתה שוחק הוא שוחק וכו' שהצל עושה
תנועת האדם ,כך כביכול ירי צלך כפי הפעולה
שאתה עושה כן תתעורר למעלה .וע"כ תתבונן
שהוא לטבע בישראל בעת אשר יעיין האיש
הישראליבאירה מושכלויספקלוהשין ,הנהיניע
הזקן בעת עיונו י"ג ת"ד ועי"ז הנה י"י צלך
יתנענעו הי"ג מדות של רחמים ,ועי"ז יתעוררו
אל האדם הי"ג מדות שהתורה נדרשת בהן
ויתודעלומאין מקום מוצא הלימוד הזה בתורה.
הכן .וזהו בכלל הציווי והלכ"ת בדרכי=ו תכוין
הלכה לאמתה ע"י דרכיו ית"ש ,וכנ"ל.

תה הוא מה שאמרתיעל דדשת חז"ל לת"תאבן
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לעץהחיים

(לח"ח כתיב) ,אם אין אדם משים את
לחיי"ו כאבן אינו זוכה לתורה ופירשנו במאמר
הזה והנה הצומ"ח גוזזך וקתרין אותו בכל פעם
וחוזר וצומח ,משא"כ הדומ"ם כמו אבן .וז"ש
אם אין אדם משים את לחח"ו כאב"ן ,שאין לו
משפטהגזיזה,אינוזוכה לתורה [בשום אופן]כי
[כיון שאץ בו הארהלי"ג מדות של רחמיםמאין
יהי' בו הכנהלי"ג מדות שהתורה נדרשת]מהיכן
יתודע לו דרכי התורה אם לא ע"י הי=ג ת"ד
שהוא והלכ"ת בדרכיו כנ"ל[ .והמשים לחייו
כאבן היינו שינהג בו מנהג האבן הדומם שאין
גוזזין אותו ,יש בו הכנה לקבלת התורה הניתנה
למורשה לכ"י ,וכל ב"י מסוגל לה אם ירדוף
אחרי'] ואין להאריך בכאן [ההשלמות שבתוך
אריחיים בקטע זה ,לקוחות ממ"ש בס' אגרא
דגלהפי תשא (ד"ה מדרש פ' מ"א)]

הוא ע"ב חמ"ד" ,שתב"ח י"פ חסד להורות
התפשטות מדת החס"ד מנקודה לפרצוף שיעור
קומה שהוא עשרה .והנה כבר ידעת מדת ק"ו

והנה לפי"ז תבין אשר זה הוא תמיהת ראב"ע
הרי אני ככן ע' שנה שהלבינו שערותיו
שערות הזקן ,מזה נראה שהפליג בלימוד התורה
י"ג מדות שהתורה נדרשת לידע מוצא כל דבר
מן התורה ,ומזה נתעוררו י"ג מדות של רחמים
ת"ד קדישא עד שנעשה אצלו כביכול דוגמא
עליונה שהלבינו שערותיו ,ואעפ"כ לא זכיתי
שתאמר יצ"מ וכו'.

ועוד שם פ' ויקרא (ד"ה ויאמר עוד עפ"י)
ויקרא אל משה שהי' משה דן ק"ו
בעצמו ונראה לדעתי דמשום הכי לא נאמר
השם בקריאה להורות דסיבת הקריאה לא הי'
מאיתערותא דלעילא רק מאיתערותא דלתתא
דמשה שהי' דן ק"ו כנ"ל והש"י רצון יראיו
יעשה ,והבן .ויש להתבונן למוד ק"ו שהוא נגד
מדת א"ל שבי"ג מדות ,ע"כ נאמרויקרא אל וכו'
ולא אמרויקראי"י רק ויקרא א"ל לרמז על מדת
א"ל שהתעוררע"י הק"ו שלמד

ובסי אגרא רכלה פ ,לך [ד"ה] .ואת בריתי

אקים את יצחק ,א"ר אבא מכאן למד בל
הגבירה ק"ו מבן האמה ובהעמיק עוד ,הק"ו
הוא המדה הראשונה ,נגד המדה הראשונה מי"ג

ת"ד א"ל ,זקן מלא רחמים ,אעפ"י שאינו הגון
אעפ"י שאינו כדאי ממילא אפילובאין זכות ח"ו
נלמד ק"ו מישמעאלוע"י הק"ו מתגלההי"ג ת"ד
רחמים גמורים וכלדינין אתכפיין מזה תתבונן
שבהשגחה עליונה אשר מנהג הישמעאלים שלא
לגלח פאת זקנם,כי מהם נלמוד ק"ו.ודי בזה.

ועוד

שם פ ,מקץ (דייה ובמדרש שאמר):תני ר'

ישמעאל זה אחד מעשרה ק"ו שכתובים
בתורהוגר עי"שסידורם .כבר קדם מאמרינו כ"פ
בנוסח שאנואומרים בשבתובכ=ן ישתב"ח,בכין

הוא נגד שם א"ל שבי"ג מדות ,ושם א"ל
בעולמות הוא חס"ד ,חסד א"ל כל היום ע"כ
תמצא עשרה ק"ו בתורה להתפשטות החסד
בשיעור קומה ואם תדקדק בדברי המדרש הנה
סידר אותם שלא כסדר הכתובים בזמן ,אבל
הנראה שסידרם כסדר שיעור קומה ,והמשכיל
יתבונן .הנה השבטי ישורון בראותם כי הדין
מתוחעליהם עשו ק"וכדילעורר מדת א"ל שהוא
חסד הנשפע בעולמות .תה תמצא מה שהשיב
להם האיש אשר עלביתיוסף .כוונת האישהי'
על ק"ו ששמע מדבריהם בכדי לעורר החס"ד,
הנה אמר להם גם עתה כדבריכםכן הוא שאעשה
אתכם חסד במה שאתם תהיו נקחם.

ועוד שם פ' קרח [ד"ה] כל תרומת הקדשים
וכו' פרש"י מחיבתה של פרשה זו כללה
בראש וכללה בסוף ופרטה באמצע והוא מדרש
חז"ל אבינך לפע"ד כלל ופרט וכלל הוא לפי
החשבון נגד מדת ור"כ חסד(לפי סדר כעלקרכן
אהרן) ,ושמנה בגדי כהונה הס מתחילין ממדת
ורב חסד עד ונקה ,נודע הדבר.
וראה עודשני מבשכר שבתות ,מא' ב (אות ט).
מא' ג (אות ה) .תשרי ,מא' ז (אות ה)
ומא'י (אות ו) אדר מא' ה (אותיד כלל ופרט
א שפרוש אות שנ
וכלל נגד מדת רב חסד).אגמי
(גזירה שוה נגד מדת רחום) ואות שנב .אגרא

סור מרע

הוספות (עמ'קיז עמ' קים)

דבלה פ' בראשית ד"ה ברא אלקים ג דסמיכי.
פס' ד ,ד"ה בסוטה י"ב ע"א פס' ה ,ד"ה גמ'
שבת יו"ד כלדיין פס' ט ,ד"ה אל מקום אחד.
פס' יא ,ד"ה לא נאמר למינהו פ' נח ביאורי
מדרש רבה ,ד"ה אלה תולדות נ"ח ההיד פרי
צדיקעץחיים פ' מקץ ד"האלקיםיחנךכני(כנין
אבנגד מדתוחנון) .פ' וארא ד"ה אר"י ב"א כלל
ופרט וכלל .פ' בא ד"ה ולמען תספרבאזני בנך
פ' משפטים ד"ה ושמעתי כי חנה אני .פ' בהר
ד"ה יש להתבונן בבריתא דת"כ .פ' קרח ד"ה
עוד תתבונן הנה על מה עשהיי' ככה .דנדים
נחמדיםבפירושי הש"ס (אות ה ,אותיב).לקומר
מהתצ"א פ' פנחס (אות קצג) פ' ואתחנן (אות
רה) .השמטות (פ' וירא ד"ה ואת שתי בנתיך)
הנהות מהרצ"א בראשית (על דף טז ע"ב ד"ה
כאמר עלדף סו ע"א ד"ה אר"שוכו').וירא (על
דף ק ע"ב ד"ה מהרי על דף קו ע"ב ד"ה וירא
לוט .עלדף קיד ע"ב ד"ה מדה"נ).חיי שרה (על
דף קכח ע"כ ד"ה מדה"נ כאמצע).ויקרא(עלדף
כא ע"א ד"ה ר'יוסי).טגידתעלומהמאימתי על
דף ד' ע"ב ד"ה דאלובמיכא"ל .ה' ע"א ד"הועוד
נ"ל תשכיל ותדע .ז' ע"א ד"ה אתיא רבי' רבי'
ט' ע"ב ד"ה והנה נלמוד הדבר בג"ש .ירושלמי
מאימתי ג' ע"א ד"ה ונראה רס"ל להך תנא.
מאימתיי' ע"ב ד"ה אמר ר"שבןלקיש מקירו"ת
לב"ו (עיי"ש בד"ה אמר ר"ש שהרפואה נמשכת
ע"י גז"ש מדת רחום ,ובד"ה ר'לוי שנמשכתע"י
ק"ו מדת א-ל "ותרווייהו קשוט דכתיבכי א"ל
רחו"םי"י אלקיך לא ירפך ולא ישחיתך" .וראה

עוד שם בד"ה אר"י) .מי שמתו כ"א ע"א ד"ה
אתיא תוך תוך וכו' .אין עומדין ל"א ע"ב ד"ה
כתיב הכאלפני בית בליעל .שלשה שאכלו מ"ח
ע"ב ד"ה ברכת התורהמנין ,וד"ה ר"ה ב"נ ,וד"ה
והנה יש לך לאמירת ברכת התורה .הרואה דף
ס"ב ע"ב ד"ה אמר רב ראה יעקבאבינו .נרפה
כאטולעטת פסחים פ"א מ"א (גז"ש כפולה רח"ם
ארחמנ"ו) .יומא (פ"ג מ"ג ומ"ח) .מו"ק (פ"א
מ"א) .יבמות (פ"ב מ"ח) .סנהדרין (פ"ר מ"א).
בכורות (פ"ו מ"א ומ"ח .פ"ט מ"א) .תמורה (פ"ז

ועשה טוב

שטו

מ"א -דבר שהי' בכלל וכו' מדת ואמת) .כריתות
(פ"ב מ"ב) .וראה גם שקלים (פ"ו מ"ג) ריח
דודאים (פ' הקורא ד"ה גמ' אתיא תוך תוך).
לקומר מהרצ"א (פרשתויקהל ,אות קנב .כל דבר
שהי' בכת רכו' מדת נוצר חסד).

עמ'קיז
יחודא עלאה שמע ישראל ...יחודא תתמה
בשכמל"ו...

וראה בס'עטרתצבי (זח"א עת ,א [פרשתלך
לך ,ד"ה ואמרלי'לךלך למנדע]) שכתב:
וע' מה שכתבנובעניןיחודא עלאהויחודא תתאה

נקונמרם אשר כתבתי בהקדמתע"ח.

בס'עמודהתורה (מאמרהיחוד פ"גי"ב):

וכתב
אמרמורי חותני [מוהרצ"ה] זללה"הכי
יחוד עליון הוא כלות הנפש ,והוא זיווג רוחני.
אך אח"כ אומרים בשכמל"ו ,שיתכרך השם
והכבוד והמלכות לעולם ועד ,שיתקיים המלכות,
לא בביטול כמו יחוד עליון .וע"י יחוד עלית
נמצא זאת.

וראה מש"כ בס' רגל זוטרה מע' ו ,ד"ה ועד.
ומע' ל ,ד"ה לבושו של הקב"ה .אברא
דבלה (צירופי בראשית ארת סח); פ' בראשית
(ד"ה פרשה יח,ויבן וכו'); פ' לך (קטו ד); פ'
תרומה (ד"הונועדתילך שם) :פ' נשא (ד"הומבן
חמשים שנה); פ' מטות (ד"ה א"י שרמז בכאן
ענין); פ' מסעי (ד"ה צבו לחרא) .אברא דמרקא
אותקיא.

עמיקיח
עין בזהר פנחס (דף רלטע"ב) ...הואהי*...
וכתב בס'עטרתצביעל אתר :הואיהיה לעולם
ודאי הואהיה הוא הוהוכו' .ר"ל שמפרש

תיבא הו"א שמרמז שרשהוי' הוא,הוי' הוא הוה
וכו'כי לכאורה תיבת הו"א מיותר .ונודע מ"ש

שטז

הקדמה ודרך

הוספות (עמ'קיט-קיט)

האריז"ל בסוד הדעת אשרעליו נאמר בס'יצירה

עשר ולא תשער עשר ולא אחד עשר .וזהו עלי"ו
אי"ן להוסי"ף וכו' .והמשכיל יבין [עוד שם
בזהר] דאילנא דא דאורייתא הוא .בא לרמז על
סוד הדעתדזעיר שהואיסוד דאבא האלהים סתם
דא גבורה מאי"ן סוף הוא חכמה דאשיר ,ומאין
חק"ר וכו' הוא גבורה דעתיק

שינה אחד מששים במיתה ,וגדולים צדיקים
במיתתםכי מעלהיותרניצוצות קדושה.

ראה לעיל עמ' מ-מא ובהוספותלשם.
עמ' קיח-קיט
מה שאמרו בשם הבעש"ט להעלות כל דבר
לשרשו .צריך להעלות במס"נ ...ובפתיחה
לפע"ח בעזרת השי"תנאריך בזהיותר.
וכתב בס'פרי קרשהלולים (שער התפלה ,ד"ה
פרק ז' ענין כללות צורך התפלה) [והוא
ה'פתיחה לפע"ח'] רצוני אחי לבאר לך בזה
הפרק בדברים העומדים ברומו של עולם ,אשר

קבלתי מרבותי בענין המחשבות זרות ההוה
לאדם בשעת התפלה ,ובדוק ומנוסה הגם אשר
מכוון אדם דעתו בכל היכולת האפשרי יותר
יבואו המחשבות וכו' אמנם מה שקבלתי
מרבותינו ס"ס [=מארי סודות] נ"ע אשר אותן
המחשבות הן הן הנצוצין הצריכים להתברר
מסיגי המלכות וכו' ומצד חסדי השם עלינו ב"ה
וב"ש נשלחים כל המחשבות בתפלה ,והנה
מלובשים בלבושי זה העולם והם בקליפות,
וצריכים אנחנו להעלותם ולבררם להשליך מהם
הרע ולהעלות הטוב למקורו כי ב"ה וב"ש חשב
מחשבות לבל ידח ממנו נדח ע"כ המה באים
לאדם המחשבות כי הטוב שבהם רצונו לדבק
בטוב ,וכאשר שומעים ברכות וקדושה ויחודי
השם באים גם הם בסודתיבתנח ומכלהחי מכל
בשר תביא להחיות אתך זכר ונקבהיהיו ,לשרש
קדושה ולשרש יחוד המרומז בלהחיות וזכר

ונקבהיהיו.

לעץהחיים

אמנם אחי איך אנחנו מעלים אותם למקורם,

הוא בכח כוונתינו בתפלה ובתחנונים
בשפיכתנפשינו לד' ובהתקשרות ודבקות ואהבת
לרעך כמוך בבחינתנפשיןורוחין ונשמות של כל
העולמות בי"ע לכללם באצילות כו' ע=י זה הם
עולים וד' עליהם יחי' ונתגדל ונתקדש שמו של
הקב"ה .אמנם אופני העלאת הברוריך האלה
להחיותם וליחדם למקורם ושורשם ,הלא המה
מלובשים בלבושים גסים חומרים ואיך יעלו
למקום אש להבת שלהבת הקדושה .אומר לך,
אמת אילו כלהימים דיו כו' אינה יכולה לכתוב
חללה של רשותבזה עמוק עמוק ורחוק מה שהי',
אבל בקיצור אומר באשר אמרנו בפ' ויקרא
והארכנו שם בחדושים רחבים בסוד העולה אשר
הם המחשבות כמבואר שם בזוהר בכ"מ ,ואומר
לך בקיצור מה שאמרנו שם בפסוק והפשיט את
העולה ונתח אותה לנתחיה

י הנה אותם המחשבות הם מלובשים בכלים
כ
הנשברים ,ודרך משל אם בא לאדם איזה
מחשבה מהות מו"מ ,ממיני בגדים או ממיני
מאכלים ,ויש לכל מחשבה המלובשת
המתפשטותלסעיפים המסתעפים עדלאין תכלית
כנודע בחוש,הן שבא לאדםאיזה מחשבה אעשה
דבר פלוני ,או חדוש איזה דבר הן בלמוד הן
במעשה ,והמחשבה הזאתתוליד עודעניניםזרים
מתפשטים ופורחים ועולים במחשבתך ,ואתה
שוכח והמחשבות עולים ויורדים מתפשטים לכל

עבר ופנה ,ואתה שוכח ממש אם אתה עומד
בתפלה .אמנם בעת תזכיר ותתעורר עצמך אשר
אתה עומד בתפלה ומה באו לכאן אותן
המחשבות ,תעמודאחי עצמך לפוש ותישב דעתך
איך ומה להעלותם .והנה סגולה ראשונה תיכף
לקשר עצמך בצדיקי הדור ועם אוהביך בעלי
חכמה ומדע באהבת קישור נפש ישראל,כי בלי
זה לא תוכל להעלות המחשבות בשום אופן אחר
שאתה בעצמך תחת השבירה ,ואיך תעלה כלים
הנשברים ,כמבואר בספרי הצדיקים .ושם
בדרושים הארכנו בזה בראיות הרבה ,והשכל

מסכים.

סור מרע

הוספות (עמ'קיא-קיט)

וסגולה השנית שצריך אתה לזכור המחשבה
ראשונה שנפלה במחשבתך קודם
שנתפשטה לענפים וסעיפים וסעיפי סעיפים
השנואים ומלובשים בשטות העולם ,כאמור
סעפים שנאתיוכו' .והנה מחשבה ראשונה תעשה
כך ,בזכרך תעלה אותה ע"י שתפשוט אותה
מלבושים ותדע אחיזתה כשורש הספירה אשר
משםנפלה.דרך משל אםיפוללך מחשכה שמים
או ארץימים נהרותבריותמן כל ההוה ,תדעכי
שמים שרשו כת"ת וארץ במלכות וימים עולם
הבריאה ונהרותחלקי קודאצילות הנמשכיםדרך
היסוד ,כמבואר אצלינו בדרכי קבלה אמתיתמפי
סופרים וספרים והנה לכשתביא ואת המחשבה
ראשונהמאין שרשה ,תשפוך נפשךלד' להעלותה
למקורה ותשליך מאתה הרע ותדבק עצמך בטוב
הגנוז בה ותעלם מן עולם עד עולם על ידה
בתיקון כל הפגמים אשר באו על ידך או ע"י
חטאו של ארה"ר ,כמבואר באורך בדברי רבינו
כאן ואחר שתעלה המחשכה ראשונה בשפיכת
נפשך לד' ,והוא הנקרא מ"נ בסוד ונפשי שפכי
כמים לכך ,אזי תמשוך אותה מחשבה כל
הסעיפים המסתעפים עלידה

וזהר והפשיט את העולה ,ואת בא לרבות כל
המחשבות התולדות ע"י עולה ,הוא
מחשבה ראשונה ואז 3שיפשיטנה מלבושיה
ויעלה אותה לשרשה ,ואז תעלה גם הנתחים
סעיפים המתפשטיןמן העולה עולה ראשונה וזה
ונתח אותה לנתחיה ,יפלג יתה לאברהא היינו
אברים המתפשטין ממנה מחשבות זרות הוויות
העולם אין די בער כל חייתו שדה ,הכל מן
הנצוצים הבאים להתברר להעלותם למקורם ,וגם
הם יעלו עמך

רזה שנתב רבינו לקמן בפ' זה והנה בכל יום
ויום ובכל תפלהמתברריןברורים ונ"ח וכו',
וא"כ כפי ערך הנצוצין שנתבררו כאותו התפלה
כן יהיה לערך המוחין שימשכו בזו"נ וכו' ע"כ
ראה והבן אחי אשר בדרך כללות כוהתם שוה
תפלת שחרית דחול או דשבת כמו שביאררבינו,
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אבל לברר וללבן אחר שבאו אותן הנצוצכם
במחשכה לתקנם ולהוציאיקר מזולל ,אתהצריך
לכויןוליחד שבאואליך להחיותוהןהן האוחרות
והכלים הנשכרים ,אתה תיחדם באחד אמת בכח
צרופי אותיות הקדושות אשר אתה מתאמץ
בתפלתך למצוא בהם צרופי שמותיו ב"ה ,ובזה
אתה מעלם למקורם .והנה כך
מרבותי
אשר עיקר כוונת התפלה הארכתי בהקדמתי,
אבל עם המחשבות תעשה כמו שפתחתי לך
כמחט סדקית .ובדרושים הארכנו .יחשו השם
לעבדו כאמת בלבינפש אמן.

י"מ

ובסי בית ושהאל (פ'צו .ד"ה או נאמרוהפשיט
את העולה) .והפשיט את העולה וכו',כי
נודע אצלינו אשר המחשבה יכונה בשם עולה
מלשון העולה על רוחבם ,והנה בעבודה תמה
שבלב היא התפלה אשר המלחמה הכבידה היא
עם הלב והמחשבה ,אשריפול לפעמים מחשבה
זרה לעובדים ,ונודע מן הבעש"ט זללה"ה אשר
צריך להעלותה כי מאיזו מדה שבאה המחשבה
או מן אהבה זרה או מן יראה או מכל שבעת
הימים מן רקיע ושמים וימים ונהרות ואגמים
ושדות וכרמים ואילנות וצמחים ,את הכל שולח
השם הטוב.כי המחשבה הזאת הבאה לאדם היא
מן שבירות הכלים כנודע ,וצריכה תיקון
להעלותה ולקשרה לשרשה והנה נודע לכל כי
לפעמים תפול מחשבה בלב ,והמחשבה הזאת
תמשיך אליה עוד סעיפים וסניפים בענייני עסקי
בני אדם והבליהזמן אם לאיתן האדם לבותיכף
בנפול המחשבה ולאיתן דעתו עליה ע"ד מאין
ולאין בן זומא .אמנם העובד האמת ידע נאמנה
כי חיי האדם היא המחשבה והיא שליחא
דמטרוניתא בהשגחה הפרטיות המשגיח בכל אבר
ואבר וחשב מחשבותלבלתיידח ממנונדח ,והכל
מן ב"ה וב"ש .והן הם מתנה טובה שלוחים
מעצת אל עליון אשר נתן בידינו העבודה
המתוקה הזאת לכל אחד ואחדכפי מדרגתו .הנה
לנכוני מדע דעת לנכון נקל לידע מהיכן באה
המחשבה הזאת מאיזה מדה ,ואז מדבק עצמו
בשורש המדה ההיא תוכל לפעול פעולת

שיח

הקדמה ודרך

הוספות (עמי קיח-קיט)

הרחמים ,כי הודיע השם אותו היכן הוא שוכן
בביכול ואיה מקום כבורו בעת ההיא לבקשו
לאהבה אותו ולדבקה בו ,והוא סוד התפשטות
הגשמיות.
והנה אם אמנםכי כ"ז לאנשים גדולים צדיקים
אשר כל מחשבונים שבתם וקימתם
והגיונם כל היום וכל הלילה תמיד לא ישבותו
רק לעשות נח"ר לבורא כ"ע ,מעסקו בכל לב
ונפש ומאוד בחסד אלכלהיום,ובודאי להם היא
המחשבה חלק מחלקי מדותיו יתברך ,אבל לנו
השפלים נ"ב עצה יעוצה לנו ,הגם שאין אהנו
יודע עד מהאיך להעלות המחשבה להשיבה אל
מקורה ,עכ"ז לא נופלים אגחגו מנהם עכ"פ
להאמין כי כל וה בהשגחה פרטית מן הבורא,
ובזה הנערה באה אל המלך בסוד האמונה הזאת,
כי בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו
יחיה והוא החיבוק הימין כי בבוא האמונה
לשכלו היותו מושגח מהבורא ישמח בזה ויגיע
לאהבת השם בזה ,ואז הוא מח" את המחשבות
ההם במה שהיה בסוד השבירה ,בסודשבירתןזו
היא מיתתן ,ועתה מח" את כולם בדעת האמת
שיהרעכימן השם היתה ואתלו ,ובזה המהבאים
לשורשן ,תהו כלל גדול .חהו ומושל ברוחו
מלוכדעיר.
והנה העצה הטובהשיה" עומד בעתהזכיר א"ע
כיהוא מחשב בענין אחר ממחשבת
התפלה ,ויחזיר ויחשוב לאחוריו ממחשבה
למחשבה עדבואו למחשבה הראשונהלידעמאין
באו המשך המחשבות ה~ו.בי נודע לכל אשר
מחשבה אחת תמשיך אלי' מחשכה אחרת,
ובהזכיר א"ע המחשבה הראשונה אזי נקל
להעלותה אל השורש אל המדה אשרהיא ממנה,
ואז תמשיך המחשבה הזאת כל הענפים הבאים
משרשה ,וגופא בתר רישא נריר .וזהו והפשיט
את העולה היא המחשבה ,יפשיט אותה
מחומריותה וגשמיותה וידע בדעת מאתה מדה
היא ונתח אותה לנתחיה היינו כל המשך
המחשבה ,כי במחשבה יש ג"כ רמ"ח איברים
שידים וכלהדברים שישכגוף ,ואזכל אבר ואבר

לעץ החיים

של המחשבה ידובק לשורשו ועי"ו יעשה נחת
רוח ליוצרה וע"כ נאמר בלשון ונתח וכו' ולא
כתיב ויחלוק אותה לאבריה כתרגומו ,אבל בא
לרמח על הנחת והתענש שיש להבורא כ"ע מזה

עיין בספר התניא ...שזה דוקא למי שיודע
שההרהור איש מצדו ...אבל מי שמקושר
עדיין בתאוות ,התאוה באה לו מנפשו
הבהמיות ...יקחם ולא תתורו אחרי לבבכם...
בספרינו אגרא דגלהבפיקדושיםובפיתצא...
וכבר כתבהלעיל בהג"ה [פו ,עמ' סג] מזה...
ואלו דבריו בס'אג"א דקלה פ' תצא [ד"ה] .לא
תראה את שו"ר אחיך או את שי"ונדחים

וכו' .יש לפרש ברמו ע"פ מ"ש ונשמרתם מכל
דבררע,ודדינורז"ל שלאיהרהרביוםוכו'וכתבו
חכמי האמת הענין הואכי בהביט ארם אל רבר
רע החנו ערוה והלב חומד אז עי"ז בורא נשמה
למקטרג הנעשה ע"י העבירה (כי כל פעולת
המחשבה והמעשה הכל ע"י אותיות ,והנה
אותיות המחשבה ההם נופלים בשבירה אל
הקליפות ונעשה מהם ציור ח"ו דהינו נשמת
הקטעור)וכל בר" א"אלומבלי לבוש ע"כרצון
הנשמה ההיא להתלבש ג"כ בלבוש ע"כ רודפת
אחריולהחטיאובפועלמעשיו דהחנו לטמאו ח"ו
במקרה לא טהור,וע"י המעשה נעשהגוף לנשמת
המקטרג הנבראת ע"י אותיות המחשבה שנפלו
בשבירהבכרי שלא תרדוףאחריולכסותה בלבוש
חיצוני בחטאו בפועל .ונקדים עוד משארז"ל
עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמות,
וכתבו המקובלים צדיק נק' השומר בריתו שלא
חטא בקרי כענין יוסף שנק' צדיק שלא חטא
בברית ,כי החוטא בקרי נופל בקליפה למקום
הנק' קר"י ,והשומר הברית נוחל ש"י עולמות
כקדודיה חושבנא דדץ כחושבנאדדין.
והנה ידוע הואוטקונל מחכמו הרקומרנותינו
נוחי נפש שלפעמים יבוא לצדיק גמור
הרהורים במחשבתו אעפ"י שכבר בטלו ממנו
תאוות העולם ולבו חלל בקרבו ,תה בא לו
מתאוות העולם שנפלו האותיות בסוד השבירה

סור מרע

הוספות (עמ'קים-קיט)

אל הקליפה והנה הצדיק אשר הוא שורש לענף
האיש הזה שהפיל במחשבתו או ח"ו בפועל
אותיות אל הקליפה ,ולהיות הצדיק שורשלענפי
האנשים ההם אזי באים אלו האותיות מהקליפה
אליו שיעלה אותם מהשבירה אל התיקת ,דהחנו
אם הוא הרהור אהבהצריך להעלות אותםלעולם
האהבה אהבת חסד,וכיוצא בשאר המדות .ואסור
להצדיק לדחות זאת המחשבה ולבטלו ממחשבתו
דהוי כמו שבא אליו איזה שכוי לפדותו ממסגר
אסיר והוא דוחהו כב' ידים אמנם זה דוקא
להצדיק שיודע בעצמו שלבו חלל בקרבו
והמחשבותאינם באים מצדו ,משא"כ איש אשר
עדונן דבוק בתאוות העולם ובחומריות החומר,
הנה המחשבות הם שלו שמתאווה לחומריות
התאוה,האיךיכוללהעלותם והוא בעצמו משוקע
בחומר ,א"כ זאת עצתולקיים ולא תתורו אחרי
לבבכם וידחה המחשבה לגמרי ממחשבתו(עיין
כ"ז נחומש)
הה יאמר בכאן רמזנכון בפסוקים אלולהצדיק

הגמור לא תראה את שור אחי"ך ,שו"ר
לשון הסתכלות שחטא בראחתעיניו או בראחת
השכל והלב במחשבה ,או שי"ו ,הש"י שלו,
דהחנו המעשה בפועל שגרם להוריד ש"י לבחי'
קר"י ,והכל הוא בחי' אותיותשנפלו אלהקליפה,
ואתה רואה את זאת שנפל לך במחשבתך ואתה
רואה אותם נדחים בקליפה והתעלמ"ת מה"ם,
רצ"ל שאתה יודע בטוב שאתה מתעלם ומתכסה
שכבר בטלו תאוות גופך ,א"כ זה ודאי אבידת
אחיך ,ע"כ השב תשיכםלאחיךע"י שאתה מעלה
אותם לעולמותיתוסף אורעלית בנשמת חבירך
אשר נאבדה לו האבידה ההיא (גם והתעלמת
מהם י"ל כפשוטו ,דקאי על לא תראה רצ"ל לא
תראה ותרצה להתעלם ולדחות ,לא תעשה כזאת
רק השב תעובם לאחיך ע"י שתעלה אותם
משבירה לתיקת) .ואם לא קרוב אחיך אליך,
שאינו מתקרב לך להשפיע לו מה שרווחת לו
אבידתו ,ולא ידעתו ואשו מחוכר עמך לבקש
אבידתו ,ואספתו אל חוך ביתך ,ידוע מש"כ
הארמ"ל בפירוש השמתה-עשרה ותן שכד טוב
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לכל הבוטחים וכו' ושים חלקנו עמהם ,דקוש"א
רבה האיך אנחנו מבקשים עויהי' חלקינו עמהם
אם אץ אנו כדאים לזה ח"ו ,ופ" מרן הארמ"ל
דכ"א יש לו חלק כנ"ע וחלק בגיהנם ,ואמרז"ל
זכה נוטל חלקו וחלק תבירו בג=ע (והוא לדעתי
כאשר הוא מעלה מקליפה אל הקדחתה את אשר
הפיל חבירו ניתוסף לו חלק חבירו בקדושה
וכשתכירו שב בתשובה אזי הוא מחזיר לו את
אשר לקח אתשלו),ו"8צדיקים אשראינםרוצים
ליהנות משל אחרים והגם שנותנים להם חלק
חבירם מחזירים לכ"א אבידתו ,וזה שאנו
מבקשים ותן שכר טוב וכו' ושים חלקינו עמהם
והם בודאייחזירולי ע"כדברי מרןבקיצור.וזה
שיאמד בכאן ,ואם לא קרוב אחיך כו' ואספתו
אל תוך ביתך דהחנו שתקח אותן האורות אל
נשמתך ,וגם אל כית"ך התיבות שבתורתך
ותפילותיך ,והיה עמך עד דרוש אחיך אותו
והשבותו לו ואל תהנה משל אחרים ,נאמןעליך
הבורא שישלם לך כהנה וכהנה מזכיותיך .והבן
כי קצרתי
ועוד שם פ' קדושים [ד"ה] :ופרט כרמך לא
תלקט .לזה צריך ביאור רחב לדעתי .הנה
ידוע מהעלאות המדות בנפול לאדם במחשבתו
אתה אהבה רעה אזי צריך להתבונן מהיכן באה
לאדם המדה הלזו ,על כרחך הוא מאותיות
השכירה משכירתהכליםדמלכיןקדמאין.וכן מה
שנפלו ע"יבני אדם החטאים בנפשותם בכל דור
ודור ובאה המחשבה הזאת אפי' לצדיק גדול
(וביותר לצדיק גדול) להעלותן לשורשם מתוהו
וחורבןלרזא דמחשבה להתהוות מהםציור קדוש
בסוד מעשה בראשית ,והבן .והדמיון הזה בכל
המדות .והנה אזהרה הוא להצדיק בנפול לו
מחשבהכזו שלא ידחנה ממחשבתוכליעלי',כי
היאפדיכן שבויים ,ומאי מצוה רבא וכו' (עמ"ש
בפסוק לא תראה וכו' והתעלמת וכו') .ולקולנו
עתה הוא בדוקאלצדיק גדול שנפשויודעת מאוד
שלבו חלל בקרבו והוא בטל כמעט ממציאותו
לפני קונו ,והוא עני ואבית מכל תענוגי עוה"ז
לפני קונו כגר כארץ שאין לו שום חלק ונחלה

שכ

הקדמה ודרך

הוספות (עמי קים-קיט)

בארציותלבנות על" טירתכספו(היינו תשוקתו),
וא"כ איש כזה בודאי לא באתלו המחשבה רעה
מצידו,כי הואאינו מקושר עם שום דברגשמיי
בעולם ,ממילא בודאי המחשבה הזאת באת לו
מהשבירה להעלותה ,ע"כ חלילה להתעלם ממנה
ולדחותה רק להעלותה .משא"כמי שהוא מקושר
בתאוות העולם לא יתעסק באלה בהעלאת
המדות ,כי המחשבה הזאת באת לו ממחשבות
נפשו הבהמיות שבו שעדיין לא גירשה מחלל
השמאלי שבלבו ואדרבה ,וא"כ האיך יתעסק
ללקוט שושנים והוא עדין מקושר בקוצים
וחרולים .וזה תקנתו ,כלה גרש יגרש המחשבה
הזאת לקחם ולא תתורו וכו'(עיין כ"זידידיבה'

התנהגותבין).
רנונה אעפי"כ המחשבה הזאת היא אותיות והם
בשבירה ומה תקנהיהי' לאותיות השבוים
הללו כיון שהוא ירחם ממחשבתו ,הנה הש"י
בראוהו כוונת האיש לטובה שדוחה הדבר
ממחשבתו לבל יאריך במחשבה שלא להשתקע
בתיעוב ח"ו ,הנה הוא ית' החושב מחשבות
לבלתיידח ממנו נדחיזמיןלוגואל הקרובאליו
ממשפחתו ומשורש נשמתו אשר הוא כבר במעלת
הצדיקים ההולכיםלפני האלק" ,והואעני מהנאת
העולם וכגר בארציות ,הוא יעלה את אותיות
השבירה להש"י .והנה הפרשה הזאת נאמרה לכל
עדתבנ"יגםלההמוניים,ולזה נצטוו ופרט כרמך
היינו מה שנפל ממדות הכר"ם בשבירה לא תלקט

אתה ההמונח לעסוק בהעלאות המדות ,כיאין
לך עסק בזהכיון שאתהעדין כבהמיותך ומשלך

הוא המחשבה הלזו ,רק תדחנה ממחשבתך ולא
תעסוק בה ותקחם עכ"פ ולא תתורווכו'.ומהיכן
יהיה לאותיות המחשבה הזאת עלי' מהקליפות,
לזה אמר לענ"י ולנ"ר תעזוב אותם ,למי שהוא
עני וגר בעולם הוא יעלנה להש"י ,אני י"י
אלקיכם החושב מחשבות לבלתיידח ממנו נדח
ויודעמי מהצדיקים הוא שורש נשמתך אשר לו
משפט הגאולה לגאול את נדחך ,ברוך המקבץ
נדחי עמו ישראל.
בנח וידידיי שימו נא הדבר" האלה על לבבכם

לעץ החיים

ותראו פלאות ויפתחו לכם שערי אורה
לעבודת הבורא ית"ש,כי מאד עמוקים הדברים.
ומי אשר השיגה ידו להבין הדברים האלה על
מתכונתם לא ישים יד לפה לבל יגלה העניינים
האלה העמוקים לאחיווריעיו אשריודעכי קרבת
אלקיםיחפצון .והש"יילמדנו דעת ותבונה

עוד שם פ' ראה [ד"ה] :השמר לך [פן תעלה
עולותיך]וכו',עפ"י מ"שהבעש"טז"לרכל
מחשבה שיפול לאדם במחשבתו ובפרט בעת
התפלה ות"ת יראה מאיזה ענין הוא המח"ז
ההוא ,אם הוא מענין אהבה יראה להעלותה
לאהבת הבורא ב"ה ויאמר בלבו הלא זה אהבה
ממדת החסד שנפלה בשבירת הכלים מוטב
להעלותה בשורשה (וה"ס המחדש בטובו בכ"י
תמיד מע"ב)כי עבור זה באת אל האדם לבקש
ממנו להעלותה .וכ"ה הענין במחשבות יראה
והתפארות ושארי המדות .וכתב עוד הבשק"ם
זצ"ל שלא ידחנה לגמרי ממחשבתו רק העיקר
הוא חפץ הש"י להעלותה בשורשהלהש"י .והנה
כל הדברים הללו אמורים רק לאדם שבטלו
תאווהיו ואפילו רואה בעיניו איזה דבר תאוה
לעינים הוא נבזהבעיניו נמאסכי כבר לבו חלל
בקרבו מתאוות היצה"ר ,וא"כ מאיןולאין תבוא
במחשבתו מחשבה הלז ההחנו הרהורי ניאוף
וכיוצא כבוד והתפארות ,ע"כ באת למחשבתו
מתוך עמקי הקליפה לבקש ממנו להעלותה
לשורשה .משא"כ לאדם שכל עצמותו דבוק
בתאוות העולם ומתאווה בכל מהשכעיניו רואות
להיתרולאיסור,איןלך שטותגדול מזה שיתעסק
בהעלאות המדות והוא בעצמו מלובש בעפריות
חומריות אותו דבר שראה בעיניו ולבו חומד
להיותכלימעשנהגומריןח"ו .הנה אישכזהצריך
לדחות המחשבה ממחשבתוולאיתעסק כהעלאת
אותו דבר בשורשוכילאיצליח,כית שהמחשבה
באה לו מחמתשעיניו ראו ולבו חמד ומזה באה
לך המחשבה שאתה משתוקק כאמת לדבר
העבירה הלזו ,וא"כמאיןולאין תעלנה לשורשה
כיון שאתה דבוק בחומר התאוהלעינים .והש"י
יסיר מאתנו דרך השקר ,ודרך מצוררונרוץ א"ס.

סור מרע

הוספות (עמ' קיא-קיט)

והלוי אשר בשעריך לא תעובנוכיאין לו חלק
ונחלה עמך .עפ"י האמורלעיל בעליות
המדות בהעלות כל הדברים לשורשן כגון אם
נופל במחשבתואיזה אהבהיעלנה לאהבת הבורא
למדת החסדכיכודאי באהלו המחשבה משבירת
כלי החסד שנפלו ניצוצות בקליפה וכיוצא
במחשבות אחדות ,וכבר כתבנו דכ"ז דוקא לאדם
שבטלו תאוותיו ואינו מתאווה בעצם לאותן
הדברים הגופניים וא"כ מהיכן באה לו המח"ז
הזאת ע"כ שבאתאליו להתחנןלולהיותבעוזרה
להעלותה מהקליפה.נוהווהלוי אשרבשעריך לא
כו' רצ"ל כשנלוהאליךאיזה מחשבה אשראינה
בהשערת שכלך כי ככר בטלה מחשבתך בעסק
הוהלהיות מחשבתך משוטטת בתאוותהגופניות,
על כרחך המחשכה הזאתהנלויתאליך כעתהיא
להעלותה ,ע"כ לא תדחה אותה ממחשבתך רק
תראה להעלותה כי הוא פדיון שבויים ,ומהו
מצוה רבהפדיתשבויים וג"שכשתבין המחשבה
הזאתאינה בשעריךאזי תעזבנה רצ"ל תעזור לה
(ויתפרש מלשתעזוב תעזובעמו,עזבוירושלים),
ומפרש הטעםכיאין לו חלק ונחלה עמך ,כבר
לבך חלל בקרבך מהמון התאוות ובאתאליך רק
לפדותה מבין ענמים הש"ייה" בעזרינו

וירמיז עור בהיפך על האדם הרבוץ עדיין
בחומר ואינו עוסק במחשבתו ככל עת
תמיד בדביקות הבורא ,רק הוא דבוק עדיין
באהבת ותאוות העולם ,כשבאה לו מח"ז
מהרהורי ניאוף וכבור וכיוצא הוא שלו ממש,
וא"כ האיך יתעסק להעלות בדביקות המדותכיון
שאין זהעדיין בהשערת שכלו ,ע"כ יראה לעזוב
ולדחות אותה המחשבהלקיים ולא תחורו אחרי
לבבכם ולא להתעסק בהעלאת המדותכיון שאין
לך חלק בזה עדיין כמש"ל .וזה יתפרש והלוי
אשר בשעריך לא ,רצ"ל מה שתרצה לדבק
מחשבתך הזרה במדות הבורא אשר הוא אינה
עריין בהשערת שכלךכי לא נסיתעריין באלה,
אזי מוטב תעזבנה ותדחה המחשבה לקיים ולא
תתורו ,כי אין לו חלק ונחלה עמך ,רצ"ל
הדביקותאין לועדיין חלק עמך כהארת נפשך

ועשה טוב

שכא

להיותך דבוק בחומר הש"ייאירעינינו.
ובש אגרא דפרקא (אות קמ)י קבלה
מהבעש"ט ,כל מחשבה ורה הבאה אל
האדם ישתדל להעלותה לשרשה,דהיינו אם הוא
מעניני אהבה כגון הרהורי זנות וכיוצא ישתדל
להעלותה למדת החסד (דהיינו להתבונן מהיכן
הוא שורש מדת אהבה ,הוא ממדת החסד ואהבה
וממנהנפלובניצוצי השבירהממלכיןקדמאין אל
הקליפות ,ע"כ טובלולדבק א"ע בשורש האהבה
ואז יתעלה הניצוץ שבתוך קליפותויכוין בשמות
השייכים למדת החסד כגון שם א"ל והוי"ה
בניקוד סגול),וכיוצא במדת היראה וכיוצא ועין
בליקוטייקרים [נראה שצ"ל לקורס אמרים] שכל
זה הוא בדוקא כשהאדם יודע בעצמו שזאת
המחשבות אינה באתלו מתאוות נפשו הבהמיית
(דהיינו שיודע שבעצם טבעו ככר אינו מתאוה
לתאוה ההיא) ואעפ"כ באת לו המחשכה הזאת,
על כרחך הכוונה הוא להעלותה אל שורשה.
משא"כ כשהאדם הוא עד=ן בעל תאוה בהיתר
ובאיסור ,המחשבה הזאת כאח לו מתאוות נפשו
הכהסחת אשר קשור בה ואיך ישתדל להעלותה
למקוםעליון ונורא והוא עם כל כוחותיו מקושר
בסט"א ,ממילא איש כזה לא ישתדל בעלית
המדות רק לדחות תאוות המחשבה רעה מדעתו
לקיים מה שצותה התורה ולא תתורו וכו'.
המשכיל על דבר ברברי תלבטי הבעשקם יראה
כי כך הוא הכוונה.
ראמרתי אני כעניי שהדבר מפורש בתורה ולא
תתורואחרי לבבכםואחריעיניכם אשר
אתם זונים אחריהם ,דהנה אשר אתם זונים
אחריהם מיותר ואינו מוכן .ולדעתי כך הוא
הכוונה ,מה שאני מצוך ולא תתורו היינו שלא
לתור אחרי מחשבת הלב רק תיכף בבוא תאוות
המחשבה בלב ידחה הדבר ממחשבתו ,זה דוקא
בדבר אשר אתם זונים אחריהם דהיינו
כשהמחשבה זרה הוא מדבר תאווהשעדיין אתם
להוטים אחרי תאווה כזאת נוונים עדיין אחרי
מחשבת התאווה הזאת ,א"כ המחשבה הזאת הוא

שכב

הקדמה ודרך

הוספות (עמ'קים-קיט)

מתאוות נפשך הבהמיית ע"כ אין לך עסק
להתעסק בהעלאת המדות כמש"ל רקלקיים ולא
תתורו משא"כ כשהמחשבה הוא בדברכזהשאין
אתם זונים אחריהם ,שכבר אינך להוט אחרי
התאוה הזאת ממילא המחשבה הזאת באת לך
להעלותה ,אל תדחנה ממחשבתך רק תשתדל
בהעלותה לשורשה .ואעפ"כ כתבנו במ"א דהגם
דצריך לקיים ולא תתורו כנ"ל ,אעפ"כ יחשוב
בשמות השייך למדה ההוא שממנה היתה
המחשבה כגון באהבה או ביראה .והמביןיבין.
וההקדמה ז ,לס ,דרך פקותיך (אותיות ה-ח).
חאת לדעת מה שנ"ל בפרט הזה
דודאיאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו ,והוא
בנפול לאדם איזה מחשבה באונס ע"י הסתכלות
פתאומי וכיוצא ,ודאי זה אינו מסוג הזה ,דע"ז
נצטוינו ולא תתורו אחרי לבבכם וכו' היינו
כשיגיע ח"ולידו הרהורצריךלקיים ולא תתורו
וכו' לדחות הדבר ממחשבתו ,רק כאשריזכירהו
השכל שזה ההרהור אסור והוא מאריך במחשבה
ברצון זה הוא האיסור מן התורה אפילו לצייר
התענוג של התענוג במחשבה ברצון אסור .אבל
מה שנופל לאדם במחשבה באונס ,ותיכף
שיזכירהו השכל והיצ"ט יקיים ולא תתורו וכו'
יהי' חלקו בחיים ואין בידו עון ,ואדרבה מצות
ולא תתורו וכו' תחשב בחשבון מצותיו וזה הוא
הפירוש שלולאתתורו ,מלשון התרי"ם את הארץ
היינו מרגלים שדרך המרגל לחפוש ולחקור
כמטמונות ,כן נצטוינו שלא לחקור ולחפש
ולהאריך במחשבה הנופלת פתאומית רק ידחנה
ממחשבתו ואז טובלו

אחר הדברים האלה באתי להזכיר פרט אחדלי

לבני גילי ,את אשר נמצא כתוב בכתבי
תלמידי הבעשית שקה"ת בנפול לאדם בשעת
תורה ועבודה מחשבה זרה והרהור רע אל ידחהו
ממחשבתו רק יעלנה לשורפיה ,דהחנו אם הוא
מחשבה מזנות וכיוצא שהוא מסוג בחי' אהב"ה
יעלנה לשורשה למדת אהבה אמיתחת,היינו מדת
החסד,וכז מחשבתהיראה למדת הגבורה וכיוצא

לעץ החיים

בזה בבנ"ד למדת התפאר"ת כי הם מהניצוצין
שנפלו בשבירה ובאו אצלו לצורך עלי' ,א"כ

לפי"ז א"צ לדחות המחשבה רעה ממחשבתו רק
אדרבה להאריך עד שיעלנה לשורשה באופנים

הידועים למשכילים.

תדע יחףשאין הדברים כפשוטםלפניכל אדם,
כי אם תאמרכן הנה תפול ח"ו המצות ל"ת
של ולא תתורו אשר נצטוינו רק תדע שהדברים

הללומגיעים רקלצדיקיםתמימים אשר לבם חלל
בקרבם ויודעים בטוב אשר כבר בטלה אצלם
החמדה והתאוה ,והנה מהיכן באה לו המחשבה
הלזו בודאי זה אינו מצד יצרם הרע כי כבר
הפכוהו לטוב ולמתוק ,ע"כ זאת המחשבה
מניצוצי השבירה באה להעלותה .משא"כ מי
שאש היצר עדיין בוער ומתאוה לתאוה הגם
שאינו עושה בפועל אבל התאוה בחובו נטמנת
להתאוות להיתר ולאיסור תאוות גשמיות ,הנה
איך תאמר שיעלנה והנה זאת התאוה הוא מחלק
הרע והחומר שבקרבו ,ע"כ לאיש כזהאין מנוס
רק לקיים ולא תתור"ו לדחות זאת המחשבה
תיכף בזכרו(עיין כל זה בא' התניא של החסיר
הגאון טהרז"שזצ"ל) .וזה לדעתיפי' הפסוק ולא
תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אש"ר אח"ם
זוני"ם אחריה"ם רצ"ל מה שאני מצוה אותך ולא
תתורו לדחות מחשבה רעה ממחשבתך תיכף
כרגע,היינו דוקא כשהמחשבה הזאת היאעדיין
ממחשבות כאלו אשר אתם זונים אחריהםעדיין
שיש בתוככם עדיין חשקות ותאוה להענין הזה
הנופל במחשבתך ,א"כ המחשבה הזאת הוא מצד
תאוותךהבהמיית משא"כ אם הוא מחשבה כזאת
אשר אינכם זונים אחריה עוד שככר כטל אצלך
היצרמזההענין ,אויש עצה טובה מוה להעלותה
לי"י כי המחשבה הוא מניצוצי השבירה ובאה
לצורךעלי'.
לפ"ז יש להתבונן אפילו אינו צדיק גמור רק
שבאותו הענין הנופלת במרהיבתו יודע
בעצמו בטוב שאין לו תאוה לזה ,ע"כ הוא ג"כ
מניצוצי השבירה ,ומהראוי למשכיל להתעסק

סור מרע

הוספות (עמ' קים-קיט)

בצורך עליהכפי שכלו ותבונתו

הנה לפי הנ"לעיקר התעסקותבעליית המחשבה
הוא להשרידים אשר י"י קורא ,אבל
לפשוטי ההמון ידחה המחשבה רעה לקיים ולא
תתורו אעפי"כ אחר הדחיה מהראוי לחשוב
ולצייר השמות הצריכים לעלי' לכל ענין כפי
בחינתו ,דהיינו במחשבת אהבהיצייר השם אל
והשם הוי"ה בניקוד סגו"ל ,ובמחשבת יראה
יצייר השם אלקים והומה בניקוד שב"א וכיוצא
בשאר איןמן הצורךלהאריך,וכבר הם ככתובים
אצלינו דרושים עמוקים בזה וכעת די נזה
למשכיל,יהיי"י אלקינו עמנו
עוד שם מלית לה (חלק המחשבה אות ד ה).
ודעידידיכיאין הקב"ה בא בטרוניא עם
בריותיו וחלילה לחשוב על הבורא ית' שיחשב
לו לעון מה שנופל בפתע פתאום איזה מחשבה
רעה בציור העבירה ועריבותה ותיכף מסיר
המחשבה ממחשבתו,כי כ"ז הוא לאונסו ואונס
רחמנא פטריה (הן אמת שמחויב כל האדם
לעשות כל הפעולות ולקדש מוחו ומחשבתו
ואיבריו עד שיבא למאוס ברע בהכלית ואז לא
יבאלידי הרהורים ,אכל אעפ"כ מה יעשה האדם
שלאזכהעדייןלמדריגהזוכשאינו מהרהרכרצון
רק נפל הדבר במחשבתו לאונסו לא יחשובי"י
לו עת) רק כשנזכר שזה אסור ואעפי"כ מאריך
במחשבה ומצחר עריבות העבירה במחשבתו,
אפילו אינו מחשב לעשות העבירה רק מאריך
ומחשב ציור עריבות הזנות ,זה עבר חוק הפר
התורה .רק זאת יעשה האדם ויח"תיכף כשנזכר
שהואעכירהיסיח דעתוליראה ולאהבה ולתורה,
וידחה המחשבה רעה ממחשבתו ויכוון לקחם
ולא התורווכו'.
והכאיב בסודי"ייודעים להעלות כל מחשבה
לשורשה ,דהיינו כמהשבת אהבה
יעלהוע"ייחודי השמות הקדושים השחכים לזה
לעולם החסד ואשה ,נודעו הדברים למעיינים
תלטשי הכש ש מות וכבר כתבנו
בספרי
בהקדמה שלא יונה האדם א"ע בענין הזה אם

ועשה טוב

שכג

הואעדיין קשור כחמדתותאוותהעולם וחומרותו
(כי כ"ז נאמר ליחידי סגולה) ,רק יסיר הענין
ממחשבתו כרגעויקיים ולא תתורו וכו'(עיין כל
זה בט' החטיא הנדפס מחדש ,ואתה תבין
ובעהש"י יש ת"י דרושים ארוכים בזה ויעלזו
בהם חסידים בכבוד ,ואי"ה נדבר בהם) .ואעפי"כ
כתבנו בהקדמה שבעת נפול המחשכה במוחו
ינוק השם הוי"הבניקודסגול ולשם אל הוא שם
החסד ואהבה ,ואנ"מ להאריך (הג"ה .ועפי"ז
כתבו תלמידי הבעש"ט זללה"ה כשרואה האדם
שהרהורי ניאוף נופלין במחשבתו ידע שרצון
הבורא ית"ש להעלותו למדריגת אהבה ויעשה

היחודי' הנצרכים לזה ,והש"י יהי' בעזרו .עי'
בפנים ולא תה" נבהל).

עוד

שם מל"ת מא (חלק המהשבה אות ד ה):

ויש לרמוז עוד בענף המצוה ,עפ"י הידוע
ומקובל טתלם4זי הבעש"ט אנלה"ה שבראות
האדם שנופלים לו מחשבות פסולות אל ירחם
ממחשבתולגמרי רק ישתדל להעלותם לשורשם,
הינו בנפול במחשבתו אהבת הזנות ידע דהה
מנפילתהניצוצות שנפלו בשבירה מספירת החסד
מז' מלכין קדמאין ,אז ישתדל האדם להעלות
המחשבה לסודהתיקון לעולם החסד,וכן ניוצא
בזה ביראה והתפארות ואינך אין מן הצורך
להאריך דידוע הדברלחבירים.וקבלנו דהדברים
האלה נאמרים רק להאדם הרואה ומבין בעצמו
שכבר הוא משוללוריקמן התאוה ההיא הנופלת
במחשבתו ,ממילא זאת המחשבה לא באת לו
מנפשו הבהמיות מצד יצרו הרע המבקש לחבק
חיק נכר",ועל כרחך זאת המחשבה באתלוכדי

להעלותה למקורה .משא"כ כשהאדם הוא עדין
קשור בחשק עבותות אהבת העולם ותענוגיו
בהיתר ובאיסור ,נשבאה לו מחשנה זרה מנפשו
הבהמיותויצרו הרע המבקש להחטיאו אדם כזה
אליהי' שוטה להתעסק בהעלאת המדותכיהאיך
ישתדל להעלות המחשבה והוא בעצמו עם כל
שיעור קומתו ומחשבהו עדתן אסור וקשור כידו
וכו'.לאישכזה זאתצצתיבנפוללו המח"ז יקעם
תיכף ולא תהורו אחרי לבבכם וכו' וידחה תיכף

שכד

הקדמה ודרך

הוספות (עמ'קים-קיט)

המח"ז ממחשבתו (ע"י עצת חז"ל ילמוד תורה
יקרא ק"ש יזכור יום וכו') עיין כל זה נם'

התנטש.

והנה תדע עוד אשר כל העליות של כל המדות
הם ע"י השכינה הנק' מזב"ח כנודע ,וזה
יש לרמוז כלימי עולם כמצוה הלזו שלא יעלה
במעלות על המזב"ח ,רצ"ל שלא יתעסק להעלות
המחשבות אל המזב"ח אשר לפני י"י היא
השכינה בעת אשרעדיין ח"ו תתגלה בזה ערותו
וחרפתו כשיוכח ע"י המחשבה שהיא באה
מתאותו וחשקו הבהמיות ,והאיך יעלנה ויתראה
למעלה חרפתו ובשתו ,לא נאמרו הדברים הללו
עליית המחשבות רקלמי שלבוריקופנוי מתאוה,
ואף על פי כן נופל לו לפעמים איזה מחשבה
מענייני שטות העולםויודע הוא בדעתושאין לבו
קשור בזה ,בודאי המחשבה זאת באת אליו כדי
להעלותה לשרשה וחלילה לו לדחותה לגמרי
באמרו שיקיים בזה מצות ולא תתורו וכו' ,כי
עיקר ביאת המחשבה הזאת הוא להעלותה
משבירה המשכיליםיבינו ברמז מיעוט.
רהנה יש מקום לבעל דין לחלוק ולומר הנה
התורה סתם אמרה ולא תתורו וכו' .הנה
פקח עיניך וראה דברי חורתינו דקדקה בדבריה
הנעימים ולא תתורו אחרי לבבכם וכו' אש"ר
אח"ם זוני"ם אחריה"ם ,הנה הנך ד' תיבות
מיותרים אבל הוא הנרצה מה שאני מצוך ולא
תתורו וכו' דהכוונה לדחות תיכף המחשבה זרה
כרגע הוא דוקא באותן העניינים אשר אח"ם
זוני"ם אחריה"ם ,רצ"ל שעדיין אתם זונים אחר
אותה המחשבה שאתהיודע בעצמךשעדיין אתה
כעצם מתגעגע לתאוה ההיא הנופלת כמחשכתך
וערבה לך עדיין ציור העבירה ,ממילא אין לך
לעסוקבעליות המדותכיון שהמחשבה הזאתהיא
מנפשך הבהמיות שעדיין לא טהרת אותה.
משא"כ כשכבר אינכם זונים אחר זאת המחשבה
כי כבר לבך חלל בקרבך מתאוה הלזו ,לאשייך
בזה מצות ולא תתורו וכו' ואין רועות בידך
לדחות כרגע המחשבה רק תתעסק להעלותה
למקורה ,וכאמור.

לעץהחיים

[וראה עוד בהע' פה פו ובהוספות לשם בדבר
הכוונה בשמות].
ד באו בכתבי הרב כמה דרושים בענין
יעו
העלאת המדות והמחשבות ,ובהם לא
הודגש שהם שייכים רק לצדיקים .והמשכיל על
דבר אמת ידע את אשר לפניו .ונציגה כאן גם
מביאורים אלוי

בסי אגרא הכלה פ' שמיני [ד"ה] ויאמר משה
זה הדבר וכו' ,הנה הת"י מפרשדין פתגמא
דתעבדון אעדוית יצרא בישא מן לבכון ומןיד
איתגלי לכון יקראדי"י .הנה הוקשה לו הקושיא
כנ"לכי לא פורש מה יעשו ,אבל לא נדע האיך
מרומז הענין שפירש הוא ז"ל ככתוב .והנראה
דהנה המשכיל בעניינו כשרואה שהיצר מסיתו
לאיזה תאוה רעה ואהבה רעה או יראה רעה,
מוכרח להתבונן מאין בא זה לאדםכיון שאין זה
רצונו ית',וכי ס"ד שהיצר הוא מקטרגא דמארי'
ח"ו ע"כ יתבונן שזה הוא מהמדות הנבראים
שנפלו כשכירה ובאה אליו המחשכה [מאהבה]
או מיראה וכיוצא ,והאדם מחויב להפשיט
גשמיות הענין להעלות לאהבתי"י ית' וליראתו
ומתחדשעי"ז מעשה בראשיתכנודע,והמשכילים
יבינו כאשר קדם הדיבור אלינו בכמה מקומות
ותיכף בהעלות אדם על לבו יתגלה לו פנימיות
החיות של המחשבה שהוא כבודי"י ועודבהבין
הענין יותר יתגלה לו שהמחשבה שנפלה לו הוא
כיסוי ומלבוש לפנימיות החיותויבין וידע שגוף
המלך בתוך המלבוש וזה נק' כבודי"יכי ר"י
קרא למאני' מכבדותא ,משא"כ כשנשאר ח"ו
בגשמיות המחשבה .וזה שתבין פירוש הקדוש
[אולי צ"לי הכתוב] זה הדבר אשר צוהי"י תעשו,
רצ"ל על כל דבר ודבר שיפול במחשבותיכם
תעשו רק את אשר צוהי"י באותוהענין ,אם הוא
מדיבור אהבה תתעוררו אהבת י"י ואם יראה
תתעוררו יראת י"י ,וחיכף יתראה אליכם שאין
היצר מקטרגא דמארי' רק הוא כבודי"י שבכל
ענין מתלבש פנימיות חיותו ית' ,וכל דבר
שבעולם נק' כבודי"י מלבושיםלניצוצי קדושתו
ית' וזה הפירוש מלוך על כל העולם כולו

סור מרע

הוספות (עמ'קים-קיט)

בכבודך היינו במלבושיך יהי' כבודי"י לעולם
ואז ישמח י"י במעשיו ,שמח לא נאמר אלא
ישמח ,והבן .וז"ש הקדוש אעדןית יצרא בישא
מן לבכון רצ"ל רק הסירו את היצר מלבכם ומן
יד אתגלי וכו' ותיכף יתגלה לכם שהיצר הוא רק
כבורי"י מלבושלנצוצי קדושתוית' ובתוכוי"י,
ומדוע יתפתה האדם למלבוש ולא יתבונן על
פנימיות המלך והבן מאודויונעם לנפשך.

עוד שםפ' מצורע [ד"ה].כי תבאו אלארץכנען
אשר אני נותן לכם לאחוזה וכו' משונה
ביאהזושנכתב בה אחוזהארץ אחוזתכם,ויבואר
לדעתנו ברמוי התורה עפ"י מה דנקדים שכל
המדות שבאדם דהיינו אהבה ויראה וכו' המה
נבראים לעבוד בהם את הש"י ,דהיינו אהבה
לאהוב את הש"י ותורתו ומצותיו ,וכן ביראה
וכיוצא .והאדם המשתמש במדותיו בדברים
עולמיים הנה הוא מבחי' השבירה אשר נפלו
ניצוצי המדותבקליפה ומוטל על האדם להעלותן
מקטנות לגדלות ,וזה כל האדם בנפול במחשבתו
אהבה עולמחת יאמר בלבו אין זאת אלא
להעלותה למקורה דהיינו להעתיקה לאהבת
הבורא ,משא"כ כשנדבק באהבת העולם הנה הוא

מדה כנגד מדה כמו כשבאה מחשבת האהבה
העולמיית לו להעלותה לאהבתי"י שעי"ז יהי'
לואחיזה לאהבההאמיתיית והוא נשארבארציות
האהבה העולמיית .כמוכן כשיתעסק גם בתורה
ועבודה אז יבלבלו אהבות רעות יותר משאר
עתים הפנויים .וראיתיכן נם' צריק א' בפירושו
אהבה שהיאתלוי' בדבר בטל דברבטילה אהבה
כשבטלמדיבורי הטוב בתורהבטילה אהבתעולם
המחשבות הטורדות,כי ביותר מבלבלים בתורה
ועבודה.

והנה נבר כחבנו ז' עממין הם ז' מדות רעות
וכנע"ן הוא בחי' אהבה הרעה ,וז"ש כי
תבאו אל ארץ ננען רצ"ל תבואו בעצמיכם
להשתקע בארציות וכנע"ןהיינו אהבות עולמיות
אש"ר באמת אני נותן לכם לאחוזה רצ"ל אני
נתתי לכם כ"ז רק לאחוזה לאחוז עי"ז באהבה

ועשה טוב

שכה

אמתיית אהבת הש"י,ונתתינגע צרעתבבית ארץ
אחוזתכם ,ארץ אחוזתכם היא השכינה מקור
אחוזת נשמות ישראל ,בי"ח נק' התיבות של
התורה ועבודה אשר עי"ז מתדבקים ישראל
בשורשם ומקורם .וז"ש כשאתם קשורים באהבה
זרה ח"ואזי תוכרביותר כשאתם מתדבקים בארץ
אחוזתכם בתורה ועבודה אז יפלו לכם ביותר
המחשבות הטורדות והוא כמו נגע צרעת הבא
מעיפוש הדם התוכנח ואח"כ יצקן לחוץ ,כמוכן
הדבר הזהכיון שלבובפנים קשור באהבת העולם
יציץ ופרח ח"ו בהתעסקו בעבודת הש"י .הבן

הדבריםכיקצרתיבעניןוסמכתיעל המשכיל.

עוד שם פ' ראה [ד"ה]:כייהי' בךאביון מאחד
אחיך באחד וכעריך בארצך .נראה לרמז
בזה הפסוק רמז נכת להיושבים בחצרות י"י.
דהנה כתבו הנותרנו תלמתם המעש"ק זצלה"ה
דבבא לאדם מחשבה זרה בעת התפלה ועבודה
וכיוצא אזי יראה להעלותה לשורשה דהיינו אם
המחשבה מאיזה אהבה בעולם יעלנה לעולם
אהבה כאשר המיר ימירנה באהבת הבורא ית'
וכיוצא בשארי המדות .והנה כתבו שלא ידחה
האדם המחשבה ממחשבתו לגמרי רק יעלנהכי
זה דמית פדית שבוים מצוה רבה ,כי אותן
האותיות הם שבויםבידי הס"א ובאים אל האדם
לפדותם מיד צר ולהשיבם לבית אביהם ,ואותן
האותיות הם ניצוצין שנפלו בשבירת הכלים
במעשה בראשית,וכן אותם שנפלו בעוה"ר בכל
עת ע"יבני אדם גםבני איש בכל דורודור .וזה
שיש לרמזכייהי' ב"ךאבית החנו הכ"ב אותיות
שהם כלל כל המחשבותכי כל מחשבה הוא ע"י
אותיות ,ואותן האותיות הם שבאים להעלותם
מקליפה והם הנק' אביונים שתאיבים לכל דבר,
מאחד אחי"ך הינו או שנפלו ע"י אחר מאחי"ך
השחכי' לשורשנשנ,תך ,או באח"ד שערי"ך שהם

ע"י קשוריך היינו ע"י מחשבתך כתעריך היינו
השערת השכל ,או בארצך אשר ה"א נותן לך
היינו מהשבירה דמ"ב שנפלוניצוצין בארציות,
והוא אשר ה"א נותן לך מחאת היתה הכוונה
במ"ב והבן .לא תאמץ את לבבך תרצה תחזיק

שכו

הקדמה ודרך

הוספות (עמ'קים-קיט)

את לבך לבלתי שמוע אל המחשבה ולדחותה,
ולא תקפוץ את ידך היינו היו"ד שלך היינו
המחשבה ,מאחיך האביוןהיינו לרבותא אפי' אם
יהי' המחשבה מאחיך ותאמר מהלי ולצרה וכו'
והבן כי פתח תפתח את יד"ך היינו המחשבה
כנ"ל ,תפשט את המחשבה בבחי' הפסח שהוא
ניקוד החכמה בסוד פיה פתחה בחכמה ,היינו
להתכונן האיך להעלות המהשבה ע"י החכמה
והעב"ט תעביטנ"ו היינו למשכן את המחשבה
בזרועהיינו לתופשהלבלתי תתלתזור אותהלידי
הסט"א רק למשכנה ולהעלותה לבית אביה
כנעוריה.די מחסורו אשריחסרלו רצ"ל כ"אכפי
מחסורה אם הסר למחשכה אור עולם אהבה
יעלנה לשם ,וכן ביראה והבן .והמבין יבין,כי
לא יכולתי להרחיב הדבור כעת

עוד שם פ' שופטים [ד"ה] .כי תצא למלחמה
על אויבך וראית סוס ורכב וכו' לא תירא
מהם וכו' דברנו כמה פעמים שבראות האדם
איזה דבר מאויים מחויב להתבונן מהיכן באה
זאת היראה הוא ע"כ שנתלבש בזה איזה ניצוץ
קדוש מיראת הבורא שנפל בשבירה ע"כ מוטב
לו להתבונן בשורשה ביראת הבורא ,וכיון
שהאדם מתבונן ביראת הבוראאזי זההניצוץ אל
מקומו שואף להתדבק בשורשה כדמיון הנר קטן
כשמקרבין אותו למדורה גדולה נתבטל באבוקה,
כן זה הניצען הטמון מתדבק בשורשו ביראת
השם ונשאר הדבר המאויים בלי חיות והניצוץ
מתוסף בנשמת האדם יראה מאת הש"י וא"כ
טובה גדולה באה להאדם ע"י היראה החיצוניות
הגשמיות שמזכירין אותו ביראת הש"י ומוציא
ניצתן הק' מהקליפה .וז"ש הכתוב כי תצא
למלחמה על אויבך ,החיוב הוא דוקא וראית סוס
ורכב וכו' שתתכונן שהוא דבר המאויים ,רק לא
תשתקע בזאת היראה רק לא תירא מה"ם לדיוק
אבל מהבורא ית' תירא עלידי התבוננות הזה.
ובסי לקוטי מהרצ"א (פרשת בלק ,אות קפח):

ריגו"ר
.ועפי"ז פירשתיפי' הפסוק הלגויי
אפס מאותי ,דהנהידוע דבכלהענינים שבמחשבת

לעץ החיים

האדםצריכין להעלותה אל הש"י,היינו בבוא אל
האדם במחשבתו אהבה רעה יעלנה לשורש מדת
אהבת חס"ד אהבת הש"י ,אזייסיר את האהבה
רעה ויבטלנה מלבו וכן בירא"ה מאיזה דבר
בעולם יעלנה ליראת הש"י והיראה רעה תתבטל
והנה כתבנו כבר בפסוק וכי תאמר בלבבך רבים
הגוים האלה וכו' לא תירא מהם ,הנה לא אמר
אל תאמר כלככךכענין שאמר אל תאמר כהדוף
וכו' בצדקתי ,הנה קאפסיק בסכינא חריפתא שלא
לומר ,וכאן לא אסר הדבר שלא לומר ,רק אמר
וכי תאמר בלבבך רבים וכו' לא תירא מהם כי
כל הוא דרך הצדיקים כל מה שמראין לו לאדם
בעוה"ז הוא
אותובאיזה דבר הואצריך
י
י
ר
י
כ
ז
מ
ש
אהבה
מוגשמת הנה
להשתמש .אםמראיןלואיזה
יסירנה ממחשבתו ויעלנה למדת שורש אהבה
אהבת הש"י,כי בדבר הזה הזכירוהו מן השמים
להתהלך כעת במדת אהבה וכן כשמראין אותו
איזה מורא לא תתקע המורא בלב רק ידע נאמנה
שהזכירוהו מורא שמים ,ממילא כשיחשוב במורא
שמים אזי יתקע הדבר בלבו ,והיראה העולמית
תתבטל ממילא בשורשה .ועפ"ידברינו הנ"ל הנה
תיבת שורש מגו"ר היא תקיעת היראה בלב בלי
הפסק,וזהאין לעשות בשוםמין מורא רק במורא
הש"י וז"שהל גו"ריגו"ר (אמת שמהראוי לתקוע
היראה בלב ליסוד מוסד לעולמים) אפס מאותי
(היראה התקועה תהיי רק מאותי ,היינו מיראתי
יראת שמים ,אבל היראה העולמית תוסר כרגע
ע"י העלאת היראה המוגשמת אל שורשה יראת
הש"י .הבן הדבר מאד) [ובס' אגרא דבלה פ'
עקב (ד"הוירצה עוד לפרש) :במלחמה עםשונאי
ישראל לא אסרה התורה היראה מתחילתה ,כי
בסגולתה לעורר גבורות והנה הם נצרכים לפעול
גבורות בשונאי השם ,רק שלא ישאר האדם
משוקע ביראה החיצוניות רק יעלנה להש"י לירא
מפניו ית' .חרש לא תירא מה"ם רק מהש"י,
שתעלה את היראה למקו' מחצבתה]

רבם" בם יששכר (תשרי ,מא'יב אות יז) :ידוע
מ"ש

בשם תלמידי

הבעש"ט דכל מה

סור מרע

הוספות (עמ'קיט עמ' קכ)

שיארע להאדם יעלה בכונתו להש"י ,רואה דבר
הנאהב אשר נפשו של אדם משתוקק לדבר הזה
ואוהבויביןשמזכיריןלו מדת אהב"הויעלה זאת
במחשבתו לאהבת הש"י למדת אהב"ה וחמ"ד
וידבק באהבתו ית"ש ותתבטל האהב"ההחיצונית
תעלה את הנה"ק אשר בתוך האהבה החיצונית
מניצוצי השבירה להש"י.וכן ברואה דברמאויים
היינו כרואהאיזה עכו"ם אואיזהמרדיוםוכיוצא
המאיים עליו ,יבין מלמוד עי"ז יראתו ית"ש
ויעלה זאת למדת הירא"ה וגבור"ה והדברים
ארוכים אצלינו במקומות הרבה ,נאמרו ונשנו
בסוד חפירים מקשיבין המבינים בהעלאת נה"ק
שנפלו בשבירהשצדיכיןבנ"ילהעלותןמן התה"ו
אל התיקת ..וזהו שיש לפרש כבוש"ה בגול"ה,
מה שהכנס"י הקדושה היא בגולהויש להם בכל
פעם אימה ופחד מן הגוים הכובשין ודוחקין
אותן ,עי"ז לומד"ת יראת"ך .הבן הדבר.
[רראה עוד בס'רכל הטרה מע ,ד ,ד"ה דעת].

עמי קיט
מסירת נפש במחשבה ובמעשהבכלכחוויותר
עלכחו...לעשותכלהמצוהוכלהמעשהככל
לב ונפש ומאוד...
ובהקדמת ס' לקו"ת ושגם מהת"א :כי נודע
מסור כוונת נפ"א כי במס"נ צריך

לכוין כ' כפופה וגם ך' פשוטה .וזהו אם למדת
תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך ,רצ"לשאין
זה רבותאבלימורהתורהכיעיקר הרבותא למסור
נפשו להשי"ת ,וזהכי לכ"ך נוצרת ,דייקא לכ"ך
הרומז על מסירת נפש .ע"כ מדברי רבינו

[מוהרצ"ה]זלה"ה.

עמ' קיט

ודברת ב"מ ולא ברב"ט ...רק מתורה שבכתב
ושכע"ס ,ולא נדבריםבטלים.
תעלומה (על פ' מאימתידף ב'
וכתב בס'
גדי
כ
"ה] :ושמעתימפיוזרשי רשומות
ע"א) [

רעשה טוב

שכז

שהתחלת התורה שבע"פ באות מ' פתוחהוסיומה
באות מ' סתומה ,כי הנה אות המ"מ בהברתה
בפה מלא מ"מ ,הנה פותח האדם הפה והשפתים
באמירת המ"ם פתוחה וסוגר הפה במ"מ סתומה,
והוא לרמז ודברת בם ולא בדברים בטלים ,שלא
יפתח האדם אתפיו רק באמירת ד"ת וסוגר הפה
בסיימולימודי התורה.ואני אמרתי ברמז המאמר
ודברת ב"ם ולא כדברים בטלים ,כ"ס ההנו הב'
התחלת תורה שבכתב ,ואות מ' סתומה הואסיום
התורה שבע"פ ,לרמז שלא ידבר האדם דבריו רק
מהתחלת תורה שבכתב עד סיום תורה שבע"פ,
ולא בדברים בטלים שאינם נוגעים לשתי תורות
הללו.

ובסי אברא רכלה ("צירופי בראשית" ,צירוף
פו) :בראשית יצורף שב"א רת"י .אמרז"ל
השח שיחה בטילה עובר בעשה שנאמר ודברת
בם ולא בדברים בטלים .נרמז בר"ת "שיחה
"בטילה "אסור "רק "תורה "ידבר.
וראה במה שהתחלת ב' התורות הוא ב"ם (שם
מ"ב) בס'בני וששכר (כסלו טבת מא' ד
אותי).

ערד בענין רב"ט ראה בהע' לז ובהוספות לשם.
עמי קכ

כל החכמות שבעולם ...מאפס ותוהו נחשבו
אם לא תדעדרכי החכמה הצפונה.
וראה בס' בם יששכר (אדר ,מא'י דרוש ב.
ונעתק גם לס' אגרא רכלה פ' חקת ,ד"ה
פסיקתא רבתי פי"ד)... :בא בעל המדרש לדייק

אומרו במצוה זאת ,זאת חקת התורה ,וגם אומרו
ב' פעמים לאמר .ע"כהתחיל ודרשמענין ההלכה
אם מותרליקח פרה אדומה מןהגוי ,אםצריכים
לחוש שמא העלה עלי' עול שהוא דבר שאינו
ניכר .והביא ר"פ הכהן ראי' מהמעשה דההואגוי
שהכירו חכמים בסימנים המקובלים להם בתורה
שבע"פ מסיני .שאין לך שום חכמה בטבעיית
ובמושכלות שאינו נרמז בתורה ,כאשר תראה

שכח

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' קכ)

כמה טרחו חכמי האומות סבי דבי אתונא ~ידע
לכמה הנחש מוליד והעלו חרס בידם ,ור' יהושע
הוכיח הדבר במישור מן התורה .וכן בכלעניני
החכמות והודעת הטבעיים בבע"ח הכל יש

בתורה ברמזובמסורה בתורה שבע"פ.והנה בכאן
נאמרויקחואליך ,נשמע מזה דמותרליקחפרייה
אדומ"ה מןהגוי והנה יקשה לפי"זהרי המצוה
הוא אשר לא עלה עלי' עול ,והאיך סמכינן על
הגוי ,ע"כ צריך לומר שיש סימנים מובהקים
מקובלים ע"פ התורה ויכולים להתבונן אם עלה
עלי' עול ,והדברים מסורים לחכמי התורהכיאין
שום דברי חכמה חסר מן התורה וזה שהקדים
הכתוב זאת חקת התור"ה (מכאן תלמוד אשר
נחקקו בתורה כלהענין אשר נעשה תחת השמש,
ויש בה חקיקת כל החכמות המושכלות
והטבעיית ,וזהו) אשר צוה י"י לאמר לדורות
שאי"צ לעסוק בשום חכמה רק בתורה ,ובעסוק
כהיכין האדםעלידהכל החכמות.וכברהרתכתי
הדברים בכמה מקומות ,וכאן עת לקצר

ובסי אברא דפרקא (אות קפח) .בר"מ משפטים
(דף קי"ד ע"כ) ואיהו כאר מיא דאורייתא
וכו'בגין דבאר דאליתליה סוףיתיר עמוק הוא
מדאורייתא דאתמר בה (איוב יא ט) ורחבה מני
ים ובכ"ד דיליה דשאבי מיניה מיא (היינו כ"ד
מפרין דאורייתא נ"ל) איהו בלע כל מימין וכל
חכמתין דעלמא כש"כ באר עצמו עכ"ל .מזה
תתבונן אם עיני שכל לך מהו הנרצה לריב"ח
(בכורות ח ב) בהתעסקו עם סבי דבי אתונא
ששאב ממיא דבליעי וצוה למלאות אותו הכלי
ובעוכל המים וכזאת עשו עד דשמטו כתפחהו..
הנך סבי דבי אתונא הם הם אשר התפארו
בחכמות החיצוניות והתפארו בדברים אשר לא
כן על חכמת התורה והניחו להם משאות שוא
ומדוחים במופתיהם מופתי הפילוסופים ועי"ז
יצא להם שם בכל הארץ ועי"ז הרבה מבניעמינו
בילדי נכרים ישפיקו ובזונות היפיפיות (אקלידס
הי' ג"כ מהעיר אתונ"יעיר החכמהעיין בתוי"ט
למשנה ערוגה) .וכאשר רצה ריכ"ח להראות
הדבר שכל החכמות הם בטלים ומבוטלים לנגד

לעץ החיים

חכמות התורה וכל החכמות הם משרתים לתורה
ומרומזים בתורה בדרכים שונים וכל מי שמעיין
בפינות התורה ידע כל החכמות מאליו (כענין
לכמה הנחש מוליד שנתייגעו הפלוסופים כמה
שנים ובא ריב"ח ולמד הענין מן התורה ,הלא
תראה שהכ"ד הזה בלע כל מימין דעלמא) ע"כ
רמז להם זה ריב"ח במיא דבליעי שהחכמת
התורה היא מיא דבלעין כל מימין דעלמא בין
והתבונן.
ובסי מגיר תעלומה (על פ'אין עומדין דף ל"ד
ע"ב) נד"הן :אמרו עליו על רחב"ד וכו'
מנא הני מילי אריב"ל דא"ק בורא ניב וכו'
ולכאורה מאי מקשה מנ"א הנ"י מיל"י ,דילמא
לא נפקא לן מן שום פסוק רק רחב"ד עמד על
המחקר בזה וכבר בחןזה כמה פעמים .אבל תדע
ידיד הקורא שאין לסמוך על שום דבר שבמחקר

אם לאשיהי'לואיזה סמך בתורה .הלא תראה
משאחז"ל כל אמה באורך הוא ג' אמות בעיגול
ומפקו לה בגמ' מןים שעשה שלמה וקו שלשים
באמהיסוב אותוסביב ,ולמה כזאת,נייתי מחוגה
ונחזי והוא דבר המתברר ונודעלעין כל אכל לא
כאלה חלקיעקב,מיום שנתןלנו הש"י את תורתו
כל הדברים ההווים ונמצאים הנה התורה מאירה
לנו בכלעניניפרטית המעשים והחכמות,וחלילה
לנו לחקור אחר חקירות המצאות אנושיית בשום
דבר ואתה דע לך

ובסי עקופו מהרמ"א (פרשת ואתחנן ,אותריז):

אשר ישמעון א"ת כל החוקים ,א"ת
לרבות ,היינו מה שהוא מתרבה מהחוקים מזה

נשמע כל החכמות .למשל התורה צותה בחוקים
איסור כלאיזרעים וכלאי הכרם ,הנה יש בקבלת
התורה שבע"פ כמה יניקת כל זרע ,בכדי לידע
כמה להרחיק .והנה כמה יבלו האומות זמניהם
לידע החכמה הזאת ולא יכלו לבא עד תכונתה,
ואצל ישראל הוא דבר הטפל ומתרבה אצל
המצוה .וכן תמצא בחכמת השיר ,והתכונה,
והמשקל ,הכל נשמעמן התורה כדבר הטפל.וכן
חכמתהמדידה והחשבון והתשבורת ,לאנפל דבר

סרר מרע

הוספות ~עכו' ע)כ)

מן שום חכמה בעולם אשראינה נטפלת אלחוקי
התורה

וז"ש כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים
אשר ישמעון א"ת כל החוקים (היינו
דברים הנטפלים אל החוקים) ,ואמרו רק עם חכם
ונבון הגוי וכו' ,ר"ק מיעוט הוא ,רצ"ל יאמרו
הגוים ,תואר חכםונבון הוא דבר מועט אצלהגוי
הגדול הזה ,כיון שאנו רואים אשר כל החכמות
המה אצל התורה רק כהדין גרמיזא הבן והנה
תמצא כמה יגיעות יגעו א"ע האומות לכמה
הנחש מוליד ,והנה שאלו לר"י בן חנניא והראה
את הדבר נרמז בתורה

[עוד בענין התכללות החכמות בתורה הק' ראה
בס'כליהרואים (אותיט)-נעתק בהוספות
להע' פו (עמ' סה-סו)]
אשר הניחו התוכנים הראשונים בהנחתם שיש
תנועה הכרחית ורצונית בהיפך
ראה בס' עמרת צבי לזח"ב קסד ,ב [פרשת
תרומה] ד"ה בכלה"ו שביעא"ה עדי"ף.

ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממם ,אמת
שהלך מדרגא לדרגא ולאשפי...בלי משקול
ועיון ...וגם לזה הדברתלויברועה...בשיעור

הארכה ...לדלג על ההרים לקפץ מאיגרא
לאיגרא בלבהנלבב...

וכתב בס' עפרת צבי (וח"א כו ,ב [פרשת
בראשית ,ד"ה והנה סמך זה המאמר
לכאן]) :עיי"ש [בלק"ת] דברים עמוקים מניים
ובפנימיותם איך להזהרולעיין בענין שלאלילך
בגדולות ונפלאות ולעשות דבר שלא בהדרגה
ושלא בזמנו ושלא בהשגחה עיונית בהשגת
ותפיסת שיעור שכלו ושרשו ונשמתו בסוד אני
אמרתי בחפזי כל האדם כוזב בסוד פחז כמים
כו'.

[עוד על שלא לילך בקפיצות ,ראה שם (זח"א
מא ,א [פרשת כראשית ד"ה ודע לך אחי
ידידי]) -נעתק בהוספות לעמ' ח-ט].

ועשה טוב

שכט

שם (שם ל ,ב [פרשת בראשית]) [ד"ה].
ועוד
ר"א קפץ בקדמיתא כו' ,ורמז במעשה
הקפיצה ע"ד מדלג על ההרים כ"ז יורה מגודל

האהבה כאמור ודגלו עלי אהבה ודרשו חז"ל

ודילוגו ,ומגודל התלהבות עליות הרצון הקדים
המאוחר בתחלה כו'.

ועוד שם (זח"ג ד ,ב [פרשת ויקרא]) [ד"ה].
ר"ש אמר וכו' .נ"ב ודברי ר"ש מבוארים
לעוסקים בחכמהזו לעבודה ,ועמ"ש בפ' לך דף
פ"ב ע"בותבין טעם שתו ושכרודודים ולא יקשה
הלא שכור אינו מדרך ארץ וכבר גינהו שלמה
במוסריו ובמשליו,ואיךיצוה לאמר שתו ושכרו.
אבל ירמוז לזווג תחתון בסוד מעשה העבודה
אשר מגודל התלהבות בלב אדם לעבודה באהבה
וכמס"נ כאיש שוגה ופתי בסוד באהבתה תשגה

תמיד ובסוד ויחשבה עלי לשיכורה שכורת ולא
מיין ובסוד וישתו וישכרו עמו ,והיחוד כטעם
שכרועיין שם.ודי למבין ומשכיל.

שאיןדבר רשות נמצא,יעוייןבחוה"ל...שאין
שום דבר כעולם רק אזהרהוציווי.
ובסי ררך פקודיך מל"ת כו-כס (חלק המחשבה
אותיותי יב) :כאשר תתבונןידידי בחו"ה
בשער עבודת אלקים פ"ד תבין ותדע שאין לך
שום מחשבה ודבור ומעשה בעולם שיהיה דבר
הרשות ,רק או מצוה או עבירה .וכיון שכבר
פתחנולך פתח פתוח שכל המצות הם בכללאנכי
וכל הלאוין בכלל לא יהי' לך ,א"כ כלל כל
ענייניך בעולם הם בכלל אנכי ולאיהי' לך ,וזה
אשר שמענו מפי הגבורה.

ותשע שהעמיק עוד בדבר הרב בעל עשרה
מאמרות וכתב במאמר חיקור דין ח"א
פכ"ב וז"ל ,ידוע ומפורסם כי העובר על אחת

מכל האזהרות שכתורה שוגה בכפליים ,האחד
מעשה עבירה והשנית שאילו נמלט ממנה היה
נחשבלמצוה רבה מלבדביטול מצוה אחרתשהי'
אפשר לקחמה באותה שעה ,אחרי מה שבארנו
שאפי' פעולת הרשות יש בהן דקדוקי מצות

של

הקדמה ודרך

הוספות ~מ' קכ)

(רצ"ל עפ"י מ"ש בסמוך בשם כעל חו"ה) שאץ
בנמצא בעולם שום תנועה שרה" דבר הרשות רק
מצוה או עבירה .נמצא ע"כ בודאי ה" צריך
לעשות באותה השעה אתה תנועה ,ובאם אותה
התנועה אינה עבירה בודאי למצוה תחשב .וא"כ
ע=י עשחתהעבירה (תבטלבודאי ממצוה)לפיכך
הוצרכה תשובה עם שאר חילוקי הכפרה (רצ"ל
דארבעה חילוקי כפרה הן .הא לך שהתשובה

נצרכת לכולן גם אצל יוה"כ ויסורין ומיתה.
עכ"ל הרב ,ורצ"ל דלהיות לביטול מ"ע די
בתשובה לבדה והנה בעבירת ל"תיש ג"כביטול
מ"ע כמו שביאר הרב ,א"כ מן ההכרח הוא
לתשובה על ביטול המ"ע ויוה"כויסוריך ומיתה
לעבירת הל"ת כ"א כפי המגיע..

עפ"י הדברים הנ"ל מה מתוק לחיך לפרש פ'
התשובהשהנחיל השי"תע"ינביאו הושע
בן בארי שובה ישראל עדי"י אלהיךכי כשלת
בעונך קחו עמכם דברים ושובו אלי"יוכו' והנה
הדקדוקים מפורסמיםלעין כלרואה...ולפידברי
הרב הנ"ל יצדקו העניינים בטוב טעם ,בהקדים
הקדמה אחת,היות מ"ע הוא מצד ההסדים ומצות
ל"ת מצד הגבורות ,א"כ בביטול מ"ע מונע
החסדים ,דהחסדים הם מצד השם הוי"ה ב"ה,
וכאשרגורם ח"ו למנוע החסדים פוגם בשם הו"
ב"ה ,ובעבור על מצות ל"ת מעורר ח"ו הגבורות
אשר בשורשם הם קדושים ובהוריד אותם למטה
מתהויםלדין ח"ו .והגבורות הם מצד שם אלקים
א"כ כאשרגורםלהורידהגבורות למטהשיתהווה
מהם משפטים ויסורים פוגם בשם אלקים .והנה
לפידברי הרב הנ"ל שכתב בעבור האדם על ל"ת
מיקרי מבטל מ"ע ג"כ ,ע"כצריך לתשובהווידוי
דברים על ביטול מ"ע ,ויוה"כ על הל"ת .וג"ש
שובה ישראל עד הוי"ה אלקי"ך החנו לתקן ב'
השמות הוי"ה אלקי"ם .ואמר למה דוקא תשובה
לשני השמות ,כי כשלת בעונך עון ממש ,לא
ביטול מ"ע בלבדרק כשלתבעתהיינו ל"ת ,והוה
עש"ה ול"ת ע"כ מן הצורך לשוב עד ב' השמות
דוקא .ותאיך הוא התשובה לכ' השמות ,בא
כמפרש קחו עמכם דבריםהיינו הדוי חצוב אל

לעץ הים

הוי"הכי התשובה הואתיקתלביטול מ"ע שה"
בשעת העבירה שהואהי' פגם להוי"ה ,והתשובה
הוא תיקת לשוב אל הויה וירחמהו .הכן הענין,
אכ"מ לפרש השאר.
[כיאור זה עפ"י הקדמות הנ"ל נאמר גם בס'
בני מבשכר(תשרי ,מא' ד דרוש ה' אות
כ .ובמאמרי ז' דנחמתא נחמה א אות  1פירש
בדרךזו הפסי נחמו נחמו)].

עוד שם מל"ת לו (חלק המחשבה אות יא)-
המשכיל ע"ד ימצא טוב טעם ויראה ג"כ
אשר כל התורה כולה תלויה בזה ,דהנה השי"ת
לקחו לעבדלו וצוהו זאת תעשה לעבודתו והזהר
בדבר הזה שלא לעשותו ,וכבר נתבאר שאין

רשות נמצא ואין בעולם שום תנועה זולתציווי
ואזהרה,ואין דבר רשות נמצא אפילו רפרוףעין
הוא אוציווי או אזהרה .א"כ כשהוא עושה אתה
עכירה ח"ו הנה נתבטל אותו העת מהמצוה ג"כ,
הוא עבודת המלך ,כאשר כתבנו לעיל בשם
הרמ"ע דמחויב לעשות תשובה על העבירה ועל
ביטול מ"ע באותו הזמן .א"כ הוה כגונב נפש
מישראל (החנו גנב כח נפשו) שהוא עבד המלך
ומכרו לאחרים לעבודה קלרהלו .וביותר שעשה
עבודה שהזהירו הש"י וולא לעשותו ,הרי נמכר
לעקר ח"ו החנו אל הקליפה .והוא בכלל אזהרת
לא תגנוב עפ"י הטעם הנ"ל ,כילי בני ישראל
עבדים.

ובסן אגפא ד5רקא (אות רכב) :שם בתוספתא
[ברכות פ"ד] לא ישתמש אדם בפניוידיו
ורגליו אלא לכבוד קונהו שנא' (משלי טז ד) כל
פעל ה' למענהו .עכ"ל .הוא הדבר אשר ביאר
בחובת הלבבות (שער ג פרק ה) בגדר העבד
הנאמן אשר לאיניע רפרוףעינו רק בהפקתרצון
האדת .ולהבין הענין תציבי לך ציונים ללמוד
דעת בדברי החסיד בחנ"ה (שם פ"ד) שאין שום
מעשה בעולם רק ציווי ואזהרה ,כי אפי' דבר
הרשותאינויוצא מגדרציווי ואזהרה,כי אםהיא
מבת"די הסיפוק הוא בכלל הציווי ,ואם הוא
ממותרות הוא בכלל אזהרה .והוא הדבר אשר

סור מרע

הוספות (עמ' קכא)

פירשנו כפ' עקידה (אחר כך שמעתי הדברים
ככתבן בשם אדשו הרב הקדוש מהרמש
זצוק"ל)וישלח אברהם אתידוויקח את המאכלת
וכו' .אברהם אבינו לא התנועע שום אברכי אם
בהפקתרצוןיוצרו ,והנה הורגלואיבריו בכך עד
ששום אבר לא רצה לעשות שום פעולה רק
שיהיה כזה מצוה ,והנה בכאן לא צוהו השי"ת
רק קח נא את בנך וכו' והעלהו לעולה ,א"כ עד
העלאה היא מצוה ,משא"כ המעשים שאח"כ לא
היה בזה מצוה ולא רצתה היד לעשות פעולה..
והנה אברהם אבינו חשש בדבר דילמא הוא
מעשה שטן וישלח אברהם את ידו (בכח
ותקיפות) ויקח את המאכלת וכו' .וז"ש וישלח
אברה"ם ...הורנו כזה להיות שמו אברה"ם רמ"ח
כבר קידש רמ"ח איבריו לבל יצשה שום פעולה
רק בהפקת רצון היוצר ,ע"כ לא רצתה היד
לעשות פעולה עד ששלחה בכח ועוז .עד
שהשיבו המלאך אל תשלח ידך וכו' כי כדין
עשתה היד שאין בזה מצוה ודי בזה למשכיל
עמי קכא

..וכן מבואר אצליב כל דרכי הלוכי
הכוכבים ...כמה הלכותנשגבותבידינולדרכי
השםכי מרא הוא.

וכתב בס' עתרתצבי (זח"גי ,א [פרשתויקרא,
ד"הורזא דא אתמסר]):ורזא דא אתמסר
למאריהון דחכמתא ולאלמפלגיתחומיןוכו'.נ"ב

רצ"ל הסוד לא נמסר להם בזה מדוע עשה השם
ומה לסדר הבריאה באופן זה ואיזה עבודת אמת
נלמודמזה ,כמו שנאמר משפטים בלידעוםלידע
מדרך השכל הנהגות וסדר העבודה היוצא מכל
דברי הבריאה ,יודעים ואינם יודעים מה יודעים,
תכליתן ופל דברים על מה הן עומדים ,כי אין
להםאחיזה אלא בשם אלקי"ם שהואבגי' הטב"ע
אבל לא בחלקי"י עמו הוא הרצון המנהיג הטבע
להנהיגועפ"ירצון הבורא ב"ה וב"שעפ"ידרכי
התורה והעבודה .ומפלגי תחומיך ג"כ יודעים
דאת"ראי"תב"~וב"א כ"דנהי"רלאילי"ןחשי"ך

ועשה טוב

שלא

לאילי"ן ,אמת כתוב אצל התוכנחם זה ,אבלאינם
יודעים הסוד בזה איך למפלח בזה לבורא כל
עלמין ,כאשר נודע לעובדי השם באמת ליקח
מכל הברואים מכל ההווה דבר חכמה לידע איך
לעבוד השם לעשות נחת רוח ליוצרינו גדול
העצה ורב העלילה ב"ה וב"ש .ויש כסידור
הבריאה מעשה בראשית הכל בכוונה מכוונת על
פי התורה אשר בה נבראת העולם להורות לנו
דרך סלולה לעשותרצוןבוראינו אלקי עולםי"י.
ואשרי למי שמסתכל ומעיין בכל סדרי הבריאה
כמו שאמרדודכי אראהשמיך מעשה אצבעותיך,
והן סודן של דברים וקיימא דבריאת עולם.

..בהיולי

לומד זאת החכמהבילדותי...

וכתב בס' דרך *קוציך מ"ע ד (חלק המעשה
אות יב) :אשרימי שזכה בילדותו ללמוד
כל עומק החכמה הנפלאה של הילוך המזלות
וחשבת התקופות בשיצור ובמשקל,כגון בקידוש
החדש להרמב"ם ובספר תכונות השמים ובס'
נחמדונעים,כי הוא מצוה גדולה ובפרטכזמנינו
שאין מקיימים המצוה הזאת כתיקנה בבי"ד
הגדולשבירושלים והלימודעולה במקום העשיה.
אבלמי שלא למדבילדותו א"א לבלות כ"כזמן
רב הצריךלעניינים האלו,כי היא חכמה נפלאה
דקה מן הדקה.יספיק לעצמו בחשבון הנ"לכפי
אשר כתבנובקיום המצוה ,ואעפ"כ לפעמיםיעשן
בהחכמה כפי כחו ,ומה שיבין יבין ולמצוה

יחשב.

ובסי רבדים נחמדים (פירושי הש"ס אות לט):
א"לכוכב אחדלשבעים שנה עולה ומתעה
וכו' ואמרתי שמאיצלהוכו' .לכאורה הוא תימא,

כיון שהי' יודע עפ"י חשבון שכוכב הזה עולה
אחת לשבעים שנה הנה אם כעת הוא הזמן של
שבעים שנה א"כ למה אמר שמ"א יצל"ה הרי
בודאייצלה ,ואםאין כעתהזמן למה חשש.ונ"ל
שה" מסופק בהזמן ,שהי' נראה לו שהוא קרוב
לזמן עלחת הכוכב ,ולא רצה להתבטלמן התורה
לחשוב הדק היטב.

שלב

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' קכב-קכד)

גי"ד...מאי טעמא מהדר...
ראה בהקדמה ט לס' דרך פקודיך אות ה .ובס'
רגל מטרה מע' ג,גיד.

עמ' קכב-קכד

..ובעינית ראית פליאות רבות מן מעשה
השם ...אם מתרפא בטבע לבד ...ח"ו גובר
מחמת הרפואההדינים ...גנז ספר רפואות...
מה שהקשה לפי' רש"י ...רשות לרופא
לרפאות ...במו הרמב"ם ז"ל...
ובמכתב הרב מוהרצ"ה הנדפס בס' עשר
קדיחות :אל כבודאחייורעיי החברים
אנשים ק"ק מונקאטש ...מכתב ידידיי החברים
אוהבי ..אשר כתבולחתנינ"יהגיעניהיום ,אמנם
ביום שבת קודש נתוודעלי הנאמר שם וכמעט
לא הי'לי מנוחה מנוחת אהבה אהבת שב"ק על
נכון בהשתתף נפשי בצערם ..אמנם תדעו אשר
אין להעלותצעריבזכרי משלילות חסר וגלומכם
על נכון ,כי אתם יודעים אהבתכם אלי בלב
ובנפש ואהבתי אתכם ,ואני תמיד יושב ודומם
ותתמרמר ותשתוחח נפשי עלי .והנה כללן של
דברים אשר תדעו ותאמינולי ותראו ישועת ה',
אמנם גוזרני באהבה אשר לא תשמשו עם שום
דאקטער והדברים שמתי בפי מוכ"ז ע"נ ואומר
לכם קצתדברים טעם ונגלה,היות אשר קהלתכם
נשרשו בשרשי האמונה הישראלית בלב ונפשאין
לשער ..וזה סיבה לתחלואים ההווים בעירכם
המשתמשים עם דאקטער בסמים ורפואות אשר
חלק השם אותם לכל העמים .ותאמינולי אשר
לאמלביאני אומר,אךמן השמיםגילוליבהיותי
יושב ומתאנח על צווארי הנפשות אשר נחסרו
ונעדרולי בשנהזועל מה ולמה ,ובאתיגוזרלבל
ישתמש איש בשום דאקטר .ולאיזיק לכם אמונת
רפואות טבעיות אשר נבראו לאוכלי נבילות
שקצים ורמשים שהם בהמה המה להם רוח
הבהמה בהם היורדים .אבל לא כן אנחנו בני
אלקי חלקינו צורינו המושרשים ביסודי הדת
והאמונה לתורה ולעבודה ולתפלה ולהשראת

לעץהחיים

השכינה שכינתו יתברך ב"ה וב"ש ויתעלה זכרו
לעד ולנצח נצחים .כעינינו אנחנו רואים גדולת
יוצרינו יוצר בראשית אשר מפליא חסדו עמנו,
בעת אשר פורשים כפינו לאלקינו בלב ונפש
המקובללנו מאבותינו הקדושים אנו רואים כמה
ישועות אשר אם בלתי אפשרי להתולה להוושע
ע"י דאקטר,וע"יצדיקים המה נושעים ת"לידוע
ומפורסם וכאשר אתם בעצמיכם ידעתם וראיתם
ובאתם על מבחן הבחינה .אמנם כאשר נתערב
זרעם בחכמה הטבעיות ובני קטני השכל קטני
יקרערךמביני מדעואוחזים החבלבשני ראשים,
מאמינים ואינם מאמינים ,להם בודאי מזיק
הדאקטר .מעיד אני עלי שמים וארץ אשר לא
לכבודי אני דורש אבל למען אהבתכם ולמען
השרשתיסודי האמונה אשר בלבבכם שלא תהיו
פוסחים על שתיסעיפים.
בואו נא אחיי וראו מה שנאמר בפסוקפן תשא
עיניך השמימה וכו' השמש והירח וכו'
אשר חלק ה' אותם לכל העמים ,ופרש"י ז"ל
להאיר להם והנה מורה בחוש אשר השמש
והירח וכל צבא השמים לא לנו הם אבל להם
לכל העמים אנובני אברהם יצחקויעקבאבותינו
אין אנו צריכין לזה ,כמובטח לנו לא יהי' לך
השמש לאור יומם כי השם וכו' .וההקדמה
שכתבנולעץ החים הארכתי קצת ברמז מאמרם
ז"ל חזקיה גנז ספר רפואות ,פרש"י ז"ל שהיו
שמים מבטחם על הרפואות ולא נשאו לבם
לשמים יעיי"ש לשונו כי איני זוכר כעת.
והרמב"ם בפי' המשנה הקשה ע"ז הפירוש
והרעיש עולמות ופירש באופן אחריעיי"ש .אבל
פירושויותר מוקשהומופרך אק צורךלהגניבעל
דבריו אמנם מה שהקשה הלאאיןלךחוליגדול
מחולי רעבוןיעיי"ש ,זה לא קשהכי שם התירה
לנו התורה לאכול ולשבוע ולברך השם אלקינו
על כל הטוב ,אמנם תהי' האכילה רפואה לחולי
רעבוןבתנאים שהתנה עמנו במעמד הרסיני שלא
תהי' נבילות וטריפות ודבר טמא גמל ושפן וכל
טמא ח"ו .אמנם זאת החיה אשר תאכלו ומאכל
הלחם תהיה מעושר ובלאגזל ובלא חמסוגניבה

סור מרע

הוספות ~מ' קכב-קכד)

ח"ושים נתמדאיסור אבלבהיתר ובכשרותגמור
ובטהרה המסורה לעם ה' קדחם אלקי יעקב,
והאכילה תהיה עבודהשאין אחריהעימדה לברר
כל טובמן הנפילים אשר בארץ בדצח"מ .אמנם
אלה הסמים המרים אשרנפשו של אדם מרחיקם
לרוב מרירותם ,ואם הי' ממש בהם בודאי מצוה
רבה כזו לרפאות החולה בודאי ה" משה רע"ה
אוהב ישראל מוסר בע"פ לעמו הקדוש אשר אם
יבא לאדם אכה חולי ח"ואזי החולהיאכל או
ישתה אותםהסמים .אבל אמרוהי' עקב תשמעון
וכו' והסיר ה' ממך כלתהי
 ,ולמה לא דאג ח"ו
באם אפשריבא לאחד אתה תחלואים מבעים מה
לעשות לו ,כאשר דאג וכי יפתח איש בור ח"ו
וכדומה ,אשר במקרה המתחדש עובר על איש
אתה דבר לא טוב ,והיאך לא התקין אתה תקנה
ורפואה מה לעשות שלא נצטרך לחכמת הטבע
בילדינכרים לשפוק .ואוריתא שליטתא תורת ה'
תמימה לא תחסרכלבה .אבל אמרבצרלך ושבת
עד ד' אלקיך וזו היא בודאי רפואה שלימה,
כדאיתא בפ" התיקונים בסופו על מאמרהתיקון
עשרהדפיקיןאינון אסיא קרטנא וד"ל.
והנה ידוע ומפורסם תשובה תפלה וצדקה וכו',
בודאי רפואה החיצונה עפ=י דרך השכל
והסברא ומדרך התורה הי' אסור מן הדין
להתרפאות ברפואה אחרת אשר לא צוותה
התורה ,כי רפואת התורה הוא תשובה תפלה
צדקה וכו' כנ"ל .אבל התורה נתנה רשות לרופא
לרפאות כמאמר ורפא ירפא מכאן שניתן רשות,
ובלא זההי' אסור עדשנתנה רשותלרפאות.וכוה
מתורץ שם קושיות התוס' יעח"ש אמנם חזקיה
גנז ספר הרפואות ולא ביערם מן העולם אחר
שראה שהבריות מוטעים ולא שמו בטחונם בה',
והוא כטעם עזו לצדיקים לעתיד לבא ,ואיתא
בזהרובתיקונים שגנו האור בתוך הצדיקים ,וזה
וגנזו לצדיקים שהם ישתמשו בו ולא הרשעים.
כך חזקיה גנז ספר הרפואות גנזו לצדיקים אם
יעמוד רופא צדיק כמו הרטבים הקרחם ודומה
לו ,רשות לו בודאי לרפאות לפי הצורך ולפי
השועההצריכה לכך ,לאזולת .וזה שאמרושניתן

יעשה טוב

שלג

רשות לרופא לרפאות ולא אמרו סתם שניתן
רשות לרפאות ,אטנם לרופא בודאיצדיק .וקי"ל
אשר כל הרפואות הם במדת התפארת ,אין
להאריך כעת בדרכי העבודה .וזה שאמר ורפא
ירפאויהוא הקואמצעי רופאחולי עמוישראל...
ובסי עמרתצבי (זח"א רכ ,א [פרשתויחי ,ד"ה
ההוא עובדאדלעילא דקטע ב"]) :אמרז"ל

בהענית אע לך עשב למטה שאין עליו מלאך
ממונה למעלה ומכה אותו ואומרלוגדל .שרשי
הדברים מבוארים בלק"ת תהלים בפ' עוברי
בעמק הבכא מעין ישיתוהו כו' ,ושם תרוה
צמאונך ותראה דרכי נפלאות תורתינו ועבודתינו
ומעשינו לשמוית' והנה לכל צומח שכעולם "4
לו שרש ממונהעליו למעלה בכח שרשי המדות
והספירותהעליונים ,וכחהיסוד אשרבוישאחיד

וגוברבו מדת אשהוא מגבורה ,רה4שורגנווגובר
בו יסוד הרוח ושרשו ת"ת שכמדות ,וגש באחד
שגוברמים או עפר שרשם מכח החסד והמלכות.
והנה כוונת חז"ל שאמרו שישלו מלאך הממונה
עליוהוא על המדותוספירות כאמורברישתקוני'
אנת הוא דאפיקת וכו' וכל ספירה אית לה שם
ידיע דבהון אתקרי מלאכיא ,כי כל מלאך כח
השלוח מלמעלה כגון מיכאל בחסד גבריאל
בגבורהוכיוצא כזה.

ועפ"ז שמעתיממורינוהק'מוה'מנחםמענדיך

מרומאנאכ נשמתו בגמ"ח אשר כל כח
חכמת הרפואה בעשבים ובסמים ובכל הצמח"
אשרישמי שפגם באתה מדה עליונה הן מחסד
והן בגבורה או בת"ת ,גברעליו החולי מן בעל
גבורות אשר שלח על האיש ליסרו מדה כנגד
מדה .אמנם כששב הפוגם והחוטא אזי הקדוש
ב"ה וב"ש הבורא רפואות הנותן כח בכל
העולמות ובנשמות בחיצוניות ובפנימיות ובכל
ההוה בעולם כעשבין בתיון ובבעירין ,ועושים
רט" ותחבושת להתולה מעשב אשר בו הכח
גבורה מנגדת לבחי' החולאת ,כגון אם גבר על
החולה כח האשאזי כח רפואתו בעשב הגוברבו
כח המים ובכחהניצוץ הקדחם אשר בעשב,וע"י

שלר

הקדמה ודרך

הוספות (עמי קכב-קכד)

המלאך הממונהעליו המגדל העשב בכח הספירה
והמדה אשר פגם בה ,אזי נמשך על החולה
רפואה מכח האלוהי אשר בו ,אם שב ותיקן
המדה ההוא .ע"כ שמעתי ממורינו הנ"ל .ועיין
בסוף ספר התקונים אשר נדפס ביאורי מאמרים
בתקונים ביאור מאמר תקונים ס"ט אדהכי הא
סבא דסבין קא נחית וכו' ,ושם תמצא פליאת
חכמתחורתינואיךלהבין על הדפקבאיזהספירה
פגם החולה ,ולתת לו משם מרפא לנפשו לשוב
ולתקן זאת הדרגא והמדה אשר בה פגם ויתרפא
מחוליו ,בסודישאו דבלת תאנהוימרחווכו' אשר
עשה היפוך הרפואה ,אמנם ע"דמי שאמר לשמן
וידליק יאמרוכו' .והארכתי בזה כהקדמתילע"ח
ת"ל ,עיי"ש באורך.
[וראה בס' זכותישראל (מע' ב אותנח) .כתב
לי הרה"ג הנ"ל [ר"א סג"ל איטינגא]
במכתבו ,שמעתי מפי הרב ר' משה כ"ץ
עלאוויטץ שליט"א מפ"קכי פ"א חלהרבינוצבי
ושלחו אחר הרופא ראפפורט מלבוב ,ואמר לו
הרה"ק אחת אשאל ממך אותה אבקש ,להגידלי
איזה אבר הוא חולה ואז אדע את החטא שפגמתי
באותו אבר ואתקן את הפגם ההוא וממילא אשוב

לאיתני ע"כ (ובס' אגרא הכלה פ ,ויצא
ועיני לאה רכות) .כל אבר מחזיק אבר ,וכשיש
לאדם איזה מום בגופו ממילא יש לו פגם
(ד"ה

בנשמתו באותו האבר הרוחני דנשמה ,כי הגוף
הוא מלבוש לנשמה) וראה מ"ש בס'דברי תורה
(מהדו' ד אות צב) שרבינו מהרצ"ה הי' פ"א
חולה מסוכן ל"ע והי' שוכב בק' לבוב והלכו
לרפאותו הדקטורים הגדולים ומומחים
המפורסמים בשם ,עיי"ש שביאר לו הרב לא'
מהם מאמרז"ל טוב שברופאים לגיהנם].

לעץ החיים

(העי קנד-קנו) ..הגוים תחת הטבע רפואות
הטבעיים ...מה שאין כן ישראל ...רפואתם
שלא כטבע ...והתורה נתנה רשות יוידע
הרופא שאין הרפואות פועלים רק מלכותו
בכל משלה ...לאיאמין שהרפואה הטנעחת
בעצמה תרפא.

וכהב

בס' ברכה משולשת (פסחים פ"ד מ"ט).

וגנז ספר רפואות .עיץ בתוי"ט ,מה
שהקשה הרמב"ם מחולי הרעבון והוכרח לפרש
המשנה שהכוונה על הטלמסאות ,גם ע"ז קשה
לו ממחברו למה חיבר ספר כזה ,עד שהוכרח
לומר שהוא ע"דלא תלמד לעשות אבל אתה למד
להבין רלהורות .והנה אציע לפניך בנידון זה,
המעשה המבואר בזהר יתרו דף פ' א"ר יוסי
וימנא חדא הוינא אויל בארחא והוה ר"ח ברי
עמי וכו' אשכחנא חד גבר דהוה לקיט בחקלא
עשבין לאסוותא ,קריבנא לגבי' אמינא לי' וכו'
לאזקיףרישי'וכו'יתיבנאגבי' ,לבתרלקיטאינון
עשבין ואחידלון וחפאעליהון טרפיגופנין ,אמר

לן וכו'ויודאין אמרין עליהון דאינון חכימין אי
לא דחייסנא עלייכו ,השתא תהוון רחיקין מבני

נשא כסגירא דא דמרחקין לי' מכולא דהא אנא
חמינא דריחא דחד עשבא עאל בגופייכו ותהוון
רחיקין תלתאיומין ,אלא אכלואינון תומי ברא
ותחסון אכלנא מינייהו דהוו שכיחין קמן
ואדמכנא ואיתקטרנא בזיעה עד עידן סגי לבתר
איתערנא אמר לן ההוא גברא השתא אלקכון
עמכון דאשכחתן לי דהא אסוותא דגופיכון על
ידי אישתלים .עד דהוינא אולין וכו' אמר לן
חמיתון דלא וקיפנא רישאי ולא אישתעינא
בהדייכו משום דאבא חכימא בעשבין מכל בני
דרי' הוה ,ואוליפנא מאבא אורחי דכל עשבין
דבהון קשוט ,ואנא בכל שתא מדודאי בינייהו

סור מרע

הוספות (עבוי קכב-קכד)

והאי עשכאדחמיתין דחפינאליה כטרפידגופנין
אילין בביתאי אית אתר חד וכו' (עח"ש האיך
הרג את המזיק שהי' בביתו ע"י כח העשב
שלקט) ,אמרלןאילוידעיןבני נשא חכמתא דכל
מה דנטע קב"ה בארעאוחילא דכל מה דאישתכח
בעלמא ישתמודעין חילא דמאריהון כחכמתא
[סגיאה] ,אבל לא טמיר קוב"ה חכמתא דאמבני
נשא אלאבגין דלא יספת מארחוי ולא יתרחיצו
כהאי חכמתאוינשוןלי' עכ"ל.

הנה [אם תתבונן] בדברי אותו האיש,אילוהיו
יודעיןבני אדם חכמות הללוהיומתבוננים

מאד בחכמות היוצר כל אשר ברא כל [בחכמה,
הנה] תראה מדבריו שיש תועלת רבבידיעתאותן
החכמות ,ואח"כ סיים אבל לא טמיר קוב"ה
חכמתא דא מב"נ אלאבגין דלאיסטון [מארחוי]
ולא יתרחיצו בההוא חכמתא וינשון לי' .הנך
רואה שיש סכנה רבהבידיעתאותןהחכמות .אבל

לטושעיני שכלך ותתבונן מפלאות תמים רעים
מה רבומעשיךי"יכולם בחכמה עשית ,ברא הכל
לכבודו אין מחסור כל דבר ,ולכל מכה ומדוה
ברא רפואתו והצלתו ,הן לדבר ההוה בכל רגע
הן לדבר המתחדש בזמן בגזירתו ית"ש
ובהשגחתו .כעין מה שברא המאכלים לחולי
הרעבון והמים לחולי הצמאון שהוא דבר
המצטרך בכל עת ורגע ,כמו כן ברא עשבים
וצמחים לחולאים המתחדשים בזמן לכל אחד
מרפא ארוכהבלי מחסור.והנה כלזה [הכלתלוי
בחפץ] הבורא ובהשגחתו שמזמין לאדם צורך
רפואתו בעת המצטרך כפי שכדו ועונשו עפ"י
מעשיו והנה אפילו הרפואה הנצרכת בכל זמן
ורגעדהיינוהמזוןוהמים הנצרכים בכלזמןועידן
להסיר חולי הרעבון והצמאון והכל בקיאים
לרפאותהחולאים הללו ,אעפי"כ הכלתלוי בחפץ
הבורא,כי אםירצה הבוראית'להעניש את האדם
לא ימציא לו פרנסתו המוצרכת לו והנך רואה
אמרו בזהר דהוינהיגי חסידי קדמאי אפילו הי'
כבר מוכן לפניהם שלחן ערוך לאכול סעודתם
לשבוררעבונםהיומתפללין תחילה להש"ישיתן
להם פרנסתם ,להיותםיודעים שהכלתלוי בחפץ

ועשה טוב

שלה

הבורא וכהשגחתו.ואילוהיו כלכני אדםנוהגים
כך ומאמתים בהשגחת הבורא בכל ענינם ,הי'
בודאי ידוע לכל בני אדם גם כל שארי ענייני
רפואות המוצרכים בכל עת לדברים המתחדשים,
כמו ווידוע לכל ענחני רפואות חולי הרעבון
והצמאון .אכללהיותענייניכני אדםנוטים אחרי
החומר ומבקשים להם חשבונות רבים ,אילו הי'
ידוע להם כל החכמות הללו היו ח"ו שוכחים
ענתני השגחת הבורא והיו סומכים רק על
החכמות הללו .הלא תראה ברפואה הידוע לכל
ענתני המאכלים והמשקים אשר הם מסוגלים
לחולי הרעב והצמא ,רובבני אדם חוטאים בזה
ומטריזים אתימיהם בענחני היתרואיסור לאסוף
להם מזונותבלי מוזער.ואילוהיו הכל מאמשים
שהכל תלוי בהשגחת הבורא ולא יוסיפו ולא
יגדעו כרוב השתדלותם ,לא היו מטרידים את
ימיהם לריק מכש"כ אלוהי' בנגלה לבאי עולם
כל ענ=ני הרפואות ע"כ העלים הקב"ה את
החכמות הללו

וא"ת ,א"נ למה לא העלים הקב"ה ג"כעניני

המאכלים והמשקים הנצרכים לחולי
הרעב והצמא כיון שהוא דבר הצריך בכל רגע
בגזירת היוצר,וכי יאבד הקב"ה את עולמו מפני
השוטים .אבלענייני סגולות ורפואות הנצרכים
להחולאים המתחדשי' בגזירת היוצר כפי מעשי
בני אדם ,זה העלים הקב"ה עד שישוב החולה
אלי"יוירחמהו,ויזמיןלו הרפואה המוצרכתע"י
סםפלוני ע"י אישפלוני[ .וכמו] שהראה הקב"ה
לר'יוסי ולכנו כעלי המאמר הנ"ל שהזמין להם
אותו האיש ,והזמין להם השומים שכשדה אשר
הי' מוצרך לרפואתם לשעה קלה והנה כאשרהיו
ישראל מתנהגים עפ"י התורה והיו מוקשרים
בחפץ הבורא באמונת אומן בהשגחתו ית"ש,
נתגלה להם עפ"י התורה כל ענייני חכמות
העשביםועניני הרפואות ,כמו שנגלה לכלענייני
סגולת הרפואה לחולי הרעבון ולא הי' בית
מיחוש שיחטאו בזה ,אדרבה הי' זה להתוודע
ולהגלות חכמות הבורא ית"ש באין מחסור כל
דכד אשר כארץ ,והכל מורה על יחודו ואחדותו

שלו

הקדמה ודרך

לעץהחיים

הוספות (עמ' קכב-קכד)

ית"ש .ע"כ [ה"] להראשונים ספר מזאת החכמה
להתוודע ולהגלות מה רבו מעאויך י"י כולם
בחכמה עשית .אבל כאשר נתקלקלו הדורות
[ושמו כל בטחונם] על החכמות הללו ושכחו
עי"ז את הש"י ,הנהגנז חזק" ספר הרפואותכדי
[שהחולה ישוב] אל י"י [וירחמהו וישלח לו
רפואתו] המוצרכת לניעתה הבן הדבר ותמצא
טוב טעם.
ובש מניר תשומה (על פ' מאימתי דףי' ע"ב)
[ד"ה] :ר לוי אמר שגנז ספר רפואות.
כתיב בתורה ורפ"א ירפ"א מכאן שנהנה תורה
רשות לרופא לרפאות ,הנה רשו"ת הוא ולא
חוכה .הנה הוא כעין דמיון היתר היפת תואר
במלחמה דודאי טו"ב יותר בעיני י"י אם לא
יחשוק ולא יחבקחיקנכרי' ,אבל לא דברה תורה
אלא כנגד יצה"ר .אבל טוביותרבעיניי"י שלא
ישתדל ברופאים רק יבקש עזר ותרופה מאת
הש"י המוחץ והרופא (כענין שהקפיד הכתוב
הנבואי על אסא המלך גםבחליו לא דרש אתי"י
כ"א ברופאים) .הנה גנבת ספר רפואות מיקרי
הטו"בבעיניי"י שהוא הוא הטו"בבעיניו ית"ש,
הגם שנתן רשות לרופא לרפאות לא דברה תורה
אלא כנגד יצה"ר .והנה כדאי הוא המצוה הזאת
שגנז ס' רפואות שירפאהו הש"י.

עוד שם (על פ' הרואה דף ס' ע"א) [ד"ה]:לפי
שאין דרכו של בני אדם לרפאות אלא
שנהגו .לכאורה מה הוא הטעם אלא שנהגו,כיון
שהוא אסור למהנהגו.וי"ל דה"קכוונתינו במה
שעוסקין ברפואות הוא עפ"ידקיי"ל מנהג עוקר
הלכה שהואדין ,הנה כשח"ו נפסק ההלכהוהדין
אנועושין מנהגבכדי שיתעקרהדין רקח"ל מנהג
עוקר הלכה .ודוק והבן .ואבח השיבדאין לומר
כן שהואמנהג,כיון שהוא נדרשכלעפ"י התורה,
רק יאמרכיון שנתת רשות בתורה ,הנה החולה
מקחם עוד מצוה עפ"י ההורה ויהוסף לו על
זכיותיוויצא כדימוס.
ועוד שם (שם) :מכאן שניהנה רשו"ת לרופא
לרפאות ,לכאורהוכי רק רשו"ת הוא,הרי

מצוה וחובה הוא והראי' דמחללין עליו שבת.
וכבר אמרנו ברמתתינו רשו"ת בגימטריא השם
הז' ראנא בכח והוא שועתינו קבל וכו' ,דהתורה
נהנה לו זה השם בעת עוסקו ברפואותיכוין זה
השם ויקבלעליו עול מלכות שמים ויתפלל אל
י"יומיצליח.
ובש דברים נחמדים (אבות פ"א מ"י) :ואל
תתוודע לרשו"ת ...מובן למשכיל ע"ד
השם הז' [משם מ"ב הוא בגימטריא] רשו"ת,
ןבכוונתונוועי"ם באהבה רשותזה לזהוכו'.
יעיי
והוא מה שרמזנו מאמר חז"ל נהנה תורה רשו"ת
לרופא לרפאות ,התנו [שתהא]יודע אשר הסמים
הטכעים אינם פועלים רק [בהסכמתו] וממשלתו
ית"ש ,כי מלכות"ו בכל משלה ,ומתפלל אליו
ית"ש בסוד השם הז' רשו"ת הנ"ל ,שהואאצלינו
שועתינ"ו קבל וכו'.
ובש אגהק
פ' מצורע (ר"ה זאת תה"
תורתוכו' ,ועחן מה וכו') :זאת תה" תורת
המצורע ...יש לפרש עפ"י מה שאמר הרב הק'
מהררתן אנוק 54בפסוק זא"ת עלת חדש וכו'
שבתיבת זא"ת נרמז ב' הנהגות שישנם
בהתחדשות הזמנים ,דהנה יש הנהגה הטבעעת
המסודרת מז' ימי בראאוית על כל אשר נעשה
תחת השמש ומקטן וער גדול כלימי תבל ,ויש
הנהגה התוריית למעלה מן הטבעחת שרצה כן
כעל הרצון מבראשיתשכעלי התורהיקבעועהים
ע"יהנהגתההורה שלאכטבע(וב"וכתבאדמו"ר

דכויה

הרב הק' מהרי מ"מ בק"ק כלאניץ אנוק"5
ששואלין את הארם קבעתעתים לתורה ,אם קבע

עתיםבזמןעפ"י הנהגת הורהו שלא כטבע).ואלו
הב' הנהגות נרמזין בתיבת זא"ת ,החנו הז'
מרמזת להנהגה הטבעחת של ז' ימי בראשית,
והא"ת מרמזין על כלל התורה נ"ב אתות מא'
ער ת' שהוא הנהגה התוריית שלא כטבע הנהוגה
לבעלי ההורה.

והנה המצורע אםירצה לההנהג בטבצ שהצרצת
בא מריבוי הרם ע"י מאכל ומשתה
וכדומה ,ויבקש רפואה טבעחת ,לא נרפאעדיין

סור מרע

הוספות (עמ' קכב-קכד)

מנגעיהנפש.כי הנהמבניישראל הוא אשר להם
טשנה הנהגה התורית שלא כטבע,ועיקררפואתו
שעצוב אלי"י לההנהג כתורה אשר הוא למעלה
מן הטבע .וז"ש זא"ת תהי' חורת כו' שצריך
המצורע ללמוד זא"ת ,שישנם ב' הנהגות וכני
ישראל בני בנ" של הורה כל עניניהם שלא
כטבע ,ממילא לא יבקש רפואות טבעיות רק
רפואות סגולות התורה המרפאת כל מחלה וכל
עע ,ומוספת חטם ועושרוכבדדלעוש".והבןכי

ועקרה טוב

שלז

הטבע ופעולתה לפעמים תלויי (במצות)
[בארצות] דהמנו שטבע הארץ הזאת להחבא
תבואות רבות וזולתה בהיפוך,וכן בענק בריאות
ישמיני חולאים ר"ל בארצות מה וראינם בזולה,
וכן בתוקףהבריאות .זהאינולישראל המאמינים
בר' ובהשגחתו,מצינו כתורהויזרע יצחק בארץ
ההיאוימצא מאהוכו' קרקע קשה אעפי"כוימצא
כו' .יש מיני טבע הלו" בהתחדשות מולדות
חדשים והשנים כשיארע מולד במזל הזה יה"

עוד שם פ'לד (ד"ה וירמוז עוד ויאמר ה' אל
אברם) :הנה הש"ינתן חכמהובינה באדם,
התנושע"י שכלואעפל במחשבתומתבונןבועוד
מושכלות וממציא שכל מהמושכל כבר .וע"י
החכמהובינה שבאדם הוא מתבונן בכל החכמות
שבעולם ,כגת חכמת הטבע ושארי החכמות.
והנה כל החכמות שבעולם [זולת חכמת התורה]
הם בחקירת הטבע ,אבל המשכיל בחכמת התורה
בחו"ב שלו הנה הוא למעלה מן הטבע ע"כ
ישראל עם קרובו הוא למעלה מן הטבעלהיותם
בני תורה שכולם שמעו בסיני אנכי וכו' ,ע"כ
נאמר ועבדתם את י"י אלקיכם וכו' והסירותי
מחלה מקרבך מבלי בקשת רפואת טבע .וכן
בטבע הפרנסה אם כחקותי תלכו וכר ונהנה
הארץ פר" וכו' מבלי בקשת תחבולות להבין
שדה שחונהוכן בכלהענינים .והנה הגם שצותה
התורה להנהיג כמנהג דרך ארץ בטבעי דהינר

גשם על הארץ וכהיפוך בהיפוך ,גם זה אינו
לישראל ,ושמואל הנביאיוכיח הלא קציר חטים
היום אקרא אל ד'ויתן קולות ומטר .וכהנה רבות
בכל דור ודור מתפללק ישראל על הגשמים
והש"י שומעעתירתם ,ואל" עצר טל ומטר שלש
שנים ,וחוני המעגל הורידם כרצונו בכל מיני
אופנים כבן המתחטאלפני אביו.וישמיני טבע
הלויים בתולדות אדם ,כשנולד אדם בזה המזל
יה" כך וכך ,גם זה אק מזל לישראל .צא ולמד
מר"נ דאמרי כלראי לאמי' בריך גנבא הוה
שהכירו במזל תולדתו ,ואמתהי' אתם כדאשכחן
המעשה בש"ס ,והנה אמו בטוב כוונתה עשתה
עטרה לראשו בראויית חכמה יראת ד' ותבין
ונתעלה להיות נשיא לישראל .וכהנה בש"ס
מברתי' דר"ע ומהא דשמואל דאכלו' וכו' .ויש
טבע תלו" במשפחה הן בעסק הבריאות והן
בעסק המדות שטבע המשפחה בכעס וגיאות
וכיוצא אין מן הצורך לראיות ,זה ג"כ אינו
לישראלכי התורה תלמדהו דעת לתקן המדות.

הכל בכדיעויהי' מלוחש ההשגחה בטבע בכדי
שיהי' עולם הנסית* אבל שרם פעולת הטבע לא

לכליחידויחיד,הגם שהמחלה ח"ונתונה בקרבך
בטבעהש"ייסירה[וכזהידוקדקומהתחילברכים

קצרתי.

חרישהוקצירהוניתן רשותלרופאלרפאות,הוא וכןבעסקהבריאותוהסירותימחלהמקרבךכמב
תפעול כזולת השגחת הבורא ,והוא משדד
הטבעחם כרצונו,רפ"י תפלתישראל.

יהנה

הפתאים אשר לבם נפתה אליהם בחכמתם
ובינתם הפתיות מעולם בדעתם שרק הוא
הכל בטבע ,תפח רוחם ונשמתם לא באלה חלק
יעקב .ואחד ה" אברהם אברו ע"ה הראשת ראה
בטבע המזלשאינומוליד ואמרלו הש"י צא וכר
אק מזללישראל,שיכולים לשדד המערכה .והנה

וסטם בזחיו].

ובזה יתפרשויאמר ד' אל אברם ,הגם היתפרש
כפשוטו על אבדים ג"כ ,עכ"ז בכל דרר
ודרריתפרש לכל איש המבק בחכמה ובעה הנקי
אברהם ...והנה אם שופט בחו"ב שלו התחחבות
הטבע ,אזי מאמר השי"ת אליו לך לך מארצ"ך
שלא יתבונן בטבע הארציות כי ביד השי"ת
להוציא פירות מארץ מלוחה לא תשב ,כאשר

שלח

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' קכב-קכד)

תתפלל אליו ותשים אליו לבך .וכן ממולדת"ך
החנו שלא תשגיח בשפיטת המולדוכן בשפיטת
יום הולדת אותך כנ"ל .וכן מבית אבי"ך טבע
משפחתך בבריאות ומדות ,כי להשי"ת הכח
והממשלה .ושמא יאמר האומר א"כ למה אתנהג
במנהגדרך ארץ בחרישהוזריעהוכיוצא בזה ,אל
יאמרכןכי השי"ת חפץ להושיע את האדם ע"י
התלבשות הטבע והוא מזמין הנאותלו ע"יאיזה
פעולה מהשי"ת מזמין לידו ברצונו הטוב .וז"ש
הכתוב אל הארץ אש"ר ארא"ך ,אני אראה לך
איזה ארציות הנרצה שעל ידה יבא לך מבוקשך.
וזה שהתחיל בלך ל"ך לסברתך שאתה סובר
שהנהגה הוא בטבע ,אמתכן הוא ,אבל באופני
השגחה הנרצית לרצונו והשי=ת משגיח ופועל
פעולה בטבע כרצונו .והבן מאודכי דבר עמוק
הוא
ובסי ררך פקותיך מ"ע ו (חלק המחשבה אות
ו) .אחרי הדברים והאמת הנ"ל באה
המצוה שאחריו בהתבוננות יותר עמוק ..והוא
מ"ע לאכול בשר הפסחליל ט"וניסן טעמא רבא
אית בה כפי אשר התבאר במצוה הקודמת הוא
לזבוח את הפסח הוא הטלה בכור המזלותולזרוק
את דמו וכחו לי"י,כי המזלות והטבעיים כולם
מתנועעים בכחו ויכלתו הוא הוראה שאין לנו
שום עבודה לשום מזל רק להשי"ת ,ואין לנו
לעסוק בשום חכמה רק חכמת חורתינו אשר היא
חכמתוורצונו ,והנה באה המצוה שאחריו לאכול
בשר הפסח ולהנות ממנו ,הוא להורות הגם שצונו
השי"ת להנות מהטבע באכילה ושתיה וכיוצא,
וכן בהצטרך לרפואה (נתנה התורה רשות) ליקח
איזה עשב סמים לרפואה וכיוצא בכל ענייני
הטבע ,אל ישים מגמתו להטבעיי בלבד ,רק
המשגיח והכליכול אשר נותן ומזמין לו בטובו
ויכלתו כל דבר הצריך לו כרצונו ומשפיע באותו
הדבר הכח החיוני הנצרך להשלמת חיי האדם
כרצונו ית"ש וחפצו ,ע"כ גם באכילתו ושתייתו
ורפואתו בטבע ישים אליו לבו אשר בזולת
השגחתו לא הי' המאכל נותן בו כח ויכולת
ורפואה ,והוא הנותן כח ויכולת בהתלבשות

לעץ החיים

השגחתו בטבע .וכההוא דאמרו בזהר דר' פלוני
הגם שהי' הסעודה מוכנתלו לאכול לא אכל עד
שהתפלל על מזונו ,ואמר השתא נפקתא מבי'
מלכא אתחהיבכיק שהכל הוא מאוצר המלךאין
לו ליקח מאוצר המלך עד יקח רשות מהמלך,
ע"כלוקחין צורת ראש המזלות הנשחט לשםי"י
ואוכלין על השובע דוקא להורות שלא ישבור
רעבונו באכילתו מבלעדי השגחתו ויכלתו ,ואין
מבוא לשום טבעלפעוללואיזה פעולה ולמלאות
מחסור גופו זולת ביכלתו והשגחתו ,ע"כ צורת
המזל הניקח לשם י"י דוקא הוא גמר השביעה
למלאות החסרון..
כשתדקדק בדברינו אלה הנה ב' המצות הללו
יורינודרכי התורה שתים שהם אחד,
היינו המצוה הראשונה (זביחת הפסח בי"ד לשם
ה') תורה אותנובענייני התורה ועבודה וחכמה,
שלא לעסוק בשום עבודה זולת לר' ולא לעסוק
בשום חכמה רק חכמת תורתו ית' היא למעלה
מכל החכמות הטבעיים וכולם נשפעים ממנה
והמצוה הב' מלמדת שכל הנאותהנצרכיםליהנות
מהטבעיים כגון אכו"ש ורפואות וכיוצא יהיו
בכוונת העזר אלקי המשגיח ונותן כח בטבע
להשפים החסרון ולאיביט אל הטבע בעצמה.

ובש לקומי מהרצ"א (פרשת בראשית ,אות א).
כתב מרן האריז"ל במצות [ביקור חולים]

יכוין להמשיך לו יו"דכי חול"ה בגימטריא מ"ט
ימשוך לו רפואה משער הנו"ן ,והמשכה הזאת
הוא מן [היוד שבשם] הנכבד וכתב הרב בס'
ברכ"ע להיות מבואר בגמ' תתק"גמיני חולאים
הם על שונאי ישראל ,מנין [תוצאו"ת] (והנה

בישראל תוצאות חיים ע"י התורה ממשיכין
היו"ר) והנה בראשי"ת התורה תתק"ג עם אותי'
(כי ממנה תוצאות חיים) עיין שם בדברי הרב
שמרמז זהבתפילותינוביום ראשית מעשיו ית"ש
היינו בראש השנה אנו אומרים ושמך(היינו אות
יו"ד משמך) נורא על כל מה שברא"ת הוא
תתק"ג בראש"ת בלא יו"ד ,אבל אותיו"ד משמך
נתמשך בתיבת בראשי"ת אז הוא תוצאו"תחיים

סור מרע

הוספות (עמ' קכג עמי קכד)

עכ"ד כקצת תוספותדברים שכתכנו.
ובזה יונה לנו מה שהקשו בפסוק ויאמר אם
שמועוכו' כל המחלה אשר שמתיבמצרים
לא אשים עליך כי אניי"י רופאך ,והקשוכיון
שלא תבוא המחלה מה צורך לרפואה.ולפי הנ"ל
ניחא שאמר אם שמוע תשמע למצות התורה ,הנה
אני י"י רופאך שכבר בראתי רפואות כל דבר
והוכלמת כל חסרון בראשית התורה .וא"כ אוה"ע
שאינםבני תורהצריכין לרפואותטבעיות משא"כ
ישראל (וזהו שנעוץ סוף התורה בתחילתהלעיני
כל ישראל בראשי"ת ברא אלקים ,ברא בראשי"ת
רפואות תעלה ותוצאותחיים).
עמ' קכג

הדינים אין כוונתם לכטלם אלא להמתיקם
כלכד.

ובך עטרתצבי (וח"א נח ,א [פרשת בראשית,
ד"ה ובזה תבין מה שאמר ר' יצחק]) .גם
שם אלהים שהואדייןדין בכל מקום הוא באמת
רחמים שאין קיום לעולם בלא דין ג"כ מפני
חייביא דעלמא וכמו שכתב רבינו האר"י ז"ל
בכוונת הרי"ו בר"ה שאין כוונתינו לבטלם ח"ו
כ"א למתקם .והבן היטבודי בזה.

נדאה

עוד שם (זח"ג קפה ,ב [פרשת חקת ,ד"ה

אמנםביותר בדרך פשוט]) "מהשקבלנו

מרבותינו סוד המתקתדינים בשרשם"

ושםכן נח הזדכךגופו ואכל מעץ התחם,כן
הוא בקכלה.

וכתב בס' אגרא הכלה פ' נח [ד"ה] :בתולדות
שם לא נאמר מיתה כמו בדורות שקודם
המבול ,כי הנה שם בעצמו קבלה מקדמונים
שאכל מעץ החיים וחי לעולם ,שנכנס חי לנ"ע.
והקלדותיו ג"כ ,להיות שממנו יצא חוטר מגזע
ישי החנו מלך המשיח שיבולע המות לנצח
בימיו ,ע"כ לא נאמר בהם המיתה .נראהלי.

ועשה טוב

שלט

עמ' קכד

שם הרפואה ...בניקוד חול"ם מלשון
ותחלימניותחחני ...אודחהתפארת ...רפא"ך
אותיות פאר"ך כמבואר אצליב בזהרביצלח
[נט ,ב].

בס' עטרת צבי שם (פרשת בשלח ,ד"ה

וכ"כ
כיון דעאלו באלץ ,על דברי הזהר "כיון
דעאלובאלין מטו למלכא כו'כיאני ה' רופאך").
נ"ב רפא"ך כתיב אותיות פאר"ך ,וק"ל.
ועוד שם (זח"א סו ,ב [פרשת בראשית ,ד"ה
ההוא נקודה זרע בגו ההוא]) :כשנאריך
ונעמיק יותר כו' נקודת החלם הוא נגד ת"ת
דעתיקא ,ונקודת הת"ת נקרא חלם שבו תלוי
הרפואה רפ"א אותיות פא"ר ,וחלם מלשון
ותחלימני ותחייני ,ובמ"א נאריך בזהעיין מ"ש
בזהר פ' בשלח על פסוקכיאני ה' רפאיך.
ועוד שם (סו ,ב [פרשת נח ,ד"ה וירפא את
מזבח ה' ההרוס]) :ושרש הרפוא"ה נמשך
מן פא"ר רפ"א וחבר ת"ת ומלכות ביסוד.
ועוד שם (צג ,ב [פרשת לך לך ,ד"ה מאי צור

אל"א אסוותא וכו']) :רפוא"ה עם
האותיות מספרו צו"ר עה"כ ,וע"ד רמז נרמזה
בתיבת צפורה מלא ו' כי יש אם למקרא בה
אותיות צו"רואתוון פ"הבגימ'מיל"ה.וגם אתוון
פור"ה הוא אותיות רפואה וחלופא א' ועייל

צדיק ,ע"י מעשההצדיקאזינמתקים כלהדינים

המרומזים כתיבת צו"ר כו' כסוד ההופכי הצור
אגם מים בסוד ו"ירץ אל תוך הקהל הנאמר
באהרן וסוד ו"ירץ צו"רי' נטיעו דבירא ובסוד
רצו"יאחיו ,והרפואה באה ע"י אות צ' הוא יסוד

צדיק.ודי בזה.

השו"ת ...והוא כחינת מלכו"ת כנודע.
וכתב בס'בית באראל (פ'ויצא ד"ה והנה אמרו
ז"ל).נודע מאמרםכי תפלתערבית רשות,
ורשות מלשון מלכות כמו הוו זהירין ברשות.
וזהו יעקב תיקן תפלת ערבית ,כי הוא תיקן

שם הקדמה ודרך

הוספות עמ' קכה-קכו עמי קכו)

פרצופה והמשיך להחיים.
עמי קכד-קכה

חכמת הדקדוק3 ...עת שבעוה"ר גברה יד

המיום ...מן הצורך למעט גם 3זה ...סיפרו
ל 4משם הרה"ק מו"ה משה סופרזצוק"ל...
ולא תקים לך מצבה ,..הגם שהיתה אהובה
בימיהאבות ...ערום נתקוה בדעת.
וכתב בס'מעץשים (פרק י"ב אות ו)...:ויותר

מזה אתרעך ,הנה חכמת הדקדוק הוא פנה
גרדלה לתורה ,אבללהיותשראיתיומערורי' בדור
הזה שרוב הפוקרים מתחכמים לדעתם בחכמת
הרקרוק ועי"ו לא ידעו ולאיבינו אל פועל ר'
שהשפיע להחכמים הקדושים שהם דורשים
חסירות ויתרות וגזירות שוות המקובל להם
ושארי המדות מילויין וחילופי אלפי ביהות
טנת"א לפופות דבוקות עקומות הכל בכתב מיד
ד'עליהםהשכיל,ואיךיבאהפתי הסכל להתחכם
עלדבריהם בשכלהאנושי המזוהם,אין להם שום
מבוא בחכמות התורה וביסודותיו ,ובאין חכמת
הדקדוק שמבעים בפשטיות כמעטקטןומלעיגים
על רכרי חו"ל המקובלים האמיתחם .ע"כ אני
אומר לך בדור הגרוע הזה מהראוי להרחיק את
הבנים גם מחכמת הדקדוק ,רק תיכף מנעוריו
ירגילוהו רק בפינות התלמוד ויסודותיו בהררי
קודש ,ובכליום מעטמן המקראנביאיםוכתובים
עדע:יהי' שגור בפיו כל המקרא (חוץ התורה
הקדושה צריך ללמדה כולה מראש ועד סוף
בהתחלת לימודוכשיבין לרבר רברלפי שכלו),
ויודיעוהו בימי נעוריו מדקדוק הנצרך מאוד,
דהיינו דגוש ורפה וסגולתאותיות אהו"יונח ונד
ונוכחונסתרונפעלפעול עומדופעוליוצאוניגוני
הטעמים וסגולתם .וכשיגדל בדרכי התורה
חלמרהו דעת כל פעות חכמת הרקרוק כי וה
מסגולת התורהלהביןע"י לימודה בכל החכמות
מבלייגיעה ,ורק בה ובאהבתה.וזה אשרשמעתי

מרבוד הרב הקדוש מהר"מ
מ8שעוורמק שאמר עלזהראי'מן התורה ,שנא'
לא תקיםלך מצבה אשר שנא ר' אלהיך ,ודקדקו
7810

זצוק"ל

לעז החמם

המפרשים למהלי אשר שנא וגו' ,ופירשו רז"ל
אע"פ שהיתה אהובה בימי האבות כיון שעשו
המתפקרים זה מדרכי עבודה זרה כברהיאשנאוי
בצעיהמקום .אמרזה הקרושהנ"לגם על חכמת
הדקדוק ,הגם שהיא היתה אהובה בדורות
הראשונים ופעה להורה ,עם כל זה כעת בדורות
הללוכית שכמה וכמה מן הרשעים המורדי אור
נתפקרועלידיזה מקבלת התורה שבצל פה,יותר
טוב למנוע מוה ער שיתמלא דעתו באמיתות
ההורהודרכיוויסודותיו .ואתה דע לך

[ורחה עוד בס' אגרא דשרקא אות שח (נעתץ
לעיל בהוספות להע' פו ,עמ' סה-סט)]
עמי קכה-קכו

עתי"םירמוזעלמי3א"לוגבריא"ל(בסבא פ'

משפטים דף צ"ח ע"ב).

וכתב בס' עתרת צבי שם [מב ,א :ר"ה השם
עבים רכוכו דא מיכאל וכר] :השם עבים
רכובו דא מיכאלכו' ודאאיהו רפאל .נ"ב עבי"ם
ירמוז לע"ב דחסד ולע"ב דגבורה בסוד אחורי
השם .כ"כ הנ"ב במק"מ .אבל המהל"ך ע"ל
כנפ"י רו"ח ,רו"ח ד"א איה"ו רפא"ל אעומפרש.
ונ"ל שסמך עצמו על הפסוק שמש צדקה ומרפא
בכנפי' כנ"ל.ועיין בפ' ויקהל דף ר"ט ע"ב ודף
רי"א ע"ב .שובראיתי בזהרהרקיע רף ע"ח ע"ב
פ" עבי"ם ע"ב י"מ מיכאל ע"ב גבריאל י"ם.
ועיין פ'בראוניתדף ל"בע"ב.ועוד מפרש בזהר
הרקיע עבי"ם רכוב"ו עם הכולל בגימ' מרפא"ל
גבריא"ל.
עמ' קכן

רצוד לע הרבה גמי פליאות מבוארים
אצליב ...תחת אמו פרטליתום ...כלמימרות
יוצאדופן...
31תב בס'עתרתצני(זח"ג צא ,ב [פרשתאמור,
ר"ה ת"ח וה" שבעתימים תחת אמק):
והנה באמת ההכה דרשות חז"ל בזה בת"כ

סור מרע

הוספות (עמי קכז עמי קמח עמ' קכט)

וכגמרא אמו אמו לגזרה שוה ותחת אמו למעט
היתום ,אבל אחי אלולי הסוד גם המדרשים לא
היו מובנים לנו וכמו שהאריך בזה כמה פעמים
בספר הקנ"ה ,אמנם התורה בשני בחי' סוד ה'
ליראיוובריתולהודיעם דאצדיקיסודעולם ,ר"ל
הצדיק סוד עולם כחגלה עלידו סוד ה' ליראיו
הוא הכ"י מתגלים ע"י הצדיק כלהרזי תורהכי
הוא עוסק בהורה לשמה מחברתמידזו"נ בעסקו
בתורה וכו' ותבין בדברינו כמה מאמרי חז"ל
פליאותבעניןיוצאדופן הנ"לוסודיתום בבהמה
והכל בסוד העבודההרצויי' ועשן אחי בפ' ואחר
עורי נקפו זאת כלק"ת איובותבין כמה נפלאות
בסודיוצאדופן .ופחחחילבם במחטסדקית השם
יפתח לכם כפתחו של אולם למען תדעו ותבעו
דרכי השם כי נורא הוא ובני נשא אטימין לבא
סחימין ע=נין לא ידעו ולא אשגחו בפועל ה'
יומדין וחכמים הםבעיניהם רחמנאלרחבן .אבל
תכנוויחנינו השם לעובדו בלב אמת אמן
עמ' קכז

כי שלום רזאדברית.
ראה הנעתק בהוספות לעמ' כא-כב בביאור
הפס' וקראת אליה לשלום.
עמי קכח

וצדיק נקראחיוראפר-תיבות חכמ"היסו"ד.
וכתב בס' עמרת צבי (זח"א קסד ,א [פרשת

ויצא ,ד"ה ולזה בא דוד לרומם שמו
ב"ה]):ויש בזה בנותן טעם עלשצדיק נקראחי,
חי העולמים הוא סוד החכמה המח" את הכל
כד"א ואח"ה מחי' אח כלם ע"י הצדיק שנקרא
כל ,את כלםדייקא,ולכן נקראח"י בר"ת חכמ"ה
יסו"ד כי הצדיק יסוד ממשיך אור החכמה חי
עולם ה' לצודך חיות עולמות.

וראה גם בס'ביתמצה"ל עה"פ ויקם אברהם
(פ' ח %שרה).

יעשה טוב שמא

עיקר החיות בעולם הוא החכמה...עיקר כל
החיות אשר בעולם הוא הטעם.
וכתב בס' נכת מצה"ל (פ' ויצא ד"ה יחלום
והנה סלם) :ידוע כי הבורא כ"ע הוא
ממלא כ"ע וסובב כ"עלית אתרפנוי מע" כנזכר

בתקונים ,וזהו יסוד ועיקר הראשנן האמונה
הזאת .והנה כל השרשים והחלקים והענפים
ההוים בעולם אין בהם דבר כי אם החכמה
המהווה הדבר ,כטעם כולם בחכמה עטוית
וכאמור החכמה חחי' אח בעלי' ,וזולת החכמה
המח" כל הדברים שבעולם אז מאפס ותוהו
נחשבו כנודע מיתרת המאכל הנדחה לחוץ אחר
הסתלקות הבירור הטוב המובחר מן הטעם
להחיות נפש המשכלת ,ואם בתחלההי' להמאכל
ריח טוב אשר כמעטאין אדםיכול לעמוד מפני
ריחה ,ולאחר הוצאת המובחר נשארה כאבן
מומאס וצואת תאמר לו מריח ההיפך .וכ"ז כי
בהסתלקהחיות הוא החכמה נשאר הדבר מתוכל
אשר באהל יטמא ושריא עליו רוח מסאבא ר"ל,
וכ"ז נראה בחושהעיןכי זולת החכמהאין דבר
בעולם .ושורש החכמההיא בקדושה וקודםהגיע
לעלמא דפרודא שם הוא שרש אחד ,ואם בכאן
לא נוכל להשיג וכל מה שבעולם הבל ע"י
התנגדות ,כי גם אח זה לעומת וה וכו' ,אבל
בשרש הכל אחדואין דברחוץ ממנוית' .והרוצה
שיעמוד על דברים הללו יעצן בספרים הקדושים
הקדמונים ונמצא מלא מזה,כי על דבר זה סובב
הולךכל התורה לעשותלצרףללבן לבררלשקול
בפלס במאזנים לעלות מהבליחד.
עמי קכט

אם אדםאיש מסתכלבכלערעורקומתו ...על
מה ולמה הוא משמש כל אבר ועל אידה
חכמה הואמורה...
וכחב בס' 8רי קדש הלולים (דרוש ג' רגלים
ד"ה והנה ע"פ דברינו נבא לביאור סוד
העיבור) :רמ"ח איבר" אשרידוע סודם ליודע"
המה מידו עזרו סוד ל"ע רי"ווהגידין והערקנו

שמב

הקדמה ודרך

הוספות (עמ' קכט)

מחזיקין אותו ואמנם כל אבר מראה סודו
לעבודה במדה אשר יעבוד בה ,ויקשר עצמו
בפנים העליונים תולדות השמים וארץ בהברא"ם
והוא עולם קטן צורת היושר אשר בתוךעגולים.
והמסתכל בכל אבר ואבר מאבריו הנרשמים
במשנה דאהלות פ"א ולבבויבין בהם,יראה כמה
מן הצורך בהם לעבודתו ית"ש ,פועל אמת
שפעולתו אמת .וכאשר ירחיב לנו השם נדבר
בהם ובתולדותיהם בשמותיהן

ועוד שם (דרוש לספירה ד"ה וספרתם לכם
וכו').ואיבריהגוףהמצוייר באדם התחתון
של עולם המעשה ,כל אבר לו צורה השכלות
בנשמתו ,וכל אדם הרוצה לדבק במקור החיים
עבודת האלהותישפוט בשכלו ההסקול מעשה ד'
כי נורא מכל אבר ואבר לידע מדה הגובר בו,
לתקן שרש נשמתו הבאה מן הכלים הלבושין
למזג אותם על מזג הנאה ,חן ושכל טוב בעיני
אלקים ואדם וכבר הארכנו במקומות רבים
בהליכות אלי מלכי בקדש הליכות עולם במה
אשר תשיגידינו השפל וכו'

עוסק בתורה ...והעסק נקראהיגיעות ...כטעם
התעסקות העיסה( ...ובהוספות מהרצ"א
ז"ל) .כ"ה בקרוב בח"ז ...הפלפול בכח...
לעסו"ק בד"ת ...דוקא בדיבור עקימת

שפתיו...
וכתב בס' פרי קדש הלולים (שער הברכות)
[ד"ה] :ובענין הנוסחא לעסוק בדברי

תורה ,לא נתפרש בדברירבינו אם לעסוק או על
דברי תורה,לכןאין לשנות הנוסחא שלנולעסוק.
לא כמו שנדפס בקצתסידורים על ד"תוכתיב בה
כוונה ר"ת דעת הוא בורכאדאין לשנות הנוסחא
הנהוגה בשביל כוונה בלתי ידועה אם הוא מן
הרב ז"ל ,בפרט בברכה שלאיהי' משנה ממטבע
ועוד נ"ל הגם שנזכר הנוסחא על ד"ת בטור ,אבל
לדעתינו לעסוק יותר מדויק כי עיקר הוא
התעסקות בדברי תורה,וכן כתוב בט"ו עיין מה
שכתבנו בקונטרס פתחשעריעץ חיםבענין כל
העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה ,כי

לעץ החיים

אפי' דברי הרוסות יהיה דברי תורה ע"ש וגם
כתבנו שםכיעוסקבגי' רל"ו הוא סוד קומתיוצר
בראשית ,זה עיקר התעסקות לעסוק בשיעור
קומה ,והתעסקות היא כטעם התעסקות בעיסה
שלא תחמיץ .ואי אפי' דברי הרשות הן דברי
תורה ע"כ לעסוק בדברי תורה הוא יותר מדויק
כי זה הוא עיקר המצוה לעסוק ביחוד זו"ן
המרומז בדברי תורה .והבן
ובסי בני וששכר (כסלו טבת ,מא' ד אות עט).
הדיבור בתורה נקראת לימוד ודיבור,
משא"כ מחשבת התורה בעיון נק' עוס"ק (עיין
בט"ו בפירוש הברכה לעסו"ק בדברי תורה)

ובסי רכלהשרה מע ,ת ,תורה .כמהאיתלילבר

נש לאישתדל"א (השתדלות נק' לדעתי
המהדר אחר דבר נחמד להשיגו ולקנותו שיהא
בידו ,וא"כ גם בתורה נק' השתדלות מי שרודף
להשיג הדבר העיקר שבתורה דהיינו איזה דין
ואיזה דרך לעבודתו לעבודתו אשר כברהיו מפי
חכמי התורה ,והוא ישתדל להשיגו שיהי' תפוס
בידו וחוזר על למודו ,כמשאחז"ל יקרא אדם
שיהא תפוס בידו) באורייתא יממא וליליא בגין
דקב"ה צייתי לקליהון דאינון דמתעסק"י (עסק
נק'עיון ופלפול ודקדוק ,שע"י שמשתדל בדברי
תורה שכבר יצאו לאורה מוצא בכל עת טעמים
חדשים וחידושי תורה ,וכיון הוא משתדל בכל
עת בוודאי ומתעסק כפעם בפעם בדקדוקים
ועיונים ויחדש משכלם ד"ת חדשים) באורייתא,
ובכל מלה דאתחדש באורייתא על ידא דההוא
דאשתדל באורייתא (כמש"ל דכיון שמשתדל
השי"ת יהי' בעורו שיתעסק כנ"ל) עביך רקיעא
חרא

ועוד שםלהלן.כיון דבר נש איתעסקבאורייתא
(עסק נק' לחדש בפלפול) אתתקן בנשמתא
אחרא קדישא דכתיב שרץ נפש חי' נפש שהיא
חי' קדושה .דכד ב"נ לא אתעסק באורייתאלית
לי' נפשא קדישא ,קדושאדלעילא לא שריאעלי',
וכד ישתדל באורייתא (החנו השתדלות להמציא
חדושי התורה) בההיא רחישא דרחיש בה (החנו

סור מרע

הוספות (עמי קכט)

לרחוש בפה דווקא ולא סמ בהרהור לבד) זכי
לההיא נפש ח" ולמהדר כמלאכיןקדידתן דכתיב
ברכו הו" מלאכיו אילין אינת דמתעסקי
באוריאל דאיתקרת מלאכי בארעא( ..זהר
בראשית דף י"ס ע"ב) .היוצא לנו מכללות
המאמר וכע"י עסק ההורה בפלפול ובחידוש
דייקא ולהוציא בפה ד"ת איתתקן בנשמתא
קדישאויתקרי מלאךויזכה לעוה"ב לאותה מעלה
שהשי"ת יעשה לצדיקים אבר כנשרים וכו'.
וכסי מנידתשלומה (על פ' מאימתי,דף ה' ע"א
ד"ה גמ' לעולםירגיז וכו') :לעגלםירגיז
כו' נצחו מוטב ואם לאו יעסו"ק בדהרה ,עס"ק
הוא פלפול כמ"ש הט"ז בברכת לעסו"ק בד"ת,

כי הפלפול מחליש כח היצר והקליפות כנודע
מכחשי האריז"ל.
עוד שם (על פ' מאימתי ,דף י"א ע"ב) [ד"ה]:
והנה כתב המהרש"א ,אותן הג' ברכות הם
נגד טו"ב ער"ב מועי"ל ,ברכת לעסוק טו"ב
לעסוק (עסק נק' פלפול הגם שאינו להלכה טוב
סחרה מסחר כסף ,הסחורה שסוחר האדם
הסחורה היא לסיבת דבר אחר אעפ"י שאין מן
הצורך לו לסחורה הלזו ,וכן פטטחא דאורייתא
מבין .נ"ל).

עוד שם (על פ'מאימתיהרי"ףונושאיכליו,דף
ח' ע"א) [ד"הן :מאי מברך א"ר מהד"א בר

אש"י (בגמ' ר' ח"א ב"א) בא"י אמ"ה אקב"ו
ע"ל דברי תורה .וכגמרא לעסו"ק בד"ת .ועסק
נק' פלפול ולתרץ הקושיותוכיוצא ,משא"כ ע"ל
ד"תיורה הלכה פסוקהדייקא .והנה הפלפול נק'
גמרא לתרץ המשניות והברייתות והמדרשות.
והנהלגירסתינו כגמ' המעלה האחרונה הוא גמרא
ומברכינן עלי' לעסו"ק בד"ת ואתמן מקרא
ומדרש משנה במכ"ש דאם נאמר ע"ל ד"ת לא
יהי' בכלל זה רק מקרא מדרש משנה ,אבל
תלמו"ד פלפול לא יהי' בכלל ,ע"כ מברכין
לעסו"ק כדי לכלול גם המעלה האחרונה שהוא
הפלפול .משא"כלגירסתהרי"ף ז"ל הנה המעלה
האחרונה הוא מדרש ספר"א ספר"י והן הלכות

רעשה טוב

שמג

קבועות על המקראות ,אם השנו מכרכץ לעסו"ק
פלפול גמרא לאיהי' מדרש בכלל ,ע"כיותר טוב
לגרוס ע"ל ד"ת היינו הדברים הנשמעים מן
דיבורי התורה מיתורי המקראותוי"ג מדות טעה
הוא מדרש ,ומכ"ש גמרא וכל הנך שהם עיקר
ההורה בכתב ובע"פ .ודנה אק נהגינן לומר
הקרבנות שהם מקרא ופ' איזהו מקומן משנה,
ואח"כ בריתא דר"י שהוא מדרש ,ע"כ אנו
תופסין כרי"ף ז"ל דהמדרש הוא המעלה
האחרונה ,ואעפ"כ נהגינן לברך לעסו"ק בד"ת
~פמ"ש הוא כשיטתרש"י.מיהואין קפידאכית
דאנן מברכינן כל הברכות "ם בכללם כלעניני
הלימודכיאנחנואומרים הערבנא ה"א אתדברי
תורתךוכר,וכנ"ל שהוא מדרשוכן המלמדתורה
וכו'.

עוד שם [ד"ה]:כולנויודעי שמךולומדיתורתך
לשמה .וכגמ' הגירסא כולנו יודעי שמך
ועוסקי תורתך .הנה גירסת הרי"ף הוא אזיל
לשיטתו דמברכין ע"ל ד"ת החנו הלכות פסוקות
נשמרים מן התורה ,והנה צריכים ללמוד תורה
לשמה ,לשמה החנו כשמה תורנה שמה להורות
אותנו את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר
נעשה,והינותורה לשמה לעשות את אשרנלמוד
משנה הלכה לאמיתה וגירסאשלפנינו כגמ' הוא
לעסו"ק בד"ת היינו פלפול וקוב"ה חדי
בפלפולא ,אפילואינו לאמיתו אמרז"ל זה אומר
בית אב של הלכה וזה אינו אומר בית אב קול
הלכה אעפ"כ פטטייא דאורייתא טבין ,הנה טוב
הוא אבלאינולימוד לשמה .הנה מברכין ועוסקי
תורתך וא"א לשמה,כי לעולם יעסוק אדם וכו'
שמתוך שלא לשמה וכו' והבן הדבר.

שי'טילם בכל ערעור קומתו ...בגדי השר"ד
לשדתכקודש...

וכתב

בס' עמרתצבי (זח"א לג ,א) :והנה אחח

בואווראו אשר במאמר הקצר הזה המדבר
בדרך רמז ומשל וחידה איך כולל כמה וכמה
צנורי היחוד והרות כלי הקדש ציורי עבידתא
דמשכנא דברים יסודיים שרשים כלים דקין

שדם

הקדמה ודרך

הוספות

דקיקת רומזים המציירים כעבודת הקדש לבעלי
העבודה בזקוקין דנורא ובשביבי אקוים ,כמה
וכמה צריך האדם הרוצה לכנוס לפנים שיראה
אשרבשיעור קומתונכללו עולמותעליוניםלאין
מספרואיך לדקדקעלעצמוועלתנועותיווחושיו
כגדי השר"ד לשרת בקדש שמיעה ראי' ריחא
דבור ועמידה ולגויבה הלוך ומשוש ואיך לדמות
ליוצרו ב"ה וב"ש לדמות צורה ליוצרה .ואחח
ורעיי תעינו היטב בדברי הרב הגדול הזה
מתלמידירבינו המפרש המאמר הזה אשריש בו
כמה הקדמותהצריכים לבעלי העבודה.

שםחסיד ...חסד ...ועםיו"ד ...ואםליתכי'
חכמה לאואיהוחסיד.
וכתב בס' עטרת צבי (וח"ג סב ,א [כא ,ב;
פרשת אחרי ,ד"ה ותאנא כל אינון
מכילן]) :וחמ"ן מתעטר"א ריש"א דמלכ"א ,הוא
סוד אבא המלב"מ לחסד דאריך .וזהו דאקר"י
בדרג"א עלא"ה דחסידו"תכיסודחסיד הוא חסד
יוד כדאיתא בר"מ פ' צו דף ל"ג,יוד הוא אבא

מלב"כ לחסד דאריך .וחסידי"ן ירתי"ן כ"ל
ההו"א כבו"דכו' כבו"ד הוא החכמה המתפשטת
לל"בשבילין בז"א (עטן באד"ר דף קל"ו) ווהו
דרגא עלאהדחסידותלהשגיחלהלביש חכמה את
החסד דנשמתא דכל נשמתין ,והוא סוד ואת
צנועים חנמה והצנע לכת ,והמשכיליבין.
ובמכתב הרב לחסידים דק"ק בראדי (הנדפס
בספר סרי קודש ההלולים) :ותשוו
מדותיכם כדרך הנעימות כאמור ומצא חן ושכל
טובבעיני אלקים ואדם ,ולא ימצא עליכם שום
שמץ רינון ח"ו .ומדרך החסידות לקיים כל
דחז"ל ,וכמה מהמוסר ע"ז בדחז"ל .ותתמזגו
מדותיכם בנעימותימין ה' רוממה ,זהו תכלית
מדת חסד ,על שמה נקרא חסיד לדקדק על כל
הנועה על נקודת יו"ד שתה" על משקל התורה
והחנמה כדאיתא ברע"מ פ'צו.

(עמ'ק"

לעץ החיים

עמ' קל

שם צדיק אימא בזהר פ' תרומה (דף קמ"ה
ע"ב) וכו'

וכתב בס' עטרתצבי שם (נב ,א) [ד"ה]:ירסף
זכאה דאקרי צדיק ,על שמי' דסיהרא.כי
היא נקראת צדק מלכותא קדישא ,והוא משפיע
בה ה' חסדים וה' גבורות הם " ,נקרא הואצדיק
על שמה .וזה פשוט .ואמנם יש עוד בזהיחודים
נעלמיםאין כאן מקום לבאר.

חטא נדב ואביהוא כשלקחו מוחין דאמא...
בלימוחין דאבא...

וכתב בס' עטרת צבי

(וח"א קנ ,א [פא ,א;

פרשתויצא ,ד"ה מנ"לדיעקב באמצעיתא
משמע דכתיכ]) כרזא דמלה תבץ על שאנו
מכנים בתפלתינו לבורא עולם ב"ה וב"ש בשם
אב כאמור כרחם אב על בנים אב הרחמן שמע
קולינוכו'ואיןאנומזכיריןבתפלתינו בשום פעם
תפלה לאמא לומר אמנו עשה כך לנו ,כמו
שמזכירין אבא כנ"ל ,וכן כי אתה אבינו .הגם
שמצינוכנוי אמא בפסוק בעטרה שעטרהלו אמו
עי"3ש פירש"י ונאמר גוזל אביו ואמו וידוע
דרשת חז"ל,ואין אמו אלא כ"י .אמנם בתפלה
לאמצינו .אבלסודץ שלדבריםכיאיןלנוריעות
ליקח מוחין דאמא בלא אבא כידוע מדרוש נדב
ואביהוא בלק"ת ובשער לאה ורחל פ"ז ,והבן.
%א נאריך בזהכי החכםיבין מדעתו.

עיןבספריה אגר"אדכל"ה...לךלךמארצך.
וזלה"ק שם (פ' לך ,ד"ה ויאמר ה' אל אברם
וכו' ,הנה הספיקות) :כי אבר"ם ירמז
לבעל תשובה העפצה תשובה עילאה בחכמה
נפלאה ,לבל ישומם ולבל יודעו מעשיו רקבינו
לביןקונו .ואם נפשך חשקה בתורה התבונן מ"ש
ההב הקדחה בפשרהילדותיעקשיוסף אבר"ם
רמז ליסודות או"א אב"ר בתוך מ"מ סתומה.
ממילא התבונן מי שערשה תשובה עילאה יעשה
בחכמתו .והנה זכור תזכור מ"ש הרמב"ס

סור מרע

הוספות ~מ' קט

שהשוטה המענה את גופו מבלי טעם וגזירה
וחושב שהשי"ת שונא את הגופות וזה אינו

ועשה טוב

שמה

תשובה וכו'[ענין זה באריכות יותר נעתק לעיל
בהוספות להע' לה].

שפז

לקופים מתורת מוהרצ"ה מזידימשוב
עניני תורה ועבודת ה'הנוגעיםלעניני הסתדק סור מרע ועשה טוב

עבודת ה'

כללות עבודת הקרושה
והכלל העולה שאחר כל ההדרגות המבואר ברפב"י יוקשה לב השומע איך שצותה התורה הקדושה

קדושים תהיו ,ובאמרו דברו אלבל עדתבנ"י וצוותה התורהעלבלישראל וב"א מישראליהי' קדוש ,עד
שידענו נאמנה אשרלכל הררגות האלה הנאמר במאמר קדושאי אפשרלהחזיקלכל אחד מישראל ,אשר

צריך לזה מוח גדול ולב רחב לתורה ולזהירות ולזריזות ולפרישות שיהי' באמת ,ובבר אמרו שלאו בל
מוחא מביל דא באשרעינינו רואות בדורות הללו שישקטני ופחותי ערך המוחאין להם מוח גדול.ובן
מצינו בהדרגות הנשמות של ישראל במפרי אמת בע"ח שיש בחי' נשמות התלויות בעקב וישמן עשי'
ועשי' דעשי' וגם מן מלכות דעשי' דעשי' ,ויש מלבות דאצילות דאצילות הן בנפש הן בהדרנות רוח
והנשמה אשר עליהם אמר רודגלעיני ואביבה נפלאות מתורתךלהיותיודע שרשו להשיב למקורו ,אשר
הדרושים האלה עמוקיםמניים לאנגלו ב"אלמי שעלואליו תעלומות חכמה .ובפרטלפי מהשידענואי
מפרא לא מייפא הנאמר על פסוק לא בשמים היא,ומצינו ביששכרוזבולון ישבון לחוףיסים,ומי אשר
יבקש טרףמן הנמצא בעוה"זאי אפשרלו בבל האזהרותוהזריזות לעבודת האל באמת מחמת מקריהזמן
מפני עת חמה עת צנה .וכבר בקש דוד המע"ה אחת שאלתי מאתד'בו' שבתיבבית ד',ויעקב איש תם
יושב אוהלים ,ומאלה השלימים גלמוד אנחנו הקרוצי' בק"ובן כנו של ק"ו ,ואיך ההיה באפשרי לכל
ישראל לקיים מצות קדושים והכתוב ינוה מצוה כאלה אשר לא תבא כנקל לקדושי עליון אחר כל
האזהרות מאמר רפב"י,ואיך יאמר דבר אלבל עדתב"י (ואם באפשרבשבילזה נטה רש"יז"ל מדרךפי'
הרמב"ן ז"ל ,ופירש על גדרי ערוה אשר היא ביכולת לבעל הבחירה והרצון לבל להבשל במעשה ,אם
שקשה למחשבה באמרם ז"ל שלשה דברים אין אדם וכו' הרהורי עבירה).
אמנם האל הטוב הרוצהלהטיבלעמו ישראל להקדיש' לשמו הקדושוהבדילםמן הטומאת הגוף והנפש
בזה ובבא מגודל אהבת ישראל המקדש ,אמר שהע"ה ודגלועלי אהבה ואמרינן במדרש אל תקריודגלו
אלא ודלוגועלי אהבה,כן הבורא ב"ה אם אמנם שצריך כמה דרבים ובמה הדרגות לקדושה אבלבשביל
זה אם לא הלך בהדרגה מתורה לזריזות ונקיות ומהרה יש כח באדם מישראל לקדש ש"ש נרבים נמו
שנתפרסם אצלנו ממעשי עם ה' המובחרי' סבל האומות צא ולמדמן מדרש רבה פ' תולדות על פמוק
וירח את ריח בגדיו .ובן מצינו שיש בח בידם לעשות דבר נפלא מפשוטי עם ה' אשר לא יובללו ממש
במנין הנמנה למצוה ,ויעשו מצוה גדולה אשר יפלאבעיני התנאים,ועיין בפ'החליל.ובן אמרו שם אשד
עשה עמכם להפלא ,ושלמה תמה יש רשעים אשר מגיעאלהים כמעשה הצדיקים,היינו איזה קדושה
אשד יפלאבעיניהצדיקיםעובדיה' באמתמנעוריהם ,במונתן דצוציתאוכדומה .ואחד בל הדברים צותה
התודה הקדושה קדושים תהיו ,רצונו הק' שיש בח ביד כל ישראל להיות קדושים ,והגם אם לא שמר
עצמו ממרדעות המוזבד בדברי התנא הקדוש רפב"י ,וגם המצוה עליהם כ"פ בפ' הללו .וע"ז אמרו
והתקדשתם אדם מקדדם עצמו מעם מקףשק אותו הרבה,כיכל ההדרגותהנימנים מעיקראאיננומעכב
והתבלתאינו מעכב אתהלבן .ועם מעט קדושההיינו שלאהגיע למדריגת קדושה הצריבה במה תנאים
מקדם,וביותר הטהרה השלשהשביארנו למעלהלפני ה' תטהרו,וזו הקדושה נקרא מעם בערך הקדושים

שטח

הקדמה ודרך

לקיטים מתורת מוהר"ר

לעץהחיים

אשר לכו מחל אל חל במלחמותגדולותיום אחריום,וזהיבא לקדושה בשעה קלה בעשותו דבריחשב
בעיני הבורא לקבלתענוג ,וקדוש נטרה בקדושתובלי הכנת ההתחלים וממשיך הרבה קדושה .ומלמטה
הינו שלא הלך ג"כ כנזכר ,ואזג"כקדירתוג"כ למטה ,אבל מלמעלהיגיע למדרכהגדולה בהמשךעלי'
קדושהעליונה,וכןבעוה"זהיינו שלא היתה קדושתוכשלימות אשר לא הלךבעצתהצדיקים,עכ"ז אמא
עלאה העוה"ב מקדשת וממהרת וכו'.
אמנם היותו המקרא בפשמים קדושים תהיו הוא ציות לכל עדת ב"י ,האמנם לאיטוה בה המרבה
והממעיט כמו במעשה קרבנות העבודה הסובבעלובלבדשיכווןלבו למעלהלרצון חפץ אמת,כיהעובד
הרבה והעובד מעם במעשהזוכי יאלצהויעולה אחרת כמו שפירשאדונינוהגאון האפתי נעץ הת"ז
ע"שכי שפתים "טק וטובים דודומיין במהשכיון האמת העמוק ,והעמד הרבה במעשה אחת הוא ג"כ
טוב בלבדשיכווןכו' .אבל בקדושה הוא הפרפרות בודאי המרבה בה בשפיכות נפשוורצונו אמת לקדש
מעשיו לשמים ולקדש שם שמים ולקדש מחשבתו ואהבתו הבוערת בלהבת אשולפידי' אש אוכל' כל
מגמותיו לשמו הגדול ,בודאי המרבה בה בדרכיהזירוז הזך והנקי והצהור והפרוש והקדוש ,ופט שכר
הרבה לפי פעולתו אמת ,וכל החפצים לא תטוו בה אפילו חפצי שמים וכו'כי כ"אלפי פעולתו ורצונו
המוב ומחשבתו הזכה כן שכרו אתו .אמנם אשר הלך עד עתה ולא מיהר מגשמי כ~ ,יכול לא יהי'
במצוהזו של קדושים תהיו ,ת"לכי קדושאני ותדבקבמדותיו ית"ש ,הגם אםעוד הואבלתי טהורכנ"ל
הוא קדוש ויכול כ"א לקדש ש"ש בדילוג וקפיצת אהבה כלות הנפש אל האלהים ברצון אמת.ועין מה
שכתבנו בדרוש פסח ותמצא נחתבזה .אמנם דרש המדרשעלפיביאורינו הואמן תיבתאני ,הוא מזעום
בודאי הבוראכ"עאליו לאיניע שוםנזק ,אבלאנחנוצריכקלילך בהדרגה כמאמר הקדושרפב"י .ובא נא
אחי וראהמן ר' אלעזרבןדורדייא דהוא חמר סב דיתיבעל דורדיאמזומןלעולם הבא האמנם לא הלך
בהדרגה ,וע"ז בכה רבי"ט קונה עולמו בשעה אחת ופט קונה עולמו בכמה ימים .והנה זה הוא שרש
להולכים בתורת ד' מיד אם הולך בהדרגה,כי שומר רוח לאיזרע ,יראה בכ"פ שפיכות נפשו לד' ,הגם
אם באיזה פעםנפלממדריגתויאמץ את לבולדלגכאיל פסחידלג שור באהבהלהריקחניכיוולרדוףעד
מקום שידו מגעת.
וזזך אפשר ג"כ להעמים בדברי המדרשיכולכמוני,כי תהי' דרשינן בכמה דוכתיבהווייתו תהא ,והנה
האדםהקרוין מחומראי אפשרלו לעמוד תמיד במדריגה אחת ובהכרחיפולויבא לקטנות השכלכנודע,
וזהיכולכמונישאני תמידבהוי' אחת ,ת"לכי קדושאני קדושתילמעלה מקדושתכם,אניבהווייתי עומד
הי' הוהויהי' תמיד למעלה בקדושתי עומד ,אלמיתדמיוני ואשוה יאמרקדוש .אבל אתםתהיוקדושים
בלי עמידה ,הולך פעם לפנים פעם לאחור לפי הזמן והשעה כמו שהארכנו למעלה וכו'.
והנה קדושתו מופרשמן העולם כאמור ועשולי מקדש ושכנהי בתוכםדייקא ,ומשה בקש שלא תשרה
שבינהעל אוה"עונתןלו וכביכולאין להקב"ה שיכות עם העולם כלל רקבזמן שבהמ"קקיים בעבודת
המקדש ,ומשחרב בהם"ק אק לו לקב"ה אלא ד"א של הלכה ,ובד"א מקפל כל העולם תחתיעקב .כך
אתם תהיו קדושיםאין לך שיכות עם העולם רקלשמי,ותהי' מפראנק כלמערוההעולם אכילה ושתטה
ומשגליהי' קדש מופרש ומופרד לשמוית'ע"יקיום התורה ומצות" ואזהרות" ,וכלמעשיך לשם שמים
שהוא כמו הקדש אסור בהנאה מופרש מנת המלך שרבימו של מלך הוא הכבוד של מלך התנא אמר
הלל דאשתמש בתנא חלף ,אפ" בפרפרות בזה אם מגיע לו תענוג מחה של קדש הוא .והוא סוד מעם

הנאהמלהוןויניאולבב"י ,אםהניאאבנה אותה,כיהואמקלקלכל המהותוהכוונה אם לכבורעצמו
הוא .ואמרו שמא ררשת ברבים והנאך לבך ,אלמא הלב מהפך הכוונה לצרבו ולא ח"ו לשמא דמאר"
נקרא הנאה שהוא מניא את לבו,וזהו והנתךלבך .וכבר אחהידעת' מן הספרים הקדחטים כל הדברים

סררכטרדן

לקוטים מתורת מוהרצ"ה

וגלשו :סרב

שטה

שרש קדחות ישראל לבין אביהם שבשמים ,ובפרם הס' ראשית חטטה הקדוש ,ואם לא באתי אלא
להמציא לכם תוכן רבעיו הקדושיםהסובבים על הרברים שביארנו לכם בקצורמופלג .ורהטם יפתח לבם
לבבכם ותראו הדברים בחוש העק השכליעלעולמיעולמים הסובביםעל עבודת אלהות אלהיעולםד'.
אמנם צריך האדם לזהנסיונות רכות לנסותעצמובהלוכו בקודשלדעת אם רטנו אוהב את ד' בכללבו
ונפשו אם אינו לוקח לעצמו להנות מן הקדש למעול ח"ו מעילת קדש ,וכל אדם בכלזמןצריך לעמוד
עצמו לברר מרוטבותיו בפעל בלה היותו מעשיו לשמש במם"נ לד' באמת בכל לבו ובכל נפשו ומאודו
רגו סכים מן הכסף להוציא קרמזולל .וכל אחדצרין*לפי כחו במשקל במדה להראות עוצם תשוקתו
וחשק חשקו וחפצו בבורא ב"ה ,החכם בחכמתווהעשיר בעשרווגבורבגבורתו,וכל אדםבפעליקמנוזה
בנופו במאכלו במה שמנדד עצמו אשר הוא צרינו לעשות יותר מכחו וגבולו וגבורתו להראות חיבתו
קוצם תשוקתו למלך הכבוד ,לעשותרצונו בלב שלםלקורט שמוברבים.ובויפואר הדרקרישתוישראל
אשר בך אתפאר ,כי ישראל הוא שרש הקראטה כו' שרית עם אלהים ואנשים ותוכל,כי בכח מקלטיו
הנעימים והנחמדים בחכמה יעשה מלחמה עם עשו ולבו ינוצחו כח הרע עד הקץ וכו'.
אמנם המתבאר כי זה תכלית המצוה של קדושים תהיו קרש עצמך במותר לך ,לשום כל כחו וחפצו
ויותרעל כחו להתאמת אצלובבירורבעובדאופועל בלהלעיןכל במעשהכל מצוה בדקדוקים ופרמותי'
לדקדק בם הדקהישב במדה ובמשקל השערות קולע אל השערה ולא יחמיא ,לאימה אשוריומן הדרך
כו' .ותראה והעמיקבענין העמוק כמה גדול כחקדמיתישראל ומהרתם כהאי עמרא כר אטטונקיכו'
וכמה צדיך הקרש שהיא החכמה עלאה להיות במשקלכו' .אשרי האטט אשרנותן כלעיונא בזה וכל
מחשבותיו ומעשיו וכלעניניו לקדשעצמוולאלהחזיקמיבותאלנפשי',כיביןאני ואק הפרש שערהוכו'.

וזה מבואר גם המדרש של ת"כקדמיים תהיו פרקטים תהיו כשם שאני קדוש כך אתם תהיוקדמיים,

כשם שאני פרוש כך אתם תהיו פרעוש .הרצון המתוק בזה להיות מופרשמן העולםע"י כמה נסיונות
ן הוא ואינו נהנה מן הקיש ,אמנם כל מעשיו בלתי לד' לבדו ,ובזהיהי'
כלי
לבד ולהודיע כי"י
י
מ
ד
ק
מוכן לקבל שיקרא שמו של הקב"העליו כשם שהוא קרהט .ומה שכפל בלשונו ,זה במעשה מצוה צורך
גבוה ממשיך קדמנה עליונה ,וזה בצרכי הרשות יהיה פרמט לנמות עצמו במדתו במשקלו במה שיוכל
לשאת אם בגופו אם בממונו ,אםביגיעות התורה ותפלה,וכלמקיטיויורו להתפארבומלך מה"מ הקב"ה
כאמור ישראל אשר בך אתפאר ,ולהתקדש ש"ש על ידו במעשיו הנעימים וטהי' ש"ש מתאהב עלידי
פלוניזה במה נאים מעשיו בהיותו מוגדר בגדר הקדושכלרואיויכירוכי הואזרע ברךד',כיכלמעשיו
ועניניו במדה במשקל שוקל בפלס הרים .והוא דבף הגמרא אדם מקדשעצמו מעםמקדשין אותו הרבה,
הרצוןכי הקדמנה היא בחכמה ובו שם החסד ע"ב בו ד'יורק וכלי' וק'כליל מעשר ,וזה ש"ק דקד"ש
והד' הן ר' יודק פשומין והן סוד השערות ובהן שק"ל הקדש וכו'.
רזה הוא מקדש עצמו מעם ,מהמת שקלו בשקלהקישט אשר לאיוכל ללטאת ויתבמל ח"ו מעבודתו ,ר"מ
שרוי בתוך מעיו ,והאי ברבי רב דיתיכ בתעניתאליכול כלבא שירותא ,ולכן
כל היחטב בתענית
מ
ד
ק
יקלו העבודה וכדומה 6ה סבתהתענית .אמנם מוב מעם בכוונה כו' ואם הוא
צריךלזהכהיקל שלא טי
מחמת זה מקדש עצמו מעם ,אמנם היוצריחד לבוומבין כלמענויוושופעיןעל" רב שפע כח חזק ובכל
פעם מחליף כח בהיות כוונתו רצו"וכיתמים ףעים הוא ,מקדשק אותובקדמיתישראל הנובע מחב"ד

המשחם שם החכמה וכו' .טנא רעווא שנזכה לעבוד ד' בשטת ובלב שלם אמן.

פהתנושל (%קרחנה)

שב
הקדמה ודרך
כל מעייניו ורצונו שיתמלא האלקות

לקיטים מתדרת מדהרצ"ה

לעץ החיים

ועבדי ה' להון אתחזון וראוי להם להלל לאתר דא אשריהי שם ה' מבורך ,שימולא כל סברכותוצנורי
שמותיו ב"ה וב"ש רב שפע וברכה .וכאשר שמעתי בשם הבעש"ט זלה"ה ימלא ה' כל משאלותיך ,אשר
כל משאלותק -כל מבוקשך וחפציך יהיה שימלא ה' בשפע ברכה ,ויתמלאו בכלמלואיהויהוכל שמותיו
ית' ב"ה וב"ש .עכ"ד ,ושפתים ישק

עמרתצבי(שישאהלב,ב[פ'יד
ד דשה שם דדא])

הצנע לכת בלתי לה' לברו

והנה נשם נפתלי אשר נקרא על שם נפתל ועקש כפירש"יז"ל נתעקשתי וכו' ,קשה הדברלאומרו מה
עקשות הי' לה בזה שהרבית להפציר עתירות פצירות ונפתולים אמנם אחר שנכלל באותיות נפתלי כל
התפלין הוא מחשבה הוא בינה כנז"ל עד המחשבה אתקשר באין ,והוא לדרכי עבודת התפלין
גיפי
ה
רת
דה
ו
לה לאשפלא גרמי' ולהכניע עצמו בהכנעה אמיתית ער ביטול המציאות ער שנעשהאין וזה הוא
פירוש הכתוב הולך בתום ילך בטח ומעקשדרכיו יודע ,והאי קרא לאו רישיהמיפי' דהול"לושאינו הולך
בתום יודע .ועוד ,שם יודעאיןלו טעםכי אם ע"דויודע בם אנשי מכות אמנםאינוזז מלשון דעת.ולפי
דרכינו נדרוש הכתוב באמת שגם זה לאזז מתמימות נפשו ,אמנם כשארם הירא ושלם ההולך בתום כו'
בודאי ילך בטח ,ומעקש דרכיו היינו שמוצא תמיד חסרונות בנפשו וירא לנפשו ומפחד לבו שלא ירדפו
אחריו החיצונית פניות וגבהות הלב ,ומעקשדרכיו לבא עד מתר המדרגה בהצנע לכת עם אלקים ומעקם
הדרך לבל יודע לאיש בלתי לה' לבדו ,אזי זה האדם יודעהיינו שנתוודע טבעו בעולם ויודע מל' דעת
ואהבה כטעם רק אתכם ידעתי מכל העמים ,והאדם ידע ונתאהב שם שמים ע"י האדם כזה הוא עולה
בדרכיו ובפשפוש מעשיו עד רישא האין בקישור כל העולמות וממשיך משם כל אמרי שפר והבן
עטרתצבי (זחלרטו,ב[פ' קחי דשהיעה בשם])

ענוה ויראה
באתי לגני כו' .נ"בעיין דף רמ"א ורס"ב ומש"שועיין פ"ה מכוונת העמידה על דברי ר"ח הלזה וגם
מדף רס"ב תבין אם תבוא בסודי"י למה יספר זה לרחל מה שנזדווג עם לאה והלא מבשרי אחזה אלקי
ואין זה מררך השכל והמומר .אבל משם תבין כמה מררכי העבורה והמוסר בזה.עיין פ"ג משער רחל
ולאהכי לאה מרמזת לסור הענוה ,ורחל ליראת חטא ובזהביןתבין את אשרלפניך אם בעל נפש אתה,
אשר כל דרכי עבודת היחוד סובבעלזהבענוה ויראה ,והוא איש המדברעללבו אפילו בדביקות הענוה
עכ"ז צריך לכלול מדריגות יראת חטא .והמשכיל בדרכי העבודה יתפשט ברוחב הדברים כדברים
העמוקים לעבודה תמה עבודה שבלב
עטרתצבי("קשנג ב[פ'יקהל דנה שםבאתי))

סרר נקרע

לקוטים מתודת מוהדצ"ה

וענשיו טוב

שנא

הכנעה ושפלות
הקב"ה מרקרק עם הצדיקים

רבותרעית לצדיק לא בתים אלא צדיקבגין דקב"ה אתרעי'פי' .נ"ל הרצון בזה שמפרש הסמוק רבות
רעות צדיק ,כלומר רעות של צדיק הם רבות,ביאפילו שגגת תלמודעולהזדון כמו שאומר דוד שגיאות
מייבין .והצדק המפשפשבמעשיותמיד,בעיניו נדמה אפלו קלה שבקלותלעבירה גדולה ח"ו(עייןלקמן
קפ"ב ב' מ"ש לשם) .ועודמפני שהקדוש ב"ה וב"ש מדקדקעםצדיקיוויראיובבדי ~כותםלהוסיף להם
ברכה מגודל אהבתו אותם ,וכדאיתא בפ'ויגש דףר"זכונן שמיםמאיכונן אלאכונןכליומאויומא ולא
פסיקוהיינו רזא דכתיב השמים לאזכובעיניו,וכי ס"דדגריעותא הואמן שמים ,אלאתשיבומן שמים
אסו בגיןחוייבו ורעו מגיא דקב"הרעי בהו וחביביתי' לגביה דהא אע"ג דהוא מתקין ליה בכל יומא
ויומא לאדמיבעינוהידאינוןמתתקנין כדקאיאותוכו' דהא עלמא ראתיאפיקנהוריןזהיריןוכו' לאנהרא
להון תריר וע"ר לא זכובעיניווכו' ע"בעיי"ש וזה שאמרבכאןבגין דקב"ה אתרעיבהו,ובן הוא המדה
בשכל שהם מדקדקים על עצמם בכל תנועותם ונדמה בעיניהם קלות כחמורות גדולות ,הקב"ה ב"ה
וב"ש מדקדק עמהם ונדמהבעיניו אשר עוד לא זכה אפלו עצם השמים לטהר ,בכדי להומיףעליהם
מוחץ יותר צלולים ובהירים לתורה לתפלה לברכה .וזהו ומבלםיצילנו ה' מלשון צלילות ובהירות.ואין
הדקדוק עמהם לגריעותא ח"ו ,אמנם לחשיבו להון בגין דקב"ה אתרעי בהון.

רזת אשר אמרנו בפ' ויצא בפם'כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך ,ופירש"י אם
משמש בלשוןכי .והנהבי משמש בלשון אשר והוא מיותר ,אמנם מגודל חביבות ב"ה וב"שליעקב אחר
כל הטובות והבטחות שקשה עמדויהיה נדמהבעיני השםויהיה מסתפקכביכול אם עשהעל צד היותר
נכון השלימות ,ויהיה אם מלשת מפק.וכן יעקב אמרג"כבלשון הזה אםיהיה אלהים עמדי ,והקשה שם
בזהר מה היה ממופק ואמר בלשון אם ,הלא הובמח ,ואצל בחיר שבאבות איךיעלהעל הדעת שיעלה
שום מפק בלבו שיאמר בלשון מופמא דמפיקא בלשון אם ,הול"לבלשון כאשריהיהאלהים .אמנם מוצב
ג"כ ע"ד זה שתמידיהיהבעיניו אשרעוד לא התחילואין עבודתו בתקון השלימות ויהיה תמיד משפל
עצמו ומסתפק בעבודתו אם צלולה ובהירה .כאשרידוע מדרךהצדיקים המדקדקים בכל תנועותם ,ואמר
דודעון עקבי ימובני .ושטענו טן הצדיקים בשם הבעש"ט נבבם"ר אשרי אדם לא יחשוב וכו' כלומר
אשרי לאדם כאשרבאיזה פעם לאיחשובויסתלק שםהוי' ב"ה ממחשבתו ומנגדעיניו,אזילועוןפלילי.
ועיין מ"ש בר-ט פ' נשא.וכן אמרנוויהיה אךיצא יצאיעקבועשואחיו באמצידו ,ואמר בזהר אל תקרי
מצידו אלא מצידו ,והרצון ברמז אם אךיצאיצאיעקבשיוצאמןבית המדרשטן העבורה והתורה ומובר
בדעתו שיצא ידי חובתו ,אז עשו אחיו בא מצדו .ודי בזה.

~י

עטרת צט(ות-אקטם,ב

תשב ר-תהבחזן)

ותאיך והאץ -הוו אוכלין אבר מן החי וכו' ,אלא יוסף הוה קאמר וע"ר אתענש ע"כ .כי קשהלי
שהקדוש מתרץ את דה"בב" ומגדיל התימא על יומף הצדיק לומר ח"ו שקר ולה"רלפני יעקב שמדתו
אמת .ומתחלה אמר ותרווייהו כחרא אזלף ודא הוא רזא ראת ו"ו וכו' ,אמנם נלפע"ד בדדך פשומ ע"ד
אמרם ז"ל בשבת כל האומר ראובן חמא וכו' וכל האומרבניעלי חמאואינו אלא סועה ,אלא מעלה
עליהם הכחוב וכו' ,וקשה הא אין מקרא יוצא מידי פשוטו .אמנם ע"ר קביתינו טרבותעו בשם
הבעש"ט נלפע"ד אשר הצדיק העוברעל עבירה קלה מעיף המסתעף מתפשטהמן מוג עבירה חמורה,

שנב

הקדמה ודרך

לקיטים מתורת מוהרצ"ה

למץ החיים

כגון באלו שאמר עליהם כאלו ,כמו כל הכועם כל המתגאה כאלו עובד וכו' ,מורגשת העבירה הזאת
בגשמי אצל הצדיק יותר ממת שמורגשת בחוש גוף ומעשה העבירה החמורה אשר אם ח"ו עובר ע"ה
ועמא דבר ,מחמת זכות חומר הצדיק הזך והזהיר אשרזיכךגופו בתורה ובאש העבורה עבודת אלהיו
באמת ביראה ופחד .וע"ד משלכיבכלי הזךונקייובר רושם ובתם דקהמן הדקהיותרמן רושםעבוגם
בכליבלתינקי' וממוהרה ועכורה ח"ו.וכן לגודל בהירותכלי הצדיקוזכותו המקדש וממהר חומריתגופו
*וכל כליו ונפש ר"נ שלו ,אפילו אם ח"ואינו עמה כ"א על נדנודאיזה עבירה מעם כעם וכאלו ,נרשם
בנופו ונפשו ר"נ ונבתם כגוף וחומר העון כמוע"ז ח"ונ"ע וש"ד .והדברים סיועים אצלבעלי העבודה
המזככים כל אבריהם וחצציהםלקיוטם למהרם בדחילו ורחימו ליחדם לקונם לבוראם יוצרם עושם.ע"כ
דברי קדשם בקיצור .ולכן גבי ראובן ובם עלי מעלה עליהם הכתוב בפשומ אשר עשו גוף העבירה
החמורה הגם שלא עברו ח"ו אלא קלה שבקלות ,אמנם מחמת אור צדקתםוקדידתם נרשמווניכר בהם
רושם וגולם עבירה חמורה ג'יע ח"ו ,הכתוב אינו יוצא מידי פשותו.
וזה נלפע"ד אשרנוכל לומר אשר השכמים קדושיעליון אפשר עברו באיזה פעםעלנרנודאיזהעבירה
קלה כאמוראין אדם צריק בארץ כו' ,ונרשם על קדוחת זבות בהירות חומרם וגופם הקדושכגוףעבירה
גדולה אשר העבירה הקלה נכנסת במוג וגדרמיןממיניעבירות החמורות במו אברמןהחי,כגון באכלם
דבר שאינו מתוקן עפ"י דרכי התורה כהיקנה בדקדוקי' ופרמותי' .ויוסף הצדיק מגודל בהירת קדושתו
ורוחו הקדוש הכיר בהם שעברועלעבירה חמורה,כי נרשמה ונכתמהבזכות חומרםוגופם.וכמושמצינו
לקדוחיעליון ובפרם האר"י ד5עיין בקונמרם השבחים להאר"י ז"ל ,ואשר ספרו5נו אנותינו טשאד
קדושי שידן שדדי ש5ם אשר הבירו במצח שכתוב עליו עבירה חמורה .האר"י ד 5אטר
גורוחי
5טהר"א ג5אנטי ד 5מכל כתובעל מצחך ,וחפש ומצאמעיןמבל .ונודע ומפורמם מעשים באלהעצמו
ממפר.ובןיוסף באורעיניוזך זהר הראותהכירעלאחיו בכח הכרתפנים ברוח קדשואיזהעבירה רקה,
ולפי כח קדידתם ובהירת גופם נרשם עליהם והעלה עליהם הכותב וחותם ביד כל אדםעבירה חמורה.
והנה בבאיומף אל אביווהי' אביו מלא רוח ה' רוה"קונבואה,כיהי' מרכבהלו' של שם ב"ה ,ובאהבתו
את יומףו'זעירא בודאי הכיריעקב אפילו במחשבות והרהורייומףעל אחיו דברים אשר לא כדת ח"ו,
כי עשו הדברים רושם בלב ומחשבותיומףהצדיק .והנה בבואאחיוהצדיקים אליעקבבהיותיומף אצלו
ואזהי' שורהעליוגודל אורבהירת רוחו הקדוש,כי שרש נבואה ורוה"ק מרזא וצדיקכידוע(ונאריךבזה
בעז"ה פ' אחרי) בודאי הוכיח אותם על פניהם כאב אתבן ירצה ,ורוממים חשדו אתיומף אשר הוא
אומר עליהם דברים כאלו .הגם אשר לא הרגישו בעצמם דבר קבלו תוכחת אביהם כאשר מדרך
החסידות לקבל תוכחה ולחפש בעצמם והאמינו באביהם .אמנם יומף נחשד בעיניהם אשר הוא אומר
לפני אביו עליהם דברים זרים ח"ו ,ובאמת יוסף לא אמר לאביו ח"ו דבר ,אמנם חשב עליהם בהכירו
הברת פניהם (וזה רומז ג"כ בפסוק ויכריומף את אחיו וכו' והבן) מגודל רוח קדשו השורהעליו ,ועשו
הדברים רושם בלבו ,ויעקב הכיר מחשבתיומף והרהורי לבועלאחיו .ולא דנם לפף הזכות והחמר,כי
היתה מפה מאת ה' לקיים גזרת בריתבין הבתרים באמרם ז"ל במדרש וישנאו אותו כדי שיקרע הים
לפניהם (עיין בהר"ם אלשיך).
רזה שאמר הזוהר אלאיומף הוה קומר ,ר"ל בלבו ובמחשבתו בראותואי"ה פעם טבח הברתפניםאיזה
עבירה כמו אברמן החי וכדומה ,וע"ד אתענש ,ר"לכי גם על מחשבתו ואמירת לבו הקדום עליהם
(וכמה פעמים מצינו מחשבת הלבבלשון אמירה ,עחן זהר שמותוזהרויקרא,וכתיבויאמר אברהםבלבו
ובדומהרבים .ובלשוןחז"ל אמר אמרה פרהזוהרינינזירהועיין שם בהוי"ם פ"בהנזיר)ועיטתה מחשבתו
והעלתה שינא בלבו הקדום.וע"ז נענש שהי'לו להמתיקדיןמעליהם ,אם הביר בהם דבר זההיאמימן
לדושאת דיניםעליהם ח"ו .שאמר הכתוב ויבא יומף את דבתם רעה אל אביהם ולא אמרויוציא

וא'
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ו31שה טוב

שסג

יוסף דבה כמו ויוציאו דנת הארץ מוציא דבה הוא כמיל,כי נאמת לא הוציא שום דברבפיו הקדחם,
אמנם הדבה מובא כעצמו לאביהם בהיותה מושרשת במחשנתיוסף הצדיק נבואולפניאביו נלבש ברוח
קדשו הזך והזהר ,והוכיח את אחיו והם חשבו וחשדו את יומף אשר הוא ממפר ח"ו עליהם לה"ר,כי
הכל היתה מנה מאת ה' כנז"ל.
ובזהתנין אן שבמי י"ה הקדושים צדיקים העמומיםמני בטן רצולהרוג אתיומף,וכינתחיינ בזה ח"ו
מיתהבירי ארם (ונתקשהבזה הרב הקרוש האוה"ח במהדנוהוהשהמיםלהמיתוח"ו) .אמנםלפידברינו
דנוהו ברודף כי מברו בדעתם אשר יומף מומר אותם לפני אניו הצדיק הקדוש ויראו לנפשותם לבל
יענישם ח"ו בדברי שקר ומלשינות,כי הם לא הרגישו בעצמם שום שמץ דנרזר ח"ו שום נדנוד,כנודע
מפסוק למה אירא וכו' עון עקבי ימובני ,ודנו אותו ברודף וניתן להצילו ננפשו .ונמצא שבמי יה הם
צדיקים ויוסף הוא הצדיק ואחיד במדת קקב אביו הצדיק מדתו אמתפועל אמת שפעולתו אמת ,והיתה
מנה מאת ה' מאור עמקו מחשנותיו .יהי שמו מנורך לעולמי עולמים אמן.
תצבי(אשנא ק8ב,ב[פ'והשבר"ה השרךהס])
עטיי

ןזהך אשר שמענומרבותינו בשם הבעש"ט אשרי אדם לא יחשוב ה'לועון מדבר באדם צדיק המשפיל
עצמו ומחפש בעצמו חיפוש אחר חיפוש למצואעונו לשנואעצמו ,ואם באיזהרגע לא יחשוב השם אשר
לא במחשבתו דביקות הבורא,אזיבעיניועוןפליליח"ו.וזהו עצםהענוה שממציא תמרוןבנפשו ,ואז לא
יחשוב ה' לו עון ,ר"ל כי נעשה ענו ,כי לו עון.
שקהת צם (8שןקכ4ג א[ '8מאתרנה ר84שו])

מכך מטי רב המנונא מנא קדמאה להאי קרא שמח בחורכו'הויבכיכו' .נ"בעייןפירש"י בפשוטן של
דברים ,ולא אריהלי' להקדוש הזהכי מאי קמ"ל.ולכן אמרכי הוא משל לפסוק התורה אשר יוצא עם
המשל הזה להבין דרך התורה אשד רמזהלנו בפסוק הזה דרך העבודה .ואמד שמ"חביו"ר בילדות"ך
והוא נע"ר ,ר"ל ללמודלנו דרכי השם הגם אשר הצדיק במעלה וגדולה ויטיב"ך לב"ך הואפי'על שבע
עשרה שנה כמנין טו"ב וזהו ויטינ"ך לב"ך והי"ה רוע"ה א"ת אחי"ו בצא"ן שהי' נמדדעה גדולה שוה
לאחיו ,עכ"ז הקטץ עצמו ועשה עצמו מדריגת נער .ולמה עשה כן ,ואמר כימ"י בחורותי"ך א"ת בני
בלה"ה וכו' ירצה בזה כי המה מורבני השפחות והן בחי' אחורים כאמור בזהר ויצא דף קנ"ד וקנ"ח
עי"ש שאמר עליהם וכל אחוריהם ביתה .והנה הצדיק עושה עצמו לבחי' נער להקטין עצמו בשביל
להביא בחי' אחור לפכם ,חשב מחשבות לבל ידה ממנו נדה .יהל"ך כדרכ"י לכ"ך ויכ"א יום"ף א"ת
רבת"םוכו'(כן נ"ל לגרום) ורצה בזהכי כשהצדיק בקטנותאזי הואשתחי'דיניםכנורע מדרושי המוחץ
ומדרכני הקטנות מדברי האריז"ל ,ואז כביכול מתעוררדין .וזהו ויב"א יום"ף א"ת דבת"ם וכו' לא ח"ו
שמפר לה"ר אלא כההוא שנאמרכי באת אלי להזכיר אתעוני ,והבן היטב אם בר שבל אתה.וזהו ררך
הצדיק הגם אשר אםמקטיןעצמומעוררח"ודינים,עםכ"זאינומונעמלהקמיןעצמו.וזהו שאמר שלמה
וד"ע כ"יע"ל כ"ל אליה תולדו"ת קק"ביום"ף (כנ"ל לגדום) יביא"ך אלקי"ם במשפ"ט יום"ף אתכלי"ל
בשק"ם (כצ"ל) והוא משפט עמודא דאמצעיתא ת"ת,כי מעלה כמה נשמות להעלותם מעלה אל הכהכפם
להתכלל ביעקב כמעשהדיעכהויומף .צא ולמר מרבניהם למה הים ראה וינם ,ושנאו אותו אחיו עם
שנראה עבירה,אפקי המשפת נתחנולותיו מפות מהפך .וליראים טועמי טעם ענודה כמה מתיקץמ*ן
אלין .עיין היטב אחי כי מוד עמוק גילה לנו הקרחם הזה לדרכי העבורה.
משהת צם (אצ קשח א[ '8החשה דא שםדירן)

שנד

הקרמה וררך
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לעץ החיים

ושלס"א הכע"י ב"ר נ"ש לאעל"א קמי"ה כי צרני להעלות בודויים עד שם שרש הבינה הכלולה
בחכמה טוריו"ד דה"א שלמי"םהכ"ימתקרבי"ן באודא"ה להודות חמדוה' ולהתודותרועמעשיו ונעשה
אזמן פשע שפע כדאיתא באד"ר דףקל"ג .והמשכיליביןעוד מדעתוויודה לדהם חטרו .ואת"ה נשא"ת
עו"ן חמאת"י מל"ה ד"א לעיל"א לעיל"א את"ר דעתיק"א קד"ם"א שרי"א .נ"ל שמדייק מהכתיבעון
חמאתיכי לעילא לעילא במקום הגבוה אזי החמא נחשבלעון ע"ד אמרםז"ל שננת תלמוד עולהזדון
מחמת גודל זכות ובהירות וטהרה ע"ד השמים לא זכובעיניו מחמת נודל צחות וצחצחות האור הדק
אוירא דכיא לא ידומה בשכל אנוש קרוץ מחומר .אמנם לזכי הדעת המופשמים מעולם ועולים מעלה
מעלה להשיג הופעת האור הקדוש מופשט מכלרעיון ושכל אנושי המה ראו מעשי ה' כי נורא הוא
ונפלאותיו לבני אדם יושבי חשך ,ושם השוגג עולה זדון עד קטוב מאהבה ואז נעשים לו זכיות זכות
השכלויוסף עוד להתבייש ולהכלם ממעשיו עד יערהעליו רוח השם לפתוחלושערי אורהשעריבינה
ומתיחד כאחד אמתויזכה לחבורתעושירצונו לאור כאורהחיים בארצותהחיים,צבי הואלכל הארצות.
עטרת צבי (זח"ג כ ,א)
שר ק-הום ד-ה תעה

ךזקנה החכם כלי החכמה ,אמרו ז"ל כלי מלא מחזיק ריקן אינו מחזיק כמאמר הכתוב יהב חכמה
להכמין.וזה נראה שהוא עד החגם .אבל באמתכי החכם המחזיקעצמולאין עושהמ"עאין ,ותמיד הוא
מחזיק אשר הוא עודריק מכל חכמה ועוד לא השיג ולא התחיל להשיג במה שראוילו להחזיק ולהשיג
מגדול ונוראות האל ית' אשר הואאיו טוף כ"ת ,ובזה מחזיקכלי שלו הרבה יותרויותר .וזהו והחכמה
מאין תמצא,כיהאין הוא השופע אל החכמה להשיג יותר ממקורהעליון ,והוא מדתהכתייר הנקראאין
עד גדולת ונפלאות הבוראאין טוף ב"ה,כי השגה העצומה בעצם מקורעולמיעולמים מסתכל כלפי
מעלה והוא כלא נגד עוצם כהירות זהרעליון עילת על כל העילות עד שאמרו כתר עלאה אע"גדאיתו
אור צח וכו' אובם הוא לגבי עילת העלות כו'.
בית עזראל (לז ,ג)

ךזהך מאמרם ז"ל אמר ר"א יפה שיחתן שלעכרי אבות מתורתן שלבנים,כי מורשיחתן שיחהזו תפלה
כמעםלפני ה' פכפוך שיחו,וכן שמו של העכר הוא שמונה עשר ושלש מאות במור שי"א שרפי קודש,
ולכן נקרא אליעזר שעזרו בתפלתו והעכורה שבלב זו תפלש וזה עבדי אבות ,תפלות אבות תיקנום
וטיהור המעשה הלזה כשיחתחולין,כי הצדיק העושה כמעשיהם כל שיחותיו הוא תפלה דביקות כנודע
כ"ז כעובדא וכמלולא .ונודע מאמרם ז"ל כרום זולתלבני אדם אלודברים העומדים ברומו שלעולם,כי
זה הוא שרש ליחד הדבור ככ"כ אותיות אשר הי' בטור השכירה כרכרים במלים ,ונעשה בהתיחדם
במקורם אותיות מאירות שוחקות ומשתוקקות למאצילם .ולכן תפלה הוא עומד כרומו של עולםהיינו
יחוד ,הדבור אחוד כמחשבה והמעשה מיוחדת ככל תנועה למחשכה ,והמחשבה כמור החכמה המכרת
בכל הנבראים גדולת הבורא ב"ה וב"ש ,ומגיע להכורא כ"ע תענוג מזה במה שמכירים גדולתו כמאמר
הזה"ק בגין ד"טתמודעון לי'.

ךזקנה כאמת כל התורה כולה הוא באמת אותיותויחודי' ושמות,וכל הלומד תורה לשמה זוכהלדברים
הרכה,כי ההכורים נתעלהכיודעוומבירואוי למהר מחשכתוכי הואנזהר ומפרקט בק שמא למהור בק
זכאי לח"כבין כשר לפסולבין מותר לאמור ,ונמצא כל הדברים קדושים ומהורים בהיותם ע"פ התודה,
והאותיות האלה מתעלה כשרשם כלימוד התורה לשמה.ועין מ"ש בפ' ויגש מדוע דרך התפלהיותר
גבוהה ועומד כרומו שלעולםמן דרך התורה,כי מחמת חמדון שלנפשו תגבורלכו בקרבוויגיע להכרה
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ריקשה טרם

שנה

אמיתית נשלימות עצום בהיות מכיר המרונו ומה שהסר לנפשו ,וילהום בזה פעם עולה במחשבתו פעם
יורד,וירידתו צורךעלייתו ,ומגודזכילנפשי'זכינמי לחברי' להעלות האותיות שהי'בשבירה אבלבלימוד
התורהצרכי לשום מחשבתו בפשוטי הדברים ,יע"ש דבראמת.וזהיפהשיחתן שלעבדיאבותמתורתן של
בנים,היינו התפלה ושיח שפיכתלבו נכחפני ד' ,מתורתן שלבנים שכמהגופי תורה לא נתנו אלא ברמז,
וגופי תורה דייק ,ולאיכולין לכתוב בתורה אשר אש דקה לא היהיכולה לקבלגופים האלה,לכן לא נתנו
אלא ברמיזהוכו' .ומחמת זה יאות התפלה שהיא משברת כח הקליפה מחמת הדביקות שהוא יותר עצום
בתפלה ביחודמסירתנפשולה',וכמושכתבנולמעלה בשם הזה"קבג'המדריגותהעבדווןובמ"נבהתוודות
על חטאיו ומבקשלפרושעליוכףימינו של הקב"ה הפשוטהלקבלשבים .אבלאין כח בתורה במה שנכתבה
לקבל כ"כ גופים טמאים לברר נצוצות הקדושות מהם להעלותם רק ברמיזה ,ואנו ע"י חכמי ישראל
המומרים גופם ונשמתם כמור"עוחביריועל קדושת השם ,דורשים הרמזיםעלכלקוץוקו'ןתליתלים של
הלכות ומוציאים הטוב ,תוכם אכל וקליפתם זורקים וכו'
בוז"טוא(5פ'חי שוהי8היעה כאשרבאיר)
3רןאע קביתינו טן אדונינו ורבינו הבעש"טזלי"ה בסוד הכנע"ה הבדלייה והמתק"ה ,ובזה נכלל כל
מעבדינו לבורא כ"ע ב"ה ויהיו סוד התפלה היא הכנעה בשלימות כו' בהיות כי דרך התפלה הפטרה
הנכוחה הרצוי' לפני מס"ה היא דביקות גמור ,וכברנודע כי הרביקות השלימה בלתי אפשרי להטיב כי
אםע"י הכנעה השלימה האמיתית כו' וקורם בוא האדםלידי הכנעה האמיתית צרני לזה מלחמה גדולה
לשבר תאוותהגופיות כמו אכילה שתי' שינה וכדומה כו' ואחר הלחם מלחמות ד' כנ"ל וזהו הבדל"ה
עא האדם להכניע"ה האמיתית אז יומת"ק בפיו כדבש וכל דבור שיוציא מפיו יעשהזיווג עצום לקשר
עצמו במי שאמר והיה העולם וזהיהי'לותענוג נפלאירגישו כל איבריו הנחת והשמחה בבורא העולם
עילת העילות תוכו רצו"ף אהבה גנוז באור צח באתוון קדישין אשר עלידינו יתעלה כל אות להאיר
וליהנות מזיו זוהר בהיר ממתיקות נעימות אהבת הרוכב בשמי שמי קדם ,אשר התענוג הזהבלתייצוייר
ויסופר כמאמר אל מי תדמיוני ואשווה יאמר קדוש ,וכל תענוגי הבלי העולם כלא חשיבין נגדו ,כנודע
למשכילים המשתוקקים ומבקשים לתענוג העצום הזה כל אחד לפי מדרגתו וכו'.
אמנם נזה יוגבל מעלתה של התפלהעל התורה ,כנודע מאמרם ז"ל דברים העומדים ברומו שלעולם.
כי הנה התורה אם אמנם מעלתה יובדל לצדשיהי'יותר במעלהוגבוה'יותר ממקום התפלהכידוע ,אבל
התורה צריכה להיותלהבין פשטן של הדברים גופם כמובלימודהנגלות והנסתרות אשר הדברים בעצמם
עמוקים ,וצררי להיות השכל החכמ' והבינה והמדע מלובשים בהבנת גופי הדברים אשר הוא מדרגות
התחתונים ויקראו בשם שוקייםרגליןכנודע.ואזאי אפשרלהיות קשור באמתת הדביקות השלם להעלות
הכלים למקורם ולהאיר עליהם אור גדול .או בתפלה אשר הלביש הבורא ב"ה איזה דיבור ועשה איזה
חסרון לשלימים בגוף או בנפש חלילה ,ואז ישבור לבו בקרבו מצד חסרונו ויראה להתאמץ לעלות
במעלות החפצים לידבק במקור החיים והאור העליון ,ומיגו רזכי לנפשי' זכי נמי לחברי' היינו הכלים
הנשברים לחברם שבר אל שברוכו' .ובלב נשברובלב שמח ומובבדביקות עצום אשריבא אחרי שבירות
לבו לשאול ולבקש על נפשו ,יעלו האותיות בדבור וקול ומחשבה .ואז יעשה אשת חיל עטרת בעלה
בהוציא הדינים אשר בה היו נאחזים בסוד השבירה הנקראת סי' והאל המחי' מתים מחיה לכל דבור
ונעשה מהם רושם בבל עולם ופועלים ממקור החמדים להתמלאות מהבריכות העליונות שפע וברכה
ובתים מלאים בל טוב כנודע דברים הללו מחכמי האמת בעלי העבודה ,ובראשם אדונינו הנשהט"ט
זללה"ה הוא גלה לנו וכל דבריו סובב הולך על סודות עמוקות הללו.
בתשישק(פ' רגשד-ה רגשכרבנט-השבאשי)
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גהנה האדם הרוצה וחפץ וחשק לקשר עצמו במאורהעליון דהה הוא אור התשובה אורבינהחיי המלך
כביכול ב"ה וב"ש אשרתכלית חכמה תשובה כשז"ל,צריו מקודםג'דברים .הא'שיהיהעלוב הטפל רוח
מאד מאד,כי זאת הרפואת הנפש המתוקה כדאיתא בס' חרדיםהק' .ואק-יבוא לזהבהיותויעיןבדרכיו
בפרימעלליו וכמה הכעיס למי שאמרוהי' העולם בתמרוריו ,ואק -ומה חובתו כדאית'בם"י ובח"ה.
אק-
באמת מה שאמר בל הודוף' ביוה"כעל אמאשגימאנווכו' עד שמסייםשנתחייבתילפנקי
ויניר בדעתו
ארבע מיתות ב"ה ר"ל .ויתמיד במחשבהזו כמאמר דוד המלך ע"ה וחמאתי עדי תמיד ,ואז יבאלידי
המדהזו,כי בודאי ממח במהשיקנימנואבירו בראותו לבדעיניו חובתו באמתבלי דעת חוץ ר"ל,ועוד
בשביל זהיוסיף אהבה לאבירועל שריפא אותו והצל ופרה אותו מרדת שחת ר"ל,עייןבם"יכל זהואז
תשכיל .וזהו הדרך הראשון אשר כלעדה לא ירים איש אתידו ורגלו אף אםיביא בלאילינביות ,עד
שיבוא להכנעת האמת לפס כל ,וכשבא אדם להכנעה אזי ממלא יכופרלו כל .וכל הסיגופים שתקנו
חז"ל הקדמונים ,הכל הוא כדי לבוא להכנעה בכניעת אמת כמאמריעןכינכנע אחאב.ותוכן המובמכל
המוכים אחי הוא הכנעה האמיתית.
הבי מה שהתחיל הרמב"םז"ל"סוד העמודות ו'עמוד ה'חכמותלידע שיש שםמצויוכו',כי באמת ברא
הקב"ה את עולמו בשבלזהבגיןדישתמודעוןליה ,וזאת תכליתכוונת הבריאהכנודע .והנהכל מה שיש
בכח האדם לדנציג בשכלו צרק -להשיג האלהות ,ועוד צרתי לחפש ולבקשוכידע בכל פעם יותר סמה
שיודע ,כמבואר במדרש משלי הובא במפריםבני למדת מקראכו' אמור מה שקריתבני ,משנה מ"מ לא
למדת וכו' עד שממיים המדרשבני צפית במרכבה וכו' מכף רגלי עד גור כמה וכו' .בא נא נפשי
העלובה וראה כמה גדול כח המושג ב"ה וכמהיגדלכחינו להתנשאלהשיג דבר כמעםבלתי מושג,ואנו
צריכין לחפש ולבקר ולחקור ולהתרפקעלדודינו ולדרוש ולתור אק -להמציא ולהשיג אמתת נועם חקר
אלהינו ,ואם הוא מושלל מהשגה .ומה שאמר רוד המל ע"ה לא הלכתיבגדולות ובנפלאותממני,הינו
כמו שמדיק המדרש לבעל המקרא אומרים לו מ"מ לא שנית ,אבלאין שואלין אותו למה לא צפית
במרכבה,כי הוא במופלא ממנו ואמרו במופלא ממך אל תדרוש .אבל אם בא אדם ומשיגאיזה דבר מה
אזי מחויב לעשות בכחו אולי יחנהו ד' דעה ויתן לו לב להבין יותר כמאמר גל עיני וכו'.
ר היא עבודת השלימות האמיתית לדעת ולהשיג ולחקורולהבין ,כנזכרבם"יעל אברהםאבינוע"ה
וזאי
אק-ושצירף והמיר ושקל עד שהשיג מעלת הנצחי .ואם האדם מסתפק בדעת מועם שישלו אז ח"ונותן
קצבה לדכרשאיןלו סוף ותכלה ,ובזה עומדעל דעתו והרי הוא ח"ו כאילו מקצץ בנם4עות כמעם קצץ
,לו שברו ,וגורם ח"ו פירוד במה ששיער בשכלו .וכברידוע מאמר אליהו ז"ל לית מחשבה תפימא בך
כלל ,והוא תופם במחשבה האלהות שהשיג ,והוא המפרידבין תוךהבלי למה שחוץלכלי ,וכבר צווח
אלמה כל אשר תמצאידך לעשות בכחך עשהוכו' .וביותר הזקירו רז"ל לבעל תשובה באמרםהי'רגיל
לשנות פ"א רטנה ב"פויהי' תקונו היפך מה שגרםלהיות ח"ו נרק מפרידאלוף שהפרידאלופו שלעולם
באמרומי רואינוומייודענו ,צרק-בקוקונו לדעת ולהביר ולחקור בכל היכולת בכחוויתרעל כחולהשיג
אמת אהבתנעם אלהינו מכל צד ופנהבלי הפסק ידף,וכוליהאיואולייקוייםבווחנותי את אשראחון.
וד' ירחםעליו יפרושבנפיו ויקחהו להיותמן הזוכים לחמות בצלכנפי שהבינה ולחזות בנועם ד' ולבקר
בהיכלו.
ולאוטר שיהיה לו שני מדות המוכות האלה ההכנעה האמתי עד שנעשה כאין ואפם המוחלם ,כמו
שביארנו בדרך הא' אפם קצהו כנועץ קנה בים ממה ש"ט בזה לבאר .ואח"ז דרך שטני להיותו חשק
ומשתוקק בחפץ ורצון ותשוקת אמת להעניגידיעות התורהוידיעות אלהות במה שמצא בכחו ויתרעל
כחו .ודרך הראשון יביאו לו אל דרך השני בנקלכי תדע נפשו נאמנהכי כל עוד שהנפש היא בלתי
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ךענו51ץ טךנ1

נכנעת בהכנעת האמת א"א למשיג שום מדריגה ,שעוד חשק התאוה חופףעל האדם ואק"-טיג הכלתי
מהגג (הגה"ה :ולזה אמר דהע"ה שויתי ה' לבדי תמידהיינו הדרך הכ' ,וגם אמר וחמאתי עדי תמיר
יהבנין באהבה ויראה
היינו הכנעה) .ואחר השני דרכים האלו נקל לו [הדרךההטליאי] לתקן שבעתימ
וכו' .והדברש ארוכי' האלה אשר "ט בהם לדבר כל ימי חיי האדם.
מחחישל(פ'חי שההר"הההמהפתלך)

יך2:2נ מבצרה הוא סוד מאמרםז"לג'מעיותעתיד למעותבץ בצר לבצרה,כי בצרירמוזעל הכנעה סוד
ההמד האמת הוא בושה האמתית קטנתי מכל ההמרש,וכל אשריגדל ההמדעליו של הבורא ב"ה ערל
הבהגהעליו .אבל האדם הרע הזה סועה לנו"ם אל כצרה כמעם בצרה גדולה,וכן הוא אותם שאינם
יודעים מהות החסידות אשר הוא שרש אהבת אברהם אשר העיר ממזרח ונקרא אזרח ,מוברש אשר
החמידות הוא הצעקה והחבא והתענית ענות אדם טשו,וכן הוא מאמר הכתוב הצום צמתנו אני ,ולא
צריך לארכא .אמנם אנחנו מחונן זה האדם באהבת חמד גמילות חמדים,כי כבר בחב הרמב"ןז"לכי
מלת חמד יורה על הפלגת הרכוי לאיזה צד שיה" כמו חמד הוא האמור אצל בא על אחותו ,ואנחנו
העברין יתר עלכחינו ככל המעשים שיה"לרצוןיוצרינו ע"פ התורה,גומלי חמדים פז"רנתן לאביונים,
מתקנס זה היוב"ב ב"ן זר"ח ויש מפזר ונוסף עור אהבה על אהבה ויותרמגיע לו הבושה וההכנעה.
8ף לקט ח46ם(חישלפשיזם 0ה*היעה ההבקם)

אבל נאמתבליימורין אי אפשר לברר למשלק -הרע ,אבל באמתהימורין של הצדיקים יראתם ופחדם
מהדר נאונו אשר המהיודעיםכיעוד לאזכו,כי ממתכלש תמיד בתורה הקדושה ורואש תמיד חסרונם
בעבירות שכידם,
ונדמה בעיניהם באמת בשפיכת נפשם אשר
המהדינעתרמשידכ,עבוהריהשוזלקךניםימוברחיסןרוגןדוא
י מזה.
רם
לי
ובבל עת רואים בדם וחמאתי לב
ה ט ט)
( טו
ו

השפל"

והשמחה

"

*

*

והנוו "גמת בריאת אדם הראעןןבן הוא בבל הנפלאות הבורא נעלצת רצתוית /וק בגל עלצת רצק
באדם לצורך העבודה ומעשה המוכבכל הפעולות המתחדשות בעולם ,בתחלה נעשה הדבר בכח" אחור
קדם,וידוע דאחור מרומז לפסולת ודינש וקדם הוא עצמות מעשה המובכבלילתיופימבונה בשם קדם.
ומשביל על הדברימצא שוב מעם ודעת לעבודתו ב"ה ככמה מתקות התורה והעבודה בזה אץלהעריך
וממש כל דרכי התורה והעבודה סובב והולך על נקודהזו.עיין כדרושי פנס ואחור ובדרוכיפנימיות
וחיצוניות ובדרוכי התפלה כענין הזווגש ותמצא מפעלות תמים רעש.
עטהת צם (אשבסגבז %בשלהר"הדטאנט])

וכן דרך הכינונים להיות ע"ז הדרך להסתכל תמידעל עצמו כאמור וחמאתי עדי תמיד ולהיות לו לב
שמח לתורה ומצוה ,וע"ז אמרו בנמ' כגון אנו בינונים.
עטחת צם (אשא,6בז %בהחשות רשהיעהחכר])

הועךכוץה מזווג ההבלים מצד הגבורות במור מוכה תוכחת מגולה מאהבה ממותרת (שצרמי בל בעל
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נפש להוכיח עצמו קודם כל דבר מצוה ויהוד אשר רוצה לעשות ולפשפש במחשבתו ובמעשיו עד
דכדוכה של נפש) ושירה מצד החסדים (אשר צריך בעל נפש קודם היחוד לעורר האהבה בשירות
ותשבחות ולהזכיר חסדי השם ב"ה וב"ש כידוע לבעלי העבודה) ,ותוכחה הוא מצדבחי' נוקבא תוכח"ת
מגולה ,פטירה מצד דכורא אשר מפייס החתן לכלה ונותן לה שירים ונזמים.
עטרהצבי*א"א ט ,אזפ'לך דעהתנטרוענד))

ההחזקות נגד יצה"ר המרחיק אח האדם בהראוהו שפלוחו מי אני וכו'
והנה רמזה לנו התורה הקדושה ,היות לפעמים בתגבורת היצר יכסה שמים בעבים והחשך יכסהארין,

וזורקעל האדם עצבות וחשך באמורלו איה אלהיךואץ -תשיג עבודה שלימה עבודה תמהשאיז אחריה
עבודה להדמות ליוצר כל ללכת בדרכיו לשוס במים רבים ולהדבק ביקד יקוד אש שלהבת רשפים אשר
שרפי מעלה לאיגיעועד תכלית ומקור הראש הממציא כל נמצא,ואיך תשיג נקודת אמיתת אות אחתמן
התורה אשר השמים ושמי השמים לאיכילו נקודה א' ועוד מוסיף היצר בשמוחים והבלים להרחיק את
הארם מן הדרך ילך בה לקשר עצמו ולהשיב למקורו האמת מקור החיים ושרש החסדים ידידינו ידיד
עליון הרוצהוחריק להשפיע אהבת דודים הלא יפסוקלעלמין.וכדילבהלזה בא הכתובוהורהלנוויפגע
כו' כי בא השמש ,רצונו הסתלקות המוחין מחמת הסתת היצר כנ"ל ולזה וישבב במקום ההוא,לכן בא
הכתוב לזרז תיכף ויחלום בל' חיזוק כמו ותחלימני ,כלומרצריך האדם לחזק עצמו בכל כחו ,הלא גם אם
מלם מוצב ארצה ,ומלםגודעמן המדרשכי הוא רמז לממל הקנאה ,ואם הוא בכאן מוצב ארצה ובידו כח
המדמה השקר ,אבל וראשו מגיע השמימה כנ"ל בדברי הזהר הק' ר"טא רעשו בעימפא היצחק ,ושרש
ומקור הכל הוא הבורא ב"ה ,וידוע כי גופא בתר רישא גרירא ,וזהו וישב יצחק בגררוהבן .ולכןביום
ההואיהי' ד' אחד .וזהו והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו,רצון בזהכי המההעולים באמתויורדים
בו מל' ממשלה כמו והוא רודה בעבר הנהר,כיע"י שראשו שם אצלינו בקדושה מה כחו ,ואדרבה אנו
בזה חשך העורין ומיד והנה ד' נצב עליו וקול דודי דופק פתחילי אחותיוכו'.
נמשול בו .ואז

מסיריי

[עוד לענין הכנעה ובושה ,ראה בליקוטים על "תשובה"].

בפז אוואל(פ' רצף דנהיצהרסנה)
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ריפוטה שרב

שנט

עבורת המם"נ
רנפשכי תקריב קרבן מנחה וכו' .ידוע מאמר רז"למי דרכו להביא מנחה עני ,אומר הקדוש ברוך הוא
מעלה אניעליו כאלו הקריבנפשו .ואמר דוד המלךע"ה לדודאלפי ד' נפשי אשא ,ובכל פעם נשא תמיד
נפשו לד' .והנה שורש העבודה הוא בממירה נפשלד' כמו שאמרר"ע כלימיהייתי מצטערעל פסוק זה
אימתי יבא לידי ואקיימנו וגו' ,והי' מארקי באחד עד שיצתה נשמתו .והנה מן תשוקות הצדיקים הוא
להדאות אהבתם ליוצרם בכל לבם ונפשם ומאודם ,ואם יתן איש את כל הון ביתו וכו' ,ובלבם בוער
אהבת רשפי שלהבת אש עד חשקה בכל עת להשיב נפשם אל מקורה ,והחלק רטוב אל הכל .והנה כל
אשר לאיש יתן בעד נפשו ,ולזה העבודה היקרה היא במם"נ להראוה חיבתו לבורא כל עולמים שאם
אפילו יבואו כל האומות לא יסור תומתו ממנו עדיגיע .ועל זה מראה כל מדר הקדמת הקרבנות וסמך
את ידו על ראש העולה וכו' ,וכן אמר בתנא דבי אליהו מי שאמר פמוק ושחט אותו על ירך המזבח
צפונה לפני ד' ,מעיד אני עלי שמים וארין אפי' גוי אפי' עבד או שפחה וכו' זוכה לרוח הקודש וכו',
ובוודאי אין הכוונה על האמירה בלבד ,רק הכוונה אשר תתלהב נפשו בקרבו כי בעולת הבוקר כתיב
שחט את בן הבקר ,ובעולת הצאן כתיב ושחט אותו ,ובוודאי ירמוז בזה כאלו פשט צווארו עלגבי
המזבח וטעם ושחט כמו זהב שחוט או חין שחוט ,והבן .וזהו צפונהלפני ה' ,כמו מה רב טובך אשר
צפנת ליראני ,כי הוא מן האהבה הצפונה בלב אשר לא תתגלה כ"א במם"נ וכבר מקרא מלא דבר
הכתוב היות הקב"ה משתוקק לדעת הישכם אוהבים את ד' אלקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם .ועם
היותו ית' יותר מצפוני הלבויודע תעלומוה ,אוהב ד' שיצא מחשבתולפועל אשר יעשה אותם האדם וחי
בהםחיי עולם ובזה מעורר מ"נ כמא דאה אמר אדני עליהם יחיו ,ולכל בהןחיי רוחי .ואם אמנם אמר
להלן לא נתבדו יורדי בור אל אמתך חיחי הואיודך,לא אמרזה רקעל מיחה טבעית רצ"ל ,אבל מיתה
אשר מראה בהחיי אהבתו אלד' מצינו שאפי'על ערקתא דמסאני לעבוררצונו ח"ו יכלה אהבתו להשיב
נפשו אל ד' ,כמו שנאמר כלתה נפשי אל ד' וכו'
הקרבת הבהמה היא המ"נ בכלות הנפש אל מקור' ,והנה לזה צריפי דביקות גדול לא יפרד מחשבהו
אפי' רגע אחת מן עוצם הדות אהבה גבורת אמיתה אדר והוד יקר מלכות שמים ,בחכמה ובהחבולה
ובדעת לעשות בכל מלאכה וחושב מחשבות מאצילו בוראו יוצרו עושו בצלם ודמות לדמות הצורה
ליוצרה בתשואת חן ותשוקת וחמדת לב ,לא יכילוהו רעיון אופני גלגלי מרכבה אלקי צבאות יושב
הכרובים ,אבל אמנם אנחנו קטני ערךאין בידינו הכח הלזה אנן יתמי ריתמי להעלות מרכבה ממצרים
המצירים בהבליהזמן,וידועכיעני נקרא בהעדר הדעתוזה דרכו להביא מנחה כמעם הורידו לאיש מגהה
בסוד מכנף הארין זמירות שמענוצבי לצדיקוכו' והנה הגם שיש למלךכל ולא יחמר כל מובואיננוצריך
למתנת העני ,עכ"ז מביא העני מעט מה שבידו לכפרפניו במנחה ,להיות אם יעשה המלך מבוקשו לא
יהי' כנהמא דכטופא כי מאן דאכיל דלאו דילי' בהית לאמתכול' בי' והמלך החמיד כשרואה מחשבת
העני שרוצה לקבל בכוונה רצוייה להראוה למלך כי חפ,ן חסד הוא ,ועושה חמד לשארית נחלתולמי
'טעושה עצמו כשיריים ,והמנחה שהואנותן הוא רקכאופן זה לחלוה על נפשוכי הוא מלך חסיד ויחמול
עליו לקבלה ממנוכי מה יעשה במה שהכין,אזי המלך מקבל מנחתו אשר הובאתלו ,והמלך עושהעצמו
כעני כאלו הוא מקבל וצריך לאותה מנחה ,ועושהלהעני בקשתוונותןלו בשביל המנחה כל מה שמבקש
ממנו .ודבר זה מבואר הרבה ,וכל מי שיש לו שכל יראה כי כן הוא ההנהגה אצל המלכים.
והנה מלכיתא דרקיע המלך הגדול והנורא מתנהג כמוכן עמנו,כי בוודאיאיננו צרתילמעבדינוכי לא
יחסר חלילהוכי מ2לו כל,וכי הוא ממלא כלעלמין וסובב כלעלמין ,ומראהלנוכאלו הוא מקבל מאתנו

שם

הקדמה ודרך

לקיטים מתורת מהרציה

למץ החיים

תרן לעבודתינו .וזה מעם שהקב"ה מתפלל,וידועכי התפלה במורעני כמעם תפלהלעני .וזהו שאמר
דוד הטה ד' אזנירכיעני ואביון אני ,ותיכף אמר שמרה נפשיכי חמיהאני .אך הכוונה בהיותו שומע
צעקתעניים ועושה בקשתם ומקבל מנחתם עם שאינו צרף -להם לתת להם נפשם בשאלתם ולעשות
בקשתם והוא בזה מלך חמיד ,והי' מעורר בזהעיקר כוונת תכליתרצון הבריאהכיאין מלך בלא עם,כי
הוא צרף -לעם ובמה יוודע איפא וכו' ,ולכן המה ד'אזניךענני,והבן .ודה רמזו חז"למי דרכו להביא
מנתה עני ,רצונם בזה שדרכו להביא לפני העשיר כמו המלך עם שאינו צריך לכלום מביא לו מנחה,
להראותכי כל מה שישלויתן בעדנפשו ,ומה שישלולעני הואנותן.כן הואכוונת המנחה באמתלפני
תבורא כ"ע,כימי שישלו דעת והוא עשיר ועתיר בנכמי"ן בנסתרות לדעת מקור נפשו ואינומניח רגע
מדביקות הבורא ב"ה ,מביא עולה אשר לגבוה מלקא כולה כליל ,כמו שביארנו שהוא מלשון כליל
תפארת .ולכןרמוז בפסוק וממך(יד"וע"ל רא"ש) העולהכמנין כת"ר ,ואל"ףיתירהלרמוזכיעלה תעלה
ומבקשת עילתה עדאין סוף,עד הרא"ש.וכן העל"ה ונרצ"הל"וכמניןמלכו"תואלףיותר,ג"כלרמוזכי
תשתווה כמוהו אשת חיל עמרת בעלה ,וכמו שבארנו למעלה בעזרת האל.

והעני הזה אשראין בו דעת מבקש במנחתו לקבל חסד האל בכדי לעשות נחת רוחליוצרו לקבל ממנו
חמדו ,והאל חפץ בזה שאמר ונעשה רצונו,כי רצונו להטיב ,ולכן בכל קרבנות צבור ממועדים וזמנים
ותמידין בכולם באה מנחה בשביל זהוהבן.ולזה אמר הקב"ה מעלהאניעליו כאלו הקריב נפשולפני,כי
באמתכי מה תחשבלפניו יותר יקר הערךמן הנפש הזאת אשרהיא חלקמחלקיו ב"הוב"ש.ולזה ביקש
עצמו דהמע"ה ואמר לדוד אלו -ד' נפשי אשא.
ת ת8ש מ)
בגזישתל (%יקראד"

והוא -ררינו בפמוק ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוךבני ישראל,ופירש"יז"לכי מאחר שנאמר
ולא תחללו למה נאמר ונקדשתי ,אלא ממור עצמךעל קדושת השם וכו' ולכאורה קושייתואינו מובן
אמנם נראהפי' ולא תחללו ע"ד מאמרם ז"ל בר"ת תקוני' כד אנת תסתלקמינייהו אשתארו כלהו שמהן
כגופא בלא נשמתא ,והנה גוף בלא נשמה הוא חלל במורכי ימצא חלל ,ומבואראצלינו בפ'זו מודות
רבים לדרכי העבודה שבלב .וזהו ולא תחללו את שם קדשי ,שלא יעשה השם חלל כי בכל עובדא
ומלולא הכל רומז לשמו ב"ה וב"ש כמבואר בר"מ בכוונ' כל מצוה בכל תנועה מתנועה איך ליחד שמו
ית' ב"ה וב"ש .וכשאין ממשיך בכוונה שהוא הנשמה ,המצוה הוא כחללשאיןבוחיות .והנה הצדיק כזה
המקיים ולא תחללו משגיח על עצמו בכל תנועה ואבר ,בה-אי נתקדש שמו של הקב"ה ית"ש ממילא,
ומה ת"ל ונקדשתי ,אלא ממור עצמך להריגהעל כל אות ואות ומלה ליחרא שמי' דקוב"ה.עייןבכוונת
ק"ש ובכוונת נפילת אפים החילוק שבין מ"נ להריגה ובין מ"נ מתם למיתה באהבה ובנשיקה.

*ף קרשח**ם

(שקדוקשטתר-ה אמם סח באנר)

כליימוי דב"נ,היינו אפי' כשהוא בקטנות המוחין ,שים במחונו בשם הרחמים חלוף אלקיםבגימ'ע"ד.
וגם בנפילת אפים שמפיל עצמו לסוף עשי' ומומר עצמו למיתה כאמור בראש מזמורהנפילת אפיםאלקי
בך במחתי .ולאיכלין כלבני עלמא לאבאשאלי'כי הוא שם בה'עדיערבמחונו חזק ואס-ן ,שבעיפול
צדיק וקם מקים מעפרדל מעלהכלהניצוצות קרושות.וזהברוך הגב"ר אשריבטח בה' ר"לאפי' כשהוא
במררנת גבורות הקצנות ומומר עצמו למיתה ומפיל עצמו למוף עשי' כמבואר בשער נ"א אשר מבנה
גדולה היא אםאינומכויןואינו ראוי ומתוקן לכך עף"ש כמה מהמומרעב"ז הגברגובר בתגבורת אהבה
ומשים נפשובכפואפי' אםאינו כ"כנכוןוראויאינו משגיחעלעצמו יבטח בשם ה' שען בשםאלקיו,זה

סרר נמרוק

לקוטים מתורת מוהרצ"ה

וגלשה טוב

שסא

הא"ש עושה גדולות עד אין חקר וגורם שמחה ויחוד בכל עולמות .וזה והי' ה'אין והיה אלא לשון
שמחה ,מבמחו ר"ל בכח ואמצעות מבטח"ו כלומרמן בטחו גורםוהיה ה'בהווייתו יהאחיוקיים לעולם
ולאיכלין כלבני עלמא לאבאשאלי' שלא יהיהעליו ח"ושליטתהחיצונים ,רכל מאן רשויתוקפי' בשם
ה' אתקיים בעלמא .ורי בזה.
שכהת צם (שנשב סג אןפ' השנא רנה רבאבמוס])

עבורת הבירורים
בירור הניצוצות והסכנה שבדבר
והנה הוא הי'מימןלבניו בלכתולתרן כמובניוהמוצרכי' כ"אליררוללכתלצרףוללבן להעלות נשמות
רהטקועי' והנדחים בארין מצרים והאובדיםבארין אשור להביאם אל מקורם ,וזהותכליתעבודתינוכידוע
לבעלי העבורה האמת ,וזהו דרך קשה וצרק -סיעא מלעילא שלא יצטרך ח"ו בכ"פ לרדת יותר למטה
להעלות נשמות העשוקות במיקלא כידוע לי"ח ,רק ברדת מעט למטה ממדריגתו תיכף יעלה הנוצרן
מעמקי שאול לקראתו ,כמו שבאמתהי' שעלה המים לקראתו וקפצהלוהארץ .וכמאמר דהע"ה אךטוב
וחסדירדפוני כלימיחיירצונו בזה שלא יצטרך הואלהיות משוט ולשוטט בארץלחזורלהעלות הדברים
לשרשם ,רק הטוב והחסד שיצטרך לעשות יבואאליולידו ,וזהו עזר וסיעא דלעילאהיינו אעשהלועזר
כנגדו רצונו שתבוא לבדו בלי חיפוש ובקשת עילות וסיבות להמציא דרך המוב.
ריסון מה איכפת לךבזה שתרדיותרויותר ותקבליותר שכרבהעלותך משם ליראות את ד' אלהק -דע
כי כל הדרכי' בחזקת סכנה ח"וומייודע אם לעת כזאת הגעת למלכות .ע"כ אמריעקב בתפלתו בנדרו
נדר אם שי' אלהים עמדיהיינו הסליא דלעילא שלא יצטרך ח"ו לירד מאוד ולשוטט בארצות להחזיר
הניצוצין רק שיהי' לו עזר בדו ,וזהו עמדי היינו כמו שאני עתה במדריגותי במקום אשר אני עומד,
ושמרני בדרך הזה רצונו בזה כי דרך גור העולם השפל החומרי הזה מאוד צרק -שימור מן תאוות
הגשמיות המסקים ח"ו את לב עם הנבחר מדרך היושר ,ורצונו בדרך הזהדייקא שלא אצטרךח"ולירד
מאוד וכי הדרך הזה אשר אנכי הולך ג"כ צריך שמירה גדולה וחמלה יתירה להנצל מפח יוקשים ח"ו,
ויהי' זה הדרך טובבעיני ד' שיהי' שלם בלי סיג ופסולת ואסתפק במועט אשרלפני .ואמר עוד אבינו
המרחם ,ונתןלי לחם לאכולכי בבוא השפעלידי המרומז ללחם ,תהיילי לאכול רצ"ל שיהא בו מוח
לעלות החיות הגנוזבתוכו,כיבודאי הרשעים ח"ו הםאוכלי' הלחם והלחם אוכל
ושכל אק -לאכול וא
ק-אכילתם אכילה כ"א לצד המושאל ,אבל נקראבליעה או שאר שםמגונה.וכן בגד
אותם ,ועוד לא יקרא
ללבוים ,ותפרש ג"כ בדרך זה שיהי'לי שכל אק -ללבוש את הבגד,וגם ע"ד אומרם"ם נאה ללבושוואין
לבוזרו נאהלו.לכן אמר הכתוב צדק לבשתיוילב"מני כאמרםז"ל,וכןנמייעקב בקש בנד ללבוש שתהי'
לבושו נאהלו .ואמרונתןלי ,ע"ד אומרם ז"ל כשמבקשיםאין מבקשים אלא מתנת חנם,ועוד אמרוז"ל
כל הנותןבעין יפהנותן .וכ"ז לא בשביליכדי שאזכה לשום דבר ,אלאכדי ושבתי בשלום אלביתאבי,
כי זה הוא יסודועיקר הכל לעמוד ולצפותמתי ואק -אחזור במד"אולואי שתהא יציאתכםכו' ולשוב אל
מקור הנעלם .וגם קאי על הנשמות העשוקות הבאות בלחם ובבגד להשיב אותם ולקיים מצות השבה
באבידה החוזרת לבעלים בדראמה.
ולכן אבינו זה ביקשוהי' ד'לי לאלהים,כיידועכי שם אלהים מורהעל הטבע,ורצונו להיותקדישת

שטח

הקדמה לדרך

לקיטים מתורת מהרציה

לעץ החיים

השם והענודה יהי' אצלי נטבע ,וכשם שאי אפשר להיות נלי לחם ונלי נגד,כן לא אוכל להתנענע
בשום אבר ותנועה בלי קדורות השם ודביקות אמת .וזהו שרש העבודה הפדראלית שיהיה שםהוי' ושם
אלהים משולבים ,כאדאנפקין וכאדא שרין דלא אתפרשלעלמין .וכמו שהעולם הבינה שרמז בהויטבתי
בשלום אל בית אביכי ביתזו בינה שורשה הוי' ונקודתה בניקוד אלהים,כן הנהנה יהיה ג"כ בשםהוי'
רצם אלהים,כי השם אלהים שהוא המבע הנהגת האדם במאכליו ובמלבושיו ותנועותיו והשגותיו וכל
עניניו מרומו לשם אלהים ,יחוורלהוי' לעצםרוחניולחןצלולהניתן לצדיקים ,כנראה בחוש הראותלעיני
כל את אשר השם הוי' שורה בצדיקים בתנועותיהם וכל מעשיהם ,והחן יגיד עלזה .ואצל מי שרואה
בראי' צלולה יראה עצם ההוי' על ראשם ,וכל גופם מוקף מקדושת השם ההוי' בעצם וראשונה,כי השם
הוי' דבוק באלהים והיה עבודתם עבודת ד' אצלם למבע וכמו עצם מעצמותם בלי שום פניה אחרת רק
באמת ובלבב שלם וכו'
ובזהנין תכין מה שכבר ביארנו שהיה שרש יעקם אבינו ע"ההי' יחוד ברכה קדושה בהאחזוכזה השם
קי"ב ,כי הוי' אלהים בגימ' הכי וכן הי' דרכו דרך הקודש באחזו בתריןעלמין וכו' ,וזאת ירש לצדיקים
צאצאיו כדמתרגמינןכי כל בשמים ובארץ דאחיד בשמיא ובארעא ,וזהו העבודה תמהקיוםרצון הבורא
ב"ה לעבוד את ד' בדרך לקשר תרין עלמין כחדא עם כל קניני עולם הזה ,להמצא בכל מקום עוצם
קדושת השם ודביקות עצום בבורא כ"ע המהוה את כל ,וזהו דרך השלימים
בעז "ןשל(פ' תצא דשהיעה הוא)

צדיקים המבררים ניצוצות מהשייך להם

ובכל מאדר דא יעקב דאיתו אחיד לכל ממרין וכו' נ"ללפי דרשת חז"ל אם"ט לך אדם שממונו חביב
עליו מגופו ,נוכל לומר וככל מאדך דאיעקב שחזראריהעלפכים קטנים ופירש"יז"ל שהצדיקים ממונם
חביב עליהם יותר מגופם ויש בזה סודות נעלמים כי כל עבודת הצדיק לברר וללבן כל הניצוצות וכל
הנשמות ולהעלותם לשרשם ,וזה חביב עליו יותר מגופו כי האפין אשר הקנהו השם נתעלה מקליפה
מקבלת ממנו והוא משפיע בה היא בחי' נוקבא ,ואמרו ז"ל האוהב את אשתו ומכבדה יותר מגופו,כן
הצדיק בממונו וחפציו אשר חנהו השם ואין להארץ-
עטדתצבי (זח'ב ם ,א[פ' מרא ר"ה תו שבל])

העבודה באתערותא דלתתא (וההתעוררות מלמעלה הקודמת לה)
דע לך אחי ידידי אשר מלא בכל הזהר באתערותא דלתהא אתער לעילא ועד דלא אתער לתתא לא
אתער לעילא והנה ע"ז סובב כל דרכי התורה והמצוה שבתחלה אנו צריכים להעלות מ"נ בממירת
נפשינו לה' מדרגא לדרגא ומדרגאעליונה לדרגא יותרעליונה עד גבוה מעלכל גבוה וגבוה עד א"ם ב"ה
יכ"ש ויתעלה זכרו ,וזה נודע ומפורסם לבאים בסוד העבודה בברכה קדושה יחוד ,והכל :עשה ע"י
מעשינו ברצונו ית' ,ואם כל הימים דיו וכו' אינה יכולה לבאר חללה של רשות והנה כשאנו מעלים מ"נ
בשרשי נשמותינו לזו"נאזי מעליםזו"נ מ"ג לאו"א ואו"א מעלה אז לא"א והא"א עד עתיק יומיא סמא עד

יהנה

למעלה

ראש,

כאמת הגם אשר הכל עלידינו ואנחנו מעוררים הכל עכ"ז אחיי יש רצון קדום לעורר אותנו לכ4
הברכות וקדושות ע"ד שאנו מברכין המחזיר נשמות לפגרים מתים ,הרי בדוגמא בלילה בשינה שלא

סרר להרע
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שעג

נשארלפני אדני בלתי אםגויתינו ואדמתינו רק הרושם מעבודת האמש המקיףעלינולשמרינוולהקיצנו
ן בדברירבינו בכוונת הנהגתהלילה ולא אאריך שלא אצאמן המכוון,
לעוררינו אמנם הכלברצונוית'עיי
עטרתצבי (אנאבב,בןפ' בהאשרה ד-ההבזו])

אור הראשון זרע קב"ה בעצמו מצד רצונוית' ע"י שעשה לצדיק שהוא יעשה ועשהלורצון ,אבל בסוף
מעורר הצדיק עצמו לזרוע עוד זרו"ע דקשוטהיינו לעורר מ"נ זהוזרע אמת באתערותא דלתתאכי בלא
זה לא נקרא אמתכי מאן דאכיל לאומדילי' בהית לאמתכולי ביה ,ובאמת נקרא חמד דלעילא אבל לא
באמתכי אמת נקרא שהצדיק יעורר באמתת אמת מתתא לעילא בכדי שלאיהי' נהמא דכמופאואינו
באמת הגם אשר אצלינו נקרא חמד של אמת שאינו מצפה לתשלום גמול אבללגבי הבורא ב"ה וב"ש
הוא להיפך ,ואז הוא חמד של אמת שאמר ונעשה רצונו לעורר אהבה אהבת חמד מתתא לעילא בלי
שום פני' ותשלום גמול והבן זה

;ב עישה היק
ש"ז צלאצגי
ד"

תשונה
מהפלץ דחמיר דאחו"ן בתתבת"א כו ר"ל'טהן אחד עם מדת התעחבהיטר הש גדולה ממדת צדק
וחמי ,והם עם התעבה אחד בשכבו בקומו בלכתו לא ילח ממד עעו כר ובכל עת הוא מומר נפעם
לתע"בה ומעלה מ"ן לבעת עצמות התעבה כף ,וא"ת הלא תמיד אמרען במוכה פ' החליל חמיד
דמעיקרא ופירש רש"י מילדותו ,ומה לו לתשובה ,אחי בא וראה מ"ש בר"מ פ' פנתם רע"מ אנת הוא
בע"ת ,ועתה תראה ולחקור על התשובה שצריכה לכל באי עולם לכל ילוד אשה עם אשריהי' קדוש
ובמקום קדוש וקלך ,ומשה ומשיח שנאמר בו והוא מחולל מפשעינו יוכיחו וכל מי אשר בו מושרש
אהבת חמד בודאי מקיים מצות ואהבת לרעך כמוך וכתב בלק"ת פ' קדושים אשררבינו האר"י ז"להי'
אומר כל פרטי הודויים אפי' דברים שלאהי' ולא הרגיש בעצמו בהם אחר שבל ישראלגוף אחד קומה
שלימה עיי"ש כו'
עטרתצביוזחולסרג אןפ' בהאפרת ד-הח-א])

המגב לרעים ולטובים ,הקדים רעים לטובים ,לא בדרךזו ואצ"לזו ,אמנם לרעיםבעיני עצמם חטאתם
נגדם תמיד כאמור לך לבדך חטאתי והרעבעיניך וכו' ,וזה תכלית הטובים לעשות תשובה בכל עת,
תמיד הם רעים וחטאים בעיניהם ולמובים הם הטוביםבעיני עצמםכיאין חרצובות וכו' ובריא אולם,
והר נדמה להם בחוט השערה ,וגם להם מוב ומטיב.
עטרתצבי (אצאקוד,בןפ' מקץ ד-ה ראבנו])

ריכזה

ומזה הסיפור נובל ללמודאיך מרע"הרבן שלכלהנביאיםאיך נתלבם וחפש בעומקיחודי הבורא
ב"ה וב"ש אי"ה מקום כבודו במורא ופחד ביחוד הדר מלךעליון ,ונפנם למקום שנכנם ועמד במקום
שעמד ,ועדהיכן צריך האדם המבקש אור תורה ועבודה לעמוקבמעמקי עומקיחוריםואיך לשמור עצמו
מן המסטינים ובפרט בעולם עשי"ה אשר ח"ו הדינים והגבורות גוברים ,ואיך לבקש על עצמו לבליגיע
אליו שום רע ח"ו ,אמנם לאחוז בכסא כבודו הוא התשובה בלב ונפש ,ואתה אחי דע לך והעמקבענין
ותמצא גדולות,
עטרתצבי (וששבטת ,אןפ' בשלח ר"התימהסוד])

שפד

הקדמה ודרך

לקיטים מתודת מוהדצ"ה

לעץ החיים

מעשי העריקים
כזה תנין נרמז יוסף אל אחיו בסוד הנניע והוא נחש ינחש בו ,ולכאורה פלא גדול אשר יבתוב דבר
שקר בתורה .אמנם בתינמי עור במשלם וחרשבי אם ענדי,כי הצדיקבעמניעולם הזה כחרש במאמר
דודואני בחרשוכו' ,וחרשרומזונרמזוכלמעשיוברמיזה,ולזההצדיקלפעמים מתעסק בדבר נראהלעין
נלני נטל הוא ,וגט מה סוד מופלא(ולנן נקרא צדיקציון שהואלסימן כעולם)מוצנע ומכוסה אמונת
אומן לא יסולא בכתםאופיר .והנה יום"ף בהתעסקו בנבי"ע הוא סודי"ג ע"ב לעוררי"נ מדות הרחמים
להמותם בלפי חסד ,והוא ממשיך לה י"נ פעמים חסד"ו ,והבן.
ק
ס
ת ה~4סק)
טחשישל ( %ד"

יעקב משה דוד יוסף ובל השבכין קד"טק הי' רועה צאן,בי כברביארנו נכמה מקומות היות פעולות
הצדיקים נזה העולם מתעסקין בדברעשי' גשמיות ,האמנם עיקר דעתו ומחשבותיו בעולם הפנימי החי
ודבוק וקשור במקור הקדושה נשמת כלחי ,אבל עושהעשיה מורגשת עשיהבפועל להמשל -אלקות נבל
מפעליו בבדי שידע בל פעולכי אתה פעלתוהיינו המשבות החיות ליחד הנוונה עם מעשה המצוה.או
לפעמים מתעסקים הצדיקים בהויות עולם זולת מצוה במו שנקרא רשות ,הבל הוא בשבילזה .צא ולמד
במה שכתבנו בפ' נח על מעשההנביע שליוסף,יובן בזה"קפ'זו במאמר המתחלויסרביום ההואובו'
ז"ל אר"א כל הני קראי לאחזאה רזא דחכמתא קאתי דתמנןמלין דלעילא מנהוןתליין בעובדא ומנהון
במלולא ומנהון ברעותא דלבא ,ומאן דנעי לאשבחא נרבאן בצלותא במלולא ורעותא ומנהון דלא
בצלותא אלא בעובדהתלין .ת"ח יעקב שלים כל מה דענד בחכמתא עבד כתיב וענ את המקלותובו'
בלם בחבמתא לאשבחא ארבאן ממבוע דבלא לכלהודרגיןעלאין דאבוןחולקי ועדפיובו' .אלמא מהבי
נ"ע .והיות קקבהזה הוא אור התורה התעסק
לפינן עובדת הצדיקים העובדים בכל תנועותיהם
י
פ
ר
ו
ג
בזה שיהיו כלל הנשמות והנופים והכלים שיוליד בצבאות ד'יהי' הכל בתורה הנהגותיהם עם התורה
בפנימיות התורה בפנימיות הבליםהן האתווןדאורייתא ובנשמותהפנימיות ,רוחאלקיםחיים המרחףעל
אותיותיהםולהוציא בל אור המובחרמןהבלים הנשבריםולהעלותןלאור באורהבהירלעשות מהםבלים
חדשים עלפי מדות הבורא ב"ה לאזולת.וב"ז בהתעסקו במעשההלז.

פחחפשי ( %השר"

כאתמו)

שמואל אמר אנא מנית פרחי'בו' .אליהיה זהבעיניך דרך דרשאו רמז,כי הפשט האמיתי הזה שהיה
מתעסק בעלמא והיה מונה פרחי' ,אמנם מדרבי הצדיקים והחסידים להתעסק באיזה מעשה אשר היא
דומה שהוא עושהאיזה מעשה בטל ,בההיא עובדא דסוף שבת דהוהיחיב באונאדמיא והוה משח ואמר
מתעסק בעלמא אנא ,אל תדמה שהיה מעשה תהו ח"ו ,אנל דרך הצדיק לעשות יחודי מחשבותיו
להביאם למעשה (אשר מבואר אצלינו שרמז בזה בוונת משנת יציאת השנת ונעץ סוף מסבת שנת
נתחלתה)ונו' .ובעובדא דאבינו יעקב במקלותובו' ונעובדא דר"ח רבהדקלסי'רבינו הקדוש ואמר במה
גדולים מעשהחייא ומבואראצלינו ת"ל במה סודותורמזים שעשה ר"ח במעשהשלוובו' .מבואראצלינו
בזהר בכמה מקומות בעשותם מעשות פליאות רבות ובההוא עובדה דפ'לךבטיקלארקמיערסאימלינא
לה מיא ונטיףסיףסיף בו' ואשתמע קל" בבל ביתא בו' ע"ב ואמרנו שם בהנהות הזהר אשר בעובדאזו
רמז בל כוונת התיקון חצות וקינות חצותעפ"יכוונתרבינוהאר"יז"ל בשערתיקון חצות .ואשרילטועמי
טעמי התורה והעבודה דרצוי'ביחודי שמותיו ב"ה וב"ש וממשקייחודים בכל תנועה למעשה.עיין שם
עוד טהר ויצא דף קם"נ .ובן אלה החסידים רמני פרחי' או דמוסיא בודאיאינו מוציא מידי פשוטו
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שמה

שבודאי עשה במעשה אבל עשו יחודים גדולים בצרופי שמותיו ב"ה .ובדברים האלהתבין כמהפליאות
מן מארי דתלמודא וכו' ויש בזה למשבילים לדרכי העבודה סודות נעלמים מה שאין הפה והקולמוס
יבולין להאריך ,באבנתא דלתא תליא וכו'
8י קדשהלתהם(בר"תחשל קזטץ)

יך;נד
ץ מדרך צדיקים המדברים עם עמא דבר ומחשבתם בחכמהעליונה ליחד איזה יחוד או איזה משל
לעבודת האל ב"ה וכו' והנה ר"א לא חפין בזה לדבר עם בעל מום זה הגם שיש רמז בזה לעבודה
לחכמה,כי במלוהי אשתמע דלאו מהימנותא גבי' ,הכיר ברבריו בתשובתו שהוא לאיזה ליצנוה ,ואסור
לדבר עמו אפי'מי שדעתו שלימה וחושב בזה איזה יחודכנ"ל .וגם לאו בר מהימנאיהוא,בי באמת לא
כדבריו הואכי העבודה צריכה להיות שיהיו בל המדות ממוזגין שבת אחים גם יחד שיהיו כלם שוין
לסובה כמו שפירש"י ז"לעלשניחיי שרה.ואין לנו במדותמי שיהיה יותר חשוב ממדה אחרתכי כלם
כאחד מובים ,ואם ח"ו יחסר אחת מכל ממניה הוא כמו בעל מום וחסר אבר ועבודתו פסולה .ת"ח
קדושה דלעילא לא שריא באתר פגום ,וזה השיב שלא בתורה והרחמןיזכני לעבודת אמת בכל כחינו
אליו בלתי לה' לבדו.
ובגז' עטרת צבי (זח"א צח ,א [מה ,ג]) :בשהיה אפילו בזה העולם היה המוחין שלו דבוקים תמיד
בשרשם למעלה ראש ,באשר מדרך הצדיקים ובפרם האי מנרא תקיפא קדש הקדשים.
עטיתצבי(שישגצ ,נ [ %אמרדיה טפר

איי"

עפ"י דבריו הקדושים [של זהר"ק] שם מבואר אצלינו בב"מכי כל תנועות הצדיקים במעשה ובמחשבה
יסודם ליחוד העולמות ,במו שהארכנו לעיל בענין המיקלא (בפ' לך דף צ"ב ב') ובענין קפ'ן ר"א
בקדמותא ודרש (בראשית ל"א א') ובענין הוי מרחשן בשפתייהו (שם ל"ב ב') ובן מאמר ר"א ור"ש
סודות ואורות עליונים ,ומאמרם ושתיקותם הכל לצורך בנין ויחוד
ושתיקה דלהון הוו מרמזיןארעי
ולמות .עיין שם בדברי רבינו בזהר"ק.
שהת צם("ושושי
קב[פי רשלך דגהשמא))
מקלא הקמי ערסאי מלינאלי' מייא .דע לך אחיידידי שהחסיד הזה עשה זאת הכלי בבוונה והורה
במעשה הבוונות של תקון חצות המבוארלנו בדברי רבינו ובו'.וכן הוא דרך חסידים להלביש דבריהם
במעשה להיות בעובדא ובמלולא תליא מילתא*.זבני השם להיותלי חלק נחת בחובםלפימיעוטהבנתי
לעשות רצון קוני בלב אמת בלב שלם אמן.
עטרת צבי (זח"א ל ,ב [ב ,א)) .ר"א קפץ בקדמיתא כו' ורמז במעשה הקפיצה ע"ד מדלג על
ההרים מקפץ על הגבעות ב"ו יורה מגודל האהבה באמור ודגלועלי אהבה ודרשו הז"ל ודילוגו ,ומגודל
התלהבות עליות הרצון הקדים המאוחר בתחלה בו' וטבואר אצלינו טרבותינו הקדושים אשר כל
מעשה הצדיקים ותנועותם לא לתהו המה כו' וכדומה לזה הי' חז"ל יסודי עולם מורים ומרמזים
במעשיהם ובתנועתם רמזים גדולים מעשה ה' כי נורא הוא גדולים מעשה ה' אין די באר

יבם'

עטרת צט (שנשא צה א [%לךדיהששקלא))

[עוד לענין מעשי הצדיקים ,ראה הנעתק בליקומיםבענין "הכנעה ושפלות" מהם' בית-גבראל ם ,ד].

שמח

הקדמה ודרך

לקיטים מתורת מוהרצ"ה

לעץ החיים

לבושיםבאין חקרואין מספר ,עד שכמה דברים בעולם שאין נרגש בהם שום טעם וסבה סבת בריאתם
ויצירתם על מה ולמה הוייתם באים לעולם .אמנםאין דברלריק ח"ו ,והכל נעשה בחכמה ונתפשת בהם
טעם עפ"י חכמה קדומה הנעלמהמעין כלחי .אמנם מה שאנו יכולים למצוא בכתינו ומחשבתינו טעם
וסבה לכל דבר ההוה מאין נמצא ונשתלשל שרש ועיקר העלה והעלול ,מחוייבים אנו למצוא בהם טוב
מעם ודעת ,וכל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו לעבודת ב"ה וב"ש ולהכיר גדולת
בוראנו יוצרנו עושינו הכלל כי הפשט נמשך מן אור הפשוט דרך כמה אלפים רבואות לבושים כלים
מכלים שונים ,והוא הפשט הגלויוידוע לכל היצור והנעשה בעולם בהשקפה ראשונה ,ומעמו טעם מעט
נמשך ממקור עליון ,והבן.
אמנם הסוד הואבין שני רעים הלא מתפרשין ומתיחדים זה תמיד וטועמים טעמים כמוסים ונעלמים
מחפשים בגנזיא דמלכא וטועמים טעם מתוק לאור ביניתם לא יודע לזולתם ולא נגלה כ"א לאחודים
באחד אמת באהבה ,מחפשים בגנזי המלךלהבין ולהשכיל ולחקור בעומק רום ותחת ,ולועסים האוכלים
למעדנים למצא להם בכליוםורגע טעמים מתוקים להכיר גדולת מלךמלכי המלכים עד א"ס ב"ה והאל
הטוב מצוי ונמצא להם ופותח להם שערי אורה במתוק מדבש ונופת צופים ,להטעים להם ולמלאות
חפצם ומשאלוחם המבקשים לאל חי באמת .וזה נקרא סוד חבור או"א סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם
ליראי השם ולחושבי שמו ב"ה וב"ש .ונמצא הפשט והסוד ברזא דאו"א ,הבן בחכמה וחכם בבינה.
והנה הדרוש והרמז הם בזו"נ אשראין היחודתדיריביניהם ,אמנם הוא בעתים מזומנים כאמור דרשו ה'
בהמצאו ואמרו ז"ל פעמים מצוי וכו' ,וצריך דרסנה וחקירה לזווגם כמו אבידה לבקש ולדרוש עליה
כאמור עד דרוש אחיך אותו ,ונאמר ארץ אשר ה' אלקיך דורש אותה,וציון דורשאין לה מכלל דבעיא
דרישה ,ונאמר דרשו ה' ועוזו בקשו פניו תמיד (עיין מ"ש בפ' אמור דף צ"ג ב' ותמצא מתיקות בתאי
קרא) וכן בדרך התורה לבקש ולדרוש ולהחזירעל אבידתו ולחפשולעיין בחפירות ויהירות ושנוי לשון
הכתוב לדקדק ולטחון היטב הדק למצוא דברי חפץ ורצון לעשות רצון קונו ב"ה וב"ש .והוא מדת הז"א
דרכו של בעל אבידה הצדיק אבד .ולפעמים נחסר בתורה בכאן ,כי נאבד דברמן העושה וירא וחרד,
מגודל התשוקה ממש בטל במציאות ונאבד ממנו אבדה ,ופעמים מחסר ולפעמים מארק -ומייתרדברים.
וחכם הדורש טוב מתקן הכל בחכמתו (ע"ד המשל המבואר בפ' צו בר"מ כ"ז עי"ש באורך) ,מה שחסר
בכאן מוצא במקום אחר ,ע"ד אם אינוענין לגופו תניהוענין לדבר אחר .אמנם הכלל,ענין הדרש דרכו
של בעל אבדה לחזור אחר אבדתו ,והוא בחי' ז"א שבתורה המבקש ודורש למצוא חפצו החסרלו .והבן,
כי אין להארזי בידי ודברים עמוקים
והרמז הוא שאנו מוציאים הפשט ממשמעו ורומזים בו רמזענין אחר ,דוגמא לזה הסיפור אשרבו דבר
הכתוב או הסיפור או המצוה ,והיא דוגמת מלכות נוקבא דז"א היורדת מעולמה ומקור מקום מחצבה
לעולם תחתון לעולם אחר לעולם התמורה לדמות צורה ליוצרה ,ואינומענין הראשון כ"א בדרך דוגמא
ומשל בראי' בעלמא לדמות צורה ליוצרה ע"י כמה לבושין והשתלשלות המדרגות ,וכן הרמז בדרכי
התורה .והנה כן תמצא בכאן וכו'.

ונוזה אשר הארכתיבענין פרד"סתבין אחיאיךצריך החכם הדורש ואומר תורהלידע מקור ושרש פרטי
הדברים איה איפה הם רואים ,אם בפשוט או בסוד וכו' ,להבין מאיזה עולם ובאיזה עולם ממשיך
ומתפשט הדבור מאיזה צנור וקשור שמו ב"ה וב"ש.ודיבזה[ .וראה גם בהגהות והוספות לפ' פקודי [טא,
ב]) :נלמוד מוסר השכל אשר החכם הדורש יראה לררוש מצד שרש נשמתו ,ובמ"א נאריך בזה]

ש"ז צ ל וסג א 1 1טאר" עע ושא

סרר להרע

לקוטים מתורת מוהרצ"ה

ריהוטה מרב

שטס

מפר הזוהר
[בהוספות לפתיחת הרה"ק מוהרצ"א שבראש הספר הבאנו את מכתבו של הרה"ק מוהרצ"ה אל הרה"ק
מאפמא זצ"ל ,ברבר הרפסת ספר הזוה"ק וברבר הגירסאות המשובשות אשר בו והנוסחאות שנכנסו
לתוך הזוה"ק בעקבות פירוש המק"מ וככל הדברים האלו נאמר גם בס' עמ"צ שאנו מעתיקים כאן].

מתחלה נציג לפניך הגירסא פשומה בעזה"ש ב"ה וב"ש לברר הגירסא המשובשת ומעורבת בכמה
נוסחאות שונים והנה בכל מפרי הזהר דפוס אמשמרדם וסלאווימא אשר המגי' אומר שהם מהגהות
מהרח"ו ז"ל וכתב בכ"מ על כמה דברים מסבב עליהם ומסמן עלה כזה ( ) וכתב בו ל"ג ,ואנו בשפלינו
רואים כי דברים ראויים הם לאומרם בכמה דברים בזהר כאשרעיניך תחזינה משרים בהגהותינו אלה,
אמנם היו דברים מנוסחא אחרינא והמעתיק המדפיס הזהר הנ"ל אומר דל"ג ,ר"ל ולא שנוסחא משובשת
היא ,כי עינינו הרואות רובא ורובא דרובם ממש ככלם שנוסחאות ישרות הן ויש בהם שהם יותר
מטעמים מן גירסת הספר ,והמדפים שאומר ל"ג ר"ל שבאותו ס' הזהר שהעתיק ממנו זה הדפוס
וההעתקה לא הי' כתוב הגירסאזו בזהר שלפניו ,אבל נמצאת בההעתקות אחרים ,והוא נ"א כמו שמצינו
בכל ספרי משנה ותלמוד כמה נוסחאות ולשונות שונים ,אמנם כלם מרועה אחדניתנו ,ישמן התלמידים
ששנו בזה הלשון ייש מן התלמידים ששנו בלשון אחר וכל הלשונות מקובלים ,כנורע כ"ז אשר אין
להארץ -בזה וכל הנוסחאותצריכין לפירוש לפרשם על התואר והררך גירסה אותן התלמירים ששנאום
בלשון זה ולבאר כל א'מן הלשונות באיזה בחינה ודרך מדבר ומה חילוק ביניהם כדרך רבותינו הקדושים
בעלי מפרשי התלמוד ז"ל אשר מימיהם אנו שותים.

רלא
י למחוק הגירסא מכל וכל ולדחותה כאשר עשו עתה המדפיסים החדשים ובראשם הרב המק"מ
"
ח
ז"ל שמחקו ודחו כל הגירסות הישנות בראותם כתוב בזהר דפוס הנ"ל ומסומן ל"ג ,והמגי' אומר שהעתיק
זה מהגהות מהרח"ו ז"ל זה הוא בררך בלל שהגיה מהגהות רבינו אבל לא הרב גזר להשליך לחוץ אותן
הגירסאותכי כמה פעמים הבאתי מתלמידי האר"יז"ל ומדברי מהרח"וז"ל נוסחת אותה הגירסא שכתוב
בספרים שלפנינו ל"ג ,וכמה מצאנום בספרים ישנים על שם נ"א וגירסא אחרת אין די מספר.

ריבר
ב המק"מ השי"ת ימחוללו אשר כל המדפיסים החדשים הלכו בעקבות אותו צדיק למחוק ולהשמים
מן אותן הנוסחאות ,ובראותי המעוות הזה נערתי תצני לתקן המעוות ולתקן ת"ל חי כל אותן הל"ג
שהשמימו מן הספרים החדשים והנה במאמר הקדוש הקדוש הזה עלה כל הגירסות והל"ג מעורבבין
ומבלבלין לב הקורא ,והרב המק"מ אינו מפרש רק גירסת הספר ,וכל הל"ג השמים שלא כרת בבקשה
מבבורו מבלי שם עיונו בהם מחמת שהמגי' שכתב ל"ג המעהו ,וכאשר תראה בעזה"ש ככל מפר הזהר
אשר נברא בעזה"ש כל אחד על מקומו תהלה לאל יתברך.

שמח צם(""ו פ ,ב  %וןמ%ו ףה ישח
נחחא"

שעא
מפתחות

המפתחות מתייחסים לסה"ק סור מרע ועשה טוב והגהות מוהרשו'א ולא לחלק ההוספות

מפתחהענינים

העם ,כי רחוקה מתשובה) .עג (שמחה מאהבת
החברים והתוועדות יחדיו) .קיא (העדר אחדות
הדעות הוא הסיבה להתגברות המינות)

אבני השדה:
נד (ממוצע).
אגדה:
המבהילות בפליאותאין מספר אשר און גליון:
קנז (אגדות
ה
לית נגר ובר נגר דיתרץ אותם ויעמיס שם דרכי
העבודה  -אלא רק וריי החכמה הפנימית)
אחדות  -ראה אהבת ישראל
וראה גם .תנאים ואמוראים
אתדית ה'  -ראה חקירה

אדם:

מז (רצון ,מחשבה ,קול ,דיבור)

אדם קדמון (אדם דבריאה):

אידרא:

ז-ח (דביקות החבירים).

אין:

קה-קו

אהבה ויראה:

יא (השבירה מהעדר האהבה ,והתיקון מקיומה).
סב (בעליות שבתפלה צריך בכל מדריגה להתעורר
מחדש באהזל'ר גבוהים יותר הכוונות שיסייעוהו
להתעוררות האהוי'ר) .קכט-קל (אין להפריד את

האהבה מן החכמה).
וראה גם :יראה

נה עה (קוצעו'י הכנעה) עז (האין הוא יש לגבי
האין שעליז) פט (לא להפרידו מן היש לעשות
מיש אין ומאין יש).

אכילה:

כד-כה (פרישות מבשרויין למי שבכחו השתוות

העלאת הניצוצות) .נד (בעליונים).
וראה גם :יחודים.

אלקים -
אליהו:

אהבת ישראל (ואהבת החברים).
גה-מא (אהבת החברים התפלה צ"ל באהבה
ובאחדות מושגת רק ל"י עסק החכ' הרואה פגם
נח-נט (שלום)
בחבירו ידע שזה בו עצמו כשיש קנאה ושנאה
הרל'ז כמקצץ בנטיעות כשאוהב תבירו אינו אלמוג:
מתגאה עליו שבה"כ שורש התאות וכל הרע
נד (ממוצע).

ראה שם הוי'

והעדר האהבה התיקון

שבעולם ,נובעת
מהגאוהצוףנעשיםקרי השלום  -אלף:
והתפשטות הנקודות לפר
( 1ואליף) .קה (אלפיים).
כלי מחזיק ברכה אהבהזו גורמת אהבהבעליונים,
וכל התשובה והתורה סובבים על זאת תכלית אלף התמקקי והששי:
העבודה הסליא מתגרה דוקא בעשיית פירודבין
ד-ז (גילוי הקבלה באלף הששי דוקא).
החברים והצדיקים ,ועושה שלום בין האומות
וראה גם :דורות.

והרשעים האהבה שהיתהביןבעלי הזוהר,תלמידי

ותלמידי הבעעויט פירוד ומחלוקת הנובעים אמונה:
האריי
התמימה
ל
ע
האמונה
סה-סו (מעלת האמונה
מהעדר האמת של'א חושב שהאמת אתו דוקא וכן
השכלית) .עד-עד (כל דיבורו ומשאו ומתנו יהי'
נובעהפירוד ממהשאיןעוסקים בחכ'ואיןמייחדים
בענין האמונה ולאיסיח דעתו הימנה האמונה צ'ל
באמת מחלוקת זו גרועה ממחלוקת שבין המון

שעב

הקדמה ודרך

לעץ החיים

מפתחות

קבועה ללא נדנוד ספק להאמין גם במה שאינו
משיג).עז (אמונה היא בדברשאין שכלומשיג,וכל
השגותיו הן הגשמה ולא אמיתיות האמונה בבלתי
מושג צ"ל אחרי שמתייגע בהשגתו לא יגעתי
ומצאתי אלתאמין).
פג(לאלהיותפתי מאמין
עט-
,
ו
י
ר
ח
א
לעשות
עושה
ובפרט
לכל דבר שהרב
בדברים שאינם ל'פדין ולא להאמין ברב שאינו
מוסמך עד אליהו) .פד (אמן ר"ה) .קי-קיא (אין
אפיקורס גדול כמו היצר בימי הבחרות המפיל
ספיקות באמונה מי שאינו עוסק בחכ' הפנימית
נופל בספיקות וכמי שאין לו אלו-ה).

של'י אכמש).קיד(ל"י שמדבריםומייחדים בלש'ז).
קיח (ההעלאה שבשינה).

בית:

מז (בית יעקב)

בית

כנסת:

נד-נה (להיות מעשרה ראשונים נוטל שכר כולם
עדיף מהליכה לבימ'נ בטחת) עא-עב (שלאלצייר
'מנורה' ולא לחקוק את השם על העמוד).

בריאת העולם  -ראה עולם
וראה גם .השגחה פרטית .חקירה.
ברית (שמירת הברית).
כא-כב (אם נכשל ועשה תשובה לא נאבד שם
אמת:
צדיק ממנו התיקון של'י לימוד ח"י פרקי משנה)
יא (מלבן ליבוניה מתקלא אמת הבנין) מא-מב

(יעקב ר' עקיבא) .נט-סא (אמת ושלום הפירוד
בין החברים והצדיקים נובע מהעדר האמת ,שמ'א
חושב שהאמת אצלו דוקא).

קכז-קכח (התיקוןל"יעשיית מצות שננגד האבר

שנפגם).

גור:

נד-נה (יחוד ברכה וקדושה).

אסא:

קכד (נענש על שדרש ברופאים)

אפיקירט:

ברכות:

לז (מדוע לא תקנו ברכה על תשמיש ראוי להודות
בכל לשון).ושד (כוונת הברכות) .קכט (נוסח ברכת
התורה 'על' או 'לעסוק').

קי-קיא (דע מה שתשיב לאפיקורס אין אפיקורס
כמו היצר בימי הבחרות עצתו בעסק החכ'
אפיקורסים שבזה"ז לתאוה יבקש נפרד
ההרחקות
בשר:
שלג'ל מהם).
עג (ולחם בשר קודש ובשר טמא).

וראה גם .ערב רב.

ארץ מרחק:
לט
אש:
קי (בחינתה המתקתה).

ר'בחיי

(חוה"ל):

צה (החסיד המלבה לבות בנ"א בהלוכו דרכו
בקודש)

בינה:

גאוה -
גאולה:

ראה ענוה ושפלות

א (ל'י ס' הזוהר) .ז-ח (כג'ל) .ט (בתשובה עילאה
המושגת רק ל"י החכמה הקדושה).

גאונים -
גיד:

ראה דורות

קכא

גימטריא:

פט (על העיסוק בה).

צ-צא (אם אין בינה [תשרתן אין דעת ,אם אין
דעת אין בינה [תשרע]).
גלגלים  -ראה תכונה
וראה גם .חכמה .פרצופים.

בירורים:

א (תגלית הגלות) .מח (בלימוד התורה) .סא-סב
(בירור הנפש בתפלה) .פז-פח (הנופל ממדריגתו
ושב ,מעלה ניצוצין מן הרע) .קיביקיג (ההעלאה

גניו:

פד-פה (וטמיר).

גזירת המלכות:

סח-סט (גזרו ללמוד כתב ולשון המדינה ,פסלו את

סור מרע

מפתחות

לה"ק ואין מתירין הנישואין עד שידעו את לשונם
גירז על לבושי ישראל)

גלות:
א (תכליתה העלאת הניצוצין).
גרים:

א (ניצוצין) .קכז (נשמתם)

גשמים:
עת (עיקר שם גשם הוא בעליונים ,והושאל גם
לתחתונים) .קיד קכו

ועשה טוב

שעג

אסורים) .ס-סא (לא לספר בגנותבי'א ,אפי' אם
שומע מגדול הדור שמספר) .טד (יחוד מחשבה
פג (איסור לה"רוסיפורבגנות ברבים,
ודיבור).
פא-
שים כן צדיקים למי שהוא מחלל ה'
אפי' אם עו
לדעתם ,יש לקיים בו קודם הוכח תוכיח גם אם
רואה הנהגות שאינן ל'פ התורה לא ידבר בגנות,
(יחודים בדיבורו ,אפי'
אלא ילמ
ירדגיזלכות).ג
רביונן נגד עיניו אותיות
את
העצמוורל
בלוייז
הדיבור היוצאות מפיו) .קיט (כשאינו מייחד
בדיבורו הוי דל'ט שלא יהי' דיבורו בדבר שאינו
נוגע לתורה).

וראה גם :טבילה .לשון הקודש.

ר' דובער (הרה"מ ממעזריטש)
ם (והמתקתם):
לז(פי' ללאנהניתיאפי' באצבע קטנה) .לח (כוונת דיני
המקוה) .עט (הוא וחבריו היו מוחזקים דעיילו
נ-נא (דינים המתעוררים מן התענית ,וצריכים
ונפקו) .קטו (יגמה"ר וצג מדות שהתורה נדרשת)
קכב-קכד
להמתיקם בהתבודדות כו').

דוד:

א (כסא דוד).

(כשמשתמשים ברפואה טבעית [אלקים] ללא
המתקתם בשםהוי'המגביריםהדינים הכוונההיא
להמתיק הדינים ולא לבטלם) .קל (מעוררים היצר

מא (בקש שלא יגרע כחו בעת שאינו יכוללייחד
המתקתם בחכמה).
ויהי' על'פ ככל העולם ,ולא יגביר הדינים ל"י
העצבות ון'ו) טה (בקש מה' שיורהו דרכיו דעת:
שלמעלה מהחכ' האנושית) .קיד (המציא יחודים
צ*צג (דעת והבנת דבר מתוך דבר רוה"ק אםאין
בכל מעשיו) .קטו (לא הניח דבר קטן ודבר גדול
בינה ,תשובהן אין דעת ,טעם תורה ועבודהן ,אם
בעולם שלא נתן תודה וזמרה) קכ (לא הלך
אין דעת אין בינה).
בגדולות ונפלאות ממנו)
דקדוק.
דצח"מ:
קכד-קכה (חכמת הדקדוק נצרכת לתורה לתפלה
נד-גה (הממוצעים שביניהם ,להורות האחדות)
ולחכמת הנסתר ,אבל בזה"ז שהמינים הוציאוה
להבליהם יש למעט בלימודה).
דורות:
ג-ז (נשמות דתהו ודתיקון הגאונים והמקובלים דרום:
הראשונים) .צה (בדורות הראשונים נסתמו
קכ-קכא
מעינות החכ' האלקית ונדרשו לחכמת יון כד
י דרשות הפסוקים:
להרחיק מן ההגשמה) קו (הגאוניםהיו בעלי סוד
סט-ע (אסור לדרושרמזים רק בחלק מן הפסוק,כי
וכל דבריהם בקבלה).
אז הוא פוסקם שלאכפי שפסקם עזרא ואין להביא
.
י
ש
מ
וראה גסי אלף הח
ראי' מצדיקים שעשו כך).

דיבור:
הבנת דבר מתוך דבר:
כן (שמירתו מלה"רוסיפור בגנות בנ"א ומל'ש
צ-צב (ודעת תשובה).
כגהנ-
ות החבירים הסתת היצר לדבר סרה בת"ת
ב
דוקא בשעת סעודה שלישית דביט הצדיקים הגשמה  -ראה השגה חכמה חקירה
העושים יחודים בשיחות חולין) .ל (דב"ט הם
כרציחה לה"ר) .מז-נ (יחוד הדיבור והמחשבה הוא:

קיח
קול ודיבור,הוי' ואדנ"י רצון ,מחשבה ,קול ודיבור
ם
זוכה לדברים הרבה שיחתחולין של ת"ח דיבורי הוכח תוכיח -
המרובים מן המחשבה לא יונה א"ע להרבות
בדיבור לשם יחודים ,כי יבוא לדבר דיבורים הזכרת השם -

-

ראה תוכחה

ראה שם שמים

שעד

הקדמה ודרך

מפתחות

מבחר העת להתבודדות הוא בחצות) .עג (השמחה
בעת ההתבודדות).

היולי:

נד

הכנעה -
הלבנת פנים:

ראה ענוה ושפלות

ל (שפיכות דמים)

הלכה:

לעץ החיים
וראה גם :מארי דחושבנא

והיה:

ע-עב

זהירות חרפות:
נד

מה-מט (לימוד הלכות שלא יבואו לעולם) סד
(שיהא עיקר הלימוד לכוין להלכה ,אפי' אם לא זוהר:
א (מבטח גאולתנו ופדות נפשנו) .ז-ח(כנ"ל לעיין
יארע הדין הזה לעולם) .צב (לימוד הלכות מתוך
בו ולא להסתפק באמירה בעלמא מיוסדעלשיעור
טעמי ס' הזוהר).
קומה יש בו מוסרים גדולים והיאך להיות מרכבה
הלל ושמאי:
מציל מחכמותהחיצוניות לשונו מזככת הנפש) .ט
א (חר'ג מעשה הגר שרצה ללמוד התורה על רגל
י
(קודם האר"הי' סתום ונעלם ניתן לדרשו ברמזים
.
)
'
א
ב (נדרש בר"ת וס"ת) .כג-כד
וגימטריאות) .י
(לימודו מדרכי התשובה מלהיב הלבבות) נ (בעלי
העלאה:
הזוהר היו בפרישות והתבודדות במערות
קיח-קיט (שום העלאה אינה יכולה להיות ללא
ובמדבריות) .נט (האהבה שהיתהבין בעלי הזוהר)
ממו"נ במח' ובמעשה).
ס-סא (יש בויר'ש ומוסרים גדוליםאיך לקדש כל
העלאת הניצוצין  -ראה בירורים
אבר ושערה לעבודת ה').ע (כשדרשו פסוק ,גורת
מה ידרשו בשארית הפסוק) .פ-פג (אין בו דבר
הרהורים:
שאינו ע"פ הבי"ס ,הוא מכריעבין הפוסקים ,יש
כ
י
ו
ו
א
ו
ממחשבתו,
ד
י
מ
ם
ק
ל
ס
י
,
ם
י
ע
ר
ם
י
ר
ו
ה
ר
סג (ה
לילך אחר הכרעתו ,לחומרא] ,ואסור לסרב נגדו).
ת
כ
י
י
ש
העלאתם
ת
ו
כ
י
י
ש
ה
ת
ו
נ
ו
ו
כ
ה
יכווין
צב (בענין המצאת הנהגות והלכות ע'פ טעמי
.
)
ל
ע
כ
(
)
ם
י
ק
לצדי
ט
י
ק
ח
י
ק
המצות המבוארים בזוהר) קיד (כל הרס"מ נתיסד
למצוא יחודים בכל מצוה ומעשה).
השגה:
א
ל
ו
הגשמה
ג
י
ש
מ
ש
אלא
ל
ג
(
ן
נ
י
א
ט
ע
ז
ע
ההשגות
זיווג:
ת
ו
ר
ו
א
ב
משלים
למשול
ת
ו
י
ת
י
מ
א
האם
ן
ו
כ
נ
ג (בימות החול) .לו-לז (א"א ללא הנאה ותערובת
י
הגשמה
שמא
ו
א
השכל,
אל
לקרבם
ם
י
נ
ו
י
ל
ע
ה
הוי
היצר עיקר הקדושה היא קודם במה שלא תקנו
.
)
ה
ר
ו
ת
ב
ו
י
ל
א
)
ה
ר
ו
ס
א
כשיחדש
ו
פ
(תגיע
ברכה על הנאהזו יתן שבח בכל לשון ירחיק עצמו
וראה גם :חכמה
מההנאה כפי יכלתו) .נג (במי שאין לו מקוה ,ומי
שאינו בפרישות מע'ש לע'ש,לענין תורה ועבודה).
השגחה פרטית:
עה-עו (מדוע מכנים למדריגות שכליות בשם
ו
ר
י
כ
ז
מ
ו
לפשפש
לו (כל הבאעליו אינו במקרה ח"ו,
פרצוף וזיווג וכד')
במעשיו הסגולה המקובלת לזכור עלכך) .פה-פו
זדאה גם.יחידים פר'ד
(יאמין שכל הבא עליו ,הן לטוב הן כו' ,הכל
בהשגח"פ ולא מיד המקרה).
זכרון:
מג (לזכור ה' תמיד אשרי איש שלא ישכחך)
השתוות:
כה צ
זמן:
התבודדות:
ג (וסדרזמנים) .כג (שלא לאחרזמן תפלה) .מ(זמן
חצות) .פו (לכל עת ,וכלזמן מסוגל לדבר אחר
נ-נב (ההתבודדות והפרישות שעם התענית
אין פג
לעשות-דבר שלא בזמנו אפי' אם נדמה לו שאז
התבודדותם של בעלי הזוהר ,האריי'ל והבעש"ט
המוחין שלו בשלימות יותר הזמן נברא העולם
התבזדדזת בעודו בין בל'א סיגופים ותעניות לא
נאמרו למי שעמלו בתורה ,והוא צריך התבודדות
נברא תחת הזמן שמירת כל רגע מהזמן).צח-קי

נורר 3ורן3

מפתחות

(מדוע נברא העולס בזמן זה דוקא דעת האומרים
שהזמן רכ נברא הנהגת העולם בזמן ,עת לכל חפץ,
זמן תורה ,תפלה ,אכפש ,שינה ,קימה ,שויריט,
שמיטה ויובל).

הברים -

ראה אהבת ישראל דיבור פריר

חומרות ודקדוקים:

כה-כח (מתחסדים המדקדקים בשעטנז דרבנן,
סירכות ,מצה וכו' ושוכחים על העיקר וכו').

הורגן:

פד-פה

חזקיה:

קכב-קכג (נתרפא בדבילה וגנז ספר רפואות)

חטא:

יב-יג

(גם השוגג צריך כפרה תפלה לה' שיצילו

משגגה מהני לכל מילי

דברים הנחשבים כחטא

לצדיקים ולא להמון) בג (מיתה) .פא (עבירה
לשמה היא ממשפטי התורה כמו חלול שבת
בפקרינ).

וגטה:
קכה-קכו (חטים שבאו בספינה מחר'ל וירדו

בעבים בזויי).

חי:

קכח (וחיות אישחי עיקר החיות הוא חכ' עיקר
החיות הוא הטעם שבכל דבר מבלעדי התורהאין
לנפש הישראלי חיים כלל)
ופידורן:
קו (חידוש מעשה בראשיתבכ"י תענוגתדיריאינו
תענוג)

וראה גם תורה.

ם ויטאל (מהררל'ו).
ר' חיי

ב (נשלח להאיר חושך הגלות ולגלות סתרי התורה

והעבודה).

הכמה:
קט (פתיחת שערים מילדת) .קכח (עיקר החיות

שבעולם) .קנט-קל (החסד ,המל' ,מוחין דאמא
,תשובה] צריכים כ"א להיות עם החכמה חכ'
ממתקת הדינים).

וראה גם :פרצופים.

ךן3שה טךב

שעה

הכמה (חג' הפנימית קבלה ומקובלים):
ב (בלימודה עושים סמיכה לשכינה) .ב-ג (לעסוק
בה ביום השיק החנמה היתה ידועה לחכמים
ולגדולי הראשונים גילויהוך'יהאריי'ל).ג (גילויה
בשנת של'ה) .ד-ה (נקראת חכמת אמת סגולתה
לבטל המקטרגים) .ו-ז (גילויה באלף הששי,
ובעיקר משנת ש"ץ קודם הבעש"ט אפשרהי' לבוא
לידי הגשמה מלימודה בעלי החכמה נק' מחצדי
חקלא) .ז-ט (העוסק בהאינוצריךלנסיונות דוקא
בה טועמים טעם המתיקות מדבש וכו') .ט (מגלה
עומק דברי חו'ל מי שלא ראה אור תורת האר'י לא
ראה מאורות מימיו מביאה לתשריע ולגאולה).
י-י
ב (המתייראים ללומדה הטעם למ"ש המהרטו'א
נגד לימוד הקבלה יאריך בלימודה ולאיניח מעיון
ההלכה בלימודה אריה המלכות בעלי החכ' נק'
מחצדי חקלא) .יג-טז (לא להתיירא מעסק החכ',
כי בלעדה איןחייךחיים וחייב להכנס למלחמהזו
במס'.נ ובבטחון לאימתין עדשיקיים כל האזהרות
וההכנות ,אבל יקבלןוך'ע וישתדל כו' ובאםיקיימן
יתעלה עוד עיקרי היחוד הקדוש הוא ל'י חכ' זו
הקטרוגים המתעוררים על הבא לעסוק בחכ'
לימודה יהי' וך'מ לקיימה ולא להשיג השגות
ומדריגות ,ואז יצא בשלום) .יח-כא (ללא החכ'
האדם ומעשיו הוא כבהמה אינו יכול ליחד כל
מעשיו ותנועותיו לשמים ולבירור הטוב) .מד-מז
(גם הטרוד בעסקיו אינו פטור מקביעות עתים
לחכמה היא יסוד התורה האמונה והעבודה האם
יקמץ בלימוד הנגלה לשם לימוד החכמה)( 3 .עיקר
השגת החכ' ל"י הפרישות והבדידות) .נו (רק וך'י
עסק החכ' אפשר לקיים ואהבת לרעך כמוך).
ס-סא (המוציאים שם רע על החכ' שגורמת ח"ו
לפסע זו הסתת היצר ,ובשל כך אינם מייחדים
באמת ,ונגרם פירוד ,מחלוקת והעדר השפע) .סג
(בשעת הלימוד יקשר עצמו ברזא דצדיק הרוצה
לשעבד המוחין שלו לחכ'צריךלשמירה מעולה לבל
יזיז ממחשבתו קדושת התפלין ,ויצליח בחכ').
ע-עא (יראה לקחת דרך לעבודת ה' מכל ענין
שיתגלהלו) .עד-עט (כללגדול ,לדעתשאינויודע
איך יקח יראה או עובדא מסיפור הפרצופים
שבזה"ק וכהאריי ככל שיוסיף בחכ' יבין סדר
העבודה הטעם שכינו המקובלים למדריגות
שכליות עליונות בשם פרצוףוזיווג וכד' השתנות
הכינוייםבין המקובלים הקדמונים ,הזוהר,הגאונים
והאריו'ל כינויים כגון עיבור ויניקה וכד' עיקר
שמם האמיתי הוא בעליונים ,ולמטה הוא בשם

שעו

הקדמה ודרך

מפתחות

לעץ הים

המושאל כל ההשגות שמשיג הן הגשמה ואינן חסידות:
אמיתיות המסבירים אתענין הפרצופים במשלים
גה-כט (מתחסדים המדקדקים בשעטנז דרבנן,
וחקירות לקרב אל השכל,אינם אלא מגשימים,ואין
סירכות ,מצה וכו' ושוכחים על עיקר החסידות גם
להוציא אתענין הפרצופים מפשוטם שהם קיימים
עוברים על גופי תורה המספרים בגנות גדולים
באורות רוחניים דקים המושגים לזכי הראות [ויש
מהם וגנות החבירים ,הוא מגנות חטאות נעוריו
אורות אחרים שלאיושגו כלל] האם ניתן להמשיל
פיתוי היצר לדבר בדופי בשעה שמתקבצים
את האורות העליונים למדות האדם האר"י הרחיק
בשויריט ובשעת סעודה שלישית הוללות ודב'ט
מלימודם של ס' הקבלה שאחר הרמבין מהיותם
דברים הנעשים בכוונה שלא יראו כמתחסדים יש
בנוים על שכל אנושי לקבל רק מרב המקובל
להזהר בעיקרהענין וך'פהדין ואח"כבמילידחסידי
מאליהו או משאר נשמות הצדיקים) .פה (שמירת
לאיש ההמוניאין לאחר זמן התפלה בשבילגוףנקי
וזכירת שויריט בתכלית הבהירות מהני להשגת
[יותר מהדין] ובשביל מוחין דגדלות אין לבטל
החכ') פז-פח (החצונים מתגרים בעוסק בחכ',
תורה מחמת העדר הדביקות עניני חסידות
וצריך שלא יסוג אחור אף בנפלו ממדריגתו ,אלא
וחומרות ינהג בביתו ולא לפני בנ"א לא יאחז
ישוב בתשובה ועל'זיעלהניצוצין ,ויתעלה גם הוא
בדברים שאינם כטבעו של עולם צריך שקול הדעת
ר
ירידה צורך עליה בפלפול החכ' הפנימית יש יות
שלא לנטות מדרכי התורה אם כולו לגבוה מעורר
תענוג ושמחה מבפלפול בפשט) .קיא (מי שאינו
קטרוגים אל'ל שמה שהיום הוא מצוה למחר הוא
עוסק בחכ' יש לו ספיקות באמונה ,וכמי שאין לו
להיפך ,לפי האדם הזמן והמקום) לג-לד(יכיר את
אלו-ה) .קיא-קיק (מסגזלזת החכ' שיוכל לייחד
מקומו ולא יאמר שטוב שלא ללמוד מאשר ללמוד
בכל תנועותיוואיבריו ובתפלתו מי שלא למד החכ'
ללא דביקות) מו-מז (האם יקמץ בנגלה לשם
הריהו מגשם האלקות בעל כרחו ,הן בלימודו והן
לימוד הנסתר חסידים תורתם מתברכת) .ג (לא
בבואולייחד שמו ענין האיברים שלמעלה להרחיק
יונה א"ע להרבות בדיבור לשם יחודים ,כי יבוא
.
מחקירות ומשלים המעורבים בפילוסופיא)
(האהבה
שסל
בין
לדיבורים אסורים) .גה-סא
קג-קכב (ללא החכ' הצפונה כל חכמות
העולם
החבירים והצדיקים ,והסנויא מתגרה דוקא במדה
החכ'
ו
נ
ב
ו
י
זו האהבה שהיתה בין תלמידי הבעש"ט
מאפס ותהו נחשבו) קכה-קכז (רקל'י
חפץ
ותלמידיהם הפירוד נובע מהעדר האמת ,שלכ"א
פליאות התלמוד זיוכלז לקחת מהם דברי
לעבודת ה') קכז-קכח(ל'י החכ'יביןבאיזה
מקום
נדמה שהאמת אצלו דוקא וגם נובע מאי לימוד
החכ'
פגם ,ויוכל לתקן בתשובתו) .קשח-קל (בלי
החכ' ושאין מייחדים באמת המחלוקתבין עובדי
נמשל כבהמה ולא יוכל ללמוד תורה לשמה שהיא
ה' גרועה מהמחלוקת שבין המון העם,כי רחוקים
המכשרתו שלאיהי' חגר וסומא,ויוכל להיות צדיק
מתשובה אם רואה מגדולי הדור שמספרים בגנות
וחסיד וכו' וך'י החכ' יוכל להבין כל אבר למה
בנ"א ,לא יעשה כמעשיהם ,אך לא יהרהר אחריהם)
משמש ,ולאיהיו אבריו יתרים כנטולים עסק החכ'
עא (צ"ל בשמחה אך לא בהוללות ודביט).עג (כנ"ל
ממתיק הדינים ועוזר לכבוש היצר).
שמחה מאהבת החברים והתוועדות עמם להתייעץ
וראה גם :השגה .זוהר עבודה
בדרכי העבודה) .עט-פג (לא להיות פתי מאמין
לכל דבר שהרב עושה לעשות אחריו ,ובפרט
חכמות חיצוניות (וחג' אנושית):
בדברים שאינם ל'פדין אך לא יהרהר אחר רבו לא
סה-סו (להרחיק מחקירה אנושית מעלת האמונה
להאמין ברב שאינו מוסמך עד אליהו להאמין ברב
התמימה על האמונה השכלית להרחיק מהחכמות
המוסמך מצדיקים גדולי הדור שלא ללמוד לעשות
החיצוניות ומלומדיהן) .קג-קכב (ללא החכ'
כמעשה הצדיקים המספרים לה"ר וגנות וג"ח
הצפונה כל חכמות העולם מאפס ותהו נחשבו,
ותלמידיהם אפי' אם רואה בהנהגות שאינןי'פ
ובעלי החכמות סומים בחכ' הטבעית).
התורה לא ידבר בגנות ,אלא ילמד זכות גם על
וראה גם :תגונה.
ההולכים בדרך אחרת לעבודת ה').
חכמים  -ראה דורות תנאים ואמוראים
חסד (וחסיד):

קכט (צריכים להמשיך החכמה אל החסד ,ואז נק'

חסיד).

חסידי אורע:
קכז (נשמתם)

חצות -

ראה תקון חצות

סור מרע

רעשה טרב

מפתחות

חקירה:

שעז

טמיר:

פד-פה (וגניז).

סה (להרחיק מלימוד החקירה האנושית
והפילוסופיא הטעם שעסקו בזה בדורות
האמונה טעם:
הראשונים מעלת האמונה התמימה על
קכח (עיקר החיות שבל'ד שבעולם הוא הטעם
ם
י
נ
ו
ש
א
ר
ה
של'פ חקירה) .צה-קיא (חקירת
שבו ,הואהניצוץ הקדוש שבדצה"מ טעמי תורה -
באחדות ה' ל'פ הפילוסופיא היוונית אוי לאותה
החיות שבתורה).
בושה ללמוד מהות אלקות מיוונים מזמרים
בימיהם נסתמו מעינות החכ' האלקית ,ונדרשו טעמי תורה:
לחכמת יון כדי להרחיק מההגשמה השגות
צא-צב (אםאין דעת,טעמי התורה והעבודה]אין
וביאורים בדברי חוה"ל האומר שיש לשאול אם
בינה ,השגת תשובה עילאה] טעמי התונל'צ ,שידע
הוא נמצא ,ולא לשאול מה הוא דימויי הנביאים
מה הוא עושה ,מהם תפלין ומהי צצית וכו' בענין
א
לאלקותו יש לחקור על מדותיו ית' מדוע נבר
ר
ו
ג
טעמן של מצות ,ובמה ששלמה
קביעת הלכות
פ
'
העולם בזמן זה ולא קודם אמונה פשוטה שלא ל
המלך הלך אחר הטעם המבין דבר מתוך דבר
בטעמי תורה צריך לרוה"ק שתשמרנו בדרכו
חקירת השכל הטעמים שנאמרו לבריה"ע כדי
לגלות שלימות כחותיו ופעולותיו ,וכי חפץ חסד
מקובלים הראשונים שהמציאו הלכות ל'פ טעמי
הוא בגין דישתמודעוןליה בריה"על'י השתלשלות
המצות המבוארים בזוהר) .קכח (החיות שבתורה
דוקא ,והנהגתו בעילה ועלול דרכי היחוד האמיתי
הנותנת חיות לעוסקים בה).
העוסק בחכ' האלקית
ולא כאשר מורגל
מהספיקותבפיוהההקמוושיןות) .קיז (להרחיק ידיעה ובחירה:
נפטר
פב-קיא ק
מחקירות אלקיות ומשלים המעורבים בפילו-
סופיא).
יום:
.
ה
נ
ו
מ
א
:
ם
ג
וראה
מ (זמן העבודה ולא לחשבון הנפש) .פג-פד
(דברים שזמנם ביום לא יעשם בלילה ,וכן להיפך).
תקל:
ב (מחצדי חקלא)
י

חשמל:
פח

יום טוב:

פה (כשהוא בתכלית הבהירות בשמירה וזכירה
מהני להשגה) .קיג (נאסרה מלאכת עבודה).

יום כפורים:
טבילה:
קיג (נאסרה בוכל מלאכה ,ולא רק מלאכתעבודה).
בעת
ך
ר
ו
צ
ה
ה
ל
י
ב
ט
(
ט
ל
ז
ל
.
)
ס
ע
כ
ה
ם
ג
פ
ן
ו
ק
י
ת
ל
(
לג
ודאה גם :קדי.
ושלא בעת הצורך כוונת טבילה לשם תשובה

כוונות המקוה,מהבעסו'ט] מי הדעת תתק"סלוגין יוסף:
ה לח (במה שלא נתבטל במצרים) .מא (בגלל
מ' סאה מועיל להשגת התורה טבילת בע"ק במים
ו
י
ד
ג
ב
ב
ל
צ
י
נ
קרים) .נג-נד (תקון חצות בשעה שנצרך לטבילה
תפיסה
א
'
ו
ס
ל
ה
ת
י
ה
העצבות
זל"
ע את השם שנתןלופרעה).
ואין לו מקוה דיבור ,הרהור וכתיבת דברי קדושה
יעקב) .סו (לא קיבלניי
עב (לא אמר את הטעם לשמות בניו,כי יש בהם
קודם הטבילה).
הזכרת אויש) .פד (קיים).

טבע:

יט-כ (הקב"ה מנהיג עולמו בדדך הטבע ,ואי יחודם:
יח-כא (צ'ל בכל מעשיו ותנועותיו) .כן (צדיקים
ההשתדלות המרובה בטרדת הפרנסה אינה סותרת
לכך) .קרב-קכד (שרשו משם אלקים ,והוא כסא
לשם הויה ברפואה ל'ל חיבור ב' השמות ולא
רפואה טבעית לבד ישראל דבוקים בלמע'

מהטבע).

וראה גם :חכמות חיצוניות רפואה .תכונה.

המייחדים בשיחות חולין שלהם) .מז-מט (יחוד
הדיבור והמחשבה קול ודיבור ,הוי' ואדל'י זוכה
לדברים הרבה) .נד-נה (יחוד ברכה וקדושה) .סד
(יחוד מחשבה ודיבור) .קו-קח (יחוד האמיתי
במסוינ ממש בע'ש) .קיא-קכ (רק ל'י לימוד החכ'

שעת

הקדמה ודרך

מפתחות

יוכללייחד בכלתנועותיוואבריו ובתפלתו מי שלא
למד החכ' הריהו מגשם האלקות אפילו בבואו
לייחד שמו לייחד גם במרימ ואכריש ,לא לשם
עבודה אחרת ,אלא שזה עצמו עבודה וכן בכלעניני
עוה"ז ,חרישה וזריעה כו' יחודים בדיבורו ,אפי'
בלוויז כשמחשבתו קשורה למע' יכול למצוא יחוד
בכלענין כשאינומייחדבדיבורוהוי דב"ט כשפועל
לויי יחודים אינו צריך לתפלה).

ע ויתך'ת;
יתי'

קיז

יין:

ד-ה
יסורים:
לו (הכל בהשגח"פ להזכירו לפשפש במעשיו
הסגולה המקובלת לזכור על כך משארבלהיכידמי
יסורין כו').
התורה.
יעודי
עת (היעודים הם רוחניים ,אך התורה מדברת
במלים שהושאלו גם לתחתונים)

יעקב:

לעץ החיים

לו (מטתו שלימה איש תם יושב אהלים ,שמירה
מאיש יודע ציד) .מא-מב (אביר יעקב דמות
דיוקנו הצילה אתיוסף אמת ר' עקיבא) מז (יעקב
ובית יעקב) עב (לא אמר את הטעם לשם המקום
פניאל,כייש בו הזכרתנריש) .פד (קבוע) קו-קח
(היחודוהמס'.נ שהי' בשעת הסתלקותו).קיז (אמר
בשכמל'ו).

בצלאל) .ט (עדהאר'יהי' ספר הזוהרוכלדברי רו'ל
סתומים ונעלמים מי שלא ראה אור תורתו לא
ראה מאורותמימיו).נ (התבודדותו ופרישותו) .נט
(האהבה שהיתה בין תלמידי האריי) פ (לא אמר
שהוא נגד הסריס).

ארי
יציאת מצרים -

ראה מצרים

יצר הרע:

י (אין לך אפיקורס גדול כמו היצרבימי הבחרות,
ק

שמפיל ספיקות באמונה).

יראה:

טז.יח (אםאין יראת העונשאין חכ' ,ואםאין חג'
אין יראה פנימית לרחק היראה החיצונית יראה

ממל'דיצי' ולא ממל'דעשי' גם היראהצ'לללו'ש).
עד-עה (צ"ל בשיעור קומה שלימה תוכחה
לעצמו) .צד (מדריגות ביראהזו פנימיתמזו היחוד
ליראה מהאר"י יריש היא אוצר המובן רק בחיפוש
רב) .קטו (כל התורה סובבת להשיג נקודת יריד,
יראה).

וראה גם :אהבה ויראה.

ירח -
יש ואין:

ראה תכונה

פט-צ (לא להפרידביניהם לעשות מישאין ומאין
יש כתר תורה).

ישועה:

פד-פה פז-פח

ישי:

ר'יעקב יצחק (הרבי מלובלין)
(רק במקרא אומרים שאינו יוצא מיד פשוטו).
יקרמפוגם ר' ישראל (מת הבעטרט ,ותלמידיו):
כא-כב(פי' ולא תתורו שם צדיק לא נע
ז (לימד לקיחת עבודה מהמושכלות ללא הגשמה
בריתו ששב) .לו-לז (עיקר קדושת הזיווג קודם
דברי תלמידיו לא יובנו ללא העסק בחכמה) .ח
הזיווג) .מז-מח (פי' זוכה לדברים הרבה) .עח
(מדברי תלמידיו למדים לעבודת ה' בכלתנועה).יט
(להרחיק ממקרבי הקבלה אל השכל) .עט (לקבל
(המעשה שראה הארמון שהציל החסיד ואוד'כ
הסברות בדרך משל רק מבעלי רוה"ק המקובלים
חרב) .לד (אמר שטבע התורה לשמח לומדיהבוויכ,
פא"פ) .פג (המאמין לכל אדםאינו מאמיןכלל).פז
ולא הוי משתמש בתנא דתורה) .לו(בענין הכ'ל).
צא (מרגלא בפומי' רמז בפס' ולבבויבין גו') .צג
לח (כוונות המקוה) .לט (אמר שהקרי פוטר את
(בענין הכת שיצאו בחלול השם ,ואמר גם בשם
הצדיק ממיתה).נ (התבודדותו ופרישותו בהרים).
הבעש"ט).
נו-נו (הרואה פגם בחבירו ידע שזה בו עצמו
ר' יצחק לוריא (האריו'ל):
המעשה שראה באדם שחילל שבת וחיפש אצל
עצמו) .נט (אהבת תלמידיו זל'ז) .סג (העלאת
ב-ז (נשלח להאיר חושך הגלות ולגלות סתרי
נשמת
.
)
ת
ו
ד
מ
ה
התורה והעבודה שנת של'ה אלף הששי
עו (הפשטת הגשמיות מכינויי

י

לז (כוונתו במה שרצה לבוא אל השפחה).

סור מרע

ך37שה טךנ:

מפתחות

שעמי

המקובלים) .עט (הוא והמגיד וחבריוהיו מוחזקים לבלר:
דעיילו ונפקו) .צג (הטעם שנפלו כתהידועה בחלול
כח-כט
ה') .קיח-קיט (העלאת התאות וההרהורים לחם:
לשרשם העלאהזו צ'ל במס"נ מיהושיכול לעשות
עג (ובשר) .קיג-קיד (וברריט) .קכה-קכז (לחם
העלאה זו).

ושתי הלחם חטים שירדו בעבים מה הם לשתי

ר' ישראל (המגיד מקאזניץ).
קא (פי' לאיזהו עבודה תמה וכו').

כוונה:

פד (חנמה).

הלחם).

לירא

ר'
(מהר'ל מפראג):
ע (תדבק נפשך בספרי קדוש עליון בעל הגרא
ובפרט בס' באה"ג ,ואז ינעמו לחכך דברי רבוה"ק
ותבין קדושתם)

לילה:
מימד (זמן לוידוי וחשבון הנפש לימוד התורה
שלפני חצות זמןשינהוזמן חצות צ'לשינה וקימה

כוונות -
כוס של ברכה:
לחצות ולאלילךלישן אחר חצות אחר חצות הוא
פו (מקבלו בב'ידיו ונותנובימינו נותןעיניו בו)
מובחר הזמנים בימי חיי האדם) .פג-פד (דברים
כלל ופרט:
שזמנם בלילה לא יעשם ביום וכן להיפך).
'
ה
(
.
)
ת
י
ר
ח
י
ו
הוא
האלקים
ח
י
קטו-ק
ע
י
ר
ח
י
וראה גם .שינה.
כסא דוד:
לשון הקודש (ושאר הלשונות):
ראה ברכות תפלה

א

כסף חי:

נד (ממוצע)

כעס:

להזהר מהיצר המראה
כט-לג (טורף נפשו
י
יהכעס ענף הגאוה פגם
שר
היתרים סגולות להסי
הכעס והכוונות לביטולו החכמים שלא התפללו

ביום שכעסו מפריד אלוף תיקונו טבילה ביום ג'

ויום ו' כוונת הכועס לטר'ש גודל הזהירות מהכעס
הנחוצה למי שבא להתקדש ולעסוק בחכמה).
נא-נב (נעס הבא מן התענית).

כת הידועה:

נב-נג (תפלה בלול'ק או בכל לשון) .גוו-פוח
(להרחיק מלשונות העמים גאולת מצרים בזכות
שלא שינו לשונם הלשון שויל חלוקה מלשון העם
ש'י שלשונם מעורבת בלה"ק גזירת המלכות ללמד
כתב ולשון הגוים ,לפסול את לה"ק ולא להתיר
נישואין עד שידעו את לשונם הלומדים כתבם
ולשונם עלולים לסור מן הדרך להרחיק הבנים
מלשונות הגוים) .עו-עת (עיקר לאק הוא
בעליונים ושם הם השמות האמיתיים ,ובתחתונים
הוא בשם המושאל [עיבור,יניקה וכד'] כל דבריה
ולשונה אינם אלא בקדשי שמים) .קיא (לימוד
לשונות העמים למען ילמדו ספרי המינים).
קיב-קיד (עיקר לה"ק הוא למעלה ,והושאל למטה
לאיברי הגוף וכו' יחודים אפי' בדיבורי לש'ז כל

צג (נפילתם בחלול ה' מחמת שעסקו ביחודים
הלשונות יונקות מלשק).
לרוה"ק ולא הכניעו חומרם למדו החכ' בלא מורא
מאה :גה
שמים).
ר' מאיר:
כתר:
כח-כט (לבלר אני).
נדיינה (היולי ממוצע אין) .צ (כתר תורה) .קט

לב  -ראה רחמנא לבא בעי
לבושים:
סח-סט (שלא לשנות מלבושי ישראל מסיינ של

הרה"ק רנו'מ מרימנוב על הדבר הזה גזירת
המלכות).

מארי דחושבנא:

מ-מד (צ'ל בלילה ולא ביום שלא יבכה בעצבות,
ושלא ישן מתוך עצבות ומריש אחר חצות יעסוק
בתשובה והתבודדות וכו' ויזכור כל מעשיו ביום).
נב-נג (בתקון חצות האם ישפוך שיחו בלה"ק או
בכל לשון).

שפ

הקדמה ודרך

לעץ החיים

מפתחות

מדות:

כט (לאדי בהתגברות על המדות הרעות ,אלא יש
להפכן לטוב) סג (העלאת המדות רעות לשרשן
שייכת לצדיקים כל אדםיקיים ולא תתורו,ואוד'כ
יכוין הכוונות השייכות) .עה (כשמתעסק במדותיו
בענייני קטנות הריהם בבחי' נקודה ועלולות

ממוצע:
נד-נה (בין הנג'ס והעולמות בין דצווימ).
ר' מנחם מענדל (הרבי מרימנוב)
ל (דביט הוי בכלל לא תרצח) .סט (מבנ"נ בענין
המלבושים).

ללבשחביי'רה וככל שגדלה השגתוכך מתפשטות המדות מטירית נפש:
פרצוף ומתכללות זב"ז) .קיח-קיט (העלאת
סא-סב (עיקר כוונת התפלה היא מס"נ) .קז-קט
המדות לשרשן ןשציוה הבעער'טן צ'ל כמסה"נ מיהו

(מס"נ ממש בק"ש ובתפלה לייחד כל העולמות
והנשמות) .קית-קיט (אין שום עלי' בלי מס"נ
במח' ובמעשה ,בכל כחו ויותר על כחו וכו')

שיכול לעשות העלאה וו).

מזרח:
קכ-קכא

תעות:
מה-מן
(יש בהן כח הפועל בנפעל ,ומעות
הנלקחות מבנ"א שאינם הגונים עלולים להפיל

מחלה -
מחלוקת  -ראה אהבת 'שראל חסידות
האדם ממדריגתו)
מחצדי חקלא:
מערב:
זיב
קכ-קכא
מחשבה:
מצולות ים:
ה (במקום
נמצא
וכשמחשב
שם
שמחשב
ם
י
נ
ו
י
ל
ע
ב
מא
ראה רפואה

מבטל המקטרגים) .מז-מת (מח' ורצון ,קול

ודיבור יחוד הדיבור והמח' מחשבות המרובות מן מצות:

קיג-קיד

הדיבור) .טד (יחוד מח' ודיבור)
(כשמחשבתו מקושרת לבורא יכול למצוא יחוד
שמו בכלענין).קיד(להתבונן במח' אותיות הדיבור
היוצאות מפיו).

וראה גם הרהורים טבילה

מילדות העבריות:

סו (לא קיבלו ל"ע את השמות שנתן להן פרעה).

וראה גם חכמה

מים:

לט (מים קרים) קיד

מיתה -

(ואסל'ר וואסל'ר)

ראה ח' שינה

מלאכים:
נג (האם נזקקים לכל לשון)

מלח:
נד (ממוצע).
מלך ,מלוכה:
קד (אין מלך בלא עם כל ישראלבני מלכים) .קו
(התגלות מלכותו בכל עניני העולם)

יח(המקיימן מצות אנשים מלומדה ללא טעם הוא
כבהמה) .כ (לא יסתפק במועטלקיימן כהמון העם
ללא כוונות טעמים ויחודים) כג (להרהר בתשובה
קודם קיום מצוה) כה (יש לדקדק גם במצות
שעיקרן מדרבנן כשאוחז בחומרות ודקדוקים יראה
שלא ישכח על העיקר) ל (אם מקיימן בפניות גרוע
מעול'ז) קיט (קיומן צ"ל במס"נ ממש)

מציאה:
עז
באה
(אם
ללא
ה
ע
י
ג
י
אינה מתקיימת).
מצרים (גלות וגאולה).
סו-סט (נגאלו בזכות שלא שינו שמם ,לשונם
ולבושם השתדלות המצרים לשנות את שמותיהם
יוסף והמילדות לא קיבלו ל'ע את השמות שנתן
להם פרעה) .קט-קי (יצל'מ וקרל'ס ל" ספי' החכ'
ועתיקא קדישא מופת על חידוש העולם והרצון
לידה קיטרוג הללו עובדי וכו').

מקוה  -ראה טבילה
מרתק:
לט (ארץ מרחק)

סור מרע

מפתחות

מעבה:

ח (מלימוד הזה"ק ותורת הבעש"טידע כיצד להיות
מרכבה לה').

וישא ומתן -
משה רבינו:

ראה נשיאה ונתינה פרנסה

כח (פרישותו טענתם של אהרן ומרים) .נו-נח
(ענוותנותו מכל האדם) סה (בקש מה' שיודיעהו
דרכיו שלמע' מהחכ' האנושית) .עב (לא אמר את

הטעם לשם בנו אליעזר,כיישבו הזכרתש"ש).קיז

(לא אמר בשכמל'ו).

ר' משה

(הרמסם):

קכד (רופא מומחהישראלי הולךבדרכי השם קדוש
יעקב ,לו ניתן רשות לרפאות).

ר' משה קורדובירו

דגושהטדי

(הרמ"ק):

ט (נתייגע ודקדק בפירוש הזוהר).

נחל:

שמן

לח

נשיאה ונתינה:
עג
נשמות:

(משא ומתן באמונה).

קד (נמלך בנשמותיהם של צדיקים כל ישראלבני
מלכים) .קכז (נשמות דחסידי אוה"ע ודגרים ,אם
כשרים לשלחן מלכות הפנימית)

וראה גם :דורות

ספינה:

קכה-קכז (ספינה מליאה חטים מחר'ל שנבלעה
בעבים וירדו בא"י עם המטר)

ספירות:
קח-קי (אלקות פעולות הבורא בכח שמותיו
שבספירות)

ספר הזוהר -
ר' משולם זושא (הרבי מאניפאלי)
כח (רמז בפס' עד מתי אתם פוסחים על שתי ספר רפואות  -ראה רפואה
הסעיפים)
עבודה:
משיח:
ראה זוהר

נח-נט (יפתח בשלום) קכא (משיחבןיוסףימסור
המלוכה למשיח בן דוד)

משלים:
עת-עט (אם נכון להמשיל את האורות והפרצופים
העליונים למדות האדם ,ולקרבן אל השכל
האנושי).

משמד:

לו (ומשמרת).

משנה:
כב (תיקון הברית בלימוד רד'י פרקים)

ונשפיע ומקבל:

א (רב ותלמיד ניתוסף במשפיע) .מה-מו (עשיר
ועני לאלהיות תובע בפה ולא לחזר אחרהנותן מי
שצריך לקבל וממאן הוי כמורדת המקבל מבל'א
שאינם הגונים עלול ליפול ממדריגתו העברת טבע
הנותן אל המקבל) .קה (בסדר הנהגת העולם).

נדב ואביהוא:

קל (חטאם תשובה ללא חכמה).

נזיקין:

פז

כ (לא להסתפק בעבודה כדרך ההמון ,אלא יעסוק
בכוונות ויחודים וכו') כא-כב (גס אם נכשל לא
יסוג אחור מעבודתו והתקדשותו) .ל (עבודה
בפניות גרעא מעוע"ז) .לג-לד (גם כשבאים לו
הרהורים יחזיק בלימוד התורה בקב"ע ,וידע את
מקומו) .מ-מא (עבודת היום ועבודת הלילה) .ס
(אין לנו הלכה ברורה בדרכי העבודה ,ול'א פוסל
דרכו של תבירו) .עה (ככל שיוסיף בחכ' כן יבין
יותר סדר העבודה) .עז (דבר הבא במציאה וללא
יגיעה אינו מתקיים) .פג-פו (ל'ל עבודתיום ביום
ועבודת לילה בלילה עבודתיום ביומו ולא לחסר
ביום זה ולהשלים ביום אחר עבודה בימות החול
להכין עצמו לשבת) .פז-פח (כשנופל ממדריגתו
יתחזק שלא לעזוב ,ישוב בתשובה ,וע"'ז יעלה
ניצוצין ויתעלה גם הוא ירידה צורךעליה לא ירא
מגשת אל הקודש ,וילך תמיד למעלה ממדריגתו).
צג (שלאיכוין בעבודתו לשום השגת רוה"ק וכד',
אלאיתייגע לשבר חומרו ויעבודבדביקות ,באהבה
ובמנוינ) .קט (ל'י הייחוד במנו'נ מעלים העולמות
וממשיכים רצון לחיותם,כי כך עלה ברצונו שיהא
הכל נעשה ע" 1עבודתנו באתעדל'ת) .קיב-קנא
(האכר'ש וכלעניני הגוףשו'ל לא לשם עבודה אחרת,
אלא שהם עצמםיהיו עבודת ה' עבודה תמהשאין

שפב

הקדמה ודרך

לעץ החיים

מפתחות

אחרי' עבודה עבודת עבודה ועבודת משא כל
מעשיך לשם שמים בכל הבריאה נרשם היאך
לעבוד הבורא) קיט-קכ (אין שום דבר הרשות,
ונק' רשות רק לגבי מצוה) קכ-קכא (עת לקפץ
במדריגות ,ועת לילך בהדרגה בכ"י ש"'ל בשתי
תנועות הפכיות רצונית והכרחית) .קכט (אםאינו

מסתבל בכל אבר מאבריו למה הוא משמש ולאיזו
חכמה יורה ,הרי אבר זה יתר אצלו ,וכנטול דמי)

וראה גם חכמה חסידות

ענוה ושפלות (וגאוה)
כס-לא (בפני כל אדם ,אפילו רשע גמור בגזל
וזנות יחשובריבוי העבירות שדש בעקביוויש בהן
השקולות כג' עבירות החמורות) .כט ,לג-לה
(חדוותא דטמעתתא אם אסורה כגאוה הגאוה
והכעס אחים תאומים גודל הזהירות מהגאוה
הנדרשת מהבא להתקדש ולעסוק בחכמה הגאוה
שורש העצבות הנובעת מראותו שפלותו מישאינו
מקבל הדחקות באהבה הוא ענף הגאות יתבונן
במה "שלא עשני גול' ,שלגוי אין גם את העבודה
השפלה שלנו) .לד-לו (עיקר פגם הגאות הוא
במתנשא על זולתו במה שיודע בחכמה דגר זה
מונע ההשגה ,מוכיח שטרם נגע בה והשגותיו
מגשימות התיקון לכך בייחודים ובמס'.נ) מ-מב
(רק בלילה יעמיק בשפלותו ולא ביום יזהר
מעצבות) .נא-נב (גאוה הבאה מן התענית) נו-נח
(הרואה פגם בזולתו ידע שהוא בו עצמו כשאוהב
את חברו לא יוכל להתגאות עליו בהסתכלותו
למע' יראה גודל שפלותו מכל האדם ,וכל הגריעות
שבעולם תלוי' בו ענוותנותו של מרחה הגאוה
היא אבי אבות הטומאה ,שרש לשבה"כ שמשם כל
התאוה והפסולת).

עבים:
קכה-קכז (חטים שבאו בספינה מחמל וירדו
בעבים בא"י)
עולם (ובריה"ע).
מח-מט (העולם רושם התורה ומקבל חיותו
ממנה) .פג-פד (נברא תחת הזמן כדי שתהי' כל
עבודה בזמן המיועד לה האי עלמא) צח-קו
(מדוע נברא בזמן זה ולא קודם בריה"עכדי לגלות
שלימות כחותיו ופעולותיו עלית הרצון לבריה"ע,
כי חפץ חסד הוא בגין דישתמודעון ליה אין מלך
בלא עם העולם רושם התורה נמלך בנשמותיהם
של צדיקים בריה"על"י השתלשלות דוקא ,הנהגתו
בסדר עילה ועלול ,והכל ליפ התורה הנהגתו בזמן ,עץ החיים:
עת לכל חפץ בורא עולמות ומחריבן לשם שכר
קכג (לא נאסר באכילה שם אכל מעה"ח).
ועונש חידוש משב בכ"י) .קטו-קטו (מדות
התורה גדולות ממדות העולם כל הבריאה סדורה עצבות:
כן (איסורה אינו מתיר ההוללות) .לג-לד (לעתים
על דרך התורה ,ונרשם בכל לעבוד עבודת ה') קכח
היא ענף מהגאוה ומבטלת מהתורה יתבונן במה
(עיקר חיותו הוא מהחכמה עיקר חיות כל דבר
"שלא עשני גול',שלגויאין גם את העבודה השפלה
שבעולם הוא הטעם שבטד ,הוא הניצוץ הקדוש
שבו)
שלנו) .מ-מב (חשבון הנפש ל'ל בלילה שלא יבוא
לעצבות באמצע עבודת היום שלא יבכה מתוך
וראה גם שמיטות
עצבות שלא ישן מתוך עצבות ומריש שלא יתגרו
עונש:
בו החיצונים וגם לא יוכל לעלות במעלות עבודה
.
)
ש
נ
ו
ע
ה
ת
א
ר
י
עצמו
האדם
ם
ר
ג
נ
(
ח
י
ז
ט
ל"י
בעצבות מגבירה הדינין תפיסת הס'.א ביוסף היתה
בגלל העצבות)2 .א-נד (עצבות הבאה מןהתענית).
עיבור:
עו (עיקר שמו וענינו האמיתי הוא בעליונים ,עצלות:
ולמטה הוא שם המושאל)
נד (לחם עצלות לא תאכל).

עמל.
צ (עמלה של תורה בלעדיו אין טועמים מתיקות
התורה ואינה מתקיימת בידו עמלן של טבחים
השואב הזוהמא).
עכב:

ר' עקיבא:

מא-מב (אביר יעקב מס'.נ) .עג (שחק כשראה
שועל יוצא מבית קה"ק) .קיב (נכנס בשלום ויצא

בשלום).

ערב רב:

סה -סט (הם העוסקים בחכמות חיצוניות ומבזים

סור מרע

מפתחות

התורה משנים שמם ,לשונם ולבושם להרחיק
מהם בתכלית הריחוק ,לא להתחתן בם וכו' הם
הגורמים לגזירות המלכות)

וראה גם :אפיקורסות.
ערום:

ה

עריות:

לה (משתמש בשרביטו של מלך).

עשרה ראשונים:

נד-נה

עת:
ה פג-פו (לכל עת קביעות עתים עתך).

וראה גם .זמן.

פילוסופיא -

דיושה טדב

ראה חקירה

שפג

לחזר אחר הנותנים המקבל מבל'א שאינם הגונים
עלול ליפול ממדריגתו).
פרצופים:

עד-עט(איך יקח יראה ועובדא מסיפור הפרצופים
שבזה"ק וכהאריי פרצוף אבא [חכמה,יראה] פרצוף
אמא [בינה ,תשובה],וכל פרצוף צריךשיהי' בקומה
שלימה ככל שגדלה השגתו כך מתפשטות המדות
מנקודה לפרצוף ומתכללות זב"ז אחיזת כל
הפרצופין בשם הושה מדוע מכנים לעניינים
שכליים בשם פרצוף וזיווג וכד' עיקר שם פרצוף
האמיתי הואבעליונים ,ולמטה הוא בשם המושאל
המסבירים את ענין הפרצופים במשלים וחקירות
לקרב אל השכל ,אינם אלא מגשימים,ואין להוציא
אתענין הפרצופים מפשוטם שהם קיימים באורות
רוחניים דקים המושגים לזכי הראות [ויש אורות
אחרים שלא יושגו כלל] האם ניתן להמשיל את
האורות והפרצופים העליונים למדות האדם).

פלפול  -ראה תורה
ר' צבי אלימלך מדינוב (אודותיו).
הקדמת מוהרצ'א נג קכז
פנחס:
לב (כוונותיו לתיקון כעסו) נט (זה אליהו ברית ר' צבי הירש מזידיטשוב (בשמו ואודותיו):
שלום)
הקדמת מוהרצ"א מן פח קכא קכב

פסוקים:

סט-ע (אסור לדרושרמזים רק בחלקמן הפסוק,כי
אז הוא פוסקו שלאכפי שפסקו עזרא,ואין להביא
ראיה מצדיקים שלא נהגו כך כל פסוק הוא שכל
לעצמו)

פריה ורביה:

ם בז עצמון
פו-פז (להרבות כבוד שמים והדעת,ג
בהעמדת תלמידים הרבה ובדיבור עם חברו שלא
יהא עקר בתורה ויחדש חידושים צריך שלא יבטל
מ"ע דפתר גם בגשמיות)
וראה גם :זיווג

פרישות -
פרנסה:

ראה התבודדזת תעניות זסיגזפים

יח-כ (אם צריך להתעסק בה) .מד-מז (אם צריך
ומותר לבעל מר"מ למעט ולבטל מעסקיו גם הטרוד
בעסקיו אינו פטור מעסק החכמה קושי הפרנסה
מפריע גם לצדיקים האופן הנרצה בעסק הפרנסה
שלא יסתור לרצון ה' בעל תורה הדורש חלקו הוא
כתובע בפה ,וכמהגדולים נפלו ממדריגתם בשלכך
אם צריך להיות מקבל וממאן הוא כמורדת לא

צדיק ,צדיקים:

י
ג (דברים הנחשבים להם לחטא זלא להמון,
ומעכבים עליותיהם) .כא-כב (שם צדיק לא נאבד
אפי' אם פגם בברית ,אם שב בתשובה) .כן-בז
(מייחדים בשיחות חולין יכולים לאחר זמן תפלה
ולעשותלפי שעה דברים הנראים שלא כהלכה) .לט
(צערם מקרי פוטרם ממיתה) .מט-נ (יכולים
להרבות בדיבורים הנראים כיתרים ,ועושים
יחודים) .נט-סא (הסנויא מתגרה בעשיית פירוד
בין הצדיקים מהעדר האמת נובע פירוד אם שומע
מגדול הדור שמספרבגנות בנ"א לאיעשה כמעשהו,
אך גם לא יהרהר אחריו) .עוג (בשעת התפלה
והתורה יקשר עצמו ברזא דצדיק ילךמחיל אלחיל
מצדיק לצדיק) .ע (אותם שנהגו לדרוש פסוקים
שלא בשלימותם אין להביא ראי' ממעשיהם) .עג
(נושא ונותן באמונה מגביה כל מעשיו לשמים

וממשיך חיות לכל הנבראים) .עט-פג (צדיקים
המאחרים זמן תפלה ומשנים משאר הזמנים
שקבעו חולל לא לעשות כמעשיהם בלי טעם ,ולא
להרהר אחריהם בעלי גילוי אליהו האמיתיים לא
אמרו דבר שהואנגד הגמ' צדיקים המספרים בגנות
חכמים אחרים ותלמידיהם בגלל זאת תפלותאינן

שפד

הקדמה ודרך

לעץ החיים

מפתחות

מתקבלות ונגזרות גזירות) קח (להתייחד עם קרבנות:
נשמות הצדיקים בשעת היחוד ומס"נ) .קיח
נז (הקרבת הראש והרגליחדיו).קיד(תגרילתמידין
(גדולים במיתתם  -שמעלים ניצוצות בשנתם)
בכל שנה).
קכג (ספר רפואות נגנז לצדיקים יכולים להמתיק

עניני הרפואות המושרשים בשם אלקים)
קכז-קכח (שימוש צדיקים לתיקון פגם הברית
אישחי רב פעלים המשכת החכמה לכל הפעולות
שבעולם) .קל (המשכת יר'ד לצד'ק ,חכמה
למלכות)

צפון:
קכא

קכ-
צצית:
סד (שתהי' בדקדוק אליבא דכר'ע בפרט בזמן
שאינו מניח תפלין).

קבוע:

פד (קביעות עת)

קבלה (ומקובלים)  -ראה .חכמה (הפנימית).

קדושה:
נד-נה(יחוד ברכה וקדושה קדושה ראשונה עשר
קדושות).
וראה גם:זיווג.

קול:
מז-מח (יחוד קול ודיבור ,הוי' ואדמ'י רצון,
מחשבה ,קול ודיבור).

קוף:

קרי:

לט (פוטר את הצדיק ממיתה ביוה"כ יראה זרע

יאריך ימים).

וראה גם :ברית.
קריאת שמע:

קז-קח (יחוד האמיתי במנר'נ ממש לייחד כל
העולמות והנשמות) .קיד-קיט (בק"ש שחרית
וערביתמקיים והגית בו יומםולילה יחר'עויחו"ת
אמירת בשכמליו בחשאי שחרית העלאת כל
הניצוצין מעבודת הלילה ,ערבית העלאת הניצוצין
נ כשיקבל עונל'ש
מעבודת היום והכל במס'.
בשלימותיזכה לוהגית בו,וכלמעשיויהיומיוחדים
לה').

רב ותלמיד:

א (ההתעלות של'י ההשפעה) .עת-עט
הסברות ומשלים בחכמה רק מרב המקובל מאליהו
או שאר נשמות הצדיקים) עט-פג (לאלהיותפתי
מאמין לכל דבר שהרב עושה לעשות אחריו ,ובפרט
בדברים שאינם ל'פדין אך לא יהרהר אחרי רבו
לא להאמין ברב שאינו מוסמך עדאליהו אומחכמי
הדור הצדיקים) .פו (הוספת הדעת ברב ל'י
ההשפעה לתלמיד).
וראה גם :חסידות
(לקבל

לח (קליפה) נד (ממוצע).

רבים:

ה

רגל:

קורה:

קליפות:

ה (קלי' תניא).יא (שרשן מרגל אחת) .מא-מב
(מצולות ים) .לח (קוף) .מז-מח (רבים דברים
הרבה) .סו-טז (אחיזתם מתחזקת ל'י שקוראים
לאדם בשמות הגוים) .פז-פח (נשהן שולטות
לפעמים על האדם ,אול'כ הוא לרע להן ,כשהאדם
שב בתשובה ומעלה מהןניצוצין ומתעלה גםהוא).

קנה וושט:

פו
קר:
לט (מים קרים).

מז-מח (קליפות דברים הרבה)

יא (רגל א' ושתי רגלים).

רוח הקודש:
צ-צג (דעת שמירה להמבין דבר מתוך דבר בענין
היחודים להשגת רוה"ק הסכנה שביחודים אלו
באם אין חומרו מזוכך).

רוחות העולם:
קכ-קכא

רחמנא לבא בעי:

כח-כס קטו-קטז (התורה מתחלת בבית
ומסיימת בלמ"ד מדות שהתורה גדולה מהעולם).

סור מרע
רע:

כט (יש להופכו לטוב)

רפואה:

מפתחות

ועשה טוב

שפה

קודם השינה לא לישן מתוך עצבות ומר'ש ,ואם
אינויכול  -יעשה חשבון נפשו בקומו לחצות ג'ל
עבודת השינה קודם חצות ,קימה משנתו לחצות
ולא לילךלישן אחר חצות הניעור כלהלילה לשם
תשובה וסיגוף צריך לזהירות מפינוי לבו לבטלה
יכול לישן קודם אור היום לשם צלילות דעתו
בתפלה) .מט-נ (קודם השינה ,בערבית
ובקשעהמ"ט יתפלל שיקום לחצות) .נג (מיתה).
קיח (מיתה גדולים צדיקים במיתתן  -העלאת
ניצוצין בשעת השינה).

קכב-קכד (בן ישראל המתרפא רק בטבע [שם
אלקים] לבדו ללא המתקת שםהוי' מגבירהדינים
מי שאין לו חלק בשם הוי' יכול להתרפא ברפואה
הטבעית לבדה בישראל גם המחלה וגם רפואתה
אינם טבעיים חזקי' נתרפא שלא בדרך הטבע,
ואוו'כ גנז ספר רפואות אך לא העבירו מן העולם
חשב שכל ישראל יהיו במדריגתו ולא יצטרכו
לרפואות הסמים ענשו של אסא על שדרש שלוח הקן:
קכה (מצא קן בראשו של אדם).
ברופאים ולא בה' ניתנה רשות לרופא לרפאות,
ובלי'ז הי' אסור לישראל להתרפא בדרך הטבע
הרשות ניתנה לרופא המקשר עצמו בשורש שלום:
נח-נט פב-פג (הצרות הנובעות מהעדר השלום
הרפואות ,והרפואה תלויה בכוונת הרופא ולא
בין ת"ח).
בכוונת הרפואות הוא הממשיך כח הבורא לסמי
וראה גם :אהבת ישראל.
הרפואה יתפללו הרופא והחולה ולא יאמינו
שהרפואה בעצמה תרפא)
שלחן ערוך:
כח (נחה רוה"ק על מרן לקבוע בסי' רל'א וסי' א'
רצון:
ענייני בכל דרכיך דעהו ושויתי כו').
מז (ומחשבה ,קול ודיבור) .קא-קב (עלית הרצון
רצון פשוט).
שלמה:
צב (במה שהלך אחר הטעם).
רשות:
קיט-קכ (אין שום דבר הרשות ,ונק' רשות
י
ב
ג
ל
ר' שלמה (רזויי):
מצוה) .קכד
סד-סה (פירושו לתי'ך כרכא דכולא ביה ,כלול
שבירת הכלים:
בנתיבות חדל חנמי האמת ,ודבריו לפי הפשט
יא (מהעדר האהבה) .נח-נט (מהגאוה והעדר
מיוסדים על אדני האמת ואינם נוטים מדרכי
האהבה שרש התאות וכל הרע שבעולם התיקון
נתיבות אמיתיות דברי חי'ל).
והתפשטות המדות מנקודה לפרצוף נעשים ל'י
ומם:
השלום).
סן-סז (לאשינו שמם במצרים ל'י קריאה בשמות
שנת:
הגוים מתגברת אחיזת הקליפה ומעכבים הגאולה).
כה-כן
ת
ל
ו
ג
ס
(
.
)
ו
י
ז
ר
ב
ב (מסוגל להתבוננות
סט-ע (בשמות האנשים והמקומות שבתורה יש
סעודה שלישית להנצל מקטגוריא בין ת"ח ,ועצת
רמזים לעבודת ה') .קיג-קיד
היצר לדבר אז בגנותם של ור"ת) פא פג(צדיקים
המספרים בגנות חכמים ותלמידיהם-,ומעשה שטן שם הומה:
שזה דוקא בשעת סעודה שלישית) .פד (קביעא
עא-עב (סגולתציורו נגדעיניו בכל עת הציורשר'ל
בעיני השכל ולא עלנייר וקלף שלאלצייר 'מנורה'
וקיימא) .פה-פז (נשהשבת בתכלית בהירות
ולא לחקוק השם בעמוד שבביהל'נ) .עה (ניצד
השמירה והזכירה מהני להשגה בימות החול צריך
תלוים בו כל הפרצופים וכל העולמות והנשמות).
להכין עצמו לשבת).
קטו-קיח (הוי' ואלקים כלל ופרט הוא).
שוגג  -ראה חטא
קכב-קכד (חיבור שם הויה ושם אלקים ,המתקת
הדינים הרפואה משם הוי'ה ,והשימוש בטבעי
שינה:
[אלקים] סכנה עצומה).
מ-מד (זמנה ממ'נ בשעת השינה חשבון הנפש

הקרמה ודרך

שפו

מפתחות

שם שמים:

כ עא-עב (לצייר השם לנגד עיניו שלא לצייר

'מנורה' ולא לחקוק השם בעמוד שבביהל'נ להזהר
מהזכרת השם בכל לשון) פד קיג-קיד

שכיאי -

ראה הלל ושמאי

ד' שמואל אליעזר (המהרש'א)
ט-י (מפרש האגדות בדרך הקבלה הטעם למה
שכתב כנגד לומדי הקבלה)

שמחה:

כן (לא הוללות) .לו (אם מותר אוחייב לשמוח
לד-
בעסק התורה חדוותא דשמעתתא מחידושי
החכמה הפנימית מועלת להשגה ולהשפעת שפע)
עא (עיקר ההרגל להשגה אחר תקון חצות ובמשך
כל היום צ"ל בשמחה אך לא בהוללות ודב'ט ויהא
מורא שמים עליו) עג (שמחה בשעת ההתבודדות,
מענין התומ"צ שמחה מאהבת החברים ,מהתורה
והחכ' ,ולהרחיק משמחה זרה) פו (תגיע אליו
כשיחדש בתורה)

וראה גם .עצבות.

שמיטות:

צט (דעת האומרים כי העולם מתנהג בסדר
השמיטות וחוזר ביובל) קו (כנ"ל)

שמים -
שמירת הלשון -

לעץ החיים

ראה שם שמים
ראה דיבור

שמן:

ד-ה

ר' שמעון:

(רשב"י) .ב-ג ד (גילה סוד התיקון) .ה (לא ללמוד
על קברו ביחידות) .נ (נתעלה על חבריו בזכות
פרישותו במערה)

שמש -
שפלות  -ראה ענוה ושפלות
שתי הלחם  -ראה לחם
תהו ותיקון:
ראה תכונה

יא (השבירה מהעדר האהבה ,והתיקון מקיומה).

תוכחה:
עה (תוכחה לעצמו) .פא-פב (אם מותר לפרסם

מחלל ה' קודם שהוכיחובינולבין עצמו ,בנראה לו
שלא יקבל ממנו תוכחה ,אם נאמר כשם שמצוה
לומר דבר הנשמע וכו' ואטל שגם ברוה"ק א"א
לדעת אם יקבל הימנו אם לאו)

תורה:

ט (עומקה של תושב"כ ותושבול'פ נגלה ול'י תורת
האמי)( .לטייל ארוכות בכהאר'י ולא להניחמעיון
ההלכה) .כא (צריך ללמוד תורה מכל אבר פרטי
שלו) .כג (להרהר בתשובה קודם התורה) .כז
(יעסוק גם שלא לשמה וללא דביקות להרהר
בתשובה קודם לימודו וסופו שיבא לשמה) לג-לד
(יכיר את מקומו ולא יאמר שטוב שלא ללמוד
מאשר ללמוד ללא דביקות ילמד בקב"ע גם אם
באים לו הרהורים) .כט ,לג-לו (חדוותא
דשמעתתא אם אסורה כגאוה וכמשתמש בתגא של
תורה) מ-מג (האם יעסוק בתורה קודם חצות
סדר הלימוד אחר חצות) .מן-מז (האם יקמץ
בלימוד הנגלה לשם לימוד הנסתר חסידים תורתם
מתברכת) מח-מט (ענין העיסוק בהלכות שלא
יבואו לעולם העולם רושם התורה ומקבל חיותו
ממנה בירורים שטי התורה) .נא *נב(עדיף לעסוק
בתורה מלישב בתענית ,אא"כ צריך לתקן חטאיו)
נג-נד (בדבר לימוד [וכתיבת ד"ת] כשנצרך למקוה
ואין לו) סג (בשעת הלימוד יקשר עצמו ברזא

י

דצדיק לימוד בתפלין דחת) סד-מה (שיהא עיקר
לימודו לכוין להלכה ,אפי' אם לא יארע הדין הזה
לעולם לא למנוע הבחורים מפלפולי חריפות
למעט בלימוד פרשני התאך הפשטנים ,לבד
מרטי'י) .סט-עא (התורה היא נצחית,וניתן ללמוד
בדרך רמז מהסיפורים והשמות וכו' אסור לפסוק
את הפסוק ולדרוש רק על חלקו ,ואין להביא ראי'
מצדיקים שלא נהגו כך בלימוד הדרשיש להתבונן
בעומק הדרשות ומה הביאם לדרוש כך יש לדבוק
בספרי המהתל המבארים האגדות מלימוד הסוד
יראה לקחת מכלענין דרך לעבודתה') .פד(בלימוד
התורה מייחד זרינ ,והריע קביעות עתים לתורה).
פו-פז (שלא יהא עקר בתורה ,יחדש חידושים
ויקבל מכך שמחה והשגה) .פח-צ (עיקר הפלפול
הוא בחכמה ולא פלפול של הבל להרחיק מפלפול
שאינו הלכה למעשה פלפול בחכ' הפנימית עסק
הגימטריאות הפלפול בהלכה הוא לעשות מישאין
ומאין יש ,וע"ז מבער קוצים מן הכרם ש'י עמלה
של תורה תהי' תורת ה' תמימה ללא פסולת,
ובלעדיו אין טועמים מתיקות התורה ואינה
מתקיימת בידו בפלפול התורה צריך שלא יהא

סור מרע

ךעשה טךב

מפתחות

שפז

שכלו נוטה לצד א' כתר תורה הפלפול מסוגל
למדת ההשתוות) .קב-קו (העולם רושם התורה
והנהגתו בעילה ועלול וי'פ התורה ,וזו תכלית
התורה בגין דישתמודעון ליה אסתכל באורייתא
וברא עלמא התורה קדמה לעולם אלפים שנה כל
התורה לצורך העבודה לעשות נח"ר לבורא).
וראה גם .תשובה.
קטו-קטו (מדת התורה גדולה ממדת העולם ל"ג תפלה:
מדות שהתורה נדרשתוי'גמכילין דרחמי מתחלת
יג (תפלה לה' שיצילהו מן החטא מהני לכלמילי).
בבל'ת ומסיימת בלמ"ד  -רחמנא לבא בעי
כג (להרהר בתשובה קודם התפלה) .כז (איש
שמותיו של הקב"ה רושם אלקות)
קכח-קכט
ההמוני לא יאחר זמן התפלה לשם נקיות הגוף
(תורה לשמה חכ' הפנימית טעמי תורה -
ת
ו
י
ח
ה
,יותר מל'פ דיןן ולשם מוחין דגדלות) .לא-לב
שבתורה הנותנת חיות לעוסקים בה מבלעדי
(חכמים שלא התפללו ביום שכעסו בו) .לד(יכיר
י עסק
התורה אין לנפש הישראלי חיים כללוי'
את מקומו ולא יבטל מן התפלה בהעדר מוחין
החכ' יוכל ללמוד תורה לשמה ,שהיא המכשרתו
דגדלות) .נב-נג (בלה"ק דוקא או בכל לשון).
שלאיהי' תגר וסומא כו'ויוכל להיות צדיק ותסיד
נה-נו (צ'ל באהבת ישראל ובאחדות) .סא-סג
כו' התעסקות ויגיעה בתורה נוסח ברכת התורה
(כוונות התפלה שבפל'ח נאמרו רק לקדושיםיחידי
'על' או 'לעסוק').
סגולה עיקר כוונת התפלה היא מסיג ,שפיכת
וראה גם :אגדה .טעמי תורה .תנאים
הנפש והתפשטות הגשמיות בירורי הנפש
ואמוראים
מהכוונות שבפל'ח צריך ליקח דרכי עבודת ה'
תכונה:
לקשר עצמו ברזא דצדיק הדבק בשורש המחשבה
יוכל לכוין בתפלתו כל הכוונות שבכהאריו'ל
קכ-קכב (חג' התנונה אינה יכולה להיות מובנת
בעליות שבתפלה צריך בכל מדריגה להתעורר
ללא החכ' הפנימית ב' תנועות הפכיות בגלגלים,
מחדש באהוי'ר ובתשובה) .פ (שלא ללמוד לעשות
הכרחית ורצונית הוא סוד העיבור לדברי הרמשם,
ממעשיהם של צדיקים המאחרים זמן תפלה).
אך זה לאו דוקא מהלך השמש והירח).
קא-קג (יתפלל על חסרונו ויבקש מזונו אפי'
תלמיד  -ראה רב ותלמיד
כששלחנו ערוךלפניו) .קו-קח (מסוינ ממש בק"ש
ובתפלה להתייחד עם כללות ישראל ונשמות
תנאים ואמוראים:
הצדיקים) .קיט-קכ (כשפועל ל'י יחודים אל'צ
ג (העלימו סודותיהם בים התלמוד) .ט (עומק
לתפלה).
דבריהם נתגלה רקל'י האר'י)( .הכויס והמדרשים
מלאים מחכמת הקבלה חידות רו'לאינן כפשוטן) .תפלין:
סג-סד
ה
צ
ו
ר
ה
(
לשעבד
'
כ
ח
ל
המוחין
האמיתית
ע (עומק המושכלות שבדרשות חו'ל) .פח פט(גם
צריך לשמירה מעולה לבליזיז ממחשבתו קדושת
מ"ש בפשט מדבר בעליונים) .קכה-קכז (פליאות
'
כ
ח
ב
,
ן
י
ל
פ
ת
ה
ויצליח
תפלין דרדרי ודר'ת לימוד
דבריהם שללא החכ' הפנימית א"א להבינם ולקחת
בתפלין דר'ת) .צב (בדעת הזוהר כמה ברכות לברך
מהם לעבודת ה').

התבודדות אפשר שתביא למדות רעות ומעוררת
הדינין ומוחין דקטנות סיגופים ותעניות לא נאמרו
למי שעמלו בתורה ,והוא צריך התבודדות תענית
ללא תשובה לא מהני תענית שקודם התשובה
ושלאחריה)

י

על התפלין).

תנ"ך:
התנ"ך הפשטנים ,תקון חצות:
סד-סה
ד
ו
מ
י
ל
ב
(ימעט
פרשני
מ-מד (זמן חצות קימת חצות תקר'ח סדר
לבד מרטבי).
הלימוד אחר התיקון מ"ש בזה"ק מגודל השמחה
וראה גם :תורה.

תעניות וסיגופים:
י
ג כד-כה (פרישות

מבשר וכו' לרוצה ללמוד

החכמה אינו לעיכובא) .נ-נב (האם התענית
צריכה גס פרישות והתבודדות בדורותינו התענית
מחלשת כחהגופני והיא מנר'נ במעשה תענית ללא

והשכר מקימת חצות יתד ופינה להשגת החכמה
ופתח שער לדופקי בתשובה צ'ל קימה לחצות ולא
לילך לישן אחר תקר'ח אין לך בחיי אדם מובחר
הזמנים ימי חייו כי אם אחר חצות התבודדות
ותשובה שאחר חצות) .מט"נד (קודם השינה
יתפלל שיקום בחצות עת רצון למחילת עונות

שמח

הקדמה ודרך

לעץ החיים

מפתחות

מבחר העת להתבודדות ופרישות בחי' תחי'מ,
וזדונותיו נעשין כזכיות בשעה שהוא אנוס או
שאין לו מקוה) .עא (השמחה והלימוד בשמחה
שצ"ל אחר תקר'ח וילמד אז בעיקר בס' הזוהר
ובכהאריז"ל).

תשובה:
ט (תשרע מביאה לגאולה ,ומושגת רקל'י החכמה
הקדושה) .סו (עיקרה בחרטה ובקבלה ,והסיגופים
אינם לעיכובא) .כא-כה (אם נכשל,ישוב בתשובה
ולא יפסיק מעבודתו גם בפגם הברית מהני
תשובתו שלא יסור שם צדיק ממנו הפשפוש
והוידוי רק בעוונותיו הזכורים לו עיקר התשובה

בבושה ובחרטהעדדכדוכה של נפש כמהמדריגות
בתשובה לדבוק בספרי יראים ובפרט בס' הזוהר

הסיגופים הם רק למרק הגוף והנפש ולא עיקרם של
תשובה להרהר בתשובה קודם התפלה התורה
והמצוה פרישות וסיגופים לא נאמרו לחלושי
הגוף) .מב-מד (קימת חצות היא פתח שערלדופקי
בתשובה הניעור בלילה לשם תשובה וסיגוף וידוי
ותשובה אחר חצות) נ-נב (צ'ל פרישות
והתבודדות יותר מתעניות תענית ללא תשובה לא
מהני) .סב (בעליות שבתפלה צריך בכל מדריגה
להתעורר מחדש בתשובה הכוונות שיסייעוהו
לתשובהזו) .צא (אםאיןבינה [תשובה תתאהןאין
דעת ,אםאין דעתאין בינה [תשובהעילאה ,הבנת
דבר מתוך דבר) קכז-קכח (ל'י החכ'יבין באיזה
מקום פגם,ויוכל לתקן בתשובתו יעשה מצוה כנגד
אותו האבר והספי' שפגם) קל (התשובה [מוחין
דאמא ,צ'ל עם חכמה [מוחין דאבא.),

מפתח הפסוקים
(בראשית ג ,א) והנחש היה ערום ה
(בראשית ג ,יג) הנחש השיאני צא
(בראשית כה ,כז) ויעקב איש תם יושב אהלים .לו
(בראשית ל ,כג) אסף אלקים את חרפתי :לח-לט
(בראשית לב ,לא) ויקרא יעקב גו'כיראיתי אלקים

גי'

עב

(בראשית לט ,יא-יב)ויהי כהיוםגו' לעשות מלאכתו
גו' ותתפשהו בבגדו גו' וינס ויצא גו' מא
(בראשית מא ,מה) ויקרא פרעה גו' צפנת פענח גו'
ויצא יוסף על ארמ"צ :סו-סז

(בראשית מא ,נא-נב)ויקראיוסףגו'כינשני אלקים
גו'כי הפרני אלקים גו' עב
(בראשית נ ,כו)וימתיוסף גו' וישם בארוןבמצרים.

סז
(שמות א ,א) ואלה שמותבמ'י הבאים מצרימה :סז
(שמות א ,טו-יז) ויאמר מלך מצרים גו' אשר שם
האחת גו' ויאמר גו' ולא עשו גו' :סז
(שמותי ,ב) ולמען תספרגו' וידעתםכיאני ה' פו
(שמות טו ,ב)עזי וזמרת "'ה גו' זה אליי גו' .לה

(שמות טו ,כו) כל המתלה אשר שמתי במצרים לא
אשים עליךכי אני ה' רופאך .קכב-קכג קכד
(שמות יח ,ג-ד) שם האחד גרשםכי אמר גו' ושם
האחד אליעזרכי אלקי גו' .עב
(שמות כה ,כ) והיו הכרובים פורשי כנפים עו
(שמות לא ,ב) ראה קראתי בשם בצלאל1 .
(שמות לא,ג) ואמלא אותו רוח אלקים בחכמהוגו'
(ורוי'י) צ-צב
(שמות לג ,יג) הודיעני נא את דרכך :סה
(ויקרא יט ,יח) ואהבת לרעך כמוך נה-סא
(ויקרא כו ,ד) ונתתי גשמיכם בעתם עת
(ויקרא כו,י) ואכלתם ישן נושן (ותרגומו) עז
(במדבר יא ,ז) והמן כזרע גד הוא .קכא
(במדבר טו ,לט) ולא תתורו אחרי לבבכם :כא
(במדבר כג ,כא) לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל
בישראל .ה
(במדבר כה ,יב) הנני נותן לו את בריתי שלום :נט
(דברים ד ,כד) ה' אלקיך אש אוכלה הוא :צז קי
(דברים ז,יד) לאיהי' בך עקר ועקרה ובבהמתך .פז
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ריעשה טרק:

שפם

(דברים יז ,יז) ולא יסור לבבו :צב
(שמואל ב ח ,יג) ויעש דוד שם קיד
(מלכים א יח ,כא) עד מתי אתם פוסחים על שתי
עג קיד
הסעיפים :כח

(תהלים קלא ,א) ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות

ממני :קכ
)
ה
כ
(תהלים קלו ,נותן לחם לכל בשרכילעולם חסדו:

(מלכים א יח ,לט) ה' הוא האלקים :קטו-קיח
(מלכים ב ד ,לט) ויצא אחד גו' ללקט אורות :ג
(מלכים ב ו ,ה)ויהי האחד מפיל הקורה :ה
(ישעי' ב ,ה) בית יעקב לכו ונלכה באור ה' :מז
(ישעי' ו,י) ולבבויבין ושב ורפא לו .צא
(ישעי' כס ,יג) ותהי יראתם אותי מצות אנשים
מלומדה .יח
(ישעי' לג ,ו) והיה אמונת עתך גו' :עא-עג (והי')
עג-פג (אמונת) פה-פו (עתך) פו (חוסן) פז-פח
(ישועות) פח-צ (חכמת) צ-צג (ודעת) צד (יראת
ה' היא אוצרו)
(ישעי' לח ,כא)
ו
ח
ר
מ
י
ו
דבלת
ו
א
ש
י
ם
י
נ
א
ת
ל
ע
השתין

ויחי :קכב-קכג
(תהלים ח ,ז) תמשילהו במעשיידיך .עט
(תהלים יט ,יא) הנחמדים מזהב גו' ונופת צופים.
ח-ט
(תהלים פו ,יא) הורני ה' דרכך אהלך באמתך :טה
(תהלים קג,יט) ה' בשמים הכין כסאו ומלכותו בכל
משלה :צד
(תהלים קיט ,סו) טוב טעם ודעת .צ

(תהלים קלט ,כד) וראה אם דרךעוצבביונחני בדרך
עולם :מא
(תהלים קמה ,יב) להודיע גו' גבורותיו גו' הדר
מלכותו :נח
(תהלים קמה ,יט) רצון יראיו יעשה .קא
(משליי ,יט) ברוב דברים לא יחדל פשע :מט
(משלייא,יג) הולךרכיל מגלה סוד ונאמן רוח מבסה
דבר :עד
(משלי כה ,כה) מיםקיים על נפש עיפה :לט
(משלי לא ,כז) ולחם עצלות לא תאכל :נד
(איוביב,יב)בישישים חכמה ואורךימים תבונה :צ
(איוב כח ,כח) הן יראת ה' היא חכמה וסור מרע
בינה .עד-עה
(שי'ש ב ,ז) עד שתחפץ :מג
(קהלתג,יד)ידעתיכי כל אשריעשה האלקים הוא
יהי' לעולם עליואין להוסיף גו' :קיח
(נחמי'ד,טז)והיולנוהלילה משמרוהיום מלאכה :מ
(נחמי' יג ,נד) ובניהם חצי מדבר אשדודית :סח
(דה"י ב טז ,יב) וגם בחליו לא דרש את ה' כי
ברופאים :קכד

מפתח מאמרי רז"ל

(ברכות ח ,א)מנין שאין הקשה מואס בתפלתן של
רבים :נו
(ברכות י ,ב) חזקיהו המלך כו' גנז ספר רפואות:
קכב-קכד

ן המשומר בענביו :ב
(ברכות לד ,ב)יי
(ברכות מז ,ב) עשרה הראשונים שאפילו מאה כו'
קבלעליו שכר כולם כו' שכר כנגד כולם :נד-נה
(ברכות סב ,א) תורה היא וללמודאניצריך :לד-לה
(ברכות סג ,א) איזוהי פרשה קטנה שכלגופי תורה

תלוין בה ,בכל דרכיך דעהו :קטו
(שבת לא ,א)גיירניול'מ שתלמדני בל התורהכו' על
רגל אחת ,דחפו[שמאין באמתהבניןכו' הללגיירי'
א"ל רעלך סני כו' ואידך פירושה הוא כו' :יא

(שבת לא ,א) נשאת ונתת באמונה :עג-עז קבעת
עתים לתורה :מז פג-פו עסקת בפרי' ורבי' :פו
צפית לישועה :פז-פח פלפלת בחכמה :פח-צ
הבנת דבר מתוךדבר :צ-צב אייראת ה'היא אוצרו
אין כו' :צד
(שבת נה ,א) אמרה מדה"דלפני הקשה כו' רבעריע
אם לפניךגלוי להםמיגלוי כו' אלו בנ"א שקיימו
את התורה כו' :פב
(שבת קד ,א) מ"ט פשוטה כרעי' כו' דלימצי לי'
נפשי' :מה
)
א
(שבת קט ,פוךמעביר בת משיפוסק את הדמעה
בעפעפים :ג
ומכבהשיעי
(שבת קיח ,א) המק"מ שלש סעודות בשבת ניצול

שצ

הקדמה ודרך

מפתחות

לעץ החיים

משלש פורענויות מתבלו של משיח כו' (ופירותיי (בבא קמא פה ,א) שניתנה רשות לרופא לרפאות
(ותוס') קכד
קטיגוריא בדו"ח) כה-כו
(בבא קמא קיג ,א)אין פורטין כו' מתיבת המוכסין
(שבת קכח ,ב) וקורין לה חכמה :קט
(עירוביןיג ,א) ר' מאיר כו'בני מה מלאכתך אמרתי מה
(בבא מציעא נט ,א)המלבין אתפניתבירוברביםכו'
לו לבלר אני .כח-כט
(עירובין כא ,א)זכרי' בן עדוופירשוכו' העולם כולו ל
אחד משלשת אלפים ומאתים בתורה .קטו-קטז (בבא מציעא קיד ,א) הקדש כו' וברכת .נד
(עירובין סה ,א) ר' חנינא ביומא דרתח לא מצלי.
(סנהדרין מו ,א) בזמן שאדם מצטערכו'קלני מראשי
לא-לב
כו' :נז
(פסחים נו ,א) משל לבת מלך שהריחהציקיקדירה( .סנהדרין צז ,א) האמת כו' נעשית עדרים עדרים :ס
קיז
(מכות כד ,ב) ראו שועל שיצא מבית קה"ק כו' וף'ע
מצחק.
'
ו
כ
(פסחים פז ,ב) לא הגלה הקביה את ישראל אלא
עג
כדי שיתוספו עליהםגרים שנא' וזרעתי' גו' :א (עבודה זרה יט ,ב) שיחת חולין של ת"ח צריכה
(יומא יט ,ב) ודברת בם ,בם ולא בתפלה כו' ולא תלמוד :מט
בדברים אחרים :קיט
(עבודה זרה לט ,א) אשה אחת שהיתה נשואה לחבר
(יומא כד ,א) עבודה תמה ולא עבודה שיש אחרי' והיתה קושרתלותפליןכו' למוכסוהיתה קושרתלו
עבודה .קיב-קיג
קשרי מוכס :מו
(יומא כה ,ב) סלקא רגל בהדי רישא :נז
(אבות ב,יב)יהיממוןחבירךכו' והתקן עצמךללמוד
(יומאפו ,א)היכידמיחילול השם אמר רבכגון אנא תורה כו' וכל מעסויךיהיו לשם שמים :יח-כ
כו' ר' יוחנן אמר כגון אנא כו' .כד
(אבות ב,יב) וכל מעשיךיהיו לשם שמים :קיג-קיד
(יומא פח ,א) הרואה קרי ביוה"כ כו' מפישחיי כו' (אבות ב,יד)הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב
(וברמויי שכך הסימן יראה זרע יאריך ימים) לט לאפיקורס :קי
(ראש השנה כה ,ב) אין לך לילך אלא אצל שופט (אבות ג,יז) אםאיןבינהאין דעת אםאין דעתאין
בינה (ור5ר'י) צ-צא
שבימיו .עט פה
(תענית יא ,ב) בר רב דיתיב בתעניתא כו' .נא (אבות ד,י) והוי שפל רוח בפני כל אדם .ל-לא
בי
(תענית כה ,א) מי שאמר לשמן וידלוק וכו' :קכב (אבות ו ,א) כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים
הרבה :מז-מט
(מגילה ו ,ב) לא יגעתי ומצאתי אל תאמן :עז
'
ו
כ
העוסק
בתורה לשמה ומכשרתו
ראשונה קידשה לשעתה :קה (אבות ו ,א) כל
(מגילהי ,א) קדושה
להיות צדיק וכו' :קכח-קכט
(יבמות סב ,א) שלשהדברים עשה משהכו'
ן
מ
ש
ר
י
פ
(מנחות סט ,ב)חיטין שירדו בעבים מהו כו' לשתי
האשה (ותוס') כח
הלחם כו' (ורגעיי) קכה-קכו
'
ו
כ
'
ו
כ
שלא
(יבמות סה ,ב) כשם שמצוה כך מצוה
(מנחות צט,ב)אפילו לא קרא אדם אלא ק"ששחרית
לומר דבר שאינו נשמע :פא-פב
וערבית קיים לא ימוש :קיד-קיז
.
ה
נ
ט
ק
(כתובות קד ,א) ולאנהניתיאפילו באצבע
לז (חולין ז ,ב) גדולים צדיקים במיתתן .קיח
א
י
ר
ו
(כתובות קיב ,ב) דור שבן דוד בא קטיג
בת"ת
(חולין פד ,א) שלאיאכל אדם בשר אלאלתיאבוןכו'
כו' :כה-כו
מי שיש לו מנה כו' לחוש לדברי זקןכו' ממשפחת
(סוטה ד ,ב) אדם שיש בו גסה"ר כאילו בא על כל בריאים כו'לווין ואוכלין כו' :כד
(חולין קלט ,ב) מצא קן בראשו של אדם מהו ,אמר
העריות .לה
דכתיב קינה ודימונה כו' רב גביהא ואדמה על ראשו :קכה
(גטין ז ,א) מא
אמריבה שעמא כו' אלא מעתה צקלג כו' (עוקצין ג,יב)עתיד הקל'הלהנחיל לכלצדיק וצדיק
מארגיזה
אי הוה דבגביהא הכאנו' דב אחאכו' אמד בההכי שיי עולמות :נב
(תורת-כהנים פ' קדושים) ואהבת לרעך כמוך רקע
כו' :סט-ע

סור מרע

מפתחות

רעשה סרב

שמא

אומד זה כלל גדול בתודה .בןעזאי אומר זה ספד (זוהר ב"ב קסא ,א) אקדימת אורייתא תדין אלפא
תולדות אדם זה כלל גדול מזה :נה-נו
שנין לעלמא :ק קה
(תורת-כהנים פ' בחקתי) אם בחקתי תלכוכו'להיות (זוהר וו'ב קסב ,ב) תליסר פקודין הכא [בפ' שמע]:
עמלים בתורה :צ
קיט
(מד'ר ויעיר פ' ט) שכשמלך המשיח בא אינו פותח (זוהרוו'ב רטז ,א)ויראת מאלקיךכו' תמןשריאדינא
אלא בשלום שנאמרכו'רגלי מבשר משמיע שלום :כו' אית אשא כו' .יז-יח
נח-נט
'
ו
כ
דאתעסק
(זוהר וו'ב רכג ,א) והי' אמונת עתך
'
פ
'
ו
כ
(מר'ר ויקרא יד) כלום נתכווין אבאישי כו' אלא באורייתא בהאי עלמא כו' לשם שמים לאכללי
רחמי בדינא נוי לאשדאה דא על דא נוי :פד-פה
להנאתו :לז
(מד"ר ויקרא פ' לב) בשביל ד' דברים נגאלו ישראל (זוהר וו'ג לג ,א) חסד ועםי' דאיהו חכמה חסיד:
ממצרים ,שלא שינו את שמם כו' ראובן ושמעון קכט-קל
נחתין כו' לאהיו קורין ליהודה רופא ולא לראובן (זוהר וו'ג קכד ,ב) והמשכיליםיזהירו כו' ספר הזוהר
לוליאני כו' :סו-סז לאשינו את לשונם :סז-סח כו'באלין לאצריךנסיון :ז-ח
[שלא שינו בנדיהם] :סח-סט
(זוהרוי'ג קכן,ב) אמד ר'שלחבדייא עדאימתניתיב
(זוהרי'א יא ,ב) ראשית חכמה יראת ה' כו' יראה בקיימא דחד סמכא :ט-יב
איתפרש לתלת סיטרין כו' עיקרא למדחל ב"נ (זוהרוו'ג קכח ,א) הולךרכילכו'אזילבגוויהכחיזרא
למאריבגין דאיהו רב ושליט עיקרא ושרשא כו' :במיא כו' ונאמן רוח קיומא דרות כו' :עד
טז-יז
(זוהר וויג קל ,א) (עכ"ד) שמי' דעתיקא כו' ולא
'
ו
ג
ו
(זוהרוי"א מט ,ב) זאת הפעם
הא בסימו דמלין מתפרש באורייתא :קח
כו' .לד-לה
'
ו
כ
(זוהר וו'ג קפו ,א) יומא דא לא קרו ק"ש בריתא
'
ו
כ
ו
ל
א
ע
ד
)
א
ם
י
ק
י
ד
צ
,
ג
(זוהר וויא צ
ן
ו
י
כ
ם
ל
ו
כ
ך
מ
ע
ו
דלבושייכו ידענא כו' :פה-פו
.
'
ו
כ
ב
כ
חולקא
(זוהר וו'ג רסד ,א) שמע ישראל דאיהו יתודא חד
בהאי
דשמעתא
)
א
א
ת
ו
ו
ד
ח
אלמלא
ר
"
ה
צ
י
(זוהר
קלח,
א
'
ו
ו
'
ו
כ
ו
ד
ח
י
י
ת
א
ד
אתרא
הא
ד
ע
ו
א
ד
ו
ת
י
בשכמל'1
למהוי
לא ליהוי .לד-לה
כלא חד כו' :קיז
(זוהר ודב כה ,א)כדיןאוליףלוןבדרך פרטכו'למנדע (זוהר חדש)ויאמר אלקיםיקוו המים ,שאלר'י לר'א
כו' אנאגעי למשאלכו' א"ליאות אנת למשאלכו'
לי' לקוב"ה בכלל ופרט כו' :קטו
(זוהר ונ"ב סב ,ב) אע"ג דהוהלי' מיכלא כו' לא הוה וירא אלקים את האורכיטובכו' א"ל לא חטאה את
מתקין לי' עד דשאיל מזוני' כו' עד דינתנון מבי כו' אזהרה לב"נ כו' :קב-קג
'
ו
כ
ת
ו
ר
ו
א
(זוהר
ל
'
ל
מן
מלכא :קא-קג
חדש)יהי מאורות ,והו כו'יהי
'
ו
כ
דא
דא
ומןכרסייאיקרא
(זוהר וו'ב סג ,ב) בכל יומא וזומא מתברך עלמא אורות אתאצלא מן
כו' רישא מנן בהבדל כו' :קג-קד
מההוא יומא עילאה :פה
צדיקעל שמא (תפלה) מלוך על העולם כולו בכבודך :קו
(זוהרוו'ב קמה ,ב)יוסף זכאהדאיקרי
(תפלה) אשרי איש שלא ישכחך :מג
דסיהרא כו' :קטז

שצב

הקדמה ודרך

מפתחות

לעץ החיים

אישים וספרים
אגור (מובא בשי) צב
אגרא רכלה :קיט קל
אור החיים (לריי יעבץ) סה
אור נערב :ז יד טו
אותיות דריע :מח
אמונות ודעות .קז
אצילות .קד
בית יוסף סג צב (בשם האגור)
בית מדות :נב
.
ם
ל
ו
ע
עג
ברית כהונת
ברית מנוחה :עא
גינת אגוז .קג

מאורי אור :ה יב עגעי קי קיד
ט'
ר' מאיר גבאי:
ר' מאיר פאפירש .פו

מאמד המיליאים)' :ה
מגידמייסרים :פח
מגלה עמוקות :ד לט עג קיג
מגן אברהם .סג
באה"ק
ח ע קכט
מהעל מפראג (ס' תפא"ק
מהרשיא :ט-י כו פו פח צ
מורה נבוכים - :ראה רמב'ם
מוף - .ראה ר יעקב יצחק
מחנה דן :ט
ר' מנתם מענדל מרימנוב :ל סט
גלגולים .יד
ר' דובער (הה"מ ממעזריטש) לז לח עט(וחביריו) ר' מנחם רקאנטי לחבירת) ט
מנחת יעקב :צב
קטז
מסילת חמרים .נד
דןידין - :ראה קרנים
מצרף לחכמה .פג
ויקהל משה :ב-ז ט סה קג קד
ר משה סופר מפשעחארסק :קכה
זהר הרקיע:יז קד
חובת הלבבות .ידככגלנג סב סהעופב צה-קי קז ר' מימה קורדובירו( :ז ל (תלמידי הרמ'ק)
" - --
~יי - ,.ר ,משולם זושא מאניפאלי :כח
קט קכ
חוקר ומקובל :צח
י מב
משני בסידים:י
נועם אלימלך :לז פ קא (לקוטי שושנה)
חרדים :מג מט נב צד צט
טור .סג
נימוקי יוסף :פב
טורי זהב צג קכט
עבודת הקודש (להחיד"א) נב
יאיר נתיב :עת
עמק המלך :נ קג קד
:
ר' יהודה חייט ט
עשרה מאמדות :לז עו
יונת אלם :צח קג קד
פני יהושע :עב
ז
ל
ו
ל
כא-כב
)
ן
י
ל
ב
ו
ל
מ
פרי מגדים :לז מ
ר' יעקב יצחק (הרבי
מז-מחעי עט פג פז צא צג
פרי קדש הלולים (פתיחה לפל'ח) קיח
ר' יעקב צמח :יא נא קי קל
פתיחת שערים :כג
ר' יצחק דלטאש :זי יד
ר' צבי אלימלך מדינוב - :ראה במפתח הענינים
ר' ישראל (הבעש"ט) זיט לד לו לח לטננו סגעו ר'צבי הירשמזידיטהמוב - :ראה במפתחהענינים
עט צג קיח (ראה עוד תלמידי הבעש"ט)
צדיק יסוד עולם :ג
ר' ישראל (המגיד מקאזניץ) קיב-קיג
צדיקים וגדולים:ז (קבלנו מרבותינו) יג (וקבלנו)
ר' ישראל סרוג :נח
יט (שמענו מרבותינו) כט (שמעתי בשם צדיק
כח ה' :פט
אחד) לד (שמעתי בשם צדיק אחד) לט (קבלתי
מרבותי וקבלתי) מא(שמעתי מצדיק אחד שבדור)
לחם שמים :מ
מה (ראיתי אנשים גדולים ראיתי אנשי שם) נ
לקוטי אמרים - :ראה תניא

.

סור מרע

ר37שה טרב

מפתחות

(קבלתי מרבותי) נד (אני קבלתי קבלתי) סב
(קבלתי מרבותי קבלנו מרבותינו) קא (שמענו
בשם הצדיקים) קב (מקובל אצלינומרבותינו) קיד
(קבלנו) קכד (מקובל אצלינו מרבותינו) קכח(ידוע
מרבותינו)
קול ברמה :יא-יב טו
קנה.י נב קו קטו
קרנים ודןידין .ה ט
רא"ש צה קיט
ראב"ד .ג קיא
ראשית חכמה:יז מג נג נד קיד קכח
רגל ישרה לח
רמב"ם יט כג לח נג עת פ פא פג צג צה קג קט
(במפרש) קיא קכא קכג קכד
רמב"ן .ג יד לז עח פ (וחביריו) צח
רשב"א .סה צה
שומר אמונים .צח קג

שמג

של'ה :ז מז עח
שלחן ערוך (ורמ"א) :כח
שער גן עדן :צח צט קא קג קד קו
שער היחוד :קיז
שער הגמול - .ראה רמב'ן
שער הקדושה .כא נח צג
אורה .צא

שערי

שערי ציון .מ

שפתי כהן .עב

תבואות שור :מ

תולדות יעקב יוסף עב
תומר דבורה .עט
ו
ע
תלמידי הבעש"ט :ז ח יט לד נט סג עט
תמונה קו
תניא .כג כט מט נב קיח קכח
תשובות הלן ז

הועתקי'
י*5א"-האש
י '
תש
'
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