
 15 מאיו
 ט צאושרעם

 החיים 5עז ודורהקדמה

1
 הא' השראל של וכן מאין אלקש א"ש המלהדסם הקאש הנאק ההב כנק שלמ8ץ

 טצצ, סיבן טלל תהלה, רומילו
 ועכא זי"ע וצליפה פזידיפשדב זץירש צבימוהדר

 וכספותועלי
 וכו' ניראל של ורבן מאיץ אלוקש א"ש המצרמם הקאדט הנאק הרב כיקמוצע

 טסן, מרבן טבל תהלה, חמ4לו
 ועכא ד"ר "ללה"ה שמירא אייפלך שכבימוהדר
 "עשא בעוב ומב"כ מקופת ובשאר מונקאצשאבקיק

 לאינטרנט והוננשתועתק
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 פש9-ג טאפלע

 יזכרו הלבעי
 הי"ו כקץ הנהק יעקבש"ה
 הי"ו פאהרימשל בונם שמחהשנה
 עש"ק מיזם הי"ו רשע אי" יעקבהרב

 הי"ו מאגו צנימו"ה
 )דך( גוממאן אשבהשראל

 בהדרו כלול עולם לאור הספר להוזמנו בהשתדלותם המסורה שהתםעל

 אמה להוצאת שמורווע דשכיוועכל

 ויתעצרו פצץ ק-השגימע עיה"ק - ראעימעההמשה
 האעם" מכה טיענתם, עיה"ק - המריקיה שנתהומששוה

 עיקופם פרנק, - הההותצלע



 קודשמכתב
 שלע"א אדמו"ר מרן מ"קמאת

 ראבינ~ווישש ליב יהוראמשה
. 

 מונקאמשאבדק"ק

בס"ד

 )י"ייאר חדש באור לראות זוכים שאנו לאלקינו נברך תודהבקול
 מוב ועשה מ"ע מור הק' המפר את לאור( המקניאים בהקדמתבאריכות
 כ"ק של הקדהשות והגהות בהוספות מעומר זי"ע, מזידמשוב מהרצ"הלהנה"ק
 כ"ק עליו כתב תרם"א בשנת עוד אשר זי"ע, יששכר בני בעל אדמו"ראא"ז
 לשרש הנתעים מענינים כלול "שהוא זי"ע תשובה דרכי בעל אדמו"ראא"ז

 וירחם יחום ודהצ"'ת בעוה"ר, בהם נפרצו אשר הזה בדור ונחנניםהחסידות
 ורבים שרינן בחשיכה אשר החג בדור עתה שכן וכל כזה", יתום בדורעלינו
 סובה וכשמועה עיפה נפש על קרים כמים הם אשר מוב, יראנו מיאומרים
 מרחק,מארץ

 אדון לפני רוח נחת מעשינו ויהי ידינו, במעשי ברכה שתשרה רצקויהי
 דיץ, במהרה משיחא מלכא בטשת לקרב ונזכהכל,

 ראבינאדדימהט ליב יהודאמשה
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 אביולנ"ב
 ז"ל פענרל מו"ה בן רהפיאלמו"ה

 תשל"ג סבה י"גנפטר
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 לאור המוציאיםהקרמת

 ספר לאור להוציא כריכנו עלינו גומר הא-ל הימר ו-שבח הנוראיתברך
 צבי רבינו והקדחם הגאון לכ"ק מונ" ועשה מרע "םורהקדחת

 הגאון לכ"ק מהרצ"א" "הוממות סביב זהב זר ועליו זי"ע, מזידששובהירש
 ובכן דיבב. ומנו"כ ממונקאמש זי"ע שפירא אלימלך צבי מרן אדמו"רוהקדרם
 רבותינו, של מתורתן חיים אלקים דבר מבקשים ה יגילו ן חסידים הישמחו
 לאור יוצא כשהוא ד', מבקשי כל לפני נפתח הזה התורה םפרבראותם
 בהדרה. כלול חדשהבמהדורא

 הראשון ספרו נדפם - המרברב הרה"ק הסתלקות אחר כשנה - תקצ"באבשנת
 לעץ ודרך "הקדמה המפר זה היה מזידימשוב. מוהרצ"ה רבינושל
 של חתן-בנו ראפאפורמ, הכהן יוסף מוה"ר הרה"צ ע"י לדפוס שהובאהחיים"
המחבר.

 תוצאות שממנו - הק' הזוהר םפר בלימוד מהקידה אודות לעורר נועדהמפר
 הק' האר"י כתבי ולמוד את ולחזק להכרח וכן ית'. הבורא לעבודתחיים

 שלא "מי ואשר הזוהר", במפר העוורים עינינו ולפתוח להאיר ד' שלחו"אשר
 הזוהר, םפר מעם מעם לא ז"ל האר"י רבינו ומחכמת החים מעץ מעםמעם
 מימיו". מאורות ראה לא תורתו אור ראה שלאומי

 לכל ושאל מוהר"ח של אזהרותיו נכתבו "עץ-חיים" םפר שנראשומהמת
 בנוגע והן מדע" ל"םור שנוגע מה הן האלקיח, החכמה בשעריהבא

 מדברי גם עולה וכך תקצ"ב, העולה צדיקים" ירבו "בך השנה פרט נרשם הספר כשערא
 הספר נדפס - שבשער הלחמית הכתובת לפי הספר שבראש ומהקדמתו הדפוס לביתהמביא
 כנראה אולם ]תקס"ד[ 1804 בשנת ראזאניש, יהודית הרבנית של הדפוס בבית לעמבערג,בעיר
 וחסידות, קבלה ספרי הדפסת שאסרו השלטונות של בישא עינא מחשש רק נכתבו אלופרטים
 שהספר ואפשר זוייף, הדפוס מקום שגם הנמנע מן לא ואילך תקע"ז משנת בכך החמירוובפרט
 בזאלקאוואנדפס

 בית לס' הסכמתו בדברי המחבר( )חתן מראזדיל מוהרי"צ הרה"ק שכתב מה ראהב
 המחבר[, הרה"ק ]של הקדוש פיו ושאלתי שיודפס, רציתי בחיים בהיותו "וכברישראל
 טעם מפני המחבד, בחיי חיבור הרפים לבל עליונין קדושי נ"ע מרבוהיו לו שקבלהוהשיב
 לגלות". ניתן לא אשרהכמוס
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 אור בדרכי ומאיצן למחה, אחת המחבר הרה"ק בהן מארקי - מוב"ל"עשה
 ועכ"י. זי"ע הק' דבעש"ם מוק היכרם שבעת מאור ד5קובלים והעבודההתורה

 מוהרצ"אנ. רבינו לידי זה קונמרם הגק חיותו, בחיים המחבר הרבעורבו
 דאשא, ובעירק דנורק בזקוקק חיים אלקים דברי "דבריו ביבראותו

 מדבריו להשמע איבא טטייתא הלכתא וכמה האמת, לחכמה הלנבותלהלהיב
 הן משלו, מרובה בהוספת מקשיבים" "חברים עבור שוב העתיקוהמהורימא,
 והן מדרשינו", בבית הדברים ונשנו עמנו השי"ת ה" כבר "אשרבדברים
 מהביתא, תות" ואשבחנא חספא, ]המחבר[ החסיד הרב דלה "אשרבדברים
 הדברים". נתרחבו לעמןומענין

 לראשונה נדפסו יחד"( ונעימים נאהבים "צדיקים השנה )לפרס תר"ינשנת
 מוב". ועשה מרע "סור בשם נם נקרא ואז יחד, גם וההוספותהספר

 במזיד המו"ל... ממנו "שהחסיר יעוצה: לא אשר מעשה נעשה זובהדפסה
 העומדים בשנתים ענינים להחסיר זרים ידי בו הגלמו דברים... הרבהובזדון
 לשורש הנוגעים עניכם סעיף... בבל במעם וחסרו העילמו וגם עולם, שלברומו

 למהדורא )בהפבמתו זי"ע תשובה דרבי בעל אדמו"ר ב"ק בדברי -התמידות"
תרם"א(.

 בעל אדמו"ר כשב"ק תיקונו, על החסרון בא תרם"א מונקאמש במהדורתרק
 ומסרן בי"ק, בעצם הכתובות מהרצ"א הוספות את השיג זי"ע תשובהדרבי
 בשלימותו "מתוקן הספר את ונהדפים שביקש מונקאמש עיר מתחרבילמו"ל
 עתה הוכפלה כך שעקב אף הכתי"ק". בפי בנז' החסרונות להשלים ויפה,שלם
 כשמם נם הרי שיעור, לאק עלתה ואיכותן מהרצ"א", "הוספות שלבמוהל
 ואילך מאז גם שנפוצו המהדורות ורוב ~את, לבם המדפיסים שתו לאהבאות
 הראשונות. המהדורות של בחסרוקלקו

 אע"פ הנ"ל" המקובל הרב יד בכתיבת לידי "נשלח הקונטרס כי כותב מוהרצ"א רביתג.
 ההגהות באחת אולם המחבר, של קדשו יד בכתיבת זה שהיה הלשון מורהשלכאורה

 שהמחבר כלומר בע"ח", תיבות מראשי טעות ש"נמשך מוהרצ"א רבינו כותב קנה()אות
 לכאורה אשר - חחם' 'בעץ ופענח שגג והמעתיק חחם', 'בעלי במשמעות 'בע"ח'כתב
 של קדשו יד כתיבת עצם ולא מוהרצ"א. רבינו לפני היתה העתקה אך כי מזהמוכח

 מדדיטשוב.מוהרצ"ה
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 בספר הנאץ מוב כי האור את ד' דורכיי בפני לגלות בקשנו הנוכחיתבמהדורא
 וכמה בכמה לכאן, באו חדשות פנים ובעזו"2י"ת הזה,הקדיש

 הן: ואלו מובות,מעלות

 עינים מאירות ויפות מרובעות באותיות מחדש נסדר כולו הספרכלא.
 אדם. של דעתוהמרחיבות

 של פיענוחם וכן כביאור. שכמוהו וניקוד בפיסוק הדבקים בין ניתןריוחב.
 שגורים. שאינםראשי*תיבות

 נעשו אלו תיקונים הקודמותד. המהדורות בכל שנפלו רבים שיבושיםנתקנוג.
 השוואת ע"פ וכן שונות, שכמהדורות לוח*התיקון ע"פבדרך*כלל
 לקיים כלשהו מקום ש-ט במקרים הנאות. הנוסח וברירת 16 זוההוצאות

 אחר". כ"נוםח אריחיים בין מהן אחד נוסח ניתן הנוסחאות, שניאת
 חז"ל טאטרי הפסוקים, סדר על וכן הענינים, מפתח באו הספרבסוףד.

 הםפר. בנוף מוזכרים מקומן באיזה ומפרים,וא-טים
 שעריו, באי כל לפני הערוך כשולחן מסודר הקדוש הםפר שיהיהכדיה.

 של ולבו עיניו את למשוך ענין, כל ותמצית תוכן הדברים בשוליהוספנו
 ושורה שורה כל העוממים והקדחנה התורה בעושר ויכיר שיבחיןהמעיין
שבספר.

 בחלק נם שנירונו ענינים על מצביעים הדפס, בשולי אשרה"כוכבים"ו.
 נותן הםפר, עמודי שבתחתית ההוספות" "מעין והמדורה"הומפות",
 עצמן. ב"הוםפות" מהצפון כלשהו מושגלהלומד

 הרי הן, הוספות סוגי שכמה אף ההוםפות". "חלק הוא לעצמו מקוםחולקז.
 מוהרצ"ה רבינו הםפר בעלי של מתורתן ורק אך שבלן - שבהן השוההצד
 הק'. מלשונם שינוי וללא מוהרצ"א,ורבית

 ה"הוםפות": דברוזה

 אותם נתבארו שבהן ממקומות נעתקו ה"הוםפות" שבחלק הקמעיםרוב
 עניים תורה "דברי ה"ה( פ"נ )יהלומי ת"ל כמאמר הרחבה, ביתרענינים
 עצמו שהמחבר ענינים נם שייכים זה לסוג אחר". במקום ושעיריםבמקומם
 הביאור את לכאן הבאנו ואנו - הארכהי" אחר "במקום צהר: עלכותב

 גוף היה המדפיס שלעיני אף מטעויות-הדפוס, נוקתה לא תרס"א מונקאטש מהדורת גםד.
 "תיקונים ופלשה על העירו מהדורא אותה של האחרת בעמוד מוהרצ"א רבעו שלכחי"ק
 לעשרות. הם שהשיבושים בשעה בה בלבד,נחוצים"
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 וכר ישראל של ורב, טאין אלילם איש הטפורמם הקרהש הנאק הרב כיקסאת
 ע6",ה טוידיט"יב ונירש ובנלי טרייר שטה סרבן נדל תהלום רומי'לו

 תפיי*ע
עם

 ]העעם[ מהרפאהוספות
 לו וכר גבראל של ורב[ סאובן *ס א"ש הספוהממ הקרחם הנאק הרב פקסאת
 דע כשלהיה שפירא אלימכך צבי סגריר שסו סרבן נדול תהליםרומי

 דינוב אבוהקתכ,י
 דל מהרצ'א הוספות המחבר הנוזנק ככת"ק לאור עתההוצאתע

 הראשונים ברפוסים שנחסרו ההטרונות והשלשת הוסשת דובהעם
 בהסכמהכטבואר

 . ממתקאטש דאמערמאן אר" צבי הךהמרל
 ש8ה6ע מ0ץ 080!087[8א 8שא6שמ
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שנמאטש

 נ5 קאהן יעקב צבי טרה הטופלנ המיד הרבני היה של המשובחבהשם
 י מ': קליין מנחם טרה המיר דבבניהשיתפו

 "- ע0ט[8056א מ5016[8,ו"א
 תרס'א מונקאמש "השלם" מוהרצ'א הוסופות של הראשונה המהדוראשער



 ובמקום צק", ב"המבק הענק נסתיים שכאן או בארוכה. אחר במקוםשבא
 למבינים. המצן את בעצמו ופירש עין מוכה המחבר בנו נהגאחר

 באותו עומק המחבר שבהם ממקומות העתקה הוא "הוספות" של אחרמוג
 העומק לפרק )כגון, ביניתם זיקה אין הדברים בפרמי כי אף בכללותו,ענין
 צדיקים אותם דיברו שבהם אחרים ממקומות ליקום הוספנו הגאוהבגנות
 הגאוה(.מענין

 פי "על של הלשון מצינו מהתצ"א רבינו של בכתביו מקומותבהרבה
 תם, לא בהורה ההולהה כח אולם כו'". חז"ל מאמר פירשתי זוהקדמה
 פעם, בכל חדשים תולדות ממציא ובהתלהבות ובכח בחיות "הלומדשהרי

 )אנרא ובנפש" בתורה חיות על חיות ונטהומף בתורה, נתמדיםודרושים

 הנוכחי במפרו אם והקץ, הונא(. רנ ד"ה פ"א בראשות לפ' רכה מדרש בביאורידקלה
 ונולדו נתחדשו האחרים ממפריו וכאחד מסויימת, בהקדמה הואמשתמש

 תורה "ודברי לכאן. המה גם ותימפו - הקדמה אותה לפי נוספים עניניםלו
 פ"א(. כנ חקת )תנחומא פותח" זה נועל עטה שמה לוה, זהצריכין

 של האחרים במפריהם ונשנש החוזרים ענינם ל"הומפות" נעתקוועזך
 תוספת נראית לא עין למראית אם ואף במקצת. שונה במגתן אלוצדיקים
 כה הנלא א(. נ, )חנטה חידוש" בלא לבית-המדרש אפשר "אי הריבדבר,
 הספר(: מדפי ב לה, דף ח"א צבי )עמית מזידימשוב מוהרצ"ה רבינו שלדבריו

 באו אש ודברות בלהבות הנאמרים דברים כי הלשון, בפל על תגמא"ואין
 אות בכל רבים מעמים מוצאים אנו כן האהבה... מגודל בכפלהדברים
 שהם בתחלה שנראים עם מים, בריכות לכמה מתפשכם נקודה%כל

 מבצם... אש שלתמו בחרט נראה אלו במאמרים הדברים כןמיותרים.
 אותם נם שיכים חח "הומפות" למוג כ"כ". יתור זה שאק מעצמךותבין

 חוזר שהוא לבו, מנהמת וכותב ממביר עצמו מוהרצ"א רבינו אשרמאמרים
 במני". רוח "הציקתני כי מחמת הס% ש%עליהם

 רבינו של חמכתביו מפריו ארבע מתוך נלחמו הללו ה"הומפות"כל
 מוהרצ"א. רבינו של וקונמרמיו מפריו ועשריםמחהרצ"ה,

 עבודת בעניני מאמרים אוסף הוא המפר, בסוף לעצמו ברכה הקמעמדורח.
 מזידימש% מוהרצ"ה רבינו של הק' ממפריו שנלקמ החסידות, ודרכיד'

 ומתיראים נרתעים ושלמים רכש בהיות כן, לעשות לנכון ראינוזי"ע.



 מסודות חק הדד שלל עילאה לצד מלק בכחה אשר הק' בטפריומהעיסוק
 עובר מב* שוממות שבוק העבודה דרכי ומשנא וקחתי, ושמותהתורה
 לב בכל ד' אל ידם על ולהתדבק ומהלקותם, מעמם ממוב למעום בהןהצב
ונפש,

 הודות אשר נ"י, מונרשק וההצע מו"ה להרה"ח ותודה מוכה ונחזק בואוועתה
 ית"ש בעזרתו אנו זוכים זו, שמים במלאכת רבה כי ויגיעתולחכמתו

 כל רהוב על פכרו וכן בהדרו, כלול העולם לאור יוצא הטפר את ורוםלראות
 בהדרו, הטפר לההסות תמנם מכחם שהשקענו החשוביםהאנשים

 הללו והוספות תקונים אשר להשיית בהפילה כפינו ניצא הקה"צ אתבצאתנו
 יתעוררו כך ומתוך הזה, הקדיש בטפר העיון להקל ויטייבונעזרו

 משיח לביאת שפיטה ד', וברבדיות וביראה באהבה ית' הבורא לעבודתהלבבות
 דירן, במהרה בראשינו, ורבינו פניו, לקבל נזכה עדיצדקינו,

 ה'תשנ"ו טבתח"י

 א.מ*ת*הוצאת
 מונקאמש - תורהאור



התכמה
 וקדושו ישראל אור והדרו הדור מופת וקדישא דנהורא בוצינא המפורסם הצדיק הגאוןמהרב
 יורה- על תשובה דרכי ספר המחבר בעל ]זצ"ל[, )שליט"א( שפירא הירש צבי מו"הכקש"ת

 יצ"ו והגליל מונקאטש אבדק"קדעה,

ב"ה
 לבא עוז בנפשם הרהיבו לא אשר הקדושים אבותי אתבונן, מזקנים כי אם לכתוב, ניתןאמת

 ופרשיו ישראל רכב אביהם של טהרה חיבורי בהדפסת הסכמה או הקדמה בתורבכתובים
 זי"ע, זצללה"ה מדינוב אלימלך צבי מוהר"ר רבשכבה"ג אלקים איש הגהיק אא"ז כ"קהוא
 לתורה הזה הכתב להמכ"ז ליחן מההכרח כי גדרנא, לא ענינא רהאי אדעתא זה כלעם

 זה נדפם טוב ועשה מרע המור על מהרצ"א הוספות הנוכחי הקדוש הספר לאשרותעודה,
 במזיד ראשונה בפעם המו"ל ממנו שהחסיר אצלינו ומקובל שמעתי אמנם רבות, פעמיםכבר
 מרע סור הספר מקרוב זה לידי בא שמו יתברך סיבות כל מהמסבב והנה דברים. הרבהובזדון
 זי"ע, מדינוב מהרצ"א רבינו אא"ז מרן של כי"ק בעצם מהרצ"א והוספות טובועשה

 להחסיר זרים, ידי בו ושלטו דברים, הרבה בהנדפם ממנו החסירו איך בראותיונבהלתי
 בודאי ומעתה סעיף. בכל כמעם וחסרו העלימו וגם עולם, של ברומו העומדים נשגביםענינים
 ישראל בני לבות המנהיר ישראל, של ורבן מאורן אא"ז צדיק של מקחו לברר רבהמצוה

 בדפוסים שנחסרו שהדברים ובפרט ולדרים. לארין כספרים, המאירים הקדושיםבחיבוריו
 בהם נפרצו אשר הזה בדור ונחוצים התמידות, לשורש הנוגעים ענינים כמה ישהקודמים
 מסרתיו כן על כזה. יתום בדור עלינו וירחם יחום יתברך והשם הרבים, בעוונותינובמילואם
 לאדפיסי' רוצה אשר מפה"ק, נ"י האמערמאן ארי' צבי מ' המופלג הרבני המכ"זלהמו"ל
 כן על קודש. יד הכתב כפי כנזכר, החסרונות להשלים ויפה שלם בשליבותו, מתוקןאדרא
 מדבריהם ביתם תוך אל ברכה ויקחו נועם, אמרי בשמחת וישמחו ה' מיראי רבים יראובודאי

 דרכנו. ולתקן לבבינו אל הדברים לשום ונזכה ה' ויעזור ה'. שלהבת אש ברשפיהקדושים
 שנים. עשר עד להדפיסו אסור רשותו ובלחי להמכ"ז, הדפסתווזכות

 סלה. טוב וכל ושלום וחיים ברכות חותמי בכלואחתום

 יע"א מונקאמש תרם"א, שנת מבת ג' יום ההתום עלכאתי
 שפירגד הירשצבי



 הישנות ההמכמנת מןליקוט
 ד"ע טוהרצ"ה הנה"ק של לם*ריו ההסכמותק

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

 יוסף מהו' החמיד המופלג האברך אחי חתן הוא המתעסק מבעל ובפרט ומהחברים, מאנשים והסתה ההפצרהגורל
 רוצה עצמו שהוא שאפשר אם מכתבי, העדר על מקום בכל אותו ששואלין האמת( הוא )אם במענה הבא נ"יהכהן

 חלקי ביודעי זה, דבר עשיהי לא שמעולם מה לעשוה הכרחוני זה כל דודו. עם נחשב מהוהו ואין באפסלההכבד
 הצדיק הרב אחי פמירת אחר ויבש יחרב ונהר ים, מני מים ואזלו למעלה גברו אשר בעוה"ר כאשר אומר ומהדה2פל.
 אחד מקום אל השמים מתחת המים יקוו המקרא בנו ונתקיים מזידיכה2וב, נב"ם הירש צבי מהו' קדוש אלהיםאנט

 הנ"ל, אחי את שמשתי שנה ארבעים מנהיגים ובלא תורן בלא ים בלב הממורפת כספינה ונשארנו היבשה,ותראה
 ומדי זכרי בעת מאוד עלי דוה לבי וכעת הים מן המלקק ככלב חסרתי ולא בפשמ, אצלו שלמדתי שנים חמשהחרן
 מרומים, בשמי עולם של ברומו העומדים דברים בינה, אמרי להבק לי אדם בינת ולא דעת בי שאין ואם בו.דברי
 רעת בי שאין הגם זצוק"ל, מאחי קודש כתבי מהדפסת התועלת ולכתוב ארין, ליבשה אלהים ויקרא מקרא ביאקיים
 היא, מה הארץ את וראיתם הפסוק על נב"ם מאחי ששמעתי מה אכתוב עכ"ז מעבים, מפה אף מהם ולמשכיללהבין
 הי' בוודאי יותר לאכול יכול הי' ואם לעולם, טוב ומשפיע נפשו לשובע אוכל הצדיק הנה בילדותו, עוד אמראשר

 בראיה לפעול פעולה, איזה עוד "ם כי אמר יכול, אינו לאשר אך מאכל(, יצא מהאוכל )כנאמר ויותר יותרמשפיע
 על אומר השפל אני כן היא. מה הארץ את וראיתם הכתוב כוונת וזהו בראיה שמזריע אחד עוף ש"ט כמובעלמא,
 שצדיקים בו והראי' ההגיון תועלת אך מה, עד יודע אתנו אין ימצאנו, מי עמוק העמוק זצוק"ל אחי קודשכתבי
 בלהב הצדיקים לב והתלהבות ותשוקת ורצון ארין מוב כל ונפש בגוף לנפשו יפעול בו והראי' חפץ, ארץנקראו
 צורים ונקרת במחילות מפניו ולבוא יוצרנו, בוראינו גדולת להכיר בו בעלמא בראי' בנשמתו להאיר מעצמוהעולה
 הספר זה יקנה וכאשר הצדיקים, ותשוקת חפין יראה כאשר הבושה, מסוה בפניו ולנקום נאונו, והדר עוזומפחד
 ינטשו לו רוח ונחת עיניו וראות חדש יב יו יקנה בוודאי באסת, תשובה יקדם אשר אחר בו, לטעייןויראה

 לישראל מוב אך ובזה ח"ו, טחלה וכל נגע כי רע טפיושטירה
 בעד ונפש בלב עני ענות שקץ ולא בזה לא מאשר וחסדים רחמים מבקש אאטים, חדל והנבזה השפל העבדדברי

 טשה הק' ב"י,עמו
 תרל"א()עטרת-צבי,

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

 שבאים היויים קודש טרי ום' ישראי בית זצ"ל, צבי ר' הקדוש רבינו דודי ספרי לקרא ועוד כיהודה באתיהנה
 ע"י רבינו דברי על יגיעות לי שהיה בשביל אמנם כבירים. מימים ישראל בכל נתקבלו כבר אשר מחדש,בדפום
 נפלאות נפלאים רברים לעולם, באו לא עדיין אשר הקדומים דנריו ישראי בית בספר התורה מודות בכמהתלמידיו
 ממוטלא, נ"י כ"ץ יוסף מוה' החמיד המופלא הרבני ע"י לעינים ומום האור ומתוק לדפום שיבא עתה עד רעיםתמים
 דודי זכות בודאי ע"ב העמרה, במי אלא נקראה המצוה ואין מצוה, כעושי מצוה לעושי הנטפל כל ז"ל אמרווכבר



 רבי נמר שרה חיי פרשת רבה במדרש וכמבואר טחדש, הספר שיקנה לטי ובבא בזה יעולם יעטוד הקדושרבינו
 מקיים כאי צדיק של מקחו שמברר מי כל ללמדך הדברות עשרת כנגד כו' חת בני כתיב פעמים עשרה כו'אליעזר
 ישרש ביר וספר צבי עטרת ספר זלה"ה רצ"ה הקדוש מרן בספרי לעיין מועמת בהערה ודי ע"כ הדברותעשרת

 הקדושים דבריו ונועם יופי בדפוס מחדש יבואו אשר היולים קודיי פריוס'
 מזידמשוב אייויק יצחק הק' התורה, לכבוד המדברכ"ד

 תרכ"ה()בית-"טר~ל,

 טזידיטשוב אחזיק יצחק מוה' הקדוש הצדיק מהרב עוזמכתב
 עליו כמצוה הקדוש הזוהר על צבי עטרת מפר בהדפסת כעת עוסק נ"י הכהן יוסף מ' החסיד הרב ידירינולאשר
 להמדפיסים מכתב נתן וכאשר בנמצא, אינם קמאי כי שנית לבה"ד להביאו שלימ"א אאמו"ר קדושת כבודמאת
 ידידינו והנה הדברות עשרת מקיים כאלו צדיק של מקחו שמברר מי שכל שרה חיי בפ' המדרש והביא לבובדק"ק
 א"א ביקש יאת היא, רבה הספר הוצאת כי הספר, כל את לגמור רב סכום לו ונצרך בראשית ספר בגמר עומדהנ"ל
 מן לו יוסיפו המוסיף וכל פחות, לא ר"כ א' קדימה מעות כ"א לו שיתנו רבינו בתורת וחפצים שלומו דורשי מאתשי'

 לו יתנו צבי עמרת הספר מכבר לו שיש מי ואפי' הזוה"ק. כל על צבי עטרת הקדוש הספר לגמור יוכל למעןהשמים,
 ו"טינ ר"כ א' ג"כ לו יתנו השני חלק גם לאור יוציא כאשר ואי"ה כולו, את לגמור יוכל למען כנ"ל, קדימה מעותג"כ
 בהסכמת כמבואר בהדפסה, גבולו להשיג חולין וחללה הקדרם הזוהר כל על הלז במחיר הקדוש רבינו ספריכ"א

 שלום ובזה יחי', עליהם ה' הדור וגדוליגאוני
 טזידיטשוב ?יפא סענדר הק' נאום שי', אאמו"ר בציוות הכותבהכ"ד
 נ"י ר' החסיד להרכני לסעד זה המכתב לקיים בקשתי בהצלחה, יברכס השי"ת הנדיבים ידידינו לשלום אניפורם
 מתומכי להיות ותזכו לעיל, הנזכר בסך קדימה מעות לו ותתנו הקדוש, הזהר על רבינו דודי מפר לגמור שיוכלכ"ס

 מאושר ותומכיה כאמוראורייתא
 מזידששוב אייזיק יצחק הק'כ"ד

 תרל"א()עטרת-צבי,

 מזידיטשוב אייזיק יצחק מוהר"ר הקדוש הצדיק מהרב עוזמכתב
 ההדפסה עמר שהיום להיות אך זללה"ה, רבינו ספרי את "קנות אחב"י את לזרז אחד פעם כתבתי שכבר אמנםאם
 לבקש הפעם עוד באתי זצוקללה"ה, רבינו מכת"י יקרות הוספות כמה ועוד השמות הקונמרס עם הזוה"ק כלעל
 החלקים, שאר גס לקנות עצמו את שיזרז בקשתי הא' החלק קנה שכבר מי אשר ידידינו מאנשי ובפרס אחב"ימאת
 שי רבן רבינו וזכות זצוקללה"ה. רבינו של הקדושים ספרים לנפשו מוס קנין מחדש יקנה עתה עד קנה שלא מיוגם

 יעטוד זכותו יוחאי בן שטעון רבי מתלמידי שהוא הקדוש מפיו שמעתי וכאטר ובבא, בזה יחם יעמודישראל
 לנפשו. מרגוע יהוה רבינו דודי ופירוש הקדוש הזהר ובספרלנו,

 מזידימשוב אייזיק יצחקהק'
 תרל"ב( ח"כ,)עטרת-צבי

 שפא סענדר מוהר"ר ויראה בתורה המופלג החסיד ובקי החריף הגדול מהרבמכתב
 מזידהטשוב ר"א אדמו"ר וקדוש צדיק לאותו בן זידיטשוב,האבד"ק

 הקדושים ספריו אשר יען זידימשוב, מפה נבג"מ הקדחו רבינו בתורת וחפצים האמת דורשי לכל להודיע באתיהנני
 ע"פ היתה וזאה בדפוס, הי' לא עדיין אשר קונמרסיס כמה ישראל בית בס' כעת ונתוסף שנית, הדפוס לביתהובאו

 הק', המהבר ח"ב נ"י הכהן יוסף מהו' ההסיד הרב לידידינו שנתן בהסכמתו כתב כאשר שי' מאאמו"ר רבהשתדלות



 המפרים זאת לקנות הנ"ל ידידינו במעד להיות שלומו דורשי מאת שי' א"א בעלט רבה, הדפוס הוצבע כיולאפטר
 ושראי בית ס' הינו לאור, השיאאשר

 פני להאיר שנית צבי עפרת ספר לאור שיוציא נכדי הרויים קודש *רי וס'
 יש נאסר ע"ז במחירו, יהרבות מהונו ע"ז שיפזר סי שכי שייברא אאסחר ומבפיח האמת. חכמת מחכמתותבל
 זכות בשדו יגן צבי, עטרת ס' יהדפיס בנקי שיוכי כדי יבה"ד יהסביאו בזה שיסיע סי וכי עוד. ונטףפפזר

 ובבא. בזה זצוק"יאדוטו"ר

 הרב בלאאמו"ר ייפא סענדר הק' נאום זצוק"ל, מק קדחטת ספרי תבל פני על שיתפרסם למען המדברהכ"י
 טידששוב אייזיק יצחק מו"ה כקש"תהצדיק

 תרכ"ה( הלולים, קדש)פרי

 צבי יהודה מוהר"ר לו יאמר קדוש אלקים איש המפורמם הצדיק הגאון מהרבמכתב
 זי"ע הקדוש המחבר חתן זצוק"ל, ראזדייהאבריק

 קודדו, בהררי ויסודותם יהלכון קדוש ממקום אשר החמידים החבירים לכבוד ומתוקים ארוכים המוכיםהחיים

 בכלל ולזרעם ביתם ולכל להם שלם מושבותיהם, מקומות בכל זצוק"ל הקדוש ומורי חותני הקדומי רבינותלמידי
 חותני רבינו כבוד ראשינו נזר הוא המהור צניף מצנפת והוסר העמרה הורם מאז הן שלם. הכל להם שלםובפרס
 בפניני לבותם להעיר החבירים נפש להלהיב ואמרנו ההם, בימים ובפרמ חזון ואין החכמה מעיינות נמתמוהקדוש,
 מראשית דפסנו מועם ודפסנו אחריו, ברכה להשאיר לבו על אלה כל הי' חיותו בחיים אשר הקדוש רבינו נועםאמרי
 האהבה על אשר הומבעו, הפנימיות החכמה אדני מה על הודיע למען הבחירה משפס להם אמרנו כי קודש,אמרי

 שם אשר הזה"ק על הקדדת חיבורו ועקר יתברך. לאהבתו הדרך רק דבר ואין ישתרגו, שרשיה העיקרי'והיראה
 צדקות יתנו שם אשר חי, כל מעין נעלמה ההיא חוצות, פני על אורו הי' לא עדין בינתו לב ורוחב חכמתו עוצםהראה

ה'.
 יומף מהה' החסיד המופלג הרבני גיסי חתן ידידי הוא נכדו, בעל על חיבוריו הדפסת עול העמסנו מאז כאשר כןועל
 להגיהם יוסיף ועוד מוגהים, הכתבים לו וממרם תבצענה ידיו הגדול חיבורו להדפים בדעתו אשר עתה גם כןהכהן,
 להדפיסם ידינו לאל ואין דפין, מאות בכמה למעלה ונסבה רוחבו הוא הגדול חיבורו לאשר ואולם הסובה ה'כיד
 הכהן מוהר"י בנסוע כעת אשר בדעתינו נגמור ע"כ בחכמה, החפצים החברים דסייע אשר ממש בו ש"2 בסיועזולת
 ליחן וגם מאתו הקונמרם ליקח עמו, חמדי יגמרו בשתים אשר החבירים פני לבקיע באנו הנדפס, ב"י הקונמרסלמכור
 כי עבורו, טוב יסייף הקדוש רבינו יזה הפטייע כי בודאי אחיי, אומר ומה הנדפס.. החיבור על קרימה מעותלו
 פיו ושאלתי שיודפס רציתי בחיים בהיותו וכבר הזוהר. על חיבורו שיודפס חיותו בחיים בהיותו ונתעו חפצו כלזה

 לא אשר הכמוס מעם מפני המחבר בחיי חבור הדפים לבל עליונין קדושי נ"ע מרבותיו לו שקבלה והטיבהקדוש,
 עיניו.. תאורנה הזה בחבור יודע לאינו וגם האר"י, רבינו דרכי להיודע מזה גדול דבר אין כעת אולם לגלות.ניתן

 נפש לב ולהעיר המחבר הקדוש רבינו נפש ולכות באחריתם, להם להמיב החבירים נפש פני שיחו ושופךהמעתיר
 זלה"ה הקדוש המחבר רבינו חתן מראזדל הירש צבי יהודא הק' לידידי ירידי דברי התמה, העבודהעובדים

 תרכ"ה()בית-ישראל,

 המחבר הרב חתן טקאזוועץ תטף מו' המפורמם המאה"ג הצדיק מהרבמכתב
 כביר ימים וזה כל. על המבואר הקצוב מחיר בעדו ונתון הזה הספר את לקוח אהבה, בבקשת מבקש אנכי אחיאת
 בהיר אור ראינו לא אלקים ארון נלקח ומאז צמאק, המרוה דבר יעף את לעות לדוות נפשינו כלתה וגם נכספהאשר

 חסידות גודל לבל ידוע והנה הק'. חורתינו סחרי תעלומות לאור להוציא במשתדלים ד' זכרו ועתהברוחקים,
 כאוטר ונמתר, במלה בתוה"ק דעתו ועומק ובינתו חכמתו ורוחב זצוקלה"ה, הקדיש אדומור"ח וקדישתופשיטות
 אשר ומובמחני כזו, רבה מצוה לדבר המסיעים מן היו אחי נא עתה עתה. ונם מט הדור וקרחטי נאום עליוהעידו
 עשות חפץ ברברי מבוקשו בו ימצא וא' א' כל גם עכ"ז חי, כל מתף בתעלומות הם הקדחט אדומור"ח דברי כיאם



 חיבור את לקנות כאו"א אלי ישמעו אשר באחיי ובמוחני הקדיש הזוהר כספר ד' ויראת מוסר מלא הוא כי קונו,רצון
 האמת. לעבודת להשכיל הוא נחמד כי ומאוד, נפשבכל

 הק' המעתיר דברי אמן ישראל ולכל לכם וברכה ושלום מרחשון, ד' כפול, טוב בכי חיי"ם, באו"ר לאו"ר נזכ"הובזה
 זצקל"ה המחבר הק' אדומו"ר חתן מקאזווע, הלוייוסף

 חרכ"ה( הלולים, קרש)פר

 דינוב דק"ק אב"ד א5ים5ך צבי מוה' הקדוש הגאון הרבהסכמת
 וקדושו ישראל אור הקדוש הרב לכבוד מקשיבים חבירים בהתוועדות זידיטשוב בק"ק הנכבד הוועד ביוםבהיותי
 משתדל הוא והנה הכהן, יוסף מוה' כ"ש בתומו מתהלך הוותיק המופלג הרבני לפני בא והנה הירש, צבי מהו'כיק
 הרבים את וזיכה זכה וכבר הקדוש ידו מכתיבות טהורות אמרות גנוזה חמדה תעלומה לאור להוציא מגמתובכל
 הקדוש הרב מחותני קדושת כבוד אשר עמנו בת שער לכל ידוע אבל רבות. ביגיעות לאור הוציא אשר אמרותבקצת
 ופרישתו קדושתו גודל עם אשר לכל וידוע הזוה"ק, על פירוש לחבר נפשו ובמסירת רבה ביגיעה השתדלהנ"ל

 לתכליתה לפרשה הערה מקורה ואת האמת, בחכמת בדורו יחיד והי' ובינה, חכמה שערי לו שנפתחו זכהוחסידתו
 עמו פלפלתי הקורש, צל בצלו מסתופף בהיותי בינינו מצוי חיבה של הדיבור כשהיה פעמים וכמה העבודה. סדרעל

 הוא והנה הלזו האמת בחכמת השגתו עומק מלספר הקולמוס ילאה לזה, זכה דהומים מן אשר וראיתיבחכמה
 תאיר כי בטוב וידעתי הזוה"ק, על חיבורו לאור להוציא כעת כהשתדל הנ"ל הותיק ההנה אזנים, לה עשההקדוש
 ה' יה" הנ"ל, הותיק הרבני ליהיףי הדיוט ברכת ברכתי כה ע"כ כל. לעין חיבורו לראות נזכה כאשר מכבודוהארץ
 כזו גדולה מצוה לדבר לו המסייע ולכל הפועל, אל הכח מן מחשבתו להוציא יסייעוהו השמים ומן עמואלקים
 הרב טחו' כ"ק וזכות זאת יעשה אנוש אשרי לו, מוסיפין המוסיף וכל בעזרו, יהיה והש"י ובבא בזהיתברך
 אמן ב"ב שלימה לגאולה ונזכה עוים, עד ולזרעו ולבניו 5ו יעמוד ז5ה"ע המהבר הירש צבי טוה'הקדוש

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

 תרל"א()עטרת-צבי,

 טריטינוב הכהן צבי נ"ע קדישא בוצינא הקדוש הצדיק הרבהמכמת
 דנהורא בוצינא המפורסם החסיד הקדוש הרב של קדושתו תפארת והדר יקרת גודל הארץ בכל זאתמודעת

 קדושתו וגודל בתורתו הופיע אשר מזידטשוב, זלה"ה הירש צבי מוה' הגולה בני של רבן המאירהאספקלריא
 הקדושים דבריו לאור יכול וכבר בו דיבר אלקים רוח אשר א"2 בתורתו, תבל פני האירה אשר תורתו ואורוחכמתו
 הרבני הלזה הא"ש ועתה כלפידים ובוערים המתוקים דבש מצוף עיניו תאורנה הוגה כל אשר כספיריםהמאירים
 ביעקב ולחלקם חוצה מעיינות להפרן הקדושים דבריו את והמביא המוציא הוא תבונה א"2 רוח יקר ומופלגהמופלא
 של רותו ונדבה הקדוש, הזוהר על פירוש ברכה אחריו עוד השאיר הנ"ל הקדוש הרב ועתה בישראלולהפיצם
 מאמינים ישראל בני אחינו ועתה מרובים. הדפום הוצאות צרכי רק הדפום מכבש על להעלותו .. הנ"ל היקרהרבני
 שיוכל כדי לעשות החל אשר את מעשהו לבצע שיוכל בכדי זאת רבה מצוה בדבר מסייעים נא היו מאמיניםבני

 אנכי, עשיתי כאשר קדימה מעות לו *תן תעשו וכן תראו וממני לכם, תחשב וצדקה למוב, במלואה הקודשמלאבח
 על מגמתו וכל ורוחו נפשו ונותן ז"ל הצדיק הרב של תורתו עם שעושה אמת של בחסד לראות התבוננתיוכאשר
 דשנים בדד בטה ותנכן בארמנותיו שלוה בחילו שלום ויהי המשולשת, בברכה אותו ברכתי יוסף ברכתהענין,

 יגן הנ"י הצדיק הרב שי תורתו וזכות בקבר. דובבות הצדק של שפתותיו להיות רק זאה עושה שהואבטירותיו,
 ויתברך ידם, משיח ובבי באסמיכם הברכה את אתכם ה' ויצו עוים, ידורות בניכם בני וע5 בניכם וע5עריהם
 עוים. עד זרעכם וזרע זרעכם וספי טפיכם התורה טפר יטוש ויא ושיטים יראים בצדיקים בטניכם פרי5כם



 יעשו שבוודאי ישראל בני באחינו אני ובמוח הקדותה, תורתו ובכבוד ז"ל הקדוש הרב נשמת בכבוד המדברהכ"ד
 ומצפה ישראל לכל נאמן אוהב דברי ישראל, לכל שלום אומר הקדושה, חורתינו וכבוד הצדיקים אהבת כבידלמען

 מרימנוב כהן צבי הקמן תמיד, ושמחתםלישועתם
 תרכ"ה()בית-אוראל,

 קדוש אלקים איש המאירה אספקלרי' קדישא בוצינא המפורמם הצדיק הרבהמכמת
 טרטש~ייאן מקיק זצ"ל טריירמוהר"ר

 מופלגים, לומדים ע"פ בנוים אשר קדושים ספרי לקנות אי"ה רוצים דמע"ל הרבנים כבוד אשר רואי אחריהנה
 לא והספר החים עולמו הבורא כשיגזור אקנה מהקיר"ה רשיון ע"פ כשיגמור אי"ה במליצה השפל אני גםאמרתי
 לומדי שנזכה רצון ויהי חזקתו, על רבא גברא ואוקי הסתם, מן דמע"ל הרבנים הלומדים על א"ע תמכתי רקראיתי
 בנקל שיהי' כדי התחלה על נתנו שכולם כמו נתתי וג"כ הפועל על מכח להוציא יעזור המוציא וזכות לשמה,תורה

 מרבים אמנע לא וגםלהוציא,
 זלה"ה]1[ תאירהק'

 תרכ"ה()בית-אוראל,

 קאייש דקיק יצחק מוהר"ר הצדיק מהרבהמכמה
 כבר אשר חן חכם פי בדברי הרבים את מהמזכים להיות ד' זיכהו אשר יקר, נפש מתומכי מלהיות אמנע לא אנכיגם
 נפשות עוד לזכות עלי גס אי"ה יודפסו מאשר א' ספר מקבל והנני ולכ"י לנו יעמוד זכותו חכמתו, בשעריםנודע

 ספרים. כמה עוד שיקבלו אנשים להשתדלאחב"י
 קאל"2 בק"ק החונה מפרעמ"2לאן, זצוק"ל ארי' אהרן מוה' המנוח המפורסם בהרב יצחקבאום

 תרכ"ה( הלולים, קדש)פרי

 םאנז דקיק אב"ד חיים[ ]מוה"ר המפורמם הקדוש הגאון הרבהמכמת
 המפורסם הקדודו הרב של בנו חתן נ"י הכהן יוסף מוהר"ר המפורסם החסיד כו' הרב ידידי כבוד מאתנדרשתי

 הקדוש ספר הדפוס על הפעם עוד להעלות אתו להסכים מזידששוב זלה"ה הירש צבי מוה' מו"ר מופ"הא"א
 מעם כי הזה, היקר ספר מחדש להדפיס מאוד ונכון ראוי ובאמת הנ"ל הקדוש ח"ז מכבוד הזוה"ק על צביעטרת
 למען הנ"ל כו' הרב ח"ב של גבולו להשיג שלא מאחב"י מאוד ואבקש הרבים ~כות גדולה ומצוה כעת, נמצאאשר
 לא ישראל שארית כי ואקוה כו'. מצוה ושומר קדמונים, ובח' תוה"ק עפ"י הנאסר גבול השגת באיסור יכשלולא

 הנ"ל. מהר"י הרב רשות בלא הזה הקדוש הספר אדם שום ידפיס ולא עולהיעשו
 והגליל צאנז דק"ק אב"ד היברשטאם חיים הק' לפ"ק, בה' ישטחו וצדיקים שנת למב"י כ"א ה' עה"ח באתיוע"ז

 תרל"א()עטרת-צבי,

 קאםיב מק"ק חיים מוה"ר קדישא בוצינא המפורמם הצדיק הרבהמכמת
 דק"ק זצוק"ל הירש צבי מהו' המנוח המפורסם הצדיק הרב ממחותני נדפסו כבר אשר המפריס שראיתי אמתהן

 מה להדפיס ורצונו האברך. לפני בא כעת ע"כ זה על מעירק רואיהם כל אשר בפיו, היתה אמת ותורתזידמשוב,
 רק בנסתרות, עסק לי שאין אף עליו מעירק שנינו גדולי וכל הזוה"ק, על פירוש ברכה אחריו הצדיק הרבשהניח
 חכמתו, תעלומות לאור להוציא זו מצוה לדבר המסייעק מן שהייו לבקש אני גם באתי ע"כ הנדולים, ח"ישראיתי

 כשינמור. אי"ה ספר אקח אני גס ע"כ עבינו. יגן ונכותו כבודו, זה ורצונו בוודאי רצונווזה
 זצלה"ה המנוח הצדיק בהרב חיםהק'

 תרכ"ה()ברז-אוראל,



 אוהעי דק"ק אב"ד טשה[ ]מוה"ר המפורסם הקדוש הגאון הרבהסכמת
 עולם, יסוד צדיק קדוש, אלקים איש עליון קדוש המנוח עמו, וידיד ה' ידיד כבוד ה"ה ראיה, צרץ- איןהמפורמם

 הירש בבי מוהר"ר כקה"ת ומפורמם, כידוע מאוד גדול מקובל שהיה ידות, עשר לו ובנסתר בננלה,מופלנ
 על פירחח ועשה נדפם, וקצת קדושים חיבוריו ברכה לנו ונתן הרבה, תלמידים והעמיד ישראל, של רבןטידימשוב

 נאמן, קדושים ועם להפליא, עד זו בחכמה ודעת ובינה בחכמה ומלא ונדוש מלא שהיה נאמנה ידעתי הזוהר.כל
 מן יתברכו דמים מתן ומקדמים ומסייעים העוזרים ע"כ אדרא. להדפיסו רבה ומצוה ואמת נפלא פירוש הואובודאי
 לש"ש. הוא ואולי בם, תלוי יהיה הרבים וזכות רבים מזכים המה כי באנ"כ הנאסרים הברכות בכיהשסים

 בוים טייסי סשההק'
 תרל"א()עטרת-זבי,

 טסטרעטין צבי יהדדא מוה' הקדוש הצדיק הרבהסכמת
 כבוד בדורו מופלנ הקדוש מרן קדושת כבוד של אורהו קום לא מי על השמים, בחצי יזרח כי השמש על יניד זהמי
 ועתה יזהירו לעד קדושות אמרות רחוקים, ואיים תבל פני יאיר אשר הקדוש מפרו את לנו ונתן הירש, צבימוה'

 ברכה. יאהייכם יכם יהיה יטען לכם הקדוש ספר את קחו אחיבואו
 זלה"ה זאנוויל שמואל מו' בהמנוח צבי יהודה הק' המחבר, קדושת לכבוד המדברדברי

 תרל"א()עמרת-צבי,

 בדטשאטש דק"ק אב"ד דוד אברהם מו' הקדוש הצדיק הגאון הרבהסכמת
 ד"ק ההדפסה אודות ממפרות כבוד מבארות תהלות מעלות מאמרות ועתר התעוררות הרבה כתבתי כאלו נאיהיה
 להרבות מליצות הרבה כמו הנחוצות מרדות מצד בכך די נא ויהי' מזהירות, הרקיע כזוהר יקרות טהורותאמרות

התאמצות
 בומשאמש החפ"ק דוד אברהם הק'נאום

 תרל"א()עטרת-צבי,

 טדנקאטש אבד"ק עזריאל[ ]מוה"ר הצדיק המפורסם מהרבהסכמה
 להנדיל הרבה הנעימים אסריו לשמוע לאורו וזכו בשחקים, הוא בהיר אור ראו לאשר ובפרם ראי', א"צהמפורמם

 שלו העם ואשרי תהלה, דומי' לו ימק, מי להלל, שבחו מור, נוספות שושנים, שפתותיו פענח צפנת ותושי'עצה
 להנות זכינו והנה אמונה מאלהי רצון ויפיק תעלומה לאור להוציא ולמעד לעזר להיות ברכה, ישא מאלקיםככה,
 אשר מאורו להנות שנזכה ויהי' יתן ומי פנינים, יערכם לא אשר קדוש אמרי צופים ונופת מדבש מתקה המטהבקצת
 יראה ראה בלבו, ד' יראת נגעה אשר כל לכן חמירא. כל בביאורו לבב בר כל יחזו בעין עין אשר הרקיע בזהרזרח

 על הביאור מפר וליקח הקצוב, כפי קדימה מעות ולסמור הדפסה מעשה להחיש בכדי זו מצוה לדבר נמנהלהיות
 ויגידון יעידון ארץ מנאוני מהדותא יקר וחזו הקדוש. סמיו שסעתי כאשר רע, סכי לשמירה בביתו ויהי'הזה"ק,
 לבלתי חוק יאמר ולאחיו יעזורו רעהו את איש ע"כ אמיתית הידיעה להם קדשו חצרות רמסו אשר תפארתו,יקר
 כי ממון, להוצאות תחשו ואל שלו להתלאות נא פנו בו. תלוי הרבים זכות הרבים, לזכות המשתדל פני ריקםהשיב
 ובוכות יקרה מפנינים לאור ולהוציא במצוה למרוח לבו נדבות על תפארה בנזר ולעמרו יפות פנים במבר לקבלויראו

 לפ"ק. יחדי"ו ב"ה בהתאסף תאיר בציו"ן חדש לאור במהרה מכהזה
 מונקאמש חפ"ק עזריאי הק' תקצ"ה, כמלו לחודים באחד ב'ידב

 תרכ"ה( הלולים, קדש)פרי



 טבארניפקע יצחק יהודה מוה' המפורמם הצדיק מהרבהמכמה
 מאן המלר אל ולבא לצאת עוד אוכל לא בבית כלוא ואני כחי כשל בעוני אשר ונאלח נתאב והנבזה השפל אנכימי
 ובפרם הקודש, מחברת דחברי לחברי דסניף סניף אפילו להיות זמנינו ונאוני וחסידים וצדיקים רבנןמלכי

 למעניתם יעריכו אשר והקדושים הגאונים כל ויצדקו עדיהן ויתנו יעידו כאשר ראיה צריכין איןהמפורסמים
 קדישא בוצינא אדמ"ו חיבר אשר הזה"ק פי' על והנעלה הקר הפי' הקדוש הספר הדפסת על הנעימיםבהסכמותיהם

 עולם גדולי הרבה תלמידים העמיד אשר לתבונתו, חקר אין הרמתה ובחכמתו בסברתו הרים ועוקר סיניטר"טא
 מן כאחד אפילו אהי' לא ואנכי וצעקתו וענותנותו חכמתו לעומק ירדו לא אשר ועידו יעידו הם ונם ובנסתר,במלה
 את הוציא ומשאול פקיחא, בעינא תמיד עלי והשגיח ענותנותו גדולתו במקום אמנם דתלמידיו שבתלמידיםהקטנים
 שלוקת מעת לנפשי אובל יוצעם האיך אדבר מה אומר מה חיים, מים מבאר והרווני השקני המתוקים ומימיונפשי,
 בעניי נחמתי זאת אמנם רועה בלא כצאן ומתפזרים הולכים והחסידים הנעימים החברים התלמידים המהורהמנורה
 כאו"א מוב, כי האור את יראה הקדושים בכתביו שיעיין מי ובוודאי הקודש, בכתבי ברכה אחריו הניח בעזה"יאשר
 ב"ב גואלינו לביאת ימהר בוודאי הקדוש, הספר של ההדפסה מלאכת לנמור למהר שמסייע למי ואשרי שרשו.לפי
 וזכות לראשי עמרה הקדוש הספר ויהי' עלי, יושת אשר כפי ג"כ לי אקח הקדוש הספר כשיגמור ואי"ה כי"ר.אמן

 כי"ר אמן הקדושה בתורתו עינינו יאיר שמש"י לנו יעמוד הקדדתאדם"ו
 מבארניפקא יצחק יהודה הק'כ"ך

 תרכ"ה( הלולים, קדש)פרי

 נארא5 אבד"ק אברהם מוהר"ר הצריק הגדול מהרבהמכמה
 יהיה גדול זכות ובודאי הקדוש, אדמו"ר כבוד של הקודש מחברת לקנות להתאמץ עצתי שמעו ורעיי, אחיאהוביי
 אברהם מ' הקדוש אדמו"ר כבוד מן שמעתי וכן הפועל אל מכח אמת תורת להוציא כזו מצוה בדברלהמסיע
 גדולים, שבחים שאר ועוד האמת, שהשיג קונצ'רטים, איזור המחבר אדמו"ר אצל שראה זציה"ה הרשיייהושוע

 ירא לכל ראוי בודאי האמתי אמת בתורת להשיג החיבור חח ערך יקר מה שידעו לענין רק זה, לענין צורך איןרק
 ישראל ולכל לנו יעמוד הקדוש בעהמ"ח וזכות השער כפי אי"ה אחד ספר אקח אני נם יכולתו, בכל להתאמץההנם

 תמה. ועבודה אמת תורתלדופנת
 זצללה"ה יעקב מ' בגורב אברהם הק' לשמה, ולומדי' התורה לכבוד מדברדברי

 תרכ"ה( הלולים, קדש)פרי

 כבוד ע"ה נ"י והדרו ישראל פאר הגולה מאור רשכבה"ג המפורמם הגאון הרבהסכמת
 והגליל ישב האבדק"ק נאטאנזאהן שאש יסף מוהר"ר שמוקדושת

 הקדוש הנאון הרב מח"ז נדפסו שכבר הספרים בדפום ולקבוע לחזור ידו שנית יוסיף אשר ואמר . הרבני. לפני באכן
 קודש כתבי באמתחת מצא אשר קונטרסים הרבה לתרופה עלים כעת והרבה ידו ישית ויוסף הזוהר, על צביועטרת ישראי בית בשמותם הנקובים זלה"ה מזידששוב הירש צבי מוה' מעליא נהורא ופר"טא חסידא קדשאבוצינא
 ואם כבר הסכימו אשר עליונים קדושי וחסידים הנאונים הרבנים בתוך ידי נם לתת מעמדי בקש והנה הנ"ל,מהרב
 אמר הנ"ל נ"י הרב לאשר בכ"ז הקדושה, תורה בסתרי בלחישה הנאמר" לדבר" זכיתי ולא נפשי באה לא בסודםכי
 מה זו בחכמה בקומני להעיד אמרתי ע"כ הסכמות, בלי ספרים הדפיס לבלתי נוטה הקדוש הרב דעת היהכי

 וחרדיו מנעוליו ופתח הוא, נאמן חדריו ובכל היהר בית שר היה והוא לדצבי רבנן שבחוהו וכבר בגדולתו,שראיתי
 ספק די מצאו לא ובאו נדפסו שכבר ואף הווק, מוכה יציאות כי ידו בתומכי שיהיו מאחב"י מבקנט אני ע"כוגנזכיו
 נכספות. אליהם רבים אשר נוספות עליו שת כי נם ומה דבריו על וההרידים קדשו בזיו לראות החפיציםלאנשים

 ומאודו... בגופו יתברך בידו, ויאחז יחזיק אשר הגברואשרי



 יוסף הצעיר ויראה, תורה מלוי היא אשר והמחברת המחבר הרב מעלת רוממות קדושת לכבוד המדבר דבריואלה

 תרכ"ה טבת בדר"ח מקץ עש"ק וחותם כותב והגליל, לבוב האבד"ק נאפאנזאהן היוישאוי
 תרכ'ה()בה'-"טראל,

 יבוב דק"ק אב"ד רשכב"ה הגאון הרבהסכמת
 עטרת ספר ולהדפיס לחזור דעתו ועל נ"י ראפאפורמ הכהן יוסף מחג' השם ירא הוותיק החסיד הרבני לפני באכן

 אשר הוא מזידששוב, זצלל"ה הירש צבי מוה' שרי' עמי' ונהורס דנהורא בוצינא הקדוש החסיד הגדול מהרבצבי
 קודש פרי וס' החיים יעץ ודרך הקדטה בשמותם, הנקובים הנ"ל הקדוש רב דבי ספרי הני כל להוציא ויגעמרח

 על צבי עפרת הספר כבר כי ועתה לאור. להוציא זכה לכל אשר הכל השטות, קונטרס ישראי, בית וס'היויים
 רב כמה נודע וכבר הזוהר, ספר על ביאור הוא כי להיות בו, ממשמשין הכל וידי לו היתה וגאולה נמכר כברהזוהר
 וכן רבים בקשו וע"כ בספרו. ישתו ורבים קודש מעין מבאר שתו רבים וע"כ מהזוהר, קודדו אמרי להביןגוברי'
 אשר חסדכם זה לאמר מעמדי בקש לו, כסף אץ כי ולהיות שמות. סדר על צבי עמרת מ' וידפיס שיחזורשלימים
 שמו, גדול ובישראל ביהודה נודע כבר כי היות ואס ומבעו. הלז המחברת מהות האדם לבני להודיע עמדיתעשו
 נתתי רצויה, שאלתו כי ולהיות ישראל, בית בהקדמת כמבואר ספרו על שיסכימו רצה הלז הצדק כי נודע כברבכ"ז
 אנכי שמשו... מאור ראה ולא אפל בבית דגני למאן אף לעדה בידו הזאת השורה להיות הלז תעודה מכתבבידו
 בידו, ויחזיק שיאחז טי ואשרי מעשהו, לבצע יוכל אשר הנ"ל להרבני ולסעד לעזר שיהיו אחב"י מאתמבקש
 ברוב ההציחות טיי טשטי יתברך ביתו אל ברכה יהביא טצוה ידבר הטסייע כל וטאודו... בגופויתברך

 שטחות. ושובעברכות
 הצעיר עלינו, יגן זכותו המחבר רוממות קדושת לכבוד המדבר דברי תרל"א, יתרו א' ליום אור בשלח מוש"קלבוב,

 והגליל לבוב האבד"ק נאטינזאהן הכוי שאוץיוסף
 תרל"א()עתרת-צבי,

 לבוב דק"ק אב"ד ]טדהרי"א[ רשכב"ה הגאון הרבהסכמת
 המפורסם הצדק הקדוש הרב ח"ז חידושי תבל עלי להפיץ נ"י הכהן יוסף מוה' החסיד המופלג הרבני לב על עלההן
 הזה המחבר הומבעו. הקודש עבודת אדני על תורתו אמרי נעמו כי אסריו שמעתי ואנכי מזידימשוב. הירש צבימוה'
 ח"ז וזכות הצליח. כידו ד' חפץ אמרתי לזאת אי העולם. בכל שמו ומפורמם כידוע הקבלה בחכמת גדול חכםהוא

 תבל פני על להפיצם נ"י מהרי"ה המופלג מוכ"ז בעזריהוה
 אורנשטיין יעקב הנ"ל, יוסף מוה' עלי ישית אשר במחיר האלו הספרים לקחת הנני אנכיגם

 תרל"א()עתרת-צבי,

 האבוקק הורוויץ[ איש ]טוהרא"ל בישראל המפורסם האמיתי הגאון מהרבהסכמה
םטאניםיאב

 ולהפרן ומסיע העוזרים מן להיות אחב"י לב להעיר לקודש מצרף כפי להיות קדמאי דרבנן בצירוף צרופהאמרות
 נוצר זצוק"ל, הירש צבי מוה' המנוח הקדוש הקבלה, בחכמת גדול המופלא הצדיק שהשפיע החכמה מעיינותחוצה

 מרובה ויפכרו פריה יאכלתאנה

 הע"א והגליל סמאניסלאוו החפ"ק הורווית א"צ ייבוש אריה הק' לפ"ק, צבי קרן הרם שנת שבס ח"י ג' יוםכ"ך
 תרכ'ה()בלז-עזראל,



 יאממי דקיק אב"ד שור ישעיה מוהר"ר המפורמם הצדיק האמתי הגאון מהרבהמכמה
 ההא תעלומה, לאור להוציא התאמץ ראפאפורם הכהן נ"י יוסף מו' החמיד הוותיק המופלא האברך מחו' שנוךד"ה
 הירש צבי מחג' שמו קדושת ישראל, כל של רבן והמהור הקדוש הרב מחו' כבוד מאת למשכיל, ונחמד הרבהאור
 מצפונה כל לבאר בו דיבר ד' רוח התורה בחכמת בעמקו בינהו רוחב נודל נרולתו תפארת נודע כבר אשרזצוק"ל,
 ישראל בס עם לזכות הפועל אל מחשבתו להוציא שיוכל בכדי ידיו להחזיק זו מצוה יקח לב חכם לכן העיון.בעומק
 וזכותו עולם. של ברומו העומרים אמרותיו נועם צוף דבש מנח* הממה בקצה ולטעום לדעת החפצים עיניםמהורי

 בלו"נ דאפשר במה לסייע החתום על ג"כ ובאתי הגאולה. לקרב ישראל ולכל לנונאמוד
 יאממי ק"ק פה נ"י, משה מוהר"ר בהמופלנ שור ישעיה הק' אדר, לחודש ימים י"א ה'יום

 תרכ"ה( הלולים, קדש)פרי

 ייגזם דקיק אב"ד הוביש[ ]טוהרא"ס המפורמם הגדול הגאון הרבהמכמת
 מהורות מאמרות תבונה תבל פני למלאות לבו נשאו אשר הכהן יומף מוה' המופלג הרבני לנבולנו, חכםבא

 אשר ![ נ"ע הירש צבי מוה' דנהורא בוצינא הקדוש החמיד הרב מחותם כבוד יהלכו קדוש ממקום מזוקקיםשבעתים
 החאם בין נודע וכבר בו דיבר אלקים ורוח מצפונץ לגלות הסתומים הזוה"ק מאמרי לבאר קדשו רוח בעים ידוהניף

 הלזה הקדוש מפר ממנו ויקנה מוכ"ז ידי להחרק יתכן לכן ליה. אתגלין דמממק ומלץ ופריטתו קדושתותוקף
 הקדוש. מפרי לקוח בו החומים כל בעד ינן המחבר וזכות ארץ. ונכבדי רבים ערו שתובמחיר

 יאם דק"ק אב"ד תוביש סשה אהרן המעתירדברי
 תרל'א()עטרת-צבי,

 אינגוור דק"ק אב"ד אייזין טרייר מוה' והקדוש הגדול הגאון הרבהמכמת
 ויצדקו עריהן ונתנו יחיו עליהם ה' הדור גדולי נהנו אמרים את נ"י כהנא יומף טהו' ומופלג מופלא הראש הראניכה

 הירש, צבי מוה' דורו מנאוני ישראל קדוש מחמיו הדפום לבית להביא עוז בכל מתאמץ אשר על וחמד חן לוויחזיקו
 בעזרו יה" חג' הנ"ל, החיבור את ליקח בל"נ עלי מקבל חננה חפצתי הנ"ל הרבני רצון לעשות רק יהללו. מניומה

 ח"ו. רע ופגע שמן מאץ מעשיהוויבצע
 הנ"ל רק"ק אב"ד איווין טרייר הקמן הכותבדברי

 המי"א()עמרה-צבי,



 ונ"ע מוהרצ"א אדמו"ר ב"ק של לספריו ההסכמותמן
 צאנו האבד"ק היברשטאם חיים מו"ה כקשית רשכבה"ג האמיתי הגאון הרבהמכמת

יע"א
 צאנז לפ"ק תרל"ג למב"י כ"ג ב' יוםנעזה"י

 צבי מו"ה המנוח המפורסם הקדוש הגאון הרב מחו' כבוד של וקדושתו צדקתו גליל בשערים נודע כנרהנה
 ת"י בכתובים הנם הרבה ועוד נדפסו, כביר אשר תבל, ע"פ המאירים הקדושים בחיבוריו זצלה"ה, שפיראאליטיך

 מגאוני אחד חיבור הדפוס מכבש על להעלות הנ"ל, הקדוש הרב נכד .. המופלג האברך ברצון וכעת הקדושיםבניו
 חרולים להסיר עליו עיונו שם שקידתו בקדושת הנ"ל הגאון הרב מחו' אשר הנפש, חכמת בשם נקרא קדישיקמאי

 נכון פירוש עשות התחיל גם בקודש כדרכו סדרים ועשה האמרים וזיכך סילת גם עתים, מרוב אשרוטישטושים
 הצמאים לרוות הקדושים כתביו שאר גם תעלומות לאור להוציא זה לבבם וה" יתן מי נכדו בהקדמתכמבואר

 האברך של נטשו בתוטכי להיות טאוד ואבקש ד' דרך ולידע השכל מוסר לקחת ד' בנועם לחזותוהמשתוקקים

 הקדטון הגאון הטחבר וזכות ביתו... תוך אי ברכה להביא טיא בכסף הלז הקדוש המפר סאתו ולקנותהנ"י
 בטהרה. ישראל וקרן התורה קרן להרים עלינו ינינו והטפרים והטברר הטעתיק הנעי הגאון הרב טחו'וזכות
 תרל"ו( הנפש, )חכמת האלברשטאם חיים הק' הקדושים, המחברים צדקת בצדקה דוברדברי

 בוצינא קדוש אלקים א"צ התורה שר האמתי הגארן הרב אדמייך מכבור קרדשמכוזב
 חיים מרן רשכבה"ג פה"ח ע"ה ישראל תפארת המאירה אמפקלריאדנהורא

 והגליל צאנז האבד"קהאלברשטאם
 צאנז לפ"ק, תרל"ד פינחס ג' יוםב"ה

 מוה' המנוח הקדוש הצדיק הגאון להרב נכד נ"י, משולם מאיר מו"ה בנש"ק החסיד המופלג הרבני לאתרןאקלע

 לי )וכמדומה הנ"ל הצדיק הרב מא"ז ברכות מסכת על ומפואר נחמד חיבור ובידו מדינאב, זצלה"ה אליטלךצבי
 לב, משמחי וישרים נחמדים דברים בו וראיתי חיותו, בחיים בעודו זצללה"ה הצדיק הרב לי הראה הלזשהחיבור
 בכמה תורתו מאור להנות זכינו כבר כאשר ותורתו, חכמתו תעלומות מגיד בישראל( ולהפכן לחלקםומהנכון
 לזכות רוחו את ד' העיר כי הנ"ל הרבני ונכדו תעלוטה. טגיד לו יקרא אשר הספר שם וזה תבל. פני עלחיבורים
 להוציא יוכל למען קדימה מעות לו ולתת דאפשרי, מה בכל ולאמצו לחזקו מהראוי הלז, היקר בחיבור גםאותנו

 הברכות טטעון יתברכו זו טצוה ידבר הטמייעים וכל המכוון התכלית אל ולהביא הפועל אל מכחמחשבתו

 עולה יעשו לא ישראל שארית ובודאי מיה. וכ"ט והסיחה ברכה ובשפע רויחא וטזוני חיי בבני הישועותוטטעיני
 מוב ברכת עליהם תבוא והשומעים ח"ו, בארור ליקום לבלתי הנ"ל, הרבני רשות בלי שניתלהדפיסו

 האיברשטאם חיים הק' התורה, כבוד ודורש בצדקה מדברדברי
 תרל"ה-תרל"ו( תעלומה, מגיד ברכה,)והי'

 ישראל תפארת גאון התורה שר המובהק הקדוש הרה"ג מרן אדמו"ר כיק הודהמכמת
 צאנז דקיק האב"ד זצלה"ה הלברשטאם חיים רבי כקשית רשכבה"ג האלקיםאיש

 יצ"ווהגליל
 צאנז לפ"ק, תרל"ה למב"י כ"ב אור ד' יוםב"ה

 האמיתי הקדוש הגאון הרב צדיק לאותו נכד נ"י משולם מאיר מא' בש"ק החמיד המופלג הרבני שנית אלי באהן
 וחירושים ופורים חנוכה על ויקרים נחמדים דרושים א"ז ממר קודש כתבי ובידו מרינאב, זצלל"ה אליטיך צבימוה'



 מחמדים. וכולו ממתקים כולו תעלומה, מגיד הנקרא מאתו הקדומי חיבור לדפום התחיל כבר והוא מגילה, מס'על
 מחכמתו תנובה הארץ ומלאה תבל, פני על גדפוהי פרש כבר כי הוא, למותר אך חיבוריו על המכמה לתתוהנה

 חיים מים ממקור הנובעים הקדושים דבריו את בצמא ישתו ורבים שתו ורבים קצהו, ועד העולם מסוף הזורחותורתו
 מאת לבקש הוא תורתו, מדו עוד להנות תבל פני את ולזכות ולהאדירה תורה להגדיל למען אך לבנון. מןונוזלים
 חמדת שכיות ביתו אל יביא א"ת וכל עליהם, יושת אשר במחיר המפר ממנו ולקח המוכ"ז נכדו את לקרבאחב"י
 בלי שנית להדפיסו עולה יעשו לא ישראל שארית ובוודאי דודאים ריח לו יקרא אשר המפר שם וזה אלו.התורה

 שוב ברכת עליהם תבוא והשומעים ח"ו בארור ליקום לבלתי הנ"ל, המוכ"זרשות
 ה~ברשטאם חיים הק' תוה"ק, לכבוד המדברדברי

 תרל"ם( דודאים,)ריח

 זי"ע זצוקלה"ה שפירא דויד מרן אדטו"ר אלקים א"ת הקדוש הגאון מבנימכתבים
 זצללה"ה הקרוש המחבר בהגאון דור, צמח בעמ"םמרינאוו

 כלאזוב פה תרמ"ה, שנת קרח פרשת א' יוםב"ה

 מהמבוקש דעתך לכוין אוכל לא אבל השגתי, לנכון המפר עם מכהבך יקרת . ידידי לכבוד אוב וכל והשלוםהחיים
 נחשב מכתבי שיהי' רצונך אם בזה, כוונתך מה התשובה, על וחתום כתוב במפר ממש ידי בכתב בעצמישאבוא
 וכמה כמה חיבורים, על בהסכמתי לבא וכלל כלל מחשבתי על זאת עלתה לא שמעולם וידוע גלוי המכמה,בתורת
 על ובפרם בל"נ אעשה לא וכן מזה ידי ומשכתי מאתי, זאת ודרשו חיבורים עם לפתחי השכימו מכובדיםאנשים
 ע"פ ונפוצו הדפום מבית יצאו ונפלאים יקרים חיבורים וכמה כמה כי לזה, מהצורך אין זצוקללה"ה אא"ז כ' מןחיבור
 ועשי"ת אמת דבר על רכב צלח אך לנכון, שהשגתי הכבוד מפני לך אשיב אני זאת בכל . המכמה. שום זולתתבל

 כלל לך הצורך מן אין זה וזולת בעוזרךיהא
 מבלאזוב שמירא אייסיך צבי ועד, עדי הצלחתך ומבקש באהבה דוש"םידידו

 אין אשר לך כתבתי כבר ומנינו מגדולי הסכמות ליקח שבדעתך מה הגיעני... מכתבך המופלג... החמיד לידידיב"ה,
 שמא מהחסלט בהסכמות צורך היה מתלמידיו תלמיד מאפה הכתב היה באם כי זה, עבור הוצאות לעשותמהצורך

 ונפל זללה"ה, זקני אבי כתב מכיר אני גם כאשר קדשו, ידי כתב הוא כאשר כן לא אבל דרכיה, מפומא ונמיר דייקלא
 נחמדים דברים כי הש"ס על הלקוסים גם לגמור ותראה דרכך יצליח הש"י זללה"ה אבי מעזבון ולגורלי לחלקילי

 המהמאד
 ]מביקאוומק[ שפירא יהודא טאיר הק' הצלחתך, חפץ דו"שידידך

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

 מוויזניצא מענדיי[ ]מוהר"מ הקרוש הצדיק הרב כבודהסכמת
 דדיזניצא תרי"ח, ב"י ישתפר ח"י אל ה' ידםב"ה

 מא"ז קודש יד כתבי ובידו עללה"ה, אייטיך צבי מוה' הקדוש הרב נכד נ"י כהנה מוה' המופלג החמיד לפני באהן
 להיות מאחב"י אבקש לזאת הקדושים במפריו מפורסם הוא כבר כי ראי', צרף- אץ המפורמם והנה הנ"ל.הק'

 ועייכם. עיינו יגן זציה"ה הקדוש הטחבר וזכות לאור. להוציא שיוכל כדי ידובתומכי
 זצללה"ה הצדיק בהרב טענדיי טנחם הק' זללה"ה, הק' המחבר לכבוד המדבר ידידכםכ"ד

 ןתרמ"ג[( עדותק-,)דרך



 מסיגום פ"1[ ]מוהריה הקדוש הגאון הרב כבודהסכמת
 כת"י לאור המוציא מוכ"ז ההסיד המופלג הרבני משה ידי לתמוך עם נדיבי לבב לעורר מצוה לדבר נטפל אנניגם
 וכולו ממתקים חכו אשר הקודמים, הקדושים במפריו בעולם מבעו נודע אשר ז"ל, טהרצ"א הקדוש הגאון הרבמחי'

 וזכות יעשו. וכן יראו וממני כנהוג, מ"ק נתתי אני גם קדימה מעות יתנו אנשים וכל הוא רבה מצוה ע"כמחמדים
 ויהציחה, וי1רכה יבבם טשאיות יטיא יהם יעטור זיה"ה הקדושהטחבר

 1"ב יהודא יקותיאי סיגומ, פ"ק תרל"מ, וארא פ' א' יום היוםובעה"ח
 ןתרמ"נן( עדותן,)דרך

 מקאמיף ]מוהרי"ש[ הקדוש הצדיק הרב כבודהסכמת
 מא"ז קודש יד כתבי ובידו זצלל"ה, אייטיך צ1י מוה' הקדוש הרב נכד 1"י משה מוה' המופלג החסיד לפני באהן

 עיינו יגן הקדוש הטחבר וזכות לאור. להוציא שיוכל כדי ידו בתומכי להיות מאחב"י אבקש לזאת הנ"ל.הקדוש
ועיירם.

 זצלה"ה הצדיק בהרב שטשון יעקב הק'ידידכם
 ןתרם"נן( עדותן,)דרך

 אבדק"ק זצלה"ה הלוים נשיא שאזי יוסף מו"ה רשכבה"ג האמיתי הגאון הרבהסכמת
 יצ"וי1ו1

 זקינו אבי מיד לידו באו אשר שמו נודע לא קדמון מגדול קודש כתבי בידו והיו יוסף... מו' המופלג הרבני לפני באכן
 את וחיבב מביב זהב זר ועשה והגיהם חקרם דורשם כותבם הי' והוא זצ"ל, שפירא אייטץך צבי מוה' הקדושהגאון

 מעמי עלים איזה הנ"ל הגאון זקינו מכבוד בידו יש וגם עמו היו טומע הולך שהי' מקום שבכל עד האלו קודשכתבי
 ודבר בישראל ולהפיצו אדרא לאדפומי והולך ממכים והנני מצרפן הקודש כי ביחד, להדפיסם ורוצההמצות

 ברכה. עליו תבא לקנות והמסייע למחמור אךשפתים
 נא1ונזאהן היוי שאוי יוסף זללה"ה, אייטיך צבי מו"ה הקדמם הגאון וכבוד הקדמון הגדול לכבוד המדברדברי

 והגליל לבובהאבדק"ק
 תרל"ד. פקודי ויקהל ה' ביום וחותםכותב

 תרל"ו( הנפש,)חכמת

 ועוקר סיני והנבונים החכמים נזר התורה שר האמתי הגאון הרב מכבוד קרדשמכתב
 זצללה"ה נאפינזאהן היוי שאוץ יוסף מוה' כקש"ת רשכבה"ג עה"ח ישראל נרהרים

 והגליל ץבו1האבד"ק
 הרב ותורתו בצדקתו המפורמם למאורות שי' הקדרם הגאון הרב הוא החחם, בין נודע מחברו אשר מפר לפני באהן

 ורבים ומעשיהם, בשמם המפורסמים שונים מפרש כמה המחבר בעל דינאב, האבד"ק זצלל"ה אייטיך צבימו"ה
 שפירא משולם מאיר מו"ה החמיד המופלג הרבני הביא וכעת לשתותם. וצמאים תורתו דברי לבולט תבושמואשר
 ובפירוש בשלימות ברכות מם' על והוא הלז, החיבור הצללה"ה אלימלך צבי מוה' צדיק לאותו בן שמואל מחג'בהרב

 בם. ראיתי מה אדם לבני ולהודיע בם ולעין לראות ממני ובקש זרעים, מם' ד' על וגם נחמדים, ביאורי'המשניות
 בו מתנוצץ וגס וביאור, בפירוזם כן הנעימים, בדבריו כעיקר מעם ימצא בו הרואה כל כי הדבר ננון אמתוהנה
 כי ולהיא ותיבה. תיבה בבל תעלומות מגלה הוא כן וכשמו תסרוטה, וטגיד ברכה והיה נקרא והוא קבלה,מקצת
 הרבה ראה ולבו וחרד הירא א"צ מכל מבקש הנני פרענומראנמין, פי על להדפיסו ורצונו לביה"ד להמביא כסףאק



 דסר וזכותא מוצא. לכסף יהי' למען ראשיהם יחתמו חתום אשר כאן, מעשיהו כן שם וכמעשיהו הנחמדיםבמפריו

 כדבר לעשות אחר בשדה יבוא לבל הקדושה תורתנו דברי וידוע גלוי וזאת ח1עה"ח. 1עד טוב יסייף סובאדנפיש
 שמחות, ושובע הברכות ממלי יתברך המסייע וכל לביה"ד. המביא רשות בלי שחר לו איןאשר

 והגליל, לבוב אבד"ק נאטינזאהן חיוי שאוי יוסף הצעיר זצללה"ה, המחבר הנאק לכבוד הכותב המבקשכנפש
 תרל"ד אלול ער"ח הטומרים שופמים לסדר ד' יום וחותםכותב

 תרל"ה-תרל"ו( העלוטה, מניד ברכה,)וה"

 טיבע ]מוהרצה"א[ המפורמם הגאון הרב כבודהמכמת
 זצ"ל אייסיר צ1י מ' הצדק הגאון של וצדקתו חכמתו גדולת פרשת בהלכה המצוינים ציון בשערי נודעבנר

 בל"ו והנני הלכה. ע"ד ח"ח לאור להוציא החלו וזה ונסתרות, בבלות חכמה תעלומת המו"ל לנכדו וח"חמדינוב,
 עלי יחסת במחיר אחד ספראקח

 אורנשטיין הירש צוי למב"י, ח"י נ' יום לבוב, פה"קהבעה"ח
 ןתרט"נ(( ערותך-,)ררך

 שבחבורה ארי מפרא מלא צנא עה"י הדור פאר ישראל נר המובהק הגאון הרבמכתב
 והגליל פרעמישיא האבותק שמעיקים יצחק מוה'כקש"ת

 ונופת צוף המלאים הקדושים בספריו זצלה"ה אייסיך צבי מוה' המפורסם הצדיק להגאון מונימין לו זאכבר
 נכדו בלב ד' נתן כי בשמחה ה11י ועתה יתברך ועבודתו ליראתו נפש ומשיבים חז"ל, בדברי נוגה מפ"קיס ד',ויראת
 בשם נקרא ברכות מס' על הקדוש זקנו גדול אדם של ספרו לאור להוציא נ"י משולם מאיר מ' החסיר המופלגהרבני
 כבשונו שהם ודברים לשונו, תחת וחלב דבש אמת תורת העליון, בעולס ידובבו צדק שפתי בו ברכה כי ברכה,ווניה
 ובלי לדכוותי, ולא לדידי לא א"צ המפורסס והנה ישראל לכל מעל שמים ברכת להפיק לבושו תחת עולסשל

 ורעיא עילאי דבי ארי' וקדיש עיר ממקור היוצא הקר הזה טפר לקראת ד' ויראי תורה אוהבי כל ישמחותפונה
 כל תל ס?וה ידבר וטסייעים התוטכים עי ויגן יתנוסס זציה"ה הסחרר הצדיק הגאון שי וזכותו .מהישנא.

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

 האבדפ"קשטעיקים
 חרל"ה( ברכה,)והי'

 פרעפיושלא מפ"ק המפורמם הגאון הרב כבודהמכמת
 ועל בראשית פ' על מדינאב זצלה"ה אייסיך צ1י מוה' המפורסם הצדק מהגאון יד כתבי עיני ראתה קר כלהן

 ממלל בפי אין והנה ואחרונים ראשונים ופוסקים בש"ס חנוכה בהלכות בהלכה רב פלפול ובו יצירה, וספריהושע

לה~
 כידורי האז, הגדול המראה על "טתומס הקדחטיס בספרי רואה כל וקדיש, עיר וגאון רב מחברו הלזה, הספר

 לפי אחד כל חז"ל דברי להבין וגיל ושמחה קורש חרדת ימלא בספריו קורא וכל בנגלה, הקדודו מפיו יתמלמוןאש
 המחבר נכד הוא המו"ל, ידי לתמוך בעיניהם, יקר ה' דבר אשר עמנו נדיבי לבב לעורר היא באתי אשר אולםכחו.
 ספר לאור להוורא בידי יה" למען מוצא, לכסף ולתת מכ"ט, בה ש"ט בתמיכה שפירא, משה מ' היקר המופלגהרב

 עינינו יאפי וד' ר1ה, מצוה ידבר וטטייעים התוטכים 1עד ויגן יעטוד הסחרר הגאון שי וזכות הא'.הקדחם
בתורתו

 בכסף אקח לאור הספר כשיצא ואי"ה לפ"ק. כמנהו ידינו ומעשה מבת, י"ב מוב, כי בו שנבפל יםפרעמ"טלא
 האבדפ"ק שטעיקיט יצחק בל"נמלא

 [( ,ן) והגלי



 מלא צנא פה"ח ע"ה התורה שר הרים ועוקר מיני גאון האי הרב אדמו"ר כבודהמכמת
 יצ"ו והגליל פרעמישלא דקהלתינו האב"ד שטעץקיש יצחק מרן כקש"ממפרא
 עולם אור הקדוש הצדיק זקנו מפר כעת מדפים מפה"ק נ"י פריינד ישראל מ' ד' וירא המופלג הרבני ה"הב"ה.
 הקדוש מהצדיק הגהות הנ"ל להספר חן ולוית החיים יעץ ודרך הקרטה היא זצלה"ה טזידיטשוב צבי מ'כקשית

 דבר הספר גוף על להעיד והנה הספרים. משוק ואזל כלה כבר חשיבותו לרוב אשר זצלה"ה, טדינוב אייטיך צבימ'

 בזה באתי אך התבל רוחב מלא אורם כנפי ממות האלה, הקדושים שמע את שמע לא מי כי למותר, אךשפתים
 והשומע דלממה. מיום שנים עשר כלות עד הנ"ל המו"ל רשות בלי הזה היקר ספר את להדפיס איש יהין לבללהזהיר

 במח ישכוןלדברינו
 והגליל האבדפ"ק שמעץקיש יצחק לפ"ק, תרנ"ג ימק-, ואורך חייך הוא כי לסדר ב' יוםפרעמישלא,

 תרי"ג( ועיט,)מו"מ

 טדראהאביטץ אלי'[ ]מו"ה המפורמם הגאון הרב כבודהמכמת
 אמתי הגאון ישראל קדרם הצדיק הרב נכד נ"י שפירא משה מ' המופלג ע"י מקדושים ספר וקבלתי ראיתי היוםהן

 גמרא שבת מס' וגם יהושע, וס' יצירה וס' בראשית על ספרים שלשה חיבר אשר זצלה"ה אץיטיך צבי מ'רשכבה"ג
 המה הקדוש של הספרים וכל הרבים, את ולזכה להדפיס ורוצה חלציו כגבר אזר הנ"ל משה מ' ועתהותוס'

 ברצות הדבר לגמור הכח בידו שיהי' כדי קדימה, מעות קדושה במעות אותו לזכות ב"י מאחינו בקשתי לכןמתוקים
 ומעש"ם בתורה תנונה תבל פני ולמלאותהשי"ת,

 דראהבים'ן האבד"ק אפי' הק' דראהבימץ, פ"ק תרל"ז, ממות ג' יום הבאעה"חדברי
 ןתרמ"גן( עדותק-,)דרך

 מרעש טאנעט[ ]טדהרט"ט המפורמם הגאון הרב כבודהמכמת
 הגאון הרב של בכ"י שנשאר קדוש ספר תעלומה, לאור להוציא רבה במצוה יזכה אחד שכל אחב"י פני אחלהב"ה.
 והנה רינאב אבד"ק זצוק"ל אץיטץך צבי מוה' מאוד, ונחמדים והיקרים הקדושים ספריו העולם כל שהאירהקדוש
 ליקח מ"ק יתן לו שאפשרי מי שכל בקשתי ע"כ הקדושים, מספריו א' עוד להוציא נ"י משה מוה' נכדו בזהנוסע

 אי"ה כשיגמור הקדושהספר
 טאנעט מענדיך טנחם הק' יע"א דעש תרל"ם למב"י ארבעים א'יום

 ןתרמ"גן( עדותק-,)דרך

 כבוד תלמיד טטדנקאטש, צבי שטדאי מוה' המפורמם החמיד המאה"ג הרבמכתב
 זצל"ה המחבראא"ז

 את לראות הזה לזמן והגיעני וקיימני והחייני עמדי חסדו הימיב כה עד אשר והמרחם והחונן העוזר ברורבעזה"י.
 משתוקק פעמים כמה והייתי חיותו, בחיים בעודו עיני למראה שה" מדינאב זצוקללה"ה מאדמו"ר היקרהחיבור
 מוה' המופלג הותיק החסיד נכדו בא עתה והנה שיחיו החסידים הרבנים נכדיו עם מזה דברתי כאשר לדפוסשיבא
 בקרוב בדפוס נגמר לראותו לזכותי חסדו ויימיב יוסף יתברך ברחמיו הוא לאורה להוציא ומשתדל נ"י שפיראמשה

 ר"כ א' מ"ק ונתתיאכי"ר.
 הק' תרל"ם, ארר ם' תצוהג'

 ממונקאמש צבי שטואי
 נתרם"גן( עדותק-,)דרך



 הראשונה בפעם הזה סה"ק לדפוס המביאהקדמת
 רוחם, את יביעו בחם, ובאי בעדם המדברי או אמרים, להקדים בל טרם המחברים, דרבי ביאם

 ומה בבה על ראו מה מעשיהם, מרוט למען אם מדברת, גדולות ובלשון המחברת, תהלותבמעלות
 הנשקמה, זאת למי האימה, להגדיל ידובר, בו אשר את החיבור, טוב להודיע ואם אליהם,הגיע
 אמנם נודעו. לא להם ועקבותיו ראו, לא המחבר טיב אשר את העם, נמש להלהיב בעים, ידםינוממו
 נמלאותיו. ועזת ערכו חין גבורותיו, אדם לבני להודיע לדבר, לבו יערב זה מי המחבר, זהממעלת

 ובגדול עלימו, הומיע קדשו רוח אשר תלמידיו גם כי תהלה. דומיה לו אשר אלה, בבל ידע לאמי
 עד באו לא ונבונים, חכמים י"י יראי וזקנים, נערים יחד עינימו, ראו מלימודה יותרשימושה
 בי ממיהו, יבקשו תורה משלו. עמר על אין בלו, אומר כבוד והליכתו, דרכו בקודש אשרתבונתו,
 קצר בי וראיתי, שבתי הכותרת, גולת לו ולתת המחברת, מעלת לסמר ואם הוא צבאות ה'מלאך
 לתורה ללבב, ישראל בני אחינו נמשות את הנלבב, הלב מן היוצאים דברים בי להיות דעתי,קצרה

 על אשר מגעת. המקבל הבנת במי שומעת, לאוזן נכנסים עבודה, עבודת שבלב ולעבורהולתעודה,
 יסולה לא מז ובכל מעולה, השתיקהבן

 ל"ע אדמוו"ח בבוד מאת עלי הועמס לאשר אלה, התנצלותיי בערך באתי זאת לבעבוראולם
 ראשונה, יצא זה מדוע אורו, תבל מני על ולהמיץ הרמוס, מכבש על לו אשר הקודש כתבילהביא

 ובלו ממתקים בלו ה', מועדי אלה על גדול חיבור ועוד התורה, על נורא בחיבור ידו, מצאה בבירהן
 אמנם שונים. כתבים ועוד בלה, עד מהחל הזהר סמר על גדול ומירוש הילולים, קורש מרימחמדים,
 מעט הוא אשר הלזו, בהקדמה החילותי לזאת הוא, רבה בי הדמוס הוצאות על משגת ידי איןלאשר
 למען מקנתו, בסף לתת הטהור, לבם נדבת מסת ירבו כי אחיי מאת אבקש וכן האיבות. ורבהבמות
 אלהים ברצות לבבי עם כאשר הקדושים, חיבוריו שארי תעלומה לאור להוציא ואובל ידייחזקו
 אמן. בימינו במהרה הגואל ביאת ער ולזרעינו לנו יעמוד נ"ע אדמור"חוזבות

 אליו, והקריב הקדוש ואת לסדר וחותם הכותב נ"ע, הקדוש המחבר ח"ב לבהד"ם המביאדברי
 ב"ץ בנימין חיים מוהר"ר המומלג בהרכני ייסף הק' למ"ק, נתקצ"ב[ הגאולה וקץ רצוןשנת

ראמאמורט.



 מדינוב מוהרצ"א והוספות הגהות עם הזה סה"ק לדפוס המביא דבריואלה
 כבבורה והיתה בעולם, טבעו יצא בבר טוב, ועשה מרע סוד בשם הנקוב הלז הקדושהספר

 הקדוש, הזהר בל על צבי עטרת ספר המה הן תבל, פני האירו אשר חיבוריו יתר עם קיץבטרם
 הקרוש המחבר מטעי נצר ירי על לאור יצאו אשר ישראל, בית וספר הלולים, קודש פריוספר

 משפט לו יען סיקאלי', מק"ק נ"י ראפאפורט הכהן יוסף מוהר"ר החסיד המופלג בבור ה"הזצוק"ל,
 הזבות מאתו קניתי הצעיר אנכי ובעת זצוק"ל. הקדוש המחבר של קודש כתבי בהרפסתהבבורה
 ת"י. בכתובים היא באשר מלא בכסף הלז מחברתבהדפסת
 זצוק"ל הקדוש המחבר אהבת בגודל אשר והוספות הגהות השגתי אשר ער יגעתי רבותועור

 אלימלך צבי מוה' המפורסם וקדוש הגאון הרב כבוד נהיו מדילי', והוסיף הגיה יה, שלהבתורשפי
 דרך וספר בשנה, לעתות בינה יששכר בני ספר המחבר בעל זצוק"ל, רינוב דק"ק אב"דשפירא
 באו לא עדיין אשר קודש בחבי ועוד הרואים כלי וספר גנים, מעין וספר מצות, תרי"ג עלפקודיך
ברפוס.

 החריף הדב נבוד נגהו זצוק"ל, הקדוש המחבר בן מאמתחת קניתי האלה ההוספותוהנה
 באו ולא עין,  דחפתם לא עדין לאשר תבל פני להאירם נ"י, שפידא שמואל מו' המפורסםוהחסיד
 וחלילה צמאונכם, לרוות לפניכם, ערבתי אשר את וראו הביטו השם ידירי ועתה הדפוס.במכבש
 קניתי אנבי בי בארור, לי' קם בי מבלעדי רשותי, בלי שנית ולהדפיסם לחזור גבולי להשיגלבם

 חולין חלילה בי נדהי בגזירת הזמן מגדולי הסכמות ידי תחת ועוד הלז. המחברת מהדפסתהזבות
 יונעם, ולהשומע הדפוס. בלות מיום שנים עשרה במשך רשותי בלי שנית להדפיסם אדםלשום
 לפ"ק. נתר"י[ וחיים ורחמים הבדכה כמים, אליו יזל בי דוממים, אלקי בר'ויבטח

 זללה"ה אבלי אברהם מ' בהמנות איסד משההצעיר



 חיים עץ למה"ק זלה"ה וימאל מוהר"חהקדמת
 ועשה-טוב סור-מרע הסה"ק דברי כל הולכים סובבים עליהאשר

 שיקרא לירו אלו הקונטריסים שיפלו מי לכל ית' הגרול בשמו משביע הכותבאני
 כל ולקיים לגמוד עליו יקבל זאת החכמה בחרדת לבוא נפשו אותה ואם זאת,הקרמה

 לו אשר ובכל ונפשו בגופו היזק אליו יבוא שלא בראשית יוצר עליו ויעיר שאכתוב,מה
 טוב רורפו תחת לאחריםולא
 שהוא הרוממות יראת כי העונש, יראת להשיג ה' יראת הכל ראשית ולקרב לטהרוהבא
 החכמה גרלות מחוד רק ישיגוהו לא הפנימיתיראה
 העוסקים נקראים לכך כי הכרם, מך קוצים לבער יהיה הזה ביריעה מגמתוועיקר
 לכן ולהחטיאו, לפתותו נגרו הקליפות שיתעוררו ובוראי חקלא מחצרי הזאתבחכמה
 ליזהר צריך לכך בו שייכות להם יהיה שלא שוגג, אפילו חטא לירי לבוא שלאיזהר

 מבשר לצמו לפרוש צריך לכך השערה כחוט הצריקים עם מרקרק הקב"ה כימהקלות,
 השבוע ימות כלוייך

 שלום ובקש טוב ועשה מרע סור הזהרתוצריך

 שכך וכל וגרול, קטך רבר על בביתו להקפיר ולא שלום רורף להיות צריך שלום,בקש
 ח"ו יכעוסשלא
 מרע. סוך הריחוק בתכלית להתרחקוצריך

 תסור לא בכלל שהם חכמים ברברי ואפילו מצות רקרוקי בכל ליזהרא[

 לעוה"ב שיבוא קורם הכעוות לתקדב[
 וקיקר כלל יכקוס לא בניו את שמוכיח בשעה אפילו מהכקס, יזהרגן
 פלילי עוך בזה והגאוה כחה גרול כי הלכה בעניך ובפרט מהגאוה ליזהר צריך גםר[
 ה' אל וישוב במעשיו יפשפש לו שיבוא צער בכלה[

 לו הצורך בעת יטבול גםו[
 יהנה שלא המטה בתשמיש לצמו את יקרש גםז[
 ויתורה ביום, שעשה מה לילה בכל ויחשוב לילה כל יעבור שלאח[
 ר' ויום ב' יום יכיך ומתך משא ירי על אם כי פרנסה לו איך ואם בעסקיו, ימעט גםט[

 קונו לעבורת שהוא ובכונה ואילך, היוםכחצי

 בשעת ימנע מצוה רבר ואפילו ממנו, זהיר יהיה והכרחי מצוה של שאינו רבור כלי[
 תפלהה



 טוב,וקשה
 ףוצףא אשר כל ובכוכה גדול ובכף ואפר בשק הסרר ולקשות הלףלזה בחצף לקוםא[

 קורם שקה שחצף ובלבד שףבה, בלף להףות שףוכל זמן כל בתורה ףקסוק כך ואחרבשפתףו,
 בתורה לקסוק ףתקורר השחרקלות

 מוקשרה שףהףזה לזרזיר ותפףלףן, טלףת חףוב קורם השחר קלות קורם הכנסת לבףת ףלךב[
ראשונףם

 ףכנס כך ואחר כמוך, לדקך ואהבת קשה מוצות לבו אל ףשףם שףכבס קורםג[

 ברכות ק' קרשףם, ף' קיושות, י' אמנףם, צ' שהוא ףום, בכל צרףק ימוז להשלףםר[

 התורה וקסק הקמףרה בקת זולת התפףלזה, בקת מהתפףלףן רקתו להסףח שלאה[

 ותפףלףן בטלףת מקוטף בתורה קוסק שףהףזה צרףךו[

 בע"ה כמ"ש הכונות בתפלה לכוףןז[
 לנגרף ה' שוףתף כמ"ש ממונו, וףזרקזק הוף"ה אותיות ר' בן שם קףבףו בגר תמוףר שףשףםח[

תמףי
 הנהנףן בברכת בפרט הברכות בכל שוףכוףןט[

 רזף לו שףגלו ףחשוב ואל במוקוזף ףחזףק או שנאמר פרר"ס, בתורה קבול שףהףה צרףךף[

 בשפתףו ףוצףא שלא ליזהר יצרףןח לחכףמףל חכמתא ףהב כרכתףב רףק, בהףותוהתורוו
 וחברףו רשב"ף וכאזהרת קלףו, לסמוך שראוף מארם שמק שלא מה זובחכמוה

 שלא כרי שףוכל מה כל ולשתוק דבורו למוקט צרףך הראשון תנאף החכמנה.השגת
 תורה דבר כל על אחר תנאף גם שתףקזה לחכמה סףףג רז"ל כמואמור בטףלזה שףחזהלהוצףא
 שלא הקליון לקולם בלףלה הנשמה קלףת גם שתוכל מוה כל קלףו תבכה תבףנהושלא
 להשףג ובפרט מאור, קר מגונה ונצבות ומורת בבכףה שתףשן תלוף הקולם בהבלףתשוט
 רבר לך אףן הארם השגת בענףן גם מזה ףוהר השגה מונע דבר לך אףן והשגהחכמה
 שהףזה הףות קם זלה"ה ומודף קת בכל טהור הארם שףזהיזה והטבףלה הטהרה כמוושמוקףל

 קת בכל מולטבול מוונק הףזה לא קכ"ז לו, מוזףק שנזקור ונשבר חולףלו



 טדינונ טוהרצ"א הרה"קהקדטת
 המפורסם הקדוש החסיד הרב כבוד תושיה הגדיל עצה הפליא אשר דודים, דברי עליערבים
 4 ראיתי ומצמתי קורתו בצל מתלונן הייתי ומעט טזידיטשוב, טוהרצ"ה כ"ש דנהוראבוצינא

 בדורינו שמעתי ולא ראיתי לא וכמעט הקבלה, חכמת היא הקדושה בחכמה מבעית הרב לבאשר
 מאוד משתוקק הייתי דעתי על עמדי ומיום כמוהו הנפלאה בחכמה העמיק אשך נוי !-וגמתך ה ממרצ~חלת

 שיאם, לשמים עלה אשר הדור מחכמי והסכמה וסמך סעד לי מצאתי שלא להיות אך הלזו, לחכמהנגדלוווו
 החכמה והסתירו דרקיעא, שונילין להג נהירין הוי בודאי אשר הנפש, נוחי הקדישים רבותינו חםבהפצתה

 מדלת מבקש ואין דורש ואין מהם, שמץ אזנינו ותקח שמענו באזנינו כאשר לשונם, במתקהזאת
 פה פתחון לי היה לא בי הוטבעה אשר הבושה מסוה ומגודל דבריהם בפנימיות להתבונןהעם

 הייתי מעולם כן על והנהגתה, החכמה השגת בעניני פיהם את לשאול רבותי בפני להעיזמעולם
 הבריות בפי ושיחה )ולשנינה( למשל לפעמים הייתי בזאת וגם ושוב, רצוא בדרך רק בהעוסק
 כארץ לי"י והצמאה השוקקה נפש משיבת לנו אין למנוחות, הלכו הקדושים רבותינו שגםכהיום
 והשם הזו, הנפלאה בחכמה לעסוק הנאנחות להנפשות ההוגנת עצה היא עתאת בדעתי ועלהעיפה,
 החפצים גילינו אנשי לפני דברינו נשמעו וכבר חסידיו את יעזוב לא כי בעזרם יהיהיתברך

 אין המונע, החומר וגסות ומצב ערכי שפל מאוד יודעת שנפשי להיות אך האמת, דורשיבקרבותינו
 כעת והנה החכמה לימוד בהנהגת ולייעצם המקשיבים החצירים את להסמיך מיושבת דעהלי

 מלא וראיתיו הנ"ל, המקובל החסיד הרב רברבי אפי פני לקבל זכיתי[ אשר עד אחר ]נוסחזכיתי
 עוצם והנה החכמה, בעניני לפניו פה פתחון לי היה וכבר הלזו, המפוארה החכמה בקדושתוגדוש

 יד בכתיבת לידי נשלח וכהיום לשער. אין תבל פני על ולהפיצה הנ"ל החכמה לגלותהשתדלותו
 4 זהב הזיל אשר עץ-חתם, לספרי הקדמה כעין ועשה פעל אשר דודים, דברי הנ"ל המקובלהרב

 אלקים דברי ודבריו עמו, אלקיו י"י יהי התורה להגדיל תבל פני על ולהפיצם להדפיסםמכיסו
 איכא גברייתא הלכתא וכמה האמת, לחכמת הלבבות להלהיב דאשא ובעירין דנורין כזקוקיןחיים

 השם היה כבר אשר דברים כמה ראיתי דלתות ושלש שנים ובקראי הטהורים. מדבריולמישמע
 הנ"ל החסיד הרב לן דלה אשר ראינו דברים וכמה מדרשינו, בבית הדברים ונשנו עמנויתברך
 מעתיק הנני כן על הדברים נתרחבו ענין באותו לענין ומענין מרגניתא, תותיה ואשכחנאחספא

 חנני אשר מילין תוספות )איזה( עם גילינו לאנשי למזכרת להיות הנ"ל, החסיד הרב דברילמשמרת
 והנני וד"ל לזולת, ולא המקשיבים חצירים בלב לחוקקם עין טובת בהם נוהג והנני יתברך,השם

 ואתם ומסדר[, אחר ]נוסח ומבאר כמפרש ופעם כמוסיף פעם הרב, בדברי ומטיילמשתעשע

 יעזבנו אל עמנו, אלקינו י"י יהי דרכיכם לבטח תלכו עיניכם לנגד האלה הדברים כשיהיוידידיי
 יטשנוואל

 עמו פלפוליו ועל הק' בחכמה מוהרצ"ה הרב של גדולתו על מוהרצ"א הרב מדברי עוד*
 הק' החכמה בהפצת השתדלותו על עצמו מוהרצ"ה הרב דברי.





א

 ושכרינתיה דקוב"ה שפאליחדא
 כי על אודך אומן. אמונ"ה מרחוק עצות פלא, עשית כי שמך אודה ארוממך, אתה אלהיי"י

 ומי אנכי מי בינתי. ומעוט רוחי שפל מאוד, יודעת ונפשי מעשיך נפלאים נפלאתי,נוראות
 אלהים בקול מקשיבימא חבירים נפש ידידות עם חלקי שמת אשר הלום, עד הבאתני כיביתי
 מלמי הזית ס לתורה החיים עץ נטיעות מפרי להטעימני הגן בתוך להתהלך חכמה, פליאות נתיבותחיים,

 השלה והנורא, הנכבד השם יחוד בדרכי ולהדריכני עבודה, לעבודת המלך מצות וטעמיולתעודה,

 מזור לנו ושלחת בגלותינו, בעניינו עזבתנו לא אלהינו י"י ולסעדה.ב אותה להכין דודכסא
 כל ולהעלות אותנו, לטהר נשמותינו, שרשי וללבן לברר הגלות, עול לסבול כחותרופה
 חיים, מלך פני באור ולהשכיל להבין אור, נראה באורך החיים ומקור בשורש להדבקטובי

 מבטח הזהר בספר עבר לכל שביבין וזריק ונצצן דנהיר הרקיע כזהר יזהירווהמשכילים
 הוא.ד ונושע צדיק מלכנו יבא נפשינו, ופדותגאולתינו

 מהרצףהוספות
 יידע הנשיח והקדוש החריד הרג קונטרס הצור, בעזר החיי)וזה

 בעזרו היה אשר יתברך להשם הרב שיבח הנה)א(

 החכמה מסגולת זה כי מקשיבים, חבירים לו ליתןי
 יתעלה מאוד משיחא, עקבות בדורותינוובפרט
 היחוד יתהווה זה ידי ועל לאחרים, החכמההמלמר
 בסוד להיותם סוף, אין עד העליוניםבעולמות
 יבין והמבין דין מן דין ומקבלין ומקבלמשפיע

 עסק ידי שעל המקשיבים להחבירים ידוע)ב(
 אפילו עוזנו לשכינת וסמיכו סעד עושיםהחכמה
 כנודע דו"ד כס"א נקראת והשכינה הלז המרבגלות

 יוגמר לא אשר קדמאין, מלכין הז' ניצוצי היינו)ג(
 הברזל וכור הימין. קץ יגיע אשר עד לגמריהבירור

 הוא הארץ כנפות בארבע עמנו בני ופתור הגלות שלי
 פתר לא סוד והוא ולבררם הניצוציןלהעלות
 שיתוספו כדי אלא האומות לבין ישראל אתהקב"ה

 לי וזרעוניה מפסוק בן רז"ל ולמדו גרים,עליהם
 כורים כמה להכניס אלא כור זורע אדם כלוםבארץ,
 וכמה כמה הגרים שיהיו מהראוי היה לדבריהםוהנה
 זה מכחיש החוש והנה מישראל, יותרכפלים
 גר אתה שיתגחר אלפים מן אחד רואיםשאנחנו
 גרים קשים אמרז"ל וגם ישראל עללהיתוסף
 על אלא בגרים מעלה אין הנה כספחת,לישראל
 הקליפות בין הנדחים הניצוצין על היא הכונהכרחך

 יסוריהם, ידי על מבררים שישראלוהאומות,
 והבאים ישראל נשמות להתהוות הניצוצותונתוספו

 לאשורו הדבר יבינו ה'בסוד

 חיבורא דבהאי פעמים כמה בזוה"ק שכתוב כמו)ד(
 מן יפקת חיבורא וכהאי בתראין, דריןיתפרנסון

גלותא

 ההוספותמעין
 הספר את בו דוקא לפתוח 1ג1' אחממך אתה אלקי ה' הפסוק של עניינו*
 אליהם והשפעתו תלמידיו בזכת ברב המית1ספים והשפע הדעת על 1מ1הרצ"א מ1הרצ"ה רבותינו מדבהי*
 העמיס בין ישראל נתפזרו שלמענם הגרים בחל והם הגלות, בזמן המתיילים 1הגיצ1צין הנשמת בענין עוד*



 החיים לעץ ודרךהקדמהב
 וללא אמת אלהי ללא לישראל רבים ימים הזה, האחרון בדור אלהינו י"י לפניך נאמרוטה

 ואין יתומים נשארנו המינות, יד וגברה יעשה, בעיניו הישר כל איש תורה, וללא מורהכהן
 והופעת זרעו, מפי תשכח לא כי בנוה קיימת אבותינו את באהבתך אלהינו, י"י ואתהאב.

 לי"י הנסתרות חורתיך טעמי מצפוני אור בימינו לנו להתגלות ערוך גאון ההדך מלינך פותחהאריזיל
 מרומים משמי וקדיש עיר נחית שמיא, ענני עם וארו לצדקה, המורה את לנו ושלחת אלהינו, והתשובההתורה

 והאירו הקדוש, נ"י סהרח"ו רבינו ובראשם הקדושים, תלמידיו עם נ"י הארי הקדושרבינו

 להבין והעבודה,י התורה החכמה, אור בשעשועי עורות עינים ופקחו חושך, יושביעיני
 ונפשינו, לבכינו בכל אלהינו י"י אליך לשוב איך הזהר ספר מצפוני על להשכיל בינה,אמרי

 עץ מפרי להטעימנו גמלתנו אשר הטובה כל על אלהינו י"י שמך ונודה שעשועים.ותורתך
 וישיב חיים, ושנות ימים אורך לנו יוסיף עמנו, אלהינו י"י יהי וליראתך. לעבודתךהחיים
 לנו לפתוח החיים, בארצות י"י לפני להתהלך חיל אל מחיל ונלך וירושלים, ציוןשבות

 אמן. חיים, נשמת הצדיקים נשמת עם החיים, באור לאור אורהשערי

 מהרצ"אהוספות
 וכו' לבטל רשות לו יש והוא גחר והקב"הדפלניא, הנביאים אדון ידי על שהבטחתנו מה)ה(

 משביעין השפל, העולם בזה יורדת שהנשמהובשעה
 וגנזין אוצרות ררזין רזי לה ומראין קודםאותה וחכמה אמת תורת שתהיה בכדי המוסיף אמר)ת

 תרד שלא עליה וגחרין אותה ומשביעיןדמלכא, ולא יתרפקו ובה לומדיה על חביבה הלזוהקדושה
 וגם דאורייתא ברזין ולדרוש לחקור כדי אלאלעולם אמרי אעתיק החיצוניות, חכמות נכריה חיקיחבקו
 רופות ניתן שלהרשב"י זהר מאמרי מכמההכרחתי סשה ויקהי בספרו הקדוש הרב שכתב מהקדוש

 שלו פמליא כל עם הסכינתיה מקוב"הוהורמנא ביאור קצת עם לענינינו, הצריך הקיצורבתכלית
 עלייך עדן דגן דצדיקייא הנשמות כלבצירוף אדם הראשון לשונו, תה המצטרך במקוםוהוספה
 עילאה, דאימא זיהרא וכו' הזהר לנו לגלותותחתון, וכו' ישראל נשמות הכולל מהימנ"א הרעי"איולד

 דאורייתא, רזא ושלום חיים לעולם יוצאמשם קדישא בוצינא ממנו האצולה הקדושהניצתן

 התחתון ובהתעוררות והשמחה והחירותהגאולה בריאת שהכלל לנו הודיע וכו' זלה"ההרשב"י
 כולל היה ובהם חוטא, רבא ואדרא דצניעותאספרא וממשלתו וגבורתו וחסדו אלקותו עת גודל לנובק פירקי ה' לנו גילה והוא העליון מקור מעורריםאנו להודיע כדי הכל בכלל, הנבראים וכל והאדם ונעולם הבריאהתכלית

 )הגנה ברודים נקודים עקודים בכלל העולמות כל אלקי את דע בנו לשלמה דוד אמר כאשרותפארתו,

 המשומר יין רז"ל שאמרו מה לרמז ישלדעתי בעולם יותר רוח נחת להקב"ה שאין ועבדהו,אביך
 בענביו המשומר סו"ר( בגימטריא )יי"ןבענבי"ו להקב"ה, בן נקרא זה באלקותו, שמכיר ממיאלא
 ובהם ב"רודים, נ"קודים ע"קודים תיבות ראשיענ"ב הבן )כמו דמלכא בגנזייא לחפש רשות לוויש

 בזה לנו ויש ותכליתה הבריאה סודות כלנכלל בכל רשות נטילת מבלי המלך אביו בגנזיהמחפש
 ידיד אודיעך ואגב מקומם כאן אין דברים,הרהורי עמו משתבח והקב"ה העבד(, כן שאין מהעת,

 שהוא שבת, בגימטריא ברודים נקודים שקודיםנפשי בין למעלה נרשם ודיוקני יום, בכל שלובפמליא

 הנ"ל( העולמות מעסק הרזין להתבוננות מקודשיום בדיוקנא זהירין הוו לפניו ומכרתין דמלכא,אוהבי

 ההוספותמעין
 התורה רזי ללימוד זה יום של וסגולתו השבת ליום וברודים( נקודים )עקודים וענ"ב יין שיינות'



 טוב ועשה מרעסור

 כי מוחלטת, ברמיזה הכל לנו ורמז ותיקונן,וחורבנן
 כי הגנוז באור  להשתעשע ראוי העולם היה לאעדיין
 עולם של הנשמות ניצוצי להתנוצץ וזמן עת היהלא

 אלו הסודות רואין והיו הבירור, ועולםהתיקון
 שאר לומר )רצה ופרגודין כותלא בתר אינשכדקחזי
 רשב"י הקדוש המאור לאפוקי הדורות,חכמי

 כיסו ואמוראים התנאים וכל הקדושיםוחביריו
 ים ידים רחב הגדול הים בזה שלהםמסטורין
 אשרי אלו לסודות מספר אין רמז שםהתלמוד,
 בזוהר כדאיתא מחרכיו(, והמציץ פתחיו עללהדופק
 דור בכל סגולה יחידי קמו ואחריו חדש ובזוהרגדול
 אותנו להציל וכו' עלינו ולהגן לעמוד וכו'ודור

 ועסקו וכו', מקטרג מכל הזאת החכמהבלימוד
 ידי על או הקודש ורוח אליהו פי על הזאתבחכמה
 ביו"ד נקודי"ם עקודי"ם בעולם רק ועוסקיםמגידים,
 ויחידי )הגאונים נשמותיהם שורש מצדספירות
 רק התיקון, עולם מסוד יודעים היו שאחריהםסגולה
 חזי פוק הזמן באותו דבריהם להסתיר מחויביםהיו
 ועיין והרטב"ן. הראב"ד על האריית שהעידמה

 יעוד צדיק ספר ובהקדמות עץ-החייםבהקדמת
 עולם לומר, )רצה ונבטל נחרב העולם וזהעוקם(

 עולם מן מדברים היו מזעיר מעט רקהנקודי"ם(
 עדיין כי הפרצופים, עולם הברודי"ם עולםהתיקון

 ניצוצות עליונים אורות להתגלות וזמן עת היהלא
 ורבית טורינו שבא עד והחירות, הגאולהנשמות
 ורשות יכולת היה שלא מה לנו( )וגילההארירת
 בדורות )להתגלות( דרקיע ממתיבתאוהורמנא

 )היינו החורבן עולם של ועת זמן כלהראשונים,
 ההו"ר בחינת שהיא דו"ה, היום כל החמישי,באלף
 עלי נהפך והודי הכתוב בסוד למשחיתשנהפך

 הענין ונמשך כנודע( דו"ה מהו"ר ונתהוהלמשחית,

 דאבא היסוד הוא השישי, לאלף שס"ה שנתעד
 סדר בכלל יסוד בחינת הוא השישי אלף כי)הע"ה.
 זסן כי לזו"ן, רומז זמ"ן כי לי ונראההזמנים

 שמסדרין או"א הם הזמנים וסדר ב"ן, ס"הבגימטריא
 פינו יאמר ולא יכפר הטוב והשם מכונם עלהזמנים
 מיסודות החסדים גילוי סוד וכו', כרצונו( שלאדבר

 אלקים צירופי מק"ך אותיות ת"ר יוצאים שםדאו"א,
 הם ופ"ר ש"ך וביטולם, הדינין המתקת סודוכו',
 בסוד רזא דיודעים המקשיבים והחבירים )הג"ה.ת"ר
 ישכילו פ"ר, ש"ך להשלים בשופ"ר האוחזתהד

 ויצאת למחנה מחוץ לך תהיה וי"ד בפסוקויזהירו
 והנביא לחירותינו יתקע גדום ובשופר חוץ,שמה
 בשבת רז"ל ואמרו אבניך, בפוך מרביץ הנניצווח
 ימחה בימינו במהרה אז )כי הדמעה את פוסקפו"ך
 סרך בת ומעביר פנים( כל מעל דמעה אלקיםי"י

 בעפעפים שיער ומרבה עוד( ואפסי אני)האומרת
 מריסי הציער את משיר הדמעה להיות פשוטו)לפי
 שיער ויתרבה דמעה אלקים י"י ימחה ואזעינים,

 באופן בזה להתבונן למועד חזון ועודבעפעפים
 כי אורו"ת, ללקט האחד ויצא הפסוק והבןאחר
 והתבונן בין לי רזי לי ורזי נמלא ראשו אורו"תטללי
 תעמוד לעולם י"י עצ"ת כי לפיך, מחסוםושמת
 וכו' לו( חכה יתמהמה ואם יכזב, ולא לקץויפיח
 לאלף )דייקא( של"ה בשנת גדול האור לנו באלכן

 לנו כידוע דזעיר חב"ד על מורה השי"ןהשישי,
 הוא והלמ"ד ממאה, כלול אחד כל דתפילין,משי"ן
 ה"ה מסתיים שם מיו"ד, כלול אחד כל דזעירחג"ת

 שיסודה )כנודע מכוסים חסדים סוד יסודהדאימ"א
 דאבא היסוד עצמו מגלה ושם אבא( מיסודקצר

 השישי מאלף ונשאר וכר, המבריח התיכוןהבריח
 בגימטריא ס"ה כנ"ל( פ"ר ש"ך )בגימטריאת"ר

 מהרמ"אהוספות

 החכמההתגלות
 השיש'באלף

 ההוספותמעין
 ט עמ' להלן יאה בנגלה, נרמז והנסתר בזה זה שלובים והנסתר שהנגלה על ומוהרצ"א מוהרצ"ה רבותינו מדבריעוד*

 לשםובהוספות
 ב, א-נח, נד, ד' )מאמר כסלרטבת מאמרי בני-יששכר בס' ראה למשחית, עלי נהפך והודי דו"ה היום כל החמישי אלףבענין*

 פאן( "מאמר
 לשם ובהוספות קא הנר להלן ראה יין, מ"ה בגימט' ושהוא לזין הרומז זמ"ן בעניןעוד*
 פ"ר שיו להשלים בשופ"ר האוחזת בי"ד כוונתוביאור*

 ענין באותו נוספים ורמזים הדמעה, את פוסק פתך ענין ביאור*



 החיים לעץ ודרךהקדמהד
 מהרצףהופעות

 ויש )הג"ח. דנוקבא הדינים קיבוץ להמתיקאדנ"י,
 הסת"ר ואנכי הכתוב בסוד דברים הרהורי כזהלנו

 פי בפצותי ויראתי וכו', ההו"א ביו"ם פנ"יאסתי"ר
 דבר של וכללו ממרום רוח עלינו יערה אשרעד

 כן יותר, וס"ה ת"ר התורה אותיות סוד בידינומקובל
 הזמן מאותו לחשות( ועת עסוקות, כטגנההוא
 עולם של נשמות ניצוצי להתנוצץ התחילוואילך
 לנו והותר ראורייתא, סורות רזי ידי עלהתיקון
 אנו הזה בלימוד כי הנגלות, כמו הנסתרותללמור
 דשכינתא בקישוטא לגאולה השיעבור מןיוצאים
 התחתון התעוררות ידי על בעלה עםלחברה
 רזין מתעוררים אנו הזאת הנפלאה החכמהובלימוד
 הגאולה יצא משם דאו"א היסודו"תדלעילא
 )הג"ח. דבריו כאן עד לעולם ובדכה ושפעוהחירות

 חטטיה בגימטריא כנא הקורמת בהג"ה רמיתנוהבן
 הדברים( הבן חטטיה. בגימטריא ההורא יונםבינ"ה.

 כתב לשונו, תה הדרוש בהמשך שם כתב ,11ד רשבאגדולת

 כל מלכות הרוגי עשרה היו לא אלמלא האייי54' אך יהארהיה
 התיקון ומבוטל בטל היה ועתו, זמנו לפי ואחדאחד

 קדמאי במלכי שהיה כמו העולם ונחרבהמתקלא
 באלף דוקא חה וכו', ונח"ש הס"מ שגברומפני

 למשחית, עלי נהפך והוד"י שמאל כירךהחמישי
 לקעקע דוקא רוצה והיה יעקב. ירך כף ותקעבסוד
 הרוגי עשרה עמדו לכן וכר, ישראל שלביצתן
 נפשם ומסרו וכו', המה ישראל אלפי ראשימלכות
 ומה ומעמדם מצבם לנו ידוע אשר ונשמתם,ורוחם
 העולם אויר את מטהרים היו ואיך תיקונםהיה

 הגדולה הקליפה מתוך הניצוצות ומלבניםומצרפים
 הניצוצי לברר וכו' מפיהם כלעם והוציאווהקשה
 ובדבור צעקתם עם הקליפות והכניעו כנודע,קדושה
 בסוד נוקכין מאן להיות שלהם אהבה שלויסורין
 אלו פתוח תמיד להיות או"א, לפרצופי נפשמסירות
 בגלות לנו להאיר התחתונים לעולמותהצינורות

 על הארשם הרב וכתב וכר עלינו להגן הזההמר
 הרוגי בכלל כן גם הגילגול בסוד שהיההרשב"י
 מפני שברח ראיה( )והא  אליעזר ר' בנו עםמלוכה
 סור זצוק"ל שרשב"י העולה הכלל וכו'הקיסר
 עולם התיקון לעשות היה הראוי מן קדישאבוצינא
 ניצוצות להעלות נפש במסירות עקיבא ר'כמו



ה טוב ועשה מרעסור
 מהרצףהושעות

 ולבטל להחליש גרם הקדוש התנא להיות הנ"ל, עסק איך אבינך פשוטו פי על )הגשה. דאוריתארשן
 הקייטה, ב' בגימטריא הוא אשר הקליפה אותו במקום כי המקטריגים, לבטל בסגולה הואהחכמה
 הק' החכמה אור שלו ציון על יושב כך כל שלם שאינו וכשהאדם בשכלו דבוק הוא שם ומתבונן מחשבומהאדם

 הקיפית מבסל מקטרגת אזי התנא, נשמת עם לחבר בלבדו ולומד המושכל הענין אותו מקיף השכל כיונשמתו,

 מה ח"ו לנוח מקום אמה מוצאת כאשר הקליפה כן ואם מהמושכל, מוקף השכל וגםבתבונתו,
 חכמ"ה לזה זה משפיע אז חכר עם כשלומד כל שאין כמקום הוא העליונות כעולמות מתבונןכשהאדם
 קרי וכתיב, קרי הוא ותניאו"ן הקליפה(, ומבטלים רע יגורך לא כי מקטרג, לשום לכנס רשותשאין
 נדרשת האל"ף )כי או"ן תניהם לשון תניאון הוא בגנזייא מחפש בן להיותו וגם מאוד והבןכתיב

 להקליפה קורא במשנת-חסידים וגם ולכאן לכאן לבו ימלאנו אשר מהעבדים זה הוא מידמלכא,
 היסוד מן יונקים קליפות הב' אלו אלף(, בלא תנ"י היה לא אילו והתבונן(, בין עליו ולקטרגלבטלו
 )הג"ה. אונ"י ראשית מלשון או"ן הנקרא דקליפה ספרא פרקי ה' דאורייתא, רזין ח"ו לנומגלה

 גליו"ן או"ן נקראת יטוש דלהון אורייתא תבין ואידרא חדש וזוהר זוהר ותיקוני זוהרדצניעותא
 עיין זה, לעומת זה דקדושה יוס"ף בגימטריא מפני ובוהו לתוהו עלמין ח"ו חוזרין היו וזוטא,רבא

 נ"ל( יוסף )בן אפרים ויאמר ידין(, ובדן בקרנים רשב"י פתח לכן החמישי באלף הדיניםהתגברות
 ביטול לי, נראה )הג"ה. או"ן כהן לי, או"ן מצאתי עד לחברוי שמעון ר' אמר תניא רבא באידראע"ה
 לפרש ויש סודם כידוע הוי"ה א"ל בכונת הקליפה לי"י לעשות עת סמכא, דחד בקיומא ניתיבאימתי
 ולא דקליפה, דכורא יסוד ביעקב, או"ן הביט לא בזה פעמים י' בגימטריא השכינה היא עת ידוע)הג"ה
 דקליפה, הנוקבא נקראת עמ"ל בישראל, עמ"ל ראה ויהי או"ר יה"י בגימטריא אהי"ה, פעמים וי'הוי"ה
 הענין( להרחיב מקומו כאן ואין אור, בטאורי עחן האלה רמיזות יבין והמשכיל רח"ל. רס"באו"ר,
 ביעורם ואין וכו', והנח"ש הס"מ מן יניקתו ועיקר בעלי פירשו וכן לי"י בקישוטין ולתקנהלעשות
 הרב לנו אמר במ"א(הזוהר

 האריזתי
 והתעוררות דאורייתא רזין בלימוד אלא וביטולם פתח למה

 שרמזתי שטן יין סוד )הג"ה. דאו"א עליונים סודות ב' התגברות שראה אלא תני"א, במילת ע"ההרשכ"י
 זה פי על והנה הקליפ"ה, פעמים ב' בגימטריא לעיל ב' בגימטריא תשא לכן בעולם, הגדולותקליפות
 בסיפא לפרש יש וכו', און הביט לא בפסוק פירשנו לעיל מ"ש עיין )הג"ה. הכולל עם הקלישהפעמים
 היינו עמו, אלקיו י"י כי וכו' הביט לא מה מפני בסודות עסק היינו ין שמן תבין, יין שטןבסוד
 בו מלך ותרועת אימא, בינא אלקים, ניקוד הוי"ה כי הקליפות, ב' מבטלים מאו"א, המושפעיםהתורה
 עיין עילא"ה, מלכ"א הנק' לחכמה בכאןיתואר ב' בגימטריא יין שטן כן על וכו', יגורך לאתמן

 רצון ויהי בעדינו, יכפר הטוב והשם אורבטאורי הקליפה שם הוא ותניא לבטלם( הקלישהפעמים
 הדשב"י ודאה כרצונו( אלא דבר פינו יאמד שלא ישראל, בני לב את תניאון ולמה מפסוקהיוצא
 והנחש ונח"ש, ס"מ יד שגברו החמישי באלף ע"ה ישראל בני של הלומדים בלב תקועהוקליפה
 י אשר הידועה הקליפה סוד שמרומז )נ"ל ערו"םהיה ובוז גאוה דרך דאורייתא רזי מלימוד אותםומונעים
 פירוש בקרנים עיין במהרה, יבטלנה יוסף בןמשיח העומר ספירת במסכת חסידים בטענת עיין)הג"ה.
 הקור"ה תיבת הבן הקורנה, מפיל האחד ויהיהפסוק אדם ילמוד לא ע"ה רשב"י ציון שעלשכתב

 העולם, את מבלבלין והיו וכו', ערו"ם( הרשע ותמצא חשש, יש כי גדול, חסיד שהוא לא אםקידות,
 המפסקת ברזל חומת ונעשה למעלה, כתבתי כאשר לפי ונראה שם עיין יחטיאנו, תנ"י ששמושד

 ההוספותמעין
 לשם ובהוספות יב עמ' להלן ראה המקסריגים לבטל החכמה עסק בסגולת*
 הוי' י"פ ע"ת בגימטריא בהם עוסק שהרב מקומות הרבה לעוד מקום מראה*

 יה-
 או"ר

 ויה-
 או"ם

 יוסף בן משיח ע'" תתבטל וכיצד אחר, במקום בארוכה נתבאר אך הידועה, הקליפה סוד ערסם מהו פירש ולא סתם כאן*



 החיים לעץ ודרךהקדמהד
 מהרצ"אהוספות

 המאציל נתן ובידו היטיס, שהעת אורהאריז"י תיפטפהש של ומקור שורש הם הקליפות אלובינינו
 העליונות והצינורות המקורות לפתוח רשותהעליון הראשונה התיבה להסתיר כונתו לי )נראהדיפץ
 בזמן שהנסתרות בפירוש לנו ואמר דאורייתא,ברזי הראשנן אות השניה והתיבה אמונו"ת, ב"שבא"ת

 נרמז לדעתי )הג"ה לעיל כמ"ש הנגלות, כמוהזה והרביעית והשלישית ב"מ, בא"ל והשניהכפשוטו,
 בצלאל, בש"מ קראתי ראה בצלאל אצלבפסוק לכן כונתו( ותמצא השיטה ומוחלפת ב"ש,בא"ת
 כהחזרת ש"ט כגימטריא שי"ה אלפים ה' דהיינו והקליפות הדינים כל הכניע ולכן עיניו, ראו אלהכל
 אחד ירדוף איכה הכתוב )בסוד לאל"פין לקלפים להאיר העליונים האורות ופתח דאורייתא,ברזי
 לעולם יבוא של"ה אלפים ה' שבשנת ורמזאלף(, כדאיתא אחריו לדורות ברכה והניח עלינו,ולהגן
 חו"ר, ב"ן לעולם, שיאיר אור"י, בן בצלאלנשמת דרא עד למשמרת אחת צנצנת קח ויחי,בזהר

 מי ידי על תורתו הארת ידי על הגאולה חירותשיבוא בגין ברעיא-מהימנא נשא בזהר גםבתרייתא,
 במהרה שיבא משיח היינו יהוד"ה, למט"ה שיבא האי דאיהו החיי מאילנא למיטעם ישראלדעתידין

 ההרפ"י שתיטידי אע"פ בימינו( גלותא מן ישראל ויפקון דילך חיבורא הזהרספר
 דבריו מכסין היו

 הטהור שמ"ן סוד ש"ץ, שנת עד של"ה משנתבהצנע ואילנא וכו' ואין יגחנו בדד י"י בהון יתקייםברחמי,
 נשאר )הע"ה זו"נ פרצופי על דאו"א, מוחיןוהקדוש לא וטהרה טומאה והיתר איסור דאיתו ורעדטוכ
 צדיק מרעהו ית"ר שנים, תר"י העולם שני מספרעוד ומצאו הדורות חכמי קמו ואחריו ישראל עלישלוט
 מספר סוד צדיק, יסוד סוד השישי אלף עולם, יסוד מן ונהנו ושמשו העליונות, הסודות פתוחפתח

 צלם הפרצופים תיקון סוד שהוא דמו"ת, ו:ל"ם כגון ביוניהם, ניג(ינ( ונשכך עליונים, ואורות נישפע עולם רזיהתגלות
 כדמך,עינך בצלמינך אדם נעשה כמד"א אדם ודמות חתומים הין רשב"י שדברי אע"ג הדורות וחכמי רבי בשתהתיקון

 משנות נשאר אשר שי"ה משנת ההתגלות והתחלת עדיין נתגלה ולא אילין הרזין ידעו ולא עזקיןבאלף
 אני אני כי עתה ראו םתר"ה עליכם יהי מנין העולם נתגלה לא לומר, )רצה התיקון עולם של דרזיןהרזין

 מה זה ובדמו"ת בצל"ם אד"ם מספר הוא וכו', הוא התיקון, מעולם שמדבר הזוהר דברי הדורות לרוב4
 ה"ן סוד הוא ש"ץ שנת עד של"ה משנת לי( שנראה והפרצופים בנקודות( כפשוטו הזוהר דברי הבינורק

 מהשם ו"ה אותיות הם דזו"ן משום אלקיך, לי"י בכל סגולה יחידי היו אעפ"כ וכו', המתקלאותיקון
 ה' בסוד ו"ה פעמים ה' )מהתיקונים(, כידוע לא אבל וכו', אילין ברזין ידעין דהוו ודורדור

 תיקון סוד הוא ה"ו, ד"ר ג"ח כ"ט א"י כזה, פרצופים לא ועדיין החמישי באלף היה עדיין כיבאתגליא,
 הטהור השמ"ן המשכת סוד ש"ץ, בשנת זו"נ באלף עד וכו' התיקנן רעולם הנשמות מתנוצציןהיו

 בזווג זו"ן דוד, בית מלכות ראש על דאו"א מיסודות ידי על הנוקבא ביחוד דזעיר יסוד שהואהשישי
 הנשמות התנוצצות והחירות הגאולה בסוד תמידי מן המבריח התיכון הבריח דאו"א, יסודותהארת
 בשנת הנשמות מדריגת לנו כידוע התיקון, עולם של תיקון בסוד אחד, האוהל להיות הקצה אלהקצה
 אנחנו מחוייבים ואילך ש"ץ משנת כך ואחר ש"ל. הגמור הזיווג להתייחד מ"ן בסוד הניצוצותובירור

 כולו, העולם כל ואת אותו נד"נ, ואחד אחד כל לתקן השישי לאלף שי"ח בשנת עינינו י"י האיר תדירא,4
 ניצוצות ולצרף וללבן לייחד נוקבין, מיין להיות רוח אותו וימלא וכו' אורי בן בצלאל נשמת ידיעל

 הזוהר דברי ובהתעסקות דאורייתא ברזי קדושות קדודים קודש פה וררינו טוריט נשמת הוא וכו'חכמה

 ההוספותטעין
 החמישי האלף של עניינו ומהו התיקון, דעולם הנשמות התנוצצות עד סתומים היו הק' הזוהר שדבריהטעם*
 ש"ץ, שנת עד העלימום והם של"ה, בשנת לתלמידיו התורה סודות שגילה והענין בצלאל, לנשמת האריז"ל שלשייכותו*

 הק' לחכמה המנגדים האפיקורסית ענין נרמז וגם ובדמו"ת בצל"ם אדיים הגימטריא נרמזה אלושבשנים

 נוספים מקומות הרבה ועוד והאלף האש"ף ביניהם יתחלפו זה מדוע יבואר ובהם אחר, במקום עשירים תורה דברי'
 אלו בחילופין הרב משתמששבהם



י טוב ועשה מרעסור
 בנועם לחזות הלב, עבודת אמתת אמת ומבקשי המשתוקקים החברים וריעדו, אפחשטעוני

 ~ביתהתא קדמונינו מן ומפורסם ידוע כאשר הזהר, בספר ותדבק תשתוחח נפשו בהיכלו. ולבקרי"י
 בוו ידביקאמת ייי

הז"ר מובא מפורסם, גאון היה )והוא דיטאש סוהרי הגאון בפסק עיין הקדוש, ספר עסקסגולת

 יי, טהרח"ו ובהקדמת ובשעה, נערב, אור בספר ובפרט הר"ןז(, בתשובת פעמיםכמה
 וברעיא בתראי. דרא יתפרנסון דא דבחבורא בספרים, מועתק זהר מאמרי כמהובפרט
 וזה כו' אשתו תשטה כי איש איש המתחיל במאמר ע"ב( קכ"ד )דף נשא פרשתמהימנא
 דאמא זהרא מן הזהר ספר דאיהו דילך תבורא בהאי הרקיע כזהר יזהירו והמשכיליםלשונו,
 דאיהו דחיי מאלנא למטעם ישראל דעתידין ובגין נסיון,ח צריך לא באלין תשובה,עלאה

 מהרצ"אהוספות
 יתבונן כאשר ותמה שלימה עבודה מהחכמה הארת"י ורדינו טורים דברי פי על הזוהרותיקוני
 עניני את הלבישו אשר תלמידיו בדברי המשכיל החשך מתוך לנו להאיר לפנינו אלקים שלחואשר

 לא כי תדע וידוע המשכלת הנפש בשכל החכמה יסגא חוצפא דמשיחא בעקבתא בפרטוהאפילה
 לא אם בספריהם זיה"ה הבעש"ט תפסידי דברי יובנו וביעורם ביטולם אין באריכות, אלו סודות לגוכידוע
 רחבים דבריהם ויראה הקדושה, בחכמה שעוסק למי עולם פי על הקבלה בלימוד אלא הקליפותשל

 החכמה ידי על להבין שיאם, לשמים ועולה ים מני הקבלה לבעלי ז"ל הרשב"י קרא ולכןהתיקף
 ובתמים באמת העבודה עסק עניני מן והחרולים הקמשונים היינו חקל"א,מחצד"י
 שהחכר אותו אינו דלטאש מהר"י הגאון לדעתי ~( המקובל הרב לשון כאן עד י"י ברכו אשרהשדה

 דהר"ן יצרי"ח, בשנת נכתב הפסק כי הר"ן,בתשובת סשה.כויקהי
 מבואר ז"י האר"י בכתבי רק הרבה לזה קורםהיה היה הכל איך הנעים, ידיד ראה גם ראהומעהה

זכריני היוצר בגזירת לזה הגורם בהזמן מופלגתבכונה
 בהג"ה שהבאתי מה תבין האלה הדברים פי על)ח( י"י, מלחמות להלחם מלחמתך כלי לך הכןומעתה
 אז שהיה הגם סשה, בויקהי הרב דברי הגדולה הנעים, ידיד לך להוי וידוע עמך יהיה יתברךוהשם
 שהוצרכו עד הדינים התגברות והיה החמישי, באלף של מהנשמות הלזה שהתנצצות מרבותינושקבים
 בפועל נפשם במסירת להמתיק מלוכה הרוגיעשרה משנת ודור דור בכל מתנוצצים היו התיקוןעולם
 וגם נפשם, מסירת ידי על הצינורות לתקןממש מגששים היו העולם רוב ועדיין ואילך,של"ה

 מהרוגי הגלגול בסוד היו בנו עם רשב"י י"יקדוש ונוקפים, מעוררים הלזו החכמה על ורבובאפילה,
 והחברים רשב"יובנו הקדוש פעל זה כל עםמלוכה, איך יודעים היו לא בחכמה מהמתעסקיםוכמה
 לימד הבעש"ט לנסיונות הוצרכו ולא התורה, סודות ידי על זהכל עבודתו דרך ממנה ליקח החכמה בשכליותלעסוק

 יקיח"בך יצטרך לא אלו בסודות שיתעסק מי דור בכלוכן לקמן יבואר כאשר הגשמה, לידי ובאו שמו,יתברך
 שיתעסק מי כי בצדק, זה ישפוט והשכללנסיין למחיה לנו יתברך השם שלח אשר עד הרבבדברי
 להשם נפשו תתקשר אזי באמת החכמהכזאת הוא גבג"ס, זצוק"ל הבעו"ש עליון הקדושנשמת
 להשם באמת בכח נפשו מוסר עת ובכליתברך, וליקח במושכלות לעסוק האיך העולם עיניהאיר

 ההטפוחמעין
 ונעתקו אלקינו, ה' את לעבוד לדעת הזוהר מדברי נקח כיצד למדונו והבעש"ט האריז"ל כי לבאר הרב כתב עטרת-צביבספרו*

 ח לעמ' בהוספות להלןדבריו
 הגאולה ותקרב הגלות בזמן לנו המאיר הזוהר ס'בתעלת*



 החיים לעץ ודרךהקדמהח
 עד נכר, אל עמו ואין ינחנו בדד י"י בהון ויתקיים ברחמי, גלותא מל ביה יפקון הזהר,ספר

 המאמר. כל שם עיין - לשונוכאן

 להם לקבוע י"י דבר על חרדים להיות כגילי, אנשים חביריי שלום דורש באתי לזאתאי

 במה חובתם ידי לצאת ושלא לעינים. הוא מתוק האור, מקור לידע הזהר, בספר לעייןעתים

 המדבר מקורו שורש ולחפש בו לעייז צריך אבל פיוטך איזה כמו בלבד )הזהר(שאומרים
 צפית בני לעתיד האדם את שואלין אשר בראשית, יוצר קומת ובשיעור האורים, בצחות הזוהר בסהעי,

 ומובא במשלי, שוחר-טוב במדרש באורך כמבואר כמה, קדקדו ועד רגלו נאכף כך', במתרכבה האבן לבמסירים ין~מתיקותן
 ובפרט שיעור, אין עד גדולים ומוסרים זה על ממש מיוסד הזהר ספר רכל ים ל ממים~מצילים

 אם האבן, לב ומסיר מתרדמתם, ישינים עיני ומעיר ושכינתיה.י קובייה ליחוד מרכבהלהיות

 חכמת המאררים, המרים מים הזדונים, ממים ידו על להנצל סגולה הוא וגם נמוח. הואאבן
 סתרי עמקי כחכמת בעולם חכמה אין אשר בעצמו יטעום ממנו, הטועם וכלהחיצוניות.

 השם. ירצה אם לקמן שיבואר כמו נחשבו, ותוהו לאפס מבלעדה החכמות וכל תורה,טעמי
 בש"ס עיין צופים,ש ונופת מדבש ומתוקים וכו' מזהב הנחמדים דוד אמר אשר טעםויטעום

 שלא מועטת, בהערה ודי אלה. לדברינו יודה באמת, לטעום הרוצה וכל זה. פסוקעל
 נאמן. האהוב הקוראלהלאות

 מהתצ"אהוספות
 מזהב נחמדים טעם שיטעום הרב שכתב מה )י14( נפש למסירת צריך שאינו עד עזה, באהבהיתברך

 בפשוטי לעוסק גם הדברים יארע כפשוטו אי וכו', חפירים להשלשה עלתה מה חזי ופוקבפועל*
 אצלו נחמד החכמות שאר להבדיל ואפילי התורה, נפלא בדביקות שנגנזובאידוש

 אמרי אכחד לא אבל מזהב יותר שמשיג השגהאיזה
 בספר גו-אריה בעי הקדוש הרב כתב אשרקדוש כלום ידע שלא מי שגם בידינו שמקובל אמת)1(

,, זה כל אבל הנפש, לזכך מסוגל הזוהר לשוןאעפי"כ  ר"ג פ"ז זה"ב הלשון כפל דקדוק עלהתשארת , ,'
 הקדוש המשורר להיות ואמר צופי"ם, נופ"תדב"ש השם לו שחלק מי אבל מהשיג, קצר בינתו שכחלמי

 , יתברך השם בודאי התורה, בפשטי בבינהיתברך
ן

 שאין ומתיקותה התורה חכמת מעלת להפליגרצה'
 ,ן, נעימות ערבות מתיקות כן גם להבין בעזרויהיה

 איזה תחת עמה לכנוס אפילו בעולם דוגמתהערך
, אחריה יחפש כאשר הצפונה חכמהידידות  בחמודות רק הענין להמשיל לנו אפשר שאי רקסוג,

 האחן לשבר בכדי לעין הנראים ומתיקותיותבל קוטב על הולכים הם האיך הזוהר עניני להבין )י( תחת יע
 אחד בסוג בערך שאינם ידע המשכיל אבל להבין, בדברי לעיין הנלבב האדם צריך מאוך הזה ויסוך מביניםהבעשש

 דוקא, לאו זה"ב והנה מזה"ב, הנחמדים אמר כןעל טעם טוב וימצא בדבריהם וידקדק הבעש"ט, תיטידישבזוהר

 זה"ב, אמר למה כן ואם ר"ב, מפ"ז נחמדים כןשגם תנועה בכל יתברך השם לעבודת חפץ דבריונחת

 לאו ר"ב פ"ז וגם דוקא, לאו דבריו שכל שתבין כדיותנועה

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



ט טוב ועשה מרעסור
 הקדוש כמו הראשונים אשר הגם הנה חי, כל מעין ונעלם וחתום סתום הזהר ספראטנם
 הקדוש ובפרט מאמרים, כמה פירשו חייט יהודא ור' גבאי והר"ט וחביריו, רקאנטימוהר"ם
 בספר כמו ממש בו ודקדק רמיזותיו, בכל ממש לפרשו הזהר בספר בעצמו יגע אשרהרפ"ק
 וחז"ל הזוהר אור שושנת עומקי ז"פ, הארי רב"ט ומחכמת החיים מעץ טעם שלא מי אחיי אמנםתורה.'ב

 מ::סיג הגדיל כ"י האר"י רשנו כי הזהר. ספר טעם טעם לא ממתקים, וחכו מחמדים כלוהמנקים,
 אלקיח חכמה בפליאות דנהרדעי, כשבילי דרקיע שבילין לן ואנהיר חכמה, והוסיףעצה
 בספריו והעוסק הזהר. ספר רלתות צירי יסוב עליהם אשר והעבודה, תורה טעמיבאור
 צנורות השגות להשיג בעולם כח ואין האנושי בשכל כח אין אשר יבין, ובלבבו יראהבעיניו

 עומק יראה ומשם הזהר. בספר העורים עינינו ולפתוח להאיר י"י שלחו אשר לא אם דקים,4
 ובמאמרים וברייתא, תוספתא וספרי ספרא בש"ס והן במקרא הן הקדושה, מחורתינוהמושג
 דאורייתא, רזין על נתייסדו דבריהם כל אשר הקדושים, רבותינו ובדברי במדרוגיםהפליאות
 רבותינו במאמרי ויגיל ישמח וכמה ע"ב(. רמ"ד )דף פנחס בפרשת מהימנא ברעיאכדאיתא

 )והסיר( חושך גלי לנו י"י ויפקח וסתומים, חתומים עתה עד היה אשר וחידותם,בפליאותם
 הזה. האחרון בדור לזה שזכינו אשרינו העורון.מעינינו

 מיאסו ידי על לנו וגילה לנו, י"י הודיע אשר אחרי וחביריי, גילי אנשי לבב אנשילכן
 לעסוק ותדעו ראו וראו וחזקו אזרו חכמה, פתחי דרך שער מבוא לנו והראה כ"י,הארי
 עכשיו לא ואם מימיו. מאורות ראה לא תורתו אור ראה שלא מי אשר כ"י, ופאראבתורת
 בריש לחברייא שמעון רבי נמאמראימתי,יג

הוספות
 לחמודות התורה חמדת ודמיון ערך שאיןדוקא,
 והמשכיל צופים ונופת בדבש הפירוש הוא וכןתבל
 בין דייקא האמת בחכמת זה יטעום דברעל

והתבוק

 מקום יש הקדוש הזוהר שדברי הדבר נכון אמת)יב(
 תיבות בראשי ברמיזות לפנימיות בפנימיותלדרשו
 בדברי ראינו וכבר בתורה, כמו ממש תיבותוסופי
 בדברי עיין בזה. נשגבות פליאות עליוניםקדושי

 י"ג מאמר ידין דן בספרו מאוסטרפאלייע מהר"ש4
 ליראיו מחכמתו שחלק ברוך ותברך פלאות,ותראה

 לחברייא, שמעון רבי אמר תניא : רבאאידרא

 אמהרצ"
 הנראה ד"ן, טחנ"ה הקדוש ספרו לראות זכינוולא
 לך נביא ולקמן בו. להשתמש כדאי העולם היהשלא
 תיבות בראשי הזוהר דברי לדרוש שיש ראיותעוד

 ומנין ומספר תיבותוסופי

 ואין הקיצין כל וכלו הגאולה זמן הגיע שכבר)יג(
 )דרש הזוהר ס' לבוא אפשר ואי עילאה, בתשובה אלא תלויהדבר

 ינת ת 3י החכמה השגת ידי על רק הלזו המדריגהלהשגת
 וכמו העליונים, הצינורות בפתיחתהקדושה
 טאור והנה סחטה. הקהי הרב לשת לעילשהבאתי
 על כתב דורשת אין בפרק זפי הטהרש"אעיניט

 ההוספותמעין
 הקבלה חכמת עפא חז"ל דברי עומק'

 מאוסטרפאלייע מהר"ח הקדוש במעלת'
 תיבותיו ובראשי אותיותיו במנין בזוה"ק שמדייק מצינו מוהרצ"ה של בתורתו גפ*



 החיים לעץ ודרךהקדמהי
 לי"י לעשות עת כתיב הכלים(,י משבירת ג' פרק )עיין סמכא דחד בקיומא ניתיב אימתיעד

 לנפשם מתייראים החבירים מן רבים והנה וכו'. דחיק רחובה ומרי ועירין יומין תורתך,הפרו

 מהרצ"אהוספות
 יוצא מקרא שאין הגם שאמר, זצוק"ל הנחק "צקנ אגמרך תא אלעזר לר' יוחנן ר' ליה אמרהגמרא
 הנדות מאמרי אבל במקרא, דוקא זה פשוטו מידי כתב וכו', קשאי לא אכתי ליה אמר מרכבהמעשה
 דהאיך עמו, והדין כפשוטו לפרש אפשר אי חז"ל תשובה מכאן לשונו, וזה המהרש"א מרן זהעל

 פשוטו פי על מקום בכל חז"ל דברי לפרש אפשר ימיהם כל שמבלים הזה שבדור האנשיםלאותן
 על משתומם עומד הרואה כל אשר נשגבות בפליאות ההיא החכמה ואם בילדותן, גם הקבלהבחכמת
 קודש ואתגנה סחרה אשר ישפוט ותיכף המראה, ידענא לא מרכבה, למעשה נוגע אינו הקבלהחכמת

 ז"ל המהרש"א הרב הנה אחי, התימא ומן לי"י במשנה לא מקום, בשום זו החכמה הוזכרה לא למה הנסתרל,מזד
 אגדות חידושי ברוב כמעט חז"ל דברי פירש בעצמו וספרי וספרא ומכילתא לב:,עלנ(פתא בתלמוד ולא מלא לאבאם

 ראה ז"ל שהרב לי נראה כן על הקבלה חכמת פי על ממעשה למעלה נוגעת זו שחכמה הנראה ולפיופוסקים
 הילדות, בימי גם ופוסקים הש"ס עיון מניחין שהיו ובפרק לגלותה ולא להסתירה ראוי ויותרמרכבה
 יהיה לא ח"ו פן וחשש הלזו, בחכמה רק עוסקין והיו ביד למחות שראוי בזה אמרתי יוחסיןעשרה

 זה בלא וגם ליעקב משפטיו להורות מי בדור שם, עיין השם, בסוד גם ברבים זו בחכמההדורשים
 כאשר ופוסקים, בש"ס קודם כריסו למלאות מהראוי וזה עוד כתב לזה הסמוך ובדיבור לשונו כאןעד

 מצא בקעה כן על בהקדמה כן גם ז"5 טריז כתב ללמד גם מללמוד עצמם מרחקין שהיו ראינולשונו,
 לא ז"5 המהרש"א שהרב לי נראה וגם גדר בה וגדר שאמר יוחנן ר' את אלעזר ר' דחה ובקל זו,חכמה
 4 י"י קדוש ואיך ז"ל, האר"י כתבי בימיו עדיין האירו זכאי אי ליה ואמר דחה אסי ולרבי קשאי, לאליה

 הנגלות, כמו הם הזה בזמן שהנסתרות אמר האריז"5 וכו' מללמדן דפומבדיתא סבי דחה יוסף ורבוכו',
 ראוי שאינו מי וכו' לעלות יהרסו פן חשש ז"ל והוא מפה היוצאים אלו דברים הרואה הנה לשונו כאןעד

 כתבי וראינו שזכינו אנו אכל גדר גדר כן על לכך, לנפשו ייירא לאחוריי ירתע די הטהרו"אקדוש
 עיון להניח שחלילה הדבר נכון אמת הקדשים, קדשי להאריך הצורך מן אין ידידי והנה הקודש אלמגשת
 הגאון בזה בקדשו דיבר כבר כיבזה,

 טהר-
 אבל תורה, של לאמיתה להלכה ולכוין ופוסקים ש"ס ד5טאש

 האריז"י, בדברי ארוכות ויטייל י"י בשם יבטח בזה הקושיות כל ותירץ הזוהר, בספרי נדפסכאשר
 הטובה י"י כיד הזוהר מאמרי דבריו פי על ויפרש ולא צמאונך ותרוה שם עיין ומהגמרא,מהמשנה
 והנה הגאולה ויקרב להקב"ה בן יקרא ואז עליו, ז"ל המהרש"א מרן שהקשה מה לבאר רק לנונשאר
 בין וכו' וראיתם ושבתם בפסוק הקנה הקדוש כתב על הנה ומדרשים בש"ס זו חכמה הוזכרה לאלמה
 היינו אלקים עובד עבדו, לא לאשר אלקים עובד עיניו יתברך השם שהאיר מי כי אקרא, תמהזה

 שלומד מי היינו עבדו לא ובזהר, בגמרא וללומד הש"ס כל אשר יבין ולבבו יראו עיניו האמת,בחכמת
 יתברך והשם לך דע ואתה בזהר לומד ואינו גמרא מה חזי ופוק החכמה, מזאת מלאיםומדרשים
 בעזרינו יהיה בר בר רבה מאמרי זוהר בתיקוני הרשב"ישמפרש
 פי על רז"ל חידות לפרש איש לב על יעלה וכיחנה,
 דח"ד קיומ"א דתיבות הפירוש מבואר שם )יד* האמת מגידי לי סיפרו שמעתי, אזן ולשמעפשוטו
 הז' הנקודים, עולם של הספירות החנו סמכ"א טה"ו הקדוש הרב אדט"ו אבוד קדודו טפהשצטטו

 ההוספותמעין
 עתה ואילו הקודמים בדורות זאת וכל התורה בסודות העיון ואסרו גדר שגדרו לחכמים נוספת דוגמא מוהרצ"אבדברי*

 יתד גם התכמה ועיון הש"ס לעיתצריכים



יא טוב ועשה מרעסור
 מהרצףהוספות

 כי כמוך, לרעך ואהבת גדול כלל שהוא הוא, פירושא קוי בבחינת יצאו ולא זו תחת זו שיצאותחתונות
 בחינת באורות היה שלא השבירה סבת ידוע כבר נגלה לא אימתי עד ר"ש שאמר והכונההמתקלא
 סוד מגלה ישבי חלקו קיבל אחד וכל הירא"ה, בחינת רק אהב"ה הברודים עולם של הפרצופים תיקון ענין עולםלבאי

 התיקיי עיים המתקלא בתיקון כן שאין מה כביכול חבירו וחלק עולם כמו אחד רגל על ולא המתקלא, בסודשנתקנו
 ענין הלל שהודיעו וזה כנודע אהב"ה בחינת נולד באדרות הרשב"י לנו גילה זה כל אשרהתהו

 תסמר כי מאוד, הבן יבין וממילא הזאת המצוה סרן לנו גילה דבריו ופירוש דצניעותא,ובספרא

 חשקה נפשך ואם הדיבור להרחיב הראש פוערות חרטה, קוי בספר ז"ל מרן לשון וזההאריגיי
 על והיראה, הגבורות משורש ששמאי תבין בתורה ענין על שכתבנו בדרוש הנה סמכ"א, דח"דבקיומ"א
 האהבה שורש החסד מצד והלל קיבלו לא כן היו"ד היו התיקון שקודם אמרנו ושם רמיתו,מלכים
 רגל הנה האמת( דרך יורנו יתברך והשם הממתיק רק ספירות, היו"ד כל דוקא )לאו זו גב על זוספירות

 קורין שאנו מה )היינו קובו"ץ שהוא הו"ד הוא אחד היו שלא לפי הרבי"ם רשו"ת ונקראו תחתונות(,הז'
 דכתיב זה, תחת זה אדום מלכי נקודות שורו"ק( והנה היחי"ד רשו"ת  12הוא קוים בדרךמתפשטים

 שהוא בל"ע הוא והראשון ומיצו, תחתיו וימלוך היו ובהם סמכא חד שהוא אחד עמוד היהאז
 תיבות )ראשי ינצח המות בלע זלכן התיקת' קודם אתם אימתי עד רשב"י להם אמר החברים,מתעסקים
 והמות לומר, )צריך הראשון בהב"ל והמות הב"ל( שהוא התיקת קודם שהוא הסמכא בזהמתעסקים

 ראשי לנצ"ח המו"ת בל"ע שמת בהבל( היה הראשון היה, איך התיקון סדר להם ולבאר להתחיל רוצההיה
 דאיהו בהו"ר, ולא יבולע לנצ"ח הב"ל, תיבות הפרצופים ונעשו קוים בדרך ספירות היו"דשנעשו
 שהרשב"י להיות והנה וכר בהו"ד ואיהי בנצ"ח כתב ושם ואזיל שכתב כמו עצמו, התיקתשהוא
 היה לא מאחור שאפילו מתמוגג שהעולם ראה ע"ה סמכ"א דח"ד בקיומ"א לשונו, תה ז"י מטחהרב
 כדי הכנה במלכות תיקן לזה סמכא, מחד אלא הזיווג רגל על שהעומד נודע שכבר הוא, הדבריםפשט
 אידר"א וכו', רי"ו סוד שהוא קוין, מג' הזיווג שיהיה )והנה רב זמן ולא כראוי לעמוד יכול אינואחד

 לשונו כאן עד רי"ו בגימטריא כן גם מלבן אמ"ת מה מפני הנ"ל, הדברים פי עלתתבונן
 לי"י לעשות ע"ת פירוש הנ"ל בספר שם כתב עוד ושמאל ימין המתקלא סוד הוא אמ"ת כיליבוניה,
 על החכמה להאהיב דבריו והעתקתי רשב"י, דפתח שזה קאי וקושטא ליבוניה מלבן הוא כן עלואמצע,
 כאשר מלכו"ת, היא ע"ת פירוש לשונו, תה לומדיה היה כי אחד, רגל על כן שאין מה נתקייםהעולם
 אמונת והיה פסוק על ויחי בפרשת רשב"י ביאר בפצותי ויראתי מעורבים והקליפות הסיגיםכביכול

 לומר והכונה בהג"ה( לעיל שכתבתי מה )עיין עת"ך על לאלקאה, רצועה ברא יתברך שהשם תבין רקפי,
 ראויה שתהיה כדי מלכות, שהוא כס"ת הכנה לעשות נתהוו ומהסיגים ומחריבן, עולמות בורא היהכן

 בחכמת התעסקות ידי על )הינו ז"א עם לזיווג שורש והנה לחייביא לאלקאה הקליפותרצועות
 בקישוטי המלכו"ת לקשט התיקון בעולם האמת מה זה כי והבן( קאי ולא אחד, מרגלהקליפות
 המלך לפני ובאה המלך בעיני חן תמצא ובזה כלה, שמאי רצה ולא אחד רגל על תורה למדני הגרשאמר
 ויע"ש מלשון הוא לעשו"ת ומלת לי"י והחנו והבן(, באמ"ת שמאי דחפו למה תבין לעיל מ"ש)ולפי
 והרב הרקיע את אלקים ויעש )ומלשון שם דוד שהוא ואמצע ושמאל ימין אמ"ת סוד כיהבני"ן,
 הפירוש שם גם כי ש"מ, דו"ד ויע"ש מפסוקומהביא רגל על לעמוד יוכל שלא שראה והקיום( הבניןיסוד
 רצה כנודע(, ש"ם שנקרא המלכות את תיקן דודהוא ביום רגליו ועמדו מדכתיב לו הוקשה ושמאיאחד,
 לזעי"ר, ראויה שתהיה כדי ולקשטה לבנותהלומר תבין לך שכל עיני )ואם דחקא רגלי"ו ועמדוההוא,
 היסוד מן נהנים הקליפות שהיו חורתיך, שהפרומפני אידך תעביד לא לחברך סני רעל"ך הלל לושאמר

 ההוספותטעין
 ושוואים( לשמאי הלל בין ההבדל לביאור מקום )ומראה שמאי שבידי הבנין לאמת ביאורחוספח



 החיים לעץ ודרךהקדמהיב
 בראותם ובפרט ח"ו. אחר כמעשה להם יארע שלא הגן, בפרדס לטייל החיים בעץלעסוק
 מגמתו ועיקר בקיצור: לשונו וזה עץ-חיים, בהקדמת בעצמו ז"י מהרח"ו שהזהירמה

 זו בחכמה העוסקים נקראים לכן כי הכרם, מן קוצים לבער יהיה הזאת החכמהבידיעת
 שלא יוהר לכן ולהחטיאו, לפתותו ח"ו נגדו הקליפות שיתעוררו ובוודאי חקל"א,טימחצד"י
 צריך לכן כופן צריך לכן בו, שייכות שום להם יהיה שלא שוגג,טז אפילו חטא לידייבא

 מהרצ"אהוספות
 יהיה לא הצרות שמרוב כדי בממונם, הן בגופם הן דזעי"ך התורה והוא פה שבעל התורה כ,פירין והיךהקליפות
 עוסק שהאדם זמן שכל זו בחכמה לעסוק פנאי להם אמר ולזה דז"א זוגו בת שהיא לומר יצה צמ"ח'הנב~לימ~ד
 מן יינקו שלא הקליפות חותך הוא כראוי, זו בחכמה שפיר אתי והשתא אשת"ך לומר רצה תורתי"ךהחנמה

 לשונו כאן עד השכינה לעשות מלכו"ת שהוא ע"ת דקאמר דקראפשטא
 שכמו חקל"א, מחצד"י זו החכמה בעלי נקראים מכח מיניה פרישא דהוות זוגו בת עםשיתקרב לשונו, זה האידרא בפירוש ברטה קי5 במסר )פת לי"י ראויה שתהיה כדי זעיר, שהוא לי"יתיקון

 ויינק שיקח כדי קוצים ממנה לקצור צריך שהשדהעוונות
 זאת בחכמה שלומד מי כן לבד, השדה כחהפרי יומין דחיק רחובה ומארי זעירין יומין שם,עוד

 השפע ותהיה מהשכינה מלינק הקליפותחיתך לעולם באדם רוחי ידון לא ביה רכתיב דזעירזעירין
 טוב הוא הקמשונים שקוצר מי וכמו שראלל ימיו יהיו אלא לכן קודם כמו חייו שני יהיו ולאוכו',

 מזמר הזאת בחכמה שלומד מי כן ולשדה, םלבעל יומי"ן כאן שכתב ומה בעץ-חיים כתוב תה שנהקך

 ומארי וכו' משרשיהם אותם ומעקר ם עריצאיתם וב' קי"ז, תיבות וסופי תיבות ראשי הםזעירי"ן
 לתלמידי מעכב הרע היצר שהוא ק' דחדחיבא לומר )רצה ז"א משה שני ק"ך הוא והכוללתיבות
 בחכמה ולעסוק כנגדו להתגבר צריכין לזה מ'חכמ איך תראה והנה דמטרוניא בעלה ז"א לסודהרמוז
 לשונו כאן עד הקליפות אותן לחתוך כדיזאת בתורה כמו תיבות וסופי תיבות ראשי בזהרדרשו
 חק"י כי ותבין יהאריז"י הקודש בכתבי נאידרוש דחוב"ה מאר"י ומדקאמר לעיל( שכתבנו כמוממש,
 זז כח שנמשך אדנ"י, הוי"ה אהי"ה הוי"ה א מטרבג שפיתו ונח"ש לס"מ שחתר משמע דחובי"ן,ולא

 זה ידי ועל אהי"ה, הוי"ה סודם ב, מחי דיגהז וכף שמעון ר' פתח בתיקונים עיין עון, לאותולאדם

 נקראת זה ובשביל אדנ"י הוי"ה סודם 7' זי םמזויג ממנו אשר אדם חטא והוא וכו' חיווייאלגבי

נמשכי
 ראויה שדה סוד והוא כולם כללות חק"י,המלכית דחוב"א מאר"י וזה וחובין, עוונות מיני כל

 חקל"א מחצד"י והנה הצדיקים נשמות עתלזר כדי ובמצות, בתורה לעסוק לאדם מניח ואינוהמעיק
 בספר עיין אלפין מילוי אלקי"ם אר"ץ א מטרבג וכיון להכלה מ"נ שיעלה וכדי שעשה מה יתקןשלא

 זיווג לה כשיש הנוקבא נקראת ץ אר אורטאור בתורה להשתדל אדם כל צריך קצריםשהחיים
 הודע בלא שוגג כי להזהר, בידו אין שוגג הנה)טז( את ישלים חיותו של מועט שבזמן כדיובמצות
 4 בגמרא כמבואר כפרה צריך שהשוגג ידענו אבלהוא הרע, היצר מצד דחי"ק דחוב"ה ומאר"י וכו'נשמתו
 אלא כזאת תהיה ולמה שבועות( מסכת ריש)עיין לשכינתא, נייחא לעשות הראוים את דוחק ס"מוהוא

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



יג טוב ועשה מרעסור
 והסיי'ים החג'ים תנאים כמה שם עיין וכו'. מרע סור הזהרת וצריך השבוע, ימות כל ויין מבשר עצמולפרוש

 החכמה ימבקשי בדור ובפרט לקיימם, זוכה אדם כל לאו אשר אי"ה, להבא השם בעזרת שיתבארוואזהרות

 פנימה. הקודש אל לגשת יקרב ומי הגלות, מכובד החלשהזה
 החיצונים בו מתגרים זו בחכמה שהעוסק אמת נעים, הקורא נפשי ,ד,ד אח, לך ו~וציח

 מהרצףהוספות

 לאו על עובר החול בימי מטתו שמשמש מי בזהר ודברנו וגורם מסבב אדם להשוגג שגם כרחךעל
 4 הגע עם להמון זה אין בודאי הנה וכד, כלתך ערות לעצמו יעשה דבר, של וכללו אחר במקוםמזה

 עליהם כמצווה זה על דין הבית ידינוהו וכי עצמך, יתברך להשם ויתפלל דבר, בכל וסייגיםגדרים
 יגיע בודאי קורא י"י אשר ולהשרידים ממש בכלתו רגלי כי מלכד, רגליו וישמור עניניו בכליעזרהו
 כאשר עץהו זה עי וקנינו זה על עונש איזה להם אמת הן לידו חטא יזדמן ולא ישמורחסידיו

 עמהם ידקדקו לדרגא מדרגא לילך הצדיקים צריכים אין יתברך דהשם דהא פעמים כמה כתבושהתוספות
 המגיד באזהרת תראה כאשר כאלו, החטאים כל על אבל אכילה בדבר דוקא הוא להצדיקים תקלהמביא
 מדריגה שאבד לו אמר פעמים וכמה לבית-יוסף, אבל חולין(, שבת, בתוספות )עיין עבירות בשארלא

 צנון ומאכילת מים משתיית עצמו את שהשביע שלו מקום בכל ודעת טעם טוב ימצא דבר עלהמשכיל
 עוד ויחכם לחכםתן אין הנאותים, באופנים והתוספות הש"ס דברילתרץ

 הנראה אציין הרב, דברי להעתיק בואי קודם )יח( יתברך השם ברצות יבואר אחר ובמקום מקומוכאן

 לומר דנראה סהרח"ו. הקדושבדברי דעתי לעניות לדעתי ולהיות הרח"ו, מלשון בכאן קיצר הרב)יז(
 ג, בחכמה יעסוק החכמה ללמוד יתחיל שלא כונתו אין דודאי אעתיקם ביאור, הטהורים דבריו צריכיןהקלושה

 ם אקנן ם זה דהנה לחיי"ם, הכתוב כל יקי"ם עד הקדושה כי בהקלות, ליזהר צריך לכן לשונו, וזה בםונדבר

 4 בחדרת לבוא נפשו איותה ואם הקדוש, לשונו כאן עד השערה כחוט הצדיקים עם מדקדקהקב"ה

 מה כל ולקיים לגמור עליו יקבל זו, החכמה אם כונתו, הוא מה הדברים להבין וצריךלשונו
 בלשונו שאמר תראה הנה לשונו כאן עד שאכתוב כי שאמר הטעם יתכן לא קל, מחטא שיזהרלומר
 זה לפי דנראה וכו' כל יקיים אמר ולא עלי"ו יקב"ל חלילה הטעם זה זולת הלא וכו', מדקדקהקב"ה

 יש וגם וכו', עד בחכמה מלעסוק ימתין לא דודאי אפילו וכו' קטנה לעשות י"י פי את לעבורלהצדיקים
 לקיים להם אפשר שאי חלושים אנשים וכמה כמה שאין כרחך על לומר וצריך יתברך השם יענישםלא

 שאותן דעתך סלקא וכי ימיהם, כל האזהרות כל דברים על רק תורה, שאסרה חטאים עלכונתו
 ויין מבשר לפרוש להם אפשר שאי חלושים אנשים לומר ונראה הוא מה נדע לא אנחנו כן אםאחרים,
 דעתך סלקא חלישותם, מחמת השבוע ימות כל נחשבים אין שבאמת ענינים וכמה כמה דישהכונה
 כל זה אשר הקדושה החכמה אמתיות עסק שיבטלו לצדיקים לחטאים נחשבים אבל לחטאים, עםלהמון
 אל והשבות היום וידעת קמצווח והכתוב האדם, שאינו למי העונש גודל בזוהר שמבואר כמודהיינו
 צוה הקדוש המלך ודוד האלקים הוא י"י כי לבבך זה יחשב לא עם להמון בודאי לילה, בחצותקם

 ועיקרי ועבדהו, אביך אלקי את דע החכם לבנו שמבואר וכמו לצדיקים כן שאין מה כך, כללחטא

 ההוספותתעין
 לכל שייכים שאינם האיסורים כלל בביאור והן עצמה זו בהלכה הן ביאורים, כמה נצמחים כלתך ערות עה"פ הזוה',;מדברי*

 חיל אל מחיל הצדיקים הליכת את מונעים אלו איסורים כיצד יבאר גםאדם
 איצטלא לאותה ראוים וכולם הסודות, מלימוד עצמו לפטור יכול אינו אדםשום*



 החיים לעץ ודרךהקדמהיד
 נ"י הארי כתב גם כנ"ל.7 הכרם מל לבערם מגמתו שכל אחר ח"ו, להחטיאוומבקשים

4 

 רבי אלא בשלום יצאו לא לפרדס שנכנסו אותם מן אשר הסיבה היה שזה היחודיםבשער
 אל עמך, אלהים ויהי איעצך בקולי שמע אמנם כאן עד ים. מצולות בהם נתגרו כיעקיבא,

,
 ח"ו אם בעולם, אתה אשר חיותך נפש מה כי החכמה,כ בעסק לכנוס הפחד בשביל תמנע נ נמס יננם
 החכמהלעסק

 ובחרת החיים, את לפניך נתתי ראה אומר והכתוב חיים. חייך אין ומדע חכמה בך אין ירתעולא
 וכו' הן למלחמה עמו תעמוד ח"ו, מחיים למנעך עליך יעמוד איש אם עצמך, והגע בנקיים ננךהנרונר

 כל בעיניו ויקלו נפשו, בעד יתן לאיש אשר וכל להיפך ח"ו או בו תמשול או לחיים,והן
 בפירוש הרטנ"ן כתב )וכן לשמים ולעלות בים לעבור שבעולם ואיצטרקאותהפעולות
 זוטרתי מילתא ירא"ה אסו הש"ס קושית בזה ומתרץ וכו', מה ישראל ועתה פסוק עלהתורה
 מן למנעו ורוצה כנגדו העומד את שיכניע עד שם( עיין לך, לטוב מסיים הפסוק כיהיא,

 במדומה, ולא חיים הנקראים חיים הנצחיים בחיים נאמר ומה נעשה מה וחומר וקלהחיים.
 ולמסור חיותו, נפש נפשו על ולעמוד להקהל להלחם אחד כל שמחויב וכמה כמה אחתעל

 יפול ח"ו ואם טוב, יזכה אם חוחיט ולהכרית הכדם מן קוצים לבער זו בחכמה לעסוקנפשו
 נגד בזה ז"ר היבבות חונת בעי החסיד שכתב וכמו מלחמה. נקרא זה בשביל הנהבמלחמה,
 לסכנה עצמו ומכניס בו, העצומה הסכנה החיצונית מלחמה וראה בא היצר,כאמלחמת
 גדולה, מלחמה היצר במלחמת וכמה כמה אחת על גדול, לשלל יזכה ינצח אם ספקבשביל
 ותזכה. תנצח אם לך יגיע נחת וחיי וכבוד ושמחה ששון כמה ספק, בשביל עצמך תמנעאיך
 על עצמו. יד בכתב ז"ל האר"י בשם ז"ל מהרח"ו ובהקדמת דלטאש מוהר"י הגאון בפסקועיין

 מלכד. רגליך ושמר בכסלך, יהיה י"י כי תפחדו, ואל תיראו אל אחייכן

 מהרצ"אהומניות
 החכמה ידי על הוא הקדוש יחוד אמיתיותידיעות
 לו אפשר כשאי האזהרות שארי וכן הלזוהקדושה
 זה שבשביל יסופר כי היאומן מניעות, מחמתלקיים
 עיקר אבל העבודה מעיקר חייו ימי כליתבטל
 בעת הכל לקיים עצמו על לקבל לדעת הואהעבודה
 ולא עצמו את יונה שלא אומד צריך לזההאפשרי,
 וככל לקיים לו אפשר שאי לו לומר יצרויפתהו
 הקדושים בדבריו לדקדק לי נראה ועוד דעהודרכיך
 החכמה, בחדרת לבוא נפשו אות"ה ואםשאמר
 מפי החכמה שילמוד הצורך מן שבודאישהכונה
 איותה אם אבל ידו, תמצא כאשר וספריםסופרים

 לו שיתגלו היינו הפנימיים, בחדרים לבואנפשו
 הטמונים הסתומים רזים ופנימיות עמוקיםשכליות
 ואז לחיי"ם, הכתוב כל וכו' לקיים צריךבתוכה,
 מה זה פוסק שאינו וכנהר המתגבר כמעייןיהיה

 יודע יתברך והשם לי,שנראה

 ותבין השמיים בספר עייןניט*

 ז"ל להרמ"ק נערב אור בספר היטב עיין)כ(

 שעל בחשבו מרעיד יעמוד הרב דברי הרואה)טא(
 ידידי תדע אבל ינוצח באפשר בספק עומד פניםכל

 כדבריך יהיה לו כלומר הסכמה, בדרך זה כתבשהרב

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

הוילה



פו טוב ועשה מרעסור
 דעת בר כל מחויב עץ-חיים בראש שם הנאמרים האזהרות דברים, של כללן אחיי,אמנם
 כל נפשי, ידידות נא שמע אבל זו. בחכמה העסק בלא אפילו ולקיים להתאמץ נפשובעל

 החכמה שילמוד לכל ומקור ושורש הדברים, הן הן הלב כוונת אחר בהן נאמרהדברים
 השם ירצה אם ויבואר הכרם, מן קוצים לבער ז"י מהרח"ו בדברי כאמור לשמה, בהויעסוק
 מחצד"י העוסקים הנקראים החכמה, עסק ידי על הקוצים ביעור הוא ומה איךלהבא

 המבוארים החכמה זאת לעסק הצריכים הפשוטים האזהרות נבאר ובתחלהחקל"א.כנ
 יתברך. השם בעזרת בם ונדבר עץ-החיים,בהקדמת

 לעשות נד 'ימד יקבל החכמה, בחדרי לבא נפשו אותה ואם לשונו: וזה די, מהרח"ו שכתב מהראשונה,

 לא היזק אליו יבא שלא בראשיתכד יוצר עליו ויעיד שאכתוב,כג מה כל ולקיים לגמורעליו
 ילמוד שלא היעוצה עצה הוא זה והנה לשונו. כאן עד טוב. רודפו תחת בנפשו ולאבגופו
 אבל הנבואה, מראות או הקודש רוח או השגה להשיג יוכל למען החכמה בזאתויעסוק
 עליונים באורות שמדבר תראה אם והנה בספר. הכתוב כל ולקיים לגמור כדי לימודועיקר

 מהרצףהוספות
 הגם החכמה, בחדרי ולבוא לעסוק יוכל והמניעות נערג אור בספר עיין אבל זה בשביל למנוע לךאק

 שהוא איך באמרם קטרוגים לנגדו יתעוררו שח"ו לעולם חסידיו את יעזוב לא יתברך שהשםותראה
 ותענוגיו, העולם אהבת עבותות מחבק עדיין דבוקנשמרו

 היוצר עליו יעיד אזי דמלכא בגנזייא לחפשוהולך
 איך עליו יעיד לב, תעלומות היודע הוא כיבראשית ומה ברטה, קול ספר בשם לעיל מ"ש עיין)כב(

 גיוו אחר להשליך שרוצה לבו תעלומות לפניו שגלוי שםשכתבתי
 הקביה שיש רק באמת, אליו לשוב ורוצה עולם, אהבתחשק הנראה הדברים כדקדוק לעיל שכתבתי מה עיין)כג(

 כובד וביותר יתברך, הבורא ונסיונות עיכיביםלנגדי דעתילעניות
 שנראה מה זה זה. לכל מונע הגופים וחלשותהגלות

 יתברך י"י אל לשוב לבו שמלאו למי נראה וכןלי יקשה דהנה לעיל, כמ"ש מוכיח הלשון זה גם)כד(
 בכתבי ובפרט בספרים שמבואר הגםבאמת, שלא לענין כביכול בראשית יוצר עדות שייךאיך
 חטא לכל שצריך וסיגופים התעניות סךהאריז"ץ הרוצה הוא ומי כביכול יעיד מי לפני היזק אליויבא

 * וכי כך כל עצמו לסגף לו אפשר שאי מי והנהועון, שלא כביכול יעיד יתברך והשם ח"ו, להעוסקלהזיק
 התשובה של העיקר אבל מתשובה יבטל וה בשביל מ"ש לפי מאוד צודק הוא אך ההיוק אליויגיע
 ולקבל באמת, דלבא מעומקא העבר על להתחרט יקיים עד החכמה בלימוד ימתין לא שבודאילעיל,
 לכסלה עוד ישוב לבל אמיתיות גמורה בקבלה לו באפשרי יהיה לא ובאם בספר, לחיי"ם הכתובכל

 ידו, תחת שיש מה החטא ועזיבת הזה, כדבר לעשות המניעות שארי וכיוצא חולשה מחמת הכללקיים
 כל יקיים מניעה בלי הראוי בעת עצמו על ולקבל ילך כן בא וכאשר הנערב, מהאור ימיו כליתבטל
 בהם וחי האפשרי, בעת הסיגופים אופני הכתוב הקבלה תהיה אם אבל לאומרו אפשר אי זהח"ו,

 יכפר הטוב והשם כתוב המונע יוסר כאשר הכל לקיים שרוצה בלבאמיתיות

 ההוספותמעין
 והחרטה הסיגופים התעניות לענין מראה-מקוט*



 החיים לעץ ודרךהקדמהטן
 כמו השם, ועבודת מוסד ממנו ליקח ולקיים, לגמור החכמה עיקר כי דע השמים,כהבוקיע
 היזק שום אליו יגיע שלא בראשית יוצד עליו יעיד ואז יתברך, השם בעזרת להבאשיתבאר

 השם. ברצות להבא עוד ויבואר בשלום. ויצא בשלום יכנוס אבל רע, פגע שוםולא

 כי העונש, יראת להשיג י"י יראת הכל ראשית ולקרב לטהר ז"פ, מוהרח"ו מדברישנית
 עד לעיל. כנזכר וכו' מגמתו ועיקר ההכמה, גדלות מתוך רק להשיג אפשר אי פנימיתיראה
 הבאה היראה כל כי ידידי תדע אמנם העונש.כי ביראת יש השגה מה לדעת וצריךכאן

 בהקדמת וכדאיתא העונש, יראת נקרא הכל ודקדוקיה ואזהרותיה ועונשיה התורהמלבושי

 מהרצףהומפות

 ירא"ת ההוא עליה שריא לא דאתמר, כמהוקטרוגא קיום בזה שייך מה בדעתך ותחשוב לומר, ורצה)כהן
 עליה שריא מאן אלא לחיים, י"י יראת דאיקרי ד' בדעתך ותחשוב לתועלת, זה יהיה עבודהולאיזה

 ההיא עליה דשריא ואישתכח רעה, יראה ההיא נראה כן שהיה מעווה ידיעת רק הוא הלזושהחכמה
 אתר כך ובגץ י"י יראת ולא רעה, יראה רצועה הרב כוונתלי

 לשון כאן עד איקרי דעת ראשית י"י יראתדאיקרי פי על לי נראה ז"5 סהרח"ו סרן דברי פשיטות )כן( טהורה הת
 הקדוש הזהר דברי פי על תתבונן הנה הקדושהזהר בראשית י"א, דף הקדוש הזוהר בהקדמתהאמור
 ויראת דייקא, הפנימיות היראה מיקרי י"ידיראת ואיקרי דכולא, קדמאה פקודא הוא הדא אלקיםברא

 סרן קאמר האיך כן ואם י"י יראת מיקרי לאהעונש ראשית דכתיב ראשי"ת, דאיקרי י"י יראת דאפקורא
 י"י יראת הכל ראשית ולקרב לטהר ז"פטהרח"ו רמלה בגין דעת. ראשית י"י יראת י"י, יראתחכמה
 אפשר אי פנימיות יראה כי העונש, יראתלהשיג גו לעאלא תרעא איהי ודא איקרי, ראשיתדא

 דהכי לי נראה כן על החכמה גדולת מתוך רקלהשיג יראה עלמא כל אתקים דא פקודא ועלמהימנותא
 י"י ביראת דוקא הוא העבודה דעיקר להיותפירושו, עיקרא בהו לית מינייהו תרין סיטרין, לתלתאיתפרש
 להשיגה אפשר אי והנה פנימיות, יראה היינולחים, דדחיל גש בר אית דיראה עיקרא וחד יאות,כדקא

 מוכרח הוא והנה החכמה, גדולת ידיעות ידי עלרק מעונשא דחיל או וכו' בנוהי דיחון בגיןמקוב"ה
 בשלימות היראה שאינה העונש יראת איכותלהשיג דאיהו יראה אישתכח וכו', דממוניה אודגופא
 יראת שישיג הוא ובהכרח הקדוש, בזוהרוכמבואר דדחיל נש בר ואית לעיקרא שוי לא לקוב"הדחילא
 הוא ובהכרח החכמה, ידי על רק לו תתוודע ולאי"י עונשא עלמא, דהאי עונשא מן דדחיל בגיןמקוב"ה
 לטה"ר לדעתי מאמרו שיעור וזהו החכמהשילמוד ושרשא אינון דירתה עיקרא לאו אילין תריןדגדגנם
 שזהו לומר רצה י"י, ירא"ת הכ"ל ראשי"תולקר"ב בגין למארי נש בר למדחל עיקרא דאיהו יראהדיליה
 שמוכרח בדעתו יוגמר לתכלית מוסד ליסוד לויהיה וכלא עלמין רכל ושרשא עיקרא ושליט, רבדאיהו
 רצה לטהר שאמר ומה י"י יראת הכל ראשיתלקרב כלא ארעא דיירי וכל דאתמר כמה חשיבו, כלאקמיה
 י"י יראת הטהורה היראה כהה בדעתו לידעלומר יראה דאיקרי אתר בהאי רעותיה ולשואהחשיבין
 לטהרה נוצריך לידע כן וגם לעד, עומדתטהורה שרי קדישא דיראה באתר וכו' ואמר שמעון ר'בכה
 העונ"ש, ירא"ת להשי"ג כביכול לדודהולקרבה רצועה ואיהו מקטרג, ומחי דלקי יראה איתמלרע

 לו תתכן שלא העונש יראת איכות שישיג לומררצה דמלקיותא עונש בגץ דדחיל ומאן חיבייא,לאלקאה

 ההוספותמעין
 צריכים העתיפ מן לעת ושאעפ"כ העונש, יראת של ושפלותה הנרצית היראה מדריגות נענין ומוהרצ"א מ~הרצ"המדברי
 אחרינא דדכא בדליכא זו תתאה ליראהגם



'ז טוב ועשה מרעסור
 הוא הכל העולם בזה המלובשת היראה וכל שם. עיין יראה, ואית יראה דאית בראשיתזהר
 יראת להשיג צריך מתחלה כי חכמה, אין יראה אין אם במשנה אמרו ועליה העונש.יראת

 העונש ייאת יראה, אין חכמה אין ואם ירא"ת. מספרה - התור"ה מפשוטי ראתי יראה היינוהעונש,

!
 הפנימיתויראה

 עיקרא ושליט, רב דאיהו בגין יתברך, שמו ידיעת ורוממות בגדולת פנימית יראההיינר
 ה' בכאן וסידר הנ"ל. בזוהר כדאיתא קמיה, חשיבת כלא כלהו ועלמת עלמיז, רכלושרשא

 תלוי אות בסוד רב הוא ו' אות כי י"ה. הם ושרש"א עיקר"א ו"ה, הם ושלי"ט ר"בשבחין,
 זעי"ר. הוא ר"ב דאיהו מאן ובסוד רל"ב(, )דף פנחס פרשת מהימנא ברעיא כדאיתאארוך,
 כולם החכמה, סוד י' סוד הוא ועיקר"א ובתחתונים. בעליונים שליט מלכות, היא ה'ואות

 כתיבת בסוד ליודעים כידוע ו"ה, שורש בינה סוד ראשונה ה' הוא ושרש"א עשית.בחכמה
 זעיר דאיהו מאן היו"ד של העליון קרן בסוד הוא קמיה, חשיבין כלא כלהו ועלמיןהשם.
 לשונו, וזה רט"ז( )דף ויקהל בזוהר ועיין ני הזוהר בהגהת המאמר פירשנו כן - רבהוא
 אלא מאלהי"ך, מאי מקצת( )דמשמע וכו' מאלהי"ך ויראת וכתיב תירא, אלהיך י"י אתכתיב
 למדחל דא דחילא מאלהיך, הוא ודא דלגאו, למוחא דסחרא אתר מהאי מאלהיך איהורזא
 אשא אית אתר בהאי דלעילא, דינא מגו דאישתאיב דינא ואיהו דינא, שריא תמן דהאליה
 אשא אתפשט ומיניה ביה, שריא דדחילו אשא מהאי למדחל בעי כך ובגין וכו', אשאואית
 עד מיניה. למדחל דאסור העמים, אלהי את תיראו לא כתיב דא ועל אתרא, דדחלאלבר
 ראשית ולקרב לטהר שכתב וזה לנפשך.כח מעדנים ותמצא שם הרקיע ובזוהר שם עייןכאן.

 מהרצ"אהוספות
 וישיג ידע כי לחוד, העונש כיראת כשלימותהעבודה

 והנה הקדוש בזוהר כאמור עוד שמתעוררמה
 והנה העבודה, תתכן לא ודאי כלל יראהמבלעדי
 רק להשיגה אפשר ואי הפנימיות ליראה הואבהכרח

 וכו', פנימיו"ת יראה כי שאמר תה החכמה ידיעל
 הכל ראשית לקרב שהתחיל למה טעם נתינתוהיא
 לפרש לי נראה ועוד לי נראה כן והבן י"י,יראת
 לומר רצה י"י, ירא"ת ולקר"ב לטה"ר הדברים,כוונת
 יראת נקראת והיא לדודה, ולקרבה השכינהלטהר
 בקיומו יהיה חה וכו' טהורה י"י יראת כמד"אי"י

 העונש, יראת הקטנה ביראה אפילו והמצותהתורה
 חה למטה, הדינים בהורד העונשים באים ממנהכי

 אינם הבאים שהעונשים זה כל שישיג השגהנקרא
 בעצמו שהאדם שישיג רק האדם, אל נקמהדרך
 תתמלא שהשכינה גורם כאשר זה כל במעשיופועל

 האדם, אל העונשים מגיעים ממילא אזי ח"ו,בדינים
 זה כל והנה הבנים אם ישראל נשמות שורש הואכי
 דרך וידיעה כלל, דרך הבורא בעבודת ידיעההוא
 עשה פרט, בכל ידע כאשר הוא פנימיות ביראהפרט
 לא חה עליונים, אורות בשרשי גורם מה תעשה,ולא
 שנראה מה זה החכמה גדולת ידיעת אחר רקתושג

 יכין והמביןלי,
 בתוארים אחר באופן המאמר לפרש שיש הגם)כז(
 העסק לענין נוגע שאינו מה להאריך רציתי לאאלו,

 היראה שער חמסה בראשית ועחן עוסקיםשאנחנו
 לך ויונעם אלו,מתוארים

 נצרכים הרקיע זהר הספר דברי להיות הנה)כח(
 אינו הזה והספר היראה, בעיקרי להמתבונןמאוד
 לשונו, חה לשונו בזה אעתיק כן על כל, כידבנמצא

 ההוספותמעין
 לכאן זו הגהה ונעתקה שלו, הזוהר להגהת מציין*



 החיים לעץ ודרךהקדמהיח
 המוטבעת דלבר הקדושה יראה שהוא אתרא, דדחלא חיצונית יראה תהיה שלאהבל

 ותשכיל ועיין ודו"ק.נט י"י, יראת העונש יראת תהיה אבל ממנה, לירא ואסורבקליפות,
 המכוון. מן לצאת שלא בכאן נאריך ולא זה, מאמרינו ותביןבחכמה

 אחי לך דע וכו'. הכרם מן קוצים לבער הזאת, החכמה בידיעת מגמתו ועיקרשלישית,
 והנה מלכין. ז' סיגי מן הבאה הרע ולהשליך הטוב לברר הוא התורה עבודת תכלית כיידידי

 עיינין. וסתימי לבא אטימי הזהר שקראם כמו כבהמה, הוא האדם הזאת החכמה ידיעת בלא עבודתו*יחד
 ם שמ ראתיי

 מן בהקדמתו ז"ר מהרח"ו שמביא כמו וכו'. להם עינים וכו' להם פה דוד אמר ועליהם
 חסדו וכל חציר, דאכלין כבעירין אינון כלהון חציר, הבשר כל : שלשים תיקוןהתיקונים
 אחר אחיי, ידענו בזאת שם. עיין כו' דעבדין הוא לגרמייהו דעבדין חסד כל השדה,כציץ

 בו שאין חציר דאכלין לבעירין ודמיין מלומדה, אנשים מצות רק טעם, בלא המצותשעושה
 מצות אותי יראת"ם ותהי לומר הכתוב דקדק שמתירא היראה אפילו והנה אדם אכילתטעם
 לשמים, מעשיו ליחד צריך י"י ועובד המתירא והנה דייקא יראת"ם וכו', מלומדהאנשים

 יראים. ספרי בכל מבואר וזה שמים, לשם יהיו מעשיך וכלכמאמרם

 כגון לשמים, מעשיו מייחד כלל בדרך אשר הגם ז"ל, האר"י רבינו דרכי למד שלא מיוהנה
 מן וכדומה צלול, מוחו שיהיה בכדי ישן או בוראו, לעבודת וחזק בריא שיהיהשאוכל
 דרכי פי על שבעולם דבר כל פרטי שיודע מי אשרי אבל לשמים, הוא הכל הגשמייםמעשיו
 משל דרך על סוף, ועד מראש הארץ על נעשה אשר המעשה כל שורש ז"יל האר"ילמודי

 מהרצ"אהוספות
 ה' בה כי בז"א, הוא ואהב"ה במלכו"ת תמידירא"ה
 מקיים שאדם עשה מצות והם חסדים ה' ובוגבורות
 מלעבור ירא שאדם תעשה לא ומצותמאהבה,
 בחינות, ד' יש במלכות והנה במלכות הםעליהם,
 אמר לכן עשיה, יצירה בריאה דאצילות מלכותשהם

 הקדושה מן שהיא אף רעשיה המלכות כימאלקי"ך,
 בלועה שהיא מפני ממנה, ליראה לאדם לואין

 ירא ואם מרובה, הרע ושם דעשיה הקליפותבעמקי
 המלכות וזה ח"ו מהקליפות ירא המלכותמאותו
 זו בחינה והיא ח"ו בגלות שכינה אומריםשאנו

 לירא שלא אמר ולכן הקליפות בעמקיהמעורבת
 היא זו יראה ועיקר ולמעלה דיצירה ממלכותאלא

 רחמים הם למעלה כי תכל"ת, ששם דיצירהבמלכות
 שיודע כך, כל ירא אינו והאדם יותרפשוטים
 עיקר הוא שם דיצירה ממלכות אבל לושימחול
 תה כנודע, בתשובה אלא מחילה שם אין כיהיראה
 ופרטיות וכו' אתר מהאי ודאי מאלקיך ויראתשאמר

 ולא היטב, הדק שם עיין המאמר פירושושטחיות
 לענין המצטרך רקהעתקתי

 האדם כשמתבונן לזה, בסגולה הקטן לי ונראה)כפ4
 השולטים בשמות יכוין המצטרך בעת העונשביראת
 ממלכות יראה לירא עיניו יאירו ואז היצירה,בעולם
 בזה פנימיים דברים יש והנה מעשיה ולאדיצירה
 לאזן( מפה )לגלותם דעתי על לסמוך ויראתיהענין,
 במעגלי יגחנו לב תעלומות הבוחן יתברךוהשם

צדק.

 ב', פרק באבות המשנה לדעתי יתפרש זה דרך על)י4

 כשלך, עליך חביב חבירך ממון יהי אומר יוסירבי
 וכל לך, ירושה שאינה תורה ללמוד עצמךוהתקן
 אלו בקישור להתבונן דיש שמים לשם יהיומעשיך

 הוא מה גם וכו' כרחוק מזה זה הרחוקים העניניםג'
 עליו חביב תבירו ממון להיות התנא שהזהירהכונה
 מן מוזהר הוא הנה יפסידנו שלא הכונה אםכשלו,



יפ טוב ועשה מרעסור
 מהרצ"אהומפות

 השני הגליל מתחלת נוסע והוא ההרכבה, ודלהנפש יצטרך יפסירנו ובאם רחסירי, ממילי זה ואיןהתורה
 ימים עובר והוא הששי, סוף ער הישוב גלילותמז' להציל הכונה ובאם דין בית פי על הנזקלהכשיר
 לעסוק צריך האם החורב כזמן תלאובות בארץ והולך החורף בימות מוזהר כן גם הוא הפתאומי, ההפסד מן חבירוממון

 העילם נ בעי כרי ולרמשים השרה לחיות בנפשו ומסתכן והקיץ, שאינה עצה לו יתן שלא הכונה ואם התורהמן

 שמכר הזהובים מן כלום כשיקבץ דינרים,שירויח מכשול תתן לא עור לפני מחהר כן גם הנההוגנת,
 יתחיל חלק, מהם לו ויהיה השלש, נפשותיובהם תור"ה, ללמו"ד עצמ"ך והתק"ן הלשון הוא מהגם
 טבור על יסור לו לבנות אומנים על אותםלחלוק הטעם גם תורה ללמוד התמר לשיאמר דיהיה

 שיעמוד קיר עליו להקים כרי ואבנים בסידהארץ על אף ירושה היתה ובאם לך, ירושה שאינהשאמר
 מה חייו משני נשאר שלא יורע והוא רבות,שנים הכונה מהו גם וכו' בו והגית מצוות הוא כןפי

 היש הגומא, מן העשוי בנין לבלות בהםשיוכל אמר ולא שמי"ם לש"מ יהיו מעשיך וכלבאומרו
 הוללות הם עולם תענוגי כל וכן כזה ושגעוןשטות בחזקת הזאת המשנה נפרש בעניינו והנהלשמי"ם
 ואם וכו' העולם לישוב סיבה הם אבל גמור,וסכלות נשאר לזרעים, בהקרמתו הרטב"ם לשון זההי"ד
 שוקט והוא וכסיל שוטה רואים אנו שהרי איש יאמר כבר לומר הארם שיוכל והוא אחת שאלהבכאן

 אץ וכו', אותו עובדים ואחרים כה ייגע ולא בעולם לריק דבר המציאה לא האלקיח וכהחכמהאמרתם
 כן כמו ההוא הכסיל שמנוחת יחשוב כאשרהדבר הירח, גלגל שמתחת היצורים כל וכי לענין,אלא

 רכושו או ממונו ברוב נח כיהוא ואעפ"י וכו', עובר לנפשו לצייר הארם ותכלית הארם הוא מהםהנכבר
 כרם ולנטוע יופי כליל ארמון לבנות לעבריו יצוה כל הקב"ה המציא מרוע כן ואםהמושכלות,
 מזומן ההוא הארמון שיהיה ואפשר וכו',חשוב רואים ואנו לנפשם מושכל יציירו לא אשרהאנשים
 בצל אחר יום יחסה הימים באחרית יבא חסידלאיש מן וריקים הערמה מן ערומים הארם בנישרוב

 המות מן להנצל סיבה לו ויהיה ההם, הקירות מן קיר המואס החכם ושהאיש התאוה, מבקשיםהחכמה
 שפעם הבעש"ט טתיטידי ששסעו טרבותעו)ושטעם ברור אחר אלא ימצא לא רבים, בין יחיד הואבעולם

 שראה כזה, מעשה על זצליה"ה הבעש"ט שחקאחת נמצאו ההם ומהאנשים זה על התשובהמהדורות
 שנים ט"ז ארמון שבנאו איך למרחקים קרשו ברוח כל יהיו שאילו ההוא, לאחר משמשים להיותםוכו'
 אחר חסיר בתוכו ניצל אחת ובשעה השלימוהו, ולא ואבד העולם תיקון נשחת חכמה מבקשים ארםבני
 ומאבני וממטר מזרם מחסה לו להיות לשם בברחו מפני מועטים, בימים העולם מן חיים בעלימין

 ונפל החסיד משם יצא הזעף נפסק וכאשר אלגביש, נצרך והיה רבים, לדברים ויצטרך מאור חסרשהארם
 ט"ז הבעלים עצמם את הטריחו אשר ההואהבנין ולאפות ולטחון לרוש והקצירה החרישהללמוד

 יקחו או לנו(, סיפרו אשר מפורסם מעשה והואשנה צריך יהיה וכן וכו', האלה למלאכות כליםולתקן
 צרי ממנו לעשות אחד ביום יין כוס ההוא הכרםמן וכו' בנין וללמוד וכו', וכו' והאריגה הטויהללמור
 תמים איש המוף מן בו וימלט טרייאק"אהנקרא בחיי ואין וכו', האלה כלים למלאכתוולעשות
 ער וכו' הקב"ה מנהג וכן האפעה נשכו אשרושלם וכו', המלאכות אלו ללמור שיספיק מהמתושלח
 שם עיין לשונו,כאן כן על חכמה ולקנות ללמור פנאי מוצא יהאומתי
 להמשכיל מהראוי בוראי האלה הדברים לפיוהנה הצריכים המעשים אלו לתקן ארם בני שארנמצאו
 4 לו יזמין יתברך והשם העולם, בעסקי לעסוקשלא מזומן צורכו החכם שימצא כדי כמרינהאליהם

 על הקושיא גלי עלינו סוער והנה מחסורו ריבוראי אמר טוב ומה מצויה החכמה ותהיה הארץותתחשב
 טרידברי שאין חרב, העולם נשאר המשתגעים לולאהחכם

 יש הכי רמשום שכתב ריי, הרסב"ם
 די המשכיל השלם שימצא כדי בעולםמשתגעים חלוש שהוא הארם,  לשגעון רומה  שגעוןבעולם

 ההוספותפעין
 לצדיקים צפון והוא החוטא שצבר החיל בביאור מ~הרצ"א מדבת*



 החיים לעץ ודרךהקדמהכ
 מהרצףהושעות

 ושתיה אכילה ההכרחים העולם בעניני אעסוק וגם חסרון בעל האדם ולהיות לפניו, מזומןחסרונותיו
 כח לי יהיה למען הפשוטה בכונה אעשה וכיוצא, בעצמו יצטרך ובאם חסרונותיו להשליםומצטרך

 נפשי את אטריח ולא ומצות בתורהלעסוק עשה למה זה לפי ויקווה לנפשו יעשה מתי לטרוח ריחניתבעבדה
 יסתפקלא

 באכילה גבוה צורך שלימה עבודהבהתבוננות להשלמה מצטרך חסרון בעל האדם שיהיה ככה י,,י
 כן, האדם יאמר אל עילאין ביחודין גופיהו ושתיה מורה זה וכל משתגעים העולם רוב זה שבשבילעד

 שכלם כח אשר הדעת לקלי רק יספיק כזה דבר כי מצטרך האדם את ברא יתכרך שהשם כיקלהיפך,
 החסיד בהקדמת עיין אלה דברינו )כעין מהשיג קצר שחפץ לכאורה יורה זה העולם, מעסקילהשלמה

 מי אבל ררכו( לפי היחוד בענין היבבות חובת בעי אשר העולם בקניני האדם בעסוק יתברךהשם
 מעיין תורה, בעל והוא בבינה יתברך השם שחננו לכאורה רז"ל מאמרי וגם מטובה יחסרבלערם
 מקום עד לעשות מחוייב ותורתו, אלקים במשפטי ז"ל בדבריהם שמבואר מר"ן, לדברימתנגדים
 ודבר, דבר כל בפרטיות לעסוק מגעת שכלו שיד שיצא, המטבע על מבראשית הבורא גזירתשהיתה

 והשמות העולמות אותן לייחד זאת במצוה דהיינו שאין להתפרנס במה לעניים יהיה לא מבלעדהכי
 מיוחד אבר נגד והוא להם, מכוונת המצוה אשר עכ"פ הוא במוכרח לכאורה הנה וכרמים, שדותלהם

 יחזר אחרת וכמצוה אלקים, כצלם הנברא שכאדם כשאר רז"ל אמרי יכן מטבעית יאסוףשהאדם
 זה יהיה ההכרחים העולם בעניני בעסוק וכן אחר לזה, והתשובה ארץ דרך מנהג בהן הנהגהענינים

 כנודע יחורים לייחד שלימה עבודה גופא להשלמה מצטרך האדם את יתברך השם שבראמה
 הוא וכיוצא, ודירה ושתיה מאכילה העולםמעסקי
 חביר"ך ממו"ן יה"י התנא מאמר נפרש זה פיועל עבודתו יתברר זה ידי שעל יתברך הבוראמחכמת
 הנמצא בממון בדעתך ותספיק כשל"ך עלי"ךחבי"ב החכמה פי על ובפרט בטוב ובחירתובאמת

 כיון בטבע, חפץ יתברך שהשם הגם חבירך, ביד ניצוצי בירורי לברר ערה הארידי סרן דבריהקדושה
 השם הנה חבירך אצל בטבע מצוי הוא שהממון לבני הלזו עבודה יתברך י"י מסר אשרהקדושה
 קטנה סיבה ידי על המצטרך בעת לך ימציאהויתברך שרצון הדבר נכון אמת זה לפי כן ואםישראל
 נפשך את תטריד ולא וכו', מעצור אין כישתעשה אבל כלל, דרך בטבע העולם שיתנהג יתברךהבורא
 בכללות ותספיק בפרטות, הטבעי הממוןבהשגת עתק הון לקבץ הפרטי לאיש החיוב מןאין

 הכלליות העבודה לו יספיק לא ותורה בעבודהאבל אצל הוא אשר והזהב הכסף לו יספיק כילהתפרנס,
 התקן לומר ורצה תור"ה, ללמו"ד עצמ"ך התק"ןרק הסיבות כל המסבב יתברך והשם אדם, בניכללות
 מכל תורה ללמוד עצמות"ך בפרטיות היינו עצמך כונתו יהיה אם המצטרך, בעת לו להמציאיסבב
 אלקים בצלם נבראת אשר שלך, פרטי ואבר עצ"ם יתברך להשם מעצור ואין יעזבהו, לאלשמים
 ועשיה מצוה וכל כביכול העליונה הקומה דוגמת הוא זה כל והנה ברוב או השתדלות במעטלהושיע
 נגר הוא אשר שבך פרטי ועצם פרטי אבר לנגדמכוון הגם ועבודה, התורה בעניני אבל העולם,בעסקי

 עשיות בענייני אפילו מעשיך, וכל העליונההקומה המצות כל לעשות לכל מסורה כללית עבודה שישנו לשם מעצדגל
 לש"ס יהיו וכיוצא, ושתיה אכילה דהיינו העולם התבוננות מבלי ישראל אלקי י"י צוה כאשר םשמ

 דהיינו שמי"ם, לש"ם רק לשמים אמר לא שמי"ם, לכל והיחודים והכונות המתוקים הטעמיםהפרטיות
 השם לייחד זו עיכדא שכשמים, פרטי שם לאיזה העבודה לי יסופק האדם יאמר לא ימציה,מציה

 וגם וכיוצא אחרים שמות לייחד אחרת עובדא הזה, והטעמים הכונות ואעזוב למרבית, המסורההכלליות
 4 קוב"ה יחוד היינו שמי"ם, עם הש"מ לייחד כפשוטו במצות אעסוק ואני קורא, י"י אשרלהשרידים

 מתכונתם על הדברים יפרש והמשכיל ושכירכיה הטעמים, בפרטיות נפטני את אטריד ולאכפשוטם

 ההוספותמעין
 לשם 1בה1ספ1ת קמג בהע' ראה ושמי"א ש"מ 'חוד בענף*



כא טוב ועשה מרעסור
 לזה וכדומה אכילה, בלא לחיות לו היה לאכול, יצטרך אדם להיות השם עשה מהעל

 הוא. נורא כי י"י במעשה ב'( חלק למהרח"ו הקדושה בשערי )עיין ותעצומות רבותקונכיות
 הענידה דרג' תנועה בכל מיוסד, החכמה עמודי על הכל ז"ל פהארי החכמה ואת לימוד בדרךאבל

 יהתנועות הכל בה, ילכו הדרך י"י לעם ולהורות מורה, חכמה על בעולם הנמצא וכל אבר, וכלרתנועה

 הולך סובב זה ועל ועונש. שכר שיהיה בכדי דמיתו, קדמאין מלכין ז' בירורי וללבןלברר
 בליקוטי- שכתוב )כמו התורה סודות וכל דצניעותא, ספרא ודברי דאדרות, רזא כלממש
 תאכל מפריו עץ-חיים, מלימודי רלמד צא שם(. עיין נחלות, מצות בטעמי פנחס פרשתתורה
 בשערין, האברים, בציורי אפילו תנועה, בכל מתוק טעם ותמצא וברכת. ושבעתואכלת
 לעבודת דקים וצנורות ציורים לכל אשר הכל וברגלין, בידין, בעיינין, באודנין,במצחא,
 איך חפץ דברי תמצא ומעשה ומלאכה מלאכה בכל ואו שמו. וברוך הוא ברוךבוראינו
 כלל, בדרך וזה מזה, יתברך השם בעזרת להבא עוד ויבואר הטוב. ולהעלות הרעלהשליך

 רבה. אהבה ובכוונת התפלה, ובשער בהר, פרשת בלקוטי-תורהועיין

 הקדושה בייער ועיקר ז"י, פוהרח"ו בהקדמת עיין טוב.יא ועשה מרע סוררביעית,
 לבא ושלא המעוות, ולתקן דרבנן, מילי כל לקיים שם וכתב הדברים. אורך ז"ללמהרח"ו

 שרש בעי, לבא רחמנא דברים של שעיקרן אחי לך דע שם.פ עיין שוגג, אפילו חטאלידי
 שער א' חלק ז"ל למהרח"ו הקדושה בשער )עיין נטבעה ולבו מחשבתו שיהיה הדבריםכל
 ובכל ואבר אבר בכל ושכינתיה קוב"ה ולייחד ולקיים, לעשות עצמו על שמקבל בטבעהג'(

 כל ולהשיג יחידה, חיה נשמה רוח ונפש בלב ועושו, יוצרו לבוראו רוח נחת לעשותעובדא,
 לא אשר מעשה באיזה נלכד פעם באיזה ח"ו אם אמנם יעשה. בכחו לעשות ידו תמצא אשר4

 וה על והילוכו, ודרכו לימודו ולעזוב קדושתו לעזוב זה בשביל אחור נסוג יהיה אליעניה,
 אם גם 'סוג לא מותר יהיה שלא לבבכם, אחרי תתור"ו לא )פירוש( שפעתי ופפורי אחריך. חבט אלנאמר

 היה שלא לבבכם, אחרי לך יארע אם הבורא מן קשרך תתיר לא כי לבבכם, אחרי הדברלך
 אמנם עבודתך. תעזוב לא וה כל עם לאחור, הלב ונזור וידך, ברשותך לבך פעםבאיזה
 ואפר, הוא. וסלח טוב רב כי לך ויתכפר הרחמים, מבעל רחמים ותבקש תשובהתעשה

 הלב באומץ וחרטה וידוי תשובה ועשה ח"ו, הברית פגם מן לידו עבירה דבר בבא אפילו4

 מהרצףהוממות
 ידובר השם ירצה ואם שם עיין טוב, עוזה ופרטיות הוא וכך די, פהרח"ו מלשון בכאן קיצר הרב)9א(
כפרטות. טוב ועשה מרע סור הזהרת וצריך מהרח"ו,לשון
 בפרט בזה ידובר השם ירצה אם )יב( מרע סור פרטיות שם ביאר כך ואחר שלום,ובקש

 ההוספותפעין
 תמימה" ד' בתורת להולמם 'שוש הם הנפילה אחר לבוא שחייב והדילוג מהנסיגה,הזהירות*
 ללא יחיגו לא ההלכה ואמתיות התורה פשטיות ואפילו התורה, מושכלות השגת לשם היא הכרחית הברית פגם עלהתשובה*

 זה לתיקת הנצרכת התשובה-עילאה ביאור הבריתתיקת



 החיים לעץ ודרךהקדמהכב
 צדיק שם נאבד ולא הברית, נוטר נקרא הרחמים, דלתי על והקיש בקרבו לבו ושבר דכא, עדן

 ראיות לזה ויש דבריו. כאן עד לעשות. שיוכל מה כפי כחו בכל עושה אשר אחרממנו,
 בזה.יג להאריך מקומו כאן ואין ודו"ק. וע"ב( ע"א צ"ג )דף לך לך בזוהר עיין רן:ו,ע, עדיין פגם אםגס

 צדיק,נק
 יתברך בוראו יזכור שעה ובכל עת בכל רתמיד ישכחך שלא איש אשרי נאמך בדבריםניץ5 במעשיוויפשפש

 פרשת בזוהר כדאיתא ובסדקין, בחורין לבדוק מגעת שכלו שיד מקום עד במעשיוויפשפש
 ואם ליחדם ומעשיו גופו כל את ולבו ושכלו מוחו ישא ותמיד ע"ב(.יד קצ"ה )דףבלק

 כל ז"ל: כאמרם ויתבייש, יתחרט תיכף דבר, באיזה ח"ו ותפסו עליו יצרו גבר פעםבאיזה

 מהרמ"אהוספות
 שממקום ובפרט אמיתיים, הרב שדברי הגם)5ת
 הרב אדט"ו כבוד רברבן ממלל פום יהלכוןקדוש
 לא זה כל עם זצ55ה"ה, ימחק יעקב מוה"רהקדוש
 אין הקלושה לדעתי כי שהביא, מהזהר ראייתוידעתי
 )כוונתו( ואפשר מזה בזהר משמעות שום רואהאני
 כולם ועמך לשונו, וזה בזהר שם דאמרו האעל

 כמה והא נינהו צדיקי ישראל כולהו וכיצדיקים
 רשיעין וכמה חטאין כמה בישראל, בהו איתחייבין
 ברזא תנא הכי אלא אורייתא, פקודי עלדעברין

 דרעוא קרבנא דעבדין ישראל אינון זכאיןדמתניתין
 וכד לקרבנא, יומין לתמניא בנייהו דמקריביןלקוב"ה
 דכתיב דקוב"ה סבא חולקא בהאי עאלואתגזרו
 דצדיק חולקא בהאי דעאלו כיון עולם, יסודוצדיק
 לשונו כאן עד צדיקים כולם ודאי צדיקים,איקרון
 כיון החוטא שאפילו מזה להרב לו יצאובאפשר
 אבל שם עוד ועיין צדיק נקרא קיימא בבריתדעאל

 אין באמת אבל כך כל הכרח מזה אין לדעתי4
 פי ועל בעצמם אמיתיים הדברים כי בזה,להסתפק

 צדי"ק לכל להנחיל הקב"ה עתיד המשנה פירשנוזה
 הכפל על המפרשים שהקשו עולמות, ש"יוצדי"ק
 מתיקוני דאחד ידוע דהנה לי ונראה וצדיקצדיק
 נשמ"ה, אותיות משנ"ה המשניות, עסק הואהברית

 חטא ידי על להקליפות נשמות להוריד שגרםמה
 שהוא בכונה במשנה בעסקו להעלותם יוכלהקר"י
 שגרם מה ונתקן נוקכא, בחינת פה, שכעל תורהסוד

 כתבו כן על נוקבא מבלי הטיפותבהורידו
 ח"י יסוד נגד פרקים, ח"י יום בכל ללמודהמקובלים

 שבשדרה, חוליות מח"י אליו יורדת הטיפהאשר
 בחתימת אמר והנה נענועין בח"י הלולב סודותבין
 הן וצדי"ק, צדי"ק לכל להנחיל הקב"ה עתידהמשנה

 הן בקר"י, הברית פגם שלא מעיקרו צדי"ק שהואמי
 לא שאעפ"כ המשניות בעסק ותיקן ח"ו שפגםמי

 כאחד שניהם יתקרי, וצדי"ק ממנו צדי"ק שםנאבד
 ולא לרי"ק יגעו שלא על עולמות ש"י וינחלוטובים
 כ"י בחושבן והוא ש"י חושבן הקליפות בקר"יהלכו

 לי נראה יבין והמבין עמ"ו י"יחל"ק

 ליה מקבל דלא תימא ולא שם, הזהר לשון תה)יד4
 או בעלמא, דהוה מיומא חטאוי שיפרש עדקוב"ה
 לא אלא לאדבקא, יכיל דלא מיניה דמתכסיןאינון

 שוי ואי מינייהו, דידכר אינון בר לפרשאאיצטריך
 דהא אבתרייהו, אתמשכן אחרנין כל בהורעותיה
 אינון ולא לעילא עילאין ביתא חורי בודקין איןתנינן
 כפום דבדיק כיון אלא חמץ, בביעור לתתאתתאין

 ההוספותמעין

 בתשובה ושב בריתו שפגם ממי נאבד אינו צדיק ששם בענין עוד*

 וכו' נענועין וח'" חוליות לח"י השייך התיקון בענין עוד*

 עמו ה' חלק שהם עולמות לש"י וזוכין בקר"י פגמו שלא הצדיקים מדת בביאור יותר האריך במקו"א*

 מקום עד החטאים בפשפוש והצורך תשובה דרך המורה מוהרצ"א בדברי יותר ועוד הללו, הזוהר דברי על מוהרצ"ה מדברי עוד'
 מגעתשידו



כג טוב ועשה מרעסור
 יותר אדם של בלבו אחת מרדות טובה ואמרו, לו. מוחלין מיד בה ומתבייש עבירההעובר
 ברעיא- עיין נפש. של דכדוכה עד החרטה התשובה, תכלית הוא זה כי מלקיות.ממאה
 ובעונותינו מצוה, הוא דא תשובה, דא פקודא לשונו: וזה קכ"ב( )דף נשא פרשתמהימנא
 ה' דאת וכו', מלכות הוא דא לבד, דברים וידוי אלא לנו אשתאר לא מקדשא בימדחרב

 קכ"ג(: )בדף שם ועיין י"י. אל ושובו דברים עמכם קחו דמלה ורזא דברים, ודוי איהוודאי

 כל גמור רשע דאיהו נש בר אית סבין. כולהו נשא בני דעבדין תשובה איהו מינין מכמהוכי
 עביד לא ולבתר עלייהו, ומודה ומתחרט תעשה, דלא דאורייתא פקודין כמה על ועוברימיו,
 בר ואית עילאה. לתשובה דיזכה לא אבל קוב"ה, ליה דימחול ודאי לדא ביש, ולא סבלא
 ורחימו בדחילו כחו בכל ומתעסק מצוה בדרך אזיל ליה ויתכפר מחטאוי דייתיב לבתרנש

 מחובוי דמתחרט דלבתר נש בר ואית וכו'. ה' דאיקרי תתאה לתשובה זכי דאדקוב"ה,
 דאיהו ו' לאות זכי דא פרס, לקבל מנת על ולא דקוב"ה, ורחימו בדחילו באורייתאויתעסק

ב"י
 שם. עיין - כאן עד וכו'. ה' לגבי ו' דתשוב גרים דא בינ"ה, אתקרי שמיה ועל י"ה,
 עלמין,יה כל לבורא חיובך עת בכל שתראה יראים, בספרי נפשך שתדבק הדברים,ותכלית

 מהרצ"אהוספות
 בתר אתמשיך כלא לאדבקא דיכיל מה דעינויחיזו
 ראשי כ"ד בנגעים גרסינן והכי בהדיה ואתבטילדא

 הוי לא וכהנא מהיה, משום מטמאין דלאאיברים
 הכהן עיני מראה יכל דכתיב והיינו אבתרייהו,אטרח
 חרא, באסתכלותא מכתשא למחזי כהנא דיכילאתר
 הכא עינוי ולארמא גרמיה למאכא איצטריךולא

 יומא מן חטאוי לפרשא איצטריך לא הכי אוףוהכא,
 דאתכסו אינון ולא תתאין, ביתא חורי דאינקדהוה
 ביתא חורי דאינון לאדבקא( )נ"ל לאבדקא יכילדלא

 וכולהו הכהן, עיני מראה לכל אלא לעילא,עילאין
 להשיב העתקתי לשונו כאן עד אבתרייהו.אתמשכן
 באמת יתברך אליו לשוב השוקקותנפשות

 אנשי חכמינו כי להיות הנה המקשיבים, חבירים)יה4
 צריך וסיגופים תעניות כמה קדשם ברוח קבלוהאמת
 לשוב שרוצה מי והנה וחטא, חטא כל עלהאדם

 יסוג ח"ו אזי הקדושים, בספריהם ויעייןבתשובה
 כן על כך, כל עצמו לסגף קצר כוחו בראותולאחור

 נקרא התניא בספר נא עיין צמאונך לרוות תרצהאם
 זטניט. טגאון מחדש הנדפס אסרים, ייקוטיבשם
 בשני הנ"ל בספר נדפסים תשובה הלכותוהנה

 העצה ותראה טובים, כאחד ושניהםנוסחאות
 לא כי באמות לשוב יעזרך יתברך והשםהיעוצה
 תשובה של עיקרה דבר, של כללו חסידיו אתיעזוב
 החטא ועזיבת בפה והווידוי בלב באמת החרטההיא

 עוד ישוב ולא בהם יחזור שלא אמיתיותוהקבלה
 והנפש הגוף ולטהר למרק רק הם והסיגופיםלכסלה,
 יעזור יתברך והשם וכל מכל הכתמיםלהדיח
 נא ועיין יתברך אליו באמת בשובו לזהלהאדם
 עוללות-אפרים, בעל להרב שערים פתיחתבספר
 וברטב"ם התשובה, שער היבנות חונתובספר
 תפלה כל קודם דבר, של וכללו תשובההלכות
 בכדי בתשובה יהרהר המצות ועשיות התורהולימוד
 אל כח ונותן הקוצים אל הזורע בכלל יהיהשלא

 כבוד דבר על יעזרנו יתברך והשם ח"והקליפות
 באמת. לשובשמו

 -התשובה
 ווידויחרטה

 קודםחטובה
 והתורההתפלה

 ההוספותמעין
 אלא תשובתו, שישלים עד האדם ימתין לא אך החכמה, ולימוד התומ"ת לקיום קודם בתשובה ההכרח על מוהרצ"א מדברי'

 והתעניות הסיגופים ולא והוידוי הקבלה החרתה שהיא התשובה עיקר אתיקיים

 אבל ומבעט, בלומד מילי והני הקוצים אל זריעה הן התשובה הקדמת ללא שהתומ"צ מה בביאור מוהרצ"א של מתורתו עוד'
 מלקיימן להתעכב לו ואין לרצון, ומצותיו תורתו עולים מיד בתשובה הרהראם



 החיים לעץ ודרךהקדמהכד
 המפתח הוא הזהר, ספר דאשא. בשלהובא לבך ילהב והוא דכלא, עקרא הזהר בספרובפרט

 הסוגר.ליוהוא

 מהרצ"אהוספות
 כמוני אנוש לב ידוה זה על והנה פליגי ולא חרא להיות הנה המקשיבים, חבירים נפש ידידות)יו(
 וכשהחפץ וכו', משל ונהנה ומתן במשא עוסק שאינו הרב הרחיב שלא ז"פ סחרח"ו באזהרות עניניםכמה

 אסור רב כדברי לן קיימא אם אזלא מכיס פרוטה מן היום כמונו ערך ולקטני בהם, הטהורריבורו
 אבל טוב ויום שבת לצורך אפילו בהקפה ליקח גילי ולבני לי רשמתי כן על בהם, להתבונןהצורך

 רב קאמר דוקא למה עור, יקשה תעיין כאשר דעתי עניות לפי הנראהאת
 קמח הנצרכים ענינים שאר ולא בשר"אדשקילנא ז"פ, סחרח"ו סרן מדברי הרב שהשמיט מהראשונה

 ור' רב שאמרו מה וגם דמי יהיב ולא ובגדיםופת הנה השבוע ימות כל ויין מבשר עצמו לפרושצריך

 ורב אבדימי ב"ר ר"י כן שאין מה אג"א, כגו"ןיוחנן הסיגופים בעניני אפילו אמורה מילתינוכבר
 דפרק הגמרא פי על לנו והונח ואביי יצחק ברנחמן אנוש על לומר אפשר שאי ועון, חטא לכלהנצרכים
 אמר דרב לשיטתיהו אזלי יוחנן ור' דרב הדם,כסוי עצמו לסכן שיהיה עצמו לסגף לו אפשר שאיחלוש
 להרבות )שלא זקן לדברי לחוש אנו צריכיןשם אחת היא התשובה והנה ועבורה, מתורהויתבטל
 וכמו היה בריאים ממשפחת רב כי בשר(באכילת התורה מצות בכל בידינו וכלל התורה מצותמתרי"ג

 כגו"ן בכאן גם אמר כן על יוחנן, ר' עליושאמר בעניני וחומר וקל שכן כל והנה וכר, ולא בהם וצי האכילהפרישות
 אכילת בלא לי ואפשר בריאים ממשפחת שאניאנ"א טבע האדם כשיודע ויין מבשר לפרושהפרישות
 חילול בזה יש דמים, בלא נוטל אני ואעפי"כבשר בזה כיוצא על בודאי הללו, בדורות ובפרטחלישותו

 אני שאין אכ"א כגו"ן יוחנן ד' אמד זה ועלהשם בפרק חז"ל דברי תראה והנה ז"ל מרן דיברלא
 בשרא לשקול השם חילול זה אין בריאיםממשפחת גבולך את אלקיך י"י ירחיב כי רבנן תנו הדם,כיסוי
 חילול לדידי מיקרי זה רק לאלתר, דמי בלאמטבחא אלא בשר אדם יאכל שלא ארץ דרך תורה למדהוגו'

 תראה והנה וכו'( בלא אמות ד' דאזילנאהשם לו שיש מי עזריה בן אלעזר ר' אמר וכו',לתיאבון
 דור בכל הכחות מתמעטים כשהיו הראשוניםבדורות לו ישפתו מנה מאה וכו', ירק ליטרא לפסו יקחמנה
 לווין אנו כגון נחמן ר' שאמר עד בדבר, הקילוודור שבת מערב אימת, ואינך יום, בכל )בשר(קדרה
 מהרח"ו שמרן בודאי לומר צריך כרחך עלואוכלין זקן, לדברי לחוש אנו צריכים רב אמר שבתלערב

 מחמת לקיים לו אפשר שאי מי על דיבר לאז"ל ממשפחת רב( לומר )רצה אבא יוחנן, ר' אמר4
 אפשר שאי זה שבשביל דעתך סלקא וכיחלישותו שיש מי ממנו( )חלושים אנו כגון אבל הוה,בריאים

 וריק ניעור ח"ו יהיה ימיו כל ויין מבשר לפרושלו בשר(. )המוכר לחנווני יריצנה ביתו בתוך פרוטהלו
 הקדושה החכמה ללמוד לו שאסור החכמה,מן הגמרא פי )ועל ואוכלין לווין אנו כגון נחמן רבאמר
 אפשר אי בודאי זה ויין, מבשר פרישותמבלעדי זה על לבנו דוה היה שמעולם מה דעתינו נחההלזו

 מי על הוא הקדישה כונתו כרחך על רקלומר אמר השם, חילול דמי היכי יומא סוף בגמראשאמרו
 שאי מי וגם בריאים. ממשפחת שהוא לו,שאפשר ולא טבחא מבי בישרא דשקילנא אנא כגוןרב

 בשר בזוללי יהיה אל חלישותו מחמת לואפשר אנא כגון אמר ייחנן ר' וכו' לאלתר דמייהיכנא
 גופו. להברות בכוונה רק גופו, לתענוג ייןוסובאי והנה תורה ובלא תפילין בלא אמות ד'דאזילנא
 להרבות שלא צדק ומאזני בפלס ענינווישקול אמר ומר חדא אמר ומר פליגי דלא נראהלכאורה

 ההוספותמעין
 בריאים ממשפחת שאני אנא כגון דרב ושמעתתא ה' חילול בענין נוסףביאור



כה טוב ועשה מרעסור
 מהרצ"אהוספות

 הנה שנזהרים ידועים חומרות כמה ועוד מבושלת, מהמותרות ידיו וכשימשוך הסיפוק די רקבתענוג,
 בדקדוקי זהירות וגדרים בחומרות הנזהר של וחילו כחו יישר בודאי בזה גדול וכלל ז"ל מהרח"ו דברי יקיים בזהגם

 מציית מדמים הדעת קלי אשר כעת רואה אני אבל וסייגים, ובישרא חריבה פת בעיניו שוה שיהיהההשתוות,
 נזהר שהוא ומי החסידות, עיקר הוא קהה בדעתם ויודע בינה יתברך השם לו שחלק מי ואשרידתורא
 הוא והנה המתחסדים מכת יכונה האלה באזהרות יוחשב אזי דבר, שבכל הקדחתה הניצוצילהעלות
 י"י אל שב שלא די ולא דחסידי, ממילי וריק ניעור שיוכל בכוחו שמשער מי אבל קדשים,כאכילת
 לעבור לבבו גבה בזאת שגם אלא נעוריו מעוונות מאזהרת יזח אל בודאי ויין מבשר הפרסמותלסבול

 אנשים על הרע בלשון סרה לדבר דאורייתא,אמילי זי"ע ז"להרח"ו
 עינו אשר בדעתו ומדמה לקרסוליהם, הגיע לאאשר הקונטרס בעל הרב וקיצר שהשמיט מהשנית
 אמת בין להכיר חזק בינתו וכח לרע טוב ביןמבחין ואפילו מצות, דקדוקי בכל ליזהר די, סהרח"ומדברי
 דאורייתא איסור התיר מי כדבריו, יהיה ולולשקר והנה כאן עד תסור לא בכלל קוהם חכמיםבדברי
 עבירות מהשלש יותר גדול העונש אשר הרעלשון גם שיזהר כוונתו אם הקדושים בדבריו להתבונן"ם

 דמים שפיכות עריות גילוי זרה עבודההחמורים דבודאי למימרא, צריכא לא חז"ל וגזירותבתקנות
 החומרות לא ומה לרע, טוב בין להבחין יפה דעתו שאין שכןמכל וכו', וחייב דבריהם על העובר כל מיקרירשע

 'הס"ג'ם עוונות גנות הוא בגנות לספר דעתו עלורעולה על לעבור חלילה חלילה החכמה ילמוד לאואפילו
 הגת

 מרתיחות עדיין לו הונח שלא תאותו, וכחנעוריו יותר סופרים בדברי הזהר חז"ל דרדסו וכברדבריהם
 ומה נאמר ומה גנותיו דברי הן הן והבחרות,הילדות תעשה ולא עשה בהן "ם תורה שדברי תורה,מדברי
 בזה נדבר השם ירצה ואם אלה הטו עוונותינונדבר, ונראה וכו' דבריהם על העובר כל סופריםודברי
 שמרו וריעיי, אחיי ידידיי כן על דדינא אליבאלקמן המצוה עיקר בהיות אפילו לומר דרצה הואהכוונה
 האדם, בני גנות להזכיר לא כי הס מחסום,פיכם בדקדוקי מיבעיא לא דקדוקיה, בכל יזהרדרבנן
 חבירים בחברת סרה לדבר שלא שכןומכל עיקרה אפילו אלא מדאורייתא, שעיקרןהמצות
 בקדשי דופי להטיל מרקד היצר אז כימקשיבים, צריך אין מדרבנן ומהעיקר כיון יאמר לאמדרבנן
 לעבוד ומועדים בשבתות יחדיו העם בהקבץשמים לקיים רק וסייגים, ואזהרות בדקדוקים כך כללדקדק
 לתעות רוצה הרבים בעוונותינו היצר אז י"י,את שצריך ומה חז"ל שציוו העיקריות והתקנההמצוה
 דברינו שכל ידידיי תדעו וידוע השכל מדרךאותם לאחת גדול כלל להודיע הוא הזה בפרטלהתבונן
 מדיבור "הר כי כמוהם, כמוני הדעת קטני כגילינו אנשים עםאלה הכא חזינא קא תיוהא כי עיקר שיהיה בהעיקרתמיד

 אדם בני בגנית גמרא ותתמהו, תראו והנה קדושים. בסוד באתילא בהיותם המתחסדים העם מרבית אשרבדורותינו

 סעודות שלש המקיים כל קי"ח דף בשבתערוכה אפילו נזהרים זוהם דהיינו חומרות, איזהאוחזים

 משיח של מחבלו פורעניות, משלש ניצלבשבת שהיה בהמה מבשר ובפרדסה דרבנן, ושעטנז מספקי
 רש"י והנה גיהנם. של ומדינה ומגוג גוגוממלחמת ומבהמה ומשמוש, מיעוך ידי על ועברה סירכאבה

 דור בכתובות כראמרינן משיח, של חבלו פירשז"ל שיהיה נזהרים משומרת ובמצה חכם, בהוגהורה
 עד וכו', חכמים בתלמידי קטגורייא בו בא דודשבן מצה מלאכול ונזהרים קצירה, מוסעתשימור

 ההוספותמעין
 הלכר ע"פ הן במצה, הכרוכות החומרות את ומבאר מהציווי, יותר וחומרות בדקדוקים המצות קיום של השבח מהו יבאר*

 דבר לאכול חסידות מדת זולתה לשורש ולא פלונית נשמה לשורש שיינות מסויימות חומרות כי יורה חסידות במדתוהן
 תורה מדין בהיתר שנתבטלו דברים כמה חכמים אסרו ומדוע בהיתר, ודאי שנתבטלאיסור

 של עונשו וגודל ולה"ר ברכילות ואסור תבירו פגמי יודע כלא חהא מטוהרה לא שלו שנפשו ידע זולתו בשפלותהמתבונן*
 רעהומבזה



 החיים לעץ ודרךהקדמהבו
 מהרצ"אהושעות

 והצירופים הפורעניות של הענינים מכליותר רש"י דברי ממני דעת פליאה ובאמת לשונוכאן
 עניני כל כי בעי וטעמא ברז"ל,המבוארים שנזכר הגם משיח חבלי הוא שזה שפט האיךז"ל,
 בעולם, שהשלום בזמן ברז"ל הנזכריםהצירופים בו בא דוד שבן דור באמרם כתובות בסוףזה

 אין המציאות עיקר הן שהן חכמים בתלמידיובפרט בהמם יקרא לא אבל חכמים, בתלמידיקטיגוראא
 חיבור וכמד"א עליהם, לשלוט ומקטרג צר לשוםכח ענין שמואל אמר שם בכתובות והנה משיחחבלי
 יאשמו עתה לבם חלק אבל לו, הנח אפריםעצבים בזחי שם יוסף רב ואמר צירוף אחר צירוףאחר,
 הרבים בעוונותינו הם החבלים כל כלל זה לפי כןעל לבאר והנה אחרים ענינים בחלק ועיין דבזוזיובזחי
 אלקים והודיע זו, להודעה שבאנו וכיוןהקטגורייא להאריך, מקומו כאן אין הפשט לפי ז"ל רש"ידברי
 הג' להיות היצר עצת תראה הנה זאת, כל אתאותנו בגמרא דייקו דהנה דעתי לפי בקיצור נבאראבל

 עצת אזי מהקטגוראא, להנצל בסגולה הםסעודות יו"ם, )בשבת( הכא כתיב משיח של מחבלךמאמרם סעודהשולת

 במסיבה כשיושבים הסגולה, לבטל להסיתהיצר הנביא אליה את לכם שולח אנכי הנה התם וכתיבבניב
 היצר אזי בשבת, סעודות הג' בקיום חביריםבסוד יו"ם הכא כתיב גיהנם של מדינה וכו' יו"ם באלפני
 מסית והיצר חכמים, תלמידי על סדה לדברבועד ומגוג גוג ממלחמת וכו' עברה יו"ם התםוכתיב
 השקר לפרסם שמים, לשם הכונה איך צביעותבדרך והנה וכו' גוג בא ביו"ם התם וכתיב יו"ם הכאכתיב
 הסגולה לבטל היצר כונת ובאמת באמת,ולבחור ניחא, גוג ומלחמת גיהנם דין דהיינו תרווייהוהנך

 לער אלה רברי שימו וריעא, אחא ידידייהנפלאה הראיה אבל מהם, דנציל ניחא ]יום[ גבייהודכתיב
 מג' להנצל בעזרנו יהיה יתברך והשםעיניכם, ביאת אצל כתיב יו"ם הנה משיח אחבלירמייתי
 איליןגוליירין מביאת שניצל דמשמע זה יתכן והאיך ז"ל,אליהו
 קוינו היום וזה מאויינו כל ההוא היום והנהאליהו,

 לשון סיפור דאורייתא מהאיסור הנה עד דברנוהנה ז"ר טהרש"א )עיין בישועתו ונשמחה עילהלו
 התורה מן אסורים אחרים ענינים כמה ועודהרע, והנורא, הגדול יום בא לפני שכתב בזה,שהרגיש
 דהנה למצוה לעצמם וחושבים לנפשם התירואשר זה לפי והנה משיח חבלי יהיו שיבא ההואוהיום
 4 הדבר נכון ואמת העצבות, מן להזהר בספריםמבואר משיח קדבא שהיום ז"ל רש"י לדברי לגמרנצטרך

 דברים ולדבר וסכלות הוללות התיר מי אבלמאוד, יהיה אליהו שביאת לן קיימא והנה הקטגורייא,יהיה
 ולא בם ודברת מדאורייתא, איסורם אשרבטלים ההוא שביום יצדק האיך וגם בעולם שלוםלעשות
 מלתא לומר דמותר אמת הן בטיליםבדברים דוד שבן רו"ר הוא ומאמרם הקטגורייא, יהיהבלבד
 מילתא אמר דרכה כהא שמים לשםדבדיחותא על וכו' בא דור שבן יום למימר ליה והוה וכו',בא

 ולשמחם דעתם לפקח הלימוד קודםדבדיחותא הענין על לרז"ל יקרא משיח דחבלי רש"י שפטכן העצבותתות
 הצדיקים אצל נפלאה חכמה לפעמים יש וגםלתורה, שאמרו מה דהאנו לתקן ז"ל אליהן שיבא הנרצה ההוללותואיסור

 והם דעלמא, במילי מפז הנחמדים דבריהםלהסתיר וכו' לטהר ולא לטמא לא בא ז"ל אליהו איןרז"ל
 חולין שיחת שכתב תה כסף, במשכיות זהבתפוחי בגזירה בכאן למדו והנה בעולם שלום לעשותאלא
 הגדולים הצדיקים כן וגם וכו' חכמים תלמידישל שלא היינו אליהו, מביאת שינצל י"מ דיו"םשוה

 יחודים עושים דבריהם ככל היחוד, ענינימסתירים הוא כי ז"ל, אליהו תיקון סעודות ג' להמקייםיצטרך
 י"י, בסוד באו לא אשר ערך לקטני אבלנפלאים קפל התיקון יצטרך ולא מהקטגורייא, זה בלאינצל
 לפקח שמים לשם הוא שדבריהם שחושביםהגם והנה סעודות ג' מקיים שאינו למי רק ז"לאליהו
 כאשר כמתחסדים להתראות שלא כונתם וגםדעתם, משיח חבלי לרז"ל יכונה שהקטגורייא זה לפיתראה

 ההוספותמעין
 ההוללות מתירה אינה מהעצבות שהזהירות לשם ובהוספות פז בהע'ראה



כז טוב ועשה מרעסור
 מהרצףהוספות

 האוכל, על מרובה הפסולת אבל וראיתי,שמעתי
 הבא לאו על ועוברים והעבודה התורהומבטלים
 שנוהגין החומרות לעזוב טוב היה ויותר עשהמכלל
 בכל ולזהר ומצותיה התורה ולקיים דחסידי,במילי

 חז"ל בדברי הנזכרים ודרבנן דאורייתאהאסורים
 דבר, של כללו כאלה מענינים לדבר לי היהוהרבה
 הדין, פי על הענין כעיקר לזהר צריך וענין עניןככל

 דחסידי במילי כךואחר
 המתחסדים באנשים הזה, בפרט להזכיר באתיועוד

 מאחרים כך ידי על אזי נקי בגוף להתפללורוצים
 לשמועתינו האמין מי חי לכל מועד התפלהזמן

 צריך אין היצר, מתרמית שזה וריעיי אחייידעתי
 עצמו את לבדוק השולחן-ערוך פי על רקלהתנהג
 אין כך כל גופו לפנות יכול אינו ובאם התפלה,קודם
 להעמיד יכול אין אם זולת מיחוש, בית שוםכאן
 תרמית והנה בשולחן-ערוך כמבואר פרסה עדעצמו
 מבואר להיות החסידות, בחומרות להסיתוהיצר
 שאינו מחמת באים זרות דמחשבות היראיםבספרי
 וכי הערך, לגדולי חומרא הוא והגה כראוימופנה
 זמן ההמוני האיש יעבור זה שבשביל דעתךסלקא
 נאמרו ולא הדברים נשתקעו שמע, וקריאתתפלה
 היא וגדולה ראיתי, חולה רעה הזה בענין עודויש

 התפלה זמן שעוברים המתחסדים כת מאיזהאצלי,
 ירגישו עד להמתין שצריכים באמרם שמעוקריאת
 יש לדעתם והנה בסברות וכיוצא דגדלות,מוחין
 בסוכה ולישב הפסח אחר מצה לאכילת כן גםמקום
 לשום אפשר והאיך כזאת ראה ומי הסוכות, חגאחר
 ועת בעתו יפה עשה הכל את רק כן לומר דעתבר
 עצמם את תלו הללו האנשים והנה חפץלכל

 והנה הדור גדול מאתה כן שראו גדולות,באילנות
 אשר הגדול הצדיק אם כי עמוקה, בשוחהנפלו

 עושה חייו ימי כל אומנתו הוא ויחודיותורתו
 כפי לזה הגורמת השעה לפי דבר אתהלפעמים
 ההמון, לכלל הדבר נאמר לא אז קדשו, רוחהשגת
 להתהלך צדק במעגלי תנחנו והיא יעשה כתורהרק

 למבין זו בהערה ודיבמישרים
 שאין באמרם כאלה, לכתות יגיע התורה ביטולוכן

 מוכנת, השעה ושאין בדביקות, זולת תורהללמוד
 ורז"ל בישראל כזאת תהא לא להתבטל, מוטבלכן
 יעסוק לעולם אמרו רק דעתם, כן לא קדשםברוח
 שלא שמתוך לשמה, שלא אפילו ומצות בתורהאדם
 הלואי הקב"ה שאמר אמרו ועוד לשמה באלשמה
 מחזירן שבה שמאור שמרו, ותורתי עזבואותי

 תמיד להיות האדם על מוטל החיוב הנהלמוטב
 קודם בתשובה ויהרהר למשא, וכחמור לעולכשור
 יתפעל ולא אטום לבו ואפילו שכלו קט כפילימודו
 יתברך מהשם ויבקש ילמוד אעפי"כ ואהבה,ביראה
 ובודאי ואהבתו, ויראתו ועבודתו בתורתו עיניויאיר
 תחזירנו בסגולה שבתורה שמאור חז"ל דברינאמנו

 לשמה יעסוק ולסוףלמוטב,
 שנוהג מה החסידות ודרכי החומרות בעניני גםוהנה
 שכל ורעיי אחיי דעתי לכם אחוה השם,הירא

 אבל בביתו, האדם שינהוג טוב והחומרותהחסידות
 מסויים, איש להיות שלא טוב יותר אדם בנילפני
 לבל לעצמו שמחמיר החומרא אף לעזוב טובויותר
 אומדן צריך לזה והנה וחסיד מסויים כאישיתראה
 בהליכתו וגם הצדק. במאזני הכל ולשקולדעת

 טוב יותר בקדושה והילוכו בדרכו עולםהליכות
 ולא עולם, של כטבעו שהוא כזה דרך לעצמושיחזיק
 והוא עולם, של כטבעו שלא מנהג לעצמולאחת
 באחת כי יושבת. אנכי עמי בתוך השונמיתמאמר
 ח"ו יתעורר עולם של לטבעו חוץ דרך לעצמוהאדם

 קודם הדיןעיקר
 דחסידותאלמילי

 חסידותהנהגות
 איחורהגורמות
 ובטולתפלה
תורה

,ן

 יתראהלא
בחומרותיו
 1וחסידות

 ההוספותשעין
 כמתחסד יראה שמא מחשש הנעשים איסורים בענין עוד'

 תורה עיקרי לביטול יביאוהו לא דחסיחת שמילי נוספת אזהרה*

 דגדלות למוחין ובהמתנה שוא בתואנות לאחרם ואין דוקא, בזמן תלויות ותפלה ק"ש מצות כי מזהיר*

 היצר מתחבולות להזהר יש בזה ושגס ומחתיו, מעשיו הצנעת במעלת מדבר*
 דומה בסגנון במ"א נכפלים התוס' ודברי השונמית דברי ביאור*



 החיים לעץ ודרךהקדמהכח
 סהרצ"אהושטות

 מה הקטרוג, עליו נתעורר כן על לגבוה כולאהמלקא עד לעמוד בידו יכולת יהיה אם יודע ומי קטרוגים, בפרישות 'נהגלא
 ותבין שם עטן אחרים קרבנות היו אילו כןשאין ידידיי הנח כנגדן יעמדו אשך והקטרוגים הבנלחמות הטבעמדרך

 בחברת מובטחני רק בכתב, זה כל לפרש אפשראי
 כל כי בכתב, לב תעלומות לפרש אפשר איוהנה לדברינו וסייעתא ברמז יבינו המקשיביםמחבירים

 אחד כל ללב המסורים מדברים הם העניניםאילו מהא ע"א, ס"ס דף יבמות התוספות מדבריאלה
 כלל הוא תמיד לערי י"י שויתי והמקום הזמןלפי מדעתו משה עשה דברים ג' בגמרא שםראמרינן
 התורה גופי שכל קטנה פרשה ואיזה בתורה,גדול האשה, מן פירש המקום, לדעת דעתווהסכימה
 ארחותיך השר והוא דעהו דרכיך בכל בה,תלויין להם אמור לך שנאמר המקום לדעת דעתווהסכימה
 כ"ש קדישא מבא זקני דודי בשם צחות דרךושמעתי והקשו עמדי עמור פה ואתה לאהליכם לכםשובו

 בפסוק רמז בדרך שאמר זצוק"ל זוטא טעונם טויה עליו כעסו למה תאמר ואם דכתיב, ד"הבתוספות
 שתי על פוסחים אתם מתי עד אליהו קשאמר לומר ויש המקום לו שהסכים מאחר ומרים(,)אהרן
 שכשולחן- סעיפים ב' על ברמז היינוהסעיפים, מוליכין בה לילך רוצה שאדם בדרך דאמרינןמשום
 לנגדי י"י שויתי א' שבסימן אחד סעיף היינוערוך, כתבו וכך לשונו כאן עד לטהר בבא וסייעוהואותו,
 לומר ורצה רעהו, דרכיך בכל רל"א וסימןתמיד, התוספות, ברברי התבונן והנה שבתבמסכת

 התורה גופי הן קוהן הסעיפים אותן מדלגיםשאתם כיון עומדת, במקומה הקושיא אכתידלכאורה ביראה ערוםהוי
 הרן על הקודש רוח שנחה נעים ומה טוב מהוהנה זה מה לטהר, בבא וסייעוהו הקב"הושהסכים
 רנ"א, בסימן הסימן זה לקבוע הש~חףערוךבע9 אהרן אמרו שכך מדבריהם הנראה אבלשכעסו
 בה, תלויין תורה גופי שכל קטנה פרקדה זהלהיות הבא כי זה לררך הקב"ה שהסכים אמת הןומרים,
 ציתות אלפי רנ"א מסוד נארגת היא התורהוהנה ודרך באופן לטהר בא היה אילו אבל וכו',ליטהר
 קדו"ש קדו"ש בגימטריא והוא כנודע, יצירהשבספר מסכים כן גם היה העולם מטבע ישנה וסלאאחר

 שבו אי הסימן ועם לאל"ף. האלף בהחזרתקדו"ש והנה עולם של כטבע שלא הדרך אחז ולמההקב"ה,
 הוא תמיד, לעדי י"י שויתי טהרט"א טרן פי עלנקבע משה עבדי כן לא אליהם יתברך השם תשובת היתה4

 תורת והוא הקב"ה, של שמותיו ידוע סודוריכב, כמו שאינו מי אבל וכו', בו אדבר פה אל פהוכו'
 סוד והוא או"ר, יה"י אלקים ויאמר תמימה,הוי"ה אהרן דברי צודקים השם, נביא יהיה אפילומשה
 4 הזה הרמז ועם והתבונן בין ב"עי 9"באר"חמנא האדם צריך אבל לך וינעם והתבונן ביןומרים

 מאיר ר' שאמר י"ג דף עירובין הגמרא לפרש אמרתי ימין נטות לבל משפט ומאזני בפלס הכללשקול
 מלאכתך, מה בני לי אמר "צמעאל ר' אצל כשבאתי איזה שיש במקום כי חלילה, התורה מדרכיושמאל
 במלאכתך הזהר בני לי אמר אני, 9ב9"ר לו אמרתי ואין חכמה אין חז"ל ואזהרות התורה מדרכינטיה
 אות מחסר אתה שמא היא, שמים מלאכת שמלאכתך ערום הוי דבר של כללו וכו' תבונה ואיןעצה

 כל את מחריב ]אתה[ נמצא אחת אות מייתר או אחת ותחבולות עדמומות לבקש שם פירש"י עיין ביראה, בעי לנארחמנא
 ששאלו זה מה להתבונן "ם דלכאורה כולו העולם ומלחמות קטרוגים לנגדו יתעוררו שלא תכל וכן, והמקום הזמןלפ'

 ששאל דעתך מלקא וכי מלאכת"ך, מ"ה ישמעאל ר' יום של השעיר מעמן תתבונן לך שכל עימואם
 בעל שום אינו דלמא מלאכתם, מה תלמידיו כל את בזהר ועיין וכיוצא שבתפילין ומקוערותהכפורים,

 היינו מלאכת"ך מ"ה ששאלו והנראה מלאכה עולה רק קרבנותיו שהיו איוב מענין ל"ד ל"גבא

 ההוספותמעין
 פו"ר כבר כשקיים אף לפרישות חז"ל דעת אין*
 ומוהרצ"א מוהרצ"ה של בדברי - בעי לבא רחמנא או"ר, יהד רל"ב, סוד*



כס טוב ועשה מרעסור
 מ"ש הגאות בענין אמנם בשער-הקדושה. זה עחן והגאותך" מהכעסם יזהו חטיארית,4

 והגאוה הנעם כן גם הבאה דשמעתא חדוה זה בכלל זה אין - שם עיין - בהלכה ובפרט ר9פהרח"ו

 מהרצףהוספות
 שיתגבר האדם נברא והנה ואיסור בהיתר העולם הזו והשאלה בקדותיה, והילוכו דרכו שמיםמלאכת
 שכנפש והכוחות המדות על דקדושה הנפש כמדות על חכיריו עמדו שלא מאיד לר' דוקא ביותרתתכן
 הבאים הגופניות התאוות אל לשמוע ולא הבהמ=ת, הזמן לפי בקדושה והילוכו דרכו ונהיה דעתו,סוף

 אחרי הולך אינו אשר האדם והנה הבהמית מנפש יבעיר מאיר ר' הקדוש לו השיב אז והבןוהמקום,
 האסורות לתאוות שמתאוה והגם הרע, לבו שרירות לה=חוד וכוונתי מלאכתי כל אני לומר רצה אני,4

 דבר שום עושה ואינו תאותו תמיד חוסם זה כל עם והעת הזמן לפי ישעי י"בא ר"חמנא ריעב, סודהעליק
 יתקרי צדיק ואדרבה רוגע, מיקרי דלא הגם איסור, כן שפירש אחד צדיק בשם שסעתי )וכברוהמקום
 זה כל עם השם, כבוד בעבור תאוותו שחוסם כיון לו השיב ואז הפעולה(. הוא והלס"ד לבל"ר,תיבת
 לא אם קומתו, שיעור השלים לא הבא לעולם בבואו שמלאכתך במלאכתך, הזהר בני ישמעאל ר'התנא

 עם כהזקה להם כך שכל דה=נו למתוק מר הפך לומר רצה וכף מחסר אתה שמא היא, שמיםמלאכת
 חציך יהפוך לטבע אליו ששב עד ברע, למאוס הבהמית הנפש הכל לשקול דעת ואומדן רב זהירות צריךדלזה
 יאיי י ס זה לטוב, הרע הנפש ונתהפך בתכלית, ברע מאוס הנעשה הדבר לזה זו שבנטעה צדק. ומאזניבפלס
 הבא לעולם יבוש ולא קומה שיעור השלמת הוא בהיפוך, הוא שניה בודעה כן שאין מה מצוה,נקרא
 ותבין זטניט, טרפון התניא בספר האלו ענינים וע=ן והבן מייתר או מחסר ונקרא והמקום, הזמן לפיהכל
 המעוות לתקן הקדוש, מרן דברי לפרוש באפשר תה לך. דע ואתה בכתב לפרש אפשר אי כיהענין

 קודם בנפשו, המעוות שהוא בלב הרע ה"8וות נו ה בעל הרב ביאר שלא מה פהרחץ מדברישירשית

 יחטא שלא בטוח שכבר הגם כי הבא ,לעולם בא ש הבא לעולם שיבא קודם המעוות לתקןהקונטרס,

 קודם כנ"ל המעוות לתקן צריך זה עמוכל בפועל' כוונתו מהו רואה, כל עין מתמיהים ז"ל מרןדברי

 קומתו שיעור להשלים בכדי הבא, לעילם בא ש שישוב הוא הכוונה אם יתקן, מעוות אחהככלל,

 דבודאי לפנים צריך אינו זה שבידו, עבירותויתקן
 יכלם ולא יבוש נלא הבא'לעולם

 חה טהרחץ, סרן מדברי גם הרב קיצר בזה גם %" לא ובאם דגברא, אקדקפתא חובה תשובהמצות
 את שמוכיח בשעה אפילו מהכעס, חהר מרן לשק לעול"ם ושב"א קוד"ם אומרו וגם מיקרי רשענשוב
 ,4 הרבה והנה לשונו כאן עד ועיקר כלל יכעוס לא בם לעולם שיבא אחר לתקן דעתך מלקא הוה וכיהב"א,
 טורף שהוא הכעס, שגורם מה מזה לדבר היה ענינים ותשבק מעוטה אין כי כתיב, לעשותם והיוםהבא,
 בזוהר, כאמור ממנו נשמתו שמסתלקת באפו נפשו לי הוה מעשה תיקף איזה כוונתו אם וגם וכו'ודעת
 רז"ל שאמרו כמו ח"ו זרה עבודה עובד ומיקרי מסודר והוא טו"ב, בועש"ה אלה דבריו לסדרלהרב

 גדר לעצמו ויעורה מזה ירחק נפשו ושומר בגמרא, הנפש דהנה לי, והנראה מר"ע מו"רבאזהרת
 הקפדה בביתו אפילו להקפיד שלא לס=ג וסייג לגדר והתאוה המרות באים ממנה שבאדםהקרושה
 יצטרך אשר שבעת המוסר חכמי כתבו והנה בעלמא אחד בכל ויש ולמצותיו, ולתורתו לי"יוהתחיקה

 על או בניו את להוכיח כגון שמים, לשם לכעוס להנאת ותשוקות התאוות כל שממנה הבהמיתנפש

 ההוספותטעין
 הזהירות גודל וע" מציבה בדוגמת היא כחוק הקבועה העבודה ואילו דוקא, והמקום הזמן לפי שהיא הנרצית העבודה בענין*

 השערה כחוט שהיא לעבירה, מצוה בין להבחנההנצרכת

 הכעס מותר איטתי דעת מלטד ותיקון תשובה דרך ומורה האדם, של נשמתו ומסלק כע"ז שהוא הכעס פגטמענין*



 החיים לעץ ודרךהקדמה
 מהרצףהוספות

 וכשמכור זרה, עבודה עובד כאילו הכועס כלאמרו לא אבל כועס, הוא כאילו לפניהם יראההרשעים,
 וגם ח"ו זרה עבודה עבד הנה כעס, פעמיםכמה כך כי בזה, להזהר הצורך מן מאוד ומה בלביכעוס

 מבני וכבוד ממון בשביל מצות ועשה תורהכשלמד לפניהם שיראה היתרים בלבו להכניס היצר של דרכו להסרתתולות
 4 עיין זרה עבודה עבד הנה החנפים, כת כדמיוןאדם, מעט בלבו באמת הכעס ומטיל כועס הוא כאילןהנעס

 כזה שהעובד איך המעשה יחדד שער היבבותכחובת כן על הקליפה ברתיחת ירתיחנו אשר עדמעט
 אחד פנים, מג' הצלמים מהעובר גרעמיגרע שיעזרהו יתברך להשם יתפלל בראשו, עיניוהחכם
 הכעיס לא הדבר שאותו דבר עובד הצלמיםשהעובד לכוין הכעס להסיר בסגולה והנה שמו כבוד דברעל
 כן שאין מה ומתכות, ואבן עץ כגון יתברך, השםאת קנ"א בגימטריא בההי"ן במילואו אהי"הבשם

 את הכעיסו שבוראי אדם בני את עובדהחונף בכנף להסתכל גם הכולל עם כע"סבגימטריא
 תה בשיתוף עובד הצלמים שהעובד ב'המקום אותו וראיתם כע"ס, בגימטריא כג"ףשבציצית,
 ולמחר זה בשביל עובד היום ורבבות, אלפיםעובד ח"ו ובאם וכו' לבבכם אחרי תתורו ולא וכרחכרתם

 ארם בני מתרחקין הצלמים שהעובד ג' אחרבהוביל כנ"ל קנ"א בגימטריא בטקו"ה יטבול לידו כע"סבא
 החונף לזה אבל בשקרותי, אותו שרואין ממנד בנדר עצמו על לקבל מהראוי לכע"ס העלולוהאדם
 אמרו ועוד השם. עובד שיחשבוהו אדם בני יכבדוהו תאוותו. יחסום וזה כשיכעוס, לצדקה וכך כךליחן
 כולן עריות כל על בא כאילו המתיהר כל רז"ל הכעס כי ידידי ודע טהרט"ק. תיטרדי בשם כןומצינו

 אמרו ועוד בזה( לי שנראה מה להלן לדעתי )יתפרש פי על והוא בסמוך, שיתבאר מהגאות רק יבא לא לא בעיניוהשפל
 דמה וכו' חלק לו אין ברבים חבירו פני המלבין כל כאשר והבזוי השפל הקטן העבד בודאי כי שכלינעס

 כאילו הוה נמצא פלגא, קטליה או כוליה קטליהלי פעל שלא לדעתו שנדמה הגם ורורהו, מכהואדוניו
 4 בכלל הוה לבטלה זרע מוציא עון וגם דמיםשפך אינו זה כל עם הדרך, את עליו מעביר ואדוניואון

 הרד אדט"ו טכנוד ושטסתי ח"ו דמיםשפיכות ערכו שיודע כיון אדוניו, נגד ולהתקצף להעםעומד
 דברים שגם זצוק"י טענדי טנחם טוה"ר הקדוש האדם כשיתבונן והנה אדוניו ערך נגדהשפל
 שיעור הוא ריבור שכל תרצח, לא בכלל הוה בטלים אל וישים ופשעיו, מחטאיו בעצמו שיודעשפלותו

 ומרצחו לבטלה מוציאו הוא והנה שלימה, קומה ומחבירו היותו, מעת עליו עבר מה באמת זהלבו
 התורה, מכל חמורות עבירות ראשי ג' תמצאוהנה כן גם שחבירו יודע ואפילו חטאים כך כל יודעאינו
 שהן דמים שפיכות עריות גלוי זרה עבודה הםהלא אותן בו שאין יודע ובעצמו גדולים, בעניניםחוטא

 הרבים בעוונותינו הנם והנה יעבור, ולאביהרג רז"ל שאמרו מה ומבין דבר על המשכילהעוונות,
 הרע לשון וביותר האדם ביד ולרבבות לאלפים אפשר האיך ולכאורה אדם, כל בפני רוח שפלהוי

 עריות וגלוי זרה מעבודה יותר שחמור רז"ל שאמרו בזנות מפורסם רשע בפני רוח שפל להיותלאדם
 ולרבבות לאלפים ישנו גזל ועון דמיםושפיכות בעצמו יודע והאדם ומלשינות, וחמסיםוגזלות

 לשוב וכשיבא המלאכות, ובעניני ומתן משאבעניני אל כשישים אבל מזה נקי יתברך השם בעזרת ,ןהדא ככל בעצמומצא

 על היותו מיום הנה רבות כי גזל למי יודעאינו מצטרפים איך בעקביו דש שאדם העדנות לבובים
 וכמה כמה כאלה מענינים לדבר לי והיה האדמה הגדולים העוונות שכדמיון יראה ח"ו, גדוללחשבון

 הנלבב וכשיתבונן וכו' והם הזמן יכלה אבלדפין, והנה והבליעל האון מהאיש ויותר יותר בידויש

 ההוספותמעין
 ממש כע"ז עצמן המצות הרי בפניות מקיימן ואם לבדו, לה' בלתי להיות צריך התומ"ת שקיום על מוהרצ"א מדבף עי*

 וכו' מודעה במסירת מרבוה"ק בקבלה וסגולה מזור מעלה לצלם מהמשתחוה גרועותואף

 מדה וסרובה בטלים דיבורים ז"ל, הוצאת חבירו, פני הלבנת דרציחה, אביזרייהו שהם לאיסורים ביאור ויתר נוספותאזהרות*
 ושמירתו הנכבד הדיבור במעלתטובה



5א טופ ועשה מרעסור
 מהדצ"אהושעות

 שנטרפה אחר ולהביאה לחזור רבות וכונותתיקונים אדם, כל בפני רוח שפל יהיה בודאי הנה זהבכל
 הכעס נפש יציאת בחינת כפי תקנה לו איןוכאילו דוגמת בעצמו ימצא וגזל בזנות גמור רשע נגדאפילו

 מצוה דבר על הכועס אפילו הרבה לזכור צריךלכן בהרהורי ובפרט ולרבבות לאלפים העוונות אותןי
 כועס הוא כאילו שיראה עצמו, את לזכור לומר)רצה עינים מראה טוב חז"ל שאמרו עינים, ומראהעבירה
 שהוכיחני וכמעט יתפעל(. ולא בלבו הכעס יכנסולא )היינו נפש מהלך הרע( ליצר יותר טוב)באשה
 אחי עם מכעס שהייתי על פעמים כמה ז"למורי לו, אלה אשר לאיש הנה עצמה( מעשהמאותה
 בזה אפילו כרצוני, לומד היה ולא עמו לומד שהייתי לנגד עצמו בעיני ישפל הלא עיניו לנגד זהכשישים

 כאמור מאוד ז"ל מוריהוכיחנו השפל ערכו שמכיר כיק עליהם יכעוס ואיך אדם,כל
 בשם שחרית בתפילת יכוין הכעס לבטל שם,שד ואחד אחד כלנגד

 גימטריא דההי"ן אהי"ה שם בו למתק דיודי"ןע"ב הזה הדבר להיות אך בענין, לקצר בדעתי היהידידיי,
 בשם המנחה ובתפלת הכולל(, עם לומר )רצהכע"ס ליזהר כערכי לאנשים מאוד הצורך מן הזהבפרט
 שם ובערבית כן, גם דינים אלקי"ם שם בו למתקפ"נ דברי אעתיק כן על לתורה, פנה והוא מכעס,מאד
 מחמו הכעס אדנ"י אלקי"ם גם כן גם דינים אדנ"י שם למתקס"ה הצורך כל עוונות תיקון משער ז"ר סהרח"וסרן

 ששמה בפשוטים וגעולים יחודים ג' הרי כע"ס,גימטריא היה זללה"ה מורי הכצם, בענין לשונו. תהלענינינו,

 להסיר לקמן( ועיין חסרון, איזה באפשר בכאן)יש עבירות שאר מכל יותר הכע"ס ענין על מאדמקפיד
 כשאומר זו כוונה יכוין ערבית מנחה שחריתהכעס, אינן העבירות כל שאר הלא כי לדבריו, טעםונתן

 בברכה זו כונה יכוין הראשונות ברכות בג'העמידה כאשר כי והענין, הכע"ס כמו הנשמהמחליפין
 יכוין הוי"ה אתה כרוך הוי"ה שם כשמזכירראשונה בו אשר הטהורה הנשמה ממנו יסתלק האדםיכעוס
 לייחד לצירוף ותכוין ע"ב, גימטריא דיודי"ןהוי"ה הכועס כל זה ולטעם חיצוניות, מצד נפש בוונכנס
 שניה ברכה של ובהוי"ה כן גם דיודי"ן אהי"העמה חכם יהיה אם ואף ממנו מסתלקת וחכמתונבואתו
 והוא אלקי"ם שם עמה ולייחד דס"ג בהוי"היכוין כל של רבן ממשה גדול לנו מי כי וחסיד,גדול

 בהוי"ה ג' ובברכה אלקי"ם בניקוד הוי"הכשתנקד על מוחה ויקצוף פסוק על רז"ל שאמרו כמוהנביאים
 לביטול הנבנות כי דע הכע"ס והנה אדנ"י שם עמה וייחדדאלפי"ן וזה מצוה. דבר על שנתכעס פי על ואף החיל,פקודי

 הכעס דההי"ן אהי"ה ב' רההי"ן, אהי"ה א' הם קנ"אב' ועוורה נפשו טורף האדם כי באפו, נפשו טורףסוד

 פעמים י' ה"ה, פעמים ה' אל"ף, פעם א')בכפלו( טורפה והוא ואפו, כעסו בעת וממיתה טריפהאוהה
 אלקי"ם )ג' קנ"א גימטריא ה"ה פעמים ה'יו"ד, תיקונים האדם שעשה פי על ואף ממנוומשליכה
 כע"ס גימטריא קנ"א והנה קנ"א(. גימטריאאדנ"י כי לגמרי, ממנו נאבדת הכל רבות ומצותלנפשו
 אלו שמות מב' נמשך כעס כי נמצא הכולל(,)עם במקומה אחרת ובאה הנשמה אותה ממנונאבד
 קשיא דינא בתי תרי קנ"א, גימטריא אדנ"יאלקי"ם ופעם פעם בכל וכן כבתחילה, ולתקן לחזורוצריך
 זה עם זה כשמתחברין הכע"ס בא ומשניהןורפיא, הוא כי תקנה לו אין הכועס כל כי נמצאשכועס
 מה רז"ל שאמרו מה תבין הנ"ל הדברים פי)על בו מתעברת היתה ואם קיאו על שב ככלבתמיד
 להיות מצלי, לא דרתח ביומא פלוני מר נוהגיךשהיו זה ועל מסתלקת, היא גם לסייעו קדושה נשמהאיזה
 במצוא ואפשר התפלות, בכונת כע"ס שלהחיקק שוס להשיג יוכל ולא באפו נפשו טורף נאמר כןגם

 קטיגור אין כי מילתא מיסתייעא לא גופאיומא בכל וסותר בונה הוא כי כעס, בעל שהוא מיהשגה
 לומר רוצה אינו מצל"י ל"א ואפשר סניטר.נעשה צריך הכעסן אך וכו'. עבירות שאר אך שבנה. מהעת

 ההוספותשעין
 דחסידותא מילי רק ולא דאורייתא איסור שהיא הראיה, לשמירת אזהרה בו ועתקת*



 החיים לעץ ודרךהקדמהלב
 מהרצףהוספות

 התפלל שלא דעתך סלקא איך כי כלל, התפללשלא
 מי וכי לבבכם, בכל ולעבדו עשה מצות וביטלכלל
 לא יומא שבההוא כונה נראה אבל וכו', שוםשאכל
 המתין רק העון, לתקן הידועים בכוונות מצליהוה
 בחי"ק כע"ס כי סוד וזה לי( נראה אחר ליוםלתקן
 צירופי ק"ך גימטריא כחי"ק כי ינוח,כסילים
 אותיות בחי"ק והנה הכעס נמשך ומשםאלקי"ם
 יב"ק כי והענין בינתיים, ח' אות עוד והוסיףיב"ק
 מתמתקים מתחברים ובהיותם אלקי"ם הוי"ההם

 ח' אות הושמה הכעס ידי ועל הוי"ה, עםאלקי"ם
 לומר, ורצה אדום דארץ מלכים ח' שהםביניהן,
 אחד כל גופא פלגי תרי הו"ר נצ"ח יוחשבכאשר
 הרבים בעוונותינו הכועס ולהיות ח', הרי עצמובפני
 ידם ועל לי( נראה בפירוד נרמז זה גם מפריד,נקרא
 אלוף, מפריד ונרגן ובוהו לתוהו העולםמחזיר

 הוא ואז קשיא, דינא אלקי"ם נעשהוכשנפרדים
 גימטריא שהם אלקי"ם צירופי ק"ך שהםכועס
 אלקים, לנו עשה קום לאהרן שאמרו וזהבחי"ק

 ידך ועל א', שהוא דקדושה אלקים שם שיתפשט הכעסתיקון
 צירופי ק"ך שהוא רבים אלקים ויעשו יתפשטו תעניתטנפה

 אמרו לא רבים, לשון לפנינו ילכו אשר וזהואלקי"ם,
 כאדם יתפשטו, ילכו אומרם כונת גם ילךאשר
 זה אלקי"ם כן למקום, ממקום ומתפשטההולך
 אשר וזהו צירופים, ק"ך שיהיו עד והולךמתפשט
 משפטים בסבא הרמוז סוד וזה רבים בלשוןילכ"ו
 זה שמתפשט איך גוים, על אלקים מלך פסוקעל
 אחרים, אלקים בחינת ממש שיצא אלקי"םהשם

 צירופי לק"ך העשותו ידי על הוא הזהוהתפשטות
 הוא ואילך ומשם בקדושה הוא כאן ועדאלקי"ם,
 הנ"ל אלקים צירופי בק"ך ונאחזין אחרים,אלקים
 לשון זהב אלקי להם ויעשו בפסוק הנזכר סודוזה

 ככרי ק"ך גימטריא מסכ"ה להם עשו אמר גםרבים,
 ה' של יתירה וה' רז"ל, שאמרו כמו מס"כ כמניןזהב

 מסכ"ה וזהו הק"ך ~כל שורש שהוא אלקיםאותיות
 מה אלקי"ם עם הוי"ה שיתחבר תקונו לכן ה'מס"ך

 ויחברנה וכו', בחי"ק כע"ס בסוד תחלהשהפרידם
 ונעשה שניה בברכה העמידה בתפלת כנ"ל הוי"העם
 שהוא ע"ב בשם ממותק אלקים נשאר ואז יב"קיחוד
 כמ"ש ס"ג בשם לומר פוצריך נראה )לכאורהרחמים



לג טוב ועשה מרעסור
 מהרצ"אהוספות

 להזהיר מרן שהוצרך מאמרינו כפי הוא זה גםלשונו תיקון ועוד וכו' מהמובחר יותר אז ההוא מהיוםרגע
 זה דבלא הגם בחכמה, ידיו למלאות שרוצה למיבזה שם שהוא כנ"ף כמנין גימטריא הכע"ס הנהכע"ס,
 על בא כאילו המתייהר כל שאמרו חז"ל מפימצווה כנ"ף פעמים וד' שכציצית כנפות וד' דההי"ן,אהי"ה
 להלן(, השם ירצה אם שיתבאר )וכמו כולן עריותכל שמע בקריאת אמרו והנה ציצי"ת כמניןגימטריא
 האי זוטר ומי לב גבה כל י"י תועבת צווח קאוקרא בחזה שם והנה החזה, נגד ציצית ד' לשיםצריך
 המלך פסל אשר המטבע והוא וכו', תועבתרכתיב לך שכל עיני )ואם כנודע החסדים מתגליםוע"א
 יכולים והוא אני אין אומר יתברך והשם צבאות,י"י ג' ביום לטבול הוא התיקון למה כן גם באפשרתבין
 כמ"ש בכאן להזהיר מרן הוצרך זה כל עםלדור יכולים בחזה שם שהציצית בעוד ולכן ו'(,ויום
 והכעס הגאוה לולא כי תאומים, אחים הם והכעס הגאוהלעיל המתגלים החסרים ע"י הכנ"ף כמנין הכע"סלמתק
 הענין שהוכחתי וכמו מתקצף, היה לאהגאות ויכוין שם נתונים כנפות עתה אשר בחזהשם

 ם תאימ

 אל האדם יתקרב כאשר כן על השכל אלבקירוב כע"ס כמנין כנ"ף וכל הכנפות, הממתקיםבחסדים
 יתאמצו הנה כנ"ל, י"י מלחמות ללחוםהחכמה תיקון הוא עוד דההי"ן אהי"ה בשם לכוין הואוטוב
 כן על והכעס, הגאות כמכמורת להפילהו עדוביותר קנ"א, גימטריא מקו"ה כי ויכוין יטבול הכעס,לבטל
 בענייני דברי ומידי למשמרת משמרת לעשות צריך הנ"ל בכונה אלו טבילות ידי ועל כע"ס, ג"כוהוא
 לה יש הגאוה שעניני כמוני, כמוך ידידי תדעהגאוה, בחירתו צר על יהיה לא אם הכע"ס ממנויתבטל
 המשכיל אם כי בהם יתבונן לא אשר דקיםענפים כאן עד ו' וביום ג' ביום בשבוע פעמים ב'ויטבול

 לשרש ורוצה זרה העבודה וענפי שרשי אחרהמחפש עוונות תיקון בשער מרןלשון
 לשרש צריך זרה עבודה העוקר כמ"שאחריה' מן האיסור גודל ולהגלות להתוודע זה כלהעתקנו
 בכלל שאינו לאדם ידמה זה כזולת אבלאחריה הכעס למכאוב תעלה רפואות ולהמציאהכעס,
 ענינים, באיזה לעובד עצמו יחזיק ואדרבה ס'הגא לימי העטיכ הכעס, מחמת הנדחים נפשותלהשיב
 לאיש ענפים איזה לך ואזכיר גאות הואובאמת ביותר מרן הזהיר והנה זכיותיו יאבד ולאעלומיו
 כשרואה השאר אל תקיש וממנו כערכי,ההמוני הנה כי הלזו, כחכמה ידיו למלאות שרוצה מיבכאן
 העצבות בעצבות יפול רעים הרהורים ח"ו עליו שמגבריןאדם חקלא ממחצדי להיות החכמה לימוד מגמתעיקר

 - מהרהורים תורה, ללמוד במרכבה לעלות יתאמץ ולא יח הרבים בעוונותינו והכועס הכרם, מן הקוציםלבער

 שזה ידידי תדע כטהרה. ללמוד צריכה תורהבאמרו ביותר כן על וכו' אל ח"ו כח ונותן הדיניםמגביר

 ומחשב ערכו מכיר שאינו הישווע מענפי דק ענףהוא הוא הנה ללמוד יתחיל כאשר כי בכאן לזרזצריך
 ואילו העבודה עניני וליודע למסויים כבר עצמואת גם לפנים הפנים וכמים הסטרין, נגד ללחוםמתחיל
 המחת באמת עזב לא שמעולם ערכו את מכירהיה בכעס, ולהקניטו להחטיאו נגדו יתאמצוהם

 בעבותות ודבוק קשור והוא הזה, העולםתאוות גדר צריך ביותר כן על וכו' ח"ו כח יתןוכשיכעוס
 גדולות לבקש לבו ימלאנו איך הזה, עולםאהבת לטהר לבוא שרוצה מי לזהירות וזהירותלגדר
 אכן קורא. י"י אשר להשרידים שייך אשרונפלאות מרן הזהיר כן על הלזו החכמה בקידושייקדש
 אחרי תתורו ולא עת בכל לקים די הערךלפחות כפולה באזהרה שהוא הגם מזה, באזהרותיובכאן
 יסיר היצר הרהורי בטרדת דהחנו וכו',לבבכם בזה התבתן החכמה. עסק בלא אפילו חז"למפי

 ויחזיק וכו', תתורו ולא לקים ויחשוב מלבוההרהור
 לעול כשור דקטנות במוחין ומצותיה התורהבלימוד מרן מלשון הקונטרס בעל הרב קיצר בזה גם)יח4
 הדעת וקלי הערך לפחות כמהראוי למשא,וכחמור בענין ובפרט מהגאות לזהר צריך גם מר"ן, לשוןוזה

 * יהתלו באנוש כהתל אשר אנשים כמה יש הזהובענין כאן עד פלילי עון בזה והגאוה כחה, גדול כיהלכה
 ההוספותמעין

 קיום לה אין התורה וחידוד בעיון עמל ללא שדביקות רבוה"קקבלת



 החיים לעץ ודרךהקדמהלד
 גבי ונאמר קל"ח(.יס )דף תולדות פרשת הנעלם במדרש כדאיתא הרע, היצר אחיזתמצד

 חבירו, ועל זולתו על התנשאות לו יהיה שלא הגאות ועיקר י"י. בדרכי לבו ויגבהיהושפט

 מהרצ'אהוספות
 אחרת, מחשבה שום בלי ובתמים באמת לעבדושמו זו לא באמור פשוטו, לפי בפשטים התורהבלומדי
 לרעת יאת ועור שמו יתברך ואהבתווביראתו בהתלהבות תורה ללמוד ומהראוי אור ישכוןהרדך

 שהוא ומי באהבה, והעניות הרחקות קבלתמעניני כן ועל ללמוד שלא טוב יותר לאו ובאםודביקות,
 בעיניו, הוטב ולא בקרבו ומתכעס שמתעצבבהיפך בא עת ער ועבודה מתורה מתבטלים בעצמםהם
 ראוי שהוא בדעתו שמדמה דגאות אביזריהוהוא השעה הוא שזה רעתם לפי המדומיית שעהאיזה

 מקבל היה ערכו יודע היה ואילו גדולות,לטובות בעניני וכן מילין, באיזה לעיין לרעתם הרצויה הגאוהמענפי
 וישפיע לעמו ירויח יתברר והשם באהבההרחקות אשר ברעתם שמרמים הגאוה ענפי הם אלה התפלה :ן:הש2
 וחסריו רחמיו ברוב מגולים בחסרים טוב כללהם אשר ערכם מכירים ואינם רגרלות, מוחין יאתה להם העצבותמוחין,

 יורה יתברך השם הגאוה, ענפי לאלפים ישוכהנה גבוה, מעל גבוה עמוקים בשכליות עסק להם איןמהדחקית
 לקח ויוסיף חכם ישמע הישר, הררך לעמו יורעים אשר קורא י"י אשר להשרירים הואאשר
 שעה בכל לבוראם רוח ונחת תענוג לעשותהאיך
 לעלמא הרע יצר איצטריך הכי שם, לשונו תה )יפ4 חלק אשר כפי נפלאים ביחודים ורגע ורגעושעה
 רשמעתא חרוותא הרע יצר ראלמלא לעולם, כמטרא טח הכסילים האנשים ואותן יתברך השםלהם

 החיוב שמן מכאן נראה והנה שם עיין וכר, הוילא לילך ורוצים לבותם, ומהשכיל עיניהםמראות
 מעובדא נראה וכן ההלכה, בעסק שמח להיותהוא אשר בסתר להם כמרומה הקרושים, החסידיםבעקבי
 נאמר והנה דבריחותא במילי רפתח בש"סררבה בשוחה נופלים והם שכליות בעניני ושם יד להםגם

 תלמידיו, אותו ששאלו טוב שפ הנעי תיסיריבכתבי גסות בסיבת התורה ולבטל יושר ררך לעזובעמוקה
 4 בתנא משתמש הרי התורה בעסק שמחכשארם עצה ויצילנו ישמרינו יתברך השם וגאוותםרוחם

 שטבע שהקרב בדבריהם שם עיין מהתורה,שנהנה ישים לעולם היום, כמוני ברך לשפלי אחי היעוצה4
 נראה הנה כרחו בעל הלב שמשמחת כן הואהתורה לתורה למשא וכחמור לעול כשור עצמו אתהארם

 לשמוח, הארם על החיוב מן שאין הללומהדברים על אף ראש הרמת שום עדיין לו אין אפילוועבודה,
 נהנה מיקרי לא כרחו בעל שמח הוא אםרק עושה אינו הגוי כי גוי, עשני שלא ברוך יאמר כן פיחדוותא
 לדברי לכאורה סותרים הדברים והנהמהתורה שאמר אחד צדיק בשם ושסעתי כזאת עבודה אפילי ואם מותרנ

 לרעתי, טעם טוב ימצא דבר על המשכיל אבל הזהר לארון לשבח עלינו אומרים אנו התפלה גמר שאחרצריו
 תורה הכל"ה לייחד שהוא ההלכה עסק עניןכשיבין שלא שהגם להורות הארצות, כגויי עשנו שלאהכל
 ככלה ולקשטה והתבן המוץ ממנה בהסיר פה,שבעל במחשבות שהתפללנו בתפלה חובתינו ידייצאנו

 לקמ"ך אתינא ברא במאי חזי אמרה ואז כליה,תעדה ואהבה, יראה ומבלי י"י את הורע ומבליוהרהורים
 4 האלה הרברים פי על אזי כנודע, בפנים פניםדייקא, הארצות, כגויי עשנו שלא לשבח עלינו כן פי עלאף

 וכר, פוריא תותיה רגני כהנא ררב ממעשהתבין באופן אפילו יתברך להשם מתפללים אינםשהגויים
 לה לבסמא וכו' עצם הפעם ואת בוהר מ"ש ותבין כבוד רבר על יעורהו יתברך מהשם ארם ויבקשכזה

 ההוספותמעין
 למשא וכחמור לעול כשור והמצות התורה עסק מהויבאר*
 שיהיה ממבעו התורה בלימוד ועכ"ז עוה"ב, שמעין התענוג אפילו ממנו בהשליך להיות חייב התומ"צ שקיום במה ביאוריוסיף*

 הפשט בדרך הזוהר ודגרי כהנא דרב המעשה מתבאר שבהם מוהרצ"א לספרי מקוםמראה. ליוצרנו נת"ר לעשות כדי זה לתענוג שנזכה ותפלתנו בהכרח תענוגבו



לה טוב ועשה מרעסור
 המתגאה שרצה על דיניה דדנו גברא דהאי מעשה באותו )עיין בחכמה ומבין שיודע לבו לובאמור

 בץ יודע אינו אשר חבירו על ומתנשא קס"ז(, דף שלח פרשת בזהר בהלכה, חבירו אתלבייש
 בחכמה והבנה ידיעה לו אשר עצמו בעיני חשוב אם ההשגה מונע זו בחכמה ובפרטכמוהו.

 בוודאי ידע אז כמוהו, יודע שאינו חבירו על וגבהות התנשאות איזה לו יגיע אם בוודאיזו.
 הגשמה באיזה שהשיג על הגאות למחשבתו ובאה כלום בה השיג ולא עוד, כה נגעשלא

 שתפס מחמת גאות, לו צומח מזה עליונים, וצנורות במדות ח"ו ושכלו( )בדעתושהגשים
 אמת באחד ליחד תשובה שצריך וידע כלל. ביה תפיסא מחשבה דלית במקוםבמחשבתו
 הגאות,מ עון בתיקון בשער-היחודים הנזכר ביחוד ולייחד מ"נ להעלות לי"י, נפשבמסירות

 אלהים בשני שיכוין החיצונים בו יתאחזו שלא קדישא, הדיקנא יחוד בסוף המבוארוביחוד

 מהרצ"אהוספות
 ולהחזירה גרמת, שאתה הקליפות מן ההיא הגאוה רב שהשיב מה היטב והתבונן ובין וכו',במילין
 יאחה ולו האמיתי הגאוה בעל הוא כי יתברךלהשם מהנהגה כי צריך, אני וללמוד היא תורה לרבכהנא

 על כבא המתדהר המתייהר כל הש"ס מאמר פירשנו זה פי )ועלהגאוה תורה י"י יראת חיל אשת הנהגת יביןהגשמיות

 עחית העריות איסור דהנה כולן, עריות כל על באכאילו ואל בעדינו יכפר הטוב והשם מאד והבן פה,שבעל

 יי כנודע מלך, של בשרביטו משתמש דנקרא דקרובים כרצונו שלא דבר פינויאמר
 המתייהר כן כמו והנה עליונים אורותמיחודי הקיצור בתכלית הנזכר הייחוד לך אעתיק)מ(*

 יתברך לו כי מלך של בשרביטו משתמשוהמתגאה גימטריא גאו"ה כי י"ה לשם תכוין הגאו"הלהסי"ר
 ותכוין לבש גאות מלך י"י כי הגאוה(,יאתה אותיות ה"ה( יו"ר )כזה בההי"ן י"ה של ומילויי"ה,

 ההי"ן, במילוי י"ה שם שתמלא ידי עללהחזירה סוד וזה גאו"ה בגימטריא כן גם וד"ה הםהמילוי
 הוא גאו"ה גימטריא העולה פשוט י"ה שם כיותכוין גאו"ה פעמים ב' הם גא"ה, גא"ה כי לי"יאשירה
 הוא י"ה שם כי לי( נראה הכולל עם )במילואוא"ל כי כנ"ל במילוי ואחד פשוט י"ה כשם אחדהנ"ל,
 המצר מן פסוק על כמבואר דדיקנא קדמאהבתיקון שם כי העליונים הגבוהים י"ה בשם שורשה גאוהכל
 עולה הוא שגם בההי"ן י"ה שם ומילוי י"הקראתי י"ה וזמרת עזי סוד זה )ולדעתי לבש גאות מלךי"י
 הדיקנא של בתיקונים לז"א אותו תכווןגאו"ה, אני כנ"ל י"ה השם כוונת ידי שעל לישועה לימהי
 תבין האלה הדברים פי )ועל דבריו כאן עדדיליה מעון לישועה לי ויהי שמו, יתברך לו הגאוהמחזיר
 לי ויהי י"ה וזמרת עזי בפסוק לעיל רמיזתנו כןגם גורם מתגאה וכשהאדם לי( נראההגאות

 מגאות ליידועה לי הוא השם זה שכוונתלישועה, על ו"ה, שהם בזו"נ רק אחיזה להם שאיןשהקליפות
 הגאוה פגם אל"י, זה וסים דייקא. יתברך להשם יאתהאשר מתגאים שהקליפות ח"ו גורם האדם גאותידי

 קיני ית כגימטריא הכולל עם די"ה בהמילוי לכויןלהורות מן י"ה הראשונות אותיות ב' מילוי מןויונקים
 המילוי וכוונת בפשוט, י"ה השם כוונת הואא"ל כי דההי"ן, דהיינו המילואים שבכל התחתוןהמילוי
 תיקונים י"ג בגימטריא אב"י אלקי אמרדההי"7 התחתון, במילוי רק להתאחז שולטים החיצוניםאין
 ואנוה"ו תיבת והבן כאמור אותו לכויןשצריך מילוי הוא דו"ה ו"ה היינו בנדתה והדו"ה סודוזה
 הדיבור( להרחיב יראתי כיואדוממנהו, להסיר ותכוין באורך( עוד שם )עחן דההי"ןי"ה

 ההוספותמעין
 מרעה ובתוספת באריכות זה יחוד נעתק שבו למקום יציין*

 מלך של וכשרביטו עריות כאיסור היותה ובביאור הגאוה מדת בגגות*



 החיים לעץ ודרךהקדמהין
 שמו כי בשלום, ויצא בצילום שנכנס עקיבא ר' שם על אצלינו המבואר אותיותיהססא יודעם

 בסוד תמיד שהיה אותיותיהם. י' הוא יוד אלהים, פעמים ב' הם עק"ב זה. יחוד עלמורה
 לחוץ אותו ידחפו שלא בעוזרו שהיה עולם, של אלופו כולל הוא והא' י"י. יראת ענוהעק"ב

 העומר(. ספירת משער ו' פרק )ועיין השרתמלאכי

 בוודאי הפנימית, החכמה ועסק מחידושי דשמעתא וחדוה שמחה לו מגיע אםאמנם,

 בינייהו דאתחדש כחדוה חברייא בין חדוה דלית ובתיקונים ברעיא-מהימנא כדאיתא מיתר.דש2:עעם
 להשגה שתועיל דבר לך ואין להשגה, יזכה זה ידי ועל היאמנ רבה ומצוה דאורייתא.מלין

 ולהמשיך מ"ר להוריד או הבאה השמחה וסגולת הגלגולים. בספר עחן מצוה, שלכשמחה
 שלום. ובזה ישראל, בית על טובותהשפעות

 לאו באמת והנה נ"י. סהרח"ו לשון כאן עד יהנה. שלא הזווג בשעת עצמו יתקדששישית,
 ולהפשיט היחוד, צנורות לידע זו, בחכמה למד לא אם הזווג קדושת לקיים יכול אדםכל

 הווונ במקור יתברך שמותיו ביחודי במחשבתו עצמו ולקדש הגס, החומר מן מחשבותיו הזיוגקדושת
 4 לדבק הוווג, קודם הוא הוווג קדושת דעיקר מסורי ושסעתי לי"י. באמת נפשבמסירות

 כמבואר ויתנשא, ויתרומם יתברך שמו וברוך הוא ברוך ית' בבורא עצמו ולקשרבמחשבתו

 מהרצ"אהוספות
 ההוא היחוד ככח ותכוין שתרצה היחוד עדוית אשר מדכרי הקונטרס כעל הרכ שהשמיט מה אחתעוד
 ביחוד יתאחזו שלא החיצונים כח ולסלק לדחות לו שיבא צער כל מרן, לשת זה זו והוא טהרחץסרן

 שמות ב' תכוין עניינו, וזה וכר בתחילה עשיתאשר שלא הקורא ידירי דע י"י אל וישוב במעשיויפשפש
 י י ה ה י י א א הנקודות באלו יחד משולביםאלקי"ם רק זאת, גרם זה נודבר במקרה שבא דבר שוםיחשוב

 והממי"ן בסגול, הב' הלמד חוץ בצירי אות כל טט דעתו שנותן ומי שמו. יתברך הבורא בהשגחת הכל4
 בגימטריא אלו אותיות יו"ד כי ותכוין בפתחץ קר"י עמי תלכו ואם אומר הכתוב עליו המקריםעל

 יעק"ב גימטריא הם אותיות היו"ד כללות ועם עק"ב, דבר איזה לאדם שיזדמן בעת וקציתי, וכף והלכתי הפרטיםהשגחת
 כמדע(, חיצונים התאחזות בלי שלימה מיטתו )אשך ועמלי עניי ראה הפסוק ויאמד יזכוך ומצעך עיגוםוהמקחם

 ויעקכ סוד זה )ולדעתי יעק"כ גימטריא הנקודותוכן שהוא לבו אל שישים כנדי חטאתי, לכלושא
 מרמזין אשר אלקים, אתוון אהלים, יושב תםאיש לפשפש כדי להזכירו עוונותיו על הבוראבהשגחת
 והוא האותיות כללות עם בתמימות יעקבלמספר אפילו יסורץ דמי היכי רז"ל שאמרו ומהבמעשיו
 בקדושה יתאחז שלא צי"ד יודע איש מעש"ו שמירה לבו אל כשמשים דוקא הוא וכו', לכיס ידוהושיט
 יבין( והמבין לי, נראה מאוד ותכץ הבורא. בחפץ מסורץ תנועותיושכל

 לבך. על הדבריםותשים
 השמחה ממילא לו כשכא היינו לי, נראה)סב*

 בשם לעיל שהעתקתי וכמו התורה,באהבת החיצונים כי ידעת כבר היחודים, ספר לשוז זה)טא(
הבעששי. אחר היחוד בזה תכוין ולכן אלקים, בשםנאחזים

 ההוספותתעין
 היסורים בענין בפנים למבואר תוספת'
 והפרישות הזיווג קדושת לשם הנדרשת העצומה המלחמה על מוהרצ"ה מדברי עוד*



יז טוב ועשה מרעסור
 במדרש ז"ל מאמרם מן וראחתו יהנה. שלא אפשר אי הזווג בשעת אבל קדחנה,בספרי

 אלא נתכווין לא כו' להקימני אבי ישי נתכווין כלום חוללתי: בעון הן בפסוק שוחר-טוב4
 מעם הקדוש ובספר נחש. של בעטיו שמת ישי הוא דוד של ואביו כאן.סג עד עצמו,להנאת
 אמנם היצר.סד תערובות בלא אפשר אי כי תשמיש, על ברכה תקנו לא שלכך אומרפריטיך

 שבח יתן שמים ירא אבל ומלכות, שם במסח ברכה תקע שלא הגם לתלמידנו, מנהיגאני
 ובטובו חסדו ברוב שמו וברוך הוא ברוך עלמין כל הבורא לו שנתן ההנאה עלוהודאה
 בוודאי הנאה מן עצמו להרחיק האדם שביכולת מה אמנם בגבורה. לנעזר עזר שנתןהגדול,
 הקדוש רבינו דברי על ייה"ה בער דוב טויה הקדוש הרב גשם ששמעתי דרך עלירחיק.
 כל לא ז"ל אמרם דרך על הזווג, קדושת על קאי רזה שלי, קטנה באצבע אפילו נהניתילא

 לשון בכל חלקך, על עלמין כל לבורא הודאה תן הנאה, לך יגיע אם אמנם שוות.האצבעות
 בקודש. תמעול ולא לבעליה ההנאה תחזיר ובזה ומדבר. שומעשאתה
 רומזת כי תכוין במקוד ריסם הצורך.מה בעת ולפחות עת, בכל וטבילה טהרהשביעית,

 וכו'. ותקנח אמו תבוא בסוד הנעים הבן את המטהרת והיא התשובה, סוד הוא אמא,ליסוד

 מהרצ"אהוספות
 החש מוריש, בשם הללו הדברים הביא נ"י הרב)טנ(
 זצוק"ל, ירחק שקב טוה"ר הקדוש הרב כבודזיהו

 על זכות שלמד )תחם( אלקים בגן נפשו תנוח4
 דבריו נתקבלו ובודאי תמיד, דרכו היה וכןישראל

 באופן לפרש יש המדרש אבל דרקיעבמתיבתא
 היינו עצמו להנאת הקדוש ישי שנתכויןאחר,

 בעת השפחה על לבא רצה כן שעל זרעו,להכשיר
 ושיחרר הודע, בלא אשתו לו ונזדמנה דוד,הולדת
 עמונית ולא עמוני זו הלכה להיות בתנאי,השפחה
 בספר זה כל נא עיין בישראל רופפת עדייןהיתה

 לנפשך ויונעם טאטרותעשרה

 פרשת בספרו הקדוש כן כתב הדבר נכון אמת)טד(
 לא הצעיר ואני הפוסקים, בשם כן וכתבוישלח,
 רק ראיה אינו ראינו ולא פוסק, בשוםמצאתיו
 מצוה על לברך תיקנו דלא הרטבכן בשםהביאו

 שאץ לותר יש כוה גם והנה אחרים, בדצתשתלויה
 להיותה הזיווג עת בכל זה על המצוה ברכתמברכין
 כן ועל האשה, את לכוף שאסור אחרים בדעתתלויה
 פעם, בכל לברך אין כן וגם הצדקה על מברכיןאין
 פריה מצות זו בביאה ויקיים תתעבר אם יודעדמי
 יש הנהנין ברכת לברך ההנאה על כן וגםורביה
 ניתנה דלא מברכין אין הכי דמשום דאדרבהלומר
 משום מברכין אין כן וגם למצוה רקלהנאה
 ברכות וז' אירוסין ברכת מברכין רק כתישרמיכחש
 הלכות ריש בפרי-מגדים הטעם יעחןדנישואין,
 שראיתי וכמדומה בפתיחה באורח-חייםברכות
 יצר אשר ברכת מברכין אין למה טעם פוסקבאיזה
 שכתב, במה הקדוש עלינו נאמן אבל המעשהאחר

 פוסק. באתה כן ראהובודאי

 רק לו, הצורך בעת יטבול כתב כאן מרן בדברי)טה(

 ההוספותמעין

 היצר תערובת וללא הנאה ללא זה למעשה שא"א מענין דמייר' מוהרצ"א מספרי לעוד מקוםמראה*

 הרבי לדברי דרריעא במתיבתא הסכימו בודאי כי הוא אומר שם וגם דומה, בצורה המדרש את מוהרצ"א מפרש במקפאגם*
מלובלין

 לשת בכל שישבהויודה מוהרצ"ה דבר' את ומחזק הזיווג, עת בכל מברכין שאץ למה והחסידות ההלכה בדרך ביאור תוספת'
 שהכל בברכת עצמו לחייב מחדש יהגה שלא יותר טוב התורה ע"פשירצה



 החיים לעץ ודרךהקדמהלח
 למקוה מטי דכד צדיק, דא המים מקוה חייא רבי אמר ל"ג(. )דף בראשית בנהרינדאיתא
 המאמר זה וביארנו וכו' טוב כי צדיק אמרו טוב, כי האור את אלהים וירא ביה אתמרהמים

 הלכות בסוף ז"5 הרטב"פ כמ"ש הדעת, מי הוא המקוה ומי באורך שאלהבתשובת
 והוא י"י. ישראל מקוה שנאמר ישראל, דא המים מקוה אמר יוסי רבי : שם ובנהרמקוואות
 עליון מנחל ונמשכת ישראל, נקרא והוא אנפין, דזעיר דעת דהוא עילאה, חכמה אבאבסוד
 מי המקוה יחודי בכוונת ויכוין נח"ל(. תיבות )ראשי לאלפי"ם חס"ד נוצ"ר עילאהמולא

 יסוד כי לאור, שתצא עמנו י"י יהי המקוה, כוונת בשורש באורך הארכנו תשובהובאותה
 חיים. מים מקור שם ביארנוגדול

 מהרצ"אהוספות
 נמתק המחשבה לעולס הדין את וכשמביאיןדינין השגת בענין כתב החכמה השגת בתנאי כךאחר

 הבא עבד אפילו דחירות, עלמא נקרא כיבשורשו, והטבילה הטהרה כמו שמועיל דבר לך איןונאדם שלאהטבילה
 את כשמביאין וממילא כידוע חורין בן נעשהשם ראיה זה מכל אין אבל עת, בכל טהור אדםשיהיה הצירובעת

 ומשם בשרשו, הדין נמתק קנא לשם %%"%השם הקרי לטהרת המצטרך בעת שלא טבילהלהצריך
 הולדה, ממנו נעשה %ל"ד, שם נעשה%%א חלוקים דמים הספק בעת אפילו הרב כוונתואפשר
 כי %ל"ד השם את יכוין לכן חסד נעשהומהגבורה הוא דלפעמים דעת, אומדן צריך לזה אבלועכורים
 ג' שהוא הלמ"ר ידי על נמשך עולם שלאלופ"ו לא אשר ענינים לדעתו מדמה לבלבלו היצרמתרמית

 פירוש להדל"ת מיו"ד, כלול אחד כלאבות טבילות האדם כשעושה זולת בעיני ראיתי וכןכן
 כגימטריא הזה יחוד )ולדעתי התחתונותלמדריגות כקטן שיהיה הראויות, ובכוונות תשובהמשום
 הוי"ה שם הוא הקב"ה, של שמו שהוא טקום,קוף כבמיעי תלת גו תלת בהתקפל למקוה בהכנסושנולד
 ה' ף, פעמים ו' ה', פעמים ה' י', פעמים י'בריבוע תשובה יוק על חדשה בריה יוולד כך ואחראמו,

 לקבל היא אשר הקליפה ומבטלין ה',פעמים בראשו עיניו החכם והנה ונעים נחמד מהכשורה,
 לי( נראה אדם בפני כקוףהקדושה זולת בשגעון, לא אך ועידן, זמן בכל גופו אתלטהר
 4 בספרי שכתבתי מה עוד ידידיי לכם אעתיקוהנה באמת. ורוצה למבין הערה בזה ודי כוונהבאתה

 הקטן לינדאה
 בפשוט המקוה לכוונת ערבים דברים ישרנה רג"י

 בריה אמרינן ובירושלמי לוגין, תתק"ס ישבמקוה בשער בפרי-עץ-חיים יעחן המקוה יחודי)טת
 מזה דברנו פעמים )וכמה ס' פעמים בי"ובטילה בקיצור המקוה כוונת נדפסו מחדש והנההשבת המקוהיחודי

 ראשי יוס"ף במצרים, נתבטל שלא יוס"ףמענין שם עם משולב קג,ש שם לכוין והוא טהבעש"ט,4
 מושל יצא משם ואדרבה סמ"ך פעמים י"ותיבות ופירוש %'. ה"ה י' ישד ך ה"ה %' %יזף כזה,%%"א
 הבריה ועם תתק"ס היינו בזה(, מקומו כאןואין בגימטריא קנ"א שם גער, דוב טוה"ר טהקדושהיחוד
 מה תבין לך שכל עיני )ואם תתקס"א בושבטילה השראת הוא אגל"א ושם בעה, היא ומקוהמקו"ה,
 וכו', אלקים אס"ף שרמזנו יוסף בלידת רחלשאמרה מפסוק יוצא )ולדעתי באים ממנו הגבורות כלהדינין

 תתקס"א, בגימטריא החנו דאי"ק רבתי בפ'אס"ף מתערין מינה ובינה רביתי(, %נכי גם %עשהמתי

 ההוספותמעין
 הצריכות הכוונות כל שכיוון מוהרצ"ה של דעתו על טבל עצמו שמוהרצ"אמביא*
 הטבילה מסגולת דעת מלמד כך ואגב מוהרצ"א, מספרי בכמה יותר ובאריכות בהרהבה מתבארת בפשוט" המקוה"כוונת*

במקוה



לט טוב ועשה מרעסור
 מארץ טובה ושמועה עיפה נפש על קרי"ם מים בסוד קרי"ם, במים יטבול קר"יויצטיית*

 יקף גבייה לי, נראה י"י מרחו"ק מרח"ק, נקרא אבא יסוד כי התשובה, יסוד נקרא מרחק אר"ץמרחק.
 תשובה אמא יסוד נקרא מרח"ק אר"ץ הנה בסידור. מבואר מרחו"ק, המקום אתוירא

 נקראת שמה ועל המקוה, עצם והוא לחמה(, תביא ממרחק כטעם לבינה, יכונה)ומרחק
 הצדיק אשר הבעש"ט בשם שנאמר בסוד מ"ת, מספרו קרי"ם מי"ם וסוד אר"ץ.היבשה
 לו נחשב הצדיק אצל )כי לחסידיו המותה י"י בעיני יק"ר בסוד קר"י, כשרואה ממיתהנפטר
 גדולה מרדות כי ממיתה, נפטר ובזה מיתה, מצער מצטער יותר טהור בלתי מקרה ועלצער,
 ודוק אמן, ימים יאריך זרע יראה הכפורים, ביום קרי הרואה על יומא בסוף תבין ובזהבלבו.
 בנפילת כמו למיתה נפש מסירות בסוד והמים עיפה, נפש על ומים קר"י. אתוון יק"רהיטב(,
 את אלהים וירא טובה, שמועה בסוד להשגה יזכה זה ידי ועל קרים. במים ונמתקאפים,
 אגב לצורך אלא לכאן באתי ולא נרחיב, אחר ובמקום בזהר. לעיל כנזכר טוב כיהאור

 מדבותי. קפיתי וכן החכמה,השגת

 מהרמ"אהוספות
 טועות תתק"ס שהם יום במ' הולד יצירת וכןהענין( את י"י ויהי כי מצרים בחרפת יתבטל שלארמזה
 חדשה כבריה נעשה במקוה טובל כשהאדם)הרי לתקן המקוה בכונת והוא חס"ד( אליו ויטיוסף

 תלת גו תלת הוא כששוחה והנה אמו, במעיהנוצר כי זה, באופן הוא צדיק יסוד דיוסף( )דרגאהברית
 כך ואחר אמו, במעי כפנקס מוטל הואכאשר יסודות ד' באדם יש והנה ס', פעמים י"ו הואתתק"ס
 ועין איברים, התפשטות כהולדה הואבהתפשטו צירוף )וזהו יסודות י"ו הרי מכולם, כלול יסודוכל
 המקוה שיעור וכל ותבין( הז"א שערבעץ-חחם מתבטל אחד וכל י"ו, נעשה מהד' היינו יסודתיבת
 בהוי"ה מרומזין מ' הסאין הוי"ה, בשםמרומזין בנותן בו יהיה שלא לבטלו ס' צריך אחד וכלבס'(,
 המקוה כוונת השם מספר יהיה אזי דוד"י בצורת הההי"ןכשתצייר אברה"ם בגימטריא תתק"ס והנה מהקליפהטעם

 לי(. נראה הוי"ה מספר כ"ו, צורתה מ' )וגםמ' הדינים המתקת סוד הוא )ולדעתי יצח"קשר"ה
 כ' כזה בכפלו כ"ו מספרו הוי"ה הנה ר"מ,הקבין המקוה הנה עסוקות בטניה וכתב והבן(בחסדים,

 לוגין תתק"ס ר"מ הרי כ', פעמים ו' ו',פעמים וכמו התורה, קבלת של יום מ' עד סאה מ' בהיש
 י', פעמים פ' תכפלם פ"ו, שהוא כ"ו במילוימרומזין ד' יום בכל כן לוגין, ד' קב ובכל קבין מ' סאהשבכל
 מקוה סוד וזה תתק"ס בגימטריא פ', פעמים" אין בהיפך שהוא )הגם שעות ששה עת ובכלעתים

 )המקובלים( שכתבו שזהו )לדעתי הוי"הישראל תתק"ס שבמקוה וכמו שוה(, המספר להיותקפידא,
 הוי"ה אותיות אותיות ד' נגד טבילות ד'לטבול היה הזה שיעור ועל שעות תתק"ס יום במ' כןלוגין
 בשעת במחשבתו הוי"ה השם לצייר שצריך וקבותי וכנגד סאה, ארבעים משקלם שהיה הלוחות כןגם

 שהם יום מ' מהלך ישראל ארץ וכן הטבילה( על כי מיל, ר"מ ישראל ושבו חזרו ר"מ שהםהקבין
 התורה לחכמת סגולה מקוה כן )על שעותתתק"ס " כ"ד, הרי מיל י"ב ושבו מיל י"ב חזרו דיבורכל

 כתורת חררה ואין מחכים ישראל דארץ שאויראכמו והלוחות התורה ענין )נמצא ר"מ הרי כ"דפעמים
 לטבול הנשמה צריכה וכן לי( נראה ישראלארץ להשגת מועיל מקוה כן על מקוה, בשיעורנרמז
 ת', בגימטריא דלי"ק נו"ר סוד שהוא דינורבנהר זה לכוון צריך ולדעתי זפי. טהרחץ כמ"שהתורה

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



 החיים לעץ ודרךהקדמהט

 כאל. עד ייתרדה. ביים' שעשה מה לילה בכל ויחשיב לילהמן בכל יעביר שלא ששיניתימנה::גגנב
 למלאכה היום לנו וינוי ונאמר זו לחכמה גדול כלל וזה דחושבנא, מארי בזהר נקרא יזה קזדםלמי

 י לעבודה, נעשה היום כי היין.מח את שמסננת משמרת מלשון ומשמר למשמר, והלילהחצית
 י עצבות לידי להביאו שלא גרמים, לאשפלא בשפלותו להעמיק אפשר אי עבודהובשעת
 ויטע )פרשת חדש בזוהר איבא וגם עובד. אינו בלילה אבל שחורה המרה ח"ו עליוויתגבר
 התרעין כי חצות קודם בתורה אפילו לעסוק שלא ודו"ק( שם, עין בעדן, גן אלהיםי"י

 כאןמט עד -ננעלין
 בתורה. אז לעסוק יש היום, מן לוה שהלילה החורף בימי לא אם -

 כי בתורה, לעסוק אז מחויב בוודאי בלילה, קבעות שלש עד לישן שלא ז"ל האר"י צוהגם
 והן בקיץ הן ונמצא לך. יקשה שלא תבין אמנם אפשר אי ח"ו בטל לישב אז, יעשהמה

 י לשכב שינה וזמן י"ס(, )זייגר כלשונינו ונקרא )בזמן(, שוה לילה לחצות חושבין אנובחורף
 תבואות ספר בסוף עיין ציון. ששרי מספר כמשמע דלא בספרים, זה רמבואר ט,()זחגר

 השםים.נ מן יחם ובספרשור,

 שמע קריאת בכוונת תעיין השינה תכלית אבל בהמהי כשינת תהיה לא השינה אחי,ריקנת
 4 על בשכבך למיתה נפש במסירת התשובה יסוד אמא ליסוד מ"נ להעלות איך המטהשעל -השינה

 ותבקש ותתודה ביום, שעשית מה בכל ותפקח ותעיין בה, אתקשר דמותא השמאלית צדך ג::הע
 לבך ותשבר תוכל אם ותבכה לך, למחול אביו לפני המתחטא כבן לבך מעל ותדבררחמים

 מהתצ"אהוספות
 קבועים  ברעודים אז ילמוד שלא לומר רצה)411 הארם )וצריך שעות תתק"ס יום מ' מהלךשהוא

 ובפרט בעיון ולהעמיק בפלפול בתורהלעסוק מדבר, אני עוד קשה( מדין שינצל במקוהלהתפלל
 4 שאינו מחמת אז מצליח אינו הזמן כי האמת,בחכמת הוא בו הבטילה והבריה לוניל, תתק"סמקו"ח בלילההלימוד

 תורה, בלא לשכב חלילה אבל משמים בסיוע כךכל מי"ם ורו"ח א"ש שבאדם יסודות ד' מניןתתקס"א,
 עצמו המשביע וכל כתיב, עליך תשמורובשכבך עיין לי נראה ידוע סודו ברוח הוי"ו והוספותעפ"ר,

 4 רעות בשורות אותו מבשרין אין ולן תורהמדברי ותבין לעיל,מ"ש

)ט"
 רז"ל שאמרוכמו תורה בלא לילה עליו יעבור שלא לומר רצה

ועבודה
 אבל הפוסקים, בין היא קדומה שמחלוקת אמת)9

 בפרי-מנדים עחן הרב. לדשה נוטה כן נםדעתי המסננת נקרא כן בשביל כי ממשמעותו, זז אינו)טח*
אורח-חיים לי נראה מהפסולת היין את שמשמרמשמרת

 ההוספותתעין
 בהוספות להלן הנעתק ב( קלה, ,זח'צ עטרת-צבי בס' גם ראה - למשמר והלילה'
 בחורף בין בקיץ בין תמיד הוא שוה חצות שזמן מוהרצ"ה לשיטת עוד'
 זו עבודתו על בשמו צדיקיפ והעידו במס"נ, מ"נ להעלות בשנתפ הצדיקיפ עבודת את מזהרצ"ה מבאר נוספיפ במקומות'
 חצות דאחר תורה וזמן חצות דקודם שינה זמן בענין עוד*
 עליך תשמור בשכבך מרע, השומר בלילה התורה לימוד בסגולת*



מא טוב ועשה מרעסור
 ג' והם שס"ה, בגימטריא השינ"ה ידי על שבחושך הדינים כחות כל תמעט ואזבקרבך.

 כל ויתמתקו הקטורת, פטום בכוונת כמבואר השורש, אותיות וה' אלהים צירופי ק"ךפעמים
 אמא ליסוד נפשך שתעלה אחר שנתך, וערבה ושכבת תפחד לא תשכב אם ואזהדינים.

 עליך. ותשמורלפקדון
 בכוונת עיין רבות, הנהגות רוחי אפקיד כידך בכוונת ז"5 הארי צוה נכר אחי,אמנם
 שלא בזה הכלל כי לעלות, תוכל לא באפשרי אין אתה ואם המטה, שעל שמעקריאת
 ולמדוד עצמו את למדוד העבודה עמוד באמת הרוצה דעת בר כל וצריך עצמו. אתלהונות
 שאינו שמבין ובאם גדול. לדבר והגון זכאי הוא אם תמה עבודה תנועות לכל שלוהכלי
 עליון ליסוד מ"נ ולהעלות למיתה עצמו למסור רוחי אפקיד בידך בפסוק היחוד לעשותיכול

 תעיין ולא ח"ו. שחורה ובמרה בעצבות תישן שלא בשפלותך כן גם תעמיק לא אזבפקדון,
 סתר ירדם שלא ומרה העצבות מחמת הדין ח"ו עליך יתגבר שלא שעשית, היום במעשה הרבה כןגם

 כי בעצבות, ח"ו תבכה )ולא ח"ונא ים המצולות בך יתגרו שלא מסוכן יותר והדברשחורה,
 דוד אמר זה ועל ח"ו(. כחך ויגרע להמתיקם ח"ו תוכל ולא ותוקפם, הדינים גורם העצבות4

 חכמה משיגים הבלתי הפשוטים העם דרך החנו עולם, בדרך ונחני בי עוצב דרך אםוראה
 ובקש העצבות, מחמת לי"י נפש במסירת וכו' ארצה מוצב והסולם הצדיק במעלותלעלות
 למען זה( פסוק על רש"י פירוש )ועיין ליחד יכול אינו אשר בעת ח"ו כחו יגרע שלאדוד
 בפלס הדעת ושיקול מדידה צריך זה לכל ואמנם ח"ו.נב העצבות בעבודת הדין להגבירשלא

 הלילה בקדשים כי ביום, הכינות אשר הכלי ועצמות כחך לפי הכל צדק, מעגליובמשפט
 מה על אצלינו כמבואר לעצבך, שלא בחושבנא לעיין תוכל לא ואם היום. אחרהולך

 בכתבא למבדק ומתרגם מלאכתו לעשות הביתה ויבא היום ויה"י )המתרגם( שתרגם4
 ויה"י כי שחורה, ומרה ובעצבות בצער אז והיה יצרו, בחשבונות לעיין החנודחושבנא
 גרם חושבנא בכתבי אז וכשבדק ע"ב(, ק"צ דף וישב פרשת בזהר )עחן הוא דצעראלישנא
 שראה עד ח"ו, ים מצולות עליו וגבר בבגדו לתפוש יכולה היתה בבגדו, ותתפשהו אשרח"ו
 למצולות השליך ובזה עקיב"א( רב"י )אותיות יעק"ב אבתר סוד הוא אביו של דיוקנודמות
 אחר בחשבונך תעיין פנים כל על ואז כדלעיל. גדול כלל וזה ויצא. וינס החיצונים" כלים

 מהרצ"אהוספות
 כדברי אז בידי והיה אז( מבין החתי )ולא שבדור, מצולו"ת התגרות שענין היחודים בשער עיין)ש4
י"ס

 שמתגררי
 שאמרן למי ראויין דברים הם אבל החתום הספר ותאוות, רעים כהרהורים החיצונים בו

 יבין והמבין דעת, למוצאי גשרים לזה יחומים שםועיין
 של דחקנו דמות לו כשנראתה הרב כוונת אפשר )מ4 אחד ושדיק זה דוגמת שמעתי חורפי בימי)נב4

 ההוספותמעין
 פשוט בסגנון במקונא בשמו משא עולת בדדך גו' וראה לפק' מוהרצ"ז של זה פיחזנו"

 "כמבואר באמת אליהם מרמז שהוא מוהרצ"ה דברי נעתקו כאןי
 אצלינו_

 בזהיר עוץ



 החיים לעץ ודרךהקדמהמב
 כל על היינו וכו' לילה כל עליו יעבור שלא ד9 מהרח"ו שכתב וזה המטה, מן בקומךחצות
 החשבון עיקר הכלל, חצות. אחר ישוב השינה, קודם שב לא אם כשיראה לילה כלפנים

 הלילה נברא לכך כי לדורותם, ישראל לכל שמורים הלילה, הוא וחרטה ודויתשובה
 תשבר, רמה וזרוע אורם מרשעים וימנע דמלכא, מזווגא החיצונים ינקו שלא בכדיוהחושך

 אלהים. לפני ויעלצו ישמחו וצדיקים וכו' הנאה לרקיעיםשינה

 והלימודהתיקף
 בבכי ויתמרמר חסידים, בכו,ט13ן הנובראר התיקרן ריעשה ההר אל רשרע קיר ריקרקרוכליש

 סדר פי על ללמוד יראה זה ואחר המשכלת. הרך נפש את המבכות הנאמריםבפסוקים
 מספרים. כנודע להשגה אז המסוגל הזהר ספר בלימוד ועיקר ז"פ, האר"י מתימודיהלימוד
 ומה אומר מה דרכך לבטח ותלך תשכיל ואז תצליח ואז ז"ל, הארי בכתבי אז ילמורובפרט
 וקוב"ה בחצות, לקום ולעוררם להעירם פעולות עשו איך מזה מלא הזהר ספר אחיי,אדבר
 4 בפרשת בזהר מבואר השעשועים ועיקר הצדיקים עם רעדן בגינתא ואשתעשע אזיל)אז(

 אזלו אבא ורבי אלעזר רבי זו, פרשה חדש בזהר המאמר וסיום עיי"ש( קצ"ג )דףבלק

 רבי אמר כו' ליליא בפלגות קמו אלעזר, דרבי חמוי לקוניא בן שמעון ב"ר יוסי לרבילמחמי
 רתמן, בצדיקיא לאשתעשע דעדן בגנתא עאל דקוב"ה ועדנא שעתא הוא השתאאלעזר
 טמירא איהו סתימא רזא דא מלה אבא רבי אמר בהו, ישתעשע ואיך איהו מאי דאשעשוע
 דלא עלמא בהאי דנא דמקדמת רברבין סמכין הוו ברקניא וכי ליה אמר ידעי, דלאלגבי
 עלמא בהאי מחכאן הוו ומה עלמא בהאי קיימין מה ועל למנדע אבתרייהו רדפו ולאידעו
 חדש בזהר המאמר סיום עד שם עיין כו' אתה אלהי י"י ואמר פתח בחמיה(, ררך לומר)רצה
 עדן בגן עאל דקוב"ה בשעתא בלילה דיתער מאן האי ואוליפנא לשונו, וזההנ"ל,

 כן ובתר ביה, רעותיה ולכוונא דלבא ברעותא דא פסוקא למימר בעי בצדיקיאלאשתעשע
 אתה אלהי י"י ובתר וכו' מעדן יוצא ונהר לבתר וכו', נפלאתי נוראות כי על אודךיאמר

 להשגהקסג1לה
 גודל תראה ושם המאמר כל שם ז ע ' כרקדמאך

 ופתח אמת, לתורת החכמה להשגת ופינה יתד והוא חצות. קימת של המצוה ושכר השמחה1תש1בה

 מהרצ"אהוספות
 בשער עיין עוד, שוקקה נפשך ואם בשקר נתפתה למצולות השקר ברח אזי האמת, מדת סוד הואאביו,
 ח"ו, י"מ מצולו"ת להתגברות הצריך ביחוד היחודים באמת, נפש מסירות סוד הוא אמת מדת ידי ועלים

 כעת. להאריך הצורך מן ואץ ולא מ"ן להיות נפשו שמסר עקיבא רבידמיון

 ההוספותמעין
 משמי הנחצב אש בלהבות הדבוקים העבודה לבעלי העבודה -סדר חצות קימת מענין הזוה"ק לדברי מוהרצ"ה שלביאורו*

 נשמתו" המעלותרום
 אמת עבודת בעל אם שם כשתעיי, לך יגיע תענוג "וכמה מוהרצ"ה, של בפירושו מתבארים השקהיוונ'ם בעמן הזוהיתדברי*

אתה"



מג טוב ועשה מרעסור
 פעולות לו לעשות ועבודה תורה בעל לכל יש כמה הזה בדור ובפרט בתשובה. לדופקישער

 חבירים. בגנים היושבת בין הנמנים מן להיות לילה בחצות לקום יוכל אשר למעןולהזהר
 חצות עדישן

 אחר עד ונעורים מפיגים להיות מעשה אנשי כמה שנהגו כמו בזה די לא רריעיי,ואחיי חצות אחרויעור
 עד כי ח"ו, הצינורות ומהפכים משנים כי לישן, הולכים כך ואחר התיקון ועושיםחצות
 חצות. אחר והרצון הרחמים בזמן הקימה זה ואחר עצמה, בפני עבודה והוא שינה זמןחצות
 אזיל דקוב"ה בשעתא חצות אחר לישן איפכא בתר תיזיל ולא הסדר, מהפכיםוהמה

 שכתב וסגוף, תשובה למען הלילה כל נעור להיות שרוצה במי אם כי עדן, בגןלאשתעשע
 במשנה כאמור בנפשו יתחייב שלא רבה שמירה צריך לזה וגם מכרת שנפטר נ"יהאר"י
 צלול מוחו יהיה שלא בעצמו משער אם )ואז יו"ט בתוספות שם עיין וכו', בלילההנעור
 ראשית וספר יראים בספרי כדאיתא מעט, היום אור קודם לישן לו מותר שחריתלתפלת
 כל נעור להיות רוצה שאינו מי אבל מקומו(. כאן ואין ולעיין, לדבר עוד בזה וישחטטה.
 באמת לי"י נפשו תשוקת מחמת עיניו מן שינה וינדד בחצות. לקום המצוה עיקרהלילה
 )דף אחרי פרשת בזהר וכאמור מצוה. של חפץ שתעשה שתחפץ, עד באהבה עצמולעורר
 לקוב"ה ליה דירחם אלהיך, י"י את ואהבת דתנינן כמה וכו' שלימתא פולחנא חזי תאסיח(

 דאתדבקו כמה ורוחיה דנפשיה רחימותא שלימתא רחימותא היא דא ממש, דנפשרחימותא
 דנפשיה רחימותא לקוב"ה ליה לרחמא נש בר יתדבק כדין לון, רחים וגופא בגופאאלין

 דקוב"ה מרחימותא נש בר רבעי וכו' בלילה איויתיך  נפקר הה"ד ביה, לאדבקאורוחיה
 חוטא עליה ויתמשך צפרא, דיתער עד ו(בפולחניה )באורחתא לאשתדלא ליליא בכללמיקם
 לחשק בחצות לקום הוא דעיקר שאומר הרי הוה. הפסוק על המאמר כל שם עיין כו',דחסד
 ואהבת על דקאי ובקומך בשכבך בזה מקחם וגם ועושו. לקונו רוח נחת לעשותאהבה
 ברזא עצמה בפני עבודה הוא והקימה עצמה בפני עבודה הוא והשכיבה הפרשה.דבראש

 - חצותאחר
 חי זמןמובחר
האדם

התבודדות
ותשובה

 כי חייו ימי הזמנים מובחר אדם בחיי לך ואין בגנים. יושבת חברים עם נמנה להיותרקומה
 דברי קונו לבין בינו לבו מעל וידבר וחרטה, וידוי תשובה ויעשה ויתבודד חצות. אחראם

 סליחה מחילה ויבקש אהבה. בשעשועי דודו על ולהתרפק נפשו על לבקש ובקשה,אהבה
 ומתן משא או בדרך, והלך השם, לעובדי הנאות בפרישות נהג לא אם שעבר יום עלוכפרה
 שהזכרון ונודע ישכחך.נד שלא האיש אשרי על ח"ו יעבור שלא אפשר ואי אדם, בניבין

 בספר שכתב וכמו ממנה, אחת רגע אפילו אדם יפטור לא תמידית מצוה היא האלביחוד
 וכל שעה כל שעבר ביום עצמו הנהיג אשר הנהגות כל בלילה יזכור פנים כל ועלחרדים.
 ועם חבירו. עם וסיפר שדיבר מה כלל דרך פנים כל על שדיבר, ממש הדיבורים וכלרגע,

 סהרצ'אהוספות
 הלשון זה הביא והרב מספר, רבו וכר ושכחת לבבך עובר שיהיה בתנ"ך מקום בשום פסוק זה אין)נד(
 הצחות מפני רבו רק השנה ראש תפילת מנוסח הוא רק זה,בלאו
 ורם וכו' תשכח פן לך השמר זה על הלאויןבתורה



 החיים לעץ ודרךהקדמהמד
 )דף ואתחנן פרשת כזהר וכמבואר בביתך, בשבתך מצות קחם ואם התנהג, האיך ביתואנשי
 מעשיו, בכל היטב ולעיין שמע. שבקריאת ראשונה בפרשה המבוארים מדות שם עייןרס"ט(
 יחודי בעצמות דבוק יהיה אשר הבא יום על מהבורא ולבקש לו. שימחול קונו מעםויבקש
 בפגע רגע והזדמן מקרה שום דבר לכל עליו יעבור ולא הנעימים, והנהגותיה התורהחכמת
 ומאש זרות ממחשבות וינצל היום, כל אל ובחסד ובתורתו בבורא מקושר יהיה אבלח"ו,

 היום. כל י"י ביראת רקזרה,
 והנה כאן. עד וכו', ד' וביום ג' ביום יעסוק פרנסה לו אין ראם בעסק, למעט ךעןטינניךע עסקיעיר

 לוה גדולים שעסקיו מי ויש וד', ג' יום על להעמיד בעסקיו למעט בזה גם אפשר אי אםאחי
 בזהר אתמר דעלייהו ביותר, קשה הפרנסה אשר הזה בדור ובפרט ונותן, חוגן ופורעומלוה
 ועני תושיע עני עם ואת הה"ד יתפרקון דא במדה דא ובגין ע"ב( רע"ג )דף עקבפרשת
 לעשות יכול כי מעסקיו'ה לבטל ומתן משא לבעל ואסור שם, עיין כו' הוא דעניהלישנא
 הגלות עול כובד וארנוניות, מסים בעול הזה בדור ובפרט לו, שאין מי לזכות רבותמצות
 אחי, וכו'. להשען לנו מי על ונדלדלא, אזלא דארעא עמא משיחא, עקבות הזה בדוראשר

 זו חכמה מעסק תפטור לא ח"ו דלות בדלי והן בעושר הן בעסקים טררד גיאתה זה בשביל חייבים ודלשיר
 מגמהבעסק

 בדורינו להתגלות לנו י"י שלח ולמה )זאת( לנו נתגלה ולמה חי, אתה ולמה כוה ל
 חכמת עסק הוא וחביריו, ורשב"י עקיבא רבי של בדורו זולת נגלה שלאמה

 האר-
 דץ.

 הדור צדיקי אפילו קטן, ועד למגדול פרנסה לבקש הצריכים דעלמא דרובא רובא הזהובדור
 להם אין רגע, ובכל עת בכל לי"י נפש במסירות עצמם בהפשט וחפצם מגמתם כלאשר
 ראש כל ממש ומדוכים מעונים ודלים ההולכים י"י עם פרנסת קושי גודל מחמתמנותה

 י"י אור נגלה ולמה י"י, עם עמינו מבני הפשוטים יעשו ומה יתפרקון. דא ובמדה וכו',לחלי
 בעסקיו למעט יכול שאינו מי אף ודאי אלא הזהר. דברי בביאור ז"י האר"י כתבי ההםבימים
 פטור אינו בוודאי זה ואחרי כחורי על ויותר לעשות מחויב וכחו בידו שיש מה אמת כך,כל

 מהרצ"אהוספות
 והלוכו דרכו דרכיו השם אשרי מהרח"ו מרן בכל רק שוין, אפין כל על דיבר לא הרב בודאי )גה(4

 עידן בכל בקדושה על לחלוק בא לא הרב ובודאי כתיב, דעהודרכיך
 מן אין לדעתי כי גדושה, במדה כאן מדד הרב )נו( ביטול פעמים באמת רק ח"ו, ז"י טהרח"ודברי
 והן ומתן משא בעל הן בהשתדלות, להרבות הצורך ומטיל הגאוה ומדרך היצר מתרמית הוא ומתןהמשא
 לקיים המוטל לעשות רק מחוייב אינו לבריות הנצרך דיבר לא בודאי בזה כיוצא ועל הציבור על עצמואת

 ההזספזהמעין
 דוקא ר ג' בימים הפרנסה עסק יהיה האריאל לרעת מרוע נתבאר*

 צדק מאזני במשקל ואיש איש כמדת והוא שיעור לו אין - הגוף עניני ככל - הפרנסה עסק כי מוהרצ"א של דעתומפורשת*

 כעבד אלא ע"ז בגרר יהיה שלא יעשה וכיצר הבורא, גזירת שהוא הפרנסה בעסק הנרצית ההנהגה בענין מוהרצ"א שלמתורתו*

 לאדונוהנרצה



מה טוב ועשה מרעסור

 אפך בשעת הראשנן לארם שקנס יחוסיךגזירתו
 הן ענין איזה לעשות הארם מחריב לחםהאכל
 לא ההשתרלות רוב אבל ומתן, משא הןמלאכה
 אץ אשר מיודעיי לב על טרבר אני ובפרסיועיל
 בגמרא ראמרינן אמת לכריות, ונצרכים משלהםלהם
 היכי כי גימ"ל לגבי דדל"ת הגיה טהדר מעמאמאי

 ירא תורה בעל ישתדל אם אבל נפשא, ליהדלמצי
 מרדיגתו מאבר כמעט בפיו חלקו לתבועשטים
 אחר שנתטפשו גרולים אנשים כמה בנסיוןוראיתי
 על ולדלג לחזור ובפרט בפה, בתביעההתעסקם
 תרע הנה לאחרים ועבודתם תורתם מוכריםההרים

 בדרגא הוא לאחרים מהונו המשפיע אשרידידי
 כי תראה והנה רנוקבא, בדרגא הוא והמקבלררכורא
 על להודות צריך מהנוקבא במעלה להיותוהרכורא
 והנוקבא אשה, עשני שלא ברוך ולברךחלקו

 12עשני ברוך ולברך הרין את להצריקמחריבת
 יוצאת בפה כשתובעת המקבא תראה והנהכרצונו
 רכיל בפה, קבלתה לתבוע לה אסוד כי בכתובהשלא

 לה יספיק הוא לקבל כלי בראה יתברךשהשם
 הנוקבא בבחינת הענין כן הנאות. תמן באופןקבלתה
 הארם שיהיה אומר גזר יתברך וכהשם הזהבענין
 רנוקבא, ררגא מאחרים שפעו מקבל בחינתהזה

 משפיע, במדריגת וכהוא מי הוא במדדיה יותרבודאי
 נקיבות ובלא זכרים בלא לעולם אפשר שאי כמואך
 כחכה מי הנה ומקבלים, משפיעים בלא אפשר איכך

 כמו חלקו על יתברך להשם יודה משפיעלהיות
 בררגא שהוא ומי אשה, עשני שלא ברוךשמכרכין
 שמו יתברך לגזירתו יסכים הנה מקבל בחינתרנוקבא
 וכמו העולם, לתיקון יתברך הבורא גזרשכך

 אמרו ולזה כרצונו שעשני ברוך האשהשמברכת
 שרואה כיון )העני(, נפשיה ליה רלמצי היכי כירז"ל
 את לרחוק רוצה והוא מקבל שיהיה כן שנגזרהארם
 בהיתר הוא הקבלה כשענין לקבל, רוצה ואינועצמו

 אמדו בפה, תביעה שום ובלי ופקפוק נרנוד שוםבלי
 על המורדת אקהה כמו דהוה עלט, לרחם אסוררז"ל
 על ח"ו ומתקצפת בהיתר לה שהוא נעוריהבעל

 בפיו חלקו התובע אבל לקבל כלי שנבראתבריאתה
 בכתובה שלא ריוצאת בפה שתובעת האקוה כמוהוא

 אל לבוא תוכל ההיתר ומן רו4 על עוברתרנקראת
 כן גילה. בן שאיש ממי לקבל ח"ו, הגרולהאיסור
 רגליו התכתת תורה בן ובפרט הזה, העניןבכמו
 ררכו כי הסרר מהפך הנה קבלתו, בשביל לעירמעיר

 אשה אחר לחזור איששל
 כח כי ליודעים ידוע אשר עוד, ידידי תדעוהנה
 מעות לסגל המשתדל הארם והנה בנפעל,הפועל

 הפועל כח בו יש הזה במעות הנה כרצונו,ומטבעות
 באיזה סיגל ח"ו אם והנה עשה, אשר והפעולהשלו

 במעות יש הנה ותרמית, ושקר בגזל באיסורפעולה
 פורטין שאין רז"ל הזהירו כן על הכח אותוהזה

 מזה הנאה כך כל לארם שאין הגם המוכסיןמתיבת
 נחושת פרוטות כסף של המטבע בער שנותןכיון

 שביד ההוא שהמטבע כיון זה כל עםבשוויה,
 כח ההוא במטבע יש גזל ירי על לו בא הואהמוכס
 להחטיאו ההוא המטבע ח"ו תוכל ובקלהפועל,
 חילופי בער קנין איזה לעצמו יקנה כאשרבכרומה
 ישתרל המקבל האדם כאשד שכן ומכלהמטבע
 ומי ארם, מכל יקבל בקל הנה בתביעתו, ממקלקבץ
 באיסור, או כהיתר הנותן שסיגל ממון הוא אםיודע
 מהממון נהנה המקבל והארם הפועל, כח בממוןויש
 גרועות למרות מביאתו בהממון התקוע הזהוהכח
 שם אנשי ראיתי בעיני אשר ירידי הסיבה היאזאת

 ילרותם, את זקנותם וביישה בילרותם, אמתמבקשי
 מבלי והעבורה והתורה החכמה מן ריקיםשנשארו
 זקני להיות מהראוי כי הזאת. הרעה מי בשלהודע

 ניתוספת דעתם שמזקינים זמן כל חכמיםתלמידי
 רעתן של הכח עמהם, אחרת רעת להיות אבלעליהן,

 לא תורהבעל
 כתביעהיתעסק
בפה

4,

 בנפעל הפועלכח
כשרות

המטבעות

 ההוספותמעין
 במקבלו לפגופ יכול כשר שאינו ממון וכיצד )ממונו( שבנפעל )האדם( הפועל כח על מוהרצ"א של מתודתו יבואבז

 כשרים שהיו האדם בני מרוב התורה עול ופריקת החטאים רוב ממנו כי ועבודה", לתורה ופנה אצלי גדול הזה"והדבר
 לו יזמינו בה' והבוטח בפה כשתבעו ובפרס כאלו, ממעות כשנהנו מעלותיהם מכל נתרוקנו גדולים צדיקים וגםבילדותם

 מקבל של בדרך לחמו לבקש מביתו נודד להיות יצטרך לא וגם כשר,ממון



 החיים לעץ ודרךהקדמהמז
 אחריה, ולחפש כמטמונים לבקשה החכמה עסק ואדרבה הזאת, הצפונה החכמהמעסק
 שבכחו מה וזמן עת וכל ישראל, גדולי בין לישיבה מישיבה חיל אל מחיל רגליולכתת
 שרוצה למי ללמוד ובזמן בראש יש ומקום בחכמה, ללמוד שיעור לו יקבע בביתולעסוק
 לא ופוסקים גמרא ולימוד פשוטות, הלכות תחלה תלמוד בוודאי כחך ולפי יבטל. שלאוזריז

 ה' ללמוד רגיל היית אם כגון תעשה, זאת אמנם אופן. בשום שלך רשיעררים הרגלך מבנזל הוגלהליחוד
 לפי שנים או אחד דף ותלמוד בלימוד מעט תקמץ וכדומה, משניות פרקים ה' גמראדפיןי

 מתאוה אדם והיה מצויה הפרוטה היתה לשעבר לוי ר' אמר השירים שיר )ובמדרשיכולתך
 מן חולים שהם וביותר מצויה הפרוטה שאין ועכשיו תלמוד, או הלכה או מצוה דברלשמוע

 כשהיה מתחלה אר"י רות ]ובמדרש ונחמות ברכות דברי אלא לשמוע מבקשים איןהשיעבוד
 מצויה הפרוטה שאין ועכשיו פלונית, הלכה לי אמור לחבירו אומר אדם מצויההפרוטה
 קונך להכיר רצונך יוסי ר' אמר ראה פרשת ובספרי פלונית[ הגדה אמור לחבירו אומראדם
 האמונה ועקרי התורה יסודי היא כי זו," בחכמה לעסוק זמן לך ישאר למען באגדה(עסוק

 מהרצ"אהוספות
 כרצונו, שעשנו מלאכתינו בעל הוא נאמןלנו ונשארה ונתטפשו שקבלו, מהמעות הארצותדעמי

 לעבודתו הנאות באופן חוקינו טרף לנולהמציא עם זקני כמשפט בזקנותם עליהן מטורפתדעתן ההשתדלותריבוי
 הוא כן לדברינו, ונחזור לך דע ואתה שמו,יתברך המקבל אמנם קיימים חכמים דברי וכל הארץ, :במו"מ

 ההשתדלות רוב ומלאכות, ומתן במשא עניניםבכל יתברך השם בודאי הנה בפיו, חלקו תובעשאינו
 יקיים נפשו ובמנוחת באמת שחפץ ומי יועיל, לא וסיגלו שפעלו הפועל כח אשר כאלו נותנים לותמין
 ומלאכות ומתן במשא להשתדל שמו יתברך גזירתו אחר מחזרת שאינה האשה כמו בהכשר, יהיהממונם
 וכר, אפך בזיעת האדם על שנקנס הקנס לקייםרק גילה בן לה שיזמין יתברך מהשם מבקשת רקהאיש
 המצער השתדלות ידי שעל יתברך בהשםויאמין אחת באשה רז"ל מאמר ותדע ממנו לקבלתהכשר

 בעל והרב השמים מן פרנסתו לו יושפעהלזה ואחר תפילין, לו קושרת והיתה לחבר נשואהשהיתה
 יודע להיותינו בכאן, המדה על שהפרתהקונטרס מוכס, קשרי לו קושרת והיתה למוכס נישאתכך

 ישראל, בזכות וחפץ הטוב, כדרכו לשמיםשכוונתו הענין כן הנותן טבע יקבל בקל המקבל כיוהוא
 ידו על שיסכימו רעוא יהא השמים מן כןעל בשום ישתדל לא המקבל לדעתי כן על הזהבפרט
 ישראל לבית טוב רבלהשפיע ימציא יתברך והשם ובקירותיו, בביתו ישב רקענין,
 הטהור, ובממון כשרים אנשים ידי על קבלתו עניןלו

 אפשר אי בודאי והנה הרחמים מבעל יבקשכאשר
 ופוסקים, גמרא לקמץ דחלילה נראה הקטן ולי)נ"

 הוראות המורי נתמעטו הרבים בעוונותינוכי דבר הוא כי כולו, הכלל על הענין לאסור לומרלי
 לפה מחסום ונשים מבקש, ואין דורש ואיןבישראל, העובר לעני פוחתין אין חז"ל בדברי ונמצא נהוג תורתםחסידים

 תורתם הם שחסידים מתוך בגמרא מצינורק למי הם אלה דברינו אבל וכו' למקום ממקוםמתברנת
 כאשר הוא, שכך לעינים יראה והאדם מתברכת זמנו לאבד ולא נשמתו בצרכי להשתדלשרוצה
 ברכה לו יהיה נמרץ בחשק בתורה האדםיעסוק יעזור יתברך והשם אלה כדברינו יעשה וריק,בהבל

 ההוספותמעין
 ותפלה תורה ופוסקים בש"ס כרסו למלא קודם צריך כך לשם אך ומתברכת, משתמרת תורתו בחסידות המתנהג כיצדיבאר*

 לזו זוצריכות



מז טוב ועשה מרעסור
 לא כי לשמה, תורה הוא מה תדע לא ומבלעדה והעבודה, התורה דלתות צירי תסובועליה
 בשביל ממנה להבטל חורין בן אתה ואי שמו. וברוך הוא ברוך שמותיו ציורי שורשתדע
 העסק אם ואפילו התורה לפשוטי עתים מקביעות פטור אתה שאין כשם ומתן, משאהעסק
 פטור אתה שאין וחומר קל לתורה,)ח עתים קבעת שואלין זה על כי לפרנסה, וצריךגדול

 מפסוק התיקונים בשם כנ"ל עשב, אוכל שור כבהמה האדם מבלעדה כי התורהמפנימיות
 וכו'. חציר הבשרכל

 דבר ואפילו ממנו, יזהר והכרחי מצוה של שאינו דבור כל יי, טהרח"ו מדבריהששירה
 סנורו ש'ה'ה איך החכמה להשגת תזכה אם אשר לך יתבאר ולהבא כאן. עד תפלה, בשעת יזהרמצוה

קודש  תכוין מפיך היוצא קול כל יחוד. ונעשה במחשבתך דבורך תיחד כי קודש, דבררךיהיה
 אדנ"י הוי"ה עיניך לנגד זה במחשבתך ותתמיד אדנ"י, בחינת דבור וכל הוי"ה בחינתשהוא
 זוכה לשמה בתורה העוסק כל ז"ל אמרם וזהו לטבע.)ט הדבר לך שישוב עד בזהותרגיל
 בעזרת להבא שיתבאר כמו יחוד, בו יעשה מפיו שיצא דבור כל כי בזה רצה הרבה,לדברים
 בכל כי שמו, וברוך הוא ברוך שמו יתייחד למען הרבה לדבר שיוכל יזכה ואז יתברך,השם
 מה שדקדק אחר בזה, שמעתי ז"ל מורי ובשם וכו' מדברת ראוה כטעם וווג הואדבור
 ואמר וכו', עוד ולא לקמן שחושב ממה חוץ הדברים הן מה הרבה, לדברים זוכהשאמר
 הם הרב"ה ודברי"ם לחכמים, אליעזר ר' זכינהו בהא כטעם נצחון מלשון זוכ"השתיבת

 מהרצףהוספות
 יוכל שלא מה אחת בוצעה ללמוד ויוכלבקודש
 כי יותר(, )או שלם ביום ללמוד החשק זולתבעתים
 יבקש כן על התורה בו תתברך והשכל הלבבחשק
 יעלו וזה וזה בתורה, כרכה לו שיהיה הרחמיםמבעל

בידו

 לו שייך לא ומתן משא בעל שאינו מי כי)נח(
 ולילה יומם בו והגית כי עתים, דקביעותהשאלה
 להגות לו אפשר שאי למי היא השאלה כן עלכתיב
 זה כל עיין ומתן במשא טדדתו מחמת ולילהיום

 שבועות מסכתבשי"ה

 דבו"ר קו"ל מחשב"ה הוא האדם גדר תדע הנה)נפ(
 שהוא למחשבה, הקודם הרצון על מורה אד"םהנה
 ידעת וכבר דבר על משכיל ידו על אשר השכלכח

 עולמות ד' נגד הם דכו"ר קו"ל מחשב"ה רצו"ןכי
 נרמז רצו"ן והנה עשיה יצירה בריאהאצילות
 תשכיל והנה לעליון אדמ"ה מלשון אד"םבתיבת
 בגימטריא דבו"ר קו"ל מחשב"ה אד"םותבין

 י כנתינתם שמחים הדיבורים שיהיו רמזתשמ"ח,
 ד' כי ידעת וכבר במילואו יעק"ב בגימטריאוהוא

 אותיות ד' נגד עשיה יצירה בריאה אצילותעולמות
 לכו יעק"ב בי"ת סוד והוא הוא, ברוך הוי"ההשם
 יעק"ב כבכהיה לומר רצה הוי"ה, כאורונלכה
 בפשוטו אב"ן שהוא אות מכל היינו בי"ח,בבחינת
 באור נלכה אוי מילואו, החנו תיבה היינו בי"תיעשה
 קו"ל מחשב"ה אד"ם בגימטריא יהיה כיהוי"ה,
 הרמוז עשיה יצירה בריאה אצילות נגד שהואדבו"ר

 כעת כזה ודילהוי"ה

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



 החיים לעץ ודרךהקדמהמח
 שבירת בסוד הרמוז הארץ עם עתה רבי"ם הן בסוד רבי"ם נקראים הם כי וקליפותחיצונים
 ועל ישק.ס ושפתים חן חכם פי ודברי דבריו, כאן עד בעץ-חיים. ז"י( האר"י )בדבריהכלים

 מזה דברים בפשטיות מדבר אשר דברים ידי על לומר רצה הרבה לדברים זוכה דברינו,פי
 ודבור בקול יחוד ועושה בבורא ודבוק קשור ומחשבתו העולם, בעסקי מלובשיםהעולם
 ובסוד זרעך את ארבה הרבה בסוד הרב"ה זוכה זה ידי על בתיקונים, כדאיתא אדנ"יהוי"ה

 עליונים עולמות אות כל שעל מפני בדבר, משכיל השכל וכן הרבה תלמידיםוהעמידו
 עסק ענין כן גם וזהו הרבה. אחד מן ונמשך באחד ליחדם למקורן אותיות בדבריםומעלה
 בעל שאינו מי כמו לעולם, לקיימם לידו יבואו שלא נראים אשר ובהלכות בדבריםהתורה

 אנחנו או וכרומה, והגבהה משיכה דיני ממונות דיני ולומד מוכר רלא קרנה לא רמתן 713עא הלכותיימד
 יבואושלא

 מי כדברי בהלכות עצמינו ליגע לנו למה השעה לפי
 לעולם לידינו יבואו לא אפשר בש"ס בהלכות מופלאים דינים יש וגם כפלוני, אוכפלוני
 בהם ועוסקים מדברים אשר והדיבורים התורה עסק ידי על אמנם מקצת. להבא שיתבארכמו

 אנו זה ידי ועל התורה רושם הוא העולם אשר התורה, במקור ליחדם ומיחדיםומקשרים

 הרבה בלימודו וקורא כלים במסכת לומד אם כגון שבעולם, הדברים לכל חיותממשיכין

 ידי על היחוד קדושת בהם שמצא אחר וקיומם, הכלים חיות הוא ועסקו דבורו כלים,מיני
 אחר חיים, וסם הוא חיים עץ התורה, ממקור חיות עליהם נמשך זה ידי על החררה ננסק מן העולםיות

 זה דרך על וכן הרע. מן הטוב ומברר החיצוניות מהם דוחה טהור וזה טמא שזהשאמר
 אילנות, והקונה כליו, עם הבית את המוכר ופרק כליה עם הספינה את המוכר פרקבלמדו
 ואילנות וכו' וזריעה חרישה המעשה וכל וארץ שמים בתורה נפרטים העולם עסקיוכל

 למקורן הדברים כל מעלה בה והדבור התורה ובעסק ובעירין, ועופין ותיוון ועשביןורשאין
 מן כנודע בראשית, יוצר של קומתו שיעור סוד רל"ו מספר עוס"ק וכן לשמה. עוסקבהיותו
 עולם עניני כל מן בתורה וכשמספר השמות. משער ז' פרק ועיין עקיבא, דרניאותיות
 וממשיך השמש, תחת והנעשים הדברים לכל יתברך בשמו המיוחדים תורה יחודיממשיך
 עסק כח תבין )ומזה וכו' עלמין כל וסובב עלמין כל ממלא הוא ברוך שמותיו ויהודקיומם
 הנפש וטהרת זכות כמה עליונים, ואורות ומדות בספירות המדברת הפנימית זוהחכמה

 מהרצףהוספות

 הסט"א שהם הרבים רשות בסוד המפוזרים האותיות מלשון זוכ"ה אמרנו כבר האלה הדברים פי על~ם(

 לי נראה לשורשן אותן מעלה הוא והקליפות, הרב"ה, הרברי"ם את ומזכך שמטהר ומטהר,מזכך

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



מט טום ועשה מרעסור
 לרצון יתמזגו אשר מדותיך לתיקון ותזכה וחיותך, נפשך לקיום בה תעמיק אם לךיגיע

 שאדם ודבור דבור בכל וכן בנפש(. נפש בעין עין בה ולהשכיל להבין להשגה ותזכהבוראך
 של חולין שיחת רצה לימוד, צריכים חכמים תלמידי של חולין ושיחת בפשטות, מדבר בבורא הדבוקהשלם

 בוודאי מפיו שמוציא דבור וכל נאה. בשיחה לשוח ואיך לדבר איך תלמוד וכצריכיםלרמר
 יפקדו בו ובריות רבים, וענינים דברים זכרון לו נמשך הדברים ובתוך בו, התורהדרך

 מרובים כשהדברים היינו פשע, יחדל לא דברים ברוב שנאמר ומה לחיים.להזכירם
 מדבר אם דברים( רו"ב הם לכן אחדות, בדרכי )ואינם המחשבה נגד רוב והםממחשבתו

 וידוע הדבור מוציא הוא לבטלה כי פשע, יחדל לא בוודאי במחשבתו יחוד ח"ו עושהואינו
 כי דבורו מן עצמו להעמיד מחויב בוודאי ועוד בחרדים. כדאיתא כו' מכוון הלשון בריתכי
 להשגת סגולה שזה )ובשער-היחודים בהקדמתו י"י מהרח"ו וכמ"ש שתיקה, לחכמהסיג

 לשמים כוונתו[ בודאי אחר: ]נוסח בכוונתו בדברים נמשך חכם תלמיד אם אמנםהחכמה(.
 שפ"ע. פש"ע מן ויעשה בתשובה, לשוב תיכף יראה פשע, יחדל לא ח"ו אם והגםכנ"ל,

 השם.סא ברצות להבא זה יבוארועוד

 טובועקרה
 בשפתיו, יוציא אשר כל ובכוונה גדול ובכי ואפר בשק הסדר ולעשות הלילה, בחצי לקרםא

 חצות קימת סגולת אומר ועתה חצות, בענין ודברתי קדמתי כבר אחיי, הנה וכו'. בתורה יעסוק כךואחר

 לחצות, ויעוררך שתקום החשק אמנם י"י. האר"י בדברי חצות תיקון בשער תעייןהחצות
 מבוראך רחמים תבקש המפיל ובברכת השכיבנו ובברכת ערבית בתפלת השינה קודםתחלה
 שינתך, בעת ראשך על חן לוית ללוותך מלאכו ישלח אשר המלכים, מלכי מלך עושךיוצרך

 מהרצ"אהוספות

 הלכות לימוד שרצונו הבורא רצון משיג הוא הנה וכך, כךלהלכה הלכה עסק בענין לדבר הרחיב העמיק הרב)מא*

 במצטית "אינו שכל לך ידוע וכבר הדין יהיה וכך שכךהוא מני רחבים אלו ודברים במציאות, שאינםבדברים

 מעמידם הוא ורצונו יתברך, ברצונו נבראוהעולמות צמאון לרוות יספיקו לא הרב ודבריים,
 ביותר להם שנמשך מה וכל וקיום, חיות בהםונותן בדבר תעמיק אתה נפש בעל ואםהמשתוקקים

 משיג כשאדם כן ואם חיותם יתרבה ביותרהרצון כי אטרים, יקומי ספר הוא התניא נעי הרעבדברי
 בכל הרצץ חיות ממשיך הוא הרצו"ןבהלכ"ה וכלל אלו בענינים במושכל לדבר מאוד הפליגהוא

 לך רע ואתה בהלכה. התבוננות ירי על העולמות לאמתו הדבר ומוציא ההלכה ילמוד כאשרהרברים,

 ההוספותמעין
 ובשיחותיהם כפשוטה הנראית בתורתם הצדיקים, בדיבורי אשר הקודש עבודת בענין מוהרצ"ה של ממנתבו*

 וכו'( ת"ח של חולי"ן שיחת רז"ל במאמר ממוהרצ"א נאה פרפרת )ועוד כחוליןהנשמעות

 לעולם אלו דברים יבואו שלא לטעון ולא התורה החלקי כל את ללמוד חייבים )וביאורם( התניא בעל של אלו דבריועל-פי*
 הדין מן עצמו חושך יקסם ממונות דיני שבאי-לימוד לטעון לא וגםבמציאות,



 החיים לעץ ודרךהקדמה

 תיקוןסמלת
 למחילתחצות

עוצות

 בפרישותהצורך
והתבודדות

 ולהשגהלתשועה

 אל פשוטאדם
 לייחדיתפתה
 גמליםגדיגורים

 עוד אמנם נ"י. מהארץ תפלה בסידור נדפס וכאשר בחצות, מכוונת בעת ולעוררךלהקימך
 אשר את לו למחול רצון עת מעורר )לילה( חצות התיקון אשר תרבותי קברתי אחי, לךדע

 שיוכל בארץ אדם אין הזה בדור והנה רבים. וסגופים תעניות בכמה נמחל שאינו מהעיות,
 כמו ומערות, ויערות במדבריות גדול פרישות צריך לתעניות כי בתעניות, עצמולסגף

 עבר לא ממש אשר במקומות קרדו, בטורי בהרים מדבריות הולכי קוהיו זהר הבעלישמצינו
 פלוני מזה, מלא הזהר ספר וכל תצוה. דפרשת הסבא כמו מדברא, פרושי והוו איש,בהם
 עניני כל מן במדבריות עצמם ופשטו למערתא. עאלו באורחא אזלי הוו התנאיםופלוני
 הלכו הפנימית ובתורה מלכא, רדוד ותשבחות בשירות הקודש רוח עליהם והמשיכועולם,
 ור' רשב"י וחביריו, רשב"י מפרישות ולמד צא בשער-הקדושה. שכתב כמו לעולם,מעולם

 השיג אזי שנין, י"ג ביה רטשו במערתא בהירות פנימיות שלימות עצמות קנה בנואלעזר
 ראש אלעאי בר יהודא לר' הקדושים לחביריו רב ונעשה והגדיל החבירים, מכליותר

 דרבינו מעשה וכן שבת. במסכת כדאיתא עליון קדוש יאיר בן פנחס ר' ולתמויהמדברים,

 ממעשיות לנו ספרו אבותינו ובימינו הם5ך. עתק מספר כנודע לו היה פרישות ז"פהאר"י
 במדבר נעשה ממש הזהר ספר וכל בהרים. במדבר פרישותו התגלותו קודם ז"5דהבעש"ט

 הוא התענית ולא בא, )בלבד( וסגוף מתעניות לא החכמה השגת באמת כי מזה לנוהיוצא
 הרע כח להחליש לרוחו מעצור סניף, רק הוא והתענית והבדידות. הפרישות אלאהעיקר
 מעניני מופרש במעשה נפש מסירת גודל בזה ומראה הגופנית, מתאוות ר"ל בוהמוטבע
 הפרישות. היא להשגה העיקר אמנם שמות, בזהר כדאיתא לי"י נפשו קרבן ומקריבהתאוה,

 לא אם המתענה והנה חכמה מכל המנוערים אדם בני שדמו כמו לא לתשובה, הדיןוכן
 ומסגף במעשה והן בדבור הן איש עם יתערב ולא יראה, לא אשר מקום אל עצמויפרוש

 מהרצ"אהוספות
 בדברי הרב בדברי להמתבונן להזהיר באתיגם

 בדברים להרבות לעצמו היתר ידמה שלאהקונטרס,
 שיקיים בדעתו ידמה אם ואפילו בהם, חפץאין

 האדם יאמין אל ודיבור, קול לייחד הרבכמ"ש
 הזה עולם עבותות בחבק קשור עדיין כאשרבעצמו
 לעשות עצמו את יונה הנה תאוותו, לחכוומתוק
 בהיתר העולם באהבת ודיבוק ביחוד והואיחודים,
 הרע בלשון סרה לדבר בדיבורו ויבואואיסור,
 כזאת תהא לא בטלים, ודברים וליצנותורכילות

 עם שהמון שכוונתו למבין, מבוארים הן הרבודברי
 היתר לעצמם ילמדו לא היום כמוני הערךוקטני

 איזה לפעמים שמדברים חכמים ותלמידימהצדיקים
 הרב אמר לזה יתר, שפת שהוא שנראהדיבורים
 מה בדיבוריהם יחודים לעשות הצדיקיםשכוונת
 ישימו המוגשמים הפשוטים אדם בני כןשאין
 יתברך והשם הנצרך בדבר לא אם לפיהםמחסום

 שמו כבוד דבר עליעזרנו

 ההוספותטעין
 ה' יחשוב לא אדם אשרי הפט' על הבעש"ט דברי את מוהרצ"ה מבאר ובכך הענוה, בסוד היא חצות תיקון שע" העוןמחילת*

 עוןלו
 בהם( מוהרצ"ה )אף והצדיקים הזוהר בעלי של מדבריות פרישות עלעוד*



נא טוב ועשה מרעסור
 ייא תעית עחן ח"ו. דינים עליו יעורר עוד התענית כי סב רעות מדות יותר לו יוליד בודאיעצמו,
 אשר וידוע דאלהי"ם, דאחוריים מלוי בסוד דקטנות ממוחין הוא התענית כי התעניתבכוונת

 תשובה התענית לו שיעשה שיפעול ולא אלהי"ם.סג דקטנות הגבורות מן היצר אחיזתכל
 אז קרבן כהקרבת מכוונת בכוונה התענית יעשה לא אם אלא עונותיו, כל על לולמחול

 ח"ו. עליו הדין כחות מעורר כי ח"ו, יותר מחטיאוהתענית

 כי העולם, עסקי מכל למדבריות עצמו פורש איש ימצא לא בוודאי החלוש הזה בדורדוקנת
 צמח הרב כמ"ש ראש, למעלה עד עלתה ר"ל גברה והתאוה אלפים, אלפי אלף מני אחדאם

 מדות לאדם ומביא יותר עצומה סכנה התענית בוודאי לקמן, ויובא לעץ-חייםבהקדמתו
 ולא ראו עינינו וכאשר ר"ל. ח"ו וגאוה וכעס וקפדנות שחורה ומרה עצבות ומגונות,רעות

 מהרצ"אהוספות
 אלקים פעמים י' סוד הוא ק"ל גימטריאכנודע(, הוא כללא לאו כי בכאן, מדותיו על הפרת הרב)סג4
 אותיות, י"ג אחד בכל יש אז ותמלאם, דז"א,שבדעת כי כלל, יועיל לא התבודדות בלא שהתעמתלדעתי

 דקטנות מוחין הוא תענית כי ק"ל הם י"ג פעמיםי' להתבודד יוכל בבינה יתברך השם לו שחלק מיי
 דעתי לעניות ונראה אחור ובסוד פניםבסוד זאת רק אדם בני בין עומד בעודנו הןבמחשבתו

 בגימטריא אלקים פעמים " אחר, באופןששמעתי העולם, בעניני יעסוק לא התענית שביום בודאיהוא
 אחד כל אלקים ה' הוא מתענית ע' נשארתת"ס, קרבנו לפגל היצר שיביאהו להיות יוכל בקלכי

 ה' או אלקים ה' ועם אותיות, ס"ה הרי אותיותמי"ג חלבה שמקריבין בהמה בקרבן והנהבמחשבתו

 בקצת מהרח"ו לשון כאן עד ע' הרי השורשאותיות ודם חלב שכן מכל לפגל, מועלת מחשבהודמה
 הכי דמשום לי ונראה ביאור ובתוספות לשון שיפי והבן בצלם הנבראהאדם

 שהוא בתשובה רק מועיל, אינו תשובה בלא תתענ עוונות, תיקף בשער ד5 סהרה"ו הרג לשק זה)סג4

 הקטן ממנו שניזון החלב סוד לו נשפע אזי מא אסוד ממוחין אלא התענית ביום נתון אינוהמתענה

 ההגדלה סוד וממנו דקטנות, מוחין ז עד לו ותבה יתקיים, במה כן אם אוכל אינו הוא כי לבד,דקטנות

 בעדינו. יכפר הטוב והשם ולהשכיל ז להב הוא וממנו דקטנות ממוחין שפע לו שנמשךאלא

 וכף, בתעניתא דיתיב רב בי בר הכי דמשום לי ונראה הוא דקטנות מוחין בתענית בו נרמז איך והנהניזת

 והתעית התורה מוחין דעת, בינה בחכמה בתורה לעסוק טוב יותרכי שנותיו )מנין תתק"ל גימטריא תעני"ת כי זה,באופן

 כן שאין מה מהרח"ו(, בדברי שם )עייןדגדלות מעץ מצדו באים החטאים שכל הראשון אדםשל
 חוטא אדם אין כי בהכרח, הוא חטאיו עלכשמתענה דאלקים אחורחם והנה לי(, נראה ורע טובהדעת

 ממנו שנסתלקו שטות, רוח בו נכנס כן אםאלא ה"ה, למ"ד אל"ף למ"ר, אל"ף אל"ף, )כזהדההי"ן

 וקודם דקטנות, במוחין וחטא דגדלותהחב"ד מ"מ( יו"ד ה"ה למ"ד אל"ף יו"ד, ה"ה למ"דאל"ף
 יתענה כן על דגדלות, למוחין מבוא איןשיתקנם ממנו תסיר לי(, נראה הכולל )עם אלףבגימטריא
 התשובה ידי ועל דקטנות. מוחין לתקןתעמ"ת נשאר ר', שהוא הפשוט( אחורי לומר )רצההפשוט
 דגדלות. מוחין בהחזרה לו יבואו כנ"ל, אימאבחינת ענ"י נשאר מתענית, ת"ת הרי הכולל( )עםת"ת

 כרצונו שלא דבר פינו יאמר שלא רצון ויהי גיחון במי הראשון אדם עצב הזה )שכמניןמתענית

 ההוספותמעין

 ההתבודדות ענין מתבארות מוהרצ"אבספרי



 החיים לעץ ודרךהקדמהנב
 החשוב מן אדם מבני להתבודד פרשו לא כי ר"ל, ונתטפשו בזה הלכו מעשה אנשי כמהזו

 עליהם התעוררו בחכמה, לעוסקים ליודעים המבוארים ויחודים בשכליות הדיניםולהמתיק
 להפטר התשובה בענין חרדים בספר בזה שכתב מה ואראך בא והנה ר"ל.סד ביותרדינים

 בדברי שתמצא מה ל שעמלםלמי ז"י יהארי המיוחסת יד בכתיבת מצאתי אחרת תקנה עוד לשונו, וזה וסגופים, מתעניות אינםהסיגופים
 נזכרו לא עינוים והפסקות וחרולים שלג קשים ויסורים סגופים עון על תוכחתהראשונים

 תקנתו היא ואת י"י ויראת דעת ויודע אומנתו שתורתו מי אבל בתורה, עמלו שאין למיאלא
 קונו, לבין בינו ויתבודד אדם בני מן יתרחק אחד יום אך מלימודו, יבטל ולא יחלשלא

 ידבר כאשר רכות יתברך לאל וידבר הדין, ביום לפניו עומד כבר כאלו בו מחשבתוותתקשר
 וכן הזה. הקדוש בספר תקנות כמה שם עיין לשונו, כאן עד אביו, עם והבן רבו אלהעבד
 אחד לכל מסר פגמם, לפי תעניתימסה ומנין סכום תשובה לבעלי ז"י האר"י שמסרנמצא
 עוד שיתבאר כמו התשובה עיקר וזהו בהם, פגם אשר הוא ברוך שמותיו ייחד אשריחור

 ופרישות. התבודדות התשובה עיקר אלמא לפנינו. השםברצות

 מובחרתחצות
 אם כי אדם, רעיון יבלבלהו שלא ופרישות להתבודדות העת מבחר לך אין אחי' , יהנז

 מן בעוותותה נתרחקה אשר האומללה נפשו על ולבקש לעמוד לילה( חצות )היינו זו בשעהמהתענית
 לפניך אני הרי החסיד כמ"ש יסודה, בעפר הגס בחומר ונתעבתה הזכים, החיים המיםמקור
 רבו לפני כעבד לבו מעל וידבר שעבר, מה כל זו בשעה ויחפש וכלימה. בושה מלאככלי

 דרחמי ובפסוקי גרמיה, לאשפלא רכים בדברים ורגלים ידים בפשוט ובהשתחוויה,בכריעה
 )בלשונה( שמרבר המדינה בלשון בתפלה ידבר אשר לשון ובכל אביו, לפני כבןלאמר
 מחילה ויבקש ופשעיו.סז עונותיו על כואב אשר לב מכאב מהרה דברו ירוץ למעןושומע,
 ודוי אלא לנו אין אנו נשא פרשת מן למעלה הבאנו אשר הזהר וכדברי וכנ"ל,וסליחה
 אלהי יעזרהו אשר בוראו יוצרו עושו מאלהי ויבקש עצמו על ויקבל שם עיין בלבד,דברים

 מהרצ"אהוספות
 אפילו לעשות יוכל זה לדעתי מהעבירה, שנהנה מה לא כי המדה, על הפריז נ"י שהרב כתבנו כבר )סד( תענית מינישנ'

 בינו מחשבתו בהתבודד רק גופו, התבודדות בלא לתענית שצריך האריגיי סרן בדברי כזאתמצינו
 כחו לפי ויעשה בדעת יעוסה ערום כל רק קונו לבין שני כי חטטה קנה בספר נא ועחן ביעריםהתבודדות

 ומנין ומצות תורה ביטול לידי יבא שלא בכדי שצריך החנו התשובה קודם אחד הם, תעניתמיני
 בצדקה, יפרוק ועון חטא לכל עליו המוטל התעניות וצריך פשעיו, ומה חטאו מה במעשיולפשפש
 המוחין לתיקון יועיל זה וגם התניא. בספר עין כדי העולם מעסקי פנוי שיהיה בכדילהתענית
 באמת. תשובה ידי על דקטנות התבודדות צריך ודאי ולזה הנפש, חשבוןלחשוב
 הנפש בתי בנגעי לפשפש כדי במדבריות, דוקאולא

 כמה מחדש הנדפס הקוד" ענודת בספר ועיין)מה(ן
 הכוונות לכוון צריך בודאי י"י בסוד שבאומי

 עדיין ריק שלבו ומי הדין, להמתיק בכדיהרצויים מאד. מועילים לתשובהתיקונים !'!
 לו אפשר אי כאשר הרב דברי הדבר נכון אמת )סו( השני והסוג הדינים. שיתמתקו רחמיםיבקש

 הקודש, כלשק להתפלל טוב יותר אבל אחר, בענין תמורת גופו את לסגף המשקל תשובת הואמהתענית



גג טוב ועשה מרעסור
 מכל נבחר זה בוודאי אחי, זה. בענין ויאריך ובאמת, שלם בלב וליראתו לעבודתו י"יאמת

 חצות קימת תכלית הוא וזה אדם, מחשבות ומבלבלים מעורבים הנעשיםהתעניתים
 בלתי המעשה וכל במיתה, מששים אחד השינה כי המתים תחיית בחינת( )והואלתשובה,
 לפני לבו על ומדבר ובקומו תמות, החוטאת והנפש כאמור ח"ו למיתה אצלינו מכונהטהור
 חיות לו ליחן ולתפלה לתורה כזכיות לו נעשו וזדונות הוא, מתים מחיה בוודאיבוראו
 ]נוסח לך שיעזרו ותבקש השינה קודם בזה בעיונך והנה טובים.סז ולמעשים למצותושמחה

 ושלום. תפחד לא תשכב אם בוודאי השמים מן אותך[ שיעוררואחר:

 ינול שאיוו מי שאז אחר חצות, קימת תבטל שלא השינה למלחמת ותחבולות פעולות לך תעשה אחיוימן

 פעם באיזה אם אמנם בקונך. עצמך לקשר והתבודדות ופרישות אמיתית תשובה זמןהוא
 לידך, מקוה ואין לטבילה שתצטרך או נלאה, ואתה הדרך מן שתבוא כגון אונס, לךמגיע
 התשובה אמנם מקוה, בלא חצות אחר ללמוד מתיר הקדוש חכמה ראשית שבספרהגם

 חצות מן להקל לך ויש מטוהרה, לא בנפש אפשר אי זאת בבוראך, נפשךוהתקשרות
 בחצות לקום תוכל לא אם והנה מקוה. לך שיהיה כחך בכל תעשה זה על גם אבלממש.סח
 ממיטתך תקום לא אם פנים כל ועל יכולתך. כפי לצדקה ותנדר זה, על גם תשובהתעשה
 ותפשפש המאורע על מתנים בשברון להתאנח כחך, בכל המטה על לעוררךתראה

 מהרצ"אהוספות
 החיקק ולעשות ללמוד יוכל תכריחהו לא וטבעו אם היחיד תפילת בנידון הפוסקים דיעות רבוכי

 בלילה. לטבול לו אפשר אי כאשר טבילה בלא תוספות בדברי עשן לשק בכל להתפלל לומותר
 ותפלה תורה עליו לסמוך חמסה ראשית בעי הקדוש הוא וכדאי השרת שמלאכי יש דעות והרבה בברכות יתה רבת4

 מקז " נשא" יהודה ר' גדול באילן שנתלה ובפרט הדחק,בשעת הקורש ללשון רק לשק( )לשום נזקקיןאינן

 דבריך, ויאירו פיך פתח לתלמידו באמרו בתיראבן

)ס"
 נעשים זדונות דוקא מאהבה בתשובה הנה
 כן יהן:עבזה טומאק ז מקבל תורה דבר ז שא דמאריה מרחימותא הוא בחצות שקומומכיות
 בתשובה הרסב"םכתב ל לל הקם החושק כמו בלילה, אויתיך נפשי בזהרכאמור
 הלימוד לבטלל י4 לל ובלילה חשוקתו מאהבת מעיניו שינה ומנדדבלילה
 ל לל שעל שאמר הרב דברי צדקו כן על הישוועבחובת למי לי נראה אין לטבוללול כמ"ש חשוקו עם חושק כל התבודדות עתהוא

 מערב בפרישות מתנהג שאינולמי כזכיות לו ששים זדונות זהידי

 שלא בכדי שמים לשם כןכריעושה שבת, לערב שבת בטהרה וחפץ לבו מקירות מרבד נ"י הרב)סח*
 אם כתיב, דעהו דרכיך בכל וכיוצא הרהור לידי יבא כמוני שכמוהו המקשיבים חביריי לפת אמרחוארצה

 באין ועבודה מתורה הזיותלילות כל יבטל ח"ו כן לי אפשר אי לטבילה הצורך בעת השפלכערכי
 )בין לי נראה נאמרו ולא הדברים נשתקעו מקוה, לו זולת וקדושה, מצוה של דהר שום לדבבבטבע
 והתכונן( נפשו על שערב מי אבל בהרהור או גדולבהכרח

 ההוספותמעין
 למלאכים הידועות הלשונות בענין בחינותנמה



 החיים לעץ ודרךהקדמהנד
 השם ברצות להבא יבואר ועוד וכו' הממעיט ואחד המרבה אחד אמרו זה ועלבמעשיך,סט

 אמת. בלב לעבדו השם יזכני זהמענין

 קודם השחר, עלות קודם הכנסת לבית וילך הכנסת, בבית הראשונים עשרה מן להיותב
 ועיקר יכולתך, לפי תעשה זה הדברים, הן הן הלב כוונת אחר בזה רהנה רתפילין. טלית וייון: נשכר זריזלהית

 י לידי מביאה תורה יאיר בן פנחס דר' כברייתא כאמור כמעשיך זריז ימיך כל שתהיההכל
 ח"ו תהיה שלא רחמים, בקשת צריך לזריזות גם אמנם ע זריזות לידי מביאה וזהירותזהירות
 לעשרה הטעם נראה השפל לי ואמנם עא ונשכר זריז תהיה רק ז"ל, כמאמרם ונפסדזריז

 מעשרה, פחות שבקדושה דבר שאין רז"ל למדו ישראל בני בתוך ונקז-ן12עי נמן כי !קראשוניב(, ראשניםמעשרה
 צריכה קדושה כל כי ברכות, ומאה ע"א( קל"ד דף רבא באידרא )עיין הן קדושות עשרוהנה
 ידי על להתרבות הקרושה וצריכה ז"ל, רש"י שכתב כמו רבוי לשון הוא ברכה כל כיברכה,
 קדושה כל ונעשה מברכין, שאנו ע"א( קי"ר דף המקבל פרק מציעא בבבא )כדאיתאהברכה
 כת"ר, קדושת קדושינו יוצרינו כספירת נקרא ראשונה קדושה והנה קדושות. עשרבת

 אשר אבי"ע משער אצלינו ונודע לבא. לעתיד וקדשה לשעתה קדשה ראשונהוקדושה
 והעולמות, הספירות שאר כל ובין שמו וברוך הוא ברוך סוף האין בין הממוצע הואהכת"ר

 לחי הצומח ובין המלח,עג הוא ממוצע לצומח דומם בין שיש כמו עב היול"י חומר רנקרארממ1צעים
ב

 העשרה והנה עד זה כל כנודע הקוף, הוא הממוצע למדבר חי ובין השדה,*עג אבניהממוצע

 מהרצ"אהוספות
 הרב כדברי לנהוג שירצה מי הגם כתבנו כבר)סט(
 כן פי על אף טבילה, בלא אופן בשום ללמודשלא
 כדיבור הרהור תורה בדברי כי בהרהור וילמודיקום
 דברי לכתוב יצטרך אם או כלימוד, להחשבדמי

 מנהגינו וכן יכתוב,תורה

 תרצה ואם אחרות גירסות הזאת בברייתא יש)ע(

 בברייתא יאיר בן פנחס ר' דברי בהבנת נפשך לרוותי
 דבריו מתקו יעדים, מסיית בספר נא עייןהלזו
 עיין חרשות זהירות ובעניני צופים ונופתמדבש
 עיין לדעתי, שם עיון וצריך א', סימן או"חבב"ח

שם
 בזריזות, והמצוה התורה כל עשות גדולה מעלה)עא(
 עצלות ולחם כתיב ובהיפך הנמרץ. החשק עלמורה

 ולשבוע לאכול ממאנת השכינה שכביכול תאכל,לא
 עליון במקום אכילה כנוי ידעת וכבר עצלותמלחם
 חטטה. בראשית זה כל ועיין מרמז מהונורא

 י י"מלוך י"י ה"שם תיבות בראשי לי נראה)עב(
 ו"עדל"עולם

 י איזה על עץ-חיים בהגהות כתב שכך אמת)עג(
 הממוצע שעיקר קניתי טמאני וכמדומה מלח,בחינת

 אלמוגהוא

 4 נראה כן גם ההערה כאן נוספה אחר ]בנוסח)*עג(

 נראין אבל הממוצע הוא חי כסף אשר שקניתילי
 יותר[ הרבדברי

 י על להורות זאת כל פעל עלמין כל הבורא)עד(
 ההוספותמעין

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

 המסילת-'שרים ודברי סדרן, והזריזות, הזהירות מדת על עוד'
 בענין 1מ1הרצ"א מ1הרצ"ה בדברי גירסאות חילופי*

 הכל מבורא בריאתם להודיע והכל - ובזמן בתורה שבדצח'ט, הממוצעים על מוהרצ"א של מתורתו עודד ההיול-



גה טוב ועשה מרעסור
 אי"ן להיות וסגולתו האי"ן, שורש והוא נחשב לאי"ן והוא כתר, לקדושת רומזיםהראשונים

 שיחו לשפוך ויכול אי"ן במדת עצמו מקשר ראשונים העשרה סגולת ידי על כי ותוהו,אפס
 הקדושות וכל הספירות כל ומיחד הוא ברוך סוף אין בגדלות שהולך ידי על י"י, לפניונפשו
 ידו ועל עלמין, כל לבורא בינם ממוצע והוא שמו, וברוך הוא ברוך סוף אין אמתלאחד
 יחוד לשורש נפלאה סגולה וזהו והנעשים. והיצורים והנבראים הנאצלים לכל החיותנמשך
 קדוש"ה ברכ"ה נגמר ואז אחד, לעשות ראשונה קדושה המקור אל עד מ"נ להעלותהאל

 מאתה נמשך קדושה להיות היחוד מקור הוא אצילותה בעת לשעתה קדשה וזהויחו"ד.
 כל מיחדת והיא מעשר כלולה ראשונה והקדושה אחריה. הנאצלים לכל לבואלעתיד

 ביאורו. מקום כאן אין סוד, עוד בזה לנו ויש במאצילם.הנאצלים

 מעשרה שיהיה בכדי הכנסת, לבית ותפילין בטלית מעוטף הליכה י"ר הארי ביטללכן
 עשרה )וענין ואתחנן הזהר מדברי כן גם הוא מעוטף הכנסת לבית שהליכה הגםהראשונים,
 וזו ספירות, בשאר סגולתם המצות כל )להיות( אבל קכ"ו(, דף נשא מזהר הואהראשונים
 סוף באין דבוק הראשונה קדושה שמו וברוך הוא ברוך והנורא העצום ביחודסגולתה

בערך.'ה

 כאן. עד יכנוס. כך ואחר כמוך, לרעך ואהבת של עשה מצות לבו אל ישים שיכנוס קודםג
 לרעך מהבת בלקוטי-תורה ועיין בתורה.'י גדול כלל זה זו מצוה על עקיבא ר' אמר בתורת-כהניםוהנה

 ד אצלינו כנודע נשמות של אחד גוף סוד ישראל כל כי דע בקיצור, לשונו וזה קדושיםפרשת

 חבירו בעד ערב שאדם וכו' פרטי אבר הוא מישראל אחד וכל וכו', שלט אשר עתבסוד
 סוד זה והנה שם. עיין בו, היה שלא אע"פ הוודוים פרטי כל לומר ז"ל מורי נהג ולכןוכו',

 מהרצ"אהומפות
 נראה )כן בחכמה הכל יצרן אחד שיוצראחדותם,

לי(.
 על שאמרו רז"ל מאמר תכין הרב דברי פי על)עה(

 אחריו באין מאה שאפילו ראשונים מעשרה שהוא מי4
 אימא אלא דעתך, סלקא כולם שכר כולם, שכרנוטל
 שפיר שייך באמת זה דלפי כולם נגד שכרנוטל
 למלק כולם שכר נוטל שהוא כולם שכר נוטללומר
 להיותו ממנו נשפעים כולם כי לו, המגיע אחדלכל
 רק הקדושות. לכל המשפעת ראשונה הקדושהעד

 שהבאים דעתך סלקא וכי והקשה הבין לאהמקשן

 השיבו והתרצן שכר, שום להם יהיה לאאחריו
 שנוטל לומר רצה כולם שכר נוטל מאמרו"עאת
 4 לא דרוחניות לן וקיימא כולם כנגד שכר ידותחת

 שהוא הגם כן אם יתרבה, רק למקום ממקוםיעתק
 בידו ישאר זה כל עם לו, ומגיע הראוי אחד לכלנותן
 אמר זה משום כן גם ותבין והבן כולם, כנגד כןגם

 נ"י הרב כדברי מאה מספר דחק וכו' מא"השאפילו

 הלל למד מדליקין במה בפרק דירן בתלמודא גם)עו(
 לרעך ואהבת הוא אחת רגל על כולה התורה כללגר

 הוא פירושא אידךוכו'

 ההוספותמעין
 כולפ שכר נוטל ראשוניפ מעשרה שהוא שמי רז"ל למאמר ביאור*

 מתרבה אלא נעתק אינו שהרוחני זה כלל ע"פ שמבאר א מוהרצ' רבינו מדברי עוד*



 החיים לעץ ודרךהקדמהנו
 גדול כלל אדם, תולדות ספר זה אומר עזאי כן זה, פסוק על בתורת-כהנים ז"למאמום
 דברים ספירות הוא כי ממנו שנראה זה בפסוק שייך ולימוד מצוה מה לדעת וצריךממנו

 תולדות ספר זה מן נובע כמוך לרעך ואהבת כי מובן, ז"ר האר"י דברי לפי אבלבעלמא,
 יבין. והמשכיל נשמות. של אחד אדם הם הנבראים שכל אחראדם,

 של שמו אשר מישראל עשרה כוונת תכלית הוא זה בזה, המוסר מן כמה אחי,רהבה
 אמנם עליהם שמו מיחד והקב"ה אחד, העשרה מן נעשה ומתיחד, ומתברך מתקדשהקב"ה

 אפילו לומר, )רצה רבים של בתפלתן מואס הקב"ה שאין הגם לבבות, פירוד ח"ו ישאם
 ימאס, לא כביר אל הן שנאמר שלימה( אחדות באחד אחדות להם ואין ח"ו רביםכשהן

 החשיבות. בתכלית אינו אבל ממאס שאינו נראהאמנם

 האל יחוד בשורש העמוקה, הזאת החכמה עסק ידי על אם כי יושג לא הזאת המצוה והנה ישראלארבת
 י ע רקמוצנת

 את לאהוב זו מצוה לקיים יכול או העולם, מן נפטך וכאלך לי"י ל
 בראותו חבירו על ידקדק לא ואז הוא, בנפשו כי ידע כי וד"ל רעך, בלשון הנאמרחברו
 י שמץ איזה בחבירו הרואה האדם כי הבעש"ט בשם אומרים שמעתי וכן שלם. בלתיאותו
 הוא עצמו של ופניו הלטושה, במראה רואה הוא כאלו בעיניו ידמה טהור, בלתיונדנוד
 עם אחד באחדות המה ודבריו דבריו.ע' כאן עד חבירו. של ולא הלטושה( )במראהרואה

 גוף המה הנשמות כל איך יראה עלמין הח"י ביחודי החכמה ע"י וזהו ז"ר. האר"ידברי
 האהובים אחיי לכן שם. עומד שאחר סוכר במראה כשרואה דעה חסר הטפש זה ובליאחד,
 [ לידע האדם תכלית זהו כי הפרט, כל סובב זה על אשר בתורה גדול כלל זהו אשרתדעו

 מתעלית הקדושה( )איך בחכמה שמסתכל אחר ממנו, יותר בעולם גרוע שאין עצמך ,1נ1לו1ע האדםתגלית
 שפלותלידע

 וזהו העילות. כל עילת שמו וברוך הוא ברוך סוף אין עד לעילה לה ל ל ל ל
 רק כטעם האהבה, ומקור שורש הוא ובדעת הכלל, הוא הדעת הוא המצות כל כוונתתכלית
 כשיש וח"ו בשלימות, הוא היחוד אז הדעת בשלימות האדם כאשר והנה וכו'. ידעתיאתכם
 מחבירו יותר יודע הוא אשר וסובר יפה, בעין אותו רואה ואינו חבירו על אחד ושנאהקנאה
 חבריה מן חד דאפריש מאן וכל א'( )תיקון בתיקונים נאמר עליו מחבירו, וטוב חכםויותר

 וברוך הוא ברוך הבורא יחודי בנטיעות קוצץ כמו ר"ל והוא בך, אפריש כאלואתחשיב

 מהרצ"אהומפות
 וחשב שהתיישב והשיב זה, מה תלמידיו ושאלוהו מאדם שבת חילול הבעש"ט שראה שפעתי וכן )ע40

 השמים מן שהראוהו בידו יש שבת חילול איזה המחשבה, ובהתבוננות בתימהק ועמדאחד

 ההוספותפעין
 חטא אותו מעין מצוי בו גם כי להראותו מלמעלה אליו היא שלוחה האדם, לעיני הבאה עבירה שבל זה ענין מבאר*

 תשובה דרךולחרותי

 עצמו שפלות ידיעת לענין מקום מראה*



נו טוב ועשה מרעסור
 יש שבאמת הגם הנה חבירו, על במעלה עצמו שרואה רק חבירו את שאוהב הגם והנהשמו.
 גוף הוא שהאדם הגם כי בוודאי, בחוש כנראה בראשית יוצר של בגדולתו ומדרגותמעלות
 הראש מעלת זה כל ועל הגוף, לכל תענוג מגיע פרטי אבר לאיזה ותענוג שמחה וכשישאחד

 הראי יתגאה יא והוא הראש אני אבל חבירי את אוהב שאני האמת לומר האדם ויכול רגלים, של על גדולה4
 הרגלעל11

 היפך נדנוד זה אין ולכאורה מדרגות, כמה ובזה הראש, נגד הרגל כמו שפלהבמדרגה
 הוא הראש אשר באמת, הוא הרגל על הראש מעלת כי בשלימות, אינו זה גם אבלהאהבה,
 הוא, נחשב ובמה דעתו ויקלקל ראשו יכאב אוי הרגל לו יחסר אם יודע אשר הדעת,משכן
 אחר הרגל על הראש יתגאה ואיך הדעת, שלימות לו שגורם אחר לו שוה ממש הרגלונמצא
 לייחד ריומא, ב' בפרק יחד, והרגל הראש שהקריבו הטעם הוא )וזה אחד גוףשהוא

 עד לעילה מעילה נוגע הדבר וזה בו, מגיע כביכול אבר באיזה חסרון וכשיש בתחלתו(.סופו ולנעווי
 בזמן ובסנהדרין בעירובין שאמרו"ל כמו שמו, וברוך הוא ברוך כביכול הראשונההסיבה
 למטה מסתכל כשהאדם זה וכל מזרועי. קלני מראשי קלני אומרת מה שכינה מצטערשאדם
 גדלות וכות נגד ראש למעלה בלבו בהסתכלותו אבל חבירו, נגד במעלה עצמוורואה
 על אשר האדם מכל שפלותו גודל יראה לב חכם כל בלב הצפונה בחכמה אלהינורוממות

 אם כי בו, תלויין הכל שבעולם הגריעות כל כי ויראה שיחנא, גמלא לפום כי האדמה,פני
 האמת אם לחבירו, )ובפרט הדור כאב לכל מרפא היה באמת אל אל ששב אחד הואהיה
 כמו טובה, בתוכחת בידו ולהחזיק להדריכו מחויב טוב, אינו ח"ו וחבירו טוב שהואאתו

 מוחלין ששב יחיד אפילו לקיש ריש אמר ביומא כדאמרינן קדושים( פרשת בזהרשכתוב
 לרגל, כאב נמשך האיך ואפשר העולם. מן הרע כל מסיר והיה בשבילו, העולם )הדור(לכל
 ואין ח"ו. נגף באבן הרגל נתקל זה ידי ועל דעתו, והסיר בשלימות היה לא הראשכי

 את הציל לא למה בשלימות, שלם עצמו ויודע שרואה ומאחר למשכילים. בזהלהאריך
 גרוע והוא חבירו לנזק הגורם הוא נמצא רע, וצמיחת השטוחים מן לחבירו ובפרטהעולם

 לישב נפש ההורג שצריך למה טעם הגולין הן אלו פרק מכות במסכת וראה בא ממנו.עח4
 גביה אליהו בא שלא שם לוי בן יהושע דר' ומעשה הגדול, הכהן מות עד מקלטובעיר

 מהרצ"אהוספות
 דמעה "~~תנותו פני על אשר האדם מכל מאד עניו להיות ע"הרבינו מקרוב ששמע שנזכר עד זה, מאדם שבתחילול

 אנושי מין לעפם שאין עצמו את בראותוהאדמה נקרא חכם התלמיד כי ושתק, חכם דתלמידדלותא
 הוריד והוא ויורד, שמים עולה להזנתמדריגתו הקדוש. בזהר כמבוארשבת

 את בצמא שותים תלמידים וכולם לישראלהתורה למשה אפשר היה האיך פשוטו פי על נבין בזה)עת*

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



 החיים לעץ ודרךהקדמהנח
 איננו אשר ימצא בזה והמשכיל שלו. פרסאות מאות שלש בהוד אחד איש אדיהדאכל

 אחד. אחדות על סובב והכל הזה, הענין עמוק עמוק כי להאריך,יכולת

השגג
 הרע .רה

 י הוא הרע נמשך מאין כי כולה, התורה לכל גדול כלל שהוא חבירים באהבת נ1לתא' ! ז"שיו
 והפסולת התאות כל נמשך ונמצא וריעות. אהבה בהם היה שלא רמיתו, קדמאין מלכיןמן

 ופגם, וביטול שבירה במידות בהם היה ולכן  אמלוך, אני הגאוה היא  הטומאה אבות  אבימן

 האריכני רבינו מדבריכנודע
 האדם אם אמנם ז"י.'ט ימהרח"ו  קוער-הקדושה מספר וכנודע

 אחריה שאין באהבה אחד באחדות בתורה עמיתו חבירו את ואוהב חסד אהבת חייםהחפץ
 וקיצוץ פירוד בהם היה אשר הנשברים וכלים הצינורות תיקון זו במדה מעורראהבה,
 )רצה רעות המדות כל שורש זה והנה עולם. של אלופו אלוף מפריד היה( )ואשרבנטיעות
 בהם אשר טמאים, ועופות בהמות כמו בעולם, אשר הרע כל ושורש הכלים( שבירתלומר
 הדבוק המאוסה והערלה ורמשים ושקצים ונבלות חיה כמוה שאין הטרפה ושורש הרעדבוק
 באהבת אמנם קדושים. ופרשת שמיני פרשת בלקוטי-תורה עיין שבתורה, העריות כלבה

 עבודת סדר פי על ומאודם, נפשם ובכל לבם בכל י"י את העובדים חבירים אהבתישראל
 לחבירו ממנו הזאת האהבה מבחינת אשר מזה נמשך הקדושה, חורתינו פי על אלהינובית

 העולם. לכל טוב רב ממשיכין שלימים רכשהצינרררת עלירבים, רמדרת בצינרררת אהבה גררמת ש1רשהאהבה
 ומקבלין ונותנין מושכין היושר, בקו צלולים טהורים מים הרהטין ומושכין שלימים והכליםע:%1:::

 1תכל.ת1הת1רה
 קכ"ב( )דף נשא פרשת בזהר ועיין זה.פ על סובב התורה וכל התשובה כל גיא רנ יל

 מהרצ"אהוספות
 מכעיסים פעמים כמה ראה הדור אנשי ואתדבריו,
 חשד משה שאדונינו יובן הרב דברי פי ועללבוראם

 כן על ח"ו, דעתו בהסיח לזה הגורם שהוא עצמואת
 רא"ש להיותו מהם יותר לעניו עצמו אתהחזיק

 והבן אותם, כוללת ודעת"ולכולם

 אנשי לפני מאמרינו קדם כעניינו אנחנו גם)עפ(
 והמדות התיקון, נעשה השלום ידי ריעלבריתינו
 וכיוצא והאהבה היראה דהיינו נקודות בסודשהיו
 התפשטות, בלי בכחו רק דהיינו נקודות בסודהיו

 בהתפשטות פרצוף בסוד השלום ידי עלנעשים
 המדות כל ונכללים הגוף, שטח בכל בפועלמדותיו

 וכיוצא. באהבה יראה ביראה אהבה בזהזה
 ר' בקבלת ויערים הרל"א בלימודיוהמשכיל

 ושראי

 זה נעשה השלום ידי על דוקא למה הענין יביןסרוג

 התיקף בסוד עץ-חיים בלימודי והמביןהתיקון
 והבן הענין כן גם יבין הדר, החדש מ"הדבחינת

 גבורותיו, האדם לבני להודי"ע הענין היהשבתחילה
 ואין מלכותו הד"ר כבוד התיקף בחינת כךואחר

 רז"ל שאמרו מה תבין דבר ממוצא כילהאריך,
 תראה שהרי ברכה, מחזיק כלי הואשהשלו"ם
 היו לא והשלום האהבה בהעדר הכליםשבשבירת
 השלום בבחינת כך ואחר ונשברו, הברכהמחזיקים

 מלבוש זה והרכב"ה, הברכה בכליהם מחזיקיםהיו
 והתבונן ביןלזה

 בידינו סימן אשר במדרש שנמצא מה תבין ומזה)פ4
 שיפתח הוא בימינו במהרה שיבא האחרוןשהגואל

 ההוספותטעין

 התומ"ת שעא והבירור התיקון היא ועבודתנו והגאות, הכלים משבירת הוא הרע שורש כי ומבאר מוהרצ"ה מדבףעי

 עצמווביטול
 המריבה וגגות השלום במעלת ומ"רצ'ש1 מוהרצ"ה שלמתורתם



נט טום ועשה מרעסור
 מקין נפרד הקני וחבר חזי תא לשונו, וזה האדם חטאת מכל יעשו כי אשה או אישבפסוק
 זכאה וכו' באורייתא למלעי בגין דא כעופא במדברא קנא דעביד כו' משה חותן חובבמבני
 בעי שטיא חד קם בארבא דשאטין ימא למפרישי מתיל עלמא, לכל פגים עד וכו' נשבר

 הספינה נקב תסתום שלא זמן כל הקדמוני המשל זה וידוע המאמר. כל שם עיין כו',לנקבא
 הספינה נקב סתימת אחר אבל הספינה, תטבע שלא מתוכה המים להוציא יכול אתהאין

 ובאהבת המעוות, את לתקן תוכל וגרמה הכלי שבירת תיקון אחר בזה כן הספינה. תציל בקל4
 כל ולהמשיך הרע כל להסיר נוכל זה ידי ועל העליונים, במדות אהבה מעוררתחבירים
 להחבירים כתבנו וכן זה, בדרך כן גם בזה הארכנו הטהרה מקוה לשאלת ובתשובההטוב.

 המעוות ושורש מקור לתקן העבודה, תכלית להיותה זו מדה על בזה ומוסרים ענינים בכמהי
 כניסת דרך הספינה, נקב לסתום טובים, ומעשים לתשובה עיקרית זו ומדה נובע. הואמאין

 ל"ט(. )דף י"ס בתיקון עיין הים. גלי הזדוניםמים

 א הסטהתגרות
 באהבתדוקא
רעים

 בין פירוד לעשות זאת, במדה דווקא מתגרים שהחיצונים תדעו וריעיי, אחיי בןעל
 שלוה, שלוים והגוים השם ועובדי הצדיקים ובין הגדולים, בין והקטנים הקטנים,החבירים
 הרבים( )בעוונותינו אחדות הזה בדור להם ויש ביניהם ושלום אחדות אחרא הסטראועושה
 ומפריד ר"ל אחרא הסטרא מתגרה השם ועובדי החבירים ובין וכו'. מיום נהיתה שלאמה
 שלום אחוה אהבה הישראלי בנפש להתאמץ לו יש והשכל דעה י"י חנהו ואשראלוף
 אחר אחיי תאמינו ביותר. החבירים ואהבת ישראל אהבת שיהיה המדה, זאת לתקןוריעות
 בים. קנה כנועץ אפילו בזה לדבר שיש מה לכם אומר אני אין בשר, ויגיעות האריכותכל

 תלמידיאהבת
 בעש'שה

והאריז"ל

 משתוקק הייתי מאד מה הבעש"ט תיטידי מן אור בהתנוצץ טליא הוינא כדונהירנא
 חקר. לאין היה ואחדותם לזה, זה אהבתם בראותי בהם נפשי ומדבק ומשתעשעומתאווה
 אהבה )וכמה והראוי הנאות האריז"ל תלטידי בין החבירים אהבת הגלגולים בספרכמבואר
 הגדולים ההרים התנאים הזהר בעלי ובין ותלמידיהון(, הבעש"ט תימודי בין ראינואשר

 בזהר עיין להאריך, אין לחבירו, אחד ומפארין ואורין בנשיקין לזה זה נשקו כמהליעלים,
 ועתה במפורסמות. להאריך ואין לספר ואין ז'(. )דף שם עיין ליה, נודין אחדי אנןויקרא

 מהרצ"אהוספות
 שלום הברית בנתינת יבין והמשכיל הצינורות כי שלום משמיע טוב מבשר רגלי כמד"אבשלום,

 משמיעמשית
שלום

 בימינו, במהרה בעולם שלום ויעשה שיבא לפנחס מסוד הניצוצות הבירור גמר התיקון גמר יהיהאז
 בעצמו. אליהו הוא כל ויתוקנו וקיבוץ, לתיקון והפירודהשבירה

 ההוספותמעין
 העבודה תכלית שהיא החברים אהבת ענין בביאור ומרחיב המקוה", לשאלת "בתשובה כתב באשר מוהרצ"ה במקו"א*

 במקוה( הטבילה זהותן )וכיצד ורעות אהבה בהם היתה שלא המלכים ממיתת הנובעים הסיגיםבהפרדת

 יסוד האמת עבודת שהיא אחים, אהבת החברים, אהבת בענין ממכתביו אחד כאן ונעתק לחברים, מכתבו אל מרמזמוהרצ"ה*
 טובה מדה ולכל למעשיש לתשובה לתורה פנה ממנה יתד ממנה שבלב, והעבודה החסידותכל



 החים לעץ ודרךהקדמהם
 בכדי החבירים בין ומחלוקת פירוד לעשות אחדא הסטרא מן ממלחמה היה כמה הזאתנעת

 למען והאפיקורסים,  הרשעים האומות בין ואחדות( )שלוה שלום ועושה אלוף,להפריד
 נדבר. ומה נאמר מה הגאולה, לעכב בגלותנו בסבלותינו עודענותנו

 עדרים, עדרים האמת שתעשה מלמד כאמרם האמתפא מהעדר צרמת זה רריעיי, אחח אשנבן הפירודגרם
 ומעט האמת.פב משיג זולתו ואין לבדו האמת לו לבדו, עדר עדר שונים, וחילוקים בסברות ~מן2ע

החנמה
 וזה זאת, נצמח בדור אשר והדחקות העניות גודל מחמת אשר זכרת, ללמוד לי

 דרכי מן והמדע חכמה מחסרון אשר עלמין רבון אגיד האמת אמנם ורואים.פג ליודעיםמובן
 בחכמה לעסוק שלא היצר בהסתת והבריח הדלתחים סגרו אשר אבותינו אלהי האליחוד

 קוהיה. וכמעשה ח"ו, ורשע קל נעשה בה העוסק שכל לומר רע שם עליה והוציאוהפנימית,
 מי ידעתי לא החכמה, זאת ללמוד התחלתי שנה עשרים כבן ערך בהיותי כי אחי תדעאבל
 גדולים ומוסרים שמים יראת כלו הזהר ספר הלא הזאת, החכמה על דברים עלילותשם

 מהרצףהוספות

 לך אין כי וכיוצא, ממק בעסקי מחלוקת להםיש יחדיו ושלו"ם אמ"ת וריעע, אחיי נא התבוננו)פ4%
 איש לכל פרטי זמן אטה ויש שעה לו שאיןאדם העיקר ובאין ו', כן גם 12הוא ומילואה ו'תמים,

 האלה האנשים אבל זה על בתשובהשמהרהר והתבונן בין המילוי יבא מאיןוהשורש
 בחושבם מתשובה רחוקים הם הרביםבעוונותינו

 שתעשה הרב, שפירש כמו כך ז"ל מאמרם פירוש ם אושים מצות. בזהשעושים כבירים ימים זה )בעניינו( אנחנו גם פירשנו כבר )פב* בגנות לדברשלא
 רברים תשמעו אם אפילו וריעיי, אחיי איעצכם והנה ילך אחד שכל הענו לה והולכת עדרים עדריםהאמת

 הדור, לגדול לכם בדוק אשר גדול אדם מאתה כאלו הדרך שנהו בשכלו כמדומה יתברך להשם לדרכו4

 בעסקי אליכם יאמר אשר לכל  כקולו  וזסןפוו שמוע שהו ח"ו, שקר הוא חבירע ודרך הנכונהוההליכה

 תאבו לא אבל לבכם, לוח על תכתכם ועבודה תורה והבן  לעצמה, להוהולכת
 12הוא כיון אדם, בני שום בגנות לספר תשמעוולא

 לא אם וחשה, מנביא אפילו לקבל אסור התורהמר בקרבו תוקד אש כי זה, בנירת האריך נ"י הרב)פת
 כי יאמר אשר ישראל לכל אמת לנביא המוחזקנביא רבנן ידעו אומר ואני בדורותיה נעשה אשר כל על4

 ואם הכרמל בהר אליהו כגון שעה, הוראת זההוא מה בדורותינו הצמיחה שאת עלה ועברין מילתאהא
 על סרה לדבר הדור לגדול הענין זה יבא מאיןתאמר שאין הנפש, בעניני הן הגוף בעתני הןומהצמיחה

 הדור עוונות אפשר ויראה, תורה בעלי אנשיםכמה יתברך לעבודתו עולם הליכות ברורה הלכהלס
 דברים ועוד אוהיו. אלקינו י"י מנסה או זה, כלגרמו מסית והיצר וכר, פוסל תה וכר פוסל זה כישמו,
 של כללו סיפורם. יארך בזה, לתרץ שישעתיקים נחת  עושה ובזה שמים לשם כן שעושה אחדלכל
 לספר אדם לשום לשמוע שלא יבץ המביןדבר, אשר עם המון ממחלוקת גרע זה והנה ליוצרורוח

 ההוספותפעין
 שוים וכולם אחת ומטרתם תכליתם שלהם, שאינו ברבי לזלזל שלא התלמידים בחובת ומוהרצ"א מוהרצ"ה רבותינומדברי*

 אך לשפהימים, שזה בתואנה לפירוד גורם היצר העם להמון ענין אינה עצמם הצדיקים שבין המהלופת גםלטובה
 דוקא האחוה חשובה דמשיחאבעקבתא

 לשם ובהוספות ח עמ' לעיל ראה הזוהר ס' מוסר בענין*



מא טוב ועשה מרעסור
 שמו, וברוך הוא ברוך הבורא לעבודת ממש שערה וכל אבר כל לקדש איך קומהבשיעור
 תנועה בכל י"י דבר לבקש וחוקר החופש ראש וסערות תסמר ממש די האר"י בכתביובפרט
 מהסתפח לרחקם עליהם היצר בהסתת הטפשים שדמו כמו להיות זה יכול ואיךותנועה.
 יכולה אין וכו' דיו הימים כל אילו באר, די אין נועם אמרי דבש צוף בנופת י"יבנחלת
 ברוך הבורא יחוד שרשי יודעים שאינם זאת ועוד מעדנים. מיני כמה רשות של חללהלכתוב
 אמתת במדרגת מיחדים אינם כי השם עובדי החבירים בין מחלוקת נעשה זה ידי ועלהוא,
 אמת הטעם שזה הגם השפע. נחסר זה ידי ועל שמו, וברוך הוא ברוך בשמותיו אמתאחד

 תחיה אשר החכמה שפע לחסרון הוא אבל ודוחק, ועינוי מעוני מחלוקת הוא זהשבשביל
 מקלקל. ח"ו נעשה החכמה שמן באומרו מסית והיצר היסודות, קלקול נתהוה ומזהבעליה
 חסיד אותו שבקש וכמו לעולמים, היה כבר שהיה ומעשה מזה. גדול רע שם יש וכיאחי,

 לצאת הרוצה כל הראשונים שבדורות אלמא וכו', כסיעת סיעתינו תהא שלא ברכותבמסכת
 הגבר אשרי י"י טוב כי וראו טעמו אחיי, כן ועל חפשית(. )כידו נתונה )והבחירה(הרשות
 נפש, ובכל לב בכל תדרשנו לנפש לקויו י"י טוב אדם. וחומר וקל גבר אפילו בו,יחסה

 ושלום. ואמצווחזקו
 התפלהכוונת
 המת"נהיא

והדביקות

 נכון החכמה עסק בלא בודאי טוב, ועשה מן ז"ר מהרח"ו שם שביאר התנאים שאריוהנה
 התפלה, בכוונת לכוין שכתב במה זולת פד דברים בהם לנו ואין לקיימם, נפש בעללכל

 היום כל אדם יעמוד אם לי תאמין כי העמידה. בשער המבוארת בכוונה דווקא הכוונהשאין
 ארוכה כי כתקנה, בכוונה אחת תפלה יגמור לא בתפלתו בה ויעיין בה ויאריך זובכוונה
 בני עם מדרהון די הזה עולם עניני מכל המופרשים עליונים לקדושי אם כי מדה.מארץ
 בדור אבל עולם. של בדומו ועומדים הפנימית המלך בית בחצר העומדים הווין, לאאנשא
 ובשורש שם המבואר הדברים באורך במחשבתו ישוטט אשר דא, סביל מוחא כל לאוהזה

 פנים לזווגם לעולם מעולם ועליותם והפרצופים הספירות בזווגי עליונים אורותתיקון
בפנים.

 ותו תפלהבכל
 ברזאיתקשר
דצדיק

 המחשבה"ה בשרשי מחשבתו ומדבק לי"י נפשו במסירת התפלה כוונת עיקראמנם

 הגשמיות התפשטות מדרגת וזה במציאותו. בטול למדרגת בא עד לי"י, נפשווישפוך

 מהרצ'אהוספות
 ונדבר פרטים, אתה בהם לדבר לי יש הקטן לי )פד( לא כן וגם הדור גדול מאתה כן ישמע אפילובגנות,
 השם. ברצות לקמן השם ירצה אם בהם תירוצים לעצמו יבקש רק המספר, הגדול עליהרהר
 בשורש עצמו את לדבק האדם כערוכה )פה( ודי וכיוצא. רבו אחר להרהר יבא שלא בלבולתקוע

 יכפן האיך דעת ילמדהו יהברך השם אזי המחשבה באמת להחפץ הערהבזה

 ההוספותפעין
 סוהרצ"ה בדברי ונשנים חוזרים לה', הנפש מסירות התפלה ענין עיקר נהיות אלו דגתם*



 החיים לעץ ודרךהקדמהמב
 ברורין לברר התפלה עיקר כי ז', פרק התפלה בשער יעיין ועיקר בשולחן-ערוך.המבואר
 מ"נ נפש מסירות ובהעלאות בדביקותו, נפשו שורש מן הטוב ולהעלות הרע להשליךהיינו

 ותפלה, שמע בקריאת אמ"ן בקשר עצמו ויקשר כחו, על ויתר כחו בכל לי"י נפשובשפיכת
 העובדים הצדיקים ובמעשה בטוב נפשו בכל ורצונו חפצו אשר תעלומות יודע עליוויעיד
 של שמו ויתקדש יתגדל אשר י"י עם ועל י"י על בשאלתו נפשו על ויבקש אמת.בלב

 זו במחשבה ויעסוק[ אחר: ]נוסח ויעמיק )ורעיון(, ואבר תנועה בכל שמו יתברךהקב"ה
 כחו.בכל

 דרכי חפץ דברי בהם למצוא בהם עצמו וחגע ילמוד בפרי-עץ-חיים הכוונות סדראמנם
 ומקיף, פנימי ופנימות, בחיצונות ונשמתו רוחו נפשו להעלות איך הוא, נורא כי י"יעבודת
 אודות פרצופי וספירות מדות משדשי מחצבם, מקור שורש אל נשמתו כלי נצוציאורות
 אין עד דרגא בתר דרגא למאצילו, לבוראו ליוצרו לעושו אתגלין, דלא סתימין דקיןנעלמים
 הוא עיקר התפלה בשעת אבל מרבותינו. קבים וכן ומדרגתו, שכלו לפי הוא, ברוךסוף

 בשלח פרשת בזהר ועחן בזה ודי אביו, לפני המתחטא כבן בנר"ן לי"י נפשושפיכת

 מהרצ"אהוספות
 הארט"י הכוונותכל

 בכתב מהמבואר ויותר ויותר
 אדם יוכל במחשבה אשר והבן אחת, כרגעהכל
 וכמה כמה עם מפואר בנין ברגע ביחדלחשב
 והבנין ההיכל לעשות כן שאין מה וחדרים,היכלות
 שהייה, צריך מזה ולספר לדבר ואפילו רב, זמןצריך
 נכתבו ח"ו למגנא וכי לך יקשה לא ובזה מאודוהבן
 וכפי השמים, תחת חפץ לכל עת כי הכוונות,אלו
 זה בדרך פעם הכוונה בידו יעלה כן הנשמההכנת
 דברי האמת קוטב על סובב והכל זה, בדרךופעם

 הארה"ק.מרן
 עולם שבכל מרבותי שקביתי וריעיי אחייותדעו
 יראה מחדש להתעורר צריך והיכל היכל ובכלועולם
 יותר ניכר מחבירו שגבוה עולם בכל כיואהבה,
 די ואין שמו, וברוך הוא ברוך המאצילגדולת
 למשכילים, זה רשמתי ממנו שלמטה עולםבעבודת
 כמוהם כמוני יתברך, השם יעזרם בעת ויבינויראו
 חובת כעל במשל נא התבוננו יעזרני יתברךהשם

 מעולם, הסוהר בבית נתון היה אשר מהילדהלבבות

 בית על שולט שהוא המלך בשבחי משבחוהיה
 בכל ויותר יותר הודיעוהו עד יותר, ידע ולאהסוהר
 עולם שבכל בתשובה, הענין וכן מאוד והבןפעם,
 הענין ידוע ידידיי והנה בתשובה מחדש לשובצריך

 כל לאו לבו בהתגלות בפועל ואהבה יראהשלהיות
 המונע, החומר עכירות מחמת פעם, בכל זוכהאדם
 ברוך סוף אין בגדולת שיחשב הגם זה בשבילאשר
 צריך כן על ופחד אימתה עליו תפול לאהוא

 הם שהם ויעקב, יצחק אברהם באבהןלאמלכא
 יראה לנו ויש ותשובה, ואהבה יראה לנוהורישו
 מוכן שבקלים הקל זה בשביל אשר מסותרתואהבה
 השם קידוש לידי בואו בעת מיתה יסורילסבול
 הוי"ה במחשבתו לצייר צריך וכן כנודעיתברך
 בחינת שהוא אלקי"ם בניקוד והוי"ה ציר"יבניקוד
 אהבה, לבחינת סגו"ל בניקוד והוי"התשובה,
 פעם בכל תה יראה. לבחינת שב"א בניקודוהוי"ה
 ותשובה ואהבה ליראה מחדש להתעוררשרוצה

 יבין.והמבין

 כוונות" הבסדר
 דרכיימצא

 ובתפלהעבודה
 לה נפשוישפוך

4,
 צריך עליהנכל

להתעורר
בתשובה
 רובאהוי

 ההוספותמעין
 מסייעת אבות מעשי וזכירת ההתבוננות לרום ושמים ארץ, בנחי' עומדים שעדיין נראה מעלה מעלה שעולים שככלבענין
 המיוחדים השמות כוונת בחובת-הלבבות המובא כמשל הפסק ללא מעלה מעלה בהן לעלות ויש והיראה, האהנהלעורר
 המדות ושאר אהוי"רלעורר



מג טוב ועשה מרעסור
 המעלות שיר פתח חייא ר' ע"ב( ס"ג )דף השבת את לכם נתן י"י כי ראו המתחילבמאמר

 בהקדמתי בזה עוד )ועיין בכלל התפלה דרכי תראה ושם שם, עיין כו', קראתיךממעמקים
לפרי-עץ-חיים(.

 י' קדושות ד' אמנים צ' דצדיק, מרזא הדברים לקיים ז"ל פהדח"ו שם שכתב מהוכן
 ובפרט בתורה, ובלמדו תפלה בכל עצמו לקשר גם השפלה לדעתי ברכות, ק'קדישים
 לאהבת וחסד, צדקה רודף ויהיה דצדיק. ברוא עצמו ולקשר ליחד הכל וו, בחכמהבעוסקו

 לקח.פי ויוסיף חכם וישמע לצדיק, מצדיק חיל, אל מחיל ילכוצדיקים,

 מהרצ"אהוספות
 אחרי תתורו ולא פסוק יקיים הרהור ח"ו אליו עולמים ח"י צדיק בסוד הם הללו הבחינות כל)פו(

 דעתו יסיח שלא כך אחר ולכוין כרגע, ממנו המחשבה בהסירלבבכם

 קדישת גג יוכל בבינה יתברך השם לו שחלק מי ת השם זה מדברי הקונטרס בעל הרב שהשמיט הענשיםכי
 באמור יתברך, השם לאהבת יעלנה טובה לא הקלושה לדעתינוהנצרכים 4 במחשבתו בנפול רהיינו לשורשה, דה ל ת על ל פרטים איזה בהם נדבר בעניינו אנחנו טהרח"וטרן
 אהבה מעולם ניצוץ איזה הוא זה כל הלא בלבו זולת התפלה, בעת מתפילין דעתו להסיח שלאא(
 בשורש לדבק לי וטוב הכלים, בשבירת שנפל לכאורה הנה לשונו כאן עד תורה ועסק עמירהבעת
 זה כל כמבואר מהשבירה, הניצוץ יעלה ואז האהבה רק דייקא, בחכמה להעוסק דחסידי ממילי זהאין
 קשור שעדחן מי תדע אבל הבעש"ט. תיטידי בדברי באזהרות ארם לכל דגברא אקרקפתא מוטלחוב
 הדבר מסוכן ותענוגיו העולם אהבת עבותות בחבק לא הדין פי דעל בזה לומר דרצה אמת הןחז"ל
 הסדות העלאת ממחשבתו ידחנה תיכף אבל במחשבה,ערעמיק לא אבל ח"ו ראש בקלות רק הדעת היסחמיקרי

 בהשם יכוין כן פי על ואף וכו' תתורו ולא ו'ק"ם אמר וכאן בטור, וכמבואר מהתוספות והואבשכחה,
 שהוא סגול ניקוד בהוי"ה רהיינו דבר, לכל הידוע כלל דעתו יסיח לא יחפץ אלקים קרבת אשרמי

 מן עליו ירחמו ואולי האי וכולי חסד, אהבתבחינת ובמגן-אברהם מ"ר או"ח בב"ח  עיין כרגע,בשכחה
 וכן יתברך להשם אהבתו שורש להעלות השמים מוחין, בחינת הם התפילק להיות לי, הנראה אךשם,
 שבא, ניקוד בהוי"ה יכוין טובה, לא היראהבעתני לחכמה שלו חב"ד למועבד שרוצה מיוהנה

 בדעת הכל רק חולם בניקוד הוי"ה בהתפארות וכן יזיז לבל מעולה לשמירה צריך ביותרהאמיתית,
 גדולות, לעצמו ויבקש עצמו את יונה שלא והשכל' ישועבדו זה ידי ועל התפילין, קדושתממחשבתו

 ערום כל כן על העולם בתאוות קשור ח"ווהוא השמים מן סיוע לו ויהיה לקדושה שלו החב"דמוחי
 בדעת.יעשה עחן והנה בה ויצליח ולהבנתה החכמהלקניית
 ותפילין. בטלית מעוטף בתורה עוסק שיהיה צריך ג4 הרהור בלא לו אפשר אי דאם ל"ת ערוךבשולחן
 דעת תפלין שיעסוק כתב ובסידור בפרי-עץ-חיים כאןעד בבית-יוסף ועינן להניחם, שלא מוטב אשהתאוות

 להשגה יסעיתם חכמה מוסיפים הם כי דרבנו-תם, בתפילקבתורה הרהור דעל הארק-י ובכחשי ובמגן-אברהם,שם

 הם כי דרבנו-תם התפילין סוד ידוע באדם והשגה ידידי תדע והנה גדשנא"ל. השם לכוין טובאשה
 י ובכל דרש"י מתפילק נעלמים ויותר יותר,גבוהים בבוא עיניו, לנגד שמים מורא לשום בזהשהעיקר

 ההוספותמעין
 לכך המיוחד השם וכוונת המדות העלאת בענין ומעור מקום מראה*
 וגו המתהלל יתהלל סהפסו העולה לצירוף ושייכותם דרגת התפלין סגולת על מוהרצ"א של מתורתו עוד*



 החיים לעץ ודרךהקדמהמד
 מהרצ"אהוספות

 השם לכוין נראה לימודו בעת בתפילין שהכורפעם
 דרבנו-תם דתפילין הפרשיות ועל הצירוףהוי"ה
 "המתהלל התהלל הפסוק תיבות מראשיהיוצא
 והשכל דעת זה ידי על לו יתוסף אזי "וידוע,"השכל

 ולהיות להתקדש היכול לאדם אשרי בודאיוהנה
 נוהגין וכהיו כמו היום כל ותפילין בטליתמעוטף
 אלה בדורותינו פנים כל על אבל הש"ס, חכמיבימי
 כל על ומוחותיו, גופו לשמור כך כל אפשרשאי
 בתפילין שיעור איזה התפלה אחר ילמודפנים

 אפשר שאי ללבב יראה יתברך והשםדרבנו-תם
 את לקדש העמים, ארץ בטומאת ובפרט המר,בגלות
 האדם יראה פנים כל ועל היום כל לתפיליןעצמו
 מצויצת טלית וכדין, כדת ציצית מצות עליולהיות

 והנה הפוסקים. כל לדעת בו יוצא אשרכהלכתה
 לפרשת מקושש פריטת נסמכה למה במדרשנמצא
 חטא הכי דמשום הקב"ה לפני משה שאמרציצית,

 בראשו תפילין לו היה לא שבשבת להיותהמקושש
 לו השיב אז מלכותו עול לזכור במה לו היהלא

 זמן בכל נוהגת שתהיה מצוה לך אתן אניהקב"ה
 גם מזה לנו יוצא טובים וימים בשבתות אפילוועידן
 לילך אפשר שאי כגון בחול אפילו דידן,בנידון
 מצויצת קטן בטלית ילך פנים כל עלבתפילין
 כל ויזכור ויביט עלמא, דכולי אליבאכהלכתא

 לעשותם יתברךמצותיו

 הנהנין בברכת בפרט הברכות, בכל שיכויןג(
 לרוב והנה סופרים, מדברי מצוה הםהברכות
 דרבנן. מצות אפילו כוונה צריכות מצותהפוסקים
 על כוונה, בלא יצא דבדיעבד הפוסקים לדעתואפילו
 לי נראה והנה כוונה צריכות לכתחילה פניםכל

 חוץ היינו הברכות, בכל שיכוין מרן בדבריהפירוש
 ידי לצאת יכוין אומר, שהוא מה פירוש שיכויןלזה
 להעוסק רבא וטעמא חז"ל שציוו המצוהחובת

 עיקר כי שוים, ודיבורו מחשבתו שתהיהבחכמה
 הדיבור עולם עם המחשבה עולם לחברהיחוד

 ומצותם חכמינו מאמר לקיים לכוין כן וגםוהמעשה
 מוחי ולהאיר גורכו להשפעת נפלאה סגולההוא
 דכל הנהנין, בברכת הכוונה ובפרט שלוחב"ד
 והמכוין וכו'. להקב"ה גוזל כאילו ברכה בלאהנהנה

 והבן וכר הקב"ה ומייחד אלוף מייחדבברכותיו

 יחזק או שנאמר פרדים, בתורה עמל שיהיה צריךד(
 בהיותו תורה רזי לו שיגולה יחשוב ואלבמעוזי
 שלא לזהר וצריך לחכימין חכמתא יהב כדכתיבריק,
 מאדם שמע שלא מה זו בחכמה כשפתיויוציא
 עד וחביריו רשב"י וכאזהרת עליו, לסמוךשראוי
 ישא כי לגבר טוב התורה בפשטי הנה לשונוכאן
 לימודו מתוך הלכה לכוין להלכה הכל ללמודעול
 הדין יארע לא אפילו כביכול, הבורא רצון ישיגובזה

 ויושפע ושכלו נפשו יזכך לעולם ההואוהמשפט
 הבורא רצון כביכול בהשיגו העולמות בכל רבשפע

 האלו והדברים הללו התורה באותיותהמלובש
 ללמוד שלו את יעשה הוא והנה ים. מניארוכים
 לכוין בידו יעלה לא ח"ו אם ואפילו הלכה,לכוין

 עול אב בית אומר זה רז"ל אמרו זה על הנהלהלכה,
 אומר הלכה, של אב בית אומר אינו וזההלכה
 להשיג ורצונו שחפצו כיון אהבה, עלי ודגלוהקב"ה
 תוהים בניינים לבנות אבל הבורא רצון כפיההלכה

 הגם חריפות, להראות רק להלכה נוגע שאינומה
 כדי בחרותם בימי הבחורים למנוע שלא בזהגודעתי
 אבל התורה, חכמת חשק בלבם ולתקוע שכלםלחדד
 ללמוד האדם מגמת עיקר יהיה הזמןבהמשך

להלכה

 י פירושי בלימוד ימעט הללו בעתים לי נראהובתנ"ך
 ביה, דכולא כרכא שהוא רשי פירוש חוץהפשטנים,

 הפשט לפי ודבריו האמת, חכמי חז"ל בנתיבותכלול

 כהלכתהציצית

4,

4,

 מגמתעיקר
 לכרןהלימוד

ההלכה

4,

 הברכותכוונת

 ההוספותשעין
 כהלכתה ציצית מצות קיום בדבר נוספים במקומות מוהרצ"א אזהרות*
 לציצית מקושש שבין השייכות לענין נוסף מקום מראה*
 כוונה צריכות מצוות בענין מוהרצ"א בהם שהאריך מקומותמראה*
 הפשטנים והפרוונים בכלל התנ"ך מלימוד הילדים מניעת בענין מוהרצ"א של דעתו אריכות ביתר מתפרשת אחריםבמקומות*

 התנ"ך ~ימזד הגמדא לימוד המקדימים ישראל מנהג ומצדיק בפרט, הדרש(,מרחיקי



מה טוב ועשה מרעסור
 מהרצףהוספות

 נתיבות מדרכי נוטים ואינם האמת אדני עלמיוסדים
 בעלי שארי כן שאין מה חז"ל דבריאמיתיות
 מאמר יתאמר עליהם גם דורם שלפי הגםהפירם,
 בדורותינו אבל פשוטו, מידי יוצא מקרא איןחז"ל
 המופקרים כתות נתרבו הרבים שבעוונותינואלה

 להם, ניחא ובהפקירא לבם שרירות אחריההולכים
 אחד כל מחוייב בהם, הדיבור להרחיב רציתילא

 ציוו זה ובשביל חז"ל יסודות פי על בתנ"ךלהגות
 וקל והתבונן בין ההגיון, מן בניכם מנעו חז"ללנו

 לימוד להרחיק וחומר קל של בנו בןוחומר
 הראשונים בדברי זה כל עחן וכל, מכלהפלסופיא

 שלמה אמר אשר שהוא בסידור פהרח"ו שכתבוכמו
 אחיי ותדעו אמותיה מד' להרחיק וצריך זרהאשה
 וכהיתה הראשונים בדורות היה זה כל אםוריעיי,
 אמונתינו להכריח כדי שמים לשם הכוונההתחלת
 הגדולים מן וקצת בגלותינו, האומות עםבויכוחים
 היום וידעת עשה המצות לקיים כוונתם זאתהיתה

 כתב כאשר האלקים הוא י"י כי לבבך אלוהשבות
 כאשר זה כל ועם היגבות, חובת בעיהחסיד
 הפלסופיות חכמת אחרי לנטות ההמוןהתחילו

 שצווח וכמו המישור, מדרך נעו גם נטוהאנושיות
 עד פרובינצא יושבי על די הרשב,שככרוכיא
 החסיד ארץ  שהרעיש וכמו הגולה מקהלשהפרישם

 בפומבי שהראה החיים אור בספרו יעבטו יסףפוה"ר
 וקלי הנקרם השמד בגזירות הרבים כעוונותינואשר
 ירושה בלבם תקועה עולם אלקי אמונת אשרהדעת

 קדוש את ברבים והקדישו באמונתם עמדומאבותינו
 והחכמים וחייתם, נפשם למות והערוישראל

 אמיתיית האנושית בשכלם הכריחו אשרבעיניהם
 ביום כבודם את המירו פלסופיות, בחקירותהאמונה
 מובן זה וכל הנ"ל החסיד בדברי שם עייןזעם,
 לנו ירושה היא אשר האמונה כי התוריי,בשכל

 כל מנפשות המובדלת נפשותינו בקדושתמאבותינו
 סוף אין מקדושת לנו נאצל שכל הוא הנההאומות,
 גבול לו אין הזה ולשכל שמו, וברוך הואברוך

 הזה אריה השכל ימוט ולא יזח ולאוהפסק,
 כן שאין מה עד לעולמי ישראל נפשותמקדושת
 יש לזה אנוקר ושכל חקירה פי על האמונההמכריח
 איזה בהכרח ותמורה שינוי ח"ו ומקבל והפסק,גבול
 בריתינו אנשי לפני אמרנו כבר והנה לדעתומכריח
 בבקשתו הנביאים אדון הנאמן הרועה שאמרבפסוק
 יו"ד, חסר הוא דרכך, את נא הודיעני יתברךלהשם
 בגימטריא דאי"ק רבתי בכ' דרכך בזה,ואמרנו
 סודם ידוע הוי"ה, מלואי י"ג בגימטריאתשכחי,
 ובפאפר טעה בויקהי עשן מדות, י"גבסוד

 דרכיו להודיע ביקש והנה זי9. יהרפ"עהסולואים
 על המורה י' חסר הוא והנה מדותיו, י"ג דרכייתברך
 היא והיא החכמה, מן למעלה שהוא להורותחכמ"ה,

 מן למעלה מדות, בי"ג הנדרסות התורה דרכי כןגם
 בבקשתו דוד אמר וכן האנושית השכליותהחכמה
 ואץ וכו' באמתך אהלך אז "( )חסר דרכך י"יהוריני
 הגיעו כה עד הנה הענין בזה להאריך מקומוכאן

 בדורותינו אבל הראשונים, לדורות אפילודברינו
 החטאים הרשעים אלה מחדש קמו אשראלה

 לנפשם וערב להם, ניחא בהפקרא אשרבנפשותם
 ויהיו אורח, ומטים חיצוניות חכמת ללמוד שקרלחם

 עם תנ"ךלימוד
 דוקאפירש"

הרחקת
הפילוסופיא

4,

4,
 נפשיתאמונה
 אמונהנצחית,
 -שכלית
מוגבלת

 ההוספותמעין
 והדוי השעה לצורך בכך שעסקו הראשונים לדורות דמי ולא האמונה, חקירת איסור בדבר מוהרצ"א, של מתורתוליקוט*

 בקבלה לנו הבאות והתמימות הפשיטות שהיא המובחרת הדרך מעלת דורות אותם של הנשמות גלגול בסודוכן

 העיד וכאשר קיום לה ואין היא מוגבלת האנוש' השכל בחקירת הבאה זו ואילו גבול בלי נצחית אמונה שהיאמאבותינו,
 והעיון החקירה והאמונה הקבלה בדרך האלקות להשגת כוונתו הוא אף אביך אלקי את דע הציווי יעבוט( פ"יהחסיד
 במעמיהן ולא המצוות בדיני להיותצריכים

 אחר במהים יותר מהירים החכמה( מן למעלה שהוא )ועניינו יו"ד חסר הוא דרכך כי מוהרצ"א דברי'

 גודל על ומתריע המלכות, בגדירת הלוכדות החיצוניות התכמות מצד ההתנגדות התנכחת על בדבריו מוהרצ"אמדברי*

 גם להיות שצריכה רהרחקה בהם חלק לישראל ואין הגוים חלקפשל אלושהן מחכמות להיותההרחקהשצריכה

 ההתהלה ומהם בישראל, רעות מדות המטביעים וכו'( שמותיהם )לבושיהם, ונימוסיהם חוקותיהם ושאר העמיםמלשונות



 החיים לעץ ודרךהקדמהסו
 מהרצ"אהומפוה

 נגע פשתה כי להיות וריעיי, אחיי לעולםוטוב חז"ל דברי טהורות אמרות אלקים במלאכי מלעיבים עוזבי הדוררשעי

 במלכותא ובפרט הזה, האחרון בדור הלזוהצרעת תרמית לשון ובתוכם הקדישימי הםבמדישות מהםוההרחקות
 בניכם את להדריך זהירין הוו זדון, ממשלתחייבתא כל הקליפה להם ומדמה מצות, עול מעליהםלפרוק
 התורה בדרכי מנעוריהם קודש זרעהנעימים והם ההמון, להיישיר נימוסי כחק התורהחקות

 צידוניות זרע מאשה ולרחקם חז"ל,ובנתיבות כתף ונותנים עול פרקו האלה החטאיםהרשעים
 הגוים לשונות מואביותחיתיות עול תחת וחשתם וגופם נפשם ומכניסיםסוררת,
 ממצרים, בצאתם אבותינו זכות היתה זאתוהן מהם ללמוד גשמיים בגופים המלובשיםהקליפות
 את שינו שלא לשונו, וזה רבה במדרשכמבואר בתבנית התורה כבוד את והמירו חיצוניות,חכמת
 סלקין, ושמעון ראובן נחתין ושמעון ראובןשמם לשמועתינו, האמין מי השמאליים הקליפותשו"ר
 לוליאני לראובן ולא רופילא ליהודה קורין ה,1לא אדמתם מעל ישראל גלות מיום כזאתההיתה
 תאמר מה אלכסנדרי לבנימין ולא לסטים לאסףולא חותם נשואי קודש זרע שיהיו גוי אל מגויויתהלכו
 לקרות דעתך סלקא מהיכי הזה, למדרש ידיד, מן וחכמתם שכלם שואבים קודש ברית אותהקדוש

 פירשו לא ואילו ראובן ששמו כיון אחר שם לראובן הארץ נכר אל בישיןהסטרין

 שמם את שינו שלא כפשוטו הפירוש היהדבריהם רב הערב של הבירור גמר הן שהן וריעיי אחיי תדעוי
 להם הנולדים בניהם שמות משימים היושלא עמלקים מכת וחבירותיהם וימברי"ס יוני"סשל

 שפירשו כעת אבל לבניהם שקורין האומותכשמות עצמו בפני ונשאר הטוב נתברר והנה גבורים,נפילים
 ידידי תדע אבל לכאורה ביאור לו אין כנ"לדבריהם יסגי וחוצפא משיחא, עקבות אלה בימינו הרעחלק

 הקליפות חכמת היתה זאת מצרים בקליפותשגם ולדראון לחרפות יהיו במהרה הקדושה, צד נגד בהם את שינושלא
 לו היה אשר ישראלי איש לכל אחרים שמותלהשים בלי הצלול היין של השמרים המה והן עולםשמם"

 ביומא אבותיו לו שהניחו בקדושה קודששם הגמור הפסולת רק הטהור, יין ציחצוחיתערובות
 י וכחו אחיזתו הוא דבר כל שם להיותדמהולתא, הנברר הרע ולהיותם הכלי בתחתית הנבררהרע
 וממשלת הקליפה כח להגביר רצו ליודעים,כנודע הזרזיר הלך לחנם ולא בתכלית, הרע להם ערבלכדו
 נפשם להתפעלות נפשותם, על אחראהסיטרא בימי לחרפות שישארו המה והן וכו' העורבאצל

 בקרוא נפשם וכשיתנועע הקליפה, שם להםבקרוא בא משיחינו מלך נגלות הגלות בעת שיהיהאפילה
 ממשלת נפשם על יתגבר אז אחרא הסיטרא שםלהם תדעו וריעיי אחיי כן על ונושע צדיק במהרהיבא

 הגם בזה, רצו לא הם והנה מאוד והבןהודק, והמה חז"ל, כל מפי מנודים כבר האלהשהחטאים
 שם אחד כל על והעמיסו המלכות גזירתכנהיתה פי ועל וכו' הקודם וכל מעלים, ולא המורידיםמכת
 חבירו את אחד קרא ולא בזה התייחסו לא הםאחר, עמהם ומליישב עמהם להתחתן אסור חז"לציווי

 בעת עליהם הונחו אשר הישראלים בשמותרק דבר לשום לצרפם ושלא עמהם, וליתןומלישא
 הפירוש הוא זה אבינו אברהם של בבריתוהכניסתם ארור אומר הוא בנותיהם ועל שקץ הםשבקדושה,

 גזירת פי שעל רופילא, ליהודה קוראין היושלא מאן דגמירי מתשובה, הם ורחוקים וכרשוכב
 רופילא, שמו הושם יהודה שמו שהיה הגםהמלכות אם לתשובתם, תאמין אל בכן מיית ממינותדפריש
 ויקרא שנאמר הצדיק, מיוסף זה כל ולמדו אינךוכן להם טוב מחייהם, מותם טוב כי נפשם, בדכדוכילא

 ההוספותמעין

 ולאפיקורסות המצות כל עוללמחקת
 ומהמונם מהם הבנים בהרחקת והזהירות בהם החיתון איסור זמנו, של הערב-רב על מהרמ"א רבינו מדבריעוד*

 מכך המתחייב והייחוד לנשמתו, האדם שם שייכות בענין מרבוה"ק קבלתו את מוהרצ"ה מביא במקו"א*



מז טום ועשה מרעסור
 מהרצ"אהוספות

 יוסף ויצא וכו' לו ויתן פענח צפנת יוסף שם פרעה4
 בפסוק סמיכות לזה אין דלכאורה מצרים, ארץעל
 הטמאה בחכמתו שפרעה דברנו אשר הוא אךאחד
 שם לו בהונח אחרא הסיטרא כח עליו להגביררצה
 כח ידי על ויתפעל וכשיתנועע סטרו, פי עלאחר
 הכתוב ואמר הזדון ממשלת תחת ינתן הזההשם
 זכרו ולא השם בקריאת התפעל ולא בזה מיאןכיהוא
 שהעביר מצרים, ארץ על יוסף ויצא רק פקדו,ולא
 וחתימתו זכרו היה כן יוסף, מצרים ארץ בכלשמו

 מצרים ארץ בכל ובאגרותיובפקודותיו
 ועשר מאה בן יוסף וימת בפסוק מאמרינו היהוכן
 כן נמצא לא הנה במצרים, בארון ויישם וכו'שנים
 רק וכו' פלוני חיי שני ימי כל ויהיו רק מקוםבשום
 שנים ועשר מאה בן הנה ואמר צדקתו להורותהכונה
 מלכות תחת שנה פ' במצרים מושל היה כן אםהיה,
 אף הנה פענח, צפנת שמו להיקרא גזר ופרעהחנף,
 נתייחס לא כן פי על אף וימים עתים ברבות כן פיעל

 רק יפקד, ולא יזכר ולא פרעה לו שהניח השםלעולם
 לו שהניחו הישראלי הקדוש בשמו יוס"ףוימת

 על שכותבים במצרים בארון הושם וכןאבותיו,
 כמו פלוגי, ארון זה ויחוסו אחד כל שםהארונות
 לא כי ולהיות מצבות, על כן גם ישראל מנהגשהוא
 ברצון ונשתכח פענח צפנת השם אדם בן שוםזכר
 ולא יוסף ארון זה במצרים בארון הושם הצדיק,יוסף
 שממנו שאחריו הספר הסמיכות וזהו פענח.צפנת
 הבאים ישראל בני שמות ואלה ישראל, בנילמדו

 כמו ראשון ענין על מוסיף וא"ו ואלהמצרימה,
 בשם הקראות לבל במצרים נפשו את שמרשיוסף
 עצמם גדרו ישראל בני כל כן כמו אחרא,הסיטרא

 ושמעון ראובן נחתין ושמעץ ראובן ישראלבני
 והבןסלקין,

 למילדות מצרים מלך ויאמר בפסוק מאמרינווככה
 פועה השנית ושם שפרה האחת שם אשרהעבריות
 כאשר עשו ולא המילדות ותירתן וכו' בילדכןויאמר
 קשה הנה הילדים את ותחין מצרים מלך אליהןדבר

 דשני דמשמע לי, למה ויאמ"ר ויאמ"ר אחת זה,על
 שפרה האחת שם אשר ב' הוה ציוויים וב'אמירות

 מלך ויאמר למימר ליה הוה והכי יתר, שפת הואוכו'
 עשו ולא ג' העבריות מילדות ופועה לשפרהמצרים
 הכוונה אם עשו, שלא מהו מצרים, מלך רברכאשר
 כך אחר בפסוק מבואר זהו הילדים אתשהחיו
 אליהן, נוגע שהוא משמע אליה"ן אומרו ד'בפירוש
 דהכי הפשט פי על לי נראה כן על ליה מיבעיאלהן

 אשר העבריות למילדות מצרים מלך ויאמרקאמר,
 להן היה דבאמת לומר רצה וכו', שפרה האחתשם

 שם אשר להן הוא ואמר ומרים, יוכבד עברייםשמות
 שיקראו להן שצווה לומר רצה וכו', שפרההאחת
 השנית ושם שפרה האחת שם שיהיה אחרים,בשמות
 בילדכן עצמה בפני אמירה ויאמר כך ואחרפועה
 הסיטרא כח עליהן להגביר חשב מקודם כיוכו',
 אחרא, הסיטרא בציווי שמות להם בהקראאחרא
 עם על למשול יצוה, אשר בכל דברו יעשו כן ידיועל
 עשו ולא וכו' ותיראן הכתוב ואמר ח"ו להרגםדל

 אליהן, שנוגע מה היינו וכו', אליה"ן דיברכאשר
 הקדושה, בשמות רק אחרא הסיטרא כשם רצושלא

 והבן וכו' את ותחייןוגם

 אני באשר בטני רוח הציקתני כי זה בכלהארכתי
 החטאים האנשים הרבים שבעוונותינויודע

 אשר הטומאה שמות לייחוס להם נתהפךבנפשותם
 יפקדו ולא יוכרו לא ועוד בישא, הסיטרא להםהניח

 כי הגאולה, ח"ו מעכבים והמה הישראליםבשמות
 כחם ומוסרים בנפשותם אחיזה אחרא בסיטראיש
 נא נעזבה שהיה מה היה כן ידי ועל ממשלתם,תחת
 כי נפש, בשאט העושים האנשים מאת הזאתהמשא
 רשעים מושלים והמה ישראל בקדושת חלק להםאין
 תורה, בעלי כמה ביד גם הוא משגה אבל דל עםעל
 יראו גילי, לאנשי למשמרת אלה כל הצגתי כןעל

 עדת לכל ונסלח הזה, כדבר עוד יעשו ולאוישמעו
 בשגגה. העם לכל כי וכו' ישראלבני

 ידידי תדע לשונם את שינו שלא במדרש, אמרוועוד

 ההוספותמעין
 נוספיפ במקומות גס מצינו בשמו החזיק שיוסף האלו הדבריפ מין*



 החיים לעץ ודרךהקדמהמח
 מהרצףהוספות

 כחו וכפי מערכתו כפי הוא ועם עם כל לשוןאשר
 בו אשר הקדוש ולשונינו שלו, השר מאת הוא אשר את שינושלא

 י"י נחלת חבל קדושתינו הוראות הוא העולם נבראלשינם
 בארצות נתונים ישראל בהיות והנה שרמבלי

 כח כפי אחרת בשפה מדברים שהם הגםאויביהם,
 ]להיות[ מחוייבים זה כל עם ההוא, הארץהשר

 שיהיה דהיינו העמים, משפת בשפתםחלוקים
 כאשר הקודש לשון תערובות ושפתםבלשונם
 מפוזרים ישראל בני אשר מדינה כל לשוןתראה

 לשון בתערובות רעהו אל איש מדברבגלותיהם
 את לשנות שלא זהירין היו במצרים והנההקודש
 עליהם, להתגבר להשר וכח מקום ליתן לבללשונם
 הקליפה עצת היתה זאת הרבים בעוונותינווכעת
 בחרו שלא זמן וכל עלגים ולשון כתב ללמדבגזירה
 הצליחה לא בבחירתם בנפשותם החטאיםבזה

 נתיפה בבחירתם הרוגעים וכאשר כך, כלהגזירה
 הנה וכיוצא, אשדודית יונית ולשון כתבבעיניהם

 לשונינו עקיב עד הגזירה נתחזקה הרביםבעוונותינו
 לשמועתינו, האמין מי ח"ו פסולה כמטבע הקדוש את שינו"שלא

 הוא הגוים חכמי כל בין גם עולם מימות אשר ברלבושם"
 ויאשרוה בנות ראוה שבלשונות, והמפוארהמאושר
 מעלתה ידעו שלא הגם ויהללוה, ופילגשיםמלכות

 במתנה וניתן העולם נברא בו אשר הוא וכיהמקודש
 פי על הגלגל נהפך וכהיום קרובו, לעםובהתגלות
 ומתן משא בעניני כתב שום יהיה שלאהגזירה,
 לשונות מכל בכתב רק הקדוש כלשונינו מכרושטרי
 לנפשם בחרו אשר הרשעים מרוגעת זה וכלהגוים
 בלשון ומתייחסים עלגים בשפת רעהו עם אישלדבר
 איזה דבריהם בתוך להתערב להם הוא וכחרפהלועז,
 ראיתי בנסיון ידידי ותדעו הקדוש מלשונינותיבה
 בעלי והיו בתומם מהלכים היו אשר אנשיםכמה
 כתב ללמד הסיתם היצר וכאשר בה, ועסקותורה
 י"י מעל כך אחר סרו פרנסתם לצורך נכריולשק
 המה והן בעיקר כפרו שכמעט עד הריקים,כאחד
 ומן המסים. ועול וגזילות במסירות בעוכרינוהיו

 עד אשה לישא שלא הוא הגזירה תורף אחי,התימא
 נכרי, ולשון בכתב מורגלים יהיו שניהם הזוגאשר

 לתלות להקליפה השכל זה נפל מאיןולכאורה
 כאשר בסופו בנחמיה תראה והנה בזההנישואין



פט טוב ועשה מרעסור
 מהרצףהושטות

 שמו יתברך לעבודתו נאותים אמיתיים רמזיםיש להתערב ורוצים נכרים במלבושים לעצמםבוחרים
 לקלוע שלא הקדושים רבותינו דרכו זה ובדרך ועידן, זמןבכל ישראל ושונאי התורה שונאי המה הןבגוים,

 יצירד ם סס הקודש לדרך ולעשות ישראל בני את דעתללמד יחפצון אלקים קרבת אשר ישורון לזרעוחלילה
 לכם אגיד אבל אמיתיות ברמיזות התורה מןסמוכים ובפרט קל בגד אפילו מזה, שמץ אתהלעשות
 מקרוב חדשים ראיתי אשר את לבבי, עם אשראת וקנאות רבים קלקולים מזה בא אשר הנשיםמלבושי
 אתה על שכלם כפי רמאות איזה ודורשיםבאו, טליא הוינא כד ודכירנא הזה המר בגלותהאומות
 ידעתי לא שלישו או חציו יהיה לו מהפסוק,תיבות הרב אדמו"ר כבוד התלבט כמה הבחרותבימי

 הפסוקים את חריפתא כסכינא לפסוק להםמנין עניני על זצוק"5 מענדי מנחם מוה"רהקדות
 עיין הסופר עזרא דווקנא ספרא האידפסקינהו עלתה ולא הדבר, על נפשו שמסר וכמעטהמלבושים

 ויקראו דכתיב מאי רב אמר ע"ב ל"ז דףבנדרים וכעת לקרבתו הסמוכים בגלילות רק לתקןבידו
 בספר וכר, שכל ושום מפורש האלקים תורתבספר והרשעים לקלקולו, הדבר חזר הרביםבעוונותינו
 הפסוקים אלו שכל ושום מקרא, זה האלקיםתורת על הקערה להפוך ח"ו רוצים בנפשותםהחטאים

 הן כי שכל ושום הפסוקים לפסקות דקרא הריוכו', וריעיי, אחיי ידידיי וכו' שם תכר לא לאמורפיה
 שמו יתברך לעבודתו ושכליות רמיזות שישנםאמת מצויינים להיותם יהדות במלבושי בניכ"ם אתלמדו

 לדרוש שיש שכל איזה אבל מהתורה, וענין עניןבכל כי להקפיד יש קל דבר על ואפילו עצמם,בפני
 י הקורש, ברוח עזרא דפסקיה הפסוק בכללהוא וסייגים גדרים לגדור וצריכים להגדול יבאמהקטן
 יש אחר דפסוק אחרים מהפסוקים זה בשבילופסקו הגזירה יצתה זה בשביל הרבים ובעוונותינו זהעל
 הפסוקים שפוסקים האנשים ואותן אחר שכללדרוש במלבושים בעצמם חפצים בהיותם שיצתה,מה

 שפסק דעזרא אפסקות חולקים הנה אחרות,בפסקות יעקב באלקי חלק להם אין אשר הכתות אותןנכרים
 כל לדרוש הדורש צריך ולדעתי הקודשכרוח נקיים יהיו י"י ועבדי ישראל בית וכל לחרפות,יהיו

 ז' דף בגיטין תראה והנה לדרכו פנים כל עלהפסוק עולם עד י"ילפני

 דכתיב מאי אשי, לרב נתן בר הונא רב ליה אמרע"א לשון אמרו שלא מצרים גאולת זכות במדרש שםעוד

 דארץ מתוותא ליה אמר ועדעדה, ודימונהקינה השם ירצה ואם ענינים, כמה מזה דברנו כברהרע

 דמתוותא ידענא לא אסו ליה אמר קחשיבישראל המקשיבים לחבירים אזהרות בזה ידובר עודלקמן
 אמר מארגתא גביהא רב אלא קחשיב, ישראלדארץ

 שוכן ודומם, חבירו על קנאה לו שיש כל טעמא,בה הן פשט, פי על התורה עסק בענין לענינינו,נחזור
 צקלג מעתה אלא ליה אמר דין לו עושה עדעד, הכל להתנהג לי נראה פה שבעל בתורה הןבתנ"ך

 גביהא רב הוה אי ליה אמר נמי, הכי והנסנהומדמנה בתורתו יצליחנו יתברך והשם לעיל,כמ"ש

 אמר חחאה מבי אחא רב טעמא בה אמר הוההכא פנים שיש אמת הן רמז, בדרך התורה עסקובענין

 חבירו על לגימה צעקת לו שיש מי כל הכי,בה ענינים ועידן זמן בכל פסוק בכל לרמז התורהברמזי

 להתבונן יש והנה דין לו עוקצה בסנה שוכןודומם, לפי אחד כל שמו, יתברך לעבודתו אמיתייםודרכים
 ולא ומדמנה מצקלג רק לו הוקשה אשי שרב מהבזה יסודות פי על בבינה יתברך השם לו חלק אשרשכלו
 נא דרוש למדרש דקבעית כן ראם בסתם, לוהקשה אשר מעשיות בסיפורי גם נצחיות היא והתורהחז"ל,

 ונהרות ומדינות ועיירות דאנשים השמות כלכיום ועיירות ומדינות אנשים ובשמות ועברו, חלפו כבר4

 ההוספותמעין
*

בעגיי
 מוהרצ"ה בתורת יקרה קבלה מציגו שבתורה השמות דרשת

 שכל לכלל בהתאם פעמים כמה מבאר וכן הפסוקים, להמשך גם קודמיו של דרשותיהם להשלים נהג עצמו שמוהרצ"אמציגו*
 עצמו בפני להידרש ניתן עזרא שפסקופסוק



 החיים לעץ ודרךהקדמהע
 והי"ה פסוק על במאמרם ומיוסד הלימוד, בענין אזהרות החברים עם לדבר לנו עודוהנה
 והיא אוצרו י"י יראת שיהיה בכדי לומר, רצה אוצרו. היא י"י יראת וכו' עת"ךאמונ"ת
 ונאמר, ז"ר. טהרח"ו בשם לעיל כנזכר הרוממות, יראה השיג למען התכליתהחכמה

 מהרצ"אהוספות
 והשם התורה, ברמזי שכל איזה להתבונן שרוצה למי רב שאמר מה להתבונן יש וגם בתנ"ךהנמצאים

 בעזרינו יהיה יתברך יוצדק, לא טעמא, בה אמר גביהא רב נתן, ברהונא
 להתבונן יש מאוד מה דרש,דרך כרחך על אלא פירושא בה אמר למימר ליה הוהרק

'  -'-"5מ:בעג:ענ -2ע:לבכ.,-'::-
 ' והנה וכו' וקדש אחר בפסוק והתחיל פסקיה,ישיב מאמריהם יקרת פניני וימצאתברך, ועדעדה ודימונה וקינה תיבות ג' מהנך עצמובפני

 שהביאם ההכרח ומהו קים
 יתברך השם לדרכי כוונתם ומהל ל כל כרחך על המספים בואיי"ן כתוביםכולם

 שלימה תורה וחכמתם נים נ 'ז ליה הוה כן ואם הוו, שטח בחד הללוהעיירות
 מלהתבונן האדם יתייאש ואל גבוהעל לפסוקים פסקיה כרחך על פסוקא בחדלמיכתבינהו

 בקצה ליגע יוכל מי באמרו במאמריהם ש ל עצמו, בפני לשכל פסוק כל דנדרוש היכי כיהללו
 השם להם שהשפיעם שכלם להיות הצורך מן היה פסוק בחד כתובין היוואילו

 ' לזה בהם להפסיק ולא בחד כולהולמידרטדנהו
 בעזרתו להם המושפעת שלימה ת

 טעם טוב אחד כל ימצא העליונה, הראשנן הפסוק דורש אתה זה לפי אשי רבהקשה
 טוב ימנע לא יתברך והשם תונ ל האחרק הפסוק כיום נא דרוש הלזו, בפרשההנפסק
 בדברי צמאונך לרוות תרצה ואם בתמים ם לכ ל הם עזרא שהפסיק דההפסקות מזה לנו היוצאוהבן
 פי על קט במעט פנים כל על להבינם חז"ל ות ואין  11בוו. בפני לשכל פסוק כל דנדרוש היכיכי

 בספרי נפשך תדבק עמך ם לק , לעזרא ליה הוה כן ראם פסוק בחצי בהםלהפסיק
 נשאל שאול אז פסוק איזה דרשו כאשר הקדושבזהר י נאר בספר ובפרט חרזה השר עיי מדבריהקדושים לזה עוד ראיות והרבה שם.להפסיק

 הקדושים רבותינו דברי לחיכך %
 ותשמח. ותגילדושתם, אנשים יש והנה הפסוק בשארית ידרשו מהלהם

 מן סמוכים ולעשות דרשות לדרוש בעיניהםחכמים
 כל לקיים יראה הנה סוד, בדרך התורה עסק ובענין עצמם את תולים והנה תיבות, וג' ב' עלונתורה עבודה דרכי.למד

 לו שאפשר מה כל טהרח"ו סרן שצוה האזהרות כבר הנה עולם מגדול כן ששמעו גדול וכאילן התורהממדות

 השם לפני יתנצל וכיחו ביכלתו שאין ימה לקיים, הצדיק של  שעה מהודאות ראיה מביאין שאיןכתבתי
 יראה יתברך והשם שלימה, בתשובה וישוב יתברך כפי הקודש רוח פי על דבריו ועושה בדורוהגדול
 שלא דבר פיו יאמר שלא יתברך ממנו ויבקש ללבב שואלין היו אילו וגם התורה, לקיום הנצרכתהשעה
 מפי לו שיתגלה התורה מסודות ענין וכל כרצונו היה בודאי הפסוק שאר של הפירוש מה הצדיקאת

 לעבודתו דרך איזה לו למצוא יראה וספרים סופרים בזהר מצינו כאשר בקודש, והילוכו דרכו לפיאומר
 מסטורין יתברך השם לו גילה לחנם לא כי יתברך, להתנהג לי נראה כן וחביריו דשב"י בדבריהקדוש

 ההוספותמעין

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



עא טוב  ועשה מרעסור
 תקו אחר שמחה עיקר זו והנה שמחה. לשון אלא והי"ה אין חכמים בלשון כמורגל לשמחה, ירמוזדמיות

 וכנור וכו', עליו ותהי המנגן כנגן והיה בפסוק מצינו וכאשר השמחה. היא להשגהההרגל
 חצית

 ברמב"ם עיין ונבואה. הקודש לרוח לעורר זה וכל וכו', דוד של ממטתו למעלה תלויהיה
 הזהר, בספר הרבה בזה ומבואר בשמחה. י"י את עבדו ונאמר התורה. יסודי מהלכות ז'פרק

 התיקון אחר באמת והנה ברמשא. ורננא בצפרא שמחה ע"ב( רכ"ט )דף ויחי בזהרובפרט
 עליו להמשיך תיכף צריך ונדכה, נשבר בלב להיות צריך אשר למעלה שביארנוחצות
 הזהר בשם לעיל שהבאתי וכמו לשמחה, להביאו זמר איזה ולזמר לשורר ויראהשמחה.
 מן להיות זכהו אשר חסדו לי"י להודות דמלכא, בשעשועי עצמו ולשעשע בלק, פרשתחדש
 לידע זכהו אשר הטובה כל ועל בשמו, ולברך לשרתו בלילות י"י בבית העומדים י"יעבדי

 על חטא מאשר לו( )ונסלח נפשו על ולבקש לפניו להתוודות בחסרונו, ולהכירשפלותו
 שעת עד רבה בשמחה ז"פ מהאר"י הלימוד בסדר ילמוד זה ואחרי העלובה. נפשוהנפש
 בעיון הזהר בספר אז לעיין ובפרט ז"5, האר"י וכתבי הזהר וכספר כמשנה וכפרטהתפלה
 אין להיפך כי הדעת, הוא בחלקו השמח עשיר איזהו בחלקו, וישמח הדעת לו ויתרבהרב.
 זה כל והנה מעשיות, מצוה בעשיית ובפרט היום, כל ממש בשמחה ויתמיד בדעת. אלאעני

 פז בספריםמבואר

 שכלי געתי יצייר כמו שמו'" וברוך הוא ברוך הוי"ה שם תמיד עיניו לנגד שיצייר והי"ה, תיבת בבלל אמנם4
 על בזהר כאמור קדישא, דשמא אתוון והי"ה ואותיות דלעיל.פח בתנאים ז"ל מהרח"ושכתב

 ה שם

 0כ)ך תלעיגי ססיר01 6כ) כתה, כדיו סק)ף ע) 16 מגיר ע) עימך )גמד סף"ס 0ס 0ת0יס ססיר01 6ין שנס הג"ה.)*(
 וגסי נ6ויר ס1רת1ת 16תיות עיניך )גגד ))סגיך( עומדים וכ6)1 0מ1, וכרוך סו6 כרזך יתכרך כ0מ1 1דג1ק ק10ר תמידתסיס
 הדס )סי 6ד1עס, 16 ילזקס 16 כתורס 16 )גגם 06 )16ת'1ת( )מעמיס תגיר, כן קעתך[ סכנת עסי 6תר ]ג1סמסכנתך
 1סתכס ממסיך, חרגת ג6מר זס וע) מטתם ככרית כי6ית6 מקרר 06 וי0 10רף 06 י0 כי 0ס, גס תגסס )6 1ח"1סמרככס
 גי, 1מסמכ)ט פט סק)ף ע) 16 סמר ע) ס1"'ס 0ס 0כ1תנין סמגסג 0גתס0ט כמו 1)6 למיס 1ס1)ך )מ0מ) תץ כר106עיזיו
 וג6ממ ממונס כ5 ר6ימס )6 מ ע5 וסוגר יגיס, י"י וממונס 0מקחס כסיגר עם( )5ס0וטי גז~ס סורגנו מזבי65

 מהרצ"אהוספות
 לעבודתו הנכון הדרך וימצא שיראה כדי אלאשלו
 יורונו אשר עד כעת בזה ודי ושמאל ימין נטותבלי

 השמיםמן

 לתורה גדול כלל הוא שהשמחה הדבר נכון אמת)פז(
 להיות אך בעניינו, מזה בתבנו וכברולתפלה,

 )בעלי אנשים כמה התירו זה ידי שעל שראיתי4
 בטלים, ודברים בהוללות לעסוק לעצמםהשכל(
 כוונת זאת היתה לא שמעולם ורעיי אחח תדעוידוע

 גוי עשני ושלא בעבודה, הלב בשמחת רקהצדיקים,
 בזה וכיוצא אמת תורת לנו נתן ואשר אשה,עבד
 כל פניו על שמים מורא להיות מחוייב כן פי עלואף
 התורה שאסרתן דברים לעצמו להתיר וחלילההיום,

 בבחינת בתנאיו ד5 טהרח"ו הרב מנה זה גם)פח(
 שהאריך מחמת הבאתיו ולא שם, עחן טוב,ועשה

 הקונטרס. בעל הרבבזה

 בציוד סימתם האריתך בכתבי ישנו דבאמת דע)פס(

 ההוספוי*מען
 לשם ובהוספות קיא-קיב עמ' להלן ראה וכו' הוי' שם ציור בענין*

 לחול קודש בין להבדיל שמחתו את האדם שיכחון והדרך ההוללוות גנות השמחה, עבודת במעלת מוהרצ"א מתורת*



 החיים לעץ ודרךהקדמהעב
 מסוגל וזה תפסוק. שלא תמידיות להוי"ה ירמוז והי"ה כי שם, והי"ה ההרה אלי עלהפסוק
 או טהורה, בלתי מחשבה או לידך מעשה איזה בבא כגון צער איזה ח"ו לך בהגיעאשד

 ננגע סקזו0יס תמות 0כותנין סמגסג גתפ0ט עוז וסגם סו6. גמת סמי ומפת כקמור סו6, נאוך סמו מפסוממפמז[ וממירי 6מר ]גוסם עיר6 5יפמז 5כגס 06 נכי ע5 תמורס 06 לעגמו מניר כתורס קור6ו נעת 6פעוממכס
 ס6מיתית כתמונתו 650 ס0ס וכותכם מגורס. 5וס וקוה! מכוערים, תיורים מיום ס0ס 56) ומנירים ירוק, 16~וס
 מס י"י זכר כי ע5יסס קור6 ס"ס( )זף קמרי פרפת מוסר תגר( )קר6 ככר 6סר 6ותיות[, כתמונת 650 6מר]גוסם
 נסיספית6 קותו ~ונעין סכגסת, גנית ס6נן ע5 16 מען ע5 מעמת לסגי ס0ס 6ת 0מוקקין וי0 05ונן. רממג6וכו'
 5כט5 גפ0 כע5 5כ5 ר6וי 5כן קזי60 ז0מ6 5יקר6 מסו[ )6 6מר נגוקמ מסו )6 מ )מס 6ף זכספ6, 16ייסע
 מס, מטו 650 מגזעים כ5 ע5 ותימס 5סס. מגסך 6ץ יייעתס, 5מסרון וס שממגו גתפ0ט 06ר ססו6 מגרועסמגסג
 5יוועיס סו6 כרוך סוי"ס 0ס 55*ר ו"5 ס6ר"י נוס ו6ס מ"ו נגטיעות וקנת גמור קטעות כוס קרוכיס סעס פמוטימ

 מן 6מד 5י סר6ס ו0ונ ו"5. 5ס6ר"י נוס גמ65 65 כף, דו"חי פסוק סיכתכסו 5וס 6גס עיניו[, 5גגז 6מר]גוסם
 זפרק סגמר6 נגז 0סו6 כקמרו וס, ע5 תגר קורס ע"נ( ו' )זף גטין נמסכת יסולע פגי נע5 0סג6וןסת5מקהס
 כ6נ סממת נוס וס6רכתי מ6ת וגסגיתי רפ"ב ניורס-זעם נט"ו וע*ן 0ס, ע*ן 5תיגוק, מפס כותשן ז6יןסגיוקין

 צ יוזעיס 65יגס ויכפר יס)מ סרממן )נ. ע5 0ס 6י0 וקין עעלולי' לקיתי 06ל)גי

 מהרמ"אהוספות
 לידע וגם נשמתו, שורש מהיכן לידע הוי"השם

 יעקב תולדות בספר דכתב ודע ח"ו פגם אותבאתה
 לא זמן באיזה הוי"ה השם לצייר יכול אינו אםיסף

 מלך כת כלוקח הוה זה כי בציור, עצמויתקשה
 בפסוק פעם תורה בדברי יחשוב רק לשביהבחזקה

 כהוגן לצייר יכול שיהיה עד אחר, בפסוק ופעםזה

 הייתי מעולם הקמן ואני כזה, האריך הרב)צ(
 בריחינו אנשי לפני אמריי והרציתי זה, עלמשתומם
 אמרתי לא כן על למחות בידי אין אבל בזה,שיזהרו
 שלם שלבו ומי וכו' שיהיו מוסב כי להמון זהדבר
 דאתא ואחדי למחות צריך מיליה ומשתמעיןבדבר

 ולהגלות להתוודע אחד פרס נזכיר השם, מורא לידן4
 שהאיסור סוברין שהעולם שמים, שם הזכרתבענין
 הוא שהאיסור ידידיי תדעו הקודש. בלשון רקהוא

 שידעתי )הגם בזה להקל חלילה וחלילה לשון, בכל הזכרתיסור
 ביורה- הש"ך מדברי לחלוק דין לבעל מקום שישהטפ

 בפלפול, להאריך מקומו כאן אין קע"ס[ ]ס"דעה
 להוכיח לי יש רק בזה, נוחה הקלושה דעתי איןאבל

 שהאיסור יבואר אחר במקום השם ירצה ואםבראיות
 ומתן משא הבעלי ובפרס לשון(. בכל שוההוא

 ההוספותפעין
 הבוחן אבן היא זו שזהירות ומוסיף מוהרצ"א, מספרי בעוד נזכרים משה מבני וההוכחה לשון בכל שם-שמיס הזכרתחומר*

 שקר לנביא אמת נביא ביןלהבחין



עג טום ועשה מרעסור
 תפול לא הזה השם ובכח ודחופים, מעונים הם איך ישראל של בצערן עצמךבהשתתף
 דקד1שה שמחה כשהיה ששחק עקיבא ר' כמו בהוויתך ותהיה ח"ו, דין להתעורר לקטנות ח"וממדרגתך

 אופני אמנם תהא. בהווייתך והיה וזהו וד"ל. הקדשים, קדשי מבית יוצא שועלרואה
 לשמוח דעה לך י"י חנן אשר על בחלקך תשמח התבודדות בשעת תהיה ראשונההשמחה,
 יהיה אשר החבירים אהבת מל שמחה ובפרט טובים, ומעשים ומצות ועבודהבתורה

 לא אבל מזה. גדולה שמחה אין ושמחה, תענוג לך יהיה החברים החכמים עםבהתוועד
 ועצה אמת, וחכמת תורה מן החבירים עם בדברים ותעסוק בנחת, אם כי השמחהתהיה
 וד"ל. ר"ל, זרה אש זרה משמחה ולהרחיק השם, עבודת בדרכי להתייעץ איש בלבעמוקה

 1הג'גי1 שיח כל באמונה. ונתת נשאת בדין לאדם תחלה ששואלין מדליקין במה בפרק רז"ל ודרשואטונת,

 באמיד יהיה ומתן המשא כל היינו באמונה, דעת בר כל ויתן שישא ירמוז עוד הפשט זולתהנה

 הדסה את אומן ויהי אמונ"ה, נקראת שלמעלה מלכו"ת מדת הוא האמונ"ה בסודבאמונ"ה,
 ונותן ונושא ושומע ורואה ומדבר עושה הוא אשר וכל כנודע. )אומן( אמונה והיא אומןהוא
 אפילו ממנו מחשבתו מסיר ואינו היונק את האומן ישא כאשר האמונה, בסוד הכליהיה
 ונות"ן נוש"א והטעם האמונ"ה. בסוד ומתנו משאו כל להיות י"י ירא האדם צריך כךרגע,
 והדעת הדעת, מצד ונות"ן עצמו, את נושא הח"י כטעם צדיק, היסוד בסוד נוש"א כינראה

 הוא אשר הלחם אם כי כאמור הנוקבא היא לחם וסוד בשרצא לכל לחם נותן כטעםנותן
 הוא הלח"ם נמי, אי ומלכו"ת. יסו"ד סוד מיחדת והדעת היסו"דצב הוא בש"ר וכ"לאוכל,
 הוא ובש"ר היסו"ד הוא כ"ל כי ומלכו"ת יסו"ד בש"ר וכ"ל הויות, ג' המוחיןסוד

 ממשיך מרק הינו נוש"א בתחילה עולם, ועד מעולם תמיד משמש הצדיק באמת והנהמלכו"ת.צג

 וזהו הנבראים. לכל חיות וממשיך כח נותן הוא זה ידי ועל לשמים, מעשיו כלשמגביה

 מהרצ"אהוספות

 וכו', המתגלה החמ"ד טפת נות"ן שד, לי נראה)צ%(

 ידעת וכבר דמ"ב, הראשון שם בגימטריא נות"ןכי
 נותנ"ת, האחרון והשם עת"ן בגימטריא הראשוןשם
 כהונת ברית בספר עיין נותנת ואיהי נותןאיהו

עוזם.

 %ור. בם%ורי עיין בשר רק עצם בו שאין אבר)צג(

 מספר האבות שני מגין הוא והבן מגשרי, בשר)צא

 מלכותא מבטלק קודש בשר היחוד בעתבש"ר,
 דדך חושבנא ישמעאל, %דום טמא, בשרבישא

 מתקלא בחד גיהנ"ם, ש"9 דהן ונקרא דדיןכחושבנא
 עיין מגיהנם. ניצולים בנשיים היפ"ה וישראלסלקא
 דברים בזה לנו ויש חיי פרשת עמוקות בם~ה זהכל

 הסיטרא יחור ומפריד המבטל הקדוש היחודבסור
 ברויך בסודאחרא

 מרדם-
 כאן אין הסאן, %רו"ר

 להאריךמקומו

 ההוספותמעין
 היפ'" בש"ר, האבו41 שני של אלוענינים

 בכמה ומתבארים מוהרצ"א של תורתו בדברי נחרזים וכו' מרדכם ברו"ך בנשי'ט,

מקומות



 החיים לעץ ודרךהקדמהעד
 4 השם בכללות שרשם הם אמונ"ה מן וו"ה אדנ"י, הוי"ה סודו אמונ"ה מן אמ"ן כיבאמונ"ה,

כנודע.
 קושיא איזה בו מקשקש ויהיה בספק הדבר אצלו יהיה שלא אמונתן, בסוך עודד84כן3בן איתנהאמונה

 היינו דבר, מכסה רוח נאמ"ן וגם נאמ"ן, במקום ית"ד ותקעתיו כטעם אמונ"ה וטעםוספק.
 רבא אידרא בריש כאמור יגיעו. זרים יבוזו ולא לבדו לו ויהיה לוודאי, אצלו הדברשיהיה
 רכיל הולך דבר, מכסה רוח ונאמן סוד מגלה רכיל הולך ואמר פתח שמעון ר' לשונו,וזה
 ולא ברוחיה אתחשב דלא מאן אלא הולך, מאי ליה מיבעי רכיל איש וכו', קשיא קראהאי

 משום טעמא מאי לבר, ליה דדחו עד במיא כחיזרא בגויה אויל דשמע מלה האימהימנא,
 מכסה רוח ונאמן כתיב ביה דקיומא רוחא דרותיה מאן אבל דקיומא. רוחא רוחיהדלית
 האי שאמר וזהו כאן. עד נאמן, במקום ית"ד ותקעתיו כמו דרות קיומא רוח ונאמןדבר,
 מסתפק עת ובכל אצלו, בוודאי הדבר שאין היינו מיא, גו כחיזרא בגויה אזיל דשמעמלה

 שלימה. באמונה מאמין אינו ושכלו במוחו ישיג לא אשר ודבר בשכלו, הכל לידעושואל
 מגלה ולכן להאמין, אם בקרבו והולך אצלו מתקיים הדבר שאין רכיל, הולך הוא זהובשביל
 שאינו מה שמאמין דרוחא, קיומא רוח נאמן אבל ר"ל. עריות מגלה כמו לחונן, דוחהסוד

 יודע אינו אשר יודע כי סוד מגלה אינו ולוה הידיעה, ותכלית הסוד תכלית הוא זהמשיג,
 מה פשפשת מה כי מכל ריק הוא שבדעתו אחר מחזיק, מלא כלי והוא למכור. מה לוואין

מצאת.

 תשובה החכמה תכלית באמת כי יודע. שאינו ידע אשר זו בחכמה גדול כלל אחיי,דדץ3דץ
 שפלות מחמת יודע, שאינו יודע הדעת תכלית וזהו י"י, ביראת היום וכל טוביםומעשים

 עלמין. כל הבורא וגדולתעצמו

 ובדברי אידרות בשני הזהר בדברי הפרצופים סיפור מן עובדא או היראה נקח ך א יהיהי,ן::ן2
 הבינה הוא אמא ופרצוף החכמה, הוא אבא פרצוף משל דרך כי אצלינו, מבואר ז"5, האר"יהעליונים

 בינה, מרע וסור הרוממות( )יראת חכמה י"י יראת הן בפסוק אצלינו ומבואר עלאה,תשובה
 אמא פרצוף ובקראנו הפנימיות, י"י ליראת כוונתינו אבא פרצוף חכמה קוראין כשאנונמצא
 הם ומצוה תורה כי נשא פרשת ברעיא-מהימנא וכן עלאה. התשובה הוא מרע לסורכוונתנו
 דהיינו עובדא כל צריך כי תדע פרצוף, בשם לכנותו לנו למה תשאול ואם וברתא. בראזו"נ

 שלימה קומה שיעור אדם פרצוף צריך מרע, סור התשובה הוא והבינה היראה הואהחכמה
 כרכתיב כגולמא, תהיה ולא ממוזגת היראה תהיה זה ידי על גידים, ושס"ה איבריםברמ"ח
 קומה להיראה וצריך גולמא. )באפס( הוא הנקודה כי נקודה תהיה ולא להנה, האדםופני

 ההוספותמעין

 לשם ובהוספות פד עמ' להלן עוד נזכר אמונ"ה מן ו"ה אמק ענין*



עה טוב ועשה מרעסור
 דרגין הבחינות לכל ויש ושוקין, וירכין וברית וגוף ושמאל וימין )ליראה( מוחיןשלימה
 בחכמה אלהות ברוממות לחקור היראה, היינו אבא, ראש הוא מה זו בחכמה לעוסקידיעין

 שלמה חבמת מן וציורים רמשבנא, ציורא דקים ציורים עליונים, בעולמותהמצטיירות
 ברוך שמו יתברך מגדולתו ליראה האיך והכל ביחזקאל, העתיד בנין וציורי ראשון,במקדש

 מוסר בתוכחת עצמו להוכיח ליראה, ימין יד וכדומה, ושמאל לימין היראה ידי וכן הוא.4
 כאשר עצמו על לקבל ויסורין בגבורה מגולה בתוכחת שמאל יד וכן כח, בכל לאהבההשכל
 צד טובים. ומעשים בתשובה הפרצופים בכל העיון אחר זה פי על תדין וכן בנו. את אישייסר

 רומז היו"ד של העליון קוץ שמו, וברוך הוא ברוך יחודו בשמו תלוין המדרגות כלוהנה
 הכניעה הוא אי"ן מדרגת העבודה )ולדרכי חי כל מעין הנעלם האי"ן סוד אריךלפרצוף

 מצוחצח, אור צח אור קדמון אור דאיהו אע"ג עלאה כחרא בתקונים כראיתאהאמיתית,
 וה' הרוממות(, )יראה אבא לפרצוף רומז היו"ד וגוף וכו'(. העלות עלת קדם איהואוכם

 העולמות כל תלוים ובהם ומצות(, )תורה וברתא לברא ו"ה עלאה(, )תשובה לאמאראשונה
 שיעור, אין עד למטעמים תתאו ובוודאי בשערים, כשתבא אחי תראה כאשר הנשמות.וכל
 העבודה, חכמת לצורך הכל בפרצופים, נפלאים בשכליות תמצא אלהי וחקר עבודהכמה

 העבודה, דרכי הוא הכל הזווגים בעניני וכן חפיצה. ונפש שלימה דעת השגתותשיגם
 ליחדם שמו וברוך הוא ברוך שמותיו יחודי וצנורות, מדות וזווגי במזוגי הדיניםלהמתיק

 אחד. ושמו אחד י"י באחד, אחדלמהוי

 ודרגות שכליות הכל שהוא אחר וכדומה, וזווג פרצוף בשם כן מכנים אנו למה תאמר,ואם
 מכנים היינו לא אילו דע, ז"פ. האר"י בדברי הידוע בשמה דרגא כל נאמר שבלב,העבודה

 מהרצ"אהוספות
 ופרצוף נקיה ותאוות, שתיה אכילה רצוניים דברים בקטנותו אוהב הכל הכחיד כן פי על אף בדבר, האריך נ"י הרב)צד(

 האדם נם'דית ח"ו יוסיף בתמיד וכן אותן יתעב שכל הבעל אשר קוטב על סובבת החכמה כל באמת כי לשונותחת

 בחינת להתפשט ישתדל לא כאשר בתאוות אהבה באמת הקדושה בחכמה שיוסיף עוד כלהעבודה,
 קוין, בבחינת הגוף שטח כל על הקדושהאהבה להעלות אפשר ואי יותר. עת בכל העבודה סדריבין
 הוא ואיך הוא ברוך היוצר בגדולת עת בכללהתבונן האדם דבר, של וכללו לאזן מפה רק הכתב עלזה
 יעשה וכאשר וכיוצא בריותיו על ומרחםמשגיח מדה וכל וכיוצא, ויראה אהבה המרות בל עםנולד

 ביראה אהבה ויקושר פרצוף מנקודה יתהווהכזאת כשמתעסק והנה נקודה דק ומיקדי בכח הוא4
 המדות. שאר בכל הדבר יבין והמבין באהבהויראה לו יש המשל לתכלית, שאינם בדבריםבמדותיו
 כי הענין, בביאוד חובתי ידי יצאתי שלא ידעתיוהנה בקטנות נקודה רק שהוא להיות רק אהבהמדות
 לאזן מפה רק יובןלא כן על הקליפה, למקום ותלך השבידה להיקרה

 ההוספותמעין
 בכך הכרוכות ואזהרות עבודתו, עכירות על לעצמו האדם תוכחת באופני פרטים*
 אחרים במקומות מתבארת דקדוקיה, פרצוף לבחי' והגדלתם מדותיו בהרחבת האדם עבודת*



 החיים לעץ ודרךהקדמהען
 הכינותםענ'1

הגשמתם
 בדבור לא עצמו, ולהתפשט לברר יכול היה לא שנים אלף יחיה אילו אנושי שכל היהלא
 לב. חכם כל בלב הנלבב, בלב לעבדו שמו יתברך מחשבותיו דרכי לתפוש במחשבה,ולא
 דקים, וציורים ברשומים המלכות כתר ציורי דבר כמו רק הוא מכנים שאנו הדבריםוכל
 הדברים כל כן מעשיו. וכל ותפארתו מלך של גדולתו על נרשם שבו ונקודה דבר כלאשר
 שוחר-טוב במדרש )כדאיתא ליוצרה הצורה לדמות הכל הוא זוו"ג, או פרצו"ף מכניםשאנו
 מדמים שהם הצדיקים אשריהם אמר חייא ב"ר חזקיה ר' אלהים, י"י ומגן שמש כיבפסוק
 אשר מדרגות אלפים לכמה ירמוז הצורה ובתוך שם(. עיין לנוטעה, והנטיעה ליוצרההצורה

 ולכל היחוד(, משעד י' פרק היבבות חובת בספר )עיין להשיג והשכל לתפוס יכול הפהאין
 לצורך זה וכל שלימה. בקומה שלם אדם צורת צורה[ ולכל אחר: ]נוסח ספירה ולכלמדרגה

 הזאת.צה הנוראה בחכמה ועוסקך בלומדך מעצמך זה כל תבין כי להאריך, ואיןהעבודה.

 מהרצ"אהוספות
 להרחיב העמיק נ"י הדב ברבדי היטב עיין )צהזהכיביים
 בדברי הנזכרים הגשמיות המלות אופן לבאר הדביר11בעית,:

 במה מאוד רבדיו שנאמנו הגם הנה האריגיי.סרן

 היה לא האלה במלות הענין הלבשת שבזולת שפירשי
 אחיזה מבלי העבודה דרכי מכוון להשיגבאפשר
 לא זה ובשביל השכל, שיגדרנו מושכל עניןבאיזה
 בלשונות דברו הקודמים המקובלים למה לנויקשה
 הזהר ובעלי המדרש ובעלי הבהיר ספד כגוןאחדים,
 אחרים, בלשונות והגאונים אחדים, בלשונותרבדו
 אחדים, בכינויים האריז"י ומדן אחד, בלשוןוהקנה
 את הלביש אחד כל דק אחד מקום אל הולך הכלכי

 והמתבונן הזה, בעולם מושכלו בעניןהמושכלות
 רבדי תבין זה כל תתבונן וכאשד הגשמיותיפשיט
 וקוטב המרכז על סובבים זיה"ה הבעש"טתיטידי
 ולא נפשי ידיד ושמע הסכת לך, אומר עוד אבלהזה
 באודות מכנים למה לך דקשה מה כלום לךיקשה
 הרבד לך הוקשה הנה וכו', יניק"ה עיבו"רעליונים
 רבד הוא עיבו"ר הזה בעולם דואה שאתהלהיות
 לא הגשמיי דאותך בזולת אבל יניק"ה, וכןמוגשם
 לשון שעיקד ידידי אחי תדע הנה לך קשההיה

 עליונים בעולמות הוא העולמות נבראו שבוהקודש

 שמות הוא הזה בעולם ואדרבה אמיתיים,שמות
 בעולמות שנקרא מה למשל ואבינךמושאלים
 רי"ו, ע"ב סוד היינו האמיתי, שם הוא עיבו"רעליונים
 אשד ניצוצין רפ"ח בידור בחינת והוא גבוד"ה,חס"ד

 ד' ע"ש ויעבר(, בכוונת )עיין עיבו"ר נקראמתבדדין
 גבוד"ה חס"ד וסוד רפ"ח סוד שהוא ע"בפעמים
 כואו עד לעולם, מעולם זה שם הושאל והנהכנ"ל
 שנתגרל מה והגידול הבירוד נקדא כן גם הזהלעולם
 עיבו"ר נקדא מהפסולת פעם בכל ונפרשהולד

 פדצו"ף נקדא קומה שיעור עליונים בעולמותולמשל
 י בעשרה )כמ"ש ברו"ך פעמים ב' בגימטריא הואכי

 ההלבשה סוד הוא כי הטעם לי ונדאהשאטרות(,
 גם יבין )והמבין כנודע זה בתוך זה ונרכב נברךקהה
 כדוב פעמים ב' כנפים, פורשי הכדובים והיוכן

 הפרצופים בחינת ידי על והנה פרצוףבגימטריא
 עוז תנ"ו סוד הוא ליודעים, כידוע העולמותנתקיימו
 הדבים ובעוונותינו פרצוף. בגימטדיא תנ"ולאלקים,
 י הידועים בחדשים היה מקדשינו בית חרבהכאשד
 להאריך( מקומו כאן אין והתבונן, בין אב.תסח
 להיקרא הזה בעולם גם הזה השם נשאלוהנה

 תקיש כוה וכיוצא פדצו"ף גשמיות קומהלשיעור

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

 א"ב תמו"ז - תנץ ענין על המיזעיהם נוספים תורה רמזי*
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 פרק ברמב"ם )עחן האל לעבודת העליונים בצורות שתשיג השכליות השגות גל אחי,והנה

 בשלום, ותצא בשלום לכנוס בעוזרך י"י ויהיה תזכה אם א'( הלכה התורה יסודי מהלכותב'
 לצורך בשכלך משיג אתה אשר העולמות[ שכל אחר: ]נוסח השכליות שכל שתדעצריך

 זהם תפיסא מחשבה ולית להשיג, תוכל לא אשר עולמות רבואות רבוא עליהם ישהעבודה
 העומדים שכליים פרצופים שמו, וברוך הוא ברוך הוי"ה במציאת עליונים ציורים וישכלל.
 שתוכל השכליות בלבד זה ולא שמו, וברוך הוא ברוך בשמותיו קשורים עולם שלברומו
 אבל ומדמים[, מכנים שאנו הוא אחר: ]נוסח והתכלית העיקר הוא העבודה לדרכילהשיג
 עיקר אמנם מהותם. תשיג ולא ידעת לא אשר הדקה מן דקה רוחניי בפועל נמצאיםהמה

 י"י את לעבוד נקח מהם אשר כדלקמן, התורה ידי על אלו עליונים אורות פרצופיםאצילות
 להבא. שיתבאר כמו דרגא, בתר דרגא הוא ברוך סוף אין עדאלהינו

 בהשגה יתייגע לשום אפשר שאי בנסתרות, עסק לך אין כי התבונן שהורשית במה הידוע תגליתוהנה

 משיג שאינו בשכלך. האלהות שמצומצמת אחר הגשמה, כמו הוא כי תדע שתשיג מה כי להשיג.נברא

 היראה הוא אבא פרצוף שתאמר כגון בו, ותאמר לך ותצייר תשיג אשר הדבריםוכל
 לשום וחלילה גבול, לדבר יש בשכלך ומצומצם( )ומושג אצלך מושג שזה ואחרהרוממת,

 מהותם מושגים בלתי ונסתרים נמצאים הם אשר ומכירך ביודעך אמנם במדותיו.גבול
 להשיגו תוכל לא אשר עליון יותר שכל עליו יש הזה השכל גם נברא, לשוםומציאותם

 מלשון עתיקא כי דעתיקין, עתיקא ומתרגם נושן, ישן ואכלתם סוד וזהו לעומקו.ולירד
 עד מושג בלתי כן גם הוא ההשגה זאת וגם אנושית. השגה מן נעתק הוא כי משם,ויעתק
 ואז תצליח אז זה בענין תעמיק וכאשר שמו. וברוך הוא ברוך סוף אין ותכלית גבולבלי

 אם כי אמונה נקרא לא משיג שהשכל דבר כי אמונ"ה, סוד וזהו מעלה. מעלה ותלךתשכיל
 שומע, ואינו יודע שאינו במה להאמין אמונ"ה נקרא משיג השכל שאין מה אבלמשפט.
 בריש אליהו בתפלת כנזכר גביו. שעל האי"ן נגד י"ש הוא האי"ן אשר מאמין אניאבל

 הוא זה והנה עליהון. דמכסין לבושין לגבי גופין דאתקריאו להון תקינת גופין וכמהתיקונים
 האמונה בסוד רק דבר שום להשיג אפשר שאי אחר תאמר שלא באמונה, ונתת נשאתענין

 וליחן, ולישא עצמך ליגע לך למה כן אם להשיג, אפשר שאי תדע היגיעות כל ואחרלבדה,
 אחר כי ולמה, הדעת, זה להרחיק המאמר בעל בא לזאת החכמה. יגיעת בלא תיכףתאמין

 הגם אצלינו ומבואר תאמין, אל ומצאתי יגעתי לא כי הדבר, לך יוטעם ומתן ומשא היגיעהי
 אבל חכמה, מצא אדם אשרי ונאמר בו, עמל לא אשר מציאות מוצאים כמה רואיםשאנו
 ממנו(. שנאבד אחר מצאו לא כאלו הוא )והרי בו נתייגע שלא אחר לאבדו נוח כיתאמין
 עליונה אמונה תבין ובזה בזה. ודי נאמ"ן. במקום ית"ד ותקעתיו כמו תאמין אל טעםויהיה
 אמן. שמותיו, כיהודי יחיה באמונתו וצדיק הכל, עומד ועליה ים מני ורחבה עמוקהכמה

 ההוספותפעין
 בכתביו הדבר ומפורש וכו', ומצאתי יגעתי לא בענין אחר במקום שנתבאר למה רומז מוהרצ"ה*



 החיים לעץ ודרךהקדמהעת
 דברי כל ומסבירים לוקחים אשר הדור חכמי לחכמים ראיתי כי זה, בכל הארכתיואניץ משל:םהמשלת

 משל דרך הכל זה כי ואומרים אבי"ע, בפרצופים המדבר ז"ר מאח"י ודברי וכאדרות ,ץז,ץךהרוחניים
 ומוציאין השכל, בחקירות משל ידי על ענינים ומסבירים האל, לעבודת וחכמהוחדות
 השכל אל לקרב שכתב מי שראיתי כמו החושי. שכל אל הכל לקרב מהוויתןהדברים
 נב"ם ממורי וקציתי עמנו. כן לא ואנו עולם. של ברומו העומדים דברים וכדומהרדל"א
 מגשם בזה כי האנושי, השכל אל והווייתן מפשטן הדברים מלהוציא זו מדעתלהרחיק
 מן הסיפורים כל אשר כנ"ל להאמין צריך אבל לשובן. רחמנא אחר למעשה ח"ווקרוב

 דקים רוחניים אורות ונמצאים הווים הכל ז"ר האר"י ודברי דצניעותא וספראהאדרות
 ז"ל. הרםב"ם שכתב כמו והנביאים, הקודש רוח לבעלי הראות לזכי המרכבה בצורתמושגים
 מכל ומובדל מופרש חוזה, ושום נביא שום ישיג לא אשר אצלינו מקובלים רבים אורותויש

 חי כל מעין ונעלמה וכאמור עליון, ויותר פנימי יותר העלם אל ההעלם מן מתעלםרעיון,
 דקים ציורים עליונים דברים להוציא האלה לחכמים להם ולמה נסתרה. השמים מעוףוגם

 אנו אין אשר רדל"א )בענין רבי ששנה זו כעורה וכי אנושי, גס בשכל חושיי משללהמשיל
 לעצמו, בורר ובתן מטה בחי' איזה ומן הנקודים, עולם מן לעצמו בורר ברורין איזהיודעים
 וצנורות המדות במזוגי האל לעבודת מפולש מבוא וב"ן מ"ה ושרש עתיק בשערעיין

 אשר וראה בא משכלינו. לבדות לנו ולמה שמו( וברוך הוא ברוך שמותיו ליחודיהקדושה
 בנוים, הם אנושי שכל על כי ז"ל הרמב"ן אחר אשר הקבלה ספרי ללמוד ז"ל האר"יהרחיק
 זה מצומצם אלקות, בעניני משיג השכל אשר דבר לך, אמרנו היקרה החכמה וזאת כאן.עד

 4 אלמוות בענין והמשל החקירות מן והזהר הזהר אחי, כן על להגשמה. הוא וקרובבשכלו

 אליהו עם פה אל פה לומד הוא כי ידעת אשר הרב מן לא אם האנושי, השכל אללהסביר

 מהרצ"אהוממות
 נזכר לא למה לנו יוקשה לא זה ובעבור השארלכל

 בהשארת רוחניים ולא גשמיים יעודים רקבתורה
 לרשע ובהיפוך השכינה, מזיו נהנית בנצחיותהנפש
 רק בתורה נזכר דלא להיפך, הוא דבאמתאך

 השפעה סוד הוא בעתם גשמיכם ונתתירוחניים,
 ז' פעמים )ז' ישראל נשמות למקור הנמשכתעליונה

 מאורי בספר )עיין גשם( בגימטריא גובה רוחב אורךי
 יסוד סוד הכולל, עם שבי"ג גימטריא גשתםאור,
 ד' וגימטריא העולמות, להחיות אליה המאיראב"א

 ע"ב כשמאיר נתיב ביאיר שם עיין אלקי"ם,פעמים
 כל גש"ם, גימטריא ומתחחדים מ"ה בס"הקמוש
 האותיות עם גש"ם רצון, גש"ם תה מ"דגש"ם

 גש"ם השם נשאל הזה בעולם והנה רצו"ן(,גימטריא
 על תבל פני לרוות השמים מן היורדים להמים כןגם
 ולשונה דבריה שכל הקודש, לשון הלשון נקראכן

 כי ותבין בהטיפה זה כל ועיין שמים בקדותי רקאינה
 לך יונעם החים מעץ תטעום וכאשר נכונים,דברינו

 והתבונזבץ

 ההוספותמעין
 לגטי'ם ושייכותה כו' ז' פעמים ז' הגימטריא של עניינה מפרש אתרבמקום*
 )וכך מאליהו פא"פ השומע למלאך הדומה מרב מקובלות שאינן חכמות על השלילית דעתו את מוהרצ"ה מבאר רביםבמקומות*

 בשמו( תלמידיו מוסריםגם



עט טום ועשה מרעסור
 כי מזה הרחק שיהיה, מי יהיה משל, המושלים העם שאר ועל צדיקים. שאר נשמת עםאו
 ומשל שכור ביד עלה חוח בחכמתו שלמה אמר וכבר לטעות. וקרוב הוא האנושי שכלעל
 ואיך להא. אלא דמיא לא הא משנינן למלתא מלתא לפעמים כשמדמה ובגמרא כסילים,בפי

 ]נוסח עליונים באורות כי הנמשל, אל המשל דמיא לא דלמא שכלך, פי  וגעל במשלתדמה
 מלקבל נזהר תהא כן על יחטא. ולא הוצערה אל קולע להיות צריך רוחניים[ באורותאחר:
 רבותינו כמו פה אל פה המקובלים הקודש רוח מבעלי אם כי וחקירה משל בדרךהסברה
 ונפקו דעיילו מוחזקים היו וחביריו בער דוב מוהר"ר ותימודו נב"ם והבעש"ט המדרשבעלי

 החכמות בענין הזה בדור שנתפשט כמו ולא ונפקו(, דעיילו בענין מהרח"ו בדברי)ועיין
 המחשבה. לבלבל קרוב בשכל המוסברים והדברים ממורי. קביתי וכן משל. בדרךוהסברות
 לילך עיקר אבל ים. בלב כשוכב והיית מוחך, תקלקל שלא מזה והרחק לך, דעואתה

 ההשגה תכלת ליחד החכמה ידיעת תכלית הוא זה כי שמו, יתברך שמותיו וצרופי דיחודא ברזאולהשיג
 יחודיםלייחד

 אם כי בגלות לשכינה תענוג אין אשר היחודים בשער וכדאיתא שמו, וברוך הוא ברוךשמר
 צי היחודים ידיעל

 ר את 'חקה יא מובהק לרב אפילו דבר, לכל יאמין פתי אחי תהיה שלא באמונה, ונתת נשאת בעניןענוד

 לנהוג ומעשה עובדא לשום תאמין לא צבאות י"י למלאך הרב דומה יהיה אפילוותפורסם,
 נושא ותהיה לרבך, ראית אשר תנועה בכל בעצמך שתדקדק עד מעשה דקדוק שוםאחריו

 מן תשיבינו )ואל זו ומעשה תנועתו הרב עשה אשר מה ושורש טעם מאיזה בדברונותן

 אבל והסברא, הדעת בשיקול הספק דבר על נאמר זה שבימיך, דיין אלא לך אין ז"ל מאמרםי
 בעיניך הוטב רבך ועבודת שהתנועה הגם ופוסקים(, בתלמוד מפורש ברורה הלכה נגדלא
 בספר אמר זה על גם בעיניך, חן לתנועה יש רבך אהבת מחמת כי הימנה, הנאה לךויש

 מהרצ"אהוספות
המשלת טוב תמצא ענינים בכל וכן ואהב"ה, ירא"הבאדם באורות הנאמרים הדברים להתבונן ודאי)צו(

העליתם דברי הכתר מדת בענין בעץ-חיים ועיין ודעתטעם רק אסור, ודאי משלים לסשל רוחניים)עליונים(

התחתונים בספר ועיין נכוחים שדבריי ותראה די, טהרח"וסרן רק מושג שאינו דבר ברוחניות הוא שכךלהאמין

 י של מדות הי"ג כל ז"ל, להרמ"ק דבורה תוסרהקטן שבהיפך לי נראה זה כל עם אבל וצירופיםבשמות
 זה ועל העבודה לדרכי בהן להתנהג כמוך אלמי לעבודה החכמה עיקר זאת ואדרבה איסור,אין

 במעשי ודמיון( משל )לשון תמשילהו בפסוקנאמר בזה מציאות להשיג ברוחניות הנאמר עניןלהתבונן
 נעור וישאר המעיין יטעה שלא זה כל רשמתיידיך שיש כגון הישראלי באיש ובפרט הזה, בעולםגם

 בעזרינו יהיה יתברך והשם החכמה מן וריק המדות מציאות יש זה כנגד גבור"ה חמ"דברוחניות

 ההוספותמעין
 והלבשת המדות בהשלמת האדם לעבודת בקשר מוהרצ"ה בכתבי עוד נזכר קדוש" לאיש קדוש "ספר דבורה תומרהס'*

 ומטרוניתא למלכאהלבושים

 התורה עפש הפכו הוזהרו שלא בדבר שבימיך- שופט אלא לך אין ימין שהוא שמאל על לך יאמר אפילו שקישו בנק ממעשה*



 החיים לעץ ודרךהקדמהפ
 י וזה רבך, תנועת דוגמת תנועה לעשות לומר רצה ח"ו פסל כמין שהדבר איזמלךמעם

 התורה מן טעם לה יש והתנועה ונותן נושא אתה אם אבל מעשה. ואנשי לחסידיםמפורסם
 אשר כל את תשכילת למען שכתוב כמו תעשה, ואז תשכיל אזי התורה, פי על הרצויהוכונה

 4 אם כגון התורה, כדרך שלא דבר איזה לעצמו עושה הרב אשר ראית אם רבפרט תעשרן סים ששלא
א

 זמן אפילו המעשה, לכל שבעולם דבר לכל החכמים שקבעו הזמן ומשנה התפלה ומזמאחר ר
 תורה דברי על אתה תעבור לא ומפורסם, צדיק הוא שהרב הגם חכמים, תלמידיסעודת
 שעה, בהוראת הוא באפשר שעושה הצדיק והרב אחת. תנועה על אפילו ח"ו, חכמיםודברי
 זכות לכף לדונו אתה וצריך בריאותו, משקל פי על עושה הוא וכחו גופו מזג לפיואפשר
 עמו ותתן שתשא עד התורה נגד כמעשהו תעשה לא אתה אבל אחריו, להרהר ח"ווחלילה

 ויכנסו הדבר, לך ויסביר התורה פי על טעם לך יורה וכאשר כן. עושה הוא ולמה מהעל
 שקבל לך יאמר אפילו תאמין, לא זה וזולת תאמין, אז בענין, שתחקור אחר באזניךדבריו
 אין וכו' חולצין ויאמר אליהו יבא אם אמרו וכבר לו. תשמע ולא לו תאמין אלמאליהו
 בעלי שמו יתברך לאל תהלה לו. תשמע לא בלבד חכמים תקנת נגד ואפילו לו.שומעין
 4 ז"פ והאר"י וחריריו והדמנ"ן הזהר בעלי התלמוד( )בעלי כמו האמתיים אליהוגילוי

 הזהר אחי לכן שהוא. כל אפילו בתלמוד הגמרא דברי נגד אחד דבר לנו אמרו לאוהבעש"ט
 זו, לחכמה גדול מבוא וזהו לך.צז שלום ובזה באמונה, ונותן נושא תכלית הוא וזהבזה,

 בזהר דבר תמצא אם והפוסקים. הגמרא נגד דבר יהיה שלא ומאזנים בפלס דבר כלשתשקול

 מהרצ"אהוספות
 לך ואעתיק יושק ושפתים בזה, האריך נ"י הרב)צו(
 הלכה התורה יסודי מהלכות ט' בפרק הרמב"םדברי

 )היינו נביא שהוא לנו שנודע הנביא לנו יאמר אם ג'4
 כמבואר אמת נביא שהוא לכן מקודם לנושנתאמת
 האמורות מצות מכל אחת על לעבור הנביא(בתנאי
 למדנו וכן לו, לשמוע מצוה שעה לפי וכו'בתורה
 לך יאמר אם בכל השמועה מפי ראשוניםמחכמים
 הכרמל בהר כאליהו תורה דברי על עבורהנביא
 לפי הדבר שיהא והוא זרה, מעבודה חוץ לושמע
 מפי שנצטווה בפירוש הנביא שיאמר )היינושעה

 המצוה אבל שעה, לפי זה על לעבורהמקום
 אליהו כגון לעולם( לעד תכון משה מפישנצטווינו

 שהוא ומפני וכו' בחתן עולה שהקריב הכרמלבהר
 אליהו את שאלו ואילו וכו' לו לשמוע מצוהנביא
 תעלה פן בתורה שכתוב מה נעקור היאך לוואמרו
 לעולם בחוץ המקריב אלא נאמר לא אומר היהוכו'
 ואם וכר י"י כדבר בחוץ היום אקריב אני אבלוכו'
 עקר אם וכן בחנק וכר לעולם נעקר שהדבראמר

 מדיני בדין שאמר או השמועה מפי שלמדנובדברים
 כדברי והלכה הוא כך שהדין לו צוה שהשםהתורה

 ההוספותמעין

 בהתלהבותם ומעשיהם הצדיקים תנועות כדמות מעשיהם שיהיו המכוונים הדעת פחותי בגנות שמארז מוהרצ'.ומדבף*

ופרישותם
 רבו אחר יהרהרח"ו לא ועכ"ז ותפלה(, קיש זמן )כאיחור להלכה המנגדים מנהגים מרבו האדם יקבל שלא ומוהרצ"אמדבף*

 רבם ממנהג בהיפוך לנהוג שלא התלמידים חובת כי אזהרתו גםומתפרשת

 וההלכה הגמרא לדברי בסתירה יעמדו שלא והמקובלים הזוה"ק דברי את לתרץ מוהרצ"ה כותב מקומות בכמה*



פא טוב ועשה מרעסור
 מהרמ"אהופפות

 לפרסמם מצוה ח"ו השם חילול הגורמיםאנשים אות, שעשה פי על אף ויחנק שקר נביא זה הריפלוני
 המוסכם הדין ראה נא לך אבל ברז"ל,כמבואר היא בשמים לא שאמרה התורה להכחיש באשהרי
 ז' הלכה דעות מהלכות ו' בפרק להלכהברמב"ם כאן עד גדולים ומופתים אותות עשה ואפילווכף

 מצוה טוב לא בדרך שהלך או שחטא בחבירוהרואה והנה למשנה בהקדמתו גם זה כל ועייןלשונו
 המוכיח וכו' חוטא שהוא ולהודיעו למוטבלהחזירו שעשה אמת בנביא אפילו הוא זה שכל ידידיתראה
 המקום לבין שבינו בדברים ובין וכו' בין חבירואת לנביא נבואתו ונתאמת ומופתים אותות כברלנו

 בנחת לו וידבר עצמו לבין בינו להוכיחוצריך על לעבור אליו לשמוע מצוה יתברך, השםשליח
 לאו ואם מוטב ממנו קיבל אם וכו' רכהובלקכן לפי רק שהוא באמרו כן( גם )וזהו תורה מדבריאחת
 לו ויאמר החוטא שיכהו ער וכף וג' ב' פעםיוכיחנו שנתאמת נביא שאינו למי אבל י"י, בדברקצעה

 ידבר לא תחלה חבירו את המוכיח וכו' שומעאיני לעבור אליו לשמוע חלילה הנבואה, בתנאינבואתו
 תשא ולא לומר תלמוד וכף שיכלימנו עד קשותלו ואפילו  קרעה לפי אפילו התורה ממשפטי אחתמצוה
 ישראל את להכלים לאדם שאסור מכאן חטאעליו לפעמים חכמינו שהתירו ומה מדרבנן קלאיסור
 אינו חבירו את שהמכלים פי על אף ברבים, שכןוכל הוא זה כי עובר מיקרי לא זה הנה לשמה,עבירה

 וכו' המלבין חכמים אמרו כך הוא גדול עקלוקה בתורתו יתברך השם לנו שצוה כמו התורה, משפטיי
 מכלימין בסתר בו חזר לא אם שמים בדבריאבל ממצות מצוה והוא נפש פיקוח מפני שבתלחלל

 בפניו אותו ומחרפין חטאו ומפרסמין ברבים אותוהתורה

 בגנות לדבר לא כאן ער למוטב שיחזור עד אותו ז ומקללומבזיז והכלם יבושו לא בוש כי לי, וירוח ארברהומעתה

 ם ב ב' ם י" וגודל הרע לשון נקרא מהו עוד שם ן ועלשונו הדעת, חסרי באו מקרוב חדשים אשר ידעולא

 האדם. ראש גוערות תסמר אשר ' ז בפרקעונשו תורה בעלי ונגנות הרע בלשנן לספר  לעצמםוהתירו

 לספר לאדם היתר יהיה מהיכן הנעים ידידהנה שכל גרול באילן עצמם את וחולים ועדה, קהלבתוך
 ולקללו ועדה קהל בתוך חבירו בגנותברבים מן זה הוציאו מאין משובח זה הרי לספרהמרבה
 לא אם שבפחותים, הפחות יהיה אם אפילוולבזותו, מהג' יותר בעונשם הפליגו חז"ל והנההתורה,
 עצמו לבין בינו פעמים כמה בתחלה אותוהוכיח שמעון ר' באמור ראה נא וראה החמורותעבירות
 אבל לפרסמו, מצוה אז ערפו והקשה רכהבלשון כתביה, חייטא יהודא אלא כתביה אנא לאוברבי
 פעמים כמה עצמו לבין בינו אותו שהוכיחקודם הרע, מלשון כלך ליה ואמר הקדוש רבינוהוכיחו
 ובפרט שיהיה מי יהיה ברבים לביישוחלילה ועדה קהל בתוך תורה בעלי בגנות להפליג שכןמכל

 ולשון דבה בעלי מוציאים אשר וכזביםבשקרים )למצוה( זה וחושבים טובים, וימים כשכתותוכפרט
 אפילו בעיני התימא תגדל באמת הוא כן ואםהרע מן הייתי פעמים וכמה ותמה שלימהלעבודה
 זה דבר התיר מי )המה( בארץ אשר הגדוליםעל לפי מחסום ושמתי הזה, בדבר נענים ואינםהצועקים
 כשם הוא ערוך מאמר הלא האומר יאמר)באם צדיק באיזה גדול באילן עצמם את שתוליןבראותי
 דבר לומר שלא מצוה כך הנשמע דבר לומרשמצוה היות עם הנה אנוש. אתה חרפת מפיוששמעו
 י שלא יודע בגנות המספר החכם ולהיות נשמע,שלא מהיכן שיהיה מי יהיה המדבר על לתמוה יששבאמת
 לא ולכך בעיתו, חוטא הוא אשר האדם ממנויקבל יש באמת אם הנה כי התורה, פי על ההיתריבא

 ההוספותמעין
 לשמה עדירה נענין סוהרצ"א מדבף*

 תוכחתו לכבוש ורשאי להחמיר אין המוכיחים את רודפים שהאפיקורסים שבשעה ומוסיף ישמע, שלא למי תוכחה*



 החיים לעץ ודרךהקדמהפב
 מהרצ"אהושעות

 הגהות כן פסק ובאמת עצמו, לעין בינו הוכיחו בסתרתונחה
 טעות זה הסמ"ג בשם הנ"ל בפרק שם מיימוניותובגלוי

 חייב דאינו לענין רק הוא כן, הפסק יהיה דלוגמור,
 פוטרתו דהחוטא עורף בקשיות וידיעתולהוכיחו
 כן פי על אף אבל תוכיח, דהוכח עשהממצות
 ולבזותו, ברבים לפרסמו לו התירה לא זאתידיעתו
 הרא"ם הרי זה )ובלי בסתר פעמים כמה שיוכיחנועד
 שלא שיודע גם יפטור לא עשה דממצותפסק

 האדם יאמר האיך לחקור יש לזה וחוץיקבלו(
 יאמר אם תוכחה, יקבל לא שתבירו בודאישיודע
 אפילו זה אאמין לא הקודש, ברוח זה שיודעהאומר
 ברוח הם דבריו שכל אצלי שנתאמת האדםעל

 במה פרק בשבת כנגדו ערוכה גמרא כיהקודש,
 לפני וידוע גלוי הדין למדת הקב"ה שאמרבהמה
 שקיימו הללו הקדושים )הצדיקים היו אםשאפילו

 יקבלו לא אותם מוכיחים ת'( ועד מא' התורהאת
 לפניך אם עולם של רבונו הדין מדת אמרהמהם,
 יתברך השם אמר מיד גלוי, מי לפניהםגלוי

 שקיימו האנשים אלו חז"ל ואמרו תחלו,וממקדשי
 מקדש"י קראם כן )ועל ת' עד מא' התורהאת

 שם עיין חסרון(, מבלי לשמים גופם כלשנתקדש
 בעלי היו בודאי מהם גדול לנו מי כאלה אנשיםוהנה
 הדק למדת להשיב יתברך להשם והיה הקודש,רוח
 דרוח כרחך על אלא הקודש ברוח גלוי לפניהםגם

 הבחירה כי בזה ישפוט לא באדם הניתןהקודש
 אין האדם ובחירת יתברך בידיעתו גם )הריחפשית

 בחובת ועיין יחדיו, יצדקו האיך משגת האדם כעת סעודההכרת
 ששני שלימה באמונה זה נאמין אבל ותבין, היבבות ת ששל

 בידיעת זה והנה היוצר בגזירת נכוניםהענינים
 יהיה לו האדם ידיעת אבל הוא, ברוךהבורא
 בידיעת הצמצום להיות הקודש, ברוחשידיעתו
 צווח והכתוב והבן(, הבחירה, משפט ידע לאהאדם
 היה כן על ללבב, יראה וי"י לעינים יראההאדם
 מי לפניהם גלוי לפניך אם לומר הדין למדתמקום
 התורה את שקיימו הקודש רוח בעלי שהיו הגםגלוי,
 נדע לא אנחנו זה לפי כן אם תקשה, ואם ת' עדמא'

 שלא מצוה כך וכו' שמצוה כשם מאמרםפירוש
 הא ישמעו שלא נדע מהיכן נשמע, שלא דברלומר
 שכן ומכל זו, לידיעה מהני לא הקודש רוחאפילו



פג טוב ועשה מרעסור
 יחכטה טצרף בספר )וכמבואר ח"ו הש"ס נגד שהוא דבר שום הזהר יאמר לאבוודאי
 תמצא אוי אחר: ]נוסח מכריע הזהר אוי הפוסקים בין מחלוקת וכשיש קנדיא(,למוהר"י
 הזהר נגד המסרב ואותו אחריו.צח לילך לנו ויש ז"ל[ אליהו פי על שמכריע בזהרלפעמים
 על חכמה דברי ותמצא וו בחכמה באמונתך ותלך כן תעשה אם ואו הדין. את ליחןעתיד
 בעיני טוב ושכל חן תמצא אבל ח"ו, תתטפש ולא לבטח תלך בנויים, והלכה התלמודיסודי
 רב מובהק, מרב מוסמך אינו אשר לרב תאמין שלא וחומר קל אלו ומדברים ואדם.אלהים
 תאמין, לו הדור גדולי צדיקים ככלם רובם הדור מחכמי ומוסמך מאליהו. שקבל רב עדמרב

 הוא, רוח איזה יודע מי כי תאמיו, לא הקודש ורוח נביאות הרב לך יאמר אשר הגםוזולתו
 דרכי מן רבות ראיות לוה ויש ז"פ, יטהרח"ו שער-הקדושה מן להבא לוה שנביאכמו

 וקרוב כלל, מאמין אינו מוסמך, שאינו אף אדם לכל המאמין אטר, נ"י וטוריהתורה.
 לך שאין הגם וכו' המשפט )ועל יורוך אשר התורה פי על ונאמר ח"ו. ממש ורהלעבודה
 הלכות סוף ברמב"ם ועיין דייקא.צט התורה( פי על לך לברר צריך שבימיך, שופטאלא

 המשיח. מלך סימנימלכים

 בעתו דבר כי גדול כלל זה ובאמת לתורה עתים קבעת ששואלין בגמרא שם יאיתאעתך,
 הבוקר וסגולת החכמה לעסק סגולה חצות אחר כמו עצמו, בפני סגולה עת ולכל טובמה

 וצלול ברור מוחו בלילה יהיה ואפילו הוא תפילין ומן לאו ולילה ולתפילין, הבוקרלתפלת
 צנורות יש כי טוכ.ק לא בעתו שלא דבר כי אד תפילין דמן שאין תורה אמרה וחדק, ובריא4

 )עיין לחוד הלילה ומדת לחוד היום מדת הבורא, ורצון חפץ לכל עת שמו, יתברךבמדותיו

 מהרצ"אהוספות
 ותפילות ליורות וכמה כמה ומבטלים השלום(,בפרק

 עם מצטרף קטרוגם כי ח"ו, יתקבל שלאבקטרוגים
 וכמה וכמה הרבים, בעוונותינו הצורר הצרקטרוג
 יתברר השם ישראל שונאי על מתעורריםגזירות
 במרומיו שלום והעצמה ישראל, שארית אתירחם
 מטה, של ובפמליא מעלה של בפמליא שלוםיעשה
 ועבודה בתורה והשלום האמת נתיב לנוויאיר
 ממשפטי ושמאל ימין נטות בלי ויראה,ואהבה
 האמת, נתיב לנו ויאיר אהבו והשלום והאמתהתורה,

אמן
 לפסוק מחלוקת שיש במקום הרב שהחליט מה)צח(

 לקולא לא אבל לחומרא, דוקא זהו הזהרכהכרעת
 כעת גורם הזמן אין אבל בזה לדבר עודויש

 כי בגנות, לספר יטעה לא הרב דברי את הרואה)צט(
 על אינו אם לעיל כמ"ש אדרבה רק מזה, דברנוככר
 ויהיה יאמין התורה פי על אבל יאמין, לא התורהפי
 בגנות לדבר מזה יתפעל לא יאמין לא אם שיהיהאיך
 בהג"ה שהוכחתי וכמו העוברים, בכלל יהיה כיח"ו,

 שהוא הגם חבירו על זכות וילמוד והבןהסמוכה,
 שמו יתברך לעבודתו אחר בדרךהולך

 מכריעהזוהר
במחלוקות
הפוסקים

 מרב רקלקבל
 אליה עדמוסמך

 לשנותשלא
 המצוותמזמני

 על לקטרגשלא
ישראל

4,
 זכותללמד

 האדם ירצה אם עצמך הגע לעיל, כתבתי כבר)ק(

 ההוספתומעין
 וכולם לאחד, כוונתם שכולם הפנימיות נגלית מחיצוניותם, השונים הצדיקים עבודות סוגי שבין הניגודים אתכשמפשיטים*

 מזו זו שונות ודרכיהם ה' בדרך ההולכים בין להיות שחייבות והאחוה האהבה לטובהשוים

 רגע יאבד לבל להשגיח וצריך הסוג לתכלית פנה ממנו יתד ממנו ואשר הזמן בסוד מוהרצ"ה שכתבדברים*



 החיים לעץ ודרךהקדמהפד
 חכמים שקבעו והזמן בעת תזהרו אחיי לכן וכו'(. י"י ויודע בוקר בפסוק קרח פרשתבזהר
 וזמן שינה וזמן אכילה זמן וכן ובמשנתם. בהם שבחר ברוך ובערב, בבקר שמע לקריאתלנו

 שלש וראה, בא אחד. לכל המשמשות המדות צנורי דצנורא ברזא יש מעשה דבר רלכל קיננה מה בעתודבר
טוב

 חק שמו. יתברך חכמתו גזרה כך אבל סגי, הוי נמי אחד במשמר והלא הלילה, הוימשמרות
 מהפך התורה שקבעה בקביעות שלא העת והמשנה תפקידם, את ישנו שלא להם נתןוזמן

 וזה ע"א( רכ"ג ~דף פקודי הזהר לשון לך אעתיק והנה היסודות.קא ומקלקל ח"והצנורות
 נש בר כל תנינן הא אבל חברייא, אוקמוה קרא האי וכו' עתך אמונת והיה ואמר פתחלשונו,

 דיליה דרעותא באמונה אצטריך לה, עתין למקבע וזכי עלמ"א בהא"י באורייתאדאתעסק
 רחמי לאכללא ישועות, חוסן אתכוין. להכי דאמונה בגין שמים, לשם יתכוין לקוב"היתכוין
 יראת דא. על דא לאשראה וגניז טמיר דא דא, על דא שראן אלין דתרין ודעת, חכמהבדינא.
 אוצר אתעבידת ואיהו נחלין אלין כל נקיט דהאי בגין אלין, דכל אוצרו אוצרו, היאי"י

 חבור סוד הוא עלמ"א בהא"י התורה עסק סוד פירושו שם וכתבנו כאן עד וכו',לכלהו
 התורה עסק ידי על גורם וזה עלמ"א, האי שהוא המלכו"ת עם התור"ה שהואתפארת
 ידי ועל עלמ"א, להא"י מכונה היא אשר דזעיר לנוקבא השפעות דזעיר מצנורותשממשיך

 למדת הזהר בכל ירמוז ע"ת כי זו"נ, יחוד ע"ת קביעות היינו ל"ה עתי"ן למקב"ע זוכהזה
 יעקב סוד וקיימא, דקביעא שבת בסוד יעקב סוד הוא קבו"ע וסוד ויצא. פרשת עייןמלכות
 ובזה לעולם. תתפרד שלא עת קביעות והיינו יוסף, בגימטריא וקי"ם קיימ"א שנקראיוסף

 באמוניה אצטרי"ך שאמר וזהו לעולם. זו"נ יתפרד שלא בתורה ע"ת לקביע"תתתכוק
 לבחינת ירמוז והכוונה הרצון סוד כי שמים, לשם יתכוי"ן לקוב"ה יתכוי"ן דילי"הדרעות"ה

 יתכוין והוא וכו', פותח ובחכמה ליה פתיחין וכווין בחכמה וכוונה נוצר, בבינה רצון כיי"ה
 אמונ"ה, סוד שם הנקראת מלכות סוד הוא שמים לשם ויתכוין התפארת, סוד הואלקוב"ה

 ו"ה. סוד הם אשר זו"נ אדנ"י הוי"ה אמן סוד ו"ה, אמן סוד שהוא מקומות בכמהכתבתי
 שני הם ישועו"ת חוס"ן בדינ"א, רחמ"י לאכללא ישועו"ת חוס"ן להם להמשיך צריךאמנם
 ח"ס שסודם המוחין כל הנעים לבנה שמורישה בינה היא חוסן הוא, ברוך שבשםההי"ן

 מהרצ"אהוספות
 בששת. ולא וכו' ימים ששת כי כמד"א נברא כןגם סוכה מצות או הפסח, אחר מצה אכילת מצותלקיים

 הזמן, מן למעלה ולא הזמן תחת נבראוהתולם יום כל בעתות הוא כן י"י בעיני הייטב החג, אתך הזמןבחאת
 בין ואחד, אחד כל בזמן הכל העבודה שתהיה והתבונן ביןויום,

 יחוד הוא בץ, ב"ה בגימטריא זמן תבין ואםוהתבונן
 החדש ב"ה ידי על דבק השבירה תיקון והואהשלם הזמן כי הזמן, את יתברך השם ברא כך ובשביל)קא(

 ההוספותמעין
 לתפלה ולהזדרז המצות זמני על לשמור מוהרצ"ה אזהרות'

 לשט( ובהוספות ק' עמ' להלן ראה הזמן בריאת )ובענין ב"ן מ"ה בגימטריא זמק בענין מוהרצ"א של מתורתוי
 ד( סא, )דף לעטרת-צבי בהוספות נמצא עלמ"א בהא"י התודה עסק סוד בענין כאן הנדמו*

 ר"ה אמן סוד אמונ"ה בענין לביאוריט מקום מראה*



פה טוב ועשה מרעסור
 וילך פרשת בזהר כדאיתא בזו"נ שמתפשטת פשוטה ן' והוא התפילין, בסוד חח"םבסוד
 ודעת וחכמה א'(. )דף בראשית בפרשת כדאיתא הנוקבא היא וישועות שם. עחן רפ"ה()דף
 שני הם בדינ"א רחמ"י ישועות חוסן כי ד"א, ע"ל ד"א שרא"ן אלי"ן דתרי"ן שבשם, י"והם

 מינה מתערין דינין רק רחמים שרקדה הבינה כי דינא, אחרונה וה' רחמי ראשונה וה'ההי"ן
 דינא והוא ישועו"ת כו"ס בסוד ישועות והמלכות ס"ה(. )דף אחרי בפרשתכדאיתא

 יו"ד כזה במלואו, י"ה סוד ואמן ו"ה, הם זו"נ מיחד באמונה העוסק האדם והנהדמלכותא.
 שם מתיחד זה ידי ועל הקדיש. בכוונת כדאיתא אמ"ן, בגימטריא ה"ה יו"ד ה"א יו"דה"י

 בלק פרשת מ"ש )עיין זו"נ יחוד וגני"ז או"א יחוד טמי"ר ד"א, ע"ל ד"א לאשראההוי"ה
 ברוך הוי"ה שם ומתייחד נוקבין, ישועות חוסן על דכורין ודעת חכמה בסוד ע"ב, קצ"גדף
 כתבנו כאן עד לכולה"ו, אוצ"ר אתעביד"ת איה"י אוצר"ו הי"א י"י ירא"ת שמו וברוךהוא
 הרבה בזה לדבר שיש והגם בזה, לך דע אחי ואתה הוא(. גדול סוד כי בזה מעחן והוישם.
 יעבור. ולא נתן חק בספר, הכתוב כל לקחם מוכרח י"י בסוד לבא והרוצה בזה, אאריךלא

 הזח שסירת תכלית על שיהיו טובים וימים השבתים הם דודים ע"ת לעורר עת"ך בתיבתובקיצור,

 מאיןקב יש החכמה להשגת מועיל וזה ולשומרם, לזוכרם אמת, אלהי בעבודתהבהירות

 הירא צריך זה ובכלל מנוחתם. היא מאת"ך כי בכוונת כמ"ש הכתר הוא ך' ע"ת עת"ך,בסוד
 ואברהם פסוק על בזהר כאמור ח"ו, עולם בהבלי לכלותם שלא ורגעיו עתיו לשמורשמים
 יהודה ר' אמר ע"ב( ס"ג )דף בשלח ובזהר קכ"ט(. )דף חיי פרשת שם עיין בימים באזקן
 שפע עליו נמשך ויום יום שבכל )היינו עלאה יומא מהאי עלמא מתברך ויומא יומאבכל

 אל איש משה שאמר וע"ד שם, עיין כו' יום( בכל וכן חסד מדת א' ביום יום, שבכלממדתו
 וחד חד כל אלא לחבריה דא יומא יוזיף ולא יהיב דלא בגין טעמא מאי בוקר עד ממנויותר
 עבר רז"ל אמרו )וכן דחבריה ביומא יומא שליט לא דהא דיליה יומא כהאי בלחודיהשליט
 ומשם בזה, המוסר גודל מן א' פרק הצלם ובשער הצלם בדרושי ועחן קרבנו. בטליומו

 הדין שמן הגם לגבחכו, קריבנא כד ידענא דלבושייכו בריחא בלק פרשת הינוקא מאמר תבין4

 מהרצ"אהוספות

 ע"ת החנו עתך בתיבת נאה פרפר"ת לנו יש עוד)קב*
 ע"ת דהחנו דקרא, דברישא אמונת על וקאישלך,
 ע"ת, בכל י"י את אברכה דוד שאמר דרך עלהוא

 בגימטריא ע"ת דהיינו ע"ת, ואית עת דאית ופירשנו4
 והתפשטות צמצום דהחנו אוזר, ויהא אררנהי

 באמונה יהיה הכל ודי"ן, חס"ד דהיינו בזהרכמבואר

 הן יתברך השם מאת בהשגחה רק הוא במקרהשלא
 החנו מקרה, איזה ח"ו חושב ובאם כזה או כזהעת
 יאמין רק וכו' קר"י עמי תלכו ואם הכתובמ"ש

 השם בחפץ ממורץ עתותיו שכל שלימהבאמונה
 בהיפך עתים וי"ד לטובה, עתים י"ר הןיתברך,
 עתי"ם קבעת תהו חפץ לכל וע"ח ישראל,לשונאי

 ההוספותמעין
 שונות במלים במקו"א נכפל הינוקא למאמר הביאור*
 ה' לעמ' בהוספות לעיל ראה - או"ר ויהיר או"ר יהר בגימטריא ע"ת*



 החיים לעץ ודרךהקדמהפו
 אשר שם מבואר אמנם מקומו(. כאן ואין לדבר הרבה בזה ויש שמע במקריאת פטורים היך לשבת מנ'ןהחל

 י אשר הגם שבת על מכין אינו ואם לשבת. מכין החול אבל השבת, מיום מתברכין הימיםכל
 וצריך כנודע, וכו' וסת שנוי הוא אמנם הרבה, יגיעות ידי על התלהבות בשבת ישיגבאפשר

 ישגיח לכן למלכות. הגעת כזאת לעת אם יודע ומי מצוא, לעת חסיד כל להתפלל זאתעל
 ביחודי ויעיין תבחננו. לרגעים כאמור אותם, לבחון ורגעיו עתיו כל על בחכמה נפש בעלכל

 רבינו בדברי כמבואר יום, לכל השייך הוא ברוךשמותיו
 וכמדומה ורביה, פריה מצות קיימת אומי איבו והבת ורביה. בפייה עסקת אימז' ::נבגפ

 כל להיות דעתי לפי זה אבל תירוצו.קג זוכר ואיני זה, על הקשה אגדות בחדושישהמהרש"א
 ווידא ולאחזוקי ורביה, בפריה הדעת להרבות בידו ולהחזיק אבירו עם ומדבר עוסקאחד

 4 הדעת שיתרבה בכדי הרבה תלמידים ולהעמיד קכ"ח(, )דף תרומה בזהר כדאיתאדחברייא

 על לומר רצה י"י, אני כי וידעתם וכו' בנך ובן בנך באזני תספר למען כאמור לעצמו, לוגם
 אחר. ]נוסח ויעמיק טוב ותלמיד טוב חבר עם ויעסוק אצלך. הדעת יתרבה תספר אשרידי

 יותר ומחבריי מרבותי למדתי תורה הרבה כאמרם האלקיח, העבודה לצורך בעניניםויעסוק[
 כבוד שיתרבה מזה גדול ורביה פריה לך ואין בנים, נקראים והם מכלם. יותרומתלמידי

 עקר יהיה שלא שצריך אמר פאפירש מאיר ימה"ר תורה ותלמוד ארץ דרך ובהלכותשמים
 בחכמה גדול כלל זה ובאמת דאורייתא. חידושין מוליד שכל לו שיהיה צריך אבלבתורה,

 השכל.קי והשגת מזה שמחה לך ויגיע חידושין,לחדש

 מהרצ"אהוספות
 דהיינו התורה, פי על שלך עתי"ם קבעתלהורה,
 והבן התורה, בהכנת רק הטבע במקרהשאינם
 לכל עת ושט, קנה בגימטדיא ע"ת שלך, עת עתךעוד
 באכילה הוש"ט עבודת הן הקנ"ה עבודת הןחפץ,
 ימין נטות בלי האמונה צד על הכל יהיהחפתיה
 עבודת עת בבוא היינו התורה, אמונת מדרכיושמאל
 וכן התורה, פי על רק בקנה ידבר שלא דהיינוהקנ"ה
 וזהו התורה, פי על רק בוש"ט וישתה יאכללא

 שתקנו מועדים הב' הן והן לתורה עתי"םקבעת
 בקנה, ולהלל להודות חנוכה ופורים, חנוכהחז"ל
 אין ארוכים והדברים בושט ולשתות לאכולופורים

 עת היינו שלך, עת עתך עוד ביאורם מקוםכאן
 הוי"ה, פעמים עשרה אהי"ה פעמים עשרהבגימטריא

 שיתפשטו היינו ובינה, החכמה קומת שיעורהיינו
 התורה, אמונת ידי על שלך ובינה חכמה שלהמוחין
 פי על רק שלו ובינה דחכמה במוחין ישתמששלא

 והתבונן בין לתודה עתי"ם קבעת וזהוהתורה,
 כי ורביה פריה מצות קיימת לשאול אפשר אי)קא
 ח"ו, יצליח ולא ישתדל שלפעמים לקיים, בידואין
 תדרש הדרשה כן פי על ואף לעשות בידוומה
 המצוה, חובת ידי יוצא שבזה הרב כוונת אין)קד(
 י עשה המצות ומבטלים מהשוטים הרבה חשבוכאשר

 ההוספותמעין
 החול ימי עבודת אחר הניתנת השבת עבודת בעניןעוד*
 ההשפעה ע"י הרב דעת הרחבת בענין א הע' א לעמ' בהוספות עוד )וראה והתפשטותו הרב הרחבת היא תלמידיםהעמדת*

לתלמידיו(
 תורה חידושי ע"י שמקיימים ברוחניות ההולדה בענין מוהרצ"א מדברי עוד*



פז טוב ועשה מרעסור
 בקטנות הוא אשר בעת עצמו לחזק דהיינו נראה לישועה. צפית אם שואליוישועות,
 ע"י, האר"י בשם כנ"ל זו, בחכמה להעוסקים המתגרים החיצונים הסתת עליו וגברוהמוחין
 לעיל שכתבנו כמו שלו, את לענוב שלא לישועה מצפה יהיה אז ממדרגתו, נפלולפעמים
 לעולם חסידיו את יעזוב לא אשר בי"י בטוח נכון לבו ויהיה ו"י. טורי בשם הד'בתנאי
 מפיו, בלעו מוציא כי לו, לרע הוא באדם האדם שליט לפעמים ואם הישועה. ולי"ינשמרו,

 בשפיכת מעלה באמת, שב כך ואחר ממדרגתו בנפלו העובד והאדם בו. שנבלעו הנצוציןכל
 מה אחי, בקליפות. ונטבעו לעלות יכלו לא אשר וניצוצין נשמות נפשות כמה לי"ינפשו

 שמו.קה וברוך הוא ברוך שמו יתברך מחשבותיו עמקומאוד

 ישועות כו"ס הכתוב אמר ובאמת נזיקין, סדר זה ישועו"ת שאמר לקיש ריש לדבריוכנן
 כי ימינו. ישע בגבורות נמתקין אבל הגבורות, סור אלהים גימטריא כו"ס מן יניקתם כיאשא
 הגבורות מן יונקים החיצונים והנה בימינו. ונותנו ידיו בשתי מקבלו ברכה, של כוס הואזה

 בהגהות אמרנו )וזה מידם מצילנו והקב"ה לכלותינו עלינו עמד בלבד אחד ולאוהדינים,
 שדקדק )כמו מזיקין ולא נזיקין סדר נקרא לכן כי משפטים, פרשת בסבא שלנוהזהר

 ודאי, לו לרע לו, לרע באדם שלט אשר עת כי הניזוק, הוא שוב כי ותירוצו יו"ט(התוספות
 דבר שם עיין וקרושה, ברכה בתוספות ממנו בלעו מוציאין כי הניזוק להיות הוא שבכי

 הנקרא ברכה של בכוס הנאמר בו עיניו ונותן בסוד היינו לישועה, צפית אמר ולזהנחמד(.
 ובכמה בראשית והר בהקדמת כמבואר גבורות ה' אצבען חמש על העומד ישועותכוס

 לדרשה לא כי בזה, לאל תהלה לנו אשר מתיקה מיני בכמה פה נאריך לא בזהר.מקומות
 לפעמים בנפלו אחור נסוג יהיה שלא בחכמה לעוסק שצריך מה אם כי לכאןקאתינא

 מתגרים החיצונים כי זה, שכיח הפנימית והעבודה והתורה החכמה לבעלי ובפרטממדריגתו,
 תראי אל כאמור, תירא, אל ואמץ בני חזק לכן ו"י. הארי בשם למעלה וכדכתיבנאבהם,
 ממה יותר ולתפלה ולעבודה לתורה עבודתו, קומת לשיעור יחזור קמתי, נפלתי כי ליאויבתי

 עשה המצות בכלל זה שגם הכונה אבלדאורייתא
 לרמז יש וזה התורה ברוחניות להוליד ורביהדפריה
 בעצמך ב"ך החנו ועקרה, עקר בך יהיה לאבתורה
 להבין מוליד שכל לך שיהיה ועקרה, עקר יהיהלא
 שנצטוית מה גם ובבהמת"ך, דבר מתוךדבר

 עקר, תהיה לא בזה גם בהמיות, בחינתמהגשמיות

 פני על שמים כבוד לרבות בנים ובני בנים תולידרק
 שמו יתברך לעבודתו העבדים ברבותתבל

 עליה לצורך ירידה יש פעמים כמה וכן)קה(
 תראה הלא בספריהם, הצדיקים כתבו בזהוהדמיון
 למעלה דבר לזרוק רוצה אדם כאשר הגשמיבמעשה

 הנופלהעובד
ושב

 יסוג לאהנופל

 מהרצףהוספות

 ההוספותמעיז
 עליה צורך ירידה בעניןעוד

 ממגו הטוב בהעלות הרע גמילת בענין גופף וביאור מוהרצ"ה, רומז שאליה הזוהר הגהת לכאןנעתקה



 החיים לעץ ודרךהקדמהפח
 וזדונות נצוצות, אתו העלה דל מעפר שהקים אחר עליה, צורד ירידה היא כי רגילשהיה

 לשמה. ועוסקים אמת בחכמת לחפצים בזה ודי כזכיות. לונעשים

 ]נוסח נופל עצמו שרואה הגם ממדרגתו, למעלה תמיד שילך לישוע"ה צפי"ת בכללוגם
 לישועה. יצפה רק אנכי, מי יאמר ולא הקודש אל לגשת ירא יהא לא בשפלות[אחר:

 הטהרש"א כתב וכן הבל, של הפלפול ולא בחכמה הוא הפלפול שעיקר למד אתה מכאן יגמעי9י9 בתור"ה, פלפלת שואלין אין למה והנה בחכמ"ה. פלפלת ששואלין רז"ל אמרו דץכ:מיצ, מנמה9י9~י
 עצמיכם לכלות שלא למעשה, להלכה שלא לפלפל שלא מזה תרחיקו אחיי, ולכןשם.

 הוא דילך, בפלפולא חדי קוב"ה יהבית-יוסף המגיד שאמר מה ובאמת בו וזמניכםוחייכם
 הרבה, ובקיאות חריפים פלפולים לנו יש אשר אחיי לי תאמינו קי האמיתית החכמהפלפול
 אשרי ימצאנו מי עמוק עמוק הוא אשר הזהר, דברי לפרש ז"ר הארא בתורת ומפרקמותיב
 בחידושין, הרבה ופלפלתי לאל, תהלה ישראל גדולי שמשתי בילדותי כבר חכמה. מצאאדם

 בש"ס וחילוקים ובקיאות וחריפות ותשובות בשאלות לאל תהלה מלכים לפנידברתי
 ח"ו, ממני ונפלאות בגדולות לא כחי, לפי לפנים לכנוס השם זיכני כאשר והנהופוסקים,

 וכמה בחכמה, בפלפולי מצאתי לעינים האור ומתוק דבש כמה ז"פ, הארי בלימודיאבל
 וסברא בפלפול בזהר ראינו נפלאות וכמה הזה, בדור לנו נגלה אשר הזהר בספר עיניהאירו
 נפש נפשו אשר וכל ולעשות. לשמור ולהשכיל להבין ז"ר האר"י אדונית הקדמת פיעל

 שוקקה נפש נפשו ותשתוחח יראה בוודאי התורה צינורי טעמי פנימיות לאמיתיתישראלי
 אין אשר לדברי העוסק יודה וכמה ישראל, בית נפש שורש בחכמה לפלפל בזהלעסוק
 הפנימית. החכמה בפלפול כמו עצמיית ושמחה תענוג כך כל )כפשוטו( הש"סבפלפול
 ערלת )להכרית מל סוד יתגלה בחשאי דברים מן מ"ל, ונתגלה ח"ש החשמ"ל, כעיןומתוכה

 דברו והם התורה, בפשוטי רבותינו שאמרו הרבה פליאות בדברי המבדילים המסכיםכל
 רבותינו( דרכי פליאות ונפלאות )בגדולות רבותינו דבורי דבור מלשון עליונים(בעולמות

 מהרצ"אהוספות
 למעלה, לזרוק יוכל זה ידי ועל למטה ידיו ישפילאז
 רצוא בחינת זה וגם השפיל לא אם כן שאיןמה
 בחכמה למשכילים יובן מטי, ולא מטי ובחינתושוב

 על המגיד לו אמר אחר דבמקום דוקא, לאו זה)ק0
 לו אמר פנים, בשני הפוסקים שיטת שמתרץ הדקפי

 כי מספרך תמחוק לא השני וגם אמת אחדפידוש
 עסקו בעת החסיד כוונת שתהיה רק וכר חדיקוב"ה
 ותוספות בגמרא לפלפל גדולה ומצוה להלכההכל

 ,4 דול ולא ההלכה דרך על הכל ושהיה רקופוסקים,
 להלכה, יכוין ולא ברואה ישגה אם הגם והנההבל.
 וכו' חדי הוא בריך קודשא שמים לשם שכורנתוכית

 ההוספותמעין
 בלימודו וגם להלכה, מכוין כשאינו אף בפלפולא חדי קוב"ה אזי לשם-שמים הוא התורה שכשלימוד בהא הביאורהרחבת*

 אליהו וגילוי רוה"ק מהשגת היא נכבדת ואשר להלכה, המכוין של הנפלאה המעלה מתבארת ועוד הוא כן הקבלהבחכמת



פס טוב ועשה מרעסור
 בטעמי המחקר על בבואינו לאל תהלה אשר רבותינו דברי חיך מתיקת ובתלמוד.בש"ס
 שמחה מרוב עצמותינו ותדושנה נפשינו שבעה פסוק, באיזה או פליאה באיזה אוהלכות
 י"י מחשבות מעומק י"י ביראת מעט בה להבץ זכינו אשר הקדושה חורתינו גדולתותענוג

 הארץ. בכל שמך אדיר מהאלהינו

 יחסן" שמו ליחד איך דעובדא, בגופא עולם הליכות הלכה בענין להעמיק בחכמה, פלפלתד21דד,

 ומוחך ושנותיך ימיך לבלות ח"ו לא אבל ואות. דבור בכל שמו וברוך הוא ברוךיתברך
 אמרו זה ועל מאוד. מסוגלים שהם הגם הגימטריא, חשבון דהיינו לחכמהבפרפראות
 בזהר ועיין וכו' אשר בשאול וחשבון ודעת חכמה אין כי ר"כ( )דף פנחס ובזהרבתיקונים

 בגימטריאות ידע דלא דמאן אתמר כח האי ובגין לשונו, וזה ע"ב( צ"ח )דףחדש
 אבל לבד, פרפראות הוא זה אבל לשונו כאן עד כו' לשאול לנחתא עתיד דיליהובחשבונות

 )ועיין קז שם. ותעיין היטב ודוק דיליה, בכח קדישא שמא וליחד בחכמה הפלפול הואהעיקר
 ע"ב(. רכ"ה דף פקודי פרשת זהר מאמר בביאורי דברינו שהעתקנו מה הקונטרסבסוף

 היש להפריד יא אם בקרבנו י"י היש י"י את נסותם על ומריבה מסה סוד לתקן בחכמה הפלפול בסודוהנה

 ע שלג הנקראת החכמה בין פירוד ח"ו ועשו מילין בתסקופי והולכין אין, אם עץ בה היש אואין,

 )דף רבא ובאידרא בשלח פרשת בזהר כדאיתא אי"ן. הנקרא הכתר ובין ליודעים, כידועי"ש
 אנפין זעיר בין וכו' בקרבנו י"י היש דכתיב בלבהון לצרפא ישראל תאיבו האי ועלקכ"ט(
 אלא בחביבותא עבדו דלא משום אתענשו, אמאי אי"ן. הנקרא אנפין אריך ובין י"ידנקרא
 דרכי רמז בדרך והנה ע"ב(. קנ"ח )דף שלח פרשת ועיין י"י. את נסותם ועל דכתיבבנסיוני
 י"ש. ומאי"ן אי"ן מי"ש יעשה אבל לאי"ן, י"ש בין פירוד לעשות שלא האדם צריךהעבודה

 היינו י"ש משם ולהמשיך לו, נחשבו ותוהו ומאפס נגדו כאין הכל הבורא גדולת מגודלכי
 וסותר לה מותיב הוא הפלפול דרך וכן יונעם. וחכמה בעבודה ולמשכילים ושלום.ברכה
 קוצים לבער תכלית וזהו י"ש. ההלכה ונעשית לה מפרק והוא אי"ן, ההלכה ונעשהההלכה

 כל על ולעמוד בחכמה בתחילה יסתפק לא אם אחי, לך דע העובד, האדם כי הכרם.קתמן

 מהרצ"אהוספות
 ספר כל חזי פוק וכמה כמה וכן בט"ע,דאח"ס כי בעיניך, קל הגימטריא יהיה לא כן פי על אף)קז(
 ועיין וגימטריאות. בראשית צירופי על הואהתיקונים ובכמה בתיקונים כמבואר לתורה גדולה פינההוא

 והוא פלאות פלאי הגימטריא בשער יי כחבספר חכמי מגימטריאות הוציאו הורה גופי וכמהמקומות
 להורה. ופינהיתד חמץ כגק תיבות, וראפר אתוון חילופי ידי עלהש"ס
 שאמרה בענין אמרנו כבר הללו הרברים פי על)קח( ביתא באלפא ח"ץ בגימטריא א"ך פסחבערב

 ההוספותפעין
 הנקרא הכתר בענין*

 אי"
 ג-ד( )עז, ויצא פ' בעטרת-צבי ראה

 התורה בעסק הגימטריאות חשבון בסמלת*



 החיים לעץ ודרךהקדמהצ
 בחקותי אם כאמור בה. עמל לא אשר אחרי בתורה מתוק טעם יטעום לא המחקר, על דבר בעמללימה
 קמ

 כי מזולל. יקר להוציא למעשה הלכה לעשות מנת על ללמוד בתורה, עמלים שתהיו תלכר
 ידי על וכן המאכל, מן הזוהמה השואב דבר הוא טבחים של עמלן מלשון העמל, ידיעל

 תכלית הוא וזה בידו, תתקחם ואז פסולת, בלי תמימה י"י תורת תהיה בתורה והיגיעההעמל
 כח לשבר כדי בכח מקשה היה מקשה כשהיה ז"ל האר"י בשם ואמרו הפלפול שלהדברים
 בחכמה פלפל"ת סוד והוא נבונים. ומבינת לשמה התורה בעסק נכנעים הם ובזההקליפות,
 בפשטות פלפלת טעם וכן אי"ן. נקרא ההשגה מן ורחוק יושג לא אשר כת"ר,בגימטריא
 השני אלמא פלגא, ק' פלגא ס' קפ"ל, ומלמטה ספ"ל מלמעלה פשוט גט בפרק פי'תטעם
 כי אחד, לצד ושכלו מוחו יטה שלא דעת הבר צריך כן כי מחצה, מלשון הוא אלואותיות

 לשני מטה כששכלו אבל במה. ידע ולא ח"ו ויכשל נגף אבן איזה על לעבור יוכל זה ידיעל
 ומשפט, לחסד להטות חסד רב בחכמה יכריע אשר עד לכאן, ומחצה לכאן מחצההצדדים

 לאהרן מחצה גבורות. ופלגא חסדים פלגא האמיתי הדעת סוד וזהו בהיר. אור יוציאאזי
 הם חוזר, אור לי"י נפשם המוסרים לבניו ומחצה ישר, אור ישראל לכנסת חסדיםהממשיך
 באחד מתיחדים ובו גבורות, ומחצה חסדים מחצה והדעת גבורות. מ"נ ומעלין ב"נ,שמות
 בפנימיותו, הכתר סוד הוא הדעת סוד והנה פלפול. סוד וזהו תורה. כת"ר עצם והואאמת.
 אשר הכתר סוד פלפל"ת בחביבותא. כחרא ואי"ן י"ש ויתחבר ז"ל, הארי מדבריכנודע
 כי תמצא מאין והחכמה י"ש, והחכמה אי"ן נקרא והכתר הדעת. הוא חיצוניותובסוד

 בישישים בסוד בחכמה, פלפל"ת וזהו בחביבותא. בפלפולא חדי וקוב"ה בפלפולאנתחברו
 לזה. מסוגל והפלפול אח"ד, ואי"ן י"ש השתוות מדת סגולת וזהו תבונה. ימים ואורךחכמה

 יבינו.והמשכילים
 הלא לדעתי דבר. מתוך דבר הבנת ענין מה להבין רצריך דבר. מתרך דבר הבנת ךן4ונךע ותבונהדעת

 חכמה לשוגו, וזה וכו', בחכמה אלהים רוח אותו ואמלא פסוק על בחומש פירש ז"לרשי
 מתוך מלבו דברים מבין דבר, מתוך דבר מבין תבונה ולומד, מאחרים שומע שאדםמה

 מתוך דבר הבנת הוא שדעת אמרינן וכאן לשונו. כאן עד הקודש. רוח ודעת שלמד,דברים
 דעת אין בינה אין אם במשנה מבואר אצלינו אמנם שם. יעויין הטהרש"א הקשה וכןדבר,
 אמר וכן כאן. עד דבר, של טעמו הוא דדעת ז"ל רשיי שם ופירש בינה, אין דעת איןואם
 שיודע הוא שהדעת הוא, אחד כי ז"ל, רש"י עצמו סותר אינו ובאמת ודעת. טעם טובדוד

 הקודש רוח לידי המביא עצם הוא בוודאי בדבר, אשר הטוב ומתוק דבר של טעמוומרגיש
 שיודע אחר א'(, פרק זרה בעבודה יאיר, בן פנחס דר' )בברחתא החסידות ידי עלהבא

 רש"י ולכן הקודש. רוח עליו שורה מיד נפשו בנועם ומתענג ומשיג[ אחר: ]נוסחומרגיש
 בזה הרבה לנו )ויש הקודש מלאכת שמים למלאכת הצריך הדעת תכלית בחומש תופסז"ל

 מקומו(. כאן איןלפלפל,

 לבינה אם כי הבנים, אם היא הבינה כי נודע כבר כי דעת. אין בינה אין אם נאמראמנם



צא טוב ועשה מרעסור
 יתשיע ועת כפופיה פרגיא והוי נשא. פרשת הזהר בשם לעיל וכאמור תשובה תכליתה ובינהתקרא,

 הקדוש בפפר הוא )וכן לו ורפא ושב יבין ולבבו לדבר, רמז מרומים בגנזי נשפתו דמורי;נ
 שב האדם אין אם לומר רצה דעת, אין בינה אין אם המשנה דברי וזהו אורה(.שערי

 הרעיא-מהימנא בשם לעיל שהבאתי כמו תשובה ואית תשובה אית כי פשוטה,בתשובה
 נפש של דכדוכה עד וחרטה בורוי תתאה בתשובה שב אין ואם קכ"ג(, )דף נשאפרשת
 מתוק לו המשים המבריל מסך לו יש כי ועבודה, תורה טעם יטעום לא דעת, איןבוודאי
 להשיג והעבודה, התורה טעמי יודע שאינו לומר רצה דעת, אין ואם למתוק. ומרלמר

 בינה אין בוודאי אליו, ומגמתו מחשבתו כל לפנות ועיונו, כחו בכל י"י את לדעתולרדוף
 ויתכפר מחטאוי דיתוב נש בר אית הנ"ל, ברעיא-מהימנא לעיל כאמור עלאה. תשובהלהשיג
 ויתעסק מחטאוי דיבוב לבתר נש בר ואית תתאה, לתשובה זכי דא וכו' בדרך אזילליה

 עייאה תשית ב"ן בינה דאיהו ו' לאות זכי דא פרס, לקבל מנת על ולא רקוב"ה ורחימו בדחילובאורייתא

 השגת היינו דעת אין אם וזהו ה'. לגבי ו' דתשוב גרים דא בינה, אתקרי שמיה ועלי"ה
 דתשוב קדישא דנהורא ביחודא עלאה, תשובה ישיג לא בינה אין דברים, של בטעמןהדעת

 בו אשר הקדוש הצינור פגם לתקן היחוד, בשורש שמו יתברך שמו ולקשר ליחד ה' לגביו'
 שואלין ולזה עלאין. רזין בזה ויש שלים. ביחוד יתיחד שלא ח"ו, הנפגם השם וכחפגם
 ושב דבר מתוך דבר ומבין הנולד את רואה אשר פשוטה תשובה זו דבר, מתוך דברהבנת

 דעת. אין בוודאי והתשובה דבר מתוך דבר הבנת בלא כי הדעת ישיג זה ידי ועלומתוודה,
 זה ועל הדעת, סוד הוא בחכמה פלפל"ת כי למעלה שכתבנו ממה מוכרח עודובאמת
 נולד והוא י"ה, ב"ן הדעת עצם היא קדישא דשמא ו' הוא דבר, מתוך דבר הבנתשואלין

 להאריך. כח בי אין כי יבין, והמשכיל דבר מתוך דבר הבינה דברמתוך

 ותורה תשובה אשר יראה פקוחות שעיניו כל והנה בינה אין דעת אין אם אשר מזה, לנו היוצאאפנם

 בלי ורחימו בדחילו התורה ועסק הדעת ידי על אם כי עלאה תשובה להשיג אפשריבלתי
 מה יודע שיהא והמצות, התורה טעמי ידי על אם כי להשיג אפשר אי אחי וזאת פרס,קבלת
 לשמים. מעשיו וכל מצוייצת, טלית ומהו תפילין הם מה עושה, שהוא ומה עובדשהוא
 דיחודא ברזא עלאה תשובה ישיג ואז להבא. שנביא וכמו ז"י, האר"י למודי ידי עלוהכל

 קדישא.דנהורא

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

 מהרצ"אהוספות
 בכאז להאריך רצוני איו יביז' והמבין בזה שפגמה איו יש אתוון וכו' השיאני הנחש בחטאה חוה4

 ההוספותמעין
 מקומות בכמה מוהרצ"ה מזכיר ובינה תשובה באריכות מלובלץ הרבי של אלו דבריו את*

 הפילוסופיות לחקירות הגורמת ההגשמה הוא עץ-הדעת חטא כי ומתבאר זה, ענין שמבאר מוחרצ"א רבינו מדברי*



 החיים לעץ ודרךהקדמהצב
 הטעם. מחמת ההלכה תוציא לא הדבר, טעם שתבין אחד מעשה לקיום דבר תעשה לאאשו

 אחר בדבר גם נמצא זה בדבר דהטעם מאחר אר כן, הלכה נרהג זה טעם שאין במקום כגרז~שמג,עמעע
 ישראל, מלך שלמה מן וראה בא הוא. עצומה סכנה זה כי נוהג. זה טעם אשר כןנעשה

 דבר, של טעמו הוא אשר ודע"ת אליו שתצטרף צריך דבר, מתוך דבר תבין אם אבלרד"ל.קט
 ז"ל אליהו מפי קבלה וצריך כן, הוא אם לזה הקודש רוח צריך גם אבל הנ"ל רש"יכפירוש
 כנודע כהן לשם מכונה החכמה סוד כהן של הגבולים היינו דעת, ישמרו כהן שפתי כיבסוד
 בחומש, ז"ל רש"י כפירוש הקודש רוח הוא דעת, שמירת לזה וצריך משפטים פרשתמסבא
 ח"ו תתטפש ולא לבטח תלך ובזה שכלך. כמשפט הדבר הוא כן אם בברור תדעאשר
 זה כי תשען, אל בינתך ואל נאמר זה ועל דבר. של טעמו בהבנת דעתך השגת עללעמוד
 תעשה אם ח"ו תדע לא מעגלותיה נעו תפלס פן חיים אורח נאמר זה ועל עצומה.סכנה

 זו. באזהרה ודי דעתך.במשקל

 ספר מן הנהגות המציאו אשר הראשונים מקובלים כמה עם בזה פלפלתי לאל תהלהוכבר
 הלכה. דבר דבר, מתוך דבר והבנת המשמעות מכלל והוציאו הזהר, של טעם פי עלהזהר
 אחת, ברכה אם כי התפילין על לברך שלא הזהר פי על האגור בשם הבית-יוסף שכתבכמו
 דברי אתמר בפירוש ולאו ברכות. שתי לברך הזהר שדעת והוכחנו הארכנו לאל תהלהואנו
 זכור נגד הם ראש של ותפילין יד של תפילין שאמר הטעם מן כן משמע אלא בזהר,האגור
 בדרך אפילו כלל דמי לא ובאמת וכו'. אחת ברכה ושמור זכור ומה אמר הטעם מזהושמור,
 הוכחנו הסוד פי על גם אבל מצות. שתי הם וכאן מתרי"ג, אחת מצוה שניהם שם כיפשוט,
 כן. הוכיחו הטעם לפי רק בזהר בפירוש זה נאמר לא כי ברכות, שתי לברך הזהרשדעת

 ומצאנו. לאל תהלה נתווכחנו מספר לאין בזה וכיוצא שאלה. בתשובת בזהוהארכנו

 מהרצ'אהומפות
 )קפי4

 מקומות ובהרבה טעם, דבר לכל יש אעפ"כ
 הטעם, פי על המצות בעסק הלכו ופוסקיםבתלמוד

 קיימא ולא דקרא טעמא מקום ככל דריש שמעוןור'
 ותראה נדה הלכות ריש יעקב במנחת עיין הכילן

 מקובל להיות צריך זה רק הטעם, אחרונהלכו
 ומשלמה הדין יתנהג לא נוהג זה טעם שאיןשבמקום
 כי ראיה, אין ראיה הרב שהביא החכם המלךאדונינו

 יסור שבודאי אמרה שהתורה תורה, דברי עלהשכיל
 אמרה ואילו לו תעמוד שחכמתו חשב והואלבבו,
 שהוא באפשר עמו הדין היה לבבו יסור פןהתורה
 אמרה התורה אבל לזה יחוש לא הגדולהבחכמתו

 הרב דברי על המשכיל אבל והבן לבבו, יסורולא
 אחר ענין איזה בהמצאות ילך ולא לנפשו יחושבודאי

 והבן הטעם מקובל במקום זולתהטעם,

 ההוספותמעין
 לתכלית הגענו לא עדיין כי לזכור בשעה ובה התורה, בפרד'ש המצות טעמי את לדרוש עלינו שחובה מוהרצ"אמדבת*

 אינו שהשיג שהטעם לו שנראה במקום המצוה מקיום לעולם עצמו יפטור לא וגם אין-סוף בבתי' הן המצוות שהריהטעם,
 שהשגנו הטעמים עפ"י דינים לחדש לנו שאץ גם ואפשר שעה באותה לקיימהמחייב

 מס' הב"י שלמד דינים על חולק שמוהרצ"ה מקומות בכמה מצינו ופן במקפא, בארוכה מתבאר האגור בשם הב"י מדי זה ענין'
הזוה"ק



צג טוב ועשה מרעסור
 אשר בזה לדבר מעט אחי באתי בחומש. ז"ל רש"י לדעת הקודש רוח הוא אשר ודעת,עדין,
 רוח כמו השגה איזה להשיג בכדי החכמה זאת תלמוד שלא הראשון, בתנאי למעלהכתבת
 יחודים, ידי על הקודש לרוח פעולות עשו קדמונינו אשר מצינו באמת והנה ונבואה.הקודש
 ז"ל למהרח"ו בשער-הקדושה תלמוד אבל נ"י. הרפנ"פ ובדברי הקדושה בשערכמבואר
 אשר בזה, והכלל היחודים. בשער כמבואר הקודש רוח להשגת היחודים תעשה ואזותקחם,
 זה, ליחוד אתה הגון ואם לכך אתה זכאי אם  בהנערה, התלוים הררים בפלס תשקול דברלכל
 דבור בכל הבחנה וגם הקודים. רוח עליו ויערה עצמו, על להמשיך לכך הצריכה השעהוגם

 אחר: לנוסח ציורי יחוד ויצייר ויפחד ויעחן עיניו לנגד יהיה בדברו, מפיו יוציא אשרודבור
 בידך כענין ז"ר האר"י בשם לעיל שהבאתי וכמו חי, כל מעין הנעלמה הקדושהצנורי[
 שיצאו כת שהיה ממעשה התלמידים אותן על שאמר ז"ר פפורי שפעתי וכן רוחי.אפקיד
 ורוח ונבואה אליהו השגת להשיג שרצו מחמת היה הט"ז, הרב בימי הידוע השםבחלול
 ולא זכאים, היו ולא חומרם הכניעו ולא מדותיהם הכריעו ולא שמות, יחודי ידי עלהקודש
 לשרגא( ובטש חמרא )ואתי יחודם דעת על ועמדו מהם, בנפלאות והלכו עצמם עלהשגיחו

 נתגבר זה ידי ועל המרכבה, תחת אשר עליונות צורות לפניהם וציירו חומרם, הזדככותבלי
 ויופר מורי. דברי כאן עד ר"ל. שהיה מה והיה לקצבן רחמנא ניאוף הרהור צורתעליהם
 ובלא אחר: ]נוסח דיעה ובלא כח בלא החכמה זאת הטפשים שלמדו ננ"פ הנעש"1נשם
 איך אחי תדאה כן והנה כאן. עד יצאו. זה ידי ועל הגשימו, ולכן שמים, פחד ממוראזיע[

 באמת אהבה ולדבקות ולתפלה לתורה תנועה ולכל חומרך להזדככות עצמך ולמדודלהזהר
 עצה ממנו ונהנין כאמרם לך. יבא מעצמו הקודש הרוח וסוף לבך, בכל לי"י נפשבמסירות

 עצמך שתיגע רק דבר, לשום תכוין אל ואתה לבא. הכבוד וסוף לשמה הלמוד ותושיה.י
 לנו היעוצות  נךצצווז היצר וכח הגס החומר כח לשבור חסדים ולגמילות ולעבודהלתורה

 תדע אשר עד הקודש רוח עליך מלהמשיך והזהר לך. חטב ואז תשכיל ואז חז"ל,בדברי
 בשערי תראה זה וכל אחר. ברוח רוח ח"ו לך יתחלף לא למען חומרך, הזדככותבבירור
 הוא ברוך אלהינו י"י נפלאות ותראה שם עין ד', שער ג' מחלק ז' פרק ובפרטהקדושה

 שמו.ק'וברוך

 מהרצ"אהוספות
 הוא העמן להמשיכו. אסור לאו ובאם יבא, ממילא כן אמנם אם נאמר, עתה וגם מזה דברנו כבר)קי4
 מעשה ידי על לפעמים לכך, מוכן שהוא לאדם דגם יחודים לנו ביארו למה כן אם לך יקשה לאהוא
 שפעם די סהרח"ו בדברי עיין ממנו יוסר דהוא כל הקודש רוח עצמו כסדקיהן הרי הקודש,לרוח

 ההוספותפעין

 ערוותו שתגלה מורמת וגו' במעלות תעלה לא בגדר היא אליהו וגילוי רוה"ק בהשגת ההשתדלות כי מוהרצ"א מבארבמקרא*

 לשפמפמים עובד שאינווחרפתו



 החיים לעץ ודרךהקדמהצד
 כל אחר אחי, והנה לא לא אי אין, י"י יראת איכא אי הכי אפילר 84ךשברך וקי84 י8ייראות הכנימית היראת

 באמת אבל פרדשנא. לנואי דישנא האי י"י, יראת איכא אי יסתפקו האלה והאמתהדברים
 לחיצוניות חיצוניות וכמה ופנימיות חיצוניות בסוד כ"י הארי לימודי לחכמת תזכהאם

 בעולם סובב המאמר זה אשר תבין ומספר, קץ ואין חקר אין עד לפנימיות פנימיותוכמה
 ז' לבושי וכלם רישא, תקוני ז' העליון עולם עד פרצוף, כל של תחתונות ז' בכלהעליון

 ויראת דעת תבין ואז י"י, יראת של הפנימי שורש דא"ק מלכות הוא ועתיק דעתיק,תחתונות
 למדרגת בא עד לפנימי מפנימי למדרגה ממדרגה לעלות צריך אדם כמה ותעלה תמצא.י"י

 הוריתיך, עמוק סוד כי והבן, י"י. ליראת לבושין העולמות כל אשר מכלם הפנימי י"ייראת
 מחשבותיך עמקו מאוד י"י מעשיך גדלו מה חי. כל מעין הנעלמה הצפונה חכמהותראה

 ישראל.קיאאלהי

 הרסב"ן שכתב דרך ,3ל אוצך"ך, הי"א י"י בירא"ת רמז ערד בא לדברינר פשרט בדרך ומבזנכן 'ראת שלאוצר
 מדרש בזה ולרבותינו לשונו, וזה חרדיט בספר מובא והישר, הטוב ועשית פסוק עלז"ל
 ועדותיו מצותיו שתשמור אמר מתחלה כי בזה, וכיוצא הדין משורת ולפנים פשרה זויפה,
 הטוב אוהב הוא כי והישר, הטוב לעשות דעתך תן צוך לא באשר וגם צוך, אשרוחקיו
 וריעיו שכניו עם אדם הנהגות כל בתורה לזכור אפשר שאי לפי גדול ענין וזהווהישר.
 רכיל תלך לא כגון הרבה, מהם שהזכיר אחר אבל כלם, והמדינות הישוב ותיקון ומתןומשא
 שיעשה כלל בדרך לנמר חזר בהם, וכיוצא תקום שיבה מפני וכו' תטור ולא תקום לאבעמך
 וכו', בהם וכיוצא הדין משורת ולפנים הפשרה בזה שיכנוס עד דבר, בכל והישרהטוב
 עד וישר. תם ענין לכל שיקרא עד הבריות, עם בנחת ודבורו נאה פרקו שאמרו מהואפילו
 מה כאן עד וריעיי, אחיי ומזהיר, הדברים כל שמסדר אחר בכאן, כן גם וזהו לשונו.כאן

 של אוצר לך יהיה זה כל ועל במדרגות, ודעת וכו' אמונת בבחי' בכחינו מצמיתינושהעלתה
 קיב הנאמנים וריעיי אחיי בזה ודי להזכיר. יכול הכתב שאין מה שמיםיראת

 טהרצ8אהוספות
 הדיבור, כח ממנו והוסר אשתו על ידו הריםאחד

 בין יחודים מהני לזה גורמין, הדור עוונותולפעמים
 לי נראה כןוהתבונן

 הכין בשמים י"י הפסוק תבין לך שכל עיני אם)קיא*
 ליראה היהוד עמן ותבין משלה, בכל ומלכותוכסאו

 ודרשו והבן ומלך, בני י"י את ירא מפסוקטהארץ"ו
 עליך המליכהו בהעלותך רבה במדרש זה עלרז"ל

והבן

 יראת שאמר הפסוק דברי מאד בזה מדוקדקים)קיץ*
 האמור על להורות אוצ"ר לזה קרא אוצר"ו, היאי"י
 יש כן פי על אף אדרכמונים, לפניך שערכתיהגם

 שכל חכמים בלב רק חי כל מעין הנעלמיםדברים
 כן האוצר, להמאציר רק יושג לא טמון אוצרכמו
 שיראת תדע רק בכתב הכל לפרש אפשר אי י"ייראת
 ככסף תבקשנה ואם הטמון, האוצר היאי"י

 י"י יראת תבין אז תחפשנהוכמטמונים

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



צה

 אמת דברי יושרכתב
 תכלית לכם ואסדר[ אחר: ]נוסח ואספר האלה, האזהרות אחרי לכם אבאר אחיי,והנה
 אי לפניך שהצעתי האלה הדברים כל כי אמת והן משמשת. היא מה החכמה זאתסגולת
 להעירכם לקח נוסיף עוד אבל שביארנו, כמו החכמה עסק ידי על אם כי להשיגםאפשר

 אמת. דברי יושרבכתב

 הטהורה ירו שהוצרכו עד בחקירתם ונלאו חקרו הראשונים אשר האמתי, היחוד דרכי להביןראשונה,

 האמתית ה להמיר לחפוץ חקרו מהם אשר היוונים המינים הערלים ומחכמי היוונית, פלסופיאללמוד

 בקושיות חקירתם ורוב נב"מ(, להרשב"א הבדרשי ובתשובת הרשב"א בתשובת )עתןדתם
 כמו שהראשונים הגם אחיי, והנה ח"ו. דיין ולית דיז דלית הפקר עולם להיותכזבים

 בלב דינא החכמה זאת העלתה זה כל ועל טענתם, כל לבטל עמד המורה בספר פ"יהרסיסם
 והרימו זה על הראשונים התאנחו כמה בלבם. ספיקות והטילה ישראל, בני עם עמינובני
 אוי הרא"ש(. ובתשובת הרשב"א בתשובת וראה )בא היוונית בפלסופיא העוסקים עלקול
 אמונה, שום בלי דתם ממירים היו רובן אשר היוונים מן ללמוד וכלימה, בושה לאותהלנו

 מהות לנו יורו והם ונשגב, נורא יעקב קדוש אלהי אלקות, מהות לנו יורו שהם מהםנלמוד
 בימיהם שנסתמה אחר לעשות, להם היה מה אמנם וכו'. ממצרים הוציאנו אשראלהינו
 ולא ידעו ולא בימיהם, היה אשר והגזירות והשמדות הצרות גודל מחמת החכמהמעינות
 לא כי בתורה וכתיב בקבלה להם והיה אלהות. בעניני המגשימים ומקראות באגדותיבינו
 חפץ דברי למצוא וחקרו הגשמה, שום י"י עולם לאלהי יצוייר לא כי תמונה, כלראיתם
 מגודל מאתם נשתכח כי מקובלת, חכמה בלי וכמותו ואיכותו מהותו אלהותבחכמת
 זיל הוא ומפורסם ידוע כי בזה להאריך ואין הנביא, ידי על הבטיח אשר בנו לקייםהשמדות

 ונתגלגלה[ אחר: ]נוסח ונתקבלה ונשתלשלה הטבעיות מחכמת שחקרו עד הוא. רב ביתקרי
 תמצא איך בחכמה עוד נכנסת לא אם ואראך, אחי נא בא יעקב. אלקי עם בין היווניםחכמת
 גבוהות נשמות צדיקים חסידים עליון הקדושי הראשונים חקירות בשרשי ורגליךידיך

 עוצם בספריהם רואים אנחנו וכאשר לנו, ספרו אבותינו כאשר מופת אנשיוקדושות
 והמדע. החכמה[ בידיעת אחר: ]נוסח התורה ביגיעת ופרישתםקדושתם

 כתב בקודים, דרכו כהלוכו אדם בני לבות המלבה היבבות, חובת בעי החסיד אמרוהנה
 אומר היחוד, על שנחקור קודם לדעת צריכים שאנו ומה לשונו, וזה היחוד משער ד'בפרק

 אם תחלה עליו לשאול צריך במציאותו, כשמסתפקים אותו לדעת כשמבקורים דבר כלכי
 ולמה הוא ואיך הוא מה עליו לחקור צריך מציאותו אמתת וכשתתברר לא, אם נמצאהוא



 החיים לעץ ודרךהקדמהצד
 וכשתתברר בלבד, הוא באם אלא עליו לשאול רשאי אדם אין יתעלה הבורא אךקוא הוא אםשאלת
 הדברים, אלו קשים כמה והנה לשונו. כאן עד וכו' אחד הוא אם ליר הוא ולמהאיד

 התורה נגד ראיות מבלי דברים הזה החסיד יאמר אשר אחיי וראו הביטו אלהים, י"יאהה

 אם לנמר ורצה בלבד, הוא באם אלא עליו לשאול רשאי אדם שאין קיים למונח שאמרח"ו,

 לנו אין הוא ולמה הוא ואיך מה אבל בורא בעולם נמצא יש אם כלומר לעולם, אלהייש
 רבוא ששים לעיני גלי בריש הנתונה התורה בדרך ההיפוך ובעינינו עליו לשאולרשות
 לחטא זה חטא בין מה וכי בנתינתה. העולם כל ונזדעזע מטף, לבר הגברים מישראלנפשות
 דומין ישראל היו למה לקיש ריש אמר ובמדרש ז"ל רש"י ופירש אין, אם בקרבינו י"יהיש
 חפץ של דבר רואה הבן והיה לשוק, מוליכו והיה כתפו על והרכיבהו בן לו שהיהלאחד
 את ראית הבן לו אמר אחד אדם הבן ראה ג', ב' א' פעם לו, לוקח והיה לי קח לאביוואמר

 לשאול הזה האהוב החסיד דברי לפי רשות לנו יש וכי עצמך, על ותמה כאן עד וכו',אבי
 החזקה ידו ואת גדלו את והפראנו ממצרים אלקינו י"י הוציאנו הלחנם הה, הה הוא,אם

 ופתח השבת, את לנו ונתן המן את והאכילנו הים את לנו קרע הלחנם ובמופתים,באותות
 בנו קדושתו והשרה סיני, הר במעמד גנזיו בית שעשועי חמדה כלי אוצרות אלהינו י"ילנו

 אדם חייב ודור דור ובכל סיני, הר על עמדו ורגלינו נביאיו, לנו ושלח הבחירה, ביתבבנין
 עזב לא היום ועד ראו עינינו אשר המעשים וכל ממצרים. יצא הוא כאלו עצמו אתלראות
 וזה הוא.קיג אם ונשאל נאמר וכי כו', אחת כבשה וגבורותיו גדולותיו הן והן מאתנו,חסדו
 הוא חי אם לומר רצה הוא, ומה טוב, הוא אם איכותו לומר ורצה הוא, איך שכתב פלאיותר
 ואמר תכליתו, משמש הוא למה לומר רצה הוא, ולמה כאלה, בשאלות וכדומה הוא אדםאו

 והנה כתורה, שלא דבר זה חסיד היאמר אחי, עצמך הגע לשאול. רשות לנו אין דזההחסיד

 מהרצ'אהוספות
 כזאת, לחקור התחיל רעתו על עמרו בעתאברהם אמונתו מגודל לבו מקירות מדבר נ"י הרב )ק"ג( עפייאמונה
 בירה שראה באחר במשליהם לרז"ל שתמצאכמו אריא לא הא משום אי באמת אבל לי"י,1!עש1קת1 י ועפחקירה

 מנהיג, בלא הזו שהבירה תאמר ואמר וחקר רולקת היבבות, חובת בעי הקדוש הרב על תפיסה כזהואין

 עליו 12הציץ עד לבירה, מנהיג בודאי שיש והבין את ראו שבעיניהם להיות בזה חטאו המדבר רורכי
 מאוד נכונים החסיד הרב דברי שאר וגם הבירהבעל השמים מערכות ושידד ובים, במצרים י"י עשהאשר

 שיש המחקר על בעמור כאשר דהיינובטעמם, שאלו אשר חטאו כן על וכסילותם, השמיםוכוכבי
 כי וכמות, איכות לשאול נוכל לא בודאי בוראלעולם פי על בזהר אמרו כן גם וזה וכף י"י היש כךאחר
 שם ועיין הבורא מגדרי ולא הנברא מגדרי זה תהיה בחביבותא שואליך היו שאילו בקודשדרכו
 ששאל אחד איש שאלת ותבין בחובת-הלבבות הללו הנסים שכל אנחנו אבל והבן לחכמה,להם

 לנו שחלילה אמת זה אבל כזאת לו והשיבלחכם הרוצה האדם בודאי ההורה, פי על לנומתאמתים
 יתד לתקוע בזאת לחקור הפלסופים בדרכילילך בעבור לחקור ירצה אם בלבו, העניןשתתאמת
 קודש אמרי צוף נופת יטעום כאשר כי בלבנו,נאמן צריך בלבו, תקוע הענין שיהיה שמו יתברךאהבתו
 בלבו, נאמן במקום יתר יתקע ביותר הצפונהבחכמה ממילא התורה הנותן בנמצא אם מקודםלחקור
 י"י כי לבבך אל והשבות היום וידעת המצוהויקטם אבינו ובודאי בתורה. המבוארים הענינים לויתאמתו



צז אמת דברי יושרכתב

 אמרה ולא הוא אוכלה אש אלהיך י"י כי התורה אמרה עצמותו, לומר רצה הו"א מ"הי
 וכו', אש אוכלה אש אש, שורף אש רוחני אש אשר בנפשך תדמה הוא. אש אלמאכאשק'ד

 וכל ויחזקאל אש. של מהותו ונשאל נחקור לא ולמה הוא, מה לנו גילתה שהתורההרי
 איכותו הלא הוא, איך נחקור לא למה וגם אדמה.קטי הנביאים וביד כאמור לנו דימו הנביאים4

 הוא מה במדותיו הדבק תדבקון, ובו בדרכיו וללכת ואמר כו' וחנון רחום משה לנופרסם
 את נא הודיעני שאל הנביאים ראש משה קטז טובו מדת נחקור לא ולמה חנון, הוא מהרחום
 לגלות הוא לנו כי לנו, נודע הוא ולמה דברכות, א' פרק ז"ל רבינו מדרש עייןדרכיך,
 מן לטעות פתח החסיד לנו פתח וח"ו מלפניו. שיראו עשה והאלהים האותות, בכלאלהותו

 הקדוש. החסיד לך חלילה ההיפוך, אלההיפוך

 מהרצ"אהוספות
 המותר חק'דה ועיין המקבל הכנת כפי רמיונות הכל שהוא ח"ו יפול אנושית בחקירה אבל האלקיםהוא

 החסיד שהזהיר וזה התורה יסודי הלכותברמב"ם חובת בעי הקדוש והרב ולמבוכותלספיקות
 כל בודאי הבורא מציאות לך יתאמת שכאשרוביאר עם להמון נתגלה שלא זמנו לפי אז ריברהיבבות
 ומה המהות ידע שלא בצרק ישפוט רעתבר באלף הגלות מרירות מתוקף הצפונההחכמה
 הקבלה חכמי פי על יהיה לו הנביאים,שהמשילו לרוות האמונה לתקוע ההכרח מן והיההחמישי,
 יש פשוטו פי על ואפילו הספירות, בסוד הדבריוודע על לאפיקורסים תשובה ולהשיב העם, רלתצמאון
 חזיונות. ברוב הנביאים המשילו למה רבר לכלטעם לנו י"י הטיב כאשר אבל הפלסופיות חקירותידי

 יביןוהמבין אלה, רורות משיחנו בעקבות נערב לאורוזכינו
 שהוא כיון הפלסופים בעקבות לילך חלילהחלילה
)קט" ררשת האלה הרברים כל אחר והנה עצומהסכנה

 שאין תבין הנ"ל, בהגהות רברינו תבין כאשר
 ניכיון כוונתו רק כלל, לחקור שאסור הרבכתנת ררשוני אמרה והתורה תררש, הקונטרס בעל נ"יהרב

 יקווה לא דעת בר כל הבורא מציאות ענין שיתאמתוחיו

ן
 שיקווה כמו והמהות האיכות על לחקור בחקירתו

 פשוטו לפי כי מזה, הקדוש על תפיסה אין)קיד(
 ודאי זה רק הנבראים, בדברים המחקר עלבעמדי

 המבואר ומהות שהאיכות חקירתו תהיהקראת בתנא ועיין האזן את לשבר שהוא להתבונןצריך
 בתפיסת זה דבר לתאר חלילה הנביאים,ברברי רק א"ש אמר שלא שם והבן א', פרק אליהודבי

 לא כגשם כיהוא כיון האנושי השכל כי בגשם, השכלכא"ש
 יקווה לא דעת שהבר החסיד הזהיר כגשם, רקידמה דברי אבל תררש, הרב דרשת כתבנו כבר)קפו(
 לו ויתאמת יחקור בודאי זאת אבל זאתבחקירתו כן, גם פשוטו פי על פז אדני על מיוסדים הםהחסיד

 והבן נדע שלא הידיעה ותכלית להוודע, אפשרשאי ברוב המשילו שהנביאים הנותנת היאשאררבא
 נכון. והוא לדעתי, החסיד בדברי הנרצה זה כימאוד, אדמה, הנביאים וביד הכתוב ומשמיענוחזיונווע

 ההוספותמעין
 הוא אוכלה אש אלקיך ה' כי ל9ס' בילדותו מוהרצ"ה שאמר הבירוש'

 מדותיו ע" הבורא והשגת האסורה, וזו המותרת החקירהאופני*
 מה( )עמ' 19 הון לעיל ראה - וכו' אנושית בחקירה הקדמונים ועסק דוקא, הצפונה החכמה ע"י היום וידעת מצות קיוםבענין*

 שםובהוספות



 החיים לעץ ודרךהקדמהצח
 שתבין מאבותינו, לנו המקובלת הישראלית החכמה ידי לנשק לך יש כמה אחי, 14בן3בן העולםבחאת

 רוח בעלי היו כי בנוים החכמה יסודי על אשר הראשונים דברי ותראה רבותינו, דברישנברא
 שאלה בתשובת ז"ל האר"י אדמיע דברי המעט מן מעט נברר בתחלה ונאמרהקודש.

 טוב ימצא אלה דברינו על והמשכילים לשונו, וזה קודם. העולם נברא לא למההקדמונית,

 היה הזה עולם בריאת למה שואלין אשר הזאת החקירה ענץ והנה יכינהו. אם ודעתטעם
 )והנה בחיבורינו מבואר אשר את שתדע צריך הזה והענין כך. אחר או קודם ולא שהיהבזמן
 בביאורינו לקמן ועיין זו. שאלה לתירץ צריך החבור כל אשר תדע כי סתם, תירץ אמרלא
 מוכיח ושמו קץ, אין עד למעלה למעלה העליון אור כי נודע הנה כי והוא תירוצו(,את

 התחלה זמן בו היה ולא וכו', בהרהור ולא במחשבה לא תפיסה שום בו שאיןעליוקיז
 אחר נשתלשל סוף האין מן והנה כלל. וסוף ראש בו ואין קיים, נמצא הוא תמיד כיוראשית

 ממנו נשתלשלו זה ואחרי הקדומים, לכל קדמון אדם הנקרא וכו' האצילות מציאותכך
 הנקודים, עולם הנקרא בהם ונתלין מאירים רבים אורות וכו' הזה א"ק מן הנתליןהאורות

 כל שם ועיין וסוף. ראש לו היה הזה הא"ק מציאות ואמנם וכו', עולמות ד' זהואחרי
 וראה. אחי הבט לפניך הספרהתירץ,

 מה אחיי, אמנם שונים.קית דרכים להם והמציאו הזה, בתירץ ברואה שגו האחרוניםוהנה
 והם צומחות, משם הערלים היוונים קורניות מץ הזו קושיא כי ותבינו תדעו לכםשאומר

 מהרצ"אהוספות
 אין נקרא לא למה בתחלתו אים יונת בספר ע"ן)קזז(

 ועיין לרמב"ן, הנטוי שער בתחילת ועייןראשית
 בספר ועיין ללבושך וכבשים עדן, גן שערבספר
 ביאור ותראה וטקובי חוקר ובספר אסוניםשוטר

 אלם יונת בספר הרמ"עדברי
 בתירוץ מרן דברי פשוטו לפי לי שנראה מה)קיח(
 תה כתב שם דבריו בהתחלת תתבונן כאשרהלזה,
 למעלה מה שאלת אל קרוב היא הב' החקירהלשונו,
 בהעמיק האדם מסתכן וכו', לפנים מהוכו'

 כל חז"ל הזכירו כאשר וענינה זו בחקירההסתכלותו
 לעולם, בא שלא לו ראוי אלו דברים בר'המסתכל

 אמנם בחקירתה ולהעמיק להרחיב נוכל לא כןועל
 וכו' פרקים ראשי יתברך השם בעזרתנבאר

 החקירה ענין והנה וכף טוב ימצא דבר עלוהמשכיל
 היה הז"ה עול"ם בריאת למה שואלים אשרהזאת
 למעלה העליק האור כי נודע הנה כי והוא וכו',בזמן
 שאין עליו מוכיח ושמו סו"ף, אי"ן נקרא קץ איןעד
 כלל בהרהור ולא במחשבה לא תפיסה שוםבו

 והוא מחשבות, מכל ומובדל מופשט והואועיקר,
 וראשית התחלה זמן בו היה ולא וכף כל אלקדם
 אדם הנקרא וכו' נשתלשל סוף האין מן והנהוכו'

 שכן ומכל הזה הא"ק אצילות ואמנם וכו',קדמון
 והיה וסוף ראש להם היה שתחתיו העולמותשאר
 כן שאין מה ואצילותן, הווייתן התחלת זמןלהם
 הר5 ברבדי תתבונן וכאשר שם עיין וכו', סוףבאין
 הזאת שהחקירה הקדים למה לך יקשה הקדושסרן
 הוה אסורה באמת היא אם נפשך ממה וכו',קרוב
 פי על אף ולמה לחקור, שאסור כפשוטו למימרליה
 אל קרובה שאמר תתבונן וגם לנו ותירץ חקרכן

 השאלות מאותן אינה שבאמת דמשמע וכף,שאלת
 מהו להתבונן אנחנו צריכין כן ואם לכך, שקרובהרק

 עוד ותתבונן נדע. לא ואנחנו מותר, ומהואסור
 עול"ם בריאת למה שואלים אשד שאמדברבדיו
 עוד ותתבונן הז"ה עול"ם באמרו דקדק למההז"ה,
 שאין עליו מוכיח שמו סוף אין באמרו הקדיםלמה
 ועיקר כלל בהרהור ולא במחשבה לא תפיסה שוםבו



צט אמת דברי יושרכתב
 שהציעו אחר ח"ו רצוניי העולם ואין לכותל, צל כמו העולם מציאות וחיוב הקדמותמאמיני
 הקושיא, להצעת עמוקים דרכים בזה ויש שניתי. לא י"י אני פסוק מן ויניקתם הצעותלהם
 עדן גן שער בספר והנה הקושיא. הצעת כל שם כולל לשונו במתק חרדים ספר ברישעיין
 סדר שיטת בדלא תניא )שתלה דבריו על להשיב צורך ואין ויובל, בשמטה חוזר עולם כי לתרץרצה

 מכבודו, במחילה הקושיא מהות הבין לא כי קט( קדושימ פרשת בלקוטי-תורה ועייןתניא,
 תירץ. תירוצוואין

 הזמ, בריאת תירץ פרופים בגנזי נביטתו גער דוב מוה"ר רבינו הסורה הרג בשם כתב שראיתי למיויש

 מן זה שיצא מאמין איני ובאמת זמן. היה לא ומתחלה נברא כן גם הזמן כי הקושיא,לזאת
 במדרש הרב יעשה ומה קודם.ק3 הזמן נברא לא למה זה על גם יקשה כי הזה,הקדוש

 מהרמ"אהוספות
 והוא וכו', מחשבות מכל ומובדל מופשטוהוא

 בכאן כלל הכרחי ענין ללאלכאורה

 מד' היא הזאת השאלה דבאמת לדעתי הואאך
 דכאשר והוא החקירה, בהם שאסור הנ"לשאלות
 מלעשות חלילה חלילה המאציל בענין לחקורנרצה
 ואין סו"ף אי"ן שנקרא עליו מורה שמו הריכזאת,
 אפשר והאיך וכו', במחשבה לא תפיסה שוםבו

 הרי לחקור שנרצה מיד כי במחשבתינו, זהלתפוס
 חקירה יש רק מאד והבן וכו' לתפוס רוציםאנחנו
 הז"ה העול"ם נברא למה הנ"ל, לחקירהקרובה
 יש לזה כך, אחר ולא קודם ולא הידוע בזמןדייקא
 עילה בדרך השתלשלות סדר כפי היה כיתשובה
 ועלול עילה בדרך בא עד הראשון מהמאורועלול

 שאלתך כי מותר, זה וכל הזה העולםלהשתלשלות
 אינו הזה העולם כי המאציל, על אינהוחקירתך
 על אינה חקירתך כן ואם מהמאציל, הראשוןהעלול

 יותר )להעמיק( הרצה אם כן שאין מההמאציל.
 לו ואין שמו סו"ף אי"ן עיניך לנגד קרם לך,אסור
 לי שנראה מה זה במחשבה ולא בהרהור לאתפיסה
 מדברי להתבונן יש וככה ז"ל מרן בדברי תדקדקאם

 הקונטרס, בעל הרב שהביא גער דוג טוה"רהקדוש

 תרצה ואם דבריו דחה שהרב הגם כוונתו, זהאשר
 וכו' קדם והוא באמרו מרן בדברי דוק עודלהתבונן

 יהיה אבל וכו' וראשית התחלה זמ"ן בו היהולא
 קרוב הוא מ"ש כל תבין תתבונן כאשר שיהיהאיך

 ששאלה מ"ש ותתבונן זצוק"ל מרן בדברילפשט
 הזה עולם על השאלה דהיינו וכו', קרובההזאת
 יותר לחקור תרצה שתחקור מיד כי וכו',קרובה
 מאוד הבן הזה עולם שאלת על האיסור איןאבל

 אודומ

 הסוברים אותן שטעו אמר תורה ביקומי שם)קיט(
 לאותן אבל השמיטות בסדר מתנהגומהעולם
 נכון עדן גן שער הרב של תירוצו זו סבראהסוברים
 לא שער-גן-עדן בעל שהרב שאומר והרבלדעתי

 כוונתו ידעתי לא הקושיא,הבין

 בדף, הסמוכה בהג"ה בדברינו תתבונן באשר)קב(
 גער דוג טוה-ר הקדוש דברי כי ותבין צמאונךתרווה

 ורצה פהרח"ו, פרן דברי שפירסמנו לדברינומסכימים
 לחקור לנו אסור הזמן תחת ההווים אנחנולומר
 היינו הזמן שתחת החקירה רק הזמן, מןלמעלה
 היה כי מידי, קשה לא הז"ה עול"ם ועל הזההעולם
 יבחר והבוחר לי, שנראה מה זה השתלשלותכסדר

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



 החיים לעץ ודרךהקדמהק
 אלפים אמרו ובגמרא העולם.קכא שנברא קודם זמנים סד"ר קוהיה מלמד שאמר רבהבראשית

 ספר מאיזה זכרני אמנם קודם.קכב הזמן היה אלמא שנ"ה, זה ומה לעולם, התורה קדמהשנה
 ידי. תחת בעת אינו אחר, לענין הסברא זאת אומר המורה בספר הרמב"םאשר

 לך שנציע אחר וראה, עיניך פקח והבן, כאפרכסת אזניך עשה רשמע, אזניך הס אחי אפנם :גכהב
 בריאת סיבת כי הראשונים המקובלים בשם הרב אומר א' בענף שם הנה הקדמות. איזהשולותיו
 ובכל וכחותיו פעולותיו בכל שלם שיהיה מוכרח שמו יתברך הוא שהנה לפי היה העולמות4

 ומעשה פועל לידי ופעולותיו כחותיו מוציא היה לא ואם וכבוד, ומעלה גדולה שלשמותיו
 אותיות ד' בן הגדול השם הנה כי וכנוייו. בשמותיו ולא בפעולותיו לא קולם כביכול היהלא

 נבראו לא ואם וכו', הבריאה טרם ויהיה הוה היה הנצחיות, הוייתו הוראת על כןנקרא
 ולא ועתיד, והוה בעבר שמו יתברך הוייתו הוראת אמתת יוכר לא בהם, אשר וכלהעולמות

 על יקרא לא וכו' וחמן רחום הכנוחם בענין וכן וכו', אדנ"י שם וכן הויה, בשם נקראיהיה
 בלתי השלימות בבל שלם יהיה וגם הפועל, אל כחותיו ויצאו הנבראים, בהויות אלאשמם
 לשונו, וזה ע"ב( רנ"ז )דף פנחס פרשת בזהר נתבאר זה טעם וענין כלל.קכג חסרוןשום

 עלמא דברא קודם אלא וכו', חכמות מיני בכל חכם איקרי דאיהו למנדע אית תליסרפקודא
 אמאי בעלמא ברין הוי לא דאי להבראות, עתידין דהוי ברין שם על דרגין אילין בכלאיתקרי
 וזה אמר מ"ב( )דף בא פרשת ובזהר נפלאות(. ותראה שם )עיין וכו' וחנון רחוםאיתקרי
 הארץ כל מלא יתקיים ואיך ליה ישתמודעין איך ברין כל על נהוריה אתפרש לא דאילשונו,
 מיני בכל השלם כביכול הבורא על שאמר להבין, צריך רהנה ז"ל. הרב לשרן כאן עדכבודו.

 מהרצףהושעות

 דרכו בכאן עזב למה נ"י הרב דברי על תמיהני)קכ4%

 לי"י הנסתרות על סובב הוה המררש הלא הטוב,י
 זמנים סד"ר אומרו ודוק למשכילים וידוע אלקינו,4

 זמניםולא

 אחז איך הרב, על התימא בזה תגדל ביותר)קכג4
 לומר למשכיל אפשר שאי בזה כפשוטןהדברים
 הרב מן זה נעלם לא ובודאי כפשוטו הואעעאת

 אל"ף אלפי"ן ב' על שהכתנה ליה אניס לא רז שכל4
 כנודע ספיר"ה בגימטריא ושנ"ה בינה, אל"ףחכמה

 המאמר זה אחזו לא הפלוסופיס החוקריםואפילו
 הוא, נברא הומן בודאי שיהיה, איך ויהיהכפשוטו.

 אמר ולא וכו' עשה ימים ששת כי הכתוב מאמרודוק
 וגם נברא, שהזמן בזה יאמין לא מי זה ובליבששת
 הרב דברי כן על המאמר זה לקמן ביאר בעצמוהרב

 בתימא לנו סלקובכאן

 לכאורה הנראה כפי כי המתבונן יתמה אל)קכגן
 שלם הוא ב"ה סוף אין דהנה אנוש, לבביתמה

 בכדי העולמות שברא נאמר ואיך השלימותבתכלית

 ההוספותמעין
 העולם בבריאת ח"ו הכרח שייך כיצד מוהריא, אחיו של לקושיתו מוהרצ"ה שתירץ התירוץ*
 פשוטם מידי יוצאים המדרשים שאין במקו"א מוהרצ"א מדעת הערה*
 ג עמ' לעיל גם ראה זמני"ם סד"ר בענין*
 יחד גם ומוהרצ"א מוהרצ"ה של בתורתם מצויים הזמן, התחדשות ענין וכן וכו', חכמה אאלפך עניינו שנה שאלפים הענין*



קא אמת דברי יושרכתב
 תטעה אל חסרון. שום בלי בשמותיו שלם שיהיה כדי העולם לברוא שהוכרחשלימות,
 אחר נפשי, ידיד אחי תדע אמנם חסרונו. להשלים אז שמו יתברך לפניו הכרחשהיה

 הרציו יניית כד אמר הזהר בכל וגם העולם, לברוא כשרצ"ה אמר ולא ברצונ"ו כסועל"ה חיבתשנדקדק
 כי ומ"ר, המ"נ ובדרושי התיקון משער וב' א' פרק ועיין עלמא.קכי למברי ברעותיהסליק
 הזווג והנה ב', בדרוש לשונו וזה ומ"ר המ"נ בדרושי שם ואומר למ"נ. הוא עלהתיבת

 כמו הפשוט, וברצונו שמו יתברך בבחירתו נס היה העולם בריאת בעת כיהואהראשון
 שמדבר פעם בכל מה על להבין וצריך וכו', ברעותיה סליק כד רבות פעמים בזהרשכתוב
 אחד הוא הענין אך ברעותיה. סליק כד זה בלשון מדבר אצילות בתחילת או עולםבבריאת

 התעוררות בלתי מעצמו הזכר נתעורר א' ובזווג א' בפעם ואמנם עד שם עיין פנים,מב'
 על פעולה איוה הוא על"ה תיבת כי למרין ונמצינו שם. עיין וכו' תאוה רצון בו ועלהנקבה
 על איימתך נועם ספר בסוף והוא הצדיקים בשם שמעט והנה דלתתא. אתערותא מעשהידי

 כי כנאמר מחסור, להם שאין אחר מאומה רוצים אינם היראים כי יעשה, יראיו רצוןפסוק
 פרקי במשנה וכן שושנה. בליקוטי שם עיין רצון להם עושה והקב"ה ליראיו, מחסוראין

 ער אוחו כופין )ואמרו הבחירה מן הנעשה רצון שיש אלמא כרצונו רצונך עשהאבות
 סוף האין כביכול לומר רצה הפשוט ברצונו כשעלה בכאן, נאמר וכן אני(. רוצהשיאמר
 ותאוה וחסרון מחסור לעצמו עשה וכביכול בבחירתו, ברצונו ועלה רצון, לעצמועשה

 גלות מן כמו לרצון, מרצון עצמו לשנות מוכרח התורה דרך פי על כי התורה, קיום)לצורך
 התורה ודרך מלכין. ומהעדי מלכין מהקים שמיא בחיל עביד וכמצביה להיפוך, וח"ולחירות
 התורה והנה כדרכיו. לאיש לתת לעילא אתער דלתתא אתערותא ידי ועל ועונש, שכרשיהיה
 ותאוה חסרון עצמותו לאור לעשות התורה אהבת בשביל זה ידי על והוכרח אלקותו,רושם
 חלילה שלימות, מיני בכל שלם ולא חסר שהיה ח"ו ולא והבן( עולמו, בבריאת ירצהלמען
 בגין ותאוה חסרון לעצמו עשה אבל הפשוטות, השלימוח בחכליח בוודאי הוא כי כןלומר

 בתכלית אינו מטיב אינו אם וכביכול להטיב, ורוצה הוא חסד חפץ כי ליה,דישתמודעון
 ברצונו ועלה הרצון,קכה זה לעצמו עושה הוא כביכול ונמצא בחסרון. ח"ו והואהשלימות

 מהרצ"אהומפות
 ובזיע, ברתת אני אומר האלה הדברים פי על)קפה* על לשקוד חכמים לשימוש צריך זה כל כיוכו'
 ,4 בכל חסרונו על להתפלל האדם מחוייב הכידמשום לקמן ועין להאריך מקום כאן אין החכמה,דלתי

 תנא מסדרין היו כד פלוני ר' בי בזהר ואמר עת, הקונטרס בעל הרבבדברי

 נפקסס ואמר מזונות, על שהתפלל עד אכל לאקמיה זה בענין עדן גן שער בספר עיין)קפד*

 ההוספותמעין
 במקו"א גם מוהרצ"ה אצל נרמזים הרצון עלית בענין אלודברים*

 ממעשה הזוה"ק דברי מתבארים מדבריו האמונה, מיסודי נובע עת בכל מהבורא הצרכים לבקשת החיוב מוהרצ"אלדעת*
 לפניהם מונח היה שכבר אף מזונם על שהתפללוהחכמים



 החיים לעץ ודרךהקדמהקב
 דישתמודעון בגין שלם להיות הוכרח הרצון זה לו שעשה לאחר אבל כלל, הכרח ידי עללא
 ליה, דישתמודעון זה לרצון הפשוט ברצונו כשעלה ברצונו, לעצמו עשה ההכרח וזהליה.
 מ"נ דרושי בשם לעיל כנזכר בנס, היה הזה רצון ושינוי מוכרח היה לא רצונו עשייתוקודם

 מנוחה לו הכתיב כביכול השביעי, ביום וינח בפסוק בחומש רש"י פירש גוונא וכהאיומ"ר.
 לא כי למנוחה צריך שאין אע"ג אלמא שם. עיץ ודם, לבשר וחומר קל ממנו ללמודלעצמו,

 כי הפשוט, רצונו לרצון שקורא )ומה צריך. הוא וללמוד הוא תורה אבל ייגע, ולאייעף
 סיבה משום ולא מזולתו נעשה לא כי פשוט, הוא רצון, לעצמו שעשה הגםבאמת

 והבל(. רוצה. יהיה שלא בידו כח היה רוצה היה ואםשיכריחהו

 באורייתא, מסתכל והוה אורייתא קוב"ה ברא הזהר מספר נודע ליה, ישתמודעון איךוהנה
 מן הקדמה לך ונקדים ולמד, צא בעץ-חיים, המבואר העולמות כל את ויצר ובראוהאציל
 למדברא אזלו הוו כד אלעזר לר' יצחק ר' שאל המים, יקוו אלהים ויאמר בפסוק חדשזהר
 אם חטא יעשה לא אם לומר )רצה חטאה הוי לא אי שאלתא חד למשאל בעי אנאאמר

 את אלהים וירא קרא האי אמר וכו'. למשאל אנת יאות ליה אמר בראשית(, במעשהישאל
 דלא משמע הפעולה, אחר דאמר מאי אלא הוא, יאות הוה הפעולה קודם אי טוב כיהאור
 וירא דכתיב וכו' בה מעיין דהוה משמע נגמרת הפעולה וכשהיתה וכו' לכן קודם ידעהוה
 נש לבר אזהרה ודא דא, למשאל צריך ואת את חטאה לא ליה אמר טוב כי אמר כךואחר
 על לשאול לו אין ויום, יום כל של פעולתו בראשית במעשה אדם כשילמוד יהודה ר'דאמר
 למה תדע זו, בדמות נעשית וזו זה בדמות כך נעשית למה זו פעולה לומר מצווה, שאינומה
 וירא נכתב לכך הרצון זה תירץ )ולפי יותר תשאל לא כן ועל לעשותו, טוב כי אלהיםוירא

 דמות על העושה בעיני העשיה טוב כי אבל כך, נעשית למה נשאל שלא מורה שזה טוב,כי
 הרואה, בעצמו הוא בינתו בעוצם הבורא טוב, כי וירא נאמר לכן ברצונו. שעלה זותמונה

 להורות האדם את להזהיר כדי ועוד, הטוב(. יודע אתנו ואין טוב, זו פעולתו אשרוהבין
 גמר עד טוב לומר רצה ולא שנעשה, קודם הפעולה לפניו וידוע גלוי כי הנכון, הדרךלהם

 ויאחז ויתבדה גרעון בו ימצא שמא סיומו עד דבר לשבח לאדם ראוי אין וכןמלאכה,
 על מספיק תירץ זה מתירץ למדנו נמצא המאמר. כל שם עיין וכו', ברכיה ר' אמרבדבריו

 בריש מהרמ"ע הגאון שכתב כמו מרבותינו אבלינו מקובל כבר אחי, לך דע כי הספיקות.כל
 דבריו. כאן עד שמו, יתברך אלהותו רושם והתורה התורה רושם העולם כי אלם, יונתספר

 והיא וביה, מניה דלבושיה קמצא כהרץ הקדושה תורתו מאתו הקב"ה כשהאצילונמצא
 מהרנ"אהוספות

 הטוב מדרך כי לאדם, היאות כפי והישר הטוב צד ליראיו מחסור אין הלא ולכאורה יתחהב מלכאמבי
 הגם והנה כתיב, בדרכיו והלכת הוא אך להטיב על הכל יעשה אשר י"י בשם לבטוח לאדם לווהיה

 ההוספותמעין
 הזוהר-חדש בדברי מוהרצ"ה משתמשבמקרא*

 לעגיי
 תסארת שתהיה הרצויה ה' בעבודת בו מדובר שנכבדות ומחמת אחר,

 לכאן העתקגום - האדם מן ותסארתלעושיה



קג אמת דברי יושרכתב
 בודך מחאה ערך אין עד העולמות בהשתלשלות בנהורא נהורא והלביש הקב"ה, של לבושו אורנקראת

 וברוך הוא ברוך סוף אין אור ומתקן מתלבש אשר העולמות השתלשלות סוד וזהו קץ.ואין
 ש

 מהיכן והשמים הקב"ה, של לבושו מאור נבראת נבראת, מהיכן האורה וכאמרםשמו.
 והארץ השמים, את וברא וכו' ממנו והבהיק לבושו באור הקב"ה שנתעטף מלמדנבראו,
 אליעזר(. דרבי פרקי ספר בריש )עיין וכו' כבודו כסא מתחת שלג הקב"ה נטל נבראת,מהיכן
 חומר ח"ו להיות הזה הקדוש של דעתו אין ח"ו אם זה על מאוד מתמיה שהרםב"םהגם
 וסודות לרמזים רומז הכל אבל זה(, על תירץ גיקטליא למהר"י אפז גינת בספר )ועייןקדום

 השתלשלות השלים מצד בא הכל אמנם קכי ליראיו י"י בסוד לבאים המבוארעמוקים
 ודא מוחא דא לדא, לבושא דא לזה מזה משתלשלין העולם, ועד העולם מןהעולמות

 האלה. בשערים בעץ-חיים ומבואר י"ס( )דף בראשית בזהר עייןקליפה.

 ברוך יתברך בידו יכולת אין וכי דווקא, השתלשלות ידי על היה למה ותאמר תשאלוהנה
 יעמדו אליהם אני קורא כאמור כאחד, כלם לברוא תכלית בעל הבלחי שמו וברוךהוא

 התירדן הוא זה אבל וכו'. אחד במאמר והלא במשנה התנא שאלת לזה ודוגמאיחדיו.
 זה ררך על מוסב התורה כל אשר בה, נלך אשר י"י דרך לנו מורה התורה אשרהנכון,

 יהי בפסוק השתלשלות ענין בראשית פרשת חדש הזהר דברי לך ונעתיקבהשתלשלות.קכז
 דהאי דאמרו מאי דכירנא ואנא כו' באורחא אזלו הוו נתן ור' חייא ור' אבהו ר'מאורות.
 משמע, הוא דיליה לא נהירותא והאי דלעילא, דאספקלריא מזיווא נהורא אתאצלשמשא

 מ' אורות מן זירא ר' אמר מאורו"ת, מאי אורות יהי למימר ליה והוה מאורו"ת יהידכתיב

 מחכמתא נאצלה התורה תתמה אל חייא ר' אמר אורות. הוא ותיבותא לשמשא, מאורותשל

 דא מן דא אתאצלא ותתא דלעילא מה כל בחכמתא מסתכל כד גרונא רכהאי רכר'~עילא
 מלכות הוא כאן האמור דכרסייא )נראה דא מן דא להתאצל שריין יקרא כרסייא ומןוכו'

 כל בין וכן דאצילות. עתיק נעשה דא"ק וממלכות א"ק, האציל ומינה סוף"כח איןבערך

 מהרצ"אהוספות
 צריך ותאוה, מחסור לו אין כן ואם י"י בשםשבוטח
 שמים כבוד להגדיל כדי לדבר, תאוה לעצמולעשות
 יעשה יראיו ורצון ברחמים, תפלתו ישמעכאשר

 ולעבדו התפלה של עשה ממצות עתיקין,והדברים
 לבבכםבכל

 הטלך ובעסק סחטה ובויקהל אלם ביונת ע"ן )קכו44
 פלאות פלאי ותראה עדן, גן שערובספר

 שוטר בספר עיין בזה, צמאונך לרוות תרצה אם)קכ0
 ואז הרב, דברי עם כאחד דבריו ותצרףאסונים
 הוא התורה שדרך להיות ותבין תשכיל ואזתצליח
 עולם מתחלה האציל כן על להיטיב הטובשמדרך
 בדרך לעולם מעולם וכן ההטבה, בתכליתמושלם

 מאוד והבן ועלולעילה

 בספר שתעיין אחר אם כי זה להבין תקוה אל)קפח(

 ההוספותמעץ
 בסוד וזוהר-הרקיע גרע שערי מס' הקדמות עפ'" מוהרצ"א בדברי בארוכה מתבאר וכו' נבראת מהיכן האורה ז"למאמרם
הצמצום



 החיים לעץ ודרךהקדמהקד
 האצירות בספר ועחן כולם. וכן דבריאה, עתיק נעשה דאצילות דמלכות ממלכותעולם

 בהבד"ל מנן רישא דהא האי, לך תקשי לא אבהו ר' אמר א'(. פרק אבי"ע ובשערלמהרח"ו
 גדול( לדבר קטן דבר ובין חול לדבר קודש דבר בין להבדי"ל שמשתעין כמו לומר,)רצה
 ליה ודסמיכו ליה לדסמיכו ומתרגימינין למתרגימינין באורייתא למלעי בקדמיתאשרי

 תשכח גוונא וכהאי רישא. מן תליין דכלהו שמעתא מסיים דכד אשתכח ליה,לדסמיכו
 וזקנים משה, מן יהושע עלאה, מזיווא מהאציל משה אבהו ר' ואמר עלמין. ולכלהולעילא

 לשונו. כאן עד וכו'. יהושע מןאתאצלו
 אאריך לא ולמען השתלשלות. ידי על הכל תראה העולם בהנהגות תסתכל כאשך ושננץ העולםהנהגת

 דף ס"ט )תיקון התיקונים דברי לך אעתיק האמתי, היחוד בעניני בלבבי אשר משלי כלוםהשתלשלות
 העלות עלת דברא אדם מאי וכו' אשתכח דרעוא בתר אבא אלעזר ר' אמר ע"ב(.קי"ו

 ביה דאית בצלמינו אמר לא הכא ברי ליה אמר דמות. ליה דלית כתוב דהאבדיוקניה,
 וכגוונא הכי. איהו דיהא נראה, ואינו רואה דאיהו כגוונא לומר רצה בצלמו אלאדיוקנא,
 וכגוונא הכי. איהו דיהא עלויה, קדמון דלית וכגוונא הכי. איהו דיהא דיוקנא, ביהדלית
 אדם ואית דיליה. כגוונא הכי איהו דיהא חושבן, ובלא שותפא בלא חד העלות עלתדאיהו
 לתתא הוא דברא בריאה אית וכו'. דלבר וגופא בלבושין אחרא כגוונא עשיה יצירהדבריאה
 שמי, ידע כי י' באות אתמר ואמאי אמר, )ע"א( ושם וכו'. איהו דאתברי לאו אבלבדיוקניה

 לו, שני ואין אחד דאיהו שתוף, ביה לית הכי אוף אחרא, דאות שותפא " באות דליתכמה
 זעיר יתוש אפילו למברי ריכול אית וכי עילויה. בורא ולית כלהו ברא הוא חושבן. בלאאחד
 ברא עלמין בורא אבל איתבריאו. ואינון ועשבין, אילנין למברי לון אית מיא אלא הוא,אלא
 דידעין אינון אלא האי, למסבל יכול מוחא כל ולאו דסיים עד שם, עיין ליה. דברא מאןולית
 כלא דברא האי אלא מיניה לעילא דלית י' ש"מ י"ס, תיקון ובסוף לשונו. כאן עדברזין.
 ואיהו להון וגדל לעשבין ברא דאיהו מיא כגון דאיתברי בורא דאית ליה, דברא מאןולית

 מכאן ליה אמר שם, עיין וכו', מיניה לעילא אלהא דלית איהו אתברי ולא ברא והאיאתברי,
 ובפרט רבים, במקומות ועוד שם עיין כו'. הקדומים לכל קדמון אדם דאיתאשתמודע

 שם(. עיין ע"ב כ"ד )דף בראשיתבפרשת
 מהרצ"אהוספות

 ימליכוהו, שהם במחשבה עלו ישראל והנה עם גן שער ובספר סשה ובויקהי חטיך והיטק איםיכת
 וכר היוצרים המה הם מלכים בני ישראל כל ולכך בראשית פרשת בריש הרקיע זהר בספר ועייןעדן.

 4 של בנשמותיהם נמל"ך תהו במלאכתו, המלך עם שים וכעת וכו' דמלכא הורמנותא ברישבמאמר

 כמה לך ויתגלו לחיכך ויונעם מאוד הבן צדיקים כדי היה העולם בריאת שהתעוררות עיניךלנגד
 אורה שערי בלא מלך להיקרא אפשר שאי מלך תוארשיתגלה

 ההוספותמעין
 צדיקים של בנשמותיהן נמלך ענין ביאור*



קה אמת דברי יושרכתב
 אנרכי רואים שאנו עד השתלשלות, ידי על הוא אשר תורתינו דרכי ראה גם ראה אחי,והנה
 20 וסבה ונכד, ונין האב, שהוליד ובן אב, שנראה עד ועלול, עלה ידי על כלו העולםהנהגת
 בכח היה אבל ותהו, אפס הצמחים היו בתחלה ועשבים, צמחים מגדלים מים סבה,מוציא
 כח היכן עד ראה גם וראה וזמנם. ובמועדם בעתם יצמחו מים עליהם לכשיבאהעפר

 עלת דאיהו כגוונא שעליו, ממה נאצל קדמון אדם דאית הלז, התיקונים מדבריהאצילות
 והנה ליה. דברא דלית העלות כל עלת הראשונה הסבה עד שותפא ובלא חושבן בלאהעלות
 גבוה מעל גבוה כי מיא, דרדיפו שנין שבע הא נגרא לבר חוצנא דנפל עמוקים דבריםבזה
 הכל שיהיה עלמין כל הבורא כוונת הוא שזה מדברינו לנו והיוצא עליהם. וגבוהיםשומר
 התלוים והנעשים והיצורים והנבראים הנאצלים העולמות וכל התורה, דרך פי עלהרלך
 בגין התורה תכלית הוא רזה לעלול, מעלה התורה דרך פי על סובב הכל יהיה יתברך,בשמו

 וטפשי חכימי קוב"ה ברא חזי, תא ע"א( ר"ח )דף ויגש בזהר ואמרו ליה.דישתמודעון
 משפיע שיהיה בכדי כאן, עד באלין, אלין למזכי בגין ורשיעיא, צדיקיים ומסכניועתירי
 בתורה נסתכל דבר שבכל עד כו' ברא ולא האציל לא התורה, פי על הכל ובראומקבל.
 אקדימת עלמא אתברי לא דעד ע"א( קס"א )דף תרומה בזהר כדאיתא וכו'. ובראוהאציל
 חד, וישראל וקוב"ה אורייתא בסוד ז"א בחינת הוא אורייתא )כי שנין אלפון תריןאורייתא

 דצניעותא ספרא בפירוש כן מצאתי שוב בינה אלף חכמה אלף או"א, הן שנין אלפיןותרין

 בה מסתכל הוה עלמא למיברא קוב"ה בעי וכד סוד(, בזה עוד ויש פשוט, וזה די.ההאר"י
 דעלמא ועובדין מילין רכל בגין דעלמא, אומנותא לקבלה ועביד ומלה, מלה בכלבאורייתא
 דקוב"ה אסתכלותיה אלא גביה, אומנא למהוי יכול מאן תימא ואי וכו'. אינוןבאורייתא
 השמים את אלהים ברא בראשית בה כתיב כו', ויגיעה עמל בלא כלא אתעביד דאבגוונא
 אסתכל אור, יהי אלהים ויאמר בה כתיב השמים. את בה וברא מלה כהאי אסתכלוכו',

 נפלאות ותראה שם עיין באורחתא. דכתיב ומלה מלה בכל וכן האור. את וברא מלהבהאי
 הקדושה. בתורתינו דעיםתמים

 וברוך הוא ברוך סוף מאין הנאצלה התורה פי על היה בריאתם העולמות שכל אחרדשנכן
 העולם נברא לא למה בני תשאל מה אליה, רושם והעולם אלקות רושם היא אשרשמו,
 בראשית ובמדרש ורצון.קכט חפץ לכל עת על התורה באה ללמדינו כי כך, אחר אוקודם

 לבוראה ראוי היה ולא העולם ברא בעתו תנחומא ר' אמר בעתו, יפה עשה הכל את רבה,4

 מהמציאהוספות
 וק"ל לרועתה, רק מאוחר ולא קודם לא לומר רצה לשעתה, קדומה ראשונה קדחנה פירחי זהו ולדעתי)קמט(

 ההוספותמעין

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



 החיים לעץ ודרךהקדמהקד
 שהיה מכאן אבהו ר' אמר מאוד. טוב והנה עשה אשר כל את אלהים וירא שנאמר לכןקודם

 שפירש מה רראה רבא לשרנר. כאן עד לי. הנין הדין אמר ומחריבן, עולמות בונההקב"ה
 ומחריבן עולמות ובונה הכלים. שבירת בענין הזה המדרש דברי על ז"י האר"י לנורגילה
 העבודה, לצורך כלה התורה כל הכל כי לעשות, אלהים ברא אשר ועונש, שכר שיהיהבכדי

 לנו למה תשאל אחד, בפעם העולם נברא ואלו והתורה. העבודה לצורך הוא השתלשלותוכן
 האחר, מוליד אחד ויהיה בצמחים, כח ויתנו יצמחו ומזלות, וכוכבים וצמחים ובןאב

 הכל לברוא לו היה סיבה, אחר וסיבה גלגול אחר וגלגול דור אחר דור מזה זהשהשתלשלו
 אלא ברא לא הקב"ה שברא מה וכל דרגא, בתר דרגא התורה דרך הוא זה כל אבלביחד.

 והתורה התורה, דרך על מכבדותא(קי למאנא קרא יוחנן ר' )כטעם לבושו אור הואלכבודו,
 עלה ישראל ישראל, אלהי קדוש לקדושינו רוח נחת בה לעשות בה נלך דרך לנומראה

 האציל אשר הוא ברוך עצמותו מאור ונשמות ועולמות פנימיות אור ונשתלשלבמחשבה,
 זמן ושתיה, אכילה זמן תפלה, זמן תורה, זמן חפץ, לכל עת התורה פי ועל מאתו,התורה
 )וזה יעבור ולא נתן חק ויובלין, שמיטין זמן טובים, וימים שבתים זמן קימה, זמןשינה,

 קל"ו דף רבא באידרא סמך להם ויש ויובל, בשמטה חוזר שהעולם הסוברים אותן נמיטעם
 על תשאל ומה הקדמונים. לכל קדמון אדם הוא ראשונה הסבה עד היטבקיא(, ודוקע"א,

 הוא ברוך הבורא מרצון כי זה, על תשאל מחכמה לא קודם, נאצל לא למה קדמרן אדכ( בבריאההרצון

 לגדולתו כי לבקרים. חדשים כטעם מחודש, הכל שיהיה ברצונו ישראל לעמו תורהשנתן

 עשה זה ובשביל העליונים, העולמות בכל סוף האין כחו ומראה סוף, אין ולתבונתו חקראין
 ברוך סוף האין וגדולתו כחו להראות חדשים אלהים יבחר כי תענוג, יהיה לא תדירישתענוג
 להיות שהוצרך שתאמר ומאחר בראשית. מעשה תמיד יום בכל ומחדש שמו, וכרוךהוא

 מה אזניך ישמעו מחודש, אחר מחודש המחודשים השתלשלות כל ישתלשלו וממנומחודש

 צריך היה כרחך ובעל מחודש, יהיה לא בוודאי בעת, קודם נברא יהיה ואם מדבר,שפיך
 שנברא קודם נברא יהיה אם כי קיב להוויתו קודם העדר ולהיות יהיה, שלא וסוף וראשלזמן

 מהדצ"אהוספות
 העולם כל על מלוך זה דרך על פירשנו כבר)קי(
 שיתגלה היינו השנה(, ראש )בתפילת בכבודךכולו

 שהם העולם ענייני בכל היינו מלבושיו, בכלמלכותו
 תהו מלכותו כל לעין יתראה שמים מלכותמלבושי
 מוריך את רואות עיניך והיו מוריך עוד יכנףולא
 מדברי ממש בה שיש סמיכה להם יש עוד)קיא(

 בכמה הקנה ומדברי מקומות, בכמההתמונה

 גן שער בעל הרב בנה זה ועל מספר עצמומקומות
 הדרך זה על הולך הספר וכל ויסודותיו, טירותיועדן

 שם עיין הדרך, זה על רז"ל מאמריופירש
 הרב דברי להשלים נצטרך כרחך בעל לדעתי)קיג(
 עיין בעץ-חיים, מרן בפירוש שכתבנו דברינו פיעל
 יראתי כי לך, שכל עיני אם וחטין בהג"הלעיל

 הדיבורלהרחיב
 ההוספותמעין

 עצם על חלוק איוו שהאריד'ל ומבאר מוסיף ושם במקריא, מוהרצ"ה בדברי מתפרשת השמיטות לסוד רבא מהאידראהראיה*
 לשם( ובהוספות צט בעמ' עוד )וראה השמיטותתורת



קז אמת דברי יושרכתב
 ולמה העדרו(, אחר נברא הוא )כי דבריאה אדם נקרא היה לא להוויתו, קודם העדר היהולא
 קדמון שאין בתיקונים, כדלעיל קדמון ונקרא העדרו. אחר נברא הוא כי דבריאה, אדםנקרא
 כל בו והיו להוויתו, קודם העדר היה שלא שמו וברוך הוא ברוך סוף האין רקלפניו

 ממדרגה השתלשלות ידי על הפועל אל שמו יתברך ברצונו שהוציאם עד בכחהעולמות
 שמו יתברך ברצונו והכל לעטרא מעטרא לנורא, מנזרא לכתרא, מכתרא נחיתלמדרגה,
 שכר שיהיה עמהם, חסדו להטיב לכבודו לנבראים לגלות כבודו לעצמות כביכולקשישה
 הקדושה בשער ועיין תכלית. בעל בלתי סוף אין מאורו הנאצלה התורה פי עלועונש
 והן כביכול, אדם דמות בציור העומדים הקדושים הספירות המה קדמון, אדם שםבשורש
 ודברין אמירין עשר על הסובבת האדם, כל זה כי גידים, ושס"ה אברים רמ"ח התורהעצמות

 קוראהו אתה הלא קודם, נברא ולא היה לא למה קדמון על לשאול שייך איך והנהוהילולין.
 וכו'(. העלות עלת דאיהו כגוונא בתיקונים, כנ"ל סוף האין קדושת דוגמת )והואקדמון
 באה השתלשלות ידי על כי מירסדים, החררה חכמת על מהרח"ו התירץ דברינו לפיונמצא
 הצח(, בלשונו הרב שאמר )כמו וסוף מראש נאצל וא"ק א"ק, מן עולם ועד מעולםהבריאה

 קודם והעדר היה, שלא זמן לו יש גבול בעל שהוא מה כי יהיה, שלא זמן לו היה כןועל
 אשר ע"ב( קי"ו )דף הנ"ל בתיקונים ראה אמנם ה'. שער היבבות בחובת עייןלהווייתו,
 נשתלשלו וממנו בחושבן, ולא חד העלות עלת יקרא לא"ק גם אשר בזה, ראש קשירותיסמר

 קודם העדר אחד לכל והיה ובזמנו, בעתו להווחתו( קודם )העדר אחד וכלהעולמות
 עד חפץ, לכל וזמן עת זה, לנו להורות התורה דרך כי התורה. דרך פי עללהווייתו
 שום בלי יתברך )ברצונו נבראה ובמועדה ובזמנה בעתה שבוודאי הזה העולםשנשתלשל
 המציאו אשר שונים לדוחקים צריך ואין נשתלשלה. מהם אשר העולמות כל אחרהכרחי(

 ברורים. והדבריםהאחרונים,

 אמיתי יחי חובת- בעל מדברי נראה וכי מוצאו, נכון כשחר היבבות חוגת בעל דברי יבואו זה פירגני
1

 במו"נ
 שלו, אמונת מספר גאון סעדיה רב דברי מן לקוחים היחוד בקשור דבריו אשרהלבבות
 וכל היו סוד בעלי בוודאי והגאונים הנ"ל. מקשיר י' פרק שם עיין יצירה, לספרובפירוש
 מצות לקחם האמתי, היחוד חקירת על מיוסד הנ"ל החסיד דברי כל והנה בקבלה.דבריהם
 הקדוש אבינו מן קודש זרע עם לנו הנמסר ישראל שמע בפסוק הנאמר לב בכל האליחוד

 חובת- וחקירת עולם. של ליחידו נשמתו עלות בעת שלימה מטתו בניו עם מיחד שהיההזקן
 הוא כאשר מדומה ולא אמת[, יחוד( )יחודו שיהיה אחר: ]נוסח אמת אחד שיהיההלבבות

 ועל הקדוש הזהר מדרך לנו מסר הוא נורא כי השם יחוד דרכי אחי, והנה ההמון. בפימורגל
 נפשו למסור העולמות, כל צינורי דרך לעילא מתתא ליחד בפרי-עץ-חיים די החרא דרכי פי4

 ההזספזתמעין
 הלוקח לזוה"ק מוהרצ"ה של בביאירו מתפרשים יהדביים כשב"י, של במאמרי הנאמדים ית' ביראיני עילוי לנפלאית נרמז3ח1*

 עילוי אחר בעילוי דקורבני1 ברזא הצדיקים בדרך ה' לעבודתמהם



 החיים לעץ ודרךהקדמהקח
 9 נפשו מוסר אמת באחד המיחד להיות שמו, וברוך הוא ברוך שמו לקדש להריגהלה'

 דעת בר כל וצריך בניו. עם נפשו אסיפת קודם יעקב כמו ישראל, כללות עם באהבהומתיחד
 9 לזו"נ, מ=נ עולם ועד מעולם ומיחדים ועולים למ"נ, העולים הצדיקים נשמת עםלהתיחד

 בחינת בכל מעתיקא הטפה ומושכין סוף, אין מדריגת עד לאריך, ואו"א לאו"א,ומזו"נ
 ליחד נפשם, כלות עד הוא ברוך שמותיו כח ומיחדים אורחיה, לפום חדא כל שמעקריאת
 לעילא דלית הסבות, כל וסבת העלות כל עלת ראשונה סבה ברוך סוף אין עד אמתבאחד
 עלמין. כל וסובב עלמין כל ממלא איהו סטרך, מכל ולא לתתא תחוחיה ולא לעילאמיניה
 הבריאה, בשעת יתברך ברצונו לעלול מעלה לתתא מעילא משתלשלין שהעולמות כשםואז
 ברוך העלות כל עלת עד לעלה, מעלול לעילא מתתא יום בכל הגדול שמו מיחדים אנוכך

 הקרבנות. בעבודת ובפרט ותפלה, שמע בקריאת עבודתינו תכלית וזהו אחד. עד שמווברוך
 דף פנחס )ובפרשת בצלו ידי ארמית שמעון ר' אמר במאמר ס"ה( דף נח )פרשת זהרעיין
 ועל סוף. אין עד לעלה מעלה ומתעלה מתקלס בוראינו נפלאות תראה ושם הנ"ל( ע"ברנ"ז
 היחוד על שנחקור קודם לדעת צריכים שאנו ומה שאמר הנ"ל החסיד של החקירה סובבזה

 הוא באם אלא עליו לשאול רשאין אנו אין הבורא אך וכו', נמצא הוא אם עליו לשאולצריך
 קודם העדר היה שלא )בורא לבד הראשונה הסבה על חקירתו המתבאר, ולפי כאן. עדלבד,

 אבל התיקונים. בשם לעיל כנזכר ליה, דברא מאן ואית בורא דאית סוף( האין והואלהווייתו
 לא וזה ליה, דברא מאן דלית העלות כל עלת הבורא עד ליחדו צריכים אנחנו היחודבקועת
 כ~, ביה תפיסה מחשבה ולית כלם הנאצלים האצילות מן למעלה והוא בתורה.נזכר

 ח"ו בו והרהור מחשבה אפילו כי הוא, ולמה ומה איך עליר לשארל רשאי אדם איןרבררדאי
 מזה מלא וכאשר בעצמו, הנ"ל ז"פ מהרח"ו אמר וכאשר אחידע. ולא ידיע ולא מלהזכיר,הס

 שמיה עכ"ד תאנא לשונו, וזה אמר ק"ל( )דף רבא ובאידרא באידרות. ובפרט הזהרבספר
 שם בו מדבר אשר העתיק וזה כאן. עד וכו', באורייתא אתפרש ולא מכלא סתוםדעתיקא
 באמת והנה דא"ק. ממלכות נשתלשל אבל הוא, ברוך סוף אין הראשונה הסיבהאינו

 החכמה, שם י"ה אצלינו, כמבואר הוא ברוך שמותיו נקרא ובהם הן אלהות כלםהספירות
 )דף ויקרא פרשת כזהר מבואר אלהי"ם, בנקוד הוי"ה והבינה הבינה, או הכתר שםאהי"ה

 מתבארים ואצלינו ס"ה(. )דף אחרי וכזהר ע"ב([ ס"ת )דף יתרו פרשת אחר: ]נוסחכ'(
 בו אשר אלו באותיות בא הוא למה שם ערך כל לאל, תהלה נ"י החרי דברי פי עלהשמות

 מיוסדים. נפלאות בחכמותנקרא,

 ההוספותמעין

 באחד המס"ג על מוהרצ"א לביאורי מקום מראה*
 ישראל כללות ועם הצדיקים עם האהבה בדביקות להתקשר יכולים ששדידה בק"ש למסירות-הנפש מוהרצ"ה של ביאורו*
 למוהרצ"ה השסות" "קונטרס הוא האשחל דבוי ע"פ השמות ביאור'



קט אמת דברי יושרכתב

 חיית המשנת כי בראשית בזהר ועין חכמה. מדת בחוכמתא, אלהים ברא בראשית ירושלמי תרעםדיקנה

 באתעדל'ת כל מיחדים אנו אמנם תו"מ. הם וארץ שמים משתלשל מינה אשר בינה, מדת זהאלהים

 שופע פעולתו בכח הוא נמצא אשר הוא, ברוך סוף האין הראשונה הסבה עדהספירות
 עלמין. כל שממלא עד הנעלם, כבודו שפעת מאור בראשית מעשה תמיד יום בכלומחדש
 ובא נשמתא. בלא כגופא קדישין שמהן כולהו אפילו אשתארו מנייהו אסתלק איהווכד
 לומר, רצה ידיעא, בחכמתא ולא חכים הוא אנת תיקונים, בריש אליהו שאמר מהוראה

 ומהותו ועצמותו איכותו לנו נודע לא זה כל עם ספירה באיזה כחו כשמתפשטאפילו
 הנשמות וכל העולמות כל ליחד אמתתה, על שמע קריאת מצות הוא זה והנהותכליתו.
 עצמותו מאור כח ממשיכין ואז לי"י, נפש במסירות סוף אין עד ישראל נשמותבכללות

 ומשם והמצות, התורה בכח לאין הראשון שרשם עד העולמות מעלין אנו כי הוא.ברוך

 ולבנינו, לנו הזאת העבודה מה תאמר ואם העולמות. חיות חידוש לתוספות רצונונמשך

 ידי על נעשה הכל שיהא שמו, וברוך הוא ברוך יתברך רצונו עלות היה כל כיתשובתך
 והנה יעקב. אלהי עם י"י עם קודש לזרע נתן אשר והמצות התורה ידי על דלתתאאתערותא

 ולית קדמון ליה, דברא מאן ולית עלמין כל בורא לבד, ראשונה סבה נמצא הוא אם)בספק(
 אפשר כי ראיה, אין עולם בריאת מן אפילו כי לשאול רשות לנו יש בוודאי לפניו,קדמון
 קדמון. ראשונה סבה יש כי לנו יאמר ומי העולם, זה לבורא דברא מאןיש

 הסיבה פעולת צריכין ואבר הוא.קלג עמוק כי והבן ראשונה, הסבה היא הכתר ספירת אולי הסודולדרך

 ע נשג אשר המופתים כל והנה בו להרהר אפילו רשות לנו שאין מה אל עד, עדי ליחדלהשען

 ידי על הוא מצרים יציאת משל דרך על בספירות, שמותיו בכח הוא אלהינו י"י עמנועשה
 יש העולם חידוש על מופת )וזה אלהינו י"י משם והוציאנו שערים,קיי הפותחהחכמה
 עתיקא התגלות ידי על היה סוף ים וקריעת שלמעלה. מה מן נאצלה החכמה ובאמתמאין(,

 העולם, חידוש לחדש היה הכרח בלי שברצונו הרצון, על מופת )וזה פשוט רצון עת קדישא,י

 מהרצ"אהוספות

 הפתיחה סוד יחזקאל בנבואת וכמבואר אמו, מרחם פי על אבל מובן, הסוד דרך על הרב מ"ש)קינן
 בחכמה ]פתחה[ פי"ה פת"ח נקודת מחכמה הוא שער היבבות בחונת ועיין דבריו יובנו לאפשוטו
 ונ בלשון נקרא הכי דמשום הקונטרס נעי הרב יי ד14טר בתחילתו המדע בספר להרמב"ם ובטפרשהיחוד

 ממקום ה99ה לה קורין כמ"ש ס99ה מילדותחז"ל

 והחבוק בק שערים פותח בחכמה כי למקום, הנשמט כעובר לידה כעין היה מצרים יציאת)קידר

 ההזספזתמעין

 עושה ובמקו"א עצמו מוהרצ"ה בכתבי לחכימין נרמזת חכמה שנקראת מילדת בענין מוהרצ"ה בשם כאן הנאמרתהשמועה*

 התורה מן סימוכין מוהרצ"אלה

 הפשוט רצונו גילוי ע"י הוא כו' עוע"ז דהללו הקטרוג ביטול כי מוהרצ"ה בשם הנאמריםדברים*



 החיים לעץ ודרךהקדמהקי
 אש אלהיך י"י כי בתורה שנאמר מה וכן שלמעלה מה מן נאצל והוא יביןקיה(,והמשגיל
 הגבורה לספירות כנוי והוא הקלוש, לשכלנו וכמדומה הבריאה בכח הכל ותו הוא,אוכלה
 )ויש א"ש נקראת שלמעלה מגבורה מקבלת וכשהמלכות שלמעלה, הדקה הרוחני אשהוא
 לאלהים ירמוז א"ש של והא' ש', בגימטריא יודי"ן במלוי אלהים כנודע, שמו יחודבו

 וו' הוי"ה פעמים ז' מכוונים אנו אוי הדין, להמתיק ליחד רוצים כשאנו ואצלינופשוט.

 הוי"ה חלוף וכן בלילה מאור לבנה אש ונעשה א"ש. בגימטריא הטו"ב, שם אהו"הפעמים
 מקובל הראשונה הסבה אמנם השאר. אל תקיש זה דרך ועל אלהימקיי(. שם ממתיקמצפ"ץ
 של ומהותו איכותו אבל בלבד. )בנמצא( הוא אם השכל אל לקרב המתוקים, היבבותחובת בעי החסיד הרב חקירות הולך וה ועל יבין. והמשכיל סיני, הר מעמד מן ביחודאצלינו
 לחקור ואפילו החקירה, כל )בו( אסור בוודאי הוא, ולמה ראשונה סיבה הוא ברוך סוףהאין
 תבין ואו היטב, בזה אחי ודוק כלל. ביה תפיסא מחשבה לית כי שמותיו, ביחודי שמועל
 רוא ידעו לא כי היושר, בנתיב להדריכו מפרשיו נלאו )אשר הנ"ל משער ה' בפרק דבריוגם
 למען זה בכל והארכתי כמוהו. אחד אין באחד הכל ליחד היחוד שם ולהעלות מלתא(,דהא

 ירמוז כי לאפיקורס. שתשיב מה ודע תורה, ללמוד שקוד הוי אומר אליעזר רבי ל ד אמרם ב שתש~נמ
 כך הפירות, מכל יותר להתבשל ממהרים שקדים כי שקד, מקל כטעם שקדים, 13לשרן ומקר!-ר'צר

 ללמו"ד )וזהו החכמה[.יז ואת אחר. ננוסח התורה ואת מללמוד הוקנה לימי ימתיןלא
 צריך אתה אבל דלתותי, על לשקוד כמו התורה על או לתורה, שקוד הוי אמר ולאתור"ה,
 להשיב ידע אשר למען באויר, הפורח מגדל הלמ"ר סוד עד ללמוד פנימיותהלהבין

 המשכלת בנפשו ספיקות המוליד הבחרות בימי היצר כמו גדול אפיקורס לך ואיןלאפיקורס,
 ובאתי כנ"ל( הספיקות על חקירות הראשונים בדברי נמצא אשר מחמת הו"א, א"םבשאלת
 הראשונים אם הוה, בדור ובפרט האפיקורסים. מספיקות הנצל למען החכמה אללהעירך
 כמו גברה, והתאוה בכרמים, כנמלים אנתנו קיר, אזובי נעשה מה ככרוכיא, צווחוכמה
 יבקש לתאוה אבל כהראשונים, לא והאפיקורסים שם. עיין בהקדמתו, צמח הרבשכתב

 0הרצ"אהוספות
 חכמה ואאלפך הכתוב בסוד לחכמהרומזת עובדי הללו הקיטרוג אז היה כי ותתבונן תדע )קיה(4

 השפעת בהתעוררות המלכות של הדיניםונמתקים והללו בלורות מגדלי הללו וכו' והללו זרהעבודה
 עתן ברתא יסד אבא ארץ, יסד בחכמה בסודהחכמה עד ישראל להצלת טענה היה לא כן ואםוכו',

 אור טבוריבספר והתבונן בין הפשוט הרצוןשנתעורר

 א"ש הינו אחרת, בכוונה להמתיק יש עוד)קים
 )קו"

 בע"ב הנגמרים שקדים כמו עוד, לומר ויש
 אותיותיה כיב בהתבוננות התורה עיקר כן ימים בריבוע יודי"ן במילוי והנה הה, הנקראתהחכמה
 התורה כלל שהואוצירופיה כן גם והא' ש'. בגימטריא ה9 פעמים יו"דכזה

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



קיא אמת דברי יושרכתב
 הק'החכמה
 האמונהמחנקת

 לארץ בחוץ הדר כמו הוא החכמה זאת לומד שאינו מי אחי, לי ובאמין הזה.קיח בדורנפרד
 לזה ויש באמונה, ספק ומביא מסית והיצר גובר שהתאוה אחר אלהי, לו שאין כמיודומה
 להבין, ובזהר ז"פ החרי בלימודי בחכמה ועוסק בכפו נפשו המשים אבל רבות.ראיות
 ישאר ולא ואמת, וצלול צח הרוממת שמים ויראת החכמה השגת לב חכם כל בלבנתבשר

 עניני עיקרי על ויעמוד שמותיו, יחודי בוודאי וידע פלאות. המפליא י"י בדרכי ספק שוםלו
 לעבדו יזכנו הוא ברוך הרחמן כלל וקושיא ספק שום לו ישאר ולץ ישראל, אלהיאלהות
 ז"י, והראב"ד הרםנ"ם הראשונים בה שנתלבטו והבחירה הידיעה קושית וראה )באבאמת.
 מקומו כאן אין שם, מובן שאין הגם סלאוויטא(. דפוס ק"כ )דף חדש זהר בסוףומבואר

 לחיך(. מתוק לך נסביר השם בעזרת אותנו, תשאל לידע תרצה אםלבאר,
 מרחקתהחכמה

 ההגשמהמן
 המעשה וכל משמש. הוא מה ואבר תנועה בכל המעשה יחוד החכמה, סגולת עודוהנה
 איך והתפלה שמע הקריאת ביחוד הן סוף, ועד מראש לכל אשר הכל הארץ על נעקדהאשר
 לעבדו ואיך בראשית, יוצר קומת שיעור על המורים איבריו צנורי מקורות בכלליחדו

 ח"ו. לגשם ולא שמו וברוך הוא ברוך שמו יחוד לפניו לצייר ואיך תפלה, זו שבלבבעבודה
 בעניני מגשימים הם החכמה, זאת בלימוד י"י ביראת הריחו שלא אותן ידידי, תאמיןכי

 צנורי שרשי יודע שאינו אחר יעשה מה אבל לגשם, שאסור יודע שהוא אפילואלהות.
 אזני י"י עיני י"י יד שכתוב ומקרא אגדה איזה דברי על בבואו באחד. הכל להעלותהיחוד
 וברוך הוא ברוך בבורא י"ר נקרא למה כי יכול, אינו לגשם שלא דעתו שמכריח הגםי"י,
 הוא ואם הוא, מה הסברא לו אומר ואינו האוזן לשבר זה כי אחד לו שיסביר הגםשמו.

 מהרצ"אהוספות
האפיקורסות לא באיה וכל המינים, בספרי מבוא להםיהיה

 הארץ מן הטומאה רוח יבער יתברך והשםישובון
שנזמנץ'בהעדי האחדות הזה הפרץ גברה מאין לדבר לי היהוהרבה

 זה נשמע לא כבר אשר בדורינו הרביםבעוונותינו
 אדברה ואחת מחסום לפי שמתי רק דורות,מכמה
 בעוונותינו אשר הדעת מסיגי הוא אשר לי,וירוח
 אחד, באחדות אינם ויראה תורה בעלי דעתהרבים
 ומעורר הרבים רשות בסוד הוא הדע"ת כןעל

 על יעזרנו יתברך והשם בשבירה נתהוו אשרהסיגים
 הארץ ומלאה אחד, שכם לעבדו שמו כבודדבר

 אמן בימינו במהרה י"י אתדע"ה

 קשת כמטחוי הרחק הרב, דברי נאמנים)קיחז
 חכמים הם והנה שבזמנינו האפיקורסיםמהחוקרים
 ואין ותורתו יתברך מהשם המה ורחוקיםבעיניהם

 כי לץ תוכח אל נאמר ועליהם בקדושה, חלקלהם
 עליהם כולו העולם וכל בעיניהם חכמיםהם

 המינים בספרי שמעיין מי תראה ואםכמישור
 זרה עבודה כעובד בעיתך יהיה בימינו כעתהידועים
 אל בם, תתחתן ואל נסך, חן ויינו כותי פתופתו
 הם כי הרשעים, מכל גרוע והוא ביתו פתח אלתקרב
 היה זה אשר ידידי ותדע מעלין ולא המורידיןמכת
 למען עלגים לשון לדבר לשונם ילמדו הס"מעצת

 ההוספותמעין

 מהימנותא פגום שנק' התורה לסממיות נכסף שאינו מי בענין'

 והבחירה הידיעה קושיית בדבר מוהרצ"א של בתורתו מקום מראה'



 החיים לעץ ודרךהקדמהקיב
 הי"ד תמונת ולא י"ד לו שאין מה אל י"ר לשון קשה זה כל עם בלבד, חסד מד"תעשיית
 אחר כאחר, לא בשלום ויצא בשלום שנכנס עקיבא ברבי וראה ובא מכל. מופשט שהואאחר
 למה דורשין(, אין פרק )עיין הגשמה שום ולא עיפה ולא ישיבה שם שאין יודעיןשהיו
 הוא אות צבאות דרש, מאי עקיבא רבי אבל בלבו. ספק העלה זה ומחמת יושב.מס"ט
 הנביאים שהזכירו והגשמות התמונות כל כי דיליה[, מעלה בצבא אחר ]נוסח שלובצבא
 י אמנם בא. פרשת ברעיא-מהימנא כדאיתא לצייר, מותר אשר השם לאותיות רומז הכלוחז"ל
 כנזכר לבנה אש יראה ופעמים לבנה, אש גבי על שחורה אש למעלה, שזכרנו אופן עליהיה
 י"י ותמונת תמונה. כל ראיתם לא כי וכתיב הגשמה, ח"ו להיות יוכל אותיות גם כילעיל,
 למעלה שביארנו מה דרךקיט לאל תהלה אנו וכן לעיל הנזכר ברעיא-מהימנא עייןיביט,
 הוא י"ד י"י, יד וכדומה השם, אותיות על יורה א"ש כי הוא, אוכלה א"ש אלהיך י"יבענין
 בכונת מבואר רג"ל סוד וכו', רגליו ותחת אותיות י' אותיות ד' ומלא פשוט הוי"השם

 של לעולם מוחין כלי הם מעלה של עולם של הרגלים כי קס"א, ע"ב סודו אשרחנוכה
 תורתו.קמ מקור אלהינו סתרי עומק להתגלות שזכינו חלקינו טוב מה ואשרינומטה.

 כלנייעד יחוד לקיים תוכל ומשגל ושתיה אכילה ומתן במשא כמו הגוף, צרכי ובערבדותדגש תמהענודה
 יתיישמ עבודת ובשער המעשה יחוד בשער חובת-הלבבות בדל שכתב ממה שאת ביתך ונרעשה,עשיותיו

 יתחזק למען והשינה והשתיה והאכילה לבדו, לי"י בלתי פסוק על הולך סובב אשר אלהים,
 והנה בניו. ופרנסת אכילה פרנסת לו שיהיה בכדי ומתן המשא וכדומה בוראו, לעבודתגופו
 כפי אחי זה אין אבל לשמים, מעשיו וכל השם למען הכל שעושה לב, טוב באמת שזהוהגם

 ז"ל מאמרם מן בזה הצדיק הטגיד הדם בשם שטסתי וכן תמה עבודה בידינוהמקובל
 י לתורה הגוף לחזק רק באכילתו כשמחכוין והנה עבודה, אחריה שאין כל תמה עבודהאיזהו

 זה ואין לומד ואינו מתפלל אינו אכילה בשעת הלא תמה, עבודה הוא האיךולעבודה,

 מהרצ"אהוספות
 לאל תהלה אנו אבל לומר שצריך לי נראה,קלט(

 דרך הלשונותמבינים

 מה אלא טעמים עוד שאין ברעתך תדמה אל)קט(
 לבאר לו באפשרי היה לא הרב כי הרב,שכתב
 בצירופי וכינוי כינוי בכל לתושיה כפלים כי)הכל(,
 לו חקר אין עד ומילוייך ומספרן בצורתןאותיות
 מתוקים טעמים עת בכל ימצא שנה אלף אדםיחיה

 הזאת הנוראה החכמה פי על צופים ונופתמדבש
 שכתבנו מה עיניך לנגד תשים דבר, שלוכללו
 ברוחניות, הוא הקורש לשון עיקר שאדרבהלמעלה

 הוא יד תיבת ועיקר הלשון מושאלובגשמיות
 ממנו להנשפע חסדו המשפיע שלמעלהבעולם
 גם יד תיבת ונשאל וטובו חסדו ממנוומקבל

 דע ואתה יד בתיבת לתארו הנותנת, להכליבגשמיות
 לך ויונעם הבן תגשים ולא לבטח ותלךלך,

 ההוספותטעין
 ית' שמו לכבוד ועבודתינו מעשינו בכל ב"ה הוי' שם את במחשבתנו לצייר שמותר האופן בדבר ממוהרצ"ה ביאור*
 תמה עבודה תהיה עצמה שהאכילה בענין עוד*



ק"ג אמת דברי יושרכתב
 דרך על הוא האכילה אם אבל דבריו.קמא כאן עד שלאחריה. עבודה לצורך אלאעבודה,
 י ]נוסח הטוב להעלות המאכל, מן קדושה הניצוצי להעלות ברורין לברר ז"ר האר"יכוונת
 להעמיד )להשיג( השם שזיכהו מי ובפרט קדמאין, מלכין ברורי מן הטוב[ אל להעלותאחר.
 חכמים( תלמידי סעודת בכונת מבואר )כדאיתא שמו יתברך שמותיו שרשי ושכלו עיניונגד
 כן גם ומתן משא עניני בכל וכן חלקו.קמב ואשרי לו אשרי בתפלתו, כמו באכילתו ליחדיכול
 י ועד מראש הנעשה הזה, העולם עניני ובכל באמונה. ונותן משא אם עצמה, בפני עבודההוא
 ובלקוטי- בהר, פרשת בלקוטי-תורה )עיין בשדה העבודה וכל קצירה וזריעה חרישהסוף,
 אם אשר וכפרט התפלה(. משער ז' בפרק ועיין הבכא, בעמק עוברי בפסוק בתהיליםתורה
 גל יחן דברי למצוא תמיד עיניך לנגד השם זכר יהיה הוא, ברוך שמותיו ביחודי רגיל ותהיהתזכה

 למצוא תוכל מפיך שיצא דבר כל כי באמונה ומתן במשא חבירך עם לדבר ותוכלחפץ,
 ם ר ב הד

 במספר, או תיבות, בסופי או תיבות בראשי הן חייך, ימי ותזכור תרצה אמ ודבור דבורבכל
 ודעת טעם טוב ימצא דבר על ומשכיל הוא ברוך שמותיו יחוד איזה ביתא, אלפא בחלוףאו

 ברוך שמותיו יחודי בו נובעין יהיו בו שעוסק ודבור דבור ובכל שמדבר, לשון בכלאפילו
 כל ולקשר לייחד במילואם, וצירופם ובמספרם השמות יחוד בדרכי רגיל שיהיה אחרהוא

 כ"א ובתיקון לשמים.קמי אמר ולא שמים, לשם יהיו מעשיך וכל וזהו יתברך. לשמומעשיו
 כתבין ואצבען שמהן אפיק פגמני דהא עילא, לגבי מחשבתיה וסליק דמצלי מאן זכאיאמר
 בכל למצוא ידו לאל יש הוא ברוך בבורא קשורה מחשבתו כאשר הוא כן כי כאן. עדרזין,

 דרך עליון. שפעת וצינורות כמדות שרשו דבר כל מוצא וידע הוא, כרוך שמו יחודהענינים
 מולא מן הנובע חסד והוא כנודע, בגימטריא מזל"א סוד הלח"ם סוד כי ידע לח"ם,משל
 השם, בעזרת אצלינו כמבואר הפרנסה סוד ומשם ימלוך, מלך מלך י"י של הויות ג'שורש

 שמות ד' של יודין ט' הם מי"ם וכן לח"ם. בגימטריא חסד"ו לעולם כי בשר לכל לחםנותן
 כי יחוד, למצוא ברו"ט אשכנז בלשון כשיאמר אפילו יונעם ולחכם ב"ן. מ"ה ס"גע"ב

 מהרצ"אהוספות
 הכפורים ביום כן שאין מה מצוה הגופנ"י התענוג לעבוד והיו בלוים מ"ש פירוש הוא ולדעתי)קט4%

 והבן מלאכה כל נאמר והבן משא, ועבוד"ת עבוד"העבוד"ת

 בכל אשר ודעת טעם בטוב פירשנו הוה בדרך)קטנן
 )קט"

 מדת נקרא ש"ת הכונה, עסוקות בטשה מבואר

 י לייחד שמי"ם לש"מ תהו הז"א, נקרא שטים מלכות, ולא תעשו, לא עבודה מלאכת כל נאמר י"ימועדי
 פעמים ק' מכר ש"ם עוד, וכתב ביחד זחן ולקשר כי עבודה, של מלאכה הכונה רק מלאכה כלנאמר

 ההוספותמעין
 בסוד הצדיקים של האכילה עבודת לענין מ1הרצ"א של וביאורו שבאכילה, היחודים בענין שלו רב ומעשה מ1הרצ"ה שלבשמו*

 קדשיםאכילת
 1כ1'( אילן )כנטיעת והמעשים אשכנז( בו" )אפילו הדיבורים בכל 1כ1 והאכילה, הלחם כו1נ1ת בסוד מ1הרצ"א של מת1רת1עוד*

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



 החיים לעץ ודרךהקדמהקיד
 עם דאזיל קדמאה חסד א"ל, שם הוא החסד ושם דמזלא, החסד זה כי אל, פעמים ז'מספרו

 רקיע מים אור בדרוש עחן היודין, טפת מסוד עז"ר סוד רע"ז, מספרו ואסי"ר וכןכלהו.קמי
 ותהיה תזכה אם שבעולם, ודבור מעשה מכל ענין בכל אחי וכן ומ"ד.קמה מ"נבדרושי

 של שמו ודבור דבור בכל תמצא ישכחהו, שלא האיש אשרי כי בבורא נזכרמחשבתך
 נתינת ביחוד עיין שמו. יחוד המציא מעשיו בכל כלומר ש"מ, דוד ויעש וזהוהקב"ה.
 נתיסד הרעיא-מהימנא ספר וכל קי"ג(. )דף בחקותי ובזהר בכל, מושל ואתה בכוונתהצדקה
 כמבואר הוא, ברוך שמותיו[ יחוד אחר: ]נוסח הוי"ה שם יחוד ומעשה מצוה בכללמצוא

 חכתה. ראשיתבספר

 לבררהמעשים
 וערבית שחרית שמע את קי אלא קיא לא לר אפ ארמי ישב במנחרת ל ז אנמים ז ,ננ וזיוך

 מתלמוד פטור בוודאי במצוה בעוסק אי עסקינן, במאי כי פלא והוא וכו' בו והגית קייםנירור.ם
 או תפילין ממצות יותר חשוב שמע דקריאת זו מצוה ולמה מה על הרשות בדבר ואםתורה,
 כל להעלות החכמה כל תכלית כי דע אמנם היום. כל התורה מן יפטור ולמה מצות,שאר

 נפשות להחיות ברורין לברר המעשים כל כוונת וכי עלמין, כל לבורא מקורם אלהדברים
 לנו גילה זה כל על אשר המצות. כל הולך סובב זה ועל הקליפות, בעומקיהמוטבעות

 נקודה עד ראשון צמצום הראשונה הנקודה משורש ופרי-עץ-חיים עץ-חיים בספר ז"5האר"י
 והנפסדים ההווים דברים וכל העולמות כל וציור עליה, אשר ואת הארץ טבורהאחרונה
 וטעמם וחיותם ומקורם והוייתם רענינם שרשם ז"י האר"י לנו סיפר הכל סוף, ועדמראש

 ויצר וברא האציל אשר שמו, וברוך הוא ברוך הבורא מדת מן נמשכים הם איךונמוקם

 מהרצ"אהוספות

 בגימטריא כזה וואסער במספר לכוין עוד יש וכן מלכא(, דדוד פה שבעל תורה סוד )הוא בתהלים בדיבורי.חזי
 סוד לעיל כתבנו וכבר ממנו באים שהמים גקט"ם, שבכתב, תורה משה תורת בחורתינו ק' נזכר שמ,"ם זלע

 בספר עיין מ"ד, על מורה גש"ם וכל גש"ם מספר ראשי כמנין שטים ש"מ והנה לחיכך ויונעםוהבן
 כן )גם הכולל עם שביל בגימטריא גש"ם אור טאורי והוא וברו"ך, שמ"ע ותתאה עילאה יחודא שלתיבות
 מה כל עיין הכולל(, לצרף נצטרך לא כזה ווסער ליר"ם שנה בכל מקריבין שהיו תמידין תש"יסוד

 לייחד אפשר לעיל שכתבתי מה וכל לעיל שכתבתישטי"ם.

 תתפלא ואל והבן מהגשם, הבא וואסע"רבמספר מלאים שבלח"ם הוויות ג' בגימטריא הוא וכן)קטד*
 כמו תדע כי ועם, עם לשון בכל יחודים לעשותבזה לכל לח"ם נותן בסוד ע"ב, פעמים ג' היינובחס"ד,
 חיות לו יש לשון כל כן מהקדושה יונק שרשכל דהוא להורות הכולל ונוסף חסד"ו לעולם כיבשר
 וזה הקדושה מאותיות יונק וממנו הקודשמלשון הרב שכתב כמו כולהו, עם דאזיל כוללחסד

 עם בלשון בדיבורם מייחדים כשישראל הבירורהוא הרביעית מלכות סוד עסוקות בם~ה עיין)קטה*
 להתבונן עצמו את להרגיל נפלאה סגולה ולזהועם ובהתעוררות רע"ז, בגימטריא ולחזי"ר לכל"ב יכונה4

 קברט. הה מפיו, היוצאים הדיבור אותיות עיניולעד וממשלתם כחם מבטלים היודי"ן טפת מסודהחס"ד

 ההוספותתעין
עשו ערך רגל-ישרה בס' ראה - וחזי"ר כליב הרביעית מלכות*



קטו אמת דברי יושרכתב
 כתבנו והנה בחכמתו. רצונו ולקיום לשמו לו רוח נחת לעשות הוא, ברוד לכבודוועשה
 ברוך אלהותו רושם הוא והתורה התורה )אלהים( רושם הוא העולם אשר הרם"צ בשםלעיל
 בדעתו, מעשיו ליחד צריך באמת י"י את לעבוד הרוצה דעת בר כל והנה שמו, וברוךהוא
 גופי שכל קטנה פרשה איזהו הרואה פרק בברכות וכדאמרינן דעהו, דרכיך בכללקיים
 בזהר כדאיתא ובפרט, בכלל הוא הדעה סוד והנה דעהו. דרכיך בכל בה, תלויןהתורה

 לן דאוליף קדמאה פקודא מופלג, בקיצור לשונו וזה כ"ה( )דף ברעיא-מהימנא וארא פרשת4
 והשבות היום וידעת הה"ד פרט בדרך לן אוליף וכדין וגו', אלהיכם י"י אני כי וידעתםמשה
 דא במלה פרט, דרך הוא אלהים הוא י"י כי וכו', דחקא היום האלהים הוא י"י כי לבבךאל
 דא ורזא וסיפא, ברישא ופרט בכלל לקוב"ה ליה למנדע קדמאה פקודא כו' וסתרין רזיןכמה
 ועמוק גדול יסוד כי )וחקרהו, המאמר כל שם עיין בפרט, אחרון ואני בכלל ראשוןאני

 נפשך(. לתיקון מעדנים ותמצא זה במאמר ותעמיק שם, מבואר ועבודה התורה מקורועמוד

 'פי כ" יתד על לחברם ומלכות, יסוד הם ופר"ט כל"ל כי אלהים, הוא י"י הוא ופרט כלל סודולהבין
 מעשה מלכות, הוא הפרט שם על נקרא אלהים השם והנה כלל. בדרך כידוע הדעתידי

 קומה שיעור האדם כל זה כי תעשה, לא מצות ושס"ה עשה מצות ברמ"ח והעבודההתורה
 בחינת על ירמוז אלהים שם כי ז"ל האר"י הקדמת פי על אצלינו ומבואר שלם.פרצוף

 מוחין לג' ירמוז והל' לגלגלתא, ירמוז דאלהים א' כי אלהי"ם, בצלם הפרצוףחיצוניות
 והמ' ליסוד, ירמוז ויו"ד ח"ג"ת"נ"ה, יסוד עד מחסד אברים לה' דאלהים וה"החב"ד,

 לשם בביאורינו דמלכא הורמנותא בריש בקונטרס בראשית בפרשת בזה והארכנו מלכות.4
 ועד העולם מן ומשמש הגבורה בשם נתפשט אלהים שם אשר לאל, תהלה רבותבפליאות
 שם בשום כן שאין מה אלהים, בשם נקרא ומושל ומלך שלמטה דיין אשר עדהעולם,
 סוד הוי"ה ושם הדברים. שורש ביארנו שם אחרי לפרשת ובביאורנו הקדושים.משמות
 נעשה אשר המעשה כל שמים, המלכות הוא הפרט והנה הפנימי. פרצוף נרמז בו כיהכלל,
 בפרי-עץ-חיים. ישמעאל דרבי ברייתא בכוונת ועיין עולמים. כל במלכות נפרט בובעולם
 היליהון, וכל וארעא שמיא העולם כזה הנגמר המעשהוהוא

 ועשביי
 ובעירין ועופרן ותיוון

 בפרט. מלכות ואיהי בכלל מלך איהו העובד והאדם במלכות. ונפרט נרשם הכל נשא,ובני
 כל וסוף גמר כליו, וכל ופעולותיו אדם קניני כל היא מלכות מדת כי אומר הקנה בספרוכן

 וסיפא, רישא ופרט כלל אומר הנזכר מאמר באותו וכן תחלה. במחשבה היתה אשרמעשה
 כי אליה, רושם העולם אשר והמצוה התורה ידי על והכל שם. עחן כו', נוקבא ודא דכרדא
 אמות ר' אלפים ג' התורה אל גבול נתן עדו בן זכריה אשר העולם, מן גדולה התורהמדת

 ההוספותמעין
 החברים לעיני כשמלה הפריע ועבודה", התורה מקור ועמוד ועמוק גדול "יסוד שהוא והפרט", "הכלל בסוד מהזוה"ק זהמאמר*

 נפשך" לתיקת מעדנים ותמצא זה במאמר "תעמיק מוהרתה, בכתבי ותחת" ורום ועומק וקומה ורוחבבאורך

 א-ג( ס, בדף לענייננו )עיי"ש ואילך ג ד, דף לבראשית, עטרת-צבי בס' הנדפס הוא דמלכא", הורמנותא "בריש הקונטרס'



 החיים לעץ ודרךהקדמהקמן
 י"ג מן צומחים בהם נדרשת שהתורה מדות הי"ג כי אצלינו ומבואר בראשית, ירזנר יעל היראההתורה
 היה

 כי )אמות( מאות ל"ב התורה דרך אשר להורות ר"י, אלף ג' ומספרם דרחמי,קמי מכילין
 מדות מאות ל"ב מדות על להורות בכדי בל' ומסיימת בב' ומתחלת בעי. לב"ארחמנא
 הרחמים מדת עליהם ויתרים מצויה. הברכה בה מאה ובכל העולם, מן גדולהשהתורה
 תסוב והדל"ת הראשונה, נקודה יו"ד סוד הוא והמצוה התורה קוטב כי להורות יו"ד,במספר

 השרשית הרוממות )יראת י' נקודת להשיג התורה כל הולך סובב זה ועל צירה,על
 בה אמנם בזה. להאריך ואין אוצרו, היא השם יראת שמים, יראת הוא כלל ובדרךהעקרית(,
 היא אשר וימצא הבריאה, בהשכל ויראה בחכמה המסתכל אשרי עולם, מעשה כלנרשם
 באשר התורה פי על עיניו מקום בכל ונותן הוא, נורא כי ה' במעשה התורה דרך עלסדורה
 ומודה בוראו, עבודת לעבוד עיניו, לנגד נרשם הכל ואיך הדבר, פנימיות לראותהרשה
 דבר הניח לא אשר השלום עליו דוד מלכנו להחסיר שמצינו כמו ומרומם. ומשבחומהלל
 ובמזמור נפשי ברכי במזמור וראה צא וזמרה, תודה נתן לא אשר בעולם גדול ודברקטן
 כל אשר ימצא דבר בכל והמעיין השמים. מעל אשר והמיס כו' השמים מן י"י אתהללו

 התלוים הפרטים כל אמנם האלקיים עליונות וספירות מדות שרשי על מיוסדיםהענינים
 כל כי אלהי"ם, שם על מורה ומלך, דיין הוא והעושה, האדם לסוד אלהים שם והםבמעשה,
 העושה(. )במעשה הפרט והוא עושה, בידו אשר המעשה על זה על מורה פרצוףחיצוניות
 בו כי הכלל, סוד הוי"ה )ושם הוא ברוך הוי"ה שם הוא היסוד, הוא בכלל מייחדםאמנם
 של שמותיו הוא התורה, והוא החשמ"ל. משער ג' פרק ועיין כדלעיל(. הפנימי פרצוףנרמז

 העולם ומעשה תנועה בכל רומז ונמצא שמו, יתברך אלוהותו רושם והתורההקב"ה,
 על סובבת מדתה כלל, נקראת התורה ופרט. כלל המיחד יחוד ועושה אחרית, ועדמראשית

 לברר אלהים, שם במעשה נפרט פרטה והעולם הוי"ה. שם שורש הל"ב, לעבודת אחתי'
 אחי אבינך )ובזה שמאלא. על ימינא לאגברא ט' ועייל ח' ואפיק נצוצין, הרפ"חוללבן

 מהרצ"אהוספות
 בער דוב מוה"ר הקדוש בכתבי מבואר )קסת4

 זצוק"י
 והשם מכילין, מי"ג הראשונה המדה שהוא לה, נא

 מי"ג ראשונה מדה שהוא וחוסר בקו השיבו יתברך בהתפללו הנביאים אדון משה אדונינו כן בשבילכי
 והתבונן בין התורה מדות רפא נא א"ק היינו אי, בשם תפלתו התחיל אחותועל

  ההוספותמעין
 הרחמים מדות מי"ג א' מעורר בהן נדרשת שהתורה מדות מי"ג א' בדרך בלימוד כ' רבור"ק קבלת בביאור מוהרצ"א  דברי*

 זו הקדמה על המיוסדים מוהרצ"א של תורתו ברחבי סק,סוח להרבה מראה ובייסף לנגדה,המכוונת
 החכמה ועיקר המובחרת העבודה דרך שר,א ר' יראת במעלת ומשמו מוהרצ"ה*מכתבי

 אהבה בתשוקת בקרבו לבו המתלהב ה' עובד של הללויה קריאת בענין מוהרצ"ה מדברי*



קיז אמת דברי יושרכתב
 ישראל שמע דהוי"ה, יתודא ישראל שמע עלאה יחודא כי ע"א( רס"ר )דף ואתחנן זהר סוד גדול בקיצור4

 ח:ר:.ן שם. עיין ופרט, כלל אלהים דשם יחודא ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך תתאהויחודא
 יפיט כלהו למהוי בדא דא אתכללו לא בלחודייהו ודא בלחודייהו דא חד כל יתיחדין דלאועד

 - במסירות מ"נ מעלין אנו ישראל שמע יחוד כי פשוט, בדרך לך ואסביר כאן. עד כו',חד
 לאחד להעלות העולמות כל ועם הנשמות כל עם עצמינו כוללין ואנו הוי"ה(, )שם לי"ינפש
 כל מעשה פרט הנקרא אלהי"ם שם נתחחד ונמצא בחושבן. ולא חד דאיהו העלות כלעלת

 סבה אחד עד בזה זה ונתייחדים ונכללים המעלות, רום עד הוי"ה שם עם כנ"ל,העולמות
 למעלה למעלה הוא ברוך סוף אין עד העולמות כל עליית עלאה יחודא נקרא וזהוראשונה.
 כבוד שם ברוך ביחוד ממשיכין אנו אמת, באחד להתיחד לשם ועלינו שהעלינו ולאחרראש.

 ברכתו השפעות צנורי שמו, וברוך הוא ברוך יתברך רצונו שפעת ועד לעולםמלכותו
 לכל מוחין לתוספת חסדו והמשכת ברכה לתוספת דכורין מיין הנ"ל מאחד)ממעלה(
 במקום אצלינו מבואר כאשר א"ק יסו"ד הוא כל"ל, הנקרא הוי"ה שם שורש מלהעולמות

 מושכין שאנו תתאה, יחודא נקרא וזה כנ"ל. דאלהים ורזא הפרט הוא ועד, עולם אלאחר,
 עד המלכו"ת, הוא וע"ד בעולם לתתא עמנו שמו ולהתיחד להיות עתיקין דכלמעתיקא
 מוגלם בפועל נפרטים הדברים כל בה כי דכלא, כנישותא בה המושרש נשמותינושרשי
 הבן בהיכל האב כמו התחתון עם מתיחד שהעליון תתאי, יחודא נקרא וזה אצלינו.ונרגש
 לבן, ברכה לאב ברכה ברוך, המשכת והוא ומ"ד( מ"נ מדרושי א' פרק )עחן הבתעם

 הבן יחוד הכלל, עם הפרט עלאה, יחודא הוא ישרא"ל ושמ"ע דבנוי. ברכתא דאבאברכתא
 כדי בחשאי, ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך אומרים שאנו וזהו האב. בהיכל האבעם
 לה יש תאמר קדירה ציקי וכהריחה מלך לבת ומשל הברכה. בהמשכת החיצונים ינקושלא
 כמו הוא, ברוך סוף אין אמת אחד עד נפש במסירת עצמינו ומסרנו כנעלינו אחר כיגנאי,
 בן הוא כי ועד, לעולם מלכותו כבוד שם ברוך אמר לא האלהים אל עלה אשרמשה

 לביתו האב להמשיך בוש והיה העולם, זה על לבקש עוד לו ולמה בהיכלו אביו עםהמתיחד
 בהיכלם להתיחד להם המשיך בנין, עם אב יחוד עשה יעקב אבל הענוה. גודל מצדוהיכלו
 באתי ולא בזה, עוד לנו יש דרושים וכמה והבן. ועד. לעולם מלכותו כבוד שם ברוךואמר
 מרגוע ותמצא בזה, שתעחן ובקשתי אמת. אחד בלב לעבדו י"י יזכנו גררא. אגב אלאבכאן

 מכוסה אמון מופלא בקיצור אמנם בזה, לך גליתי גדול דבר ודרוש, צאלנפשך.
 ונעלם'*"

 ובקמין סיסמי סער גסס סמו וקר6 וס, ותסגיר מסורסס ממגינו 6חד לגדע 6סד גססר סגדסס כמו 65 הג"ה.)*ש
 כ5 כי 5עי5, מוס 6תי סרתקתז וכגר מועי5יס. 651 גסגיס 65 ומסריס גתקירות 6ור, יסכון דרך 65 דרכיו כ5 כי 6תי4

 סדגריס, תומר 6גי לכבודי 65 6סר כי ועד סידים סו6 י"י 56סיס 561 מסם. ירתק גססו סומר סכגס, שוקת כוסדרכיו
 טס. תץ גס5סוסיות. תקירות עם סמתערניס כ56ס חקירות מן סתגריס 5סרמק6ג5

 ההוספותמעין
 ויחו"ת יחו"ע ודבשכמל"ו, ישראל לשמע הקווד בענק תוספת*



 החיים לעץ ודרךהקדמהקיח
 הוא )הוא לעולם יהיה הוא אלהים עשה אשר כל כי ידעתי שלמה ואמר התורה,הבללות
 תוסיף לא להוסיף, אין עליו כתיב, באורייתא ועד, לעולם יהיה הוא הוא הוה, הוא הואהיה,
 4 הוא שם דאמר רל"ט( )דף פנחס בזהר ועיין וכו'. להוסיף אין ועליו וכו'( ממנו תגרעולא

 ממנו תגרע ולא תוסיף לא כתיב באורייתא וע"ד. לעולם יהיה הוא הוה, הוא הוא היה,הוא
 הזהר שם ומסיים וכו'. עולמו בריאת קודם היה והוא הוי"ה, על מורה הו"א תיבת כיוכו',
 כאן עד חקר, ואין סוף מאין גבורה דא סתם והאלהים דע"ת, לספירת ירמוז הואאשר

 מקומו כאן ואין הזה, הזהר בדברי לך יתברר דאורייתא רזין כמה י"י בסודולכשתבוא

 בזה. לנו יש אשר מילין במתיקילהאריך

 קי:ג
 של שמותיו כלה התורה אשר זה תשיג ז"ל האר"י ימרד פ עי אשי מזה' יני הייצאאמנם
 רבואות ורבוא וענפים בשרשים הוא ברוך שמותיו מתפשט וכמה ומה איך שתראההקב"ה,

 בקריאת להעלות המושכלת נפש צריך זה וכל הוא ברוך סוף אין עד עולמות אלפיואלף
 מעשה כל העלה בבוקר שמע קריאת וקורא לי"י נפש במסירות אמת באחד ליחדשמע,

 4 צדיקים וגדולים במיתה, מששים אחד ושינה בפקדון, נפשו מסר אשר השינה מןהלילה

 כל והעלה בלילה, בתורה שעוסק מה העלה גם קדושה. ניצוצות יותר מעלה כיבמיתתם
 כל מיחד ובזה נפש. מסירות בשלימות שמים מלכות עול עליו ומקבל קדושה,ניצוצי

 ידי על נאגדים נשמתו לשורש אשר הנצוצין כל ויעלו, יתיחדו ביום יעשה אשרהמעשים
 יעבור. ואל יהרג דבר, לכל ח"ו עליו יעבור דין, בית מיתות ארבע עצמו על ומקבלמעשיו,
 במסירות הברורין כל להעלות העבר, יום מעשה בירור הוא ערבית של שמע בקריאתוכן

 לקמך אתינא ברא במאי חזי אומרת והשכינה לי"י.נפש

 לו באה אם כגון לשרשו, דבר כל להעלות הבעש"ט בשם שאמרו מה כי תדע, אשי יזאוזהמחשנו:
 איזה וכן החסד, מדת הוא לשרשה אותה יעלה השבירה, עולם מן שהיא ידע תאוה, איזה~המדת

 נודע מתלמידיו, בספרים ועיין דבריו כאן עד וכדומה. המדה, אל אותה יעלה הקפדההרהור
 ארבע עליו ויקבל לי"י נפשו ישפוך נפש, במסירת להעלות שצריך תדע אבלומפורסם.
 4 לך, שאמרתי מה וזכור מחשבתו. יכולת וכפי כחו[ בכל אחד: ]נוסח כחו כפי דין ביתמיתות

 בעזרת לפרי-עץ-חיים )ובפתיחה יותרקמז בזה נאריך ולא תתטפש. ולא הוא, גדול דברכי

 מהרצ"אהוספות
 4 מתאוות, בקרבו חלל לבו כי מצדו, אינו שההרהור אטרים, ייקורי בשם נקרא התניא בספר עיין)קנז(

 אליו הבאים השבירה מאותיות בא זה בודאי כן על שיודע למי דוקא קהה מזה לדבר בחכמתוהפליא

 ההוספותמעין
 וכו' הי' הוא בענין פנחס פ' לזוה"ק מוהרצ"ה של ביאורו*

 לשם ובהוספות מ-מא עמ' לעיל ראה בשנתם הצדיקים עבודתבענין*

 הבאות המח"ז העלאת בענין מש"ש להכא מהתם ונעתק הלולים, קדש פרי הק' ספרו והוא לפע"ח', ל'פתיחה מצייןמוהרצ"ה*
 זו( העלאה לקיים כיצד ועצות סגולות בב' דעת ,ומלמד והתחנונים הכוונה ע"י לשרשן להעלותן והחובה תפלתו, בשעתלאדם

 עוד ומתפרשת חוזרת זו ודעתו אדם, לכל ענין אינה המח"ז שהעלאת בענין אגרא-דכלה בספרו למ"ש מוהרצ"א מרמז כאן*



קיט אמת דברי יושרכתב
 ר" היא עלי נל נפש מסירת בלי עליה שום אין כי האמת ותראה תלמוד כי יותר( בזה נאריך יתברךהשם

 כל לעשות גידיו, ושס"ה אבריו רמ"ח בכל כחו, על ויותר כחו בכל ובמעשה, במחשבה4
 יהיה לא אשר תבין ובזה וכו'. נוטל הוא אפילו ומאוד, ונפש לב בכל המעקצה וכלהמצוה
 ווזות ונר אין רשות. ליה קרי מצוה דבר לגבי הרשות, דבר לפעמים שנקרא ומה הרשו"ת, דבר שוםלפניך

 תפלת וכן וכו'. מקדשין ואין דנין אין רשות משום הן אלו ביצה, דמסכת ה' פרקכדאשכחן
 ב

 כל החול, עבודת אפילו הכל, אבל השחר. תפלת פרק )בריש( ברא"ש ועיין רשות.ערבית
 אחר: ]נוסח ותמצא דבר בכל תייחד אשר החכמה יזכירך כי ותיחד. ותעבוד תעשהעבודה
 הן העולם, במעשה ותמצא התורה, הוא הקב"ה של שמו תמצא[ דבר בכל תמידאשר

 ביחודי מחשבתך תתמיד כי בחומרות, להזהר מצוה בדקדוקי התורה פי על וכו'באכילה
 יומם בו והגית בוודאי תקיים ואז הרגל, לידי תבוא אשר עד הוא, ברוך שמותיו)צירופי(
 בדברים ולא רז"ל ודרשו בם, ודברת כו' מצוך אנכי אשר האלה הדברים והיו וזהוולילה.

 הכי בלאו כי לבד, עשה מכלל הבא לאו על יעבור שלא בכדי זה נאמר וכי אחי,בטלים.קמת
 כן(, )גם הבטחה לשון הוא לדרכינו אמנם בטלים בדברים מותר שיהיה חיתימהיכי

 לבבך על האלה הדברים והיו תזכה אז באחד ליחדא בשלימות שמים מלכות עולכשתקבל
 ותנוח ותראה בזה, ודי בדבורך. לנפשך מעדן תמצא כי בטלים, בדברים ולא בם ודברתוכו'

 פקודין י"ג שם דחשיב ע"ב, קס"ב דף תרומה בזהר סייעתא תמצא הפירוש )ולזהדעתךקמט
 כדכתיבנא(. ודאי אלא האלה הדברים והיו חשיב ולא שמעבפרשת

 מהרצ"אהוספות
 שמקושר מי אבל ולהעלותם לתקנםמהשבירה

 הבהמית מנפשו לו באה התאוה בתאוות,עדיף
 שוטה הוא הרע, היצר משכן שבלב השמאלישבחלל

 והוא יעלנה האיך כי המחשבה, להעלותכשיתעסק
 תתורו ולא יקיים כן על בקליפה מקושרבעצמו
 לנו רש ממחשבתו המחשבה וידחה לבבכםאחרי
 בספרינו לאורייתא סמוכות עמוקים דרושיםבזה

 ועחן תצא, ובפרשת קדושים בפרשת דכינהאגריס
 מזה, בהג"ה לעיל כתבנו וכבר יבין והמביןשם

 טעם טוב ימצא דבר על המשכיל יתנהג,וכיצד

 ולא ב"ס ודברת אמרנו, כבר בעניינו אנחנו)קטת(
 בע' שבכתב הורה התחלת היינו בטליםבדברים
 סיום )או בה' מאימתי פה שבעל תורהוהתחלת
 רק באם ודברת והיינו סתומה(, בשם פה שבעלתורה
 בטלים בדברים ולא פה ושבעל שבכתבמתורה

 האלה התורות לשתי נוגעשאשו

 ולא בם ודברת הירושלמי כן גם יתפרש ובזה)קטה(
 זה דלפי בברכות, התוספות הביאוהובתפלה,
 תפעול כי להתפלל תצטרך שלא הכוונהתתפרש

 ההוספותמעין
 ופדיון אבידה השבת בגרר שהיא והמחשבות המדות העלאת עבודת מעלת את היטב מבאר ועכ"ז בספריו, רביםבמקומות

שבויית
 להשלית המס"נ בענין מוהרצ"ה מדברי פרפרת*

 לשם( ובהוספות - ל עמ' - לז בהע' עוד )וראה בטלים בדברים ולא בם ודברת בענין מוהרצ"א מתורת פרפראות'



 החיים לעץ ודרךהקדמהקמ
 וכדומה, והטבעית והתכונה השיעור חכמת כמו שבעולם, החכמות כל אשר תדעו2נןךי העולםחנמות

צ
 הניחו אשר התכונה, בחכמת ונאמר הצפונה. החכמה דרכי תרע לא אם נחשבו ותוהו מאפס הק

 ככה י"י יעשה ולמה בהיפך, ורצונית הכרחית תנועה שיש בהנחתם הראשוניםהתוכנים

 בום, ימינו לבלות לנו למה כי החכמות, באותן הזאת בעת עוסק אני אין כי נאריך, לאאבל

 להשיג יכולה אינה ימינו, לאורך קץ ואין קצבה ואין שנים, אלף איש יחיה אלו לאלתהלה
 להדבק המושכלת לנפש תשתוקק אשר עולמות רבואות ורבוא אלפים אלף מניאחד

 ונופת מדבש המתוקה הקדושה חורתינו דרכי פי על כו' ארצה מוצב סולם במעלרת ללעלועהשתוקקות
ה

 שהלך אמת ממני, ובנפלאות בגדולות הלכתי ולא השלום עליו המלך דוד שאמר והגם צוף.
 ועיון משקו"ל ובלי דרגין בלי רמא לאיגרא עמיקתא מבירא לדלג שפי ולא לדרגא,מדרגא
 תלוי הדבר לוה וגם רשב"י. ועל עצמו על שאמר מה משפטים פרשת בסבא ועייןנפלא.
 )דף תרומה פרשת בינוקא מצינו וכבר המתעוררת. האהבה בשיעור המשכלת ובנפשבשעה
 פן חיים אורח כתוב פעם וכו'. צבורא בהדי קדושא למשמע חדא מאיגרא דדליגקס"ו(
 יתפלל זאת על אחי, א'. פרק בחגיגה ז"ל מאמרם זולת רגליך. מעגל פלס אומר ופעםתפלס,
 בלב לאיגרא מאיגרא לקפץ ההרים, על לדלג שור, לדלג רצון, עת מצוא לעת חסידכל

 יכול הפה ואין האמיתי, האוהב שבלב דברים להוציא יכול הכתב אין נפש. באהבתהנלבב,
 העבודה דרכי כן כי וכוכבים, בגלגלים ורצונית הכרחית תנועה לענין ונחזורלדבר.

 הולך יום בכל וכוכבים(. )בגלגלים ורצונית ההכרחית תנועות בשני האל לעבודת)והחכמה(
 ארוכים הדברים כי נאריך ולא שם. הוא זורח שואף מקומו ואל צפון, אל וסובב דרוםאל

 עובד ואדם חי, אתה כרחך בעל אשר יום, בכל הכרחית תנועה פשוט אמנם מדה.מארץ
 מצד דרום, דרך למערב ממזרח שהוא והתנועה יום. בכל וזה העולם, מנהג כדרךועושה
 סוד וממזר"ח בחכמתו. העולם בקיום ורוצה טובו, ממדת להטיב הרוצה שמו יתברךחסדו
 וסובב ארץ, יסד בחכמה י"י ברתא יסד אבא ימערב, חסדו שפעת שולח החכמה סודאבא

 צרופי י"ב דרך זה וכל בינה. תשובה אמא סוד צפו"ן בתשובה, לשוב בלילה צפוןאל

 מהרמ"אהוספות
 רק בעולם דבר שום שאין הוכיח איך ותראה אלקים שאין הרב שכתב ומה לי נראה יחודים ידי על הכל4

 ותבין שם עיין וציווי אזהרה עבודת שער היצבות בחובת יעויין נמצא, רשותדבר

 ההוספותמעין
 החכמות בכל האדם יבין התורה עסק וע"י אליה, וטפלות בתורה חקוקות העולם חכמות כל כי על מוהרצ"אמתורת*

 והחכמות המעשים כל פרטי את לו תאירותורתו

 והרצונית ההכרחית התנועה לעניןמראה-מקום*

 האהבה גודל על מורים והדילוג שהקפיצה ודבריו בהדרגה, שלא ונפלאות בגדולות מהליכה מוהרצ"ה אזהרת'

 ברבים בו הוא מאריך טוב קשיה וציווי מרע סור אזהרת רק אלא עין( רפרוף )ואפילו רשות דבר בעולס אין כי זוהקדמה*
מספריו



קכא אמת דברי יושרכתב
 התכינה חכמת ממערב רצונית תנועה הוא שם, הוא זורח שואף מקומו ואל אהי"ה. צרופי י"בהוי"ה,

 וברורים היחודים בכל המעלות, רום עד מעלה מעלה לעלות העובד נפש להשיבלמזרח
 שהעולם הנחנו וכבר מקומו אל וזורח שואף להיות לי"י נפש במסירות העולם בזהשעשה
 על מיוחד רצוני מהלך כוכב ולכל צעד, מטיבי שבעה לכת, כוכבי שבעה והם התורה,רושם
 משער ב' פרק עיין השמים. ברקיע דעשיה בסוד הם הגלגלים כי היושר, בנפש מדרגתופי

 מבואר וכן התורה, רושם והעולם הקדושה חורתינו נפלאות תראה ושם העולמות,ציור
 גלגל ובירח השמש מסלול השמש, ואמצע השמש, בגובה הכוכבים הלוכי דרכי כלאצלינו
 )כל הוא נורא כי השם לדרכי בידינו נשגבות הלכות כמה התלוי וזנב התלוי, וראשהתלוי,
 החכמה זאת לומדים בהיותנו אחר. ]נוסח בילדותי החכמה זאת לומד בהיותיזה(

 שהוא הגם העבור, סוד שזהו אמר החודש קידוש בהלכות ז"ל שהרמב"ם יעןבילדותנו[,
 שלמד עצמו על ז"ל הרמב"ם העיד אשר החיצונים, בחכמות סוד שייך איך )כי דווקאלאו
 גוי, לכל כל עשה לא נאמר וכבר בינה. יודעי יששכר מבני ולא היוונים ספרי מן החכמהזאת
 רכיכין גוזליא במאמר הרב יענה ומה ע"ג. דף אחרי בזהר עיין כתיב. ליראיו י"יוסוד

 דף בסנהדרין וכו' אחד נציב לקבוע בקשו נחשון יריכי ועמוסי ובמאמר דעדקין,ואמריא
 העבור, סוד בעניני רבים סודות לאל תהלה לנו אשר נציב, לחודש יקרא ולמה י"ב.י"א

 אמן(. דאתי, לעלמא בכסופא תיעול דלא נפשי בחיי אחיי לכם לבאר השםיחנני

 לפי כן גם צריכה כי החכמה, זאת ידעו השנים ומעברי שהסנהדרין להיות יכילאפנם
 יסודי ומשפט בפלס הכל הדברים הרוחניות מצד אמנם בטבעית, הכל זה אבל העולם.מעמד
 בהלוכי סודות ראיתי ז"5, האר"י בלימודי בחכמה נכנסתי וכאשר נשתכלל הצפונההחכמה
 ימים, בשס"ה האמצעי מהלכו השמש כמו ולאין מאין ושרשם ועיקרם והמזלותהכוכבים
 שורש הוא כי במספרו, האדם של ונידין שס"ה. מספר הצדי"קקי יוס"ף מספרו)בסוד(

 החיות רוח להמשיך נ"ב(, )דף בראשית בזהר רשתין,קיב יץ נמשכין ממנו ורוסתיןהגי"דקיא

 מהרצ"אהוספות
 ,ג ואות המשפיע, סוד הוא הג' אות תבין, גי"ד)קנא( מלכא לדוד המשפיע עולם יסעד צדיק סוד)קנ(
 הנמשכת הטפה סוד הוא ה" ואות המקבל, הואהד' וכן וכו' יהודא אליו ויגש בסוד מיהודא,דאתי
 הד'. הוא המקבל אל הד שהוא המשפיע מוחמן דוד בן למשיח המלוכה למסור עתיד יוסף בןמשיח
 מאי ועי'בגמ'שבת הוא ג"ד כזרע והמן בפסוקותבין והירח לירח משפיע השמש וכן בימינו,במהרה

 גי"ד מספר )קנם( דל"ת לגבי גימ"ל מהדר טעמא אורו ממנומקבל

 דיהוספותמעין
 הטבע מהנהגת ליקח שגיתן הבורא עבודת ודרך הבריאה סדרי סודות על מוהרצ"הדברי*
 ולבטל רב זמן בה לבלות לו אין בילדותו למדה שלא ומי בילדותו, התפוגה חכמת שלמד למי אשרי כי מוהרצ"אשיטת*

מתורתו

 מהדר טעמא מאי ג' מארז"ל וביאור גרז לעניןמראה-מקום*



 החיים לעץ ודרךהקדמהקכנ
 על ואפילו הנ"ל. כ"ה( )דף וארא פרשת ברעיא-מהימנא עיק האברים. להחזיק המוחמן

 גדלות על ירמוז שנה שבעים שמהלכה השמש והגובה אצלינו. מבואר ודקים מעלותדקדוקי
 מ"ה ס"ג ע"ב שמות ז' של אותיות כמנין אדם חיי בסוד וממשיך שלימה, דע"ת בסודז"א

 בסוד התלוי גלגל ולה ימים, כ"ז הירח ומהלך ליראיו י"י וסוד קמ"ג.קנג קנ"א קס"אב"ן
 לה תלויז וחחה כלום, מגרמה לה לית הירח כי לרמוז יצירה, בספר המוזכר ולב גלגלתלי
 אני אין ואחי, הניגוד. בעת עמה בהזדווג התורה אותיות כ"ז בה מאיר והוא השמש,מנגד
 ולא ישראל, כללות ואהבת החברים באהבת מוטרד אני פנאי, אין מחמת בוו עוסקכעת

 בם טעמם עמד ולא מלח, מבלי כתפל החכמות כל כמה תראה אשר להעירך אם כיבאתי
 להם אין רעועים )יסודות דעיינין סתימק לבא אטימין אלו חכמות הבעלי וכמה נמר.וריחם
 בחכמה כי לי ותאמין ופרט( בכלל ועבודה בתורה חלק להם שאין אחר שיסמוכו, מהעל

 שרשו הטבעית כי השם, מעשה מן רבות פליאות ראינו ובעינינו סומים. הם בוודאיהטבעית
 4 מתרפא אם עמו י"י חלק וישראל להוי"ה, הכס"א והוא הטב"ע, בגימטריא אלהי"ם שם נון טבעיתרפואות
 בשם לבד בטבע מתרפא אם אבל רפואה, רפואתו אזי ופרט, כלל אלין שמהן תרין חבורמן הוי דשםרפואה

 מחמת גובר ח"ו אזי ממתיקו, להיות הוא ברוך הוי"ה לשם מחובר כשאינו ח"ואלהי"ם
 תאנים דבלת ישאו לחזקיה שאמר בישעיה ומצינו אלהי"ם בשם האחוזים הדיניםהרפואה
 ז"ל אמרם דרך על והוא הרפואה. היפך והוא ז"ל, רש"י פירוש שם ועיין השחין, עלוימרחו
 אלהי"ם, שם בכח ההדלקה מעשה כי דידוע וכו', וידליק לשמן שאמר מי תעניתבאגדת

 וכן תזריע( פרשת בזהר )האמור עושה בינה אומר חכמה בסוד הוי"ה שם בכחוהאמירה
 מושל הוי"ה שם אבל אלהי"ם. הוי"ה שמהן תרין חבור והם בראשית. מעשה המאמרבכל

 אחר: ]נוסח דבוק שאינו למי אמנם ומתרפא. כרצונו בו לעשות אלהי"ם מעשהומכריח

 כי למרפא לו הטבעיות הרפואות בוודאי בטבעית, רק הוי"ה בשם לו וחלק דבוק[ לושאין
 ראיתי )כן רפואות ספר גנז הדבלה מן חזקיה שנתרפא אחר והנה קיד טבעי בעצמוהוא

 מהרצ"אהוספות
 שנתחבטו רופאך, י"י אני כי עליך אשיםלא הכולל עם ע' מספר)קנג(
 ויש לרפואה צורך אין מחלה אין אםהמפרשים אם ויאמר הפסוק יפורש אלה הרב דברי פי על)קנד(

 הטבעיים רפואות הטבע, תחת הגוים דהנהלפרש, במצרים שמתי אשר המחלה כל וכף תשמע שמועי

 ההוספותתעין
 לרופאים יזדקקו שלא עליהם מצוה שבו לאנשיו במכתבו מתפרשת הטבע רפואות במנין מוהרצ"ה של הנחרצתדעתו*

 הם ומזיקים הגוים, חלק שהםורפואות

 לבג-

 המחלות בענין שם מאריך ועוד הצדיקים של כחם היודעים ולמאמינים
והרפואות

 מהשגחתו ישכחו שלא כדי העלימן הבורא אך בטבע, מצויות שכולן הרפואות, בענייני מוהרצ"א שלממשנתו*
 אך לרפאות, לרופא רשות ניתנה נפלאותיו רואים והם הרפואות כל להן מתגלות מקום של רצונו עושין שישראל בזמןית'
 רק פועלות הטבעיות הרפואות גם מהטבע למעלה היא בנ"י שעם ההנהגה כי , לה להתפלל אלא ברופאים לעסוק שלאעדיף

 שבהן האלקי העזר אל יכוין להן וכשנזקק ית',בהשגחתו



קכג אמת דברי יושרכתב
 ספי ת תי לא ובני, שבעולם. חיות לכל ורצון כח הנותן אלא מרפא הדבלה לא כי ראה כיכתוב(,
 סוף המשנה בפירוש )עיין רפואות ספר חזקיה גנז למה בפירושו ז"ר הרמב"ם לדעתתשמע
 רש"י לפירוש שהקשה מה אמנם כזאת. שלמה ח"ו יעשה לא בעינינו כי שנהגו(, מקוםפרק
 נח ובימי לאכלה, לכם עשב ירק כל תורה התירה שם כי מידי, קשה לא רעבון מחוליז"ל

 אבל למעלה שביארנו כמו עבודה, הוא זה השם ולעובדי הותרו.קיה חיים בעליאפילו
 מן דבר בכל הוטבע בוודאי בטבע, שמתנהג למי רק בוודאי הוא המרים בסמיםהרפואות
 הממונה המלאך אשר היסוד בו גובר שיהיה עשב בכל כח הוא ברוך הבורא שלהמדות
 בכח אבל הטבעי בכח והכל שרשו, המלאך אשר וספירה מדה אותה מן גדל, לו אומרעליו
 דורו כמו דורו היה שכמעט חזקיה בימי ובפרט ישראל, בעמו המושרש והנורא הנכבדהשם
 המרים סמים טבעיים ברפואות לשמש להם אז היה למה בוודאי בחלק, כדאיתא משיחשל

 הוא אבל העולם, מן העבירו )ולא ספר אותו גנז ולכן אלהי"ם בשם ומוטבעיםהמושרשים
 בכוונת ועיין אלהי"ם בשם המושרש המעשה להפוך הכח ולהם לצדיקים, וגנזו עמדכטעם

 כי ודו"ק(, בלבד,. להמתיקם אלא לבטלם כוונתם אין הדינים אשר השנה ראש בתפלת רמו4
 כי בדעתו והיה הטבע, רפואות מן למעלה כמוהו, מישראל איש כל שיהיה חזקיהדעת

 מהרצ"אהוספות
 אשים לא אלקים, שם בכח הסמים בטבע לפעמים על הבורא ירצה כאשר לרפואה העתים מן בעתהם
 כי הרפואית, לטבעיות מצטרכים כאלו חולאים עליך החלאים כן ואם אותן, לרפאות וכיוצא פלוני סםידי

 ההוי"ה משם הטבע, מן למעלה רופאך הוי"ה אני והטבע הטבע פי על ברוב באים עליהםהבאים
 עוד שיש הגם לפשט, קרוב פירוש והוא הוא ברוך כן שאין מה הטבע הבורא היוצר בגזירתמרפאם
 מופלאים ענינים בזה אם דוקא, הוי"ה לחלק הנתונים קרובו עםישראל
 ענין יחולו, שונאיהם על מחלה, אתה ח"ובא

 מעץ אנילה על באיסור אינו החיים עץ כי מזה,* ידעתי לא )קנה* התורה, הנהגות פי על רק כטבע שלא הואהמחלה

 החים החרב להט הושם הדעת רעץ מחמת רק התורה, פי הוי"ה רחמי התעוררות מאת כטבע שלאורפואתם

 מעץ המוגשם בו ליגע יוכל לבל החים עץ סביב רק אז ידעו לא ישראל והנה שמו וברוך הואברוך
 מלהט יגור לא גופו להזדכך רתוכה מי אבל הדעת. מעת נתגדלו שם אשר המצריים הנהגותמענין

 4 ואכל גופו הזדכך נח בן ושם לעולם וחי ואכל החרב לחולאת כי וידעו ומחלתם דרכם ידעו והנההוולדם,

 להיות צריך ואפשר בקבלה הוא כן החיים, מעץ יתברך השם להם ואמר פלוני בסם משתמשיםפלוני
 מראשי טעות נמשך הותרו, חיים מעיי גם נח ובימי אשר המחלה כל התורה, עול תחת הם יכנסושכאשר
 בע"ח. תיבות ויתרפאו טבעיים חולאים היינו במצריםשמתי

 ההוספותמעין
 המתקת בעוין קצרים דברים עוד'

 יותר ובהרחבה במקו"א, גם מוהרצ"א אצל נזכרת וכו' החיים מעץ אכל ששם זו קבלה' הדיניי

 הוחצו" תפס בעץ אפילו מש "וכימי הגירסא היתה מוהרצ"א הרה"ק לעיני שעמד בקונטרס כי יראה הרואה המלבה"ד אמר)*(
 להלן כמ"ש דברת סובבים כךועל



 החיים לעץ ודרךהקדמהקפד
 יהיה השם אבל הסמים, לרפואות י"י עם יצטרכו שלא לעילא יתער דלתתאבאתערותא
 אינון. דפיקין עשרה מאמר ביאור התיקונים בסוף הנדפס התיקונים בפירוש ועייןרופאם.

,
 קושית מתורץ ובזה בשם. ולא בחליו ברופאים שדרש הצדיק אסא שנענש תמצא רלזה רשות ניתנה
 דמהיכי והקשו לרפאות, לרופא רשו"ת שניתן מכאן ז"ל אמרם על החובל פרק התוספותי

 הוי הטבע, מן למעלה שהוא בחלק הדבוק ישראל התורה דרכי פי על אבל לאסורתיתי
 שהיה די הרמב"ם )כמו נתנה לרופא ועכ"ז רשו"ת,קני התורה שנתנה עד דאסור,אמינא
 הקשה ולכן לרפאות, רשות ניתן לו יעקב, קדוש השם בדרכי הולך ישראלי מומחהרופא

 הרפואה שם אשר מרבותינו אציינו מקובי אשר הרפואות, בשורש עצמו למקשרקושיתו(
 נקודת הוא חול"ם ונקודת ותחייגי. ותחלימני מלשון חול"ם בניקוד הוי"ה[ שם אחר.]נוסח

 רפא"ך י"י אני כי )כאמור האמתי הרופא והוא בתפארת מושרש הוי"ה שם וכחהתפארת,
 בכוונת ולא הרופא כוונת לפי הכל תלוי אז בשלח(. בזהר אצלינו כמבואר פאר"ך,אותיות
 ]נוסה לרפאות רשות שניתן אמר ולא לרפאות, לרופא רשות שניתן שאמר וזהוהרפואות
 הסם העשב לכח הבורא רצון כח ימשיך לרפואהקמ כוונה צריך הרופא כי לרפואות[,אחר.
 שם מושרש בו בטבעי משתמש כי יותר, עלול הרופא כן ועל הרפואה עושה בו אשרההוא

 רבה, לשמירה וצריך עצומה סכנה בהם השמוש אשר דקטנות מוחין )שורשאלהי"ם
 לעורר להראות, אלא באתי לא כי בזה, עוד נאריך ולא פסח( של שביעי בכוונתכמבואר
 הנקודות בדקדוק לאל תהלה לנו אשר חכמות לשאר תקיש ומזה התלמידים.לבבות

 כו' טפח ברחבו אויש וכל וכו' ברבוע אמתא כל ומדות, בספירות חידות מחכמיוטעמימקנת
 מדבש. מתוקיםדברים

 מהרצ"אהומפות
 הטבעיית שהרפואה יאמין לא אבל וכו, קבל רשו"ת נתנה שהתורה רמז, בדרך אמרנו אנחנו)קנת

 תרפא בעצמה ונותנים בכוונת די האר" מכוונת ידועלרופא,
 הוא דמ"ב הז' השם בגימטריא רשו"ת באהבהי4

 ותראה אסיא, קרטנא בענין בסופו בזהר ק ע )קמ4 ושמע קבל שועתינו תיבות ראשי והואשקוצי"ת,

 פלאות נתנה והתורה כנודע. מלכו"ת בחינת והואוכו',

 שמים למלאכת מאוד צריכה הדקדוק חכמת )קנח( רק פועלים, הרפואות שאין הרופא שידערשו"הנ
 אבל הלזו הצפונה לחכמה וגם ולתפילה, לתורה בהרפואות כח נותן והוא משלה בכל כלכותו הדקדוקחכמת

 המינים יד גברה הרבים שבעוונותינו שכעת להיות ידי על יתברך כרצונו החולה את  שתרפאהנעשית
 החכמה ומוציאים השמים, למלאכת כוונים ועושים שוסתינו סוד והוא והרופא, החולה שמתפללהתפלה

 ההוספותמעין
 וכו' פא"ר חול"ם, הרפואה, בענין מוהרצ"ה של מתורתו עור*

 ומלכתת רשו"ת בענין עור*

 אחר ורק התושבע"פ, בקבלת לפגום העלולה הדקדוק מתכמת בזהם הנדרשת בהרתקה עוד מוהרצ"א מאריך אחר במקום*



קמה אמת דברי יושרכתב
 %1גי~ת =חת אמת חכמת מבלעדי התורה לדרכי הכרחים אינם אשר החיצונות החכמות כל בלבד ויויא

 דרשוני ואומרים שמבקשים מאמרים כמה רבות, פליאות יש בתלמוד גם אחי אבלכנ"ל,
 של בראשו קן מצא מאיר לר' פפונאי ליה אמרו ע"ב( קל"ט )דף הקן שלוח בפרק כמווחיו.
 כשיהיה אפילו ו"ל רש"י ופירש כאן. עד ראשו, על ואדמה כתיב להג אמר מהו,אדם

 על עפ"ר נאמר לא ולכן הוא אדמה גופיה אדם כי מינה שמע שמה, את אבדה לאבראשו
 אפשר בעולם, זה יקרה וכי בעיא, למבעי רבותא וכי מזה, גדול פלא היש ראה והנהראשו.
 איבעיא. למיבעי הוצרך כזה אדם בשביל וכי שנין, שבעין ניים דהוה המעגל דחוניבראשו

 ולמה חי. בעל בראש ואמר ושינה השכל, אל מקרב שחיטה מהלכות י"ג פרק ו"לוהרמב"ם
 הארי בדברי הקן שלוח בסוד י"י, בסוד כשתבא הקודש, דרך דרכינו לפי אבל פפונאי.שינו
 ו' רק לזו"נ שאין בקיעה הבצים ועל האפרוחים על האם רביצת ירמוז אשר או"א, בשערו"5

 כבת"א אדם, של בדאשו קן מצא שאלו אשר וזהו זו"נ. לבנים להניק רובצת והאםקצוות
 ש"ע ולא )אורות( ק"ן אלא מצא לא והוא מוחין, לו שיש על מורה ראש לו וישבגדלותו
 על והאדמה מאיר ר' לו השיב זה ועל האם. רביצת בחינת ירמרז מה אל שלימין,נהורין
 הראש גם לו יש מכל-מקום החיצונים בכלים היינו בראשו כשיהיה אפילו כתיב,ראשו
 ראשו על והארמה כי עוד בקטנות הוא אפשר המוחין בשלימות פנימים בכלים)אמנם(
 המצות חג בשער ועין החיצונים. הכלים כל לו יש לקטן גם מצינו כי האמת, הוא וכןכתיב.
 יבינו. והמשכילים שלהבת, להבת אש בוה יש שבלב העבודה ולדרכי בזה. ודוק א',פרק
 הם מה בעבים שירדו חטים זירא ר' בעי ע"ב( ס"ט דף הלחם שתי פרק )במנחות מצינווכן
 או דמי, שפיר דעבים אבל לארץ, דחוץ לאפוקי רחמנא אמר ממושבותיכם הלחם,לשתי
 המטר, עם וירדו חטים מלאה ספינה שבלעו עבים ז"ל, רש"י ופירש דעבים. אפילודלמא
 נס בדרך עתה ואסקינן ומוספין. תמידין מהלכות ח' פרק ז"ל הרמב"ם והביאו שם.עיין

 על ירמוז עבי"ם כי לך אומר אחי, אבל בתוספות. שם עיין דמתרמי, איכא מי הגמרא דפריך4
 עושה והקב"ה וגבורה, חסד מלאכי ע"ב( צ"ח דף משפטים פרשת )בסבא וגבריא"למיכא"ל

 מהרצ"אהוספות
 כמד"א השם, יראי לפני דרכיהם שנואה למינים חוק גם למעט הצורך מן כן על ושטותיהם, להבליהםהזו
 אלקיך, י"י שנא אשר מצבה לך תקים ולח בחורה ודגלו תקרא אל אהבה, עלי ודגלו רז"ל ואמרובוה
 חוק שעשאום כיק האבות בימי אהובה שהיתה הגם סטם יי שסיפרו אמת ססגידי ושסעתי ולגלוגו.אלא
 ערום וכל המקום לפני היא שנואה זרה לעבודה על שאף שאמר מיוקש סופר סשה סו"ה הקדושהרב
 בדעת יעשה נתהווה שכעת כיק האבות, בימי אהובה כנהיתהפי

 ההוספותמעין
 סופר מוהרכם נדברי יתרותיו ותומן יגיעה ללא יותר בו יחכימו ואז דקדוק, ללמדם אפשר התורה בדרכי יגדלושהבנים

 כאן גם הנזכריםמפשעווארסק
 עבי"ם בתיבת וגבריא'ל מיכא'ע של רמיזתם את מוהרצ"ה מפרש לזוה"קבביאורו*



 החיים לעץ ודרךהקדמהקעו
 זה ופחד מיכאל, זה המשל כאמרם תמיד, והכן( אמא, יסוד הוא )שלום כיניהםשלום

 להמשיך כדי הספינה( )באגדת וכדין כדין אמר וקוב"ה במרומיו. שלום עושהגבריאל,
 מחוץ חטים מלאה ספינה העבים וכשבלעו שונאיהם. ולהשפיל ישראל על טובותהשפעות
 בכל ספינ"ה והנה שם. דאתרמי מעשה כההוא המטר, עם וירדו ישראל לארץ והביאולארץ
 יבין( והמשכיל טהורה, שהיא לספינה מנין ז"ל )כאמרם דאצילות למלכות רומזתמקום

 דצניעותא ספרא בפירוש וכדאיתא אצלינו כמבואר הבריאה, עולם הוא ביםהמהלכת
 מחכמה אליה הנמשך חט"ה( )כמנין התורה אותיות לכ"ב ירמח דחטים וידוע ז"פ.כהארי
 הדינים תוקף למקום המלכות שירדה על מורה לארץ, בחוץ היתה כשהספינה והנהדלעילא.
 קדושה הניצוצי כל משם ומעלה החיצונים להכניע לשם יורדת והיא ממנה, ינקווהחיצונים

 חזי לקמיה ואומרת ז"א, עם אותם לזווג ישראל לארץ אותם ומעלה הבלועים, הנשמותוכל
 סוד החכמה שפע יורדת זה ומחמת לגבך. אתערנא ברא במאי לקמך, אתינא בראבמאי

 )עשן חו"ח יצא החט"ה תחת בסוד החוחים, בין שושנה לארץ, בחוץ שהיתה ומההחטי"ם.
 זה על בעבים. ונתמתקו חט"ה חו"ח מן נעשה ישראל ובארץ עקב(, פרשתבלקוטי-תורה

 מטר כמו דהוי דמי, שפיר בעבים אבל לארץ דחוץ ולא ממושבותיכם ממושבותיכם,שואל
 שעלתה אחר ואדרבה, בעבים. החטים נמתקו וכן בתענית, כדאיתא בעביםדמתמתקים
 תוציא אם וכתיב חט"ה, חו"ח מן ונעשה העבים ידי על והדינים הקליפות ממקוםהספינה
 אצלינו מבואר לחם שתי וסוד החטים. מן לחם לשתי מותרים ויהיו תהיה, כפי מזולליקר

 חט"ה בגימטריא אותיות כ"כ שבהם החסדים טפת סוד הם כי אמור, פרשתבלקוטי-תורה
 ומיא במיא אשא בזה, וזה בזה זה כלולים כי שתים הם ולכן שם. עיין הולד, נוצרשמהם
 המלכו"ת בסוד הוא אשר מבואר הלחם סוד כי כזה, אמרנו אשר לך אומר ואגבבאשא.
 שצריכה למה לרמוז לח"ם נקראת אמנם העבודה. סוד אוכל הוא אשר הלחםבכלל,

 כי לח"ם, רומז ולזה אחד. במקום וגדולה תורה שיהיה שלחנות, שני לישראללהשפיע
 שתי וצריך לח"ם. תיבת הוא וזה מעלות, במ"ח והתורה מעלות בשלשים נקניתהמלכות
 כלול אחד כל שיהיה ונק"ה( נוצ"ר הן מזלין ותרין מזל"א בגימטריא לח"ם )בסודלח"ם
 עד ועולה הז"א ונתגדל הגבורות כל שנמתקו השבועות בחג וזהו לעיל כנזכרמחבירו
 על הרומז בעבי"ם שירדו חטי"ם אם זירא ר' בעיית הוא דזה דאמרן, למאי הדרןהדיקנא
 וגבורות חסדים על הרומז בעבים שירדו חטים אם אחר: ]נוסח אמא מיסוד נמתקיםחסדים,
 י"מ, ע"ב עבי"ם פריש ר"ה ע"ב( ל"ב )דף בראשית הזהר מדברי נראה וכן אמא[מיסוד

 אמא, חסדי ונעשין דאבא, גבורות שהם )ונ"ל הגבורות סוד שהם אומר איובובלקוטי-תורה
 עיין שמי"ם(, )גימטריא אהי"ה ג' מלויי אמא בחותם בשרשן הגשמים ונמתקיןכנודע(
 הגשמים וכשנמתקין אלין. מלין מתוקין כמה ותמצא אחי, היטב ודוק עצרת. שמיניבכוונת
 מקום לארץ בחוץ הם חטים ואותן פסח( של בשביעי הלידה בעת )שם בפסח חטיןמורידין

 מהם. יניקה להם והיה הואיל הלחם לשתי הם כשרים אם הקליפות,מושב



קכז אמת דברי יושרכתב
 לשתי הם כשרים אם הגרים, נשמות או העולם, אומות חסידי נשמות על ירמוז רמזוכדרך
 סוד לעולם, מעולם וילך נעלם, בסוד יבין והמשכיל בזה, ודי הפנימית. מלכות לשלחןלחם,
 בעבים, ונמתקה מוקדת, המזבח אש רוקדת, ספינה המואביה, ורות נעמי והבניה,הגזרה
 מטרוניתא, מט"ר מכין בעבים, שמים והמכסה ונעמ"י בוע"ז סוד שבים, הגשם אחראשר

 דקדרוניתא. מבוצינא דקורדניתא, חטה חלב ביניתא, מחלבאמשחיל

 אצלינו כמבואר ואגדות, בהלכות ויש אצלינו, מבוארים פליאות גמרות הרבה לנו ד12דואי
 תחת ע"ב( ל"ח )דף חולין הגמרא דברי ביאור עז, או כשב או שור בפסוק מאמרבביאור
 יוצא מימרות כל וכן וכו'. פירש זה אלא ד"ה ותוספות בגמרא שם עיין ליתום, פרטאמו
 דאורייתא, רזין על דלהון תלמודא כל סדרו הש"ס חכמי אבל רבות. פליאות הםדופן

 האגדות סודות אין בפליאות המבהילות באגדות ויש רמ"ה( )דף פנחס פרשת ברעיא-מהימנאכדאיתא

 הקן שלוח פרק שם העבודה דרכי שם ויעמיס אותם וייתרץ נגר ובר נגר לית אשרמספר,
 איזה בזה אמרו שהאחרונים הגם דבריהם, בפשוט ידענו לא הרדיסאות יוני גבי הנ"ל()דף
 הצפונה בחכמה לא אם השם, לעבודת חפץ דברי בהם למצוא יוטעם לא אבלמשל.

 קש בינה שעריבחמשים

 ותיקון תשובה לנו נשאר ולא בינה, אין דעת אין אם המשנה ביארנו כבר לתשובה החכמה סגולתדעדד

 ספירה וכל ח"ו, פגם ספירה באיזה בחכמה וידע יראה כי למעשה הטעם לברר אלאלבאר
 ם הפגמ

 ובחי' בזו"נ, הן באו"א הן אנפין באריך הן ערך, אין עד שונים מכלים כלים לבחי'ונסתעפת
 ומקיף. פנימי ובאור הכלי, וחיצוניות הכליפנימיות

 פגמו, הגיע אבר באיזה רבים דקדוקים עצמו על ימצא בחכמה האדם כשיתבונןרזקנזק
 מקומו כאן ואין האבר לכללות הנוגע מצות יעשה מדה אותו ונגד נפש, במסירותויתחרט
 כגון דוגמא, אראך אמנם מספר אין עד מדות בשרשי גדול חבור לזה יצטרך כילהאריך,

 הברית פגם תיקון בפני בחינה לכל מסר יחודים כמה עונות תיקון בשער וראה בא הברית, פגם לו יש ח"ואם

 בין שלום ולעשות שלום לרדוף מחטאו, בשובו הפגם נגד הרבה מצות לרדוף יש וכןעצמה,

 רשמור בזכור השבת את וישמור דברית רזא שלום כי לחבירו, אדם ובין לאשתו אישי

 מהרצ"אהוספות

 נפלאים מאמרים כמה הצור בעזר בידינו יש בעניינו מאמרים איזה לדוגמא להביא האריך הרב)קנת*
 עמנו אלקינו י"י יהי הלזו, הצפונה בחכמה נפרשים כדי הצפונה, החכמה פי על החזקה בידולפרשם
 עצמו. בפני קונטרס בזה לחבר אנחנו גם והנה כל לעין החכמה הדר יופילהראות

 ההוספותמעין
 רק המובנות חז"ל מדרשות מוהרצ"ה מדבר הזוהר בהגהותגם*

 עפ-
 דופן יוצא בענין ה"פליאות ומבאר דברים, של סודם

 הרצויה" העבודה בסוד והכל - בבהמהויתום

 לשלום אליה וקראת הפס' 11יאור כא-כ1 לעמ' בהוספות הנעתק ראה - דורית רזאשלום*



 החיים לעץ ודרךהקדמהקכח
 להם להיות במעשה, בשמוש עולם יסודי צדיקים לשמש שעיות. מה לתקן לכוק בתכלית, צמוקיםשימוש

 וכו'[ אמנים צ' דצדיק ברזא אחר. ]נוסח וכו' נאמנים דצדיקי ברזא לקיים בפועל נאמןעבד

 אם לשמה, תורה ילמוד וצד"ק, צדי"ק לחבר צדקה במצות יעסוק עץ-חיים. ברישכאמור
 לכל הוא וזה וכוונתו ממש כחו בכל רבא שמיה יהא אמן וכו',קס אחד פרק לשנותרגיל
 פרטי מקורי לחפש לשוב הרוצה דעת בר לכל ויש מספר עצמו נפרדים עצמיםבחינה
 טובים, ומעשים במצות ולתקן לעשות בהם, שפגם ומדה ספירה לכל השייכיםהענינים
 ביחודי ייחד מעשיו ובכל לדוגמא אם כי הבאתי לא כי בחכמה, בעוסקו בוודאיוימצא
 לך, יעזור שמו וברוך הוא וברוך זו במדה ואחודים שייכים הללו שמות כי יודע אשרשמות
 הוא ברוך ובוודאי חטאתו אליו הודע או פסוק על בזהר כאמור אורה, שערי לךלפתוח

 ישראל. על שלום ובזה לו. מסייעין לטהר והבא בתמים, להולכים טוב ימנע לא שמווברוך
 תקיש ומזה י5, האר"י בלמודי החכמה עסק שרשם אשר הראשונות ג' סוד ביארנו וזקניך לשמהתורה

 התורה תכלית הוא החכמה, לעסק הצריכין במקדים שהיו הל"ח מדות לשבע גם השאראל
 להיות ומכשרתו וכו' לשמה בתורה העוסק אומר מאיר ר' התורה בפרק נאמר כאשרלשמה.
 לשמה תורה בכוונת כדאיתא י"י לשם התורה עסק ידי שעל היינו ונאמן, ישר חסידצדיק

 חלקי ה' הם י"י לשם הפנימית החכמה לימוד והוא ובסדור(, ואתחנן פרשת)בלקוטי-תורה
 משער זה כל כנודע העולמות, חלקי כל וכולל אצילות, פרצופי ה' מן המושרשיםהנפש

 פעלים, רב חי איש להיות צדיק שם שורש והנה בראשית יוצר קומת שיעור והם אבי"ע, אישהצדיק
 לכל החכמה סוד הצדיק ממשיך אשר יען י"סוד, ח"כמה תיבות וראשי חי נקראוצדיק

 ר"יחא ש"מיעה ר"איה החושים ולכל הדבורים ולכל ההבלים לכל שבעולם,הפעולות
 י חכמה ובלא בעליה, את תחיה והחכמה כאמור החכמה, הוא בעולם החיות ועיקרד"בור
 צומח בדומם דבר בכל אשר הטעם הוא בעולם אשר החיות כל עיקר והנה חיים. לו איןח"ו

 הקדוש הניצען הוא בעולם, ההוה דבר בכל אשר והטעם מרנותינו. שידוע כמו מדבר,חי
 כי זכו, חיים טועמיה בתורה, אשר החיות הוא התורה הטעמי וכל המאכל. בקרבאשר
 ומבלעדי ימיך, ואורך חייך הוא כי כאמור בה, לעוסק חיות נותנת בתורה אשרהחיות

 כלל. חיים הישראלי נפש לאדם איןהתורה

 נקראת שהיא התורה, לשם היינו הקדוש חכמה ראפרית בהקדמת אמר לשמה, תורהוהנה

 סהרצ"אהוספות
 לך ויונעם תשובה, הלכות התניא בספר לזה הטעם עיין)קם(

 ההוספותמעין
 רומה בסגנון אחר במקום נשנה יסו"ד( )חכמ"ה חי הנקרא הצדיק ענין*

 והטהרה הטעמים סרים ובהעדרה העולם, חיות של עיקרה החכמה היות על נוסף ביאור*



קכט אמת דברי יושרכתב
 מהני התווה יסק דרך שמורים מה יועיל אם אחי, והנה יעקב. אלהי קדוש י"י להר לעלות דרך שמורה שםעל

 שאינם החכמה לחסרי הזהר קורא כן כבהמה, נמשל דעה חסר לאדם או לסומא, אולחגר
 ק

 העוסק כל התנא אמר ולזה עיינין. סתימי לבא אטומי החכמה, צוף ונופת דבשטועמים
 להיות מכשרתו אזי בתורה, אשר החיות ולהשכיל להבין העוסק ותכלית לשמה,בתורה
 הדרך לו ותורה וחסיד, צדיק להיות לקבל מוכן כלי אותו שעושה החנו וכו'. חסידצדיק

 לו יחסר ולא קומתו וסיעור בכל שלם יהיה אבל סומא, ולא חגר לא יהיה ולא ילך, אשר4
 מסתכל אינו אדם ואם דמי. כנטול יתר כל ז"ל אמרו אשר אבר שום לו יותיר ולא אבר,שום

 רגלו, אצבעות ובעשר ידו אצבעות בעשר אזנים, בשתי עינים, בשתי קומתו, שיעור בכל4

 חכמה איזה ועל אבר, כל משמש הוא ולמה מה על אבריו רמ"ח נתוח מן ופרק פרקובכל
 משר. חסיד צדיק להיות כשר ואינו הוא וטריפה חסר, כמו והוא אבר יתר הוי מורה,הוא
 שאין אחר דעה, יורה מי את כאמור יורה, למי דרך, מורה שתהיה לשמ"ה תורה נקראתואיך
 קדומה בתורה עוסק הוא אם אכל לשמוע. ואזנים לראות עינים ולא רגל, ולא יד לא כלילו

 עצמו מיגע אשר היגיעות נקרא והעסק לשמה, תורה הנקראת קדושה[ בתורה אחר: ]נוסח4
 לשריך, תהיה רפאות אזי כחו,קסא בכל ועוסק גופו משבר הוא וכן העיסה, התעסקותכטעם

 ר"יחא ש"מיעה ר"איה תיבות )ראשי החושים הם בקודש, לשרת השר"ד בגדי לך ותתקן4
 תעלה אשר דרך התורה לך ותורה באבריך ויליט[ אחר. ]נוסח שלם תהיה ואזד"בור(,קסב

 בקונך. נשמתך ושורש נפשךותדבק

 הסי חסיי שיהא צריך הוא חכם תלמיד אם ל"ג( )דף צו פרשת ברעיא-מהימנא אומר חסיד שם רדינה4
 כי שם. עחן חסיד, איהו לאו חכמה ביה לית ואם חסיד. איהו י' ועם חכמה, דאיהו חסדביה
 נעשה שרשו האילן מן הענף תקח ואם החכמה, ענף הוא חסד, אהבת אהבה, מדת אשרתדע

 מהרצ"אהוממות

 התעסקות עקימת בדיבור, דוקא והוא עדרה הכוונה לעסו"ק ]מ"ז, סימן בט"ז בקרוב הוא כן הרב וכדברי )קם448

 מזייה כשמכווין דוקא נקרא לימוד וגם, מעשה הוה שפתע הגור אמנם ככח הפלפול נקרא שהעסק שם[וב"ח

 שם עיין כטת לא אפילו עסק אבל לאמיתה, הלכה בדברי לעסו"ק שמברכין אמר התפשרת בספראריה
 לומר רצה בה', נרמז אפשר המישוש חוש )קטב* לימוד כי תורה, דברי ללמו"ד מברכנן ולאתורה
 כנודע. הגוף חלקי כל הכולל שהוא חכולל, כן שאץ מה דיבור בלא בעיון ואפילו הבנהנקרא

 בם שישרת שלו השכ"ד בגדי וטהרת הקדושה, בשערי להכנס מהרוצה הנדרשת הקומה שלימות על מוהרצ"ה שלמדבריו. ההוספותמעין

 הנשמה תיקון באופני ית' לעבודת בו והצורך סודו על מורה אבר כל צורת היות על מוהרצ"הדברי. ליוצרה צורה וידמהבקודש

 בפלפול ובעיון. בדיבור דוקא, וביגיעה בהתעסקות להיות צריך התורה שלימוד על ומוהרצ"א מוהרצ"ה של ממשנתם'
 תורה" בדברי שעסוק צול הברכה נוסח ולפיכך וכו'ט, לשמה בתורה "העוסק ענין ,וביאורובחידוש

 חכמה צנחתם את והחכמה, החסד ומתוג צירוף היא שחסידות לענין העבודה ובדרך הסוד בדרך ביאורים'



 החיים לעץ ודרךהקדמהקל
 י צדיק דאיקרי זכאי יוסף ע"ב( קמ"ה )דף תרומה פרשת בזהר איתא צדיק 011 רכז יב:2מ. ,3ץ המשכתצדיק

 קדישא מלכותא אל החכמה אות היו"ד ממשיך כי שם, עיין כו' דסיהרא שמיהעל
 ענף הגבורה ממדת והוא יצרו, את הכובש גבור וכן צדי"ק. הוא ונעשה בד"ק,דאיתקריאת
 י דאמא מוחין כשלקחו ואביהוא נדב חטא דרוש שמיני פרשת בלקוטי-תורה ואיתאהתשובה,

 בעץ-חיים גם שם וא23ך כנרדע(.קסג מכמה )הייבר דאבא מודוין %י כנון314( ון11ונ:ןץ )מציינך צריכררתשובה
לחכמה

 הארת בלי דאמא מוחין לוקח אם סגירו, וצרעת הנגעים סוד הוא זה אשר הנגעיםדרוש
 דינים האדם על ומתעורר צומח כי היצר, הסתת נמשך מאין וכי שם. עיין דאבא,מוחין
 הדינים המתקות כל הכח בה החכמה ידי על אם היצר. עליו נתגבר ומזה ח"ו,דקטנות
 בהקדמה צמח הרב שכתב מה וראה בא החכמה. סוד עליו להשרות אחרים צרופיםונעשה

 היו טובים והמעשים החסידים היו הדורות באותן כי שבשמים. לאבינו שלם בלב ללכת עתה?::::::: מגן לו שיהיה כדי גרועות, בדורות עתה הזאת החכמה גלוי כי לי נראה ועוד לשונו, יזר הקהחנמה
 בשולי שמרים כמו עליון משורש רחוקים ועתה המקטרגים, מן ומצילם עליהםמגינים
 נעשים והנסתרות וכו' הנפלאה הזאת בחכמה עסק ידי על לא אם עלינו יגן מיהחביות,
 הרי לשונו. כאן עד שם( )עיין וכו' הקליפות ונתפשטו וכו' הזנות מושל הזה בדור כינגלות,
 ותכבוש ח"ו עליך הרע ישלוט ולא הדינים, תמתיק החכמה עסק ידי על כי לפניךדברינו

 ושלום. כזה ודייצרך

 יעשו נאמרים, באמת החברים באהבת אשר אלה דברי אשר וכו' עתיקא קדם מן רעואוההא
 בקרבם לבם ויתלהב שתחפץ, עד אהבה ולעוררם להעירם לחזקם החברים בלברושם
 של הדעת ויתרבה ישראל, קדוש בקרבם ויתקדש יתגדל למען י"ה, שלהבת אשברשפי
 המלכים, מלכי מלך של שמו להתקדש דודים, עת קרוב כי וריעח, אחיי ואמצו חזקואמת.
 דברתי, לבי מכל כי אלה, בדברי שתעיינו אחיי בקשתי והחסידים והצדיקים י"י עםבתוך

 אמת וכו', דיך אכול מצאת דבש הקודש, אל לגשת תגורו ולא תתיראו שלא ידיכםלהחזיק
 אחר. ]נוסח שכל יהיה אבל דמצוה, במדידה עצמך שתמדוד ושכלו, מדרגתו לפי אחדכל

 לתודה הלב )לעבודת( לעשות לדעת רק דבר, שום יחפותן לא אשר אמת, בלב הכל[יהיה

 מהרנ"אהוספות

י מארצך לך לך אברם אל י"י ויאמר פסוק לך פרשת דכי"ה אגריע בספרנו עחז)קסם
 ההוספותפעין

 צדיק שם בענין לזוה"ק מוהרצ"ה שלהגהתו*
 לאמא מתפללים אנו אין לעולם ושעל-בן ואביהוא, נדב חטא סוד שהוא דאבא מוחין ללא דאמא מוחין לקיחת איסורבענין*

 לאבאאלא

 בעניינם והן דברים של בסודן הן החכמה, עם משולבת להיות צריכה שהתשובה במה כאן, מרמז שאליהם מוהרצ"א דברי'
 התשובה בדרך ה'בעבודת



קיא אמת דברי יושרכתב
 ביתי העבייה אל למקורו, נפשו לעלות יחודו, חיתו ונשמתו ורוחו נפשו בכל האל ליחוד ולמצוה,ולתפלה

 יעקב, קדוש רצון להתמלאות טוב, כל עם אביה לבית תשוב מולדתה, ואל עמה אלמקומה
 רעוא יהא טובים. ויעודים והצנורות הברכה ממקור כח ולהמשיך העולם, והיה שאמרברוך

 רצון(. יהי )כן אמן ישראל ולכל לנא וחיין ברכתאדיתמשך

 ואע"יבתנ"ך





הומפוה





הום*ות
 וביאוריםלקוטים

 ומוהרצ"א מוהרצ"ה רבותינו שלמתורתם

 מוהרצייאהקדמת
 מזידיטשוכ, מוהרצ"ה החסיד... הרבכבוד
 ראיתי ומצאנו קורתו בצל מתלול היתיומעט
 הקדושה... נחכמה מבעית הרב לבאשר

 בדורינו שמעתי ולא ראיתי לאוכמעט
 המקובל הרה"ח פני.. לקבל זכיתידוגמתו...
 החכמה בקדושת וגדוש מלא וראיתיוהנ"ל.

 לפניו פה פתחון לי היי וכבר הלזו,המפוארה
 החכמה...בעניני

 צבי. עטרת לס' בהסכמתו מוהרצ"א הרבוכתב
 כבוד אשר עמנו בת  סיער לכל.ידוע

 ביגיעה השתדל הנ"ל הקדוש הרב מחותניקדושת
 הזוה"ק, על פירוש לחבר נפשו ובמסירתרבה
 ופרישתו קדושתו גודל עם אשר לכלוידוע

 והי' ובינה, חכמה שערי לו שנפתחו זכהוחסידתו
 הערה מקורה ואת האמת, בחכמת בדורויחיד

 פעמים וכמה העבודה. סדר על לתכליתהלפרשה
 בהיותי בינינו מצוי חיבה של הדיבורכשהיה
 בחכמה עמו פלפלתי הקודש, צל בצלומסתופף
 הקולמוס ילאה לזה, זכה השמים מן אשרוראיתי
 והנה הלזו, האמת בחכמת השגתו עומקמלספר

 אזנים... לה עשה הקדושהוא

 הנ"ל החכמה לגלות השתדלותועוצם
 לנוער. אין תבל פגי עלולהפיצה

 הרה"ק אל מוהרצ"ה הרה"ק של במכתבווכך
 קיצר בס' )נדפס זצוק"ל מאפטאמוהראי"ה

 :קדושות(

 אדונינו הוא הימים שבעת אור נאצל נבוראל
 עמוקות, הגולה בני רבן הרב ורבינומורינו

 מפליא חקר, אין עד גדולות עושה נסתרות,צופה
 עליון, בכתר מוכתר עליון, קדוש צדיקפלאות
 אברהם הרב ורבינו מורינו כבוד האלקיהגאון

 ומצוחצח. הצח האור העשיתיהוידע

 לבל מתלמידיו השפל בקשתי אדונינו,...מורי
 כעת אני הנה לטורח עליו דברייהי'

 הקדושים, פניו לקבל אליו בנסעי הדרךבאמצע
 עם התקשרות שם שעשינו להיות הדרך ליונפסק
 החיים עץ ספרי על לעשניב האבד"ק החסידהרב
 הדבר נתקלקל וכעת בדפוס, שיקבענה העץופרי
 בלתי מזאלקווי אחד איש ע"י שנדפסואחר

 הנ"ל הספר לידינו הביא העבר וכשבועידיעתו
 וועקסל במקום הרב אצל אגרתי ושםבדפוס,
 לי יהי' שלא לנפשי ויראתי בדבר גדול אונסואני
 רובל, חמשים לידו שלחתי כבר ואני מזהטרדה
 אוכל לא אשר עלי עולו עוד יעמיס ח"וובאולי
 להיות תצילנה ואזני שמעתי זה זולת והנהשאת

 הספרים, אלה להדפסת מסכים איננושאדומו"ר
 המדפיסים אפילו קלל שאדומו"ר לי אמרוורבים

 ודאי וזה הנ"ל, קודש ספרי שהדפיסוהראשונים
 כי יאומן לא מפורסם שקר זה כי אאמיןלא

 ולא וחשתי קול לשום חשתי לא אמנםיסופר.
 מביתי ונסעתי עלי המוטל ועשיתיהתמהמהתי
 בא העבר בשבוע אמנם מה. עלי יעבורואמרתי

 בהדפסת המתעסק מזאסלאב יעקב מאירמ'
 לעיל הנזכר הרב בשם כן גם לי וסיפרהספרים
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 ספרי שיבאו ורבינו מורינו אדונינו ברצוןשאין
 הרבה יפצרו אשר עד לדפוס הנ"לקודש

 לי ונפסק לזה למיחש התחלתי ואזבאדמו"ר,
 בפנים פנים אדמו"ר עם בזה לפלפל כיהדרך,
 שאמר וכמו התלמידים, מן מתירא אני הזהבדור
 שמוע בן ר"א אצל תורה ללמוד כשהלכתירבי
 מקדם אשלח ואמרתי וכו', תלמידים עליחברו
 ראיתי מה אדמו"ר לפני שיחתי נא ואפרשביחוד

 לדפוס. יבאו אשר ככהעל

 העלובה נפשי חשקה ומנעורי מעודי אניכי
 האדירים רבים במים לשוטט הספריםבלימוד

 אשר הגם איש, בלב עצה עמוקים במיםהאלה
 התלמוד ים בעמקי צללנו וב"ש ב"ה יתברךת"ל

 לחפש מזה יזע הנחתי לא ופוסקים,בגמרא
 השם וכ"ז מנר, נר מחיפוש חיפוש אחרבחיפוש
 להתגדל, ולא להתפאר לא לאשר לבי אתיודע
 דברי להבין תמימה ד' תורת אהבתי מהאבל

 מאמרים הזהר ספר להבין ובפרט וחדותם,חכמים
 ספר והנה מגעת. שכלי יד אשר מקום עדהקשים
 ובקומי בשכבי אשר עד נפשי דבוק בוהזהר

 הספר באמת כי לי, שקט ולא נח לאנקשרתי,
 מקור והוא בו, עסקו סגולת ומפורסם ידועהלזה
 המוסרים כל נובעים וממנו יראים ספרילכל

 וכו' ליום שואלים לזה ואשר התמימה, ד'ואהבת

 קדקדי ועד רגלי מכף עד וכו' במרכבה צפיתבני
 שיעור בעסקי לסמוך גדול לנו ומי וכמהאיך
 ולנתח להפשיטה עולה אברי בניתוחקומה

 קדקד ועד רגל מכף אבר בכל ולהעמיקלנתחיה
 רעיבה ונפש שוקקה נפש למסור וכמה,איך

 אם אשר הזהר. ספר בעסק זולת מחצבה,למקור
 צדיקי מן ונתפשטו שנדפסו הספרים כלראיהי
 ירמז לא אשר דבור בהם היש זה, בזמנינוהדור
 הדברים כל דבריו, בכלל בזוהר בפירוש כתובאו

 האריכות ומפורסם, ידוע יצאו פיו עלמיוסדים
 למחסור. אךבזה

 לא הדור צדיקי הגדולים כי ראיתי לזהונוסף
 שיהי' הזהר ספרי הדפסת עלמשגיחים

 הראשונים קדמונית השגיחו כאשר ומדויקמוגה

 הש"ס בהגהת מחופש חפש תמו חופשבעין
 את משכו הגדולים הזהר ובספר המסילה,וסקלו
 ופדות גאולתינו מובטח הזה בספר ואשרידיהם.
 נשא פרשת דקי"ב בר"מ בזה ועטןנפשינו,

 חבורא בהאי הרקיע כזהר יזהירווהמשכילים
 עלאה דאמא זהרא מן הזהר ספר דאיתודילך
 ישראל דעתידין בגין נסיון צריך לאבאלין
 בי' יפקון הזהר ספר דאיתו דחח מאילנאלמטצם

 ספר כעסק אלמא עכ"ל וכו' ברחמי גלותאמן
 עלו בדפוסים והנה נסיון אפילו צריך לאהזהר
 לב. על שם איש ואין טעות מלא קמשוניםכלו
 הש"ס. בגרסת כמו עיון מקום בגרסות ישכי

 הגהות עם הזהר ספר נדפסו מקרוב חדשיםועתה
 נודעו לא הלשינות גרסות והשליכו מלך,מקדש
 המק"מ על עצמם סומכים הגדולים וכלעוד,
 והנה הגבורה. מפי משה מפי הדברים אומרכאלו
 איש על לסמוך בזה לנו רי לא ורבי מוריאדוני
 הגרסות ולהשליך דנפשיה מדעתיה המגיהכזה

 ואנו בהגהותיו, שנדפס שלישי פעם זההישינות.
 לסמוך וראוי כהוגן מוסמך הי' אם אותו ידענולא

עליו

 השפל לי בזה להתגדר הניחו מקוםאמנם
 החקירה על עמדתי אישים, חדלוהנבזה

 לפלפל יש אשר ולהעמיק לשוט לבי אתונתתי
 יותר ובקיאות בחריפות הזה העמוקבמקום
 לבא הר"י, אדונינו הקדמת על התלמוד יםמעמקי
 ולהשכיל להבין לשמה בתורתו ולעוסקיבספריו
 והנה סוף. אין ועד מראש הוא נורא כי ד'מעשי
 ואדרבה כלום, תיקן לא מק"מ בהגהותראיהי
 רובא דברים בכמה טובים המסיניםהגרסות
 וללבן לברר בידי חי לאל תהלה וכאשרדרובא,
 גרסת זולת וגם אבוש ולא מלכים לפניולדבר
 לא אשר טעות מלא שלפנינו הזהר בדפוסימק"מ
 בחיפוש חפשתי וכאשר עליהם. עיונו המק"משם
 שנכתב הל"ג אותן האריז"ל כחבי בין חיפושאחר
 כאשר בעצמו האריז"ל מביא בצדו ונדפסובצד
 וכאשר וב"ש. ב"ה ית' ת"ל ת"י בכתוביםהמה
 לה' נפקר בתשוקת אדמו"ר פני לקבלאזכה
 וכמה כמה לאדמו"ר אראה השכינה פניכקבלת
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 המק"מ בהגהות הדעות שנשתבשושבושים
 אין ממש מורי אדוני המק"מ בפירושובפרט
 ממש בפירושו בו הנמצא מעותים מגודללשער
 הכנוים ערכי על משגיח אין כי הצינורות,מהפך
 הגבוה במקום בשערה התלוים כהררים הםאשר
 אשר בשם שאומר ומה גבוה מעל וגבוההוה
 על ז"ל, מוהרח"ו בשם הנ"ב בשם מתחילשם

 נגלה בביאור הוכחתי שמות בפ' הראשוןהעמוד
 אראה כאשר ז"ל, מוהר"ח מדברי הנ"בשאין

 לאלפים. כוה עניניםלאדמו"ר

 כמו נ"ע רבותי לפני להראות וכיתי לאוהנה
 קאזיניץ, רק"ק מ"מ הקדחם הרבאדמו"ר

 בחכמה לפניו ודנתי ת"ל פעמים כמהונאשר
 בצרור צרור נשמתם לובלין רק' וכו' מוריובפני
 בפירושי עסקתי לא עוד כי מרומים, בגנויהחיים
 נדפסו אשר עד חיותם, בחיים ובהגהותהזהר
 נערתי מ"מ הגהות עם פריצק בק' הזהרספרי
 עלו דרובא רובא האלה הגרסות כי וזרזתיחצני
 בפירושי לחקור לבי נתתי זה ואגב קמשוניםכלו
 דברים בידי ת"ל ועלתה הקשים במאמריםהזהר

 ז"ל האר"י הקדמות ע"פ צופים מדבשמתוקים
 בידי וכאשר הקדישים, מרבותי קבלתיוע"פ
 הזהר דברי והנה ואדוני מורי לפניו דברילהציע
 פרשם וכאשר כהאריו"ל, ע"פ כ"א יתפרשולא

 ומבלבל והופך בהם שגה המק"מ אשרהמק"מ
 כתבי למד לא אשר וכל מכבודו.בבקשה
 מן אחד וזה חתומים. המק"מ דברי גםהאריז"ל
 הנ"ל הספרים להדפיס ברצוני עלה אשרהטעמים

 תורת בספר ויבינו לב יתנו שהתלמידיםבכדי
 ויתרבה הרקיע כזהר יזהירו והמשכיליםאלקים,

 וכו'. וכו'הדעת

 ראיתי כי השמים, מ7 העירוני נוסףועור
 בפומייהו ומרגלא החסידותהתפשטות

 ספר בסוף נאמר אשר הבעש"ט חכמתשנתגלה
 הבעש"ט תורת שבהתגלות יוסף יעקבתולדות
 אני מנעורי והנה משיח יבא והנוהלהקדחם
 לבקש חיל אל ומחיל למקום ממקום רגלימכתת
 אותי יודע מורי אדוני אשר צדיקים, בין ה'דבר

 בנפשי אני יודע ג"כ כנפיו בצל חוסהבהיותי
 האריו"ל בכתבי ידיעה לו הי' שלא האישאשר
 צדיק שום תורת מבין ואינו דבר שום יודעאינו

 הדקה מן ודקה דקים צינורות ביחודיהמיחדים
 כל ומעגל בפלס שוקלים השערה אלקולעים
 במדות שערה ומשיחה חוט על ודבורדבור

 בפשטות מלובש דבריהם וכל עליוניםותיקונים
 תכלית הוא לנו ואת ד' מאת היתהוכאשר
 הדברים כל להלביש הבעש"ט תורתהתגלות
 אלקותו ממשיכץ אנו הוה ובכחבפשוטן,
 כבודו וימלא ד' חי וב"ש ב"ה כבודווהתגלות

 הדבורים כל להעלות הוה ובכח הארץ, כלאת
 ושרשם אצילותם למקום ההשתנות וכל ההוהוכל
 העליונים וכלים ואורות במדות האחוו והדקהוך

 והגבורות הדינים כל להמתיק גדול, ועדלמקטן
 שרשי למד לא אשר מי והנה למקורםלהעלותם

 קומה בשיעור הדקים בצנורות העליונותמדות
 שום מבץ אינו שומע אינו ליוצרה, צורהלדמות
 במדות ודבק בדביקותו ההולך צדיקדבור

 ית' בשמותיו היום כל וידבר יגיל ובשמועליונות,
 ז"ל כאמרם חול, שהם שנראה בדבריםאפילו
 דיבור שום ערך יודע אינו כי וכו', חוליןשיחת
 אות כל ושרש דבוק, הוא ספירה באיזה ומהאיך
 אלקות רושם הוא ומה מרמו הוא מה עלואות
 התורה האורות האותיות רושם העולם אשרבו

 בחכמה נסיתי זה כל בעדות, אגיד ממשוע"ז
 ידע לא אשר האיש והנה הרבה ראהולבי

 הצדיקים דברי בשמעו התורה, מפנימיותספר
 והמה כפשוטים נראים אשר הפסוקיםבפירושי
 וצרופים ויחודים ברמוים עולם של ברומועומדים
 התורה פסוקי לפרש בעצמם נקלעליונים,
 בעיניהם המה וחכמים מיושרים, יותרבחדודים
 יחודם ושרשי הצדיקים גדולת מביניםואינם

 בקדש, הלוכם דרכי עליונים בעולמותודבוקתם
 חסידים, קלי"ג, יודי"7 גוט"י ג"כ, גדוליםונעשים
 ואומר חבירו על במעלה עצמו רואה אחדוכל

 המתנבאים ג"כ ראיה להם שיש מהם וישאשראי.
 בעיניו נדמה ג"כ ועובדות תורה בעלי שהםאחר

 יותר תורה בעל והוא הצדיק מעבודת יותרשעובד
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 בזה להאריך השפל לי ומה חדודיםבמעשה
 ומה האמונה, אבדה ממש מורי אדוניועי"ז

 שאינם גרם וכ"ז למחסור, אך ותוחלתינושקווינו
 הבירורין בכל לברר איך המדות שרשייודעים
 העבודה יחודי בצנורי ההיפך מן הטובועליות
 הצצתי וכאשר לב חכמי כל בלב המסורההתמה
 קוצר וראיתי לבי אל ונתתי גדלתי החכמיםבין
 אשר בראותי הצדיקים נגד דעתי ושפלותרוחי
 אשריהם השערה, חוט על מדקדקים תנועהבכל
 חלקינו ושים מבקשים אנו זה ועל חלקם,אשרי

 אמן נבוש לא ולעולםעמהם

 אעמ'

 עטוית בי שמך אודה ארוממך, אתה אלהיי"י
 אומן. אמונה מדחוק עצותפלא,

 ]פרשת ב קצג, )זח"ג צבי עמרת בס'וכתב
 ומתחיל : אוקימנא[( והא ד"ה בסוףחקת,

 לסדר גו'[ ארוממך אתה אלקי ]ה' בפסוקופתח
 כל כולל הזה הפסוק אשר מעדנים,מיני

 שזוכה למי אשרי חכמה, הפליאות וכלהפרצופים
 הם מה ובשעשועים בעין עין ולהסתכללעיין

 הם.ואיך

 החכמה... מסמלת .. מקשיביםחבירים
 ומקבלין לאחרים.. החכמה המלמדיתעלה

 דין. מןדין

 פו: עמ' להלן מוהרצ"ה הרש בדברי הואוכן
 שיתרבה בכדי הרבה תלמידיםולהעמיד

 באזני תספר למען כאמור לעצמו, לו גםהדעת
 לומר רצה י"י, אני כי וידעתם וכו' בנך ובןבנך
 ]וראה אצלך הדעת יתרבה תספר אשרע"י

 לשם[בהוספות

 גם תבין ובזה ד"ה ויצא )פ' ההראל ביתובס"
 ליתמי, בשרא ומאכילנא הגמרא(.בדברי

 ישפיע הוא וצד טעם אשר הלז הטוב מןהיינו
 להוכיחו דחייבא בודא לאחזוקאלזולתו

 כי והבן ליתמי וזה הטוב, לדרךולהיישירו

 יותר רושם בו יעשה לאחרי' ללמדבהשפיע
מורגש

 יכול ולא . ]ד"ה[ ויגש פ' דקלה אגרא בס'וכתב
 צדיק יוסף יכול ולא , וכו' להתאפקיוסף

 הנצבים לכל מלהשפיע להתאפק עולםיסוד
 כמו להשפיע השפע לקבלת יכונה ויקרא,עליו

 מן דין ומקבלין זה אל זה וקרא יונתןשתרגם
 כללות לומר רצה מעל"י אי"ש כ"ל הוציא"ודין,

 ראש ע"י מעלי יוציאו קומה השיעור כלהשפעות
 כמד"א הברכות כל מגיעים אליו אשרצדיק

 אי"ש עמ"ד ול"א דייקא, צדי"ק לרא"שוברכות
 ועפ"י חרא. באסתכמותא כולם כביכול כיאת"ו

 הצדיקים דרכי דבר ממוצא תדע האלההדברים
 ישרים סוד בהתאסף אשר הזה שבעולםהקדושים

 ועבודה תורה בדרכי מלתם תטף עליהםועדה
 המקרא לפעמים אשר אקראי דבריהםומסמיכים

 ולפעמים האמת, הענין רק הפירוש סובלאינו
 בעיני הנחשב שהאיש תדע אשר להיפךתראה
 והוא דבריו לשמוע אזנם ומטים לשלםהעולם
 ואעפ"כ במקהלות קול להרים הכי בר אינובאמת

 איש יתמהו ונבונים חכמים אנשים אליובהתאסף
 ברומו העומדים דברים הרויח מהיכן רעהואל
 איש כל כי הוא הזה הענין כל אך עולםשל

 מרכבה שהוא דהיינו צדיק במדריגות]ש[הוא
 בטבעו מסוגל הוא עולם יסוד צדיקלמדת

 ולפעמים חבורתו, לבני ועבודה תורהלהשפיע
 מבני ויש כזו גדולה במדריגה שאינו מיאפי'

 כיון עכ"ז ממנו גדולים יותר נשמותחבורתו
 לקבל כפופים הם הצדיק יסוד מבחי'שנשמתו
 הדברים כי והתבונן בין עבודה ודרכי תורהממנו
 לא הצדק במאזני ושקולים האמת קו עלכנויים
 טעם טעם שלא ומי המתעקש רק בדבריסתפק
 אף לזה המסוגל הצדיק האיש והנה החייםמעץ
 שגדול מי לפני מדבר ואינו גדול עניושהוא
 חברים אסיפת אליו בהתאסף עכ"זממנו,

 השמים ומן בדבר כמוכרח הוא לקולומקשיבים
 ודרכי בתורה יעקב קול שירים לומסיעין
 לא עמו מסכימים החבורה כל להיות כיהעבודה,
 לזה הראוי' והנשמה להתאפק... הצדיקיכול
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 ישמע כ"א דייקא שומעת אזן לב על ד"תואומרת
 דבר יקבל החבורה מבני וכ"א נשמתו שורשכפי

 להצדיק הנשפע הדבר כי נפשו, לתיקוןהצריך
 כל בכח מתפשט הוא אשר הדעת בחי'הוא

 כח כל א"כ צדיק, מראש ויוצאהאיברים
 והבן. צדיק, בראש נתגלההאיברים

 : פי( על עוד וירמוז )ד"ה מטות פ' שםועוד

 עליון קדוש אדמו"ר מדבריששמעתי
 מהר*עי"ץ המפורמם הק' הרב רברבן ממללמום
 הנלבב האיש שהנה זצוק"ל, לובלין בק"קמ"כ
 מפיו לשמוע י"י לדבר חרדים יאספו אליואשר
 יוכל בתורה שכליות הש"י לו כשמזמיןד"ת,
 האנתיים זכות רק בזכותו זה שאיןלהיות

 והשכליות הד"ת לו משפיע הבורא כיהנאספים,
 מזמין שהבורא )כמו הנאספים לנשמותהנצרכים
 רק אינו והוא עניים, כמה לפרנס רב הוןלעשיר
 המשכיל ולכן והבן( היוצר בגזירת צדקהכגבאי
 רק שלו אינו זה כי מזה התפארות לו יבואלא

 רצת. שפע מהם מקבל הוא ואדרבאשלהם,
 שהודיענו הלז בפסוק לרמוז אפשר הדברוזה

 הדע"ת )הוא משה וידבר בתורתו,הש"י
 שפיר מש"ה מסוד כנודע מישראל לכ"אהנשפע
 דבר מלשון הנהגה לשון הוא וידב"רקאמרת,
 זולת כי שפע לשון הוא דיבו"ר גם לדור,אחד
 אל איש דיבור וכן דיבור, בהש"י יצדק לאזה

 בקרבו הטמת שכלו לו דמשפיע דיבור נק'רעהו
 רצה מש"ה וידב"ר וזהו למשכילים. הדברונודע
 המטות ראשי אל הדעת( ונשפע וננהג נמשךלומר
 לשמוע החרדים יאספו אליהם אשר האנשים)הם
 מטו"ת נק' הם והנה דאורייתא, חדתיןמילין
 אליהם אשר האנשים ואותם לשמוע אזנםשמטים
 שפע נשפע והנה המטו"ת. ראש"י נק'יתאספו
 חכמה תעלומות להבין המטות ראשי אלהדע"ת
 עבודתם, בשכר לכך זכאים שאינם הגםבתורה,
 להולכים טוב ימנע לא אשר הש"י מאת הואאך

 מילין לשמוע השוקקות נפשות להשביעבתמים
 ראשי אל הדעת נשפע יאמר ולזהכצחותא,
 ישראל לבני כדי( רק בזכותם שלא אפי'המטות
 שיאמרו בכדי )היינו י"י צוה אשר הדבר זהלאמר

 ע"י לשמוע חפצים שהם וכו' הדבר זהלב"י
 אזי הש"י, לעבודת טובה הנהגה איזההתורה
 להם להודיע פרטי באיש הדעתמתלבש
 איזה ליודעים אנפהה דגליאת התורהבאמצעות
 המקום לפי י"י צוה אשר הנהג"ה היינוהדב"ר

 והבן. והדור(והזמן
 מאחיך מקרבך נביא . ]ד"ה[ שופטים פ' שםעוד

 שהתורה שביזינו הכלל כפי הנה וכו',כמוני
 ואין דורות והלכו שנים חלפו כמה זה הרינצחיות
 אמת תורת בדרררתינר יתקיים רבמה נפרץחזון
 קונם בדביקות ההולכים דהאנשים והנראההלזו
 עדיפא וחכמתם אמת בפיהם י"י דבר הנהוצורם

 פיהם הנה בקונם עצמם שמדבקי' ובעתמנבואה,
 ובעינינו עילאה. לצד מילין התורה עפ"ייהגה
 הם כמעט עצמם הם אשר כאלה צריקיםראינו
 מה אח"כ זוכרים ואינם הרגשותיהםבביטול
 פסוק איזה על פיהם במענה השם להםשהופיע
 השומע הנלבב והנה השי"ת דרכישבתורה
 לכל אחן להטות מחויב ד"ת שמדבר כזהלצדיק
 עצות ישמע בודאי כי ששומע, ותיבהתיבה
 אור בו מתלבש בקונו הנדבק בהצדיק כילנפשו
 מה ית' בתודתו דבריו לאמוד ב"ה מא"סהשופע
 נבדק דבר הוא והנה השומע. נפש לכלשנוגע

 תועי זולת אותן יכחיש לא למשכיליםבנסיונות
 המסתפק בעצמו הצדיק וגם מדע. וחפירירוח

 אשר התורה עפ"י להתבונן יוכל דברבאיזה
 עת בכל חורתינו ברברי ירמוז וזה הש"ייורוהו
 דיבור דהיינו שפתים ניב לשון מקרבךנביא

 שלך מדביקות מאחי"ך ומהוכיותך,מקרבך
 תשמעון. אליו וכו', לך יקים מאחי"ן()מלשון
 לשמוע אזן יטו השומעים האנשים בזהוכלול
 שלא לדבריו אוזן יטה בעצמו הצדיק וכןיקיים,

 נביאותו. על כעובריהי'
 ט"ו דף קורא היה פ' )על ת~ומה מגידובסן

 )היינו בפורינו שתשכן ]ד"הן.ע"ב(
 ויודעים המכירים לגורלינו שנפלוהחבירים
 וריעות ושלום ואחוה אהבה אצלינו( תשכןאותנו,
 עלי לקטרג מהחבירים אדם בן שום יבא)שלא
 יתבקר הקטרוג זה וע"י ח"ו תועה עלינו~דבר



 החייםלעץ ם )עמיהוספות ודרךהקדמהקמ

 גבולינו ותרבה התפילה( תתקבל ולאהפנקס
 ומתלמידי אמרז"ל הדעת. לנו )ויתרבהבתלמידים

 כפי לסמשפיע טובה משפיע דהש"י מכולם,יותר
 והנה בדעת. הוא וכן בעושר הוא כןהמקבלים,
 אתה כי בעבודה וכתיב עבודה נק'התפילה
 שפתי כי וכתיב לי, מכהן ואמאסך מאסתהרע"ת
 מפיהו יבקשו ותורה דעת ישמרו )העובד(כהן

 ע"י הדע"ת כשיתרבה ממילא)התלמידים(,
 עבודה שנק' התפילה תה" הנההתלמידים

 וכו' הש"י( לפנימקובלת

 ה, פס' א )פרשה עדותיך דרך בס' עוד]וראה
 זמן שכל במה חייך( ימי כלד"ה
 אגיש ובס' מת[. לא כאילו הריהו חייםשתלמידיו
 אחיך(: יודוך אתה יהודה )ד"ה ויחי פ'רכלה
 שנמשח  בקיעה לאדם הנשפע החכמה שפעע"ד

 המקבלים. מן חכמתו שמקבל ונקראלמלך,

 היא הכונה ע"כ גרים... עליהם ושתוספו..כדי
 הקליפות בין הנידחים הניצוציןעל

והאומות...
 עמוקים )בארות לך פ' רכלה אגרא בס'וכתב

 )אות עמוקות מגלה ]בס' ר(: קצט,אות
 משם להעלות הגליות ענין רא(. ר, קצט,קצח,
 ישראל גלו לא הגמ' כוונת זה הנדחות,נשמות
 לומר רצה הגרים, להרבות כדי אלא האומותבין

 פרזונו צדקת האומות, בין שנפלוהנשמות
 הניצוצות משם מבררין הגליות  ומע"יבישראל[
 הברזל כור ע"י בישראל ומתדבקין שםהנדחים
 אדם כלום בארץ לי וזרעתי' פסחים בגמ' .כנודע
 לא ממילא כורים כמה להרציא כדי אלא כורזורע
 כדי אלא האומות לבין ישראל את הקב"הפזר

 הניצוצות ד"ל והגרים גרים, עליהםשיתוספו
 בישראל. ומתדבקים משוקעים האומות ביןשהם

 עיניך ושא וכו' עלה : ]ד"ה[ ואתחנן פ' שםעוד
 תיבת וכו'. תעבור לא כי בעיניך וראהוכו'

 אלו דהנה האמור... על טעם נתינת על יורהכ"י
 ממנה מגורשים ישראל היו לא לא"י משה באהי'
 בארבע הנדחים הניצוצות לבדר באפשרי הי'ולא

 כמאמרם ישראל גלו זה שבעבור הארץ,כנפות

 אלא האומות בין ישראל את הקב"ה פיזר לאז"ל
 הקדושה. ניצוצי היינו גרים עליהם שיתוספוכדי
 כי בעיניך ותראה וכו' ימה עיניך שא הש"יח"ש
 שיהיה הצורך מן כי וכו' את לעבור לךא"א
 כנפות מארבע הנדחין הניצוצין לבררגליות

הארץ
 שבותך את ה"א רשב . ]ד"ה[ נצבים פ' שםעוד

 ב' כי נודע וכו'... וקבצך ושבורחמך
 ניצוצין א' בחי', ב' הם הנידחים ניצוציןבחינות
 מרפ"ח הכלים שבירת מסוד מבראוייתהנידחים
 והש"י הקליפות, בכל מפוזרים הם אשרניצוצין
 ישראל עמו מעבודת קיעשועין לו להיות זהעקדה
 ע"י זמן בכל הקדושה אל אותם יעלו אשרבעת

 הש"י עשה הפיזור זה והנה הטובים.מעשיהם
 לחלק השייכי' הניצוצין שפיזר בעצמוכביכול
 ע"י לשורשן אותן יעלו שהם בכדי ישראלקדושת
 שגורמים מה הוא השני ופיזור הטובים.מעשיהם
 כנודע העבירות ושאר שז"ל ע"י עת בכלבעוה"ר
 לברר האומות בין הגלות לישראל הוצרך זהלכל
 וזה הנידחים ניצוצות בחינות השתי אלוכל

 עשה צדקה בישראל פזרונו צדקותשארז"ל
 כלום האומות, לבין שפיזרץ ישראל עםהקב"ה
 גרים, עליהם שיתוספו כדי וכו' כור זורעאדם

 וזהו הנידחים ניצוצות גרורים הגרים עלוהכוונה
 אותיות לומר ורצה שבות"ך, את ה"אושב

 השובב"ה הבת )מלשון שבות"ך בעבורהנידחים
 שלך, העבירות בעבוד דהחנו ישראל(,משוב"ה

 ה"א הפיצך אשר העמים מכל וקבצך )השני(ושב
 במעשה ניצוצין הרפ"ח )בנפילת שמה)בעצמו(

 כנודע(.בראשית
 וכו' בניך מהרו ד"ה עקב פ' שם עוד]וראה

 בעמ'
 נקודים עקודים ר"ת בעממ"ו... המשומריין

 הבריאה... סודות כל נכלל ובהםברודים,
 להתבוננות מקודש יום שהוא שבתבגימטריא

הרזין...
 ח(: אות א, מא' )שבתות, יששכר נזי בס'וכתב
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 בגימטריא ברודי"ם נקחץ"םעקודי"ם
 ע"ב דצ"ב יתרו[ ]פ' שם הזוהר עפ"י הואשבת
 דאורייתא רזין וכל דאורייתא כללא איהושבת
 דאורייתא רזין עיקר לך ידוע כבר עכ"ל תלייןבי'
 עולם מרכבה ומעשה בראשית מעשה סודותהוא
 המה והן המתקלא, בסודות התקון ועולםהתהו

 ברודי"ם נקודי"ם עקודי"ם הנק'עולמות
 סגולה בו דאורייתא, יומא דאיהו שבתבגימטריא
 הוא אשד שב"ח הוא דאורייתא, ברזיןלעסוק
 מצריכם, ליציאת וזכר בראשי"ת למעש"הזכרון

 בראונית במעשה הרזין עסק יסוגל בוע"כ
 הדבר. הבן מרכבה.ומעשה

 )אות הפרכך אגרא בס' גם בקצרה]וכ"כ
קיח([.

 המחשבה )חלק לב מל"ת מקודיך דרךובספר
 היה לא אדה"ר חטא קודם ד(:אות

 צרכיו להשלמת המלאכות לעשית מצטרךהאדם
 לחם תאכל אפך בזעת שנגזר החטא אחרעד

 אדה"ר על הגין שבת והנה למלאכות.שיצטרך
 שיר מזמור אדה"ר שאמר שאמרו מחז"לכידוע
 היה אדה"ר שחטא מרז"ל ג"כ ונודע השבת.ליום

 ויש כנודע(, הסוד עפ"י שיהיה איך )יהיהבענבים
 עקודי"ם ר"ת ענ"ב נאה פרפרת אתנוג"כ

 ידוע אדה"ר פגם היה שבזאת ברודי"ם,נקודי"ם
 בגימטריא והוא החיים, מעץ לטועמיםסודם
 ע"כ לנפשך מעדנים ותתקן הענין הבןשבת.

 הנ"ל, לתיקון היין על קידוש לעשותנצטווינו
 זה לזכרת מלאכות הט"ל נאסרו בשבתוע"כ

 במהרה התורה פי על הנהגתינו ידי שעללהורות
 יום אח"כ יהיה ואז אדה"ר מחטא העולםיתוקן
 דייקא מלאכות ט"ל בכוונת ותמצא שבת.שכולו
 לאדם בעולם קללות ט"ל נמשכו החטאשע"י
 טעם האריז"ל בכתבי )עחן ולנחשולאשה
 העולם יתוקן התורה שמירת וע"יהכמוס(

מקללותיו.

 געמ'
 אלו. לסודות מספר אין רמז שם התלמודים

 לשם. ובהוספות ט עמ' להלןראה

 נהפך והווי דו"ה... היום כל החמישיאלף
 למפוחית...עלי

 ד )מא' כסלו-טבת מאמרי יששכר 3מ בס'ראה
 א(, אות י מא' לז. אות ד,אות

 ב"ן. מ"ה בגימטריא זמן כי לזו"ן רומזזמ"ן

 לשם. ובהוספות קא הע' להלןראה

 פ"ר. ש"ך להשלים בשופ"ר האוחזתי"ר

 יג(. אות ב מא' )תשרי, יששכר בני בס'וכתב
 בדב"ש המוציא פרוסת לטבולנוהגין
 )עיין הרחמי"ם, א"ב או הרחמ"ן א"בבגימטריא
 בדברי לרמז ויש הרחמ"ן(. א"ב כמוך מיבכוונת
 האוחזת י"ד סוד דייך, אכול מצאת דב"ששלמה,
 מן )דב"ש( ש"ו משלמת י"ד אשרבשופ"ר,
 דיני השופ"ר ע"י ומתמתקים ש"ך, למניןשופ"ר
 בכאן. להאריך ואין והבן. כידוע, ופ"רש"ך

 הדמעה... את פוסקפו"ך

 עניה )ד"ה ראה פ, רכלה אגפא בס'וכתב
 מרביץ אנכי הנה נוחמה(. לאסוערה

 שלטו לא שהגוים בזוה"ק אמרו אבני"ךבפו"ך
 את האדם ימלא אם היום ועד ירושליםבאבני
 על המקדש בית אבני כל ידאה בפו=ךעיניו
 מה אלקינו לי"י בנסתרות עסק לנו איןמכונם.
 בך' פו"ך מה למשכילים ואצחן הפו"ך, עניןהוא
 לעולם היא הוי"ה עצ"ת בגימטריא דאי"קרבתי

 חסר כעת ירושלי"ם עוד תבין והנה והבןתעמוד,
 הש"י ויוסיף הוי"ה, עצ"ת ג"כ בגימטריאיו"ד

 על הכוונה )באפשר היו"ד סוד בהבמהרה
 ויסדתי"ך סוד לדעתי והוא ציון(נקוד"ת

 ע"ש ספיר יכונה יסוד בחי' דהיינובספירי"ם
 יאיר והש"י יו"ד כמו בתוכה אשר לבינההנקודה

 התורה. באמיתיתעינינו

 לי יש הנה א(: אות ג. )נחמה יששכר 3ורבם"
 ספי"ר ב"פ( היינו )וספירי"ם פו"ךרמז

י



 החייםלעץ ה( )עמ'הוספות ודרךהקדמהקמב

 בשני שישנן התיבות מנין תת"ו, בגימטריאספי"ר
 ראש. של ותפילין יד של תפילין התפילין,בתי

 העמ'

 המקטריגים. לבטל בסגולה הוא החבמהעסק

 לשם ובהוספות יב עמ' להלןראה

 או"ר... ויה"י או"ר יה"י הויי... י"פעת...

 בני בס' עוד וראה קב. הע' להלן גםראה
 תשרי, , בהג"ה ה אות ב מא' )סית,יששכר

 אדר, , פט אות ד מא' כסלו-טבת, , לג אות דמא'
 )בפס' בראשית פ' דכינה אגרא יט אות במא'

 הקודש דרך פי ועל ד"ה אור, יהי אלקיםויאמר
 וס"ת ר"ת ד"ה ארץ, ליבשה אלקים ויקראבפס'

 ר' ד"ה ג', פרורה מד"ר באורי עתבגימטריא

 לך פ' פתח(. סימון ב"ר יהודא רבי בשםברכיה
 אברם אל אמר וה' בפס' שמך ואגדלה א"י)ד"ה
 אמר. מתחילה ד"ה מעמו, לוט הפרדאחרי

 בארות בפירוש פד. אות עמוקים בארותבפירוש
 הקהל ילחכו עתה )בפס' בלק פ' קז(. אותעמוקים

 ג"כ ונרמוז ד"ה כו', השור כלחוך סביבותנואת
 ההוא בעת אתכם ואצוה )בפס' דברים פ'ובלק(
 לרמוז ויש ד"ה תעשון, אשר הדברים כלאת
 משרה רגל שב( קלו )אות שפרקט אגראעוד(
 הגהות אור יהי ד"ה י, מע' דעת; ד"ה ד,מע'

 וירא תורה סתרי ד"ה ע"א פ דף על )לךמהרצ"א
 קנג דף על ויצא בראשו. ד"ה ע"ב קטז דףעל
 ד"ה ע"ב קצה דף על מקץ קרוב. ד"הע"א

 סמוך ד"ה ע"ב קנה דף על תרומהלאנהרא.
 נוטלין ד"ה מ"ב )פ"ח, ברכה וה"לאמצע(
 נחמדים דברים לדעת( אחשבה ד"ה מ"הלידים
 כח(. אות הש"ס פירושי לב. לא המשניות)לקוטי

 זה דקדושה יוס"ף בגימטריא גליו"ןאו"ן
 ידין. ודן בקרניים עתן זה,לעומת

 או"ן ד"ה א, . בערכים הטרה רני בס' גםראה
 ד"ה כ, קליפת. מבטל יוסף ד"ה י,גליו"ן.

 יי"ן.כו"ס

 בן מטרח אשר הידרכה הקליפה סודערו"ם...
 הפסוק פי' בקרנים עתן במהרה, יבטלנהשסף

 הקור"ה... מפיל האחדויהי

 בשם עורב( ד"ה ע, )מע' מטרה רנן בס'וכתב
 קליפת הוא עורב ידין: דן ופ" קרניםס'

 מרומז אשר הנוצר"י יש"ו והוא כנ"ל,עש"ו
 מבטלו אמיתי בן ויונה י"י. ש"מ ונוק"בבר"ת
 ויבטל יוסף, בן משיח יהי' הוא הנה כי לי)נראה
 בפסוק ונרמז הזו( והקליפה הזאת הרעהאמונה
 רז"ל דרורו וכבר הקור"ה, מפיל האחדויהי

 הקור"ה תיבת אמיתי בן יונה הי' האחדשאותו
 הוא שדוד תראה )והנה הנ"ל הרשעבגימטריא
 יבטלו( הם יוסף, בן משיח הוא יונה גםמשיח,
 שהוא דקדושה הימיני עמוד בסוד מבטלוויונה
 ה"ה נו"ן ו"ו יו"ד כזה במילואו יונה כן כינצ"ח,

 ער"ב קליפת כשתצרף והנה נצ"חבגימטריא
 ש"ר בגימטריא הקור"ה, מנין הנ"ל הרשעלשם

 פ"ח. שנקרא הכלבים שר הואפ"ח

 הוא הנוצרי ישו ישו(: ד"ה י, )מע, שםרערד
 אות שהוא הו' אות ובהסיר עורב,קליפת

 שהוא אמיתי בן יונה וביטולו מו"ת נקראחיים
 ו"ו יו"ד כזה במילואו יונ"ה והנה יוסף. בןמשיח

 המו"ת בלע סוד וזה נצ"ח, בגימטריא ה"הנו"ן

 יונ"ה ע"י הנ"ל מות קליפת סוד שהואלנצח
 דוד ע"י יתבטל וג"כ נצ"ח בגימטריאשהוא
 החשבון בסוד ער"ב בגימטריא ג"כשהוא

 והנה חשבת(. ח', באות )עיין דאכפלתאאכפלתא
 דאלישע התלמיד שהפיל הקור"ה בגימטריאש"ו
 הקליפה והיא יונה, הי' התלמיד שאותוהנביא

 במנין לעולם קין שהביא קליפות מק"סהשלישית
 חרבך על לאדום נאמר שע"כ לי )ונראהשמו
 והנה הקדמון( הרוצח קין מקליפת להיותותחי',
 בר"ת, י"י ש"ם ונוק"ב בתורה נרמז הנ"להאיש

 עור"ב, קליפתו לחשבון יש"ו חשבוןוכשתצטרף
 שם שהוא הקדמונים שכתבו פ"ח ש"רבגימטריא
 פ"ג הקרניים על ידין בדן זה כל עייןהכלבים.
 כמה מעשיות שאירע אמת ממגידי שמענווכבר
 שמנהג העולם, מן ועקירתו נטילתו בלילפעמים
 לאנשים ואירע תורה, ללמוד שלא ישראלכל
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 יכינו והמשכילים לכתיהם כלב שכאשלמדו
 הוא. תורה ישראל ומנהגשודאו,

 ועמ'

 עדין נתגלה ולא חתומים... היו שבב"ידברי
 היי עדיין כי . ההרקון. עולם של דוריןהרזין
 מתעצצין היו לא רצדתן החמישיבאלף

 התיקון דעולםהנשמות

 להבין שכהד )אות ד8רקא אגרא בס'וכתב
 הש"ס, וחכמי הזהר חכמי שלשיחתן

 ובש"ס חז"י, תא מקום בכל אמרו בזהרדהנה
 הוא דבר והלא שמ"ע, תא מקום בכל הואלשונם
 בבחי' הי' קדמאין מלכק שבירת ידוע דהנהנ"ל

 כנודע שבירה הי' לא אז"ן בבחי' משא"כעיני"ם,
 היא השבירה ענין והנה התחם. מעץלטועמים
 ונשאר נסתלק הפנימי והאור נשברושהכלים
 נשאר האז"ן בבחי' משא"כ לבוש,מבלי

 דברו הש"ס חכמי והנה בלבושיו.הפנימיות
 המליצו כן על הפשט, בלבוש מלובשבפנימיות
 שהוא השמיעה לחוש ליחסה דבריהםוהעריכו
 חכמי משא"כ בלבוש. מלובש שהפנימיותבאז"ן
 לברש, מבלי הפנימיים בסודות דברו הנההזהר
 מבלי נשארו אשר העי"ן אררר"ת דמירן הראהנה
 דורות מכמה נעלמים הזהר דברי היו כן עללכוש
 של הנשמות התנוצצו אשר עד הש"י הסתירםכי

 להכיל יכולת היה שאז כנודע, התיקוןעולם
 הראות חוש הנה עוד ונ"ל הזהר. דבריבנשמתם

 שומע השמע חוש משא"כ מסך, דרך רואהאינו
 כזוה"ק והנה וכותל, ומלבוש מסך דרךאפ"

 תא אמר רזין שהם נראים לעין גלוייםהדברים
 מכוסים הם הנסתרים בדברים בגמ' משא"כחזי,

 בחוש רק הראות בחוש יושג לאבלבושים
 שמע. תא אמרהשמע,

 סח עמ' להלן ראה החמישי, אלף בענין]עוד
 העסק ע"ד לשם( )וכהוספות צזועמ'
 שנים[. באותן אלקיתבחקירה

 העדשי לאלף שע"ה כשנת עימה ה'האיר
 הוא וכו',.. אורי בן בצלאל נשמתע"י

 שתלמודי אעפ"י הארע"ל...נשמת...
 מעשת כהצנע דבריו מאין היוהארט"ל
 שם מספר עוד נשאר ש"ץ... שא עדשל"ה
 דמו"ת... צל"ם מספר תר"י...העולם
 נשאר אשר של"ה משא ההחגלותוהתחלת
 סתר"ה... עליכם יוד מנין העולםמשפת

 ובדמו"ת... כצל"ם אד"םמספד

 קרא ראר )בפס' ריקהל פ' דנונה אנבא בס'וכתב
 טוב(: במדרש ד"ה בצלאל, בשםה'
 הטוב משמן בצלאל של שמו הי' טובבמדרש,
 בשם ה' קרא ראו שנאמר הכתוב שפרסמולמה

 ונראה תמוה. כולו הזה הדבר הנה עכ"ל.בצלאל
 בצלאל, הי' ה84ריוש5 מרן נשמת ידוע דהנהלרמז

 עולם סוד דמתקלא רזין לגלות אלינונשלחה
 הקודמים. מדורות ונעלם טמיר הי' אשרהתיקון
 תלמידיו רצו לא עוה"ב לחיי נפטר כאשרוהנה
 הששי. לאלף ש"ץ שמק שנת עד תורתולפרסם
 משא"כ תורתו, נתפרסמה שמן שבשנת הגםוהנה
 רק ללמד רצה לא בתחם ז"ל מרןכשהי'

 הי' יותר עכ"ז סגולה, יחידי ומעטלמהרח"ו
 תיקן כי בעולם, שמו בהיות בעולםטובה

 העולם, כל אתבלימודו

 נעשה אלקים אאמר )בפס' בראשית פ' שםועוד
 בצלמנ"ו אדם נעשה ]ד"ה[ וכו'(אדם
 התיקוו עולם סודות התגלות התחלתכדמותנ"ו.

 גורי מדברי כנודע הששי לאלף של"ה בשנתהי'
 קוין דרך דמתקלא רזא התגלות הואהאריזתן,
 מנק שנים עוד העולם משנות נשאר והנהכנודע.
 עי' והנה ובדמו"ת בצל"ם אד"ם מספרהסת"ר
 גילו לא האריז"ל תלמידי אשר משה הקהלבספר

 הששי, לאלף שמ"7 שנת עד הללו סודותלאחרים
 הענין. הבן דמו"ת צל"ם העולם משנותנשאר

 סודות גילף קכ(2 )אות ד8רקא שתאוכסי
 רזא דמתקלא רזא התיקוו מעולםהתורה

 מרן ע"י בעולם הזה ההתגלות התחילדאדם,
 נשאר הנה הששי. לאלף של"ה בשנת 587האר"י
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 דהוה אלפים ששת לתשלום העולם משנותאז
 מספר סתר"ה, עליבם יהי הסמ"ר, מניןעלמא
 רצו לא ז"ל האר"י ותלמידי ובדמות. בצלםאדם

 נשאר ש"ץ, שנח עד בעולם החכמהלהתפשט
 כוננו והרשעים צדיק, מרעהו ית"ר העולםמשנות
 הקדושה חכמה על עתק שדוברים ית"ר עלחיצם
 ומקבל, משפיע סוד )הוא דמו"ת צל"ם מניןהנ"ל
 השנה מנין ש"ץ, בגימטריא ונקבה( זכרבחינת

 והתלבשוה התקון עולם של החכמהשהתחילה
 בעולם. להתפשטהפרצופים

 בהיות ד"ה יט )אות א מ"ע מקהיך דרךובסן
 את ממעט אף מצוה( בכלכוונתי

 בתרי' וכתיב כו' אלקים בצלם כי שנא'הדמות
 הדמו"ת, שהוא מאחר והכוונה ורבו, פרוואתם
 כי מהרמו"ת הצל"ם ממעט א"ב הצלם,והת"ת
 אמרנו עפ"ז השפל. בעולם משפיעיםשניהם
 מעולם הנפלאה החכמה בגילוי לנו דנתגלהדידוע
 מרץ ע"י הפרצופים בחי' והמתקלאהתיקון
 מנין העולם משנות נשאר של"ה,  בשנתהארה"ב
 א"י וחכמי ובדמו"ת. בצל"ם אד"ם מניןהסת"ר,

 נשאר ש"ץ, שנת עד הזאת החכמה לגלות רצולא
 הלזו החכמה על )והחולקים ית"ר עולםמשנות
 צל"ם מנין ית"ר(. על חיצם כוננו אפיקורסיםכת

 אדם ודמות צלם המתקלא, תיקון ענין הואדמו"ת
 דבר פינו יאמר ואל נפלאות יראנו השי"תכביכול.

 כרצונו.שלא

 דברי את אשמיעך עוד ד"ה בד )אות שםועוד
 דבר בכאן עמך נא אציגהאלקים(:

 התיקון מעולם הסודות כי נודע אשר אתמתקבל,
 של"ה משנת ה94יזשל ע"י לנו נתגלווהפרצופים

 לא עכ"ז כנודע, יסו"ד בחי' הוא השש"ילאלף
 שמין ש"ץ, שנת עד החכמה לגלות תלמידיורצו
 החכמה שם מצוי ששמן מקום לחכמה,רמז

 על אשר תוכיח דיואב התקשית שאשהמצוי',
 מלכות, כסא דור של ובעם רינים נמתקוידק
 ליסוד רמז צ' אור מאורי בס' תתבונן והנהוהבן.

 הטעם. ע"ש דנוק' ליסוד רמז דשד"י ש'דדכורא,
 ש"ץ וגם היסודות, ליחוד רמז ש"ץ שנתוהנה

 לבאי נתגלה כואב לעת ונקב"ה, זכ"רבגימטריא
 כמו הנסתרות והלאה או ומן דרוין רויעולם
 דמלכא דרונ' נקראים והלאה אז מן כינגלות,

 והבן. הוא, ומני' יומא ובכלמשיחא
 קודש במקראי )ד"ה נח פ, דבלה אגראובסן

 לע"ח היונה אליו ותבוא באמצע(:הללו,
 בשנת ובפרט הששי, באלף לומר רצהער"ב,
 והתחילו האריזתן עינינו מפשור שנתגלהשל"ה

 גזירות ונתבטל החכמה ניצוצילהתנוצץ
 זי"ת על"ה והנה יאמר וזה והגירושין,השמדיות

 הקבלה פי על התורה חכמת הם בפי"הטר"ף
 פנ"י מע"ל המי"ם קל"ו כ"י נ"ח ויד"עהקדושה,
 והתחילו החמורות הגזירות ונתבטלהאדמ"ה
 וביטול הנה"ק ולברר התורה אור מאורילהתנוצץ

 הארץ. מןהקליפות

 איכה הכתוב )בסוד לאלפי"ן האלפיםהחזרת
 אלף(. אחדירדוף

 החלפת בחשבון רבעו משתמש רביםבמקומות
 ובד"כ לאל"ף, והאלף לאלףהאל"ף

 או אלף אחד ירדוף איכה הפס' את כך עלמזכיר
 ביאור גם נוסף ובכ"מ לאלף יהי' הקטן הפס'את

 .הענין
 נרמזין(. בצורתה א ד"ה א, )מע, מררה רכלבסן

 מאה מכל להיות א'ל"ף, הוא במילואהאלף
 י', בסוד הוא נקודה וכל א', אות נעשהנקודות
 הראשון האות ע"כ בחינות אלף אות כלא"כ
 אלף הוא האל"ף הגלגל בהחורת וג"כ אל"ף.הוא

 הצ' ממילא הח', אחר כמנפ"ץ האותיותבהחשב
 )ובפרט אלף הוא האל"ף אח"כ מאות, ט'הוא

 הוא האחרון הצירוף וכו' בכ"ר אי"קבצירוף
 ואח"כ וחמשה, ותשעים מאות ט' הואטצ"ץ

 נ"ל(. לאלף. משליםהאל"ף
 ויברך )ד"ה בראשית פ, שכלה אגראובסן

 ג"כ וזהו השביעי(: יום אתאלקים
 כי מאלף, פחותה שלמעלה הברכה איןמשארז"ל

 עד המנין מתחיל ושוב לאל"ף, חתר האלףמנין
 כויעוד. לאין עדאלף
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 חי(: אות ב. מאמר טבת )כסלו הבשכר בנירבס'
 דברכתא דירן ומתלמודא הזהר מןידוע
 כתבתי אחר במקום מאלף, פחותה אינהדלעילא
 גבול, בלי הוא אלף דמספר משום לזהטעם

 הוא וא"כ לאל"ף, חוזר הוא הנה אלףדמספר
 באלפא הדבר )ותתבונן וסוף גבול לו שאיןדבר
 מאות ט' הוא הנה טצ"ץ, עד בכ"ר דאי"קביתא

 מספר משלים האל"ף ושוב ותשעה,ותשעים
 יצחק שבירך הברכה תמצא וע"כ הבן(אלף

 אלף, תיבת מנין אותיות קי"א בה ישליעקב
 כנ"ל. וסוף, גבול מבלי שהואלהורות

 אלפיך שגר רכס( )אות מהתצ"א לקומיוכש
 שלמעלה שהברכה משארז"ל שרמזי"ל

 מן כביכול באת )שהברכה מאלף פחותהאינה
 לאין הוא אלף ומספר חכמה, ואאלפךהחכמה,
 ברכה הוא נמצא לאל"ף, אלף בהחזרתמשער
 יש ליעקב יצחק שבירך הברכה ותדע סוףמבלי
 לך ויתן שדרשו זה אלף, מנין אותיות קי"אבה
 לאל"ף האלף בהחזרת ויתן, ויחזור יתןוכו'

 ע"כ משער( מבלי והוא מחדש, נתינה שובמתחיל
 להורות היינו אלפי"ך, שגר וכו' וברךאמר

 וכנ"ל אלף מספר שהיא העליונההברכה

 קפא דף על ויצא מהרצ"א הגהות בס' גםוראה
 באמצע. ד"הע"א

 האלפים בהחזרת לגימטריות דוגמאותעוד
 יששכר בני לו בהע' להלן גם ראהלאלפי"ן

 פט; אות ד מאמר ח; אות ב' מאמר טבתכסלו
 רכלה אגרא ה. אות יא מאמר ז; אות ומאמר
 רבתי; ב' עוד ד"ה בראשית, בפס' בראשיתבפ'
 כו' המים בין ויבדל הרקיע את אלקים ויעשבפס'

 ; הגבול בחינת הוא ההבדל הנה ד"ה המים,ובין

 הששי יום בפס' פר"ת; הו"א הרביעי והנהרד"ה
 ביאורי בגימטריא; הפסוק כל ס"ת ד"הכו',

 ויאמר בפס' לך פ' ט; אות ב פרשה יונתןתרגום
 שנרמז הק' בתורה לרמז יש ד"ה אברם, אלה'
 אות לך, פ' על עמוקים בארות ; הימים שיעורבה
 שם כו'. אנכי אלקים התחת ד"ה ויצא בפ' ;רפת
 נאמר למה במד"ר ד"ה בחקותי, בפ'ח"ב

 ד"ה בהעלותך, בפ' ; א"ף ויצחקבאברהם
 בפ' ; ו' חסר הנר"ת את בהעלת"ך לדעתאחשבה
 יש ד"ה הצפונ"י, משפחת לצפון בפס'פנחס

 בפס' דברים בפ' ; השבטים כל שבמניןלהתבונן
 אלה תנחומא ד"ה כו', אחינו מאתונעבור
 דפרקא אגרא מס"ה של שמו יתברךהדברים,

 אבו"ת, ד"ה א, מע, יושרה רגל שם שכח;אות
 ד"ה ח, מע' אותיות; ד"ה היחוד, ה"ס אמתד"ה
 ד"ה נ, מע' הדע"ת; נק' מש"ה ד"ה מ, מע'חיות;
 )מנא נחמרים דברים תשובה. ד"ה ת, מע' ;נבואה

 יט(. אות מילתא,הא

 זעמ'
 הוא נבג"מ זצוק"ל הבעש"ט עליתהקדוש
 במושכלות לעסוק האיך העולם עיניהאיר

 ותמה. שלימה עבודה מהחכמהוליקח

 ]פרשת ב סו, )זח"א צבי עמרת בס'ראה
 נעתק - בראשית[( דא רזא זהר ד"הבראשית

 ח. לעמ' בהוספותלהלן

 ז-חעמ'
 כי' יפקון עלאה... דאמא זהרא מל הזהרספר

 גלותא...מל
 ב(: אות ג מא' )אייר, יששכר בני כס'וכתב

 תשכיל נעים, קורא י"י ברוך אתהועתה
 התחלות בעומר[ ]ל"ג זה ביום אשרותבין

 טוב כי האור בה שנגנז התורה של הטובהתגלות
 ועד העולם מסוף בו מביט שהאדם האורהוא
 כראשית. יוצר של מסטורין רואין האור בזהסופו,
 קדישא בוצינא קראוהו יוחאי בן שמעון ר'הנה
 ה"ס התורה סודות באיתגליא נתגלו ידו עלכי

 ספרו נקרא ע"כ בתורה, הגנוז טוב כיהאור
 סופו ועד העולם מסוף המבהיק אור זה"רהקדוש
 אור במהרה יתגלה עד בהורה... הגנוז הטובאו"ר
 אור יהי אלקים ויאמר כמשארז"ל צדקינו,משיח
 כהאור התעסקות בזכות המשיח מלך של אורוזה
 לכרכה קדישא כוצינא השאיר אשר טובכי

 ישראל... לכל ולאורולתחם



 ההייםלעץ ח( 5לכו' הוספות ודרךהקדמהקמו

 העולם מסוף ומבהיק המאיר זוהר הקדושספרו
 עד בגלותינו לנו מאיר והוא . סופו.ועד

 אלקים ויאמר בי' דאתמר צדקינו משיח יבאכי
 אורו זה ב"ן( מ"ה ס"ג ע"ב )בגימטריא אוריהי
 הגנוז. האור לנו ויגלה ב"ב יבא המשיח מלךשל

 הרקיע. כזה"ר יזהירווהמשכילים

 חעמ'

 באידדא חבירים להשלשה עלתה מה חזיופוק
 נפלא. בדביקותשנגנזו

 אברם ויהי )ד"ה לך פ, רכלה אגרא בס'וכתב

 עולמו ברא ב"ה הבורא שנה(: צ"טבל
 לילך המחוייב האדם כל והתפשטות,בצמצום
 א"ע ומדבק במושכלות המתבונן כביכולבדרכיו

 עצם והשכלת ומצותי' התורה ע"י החייםבחיי
 לך יובן הכוונה וליפוק. ליעול צריךיחודו,

 וחביריו מרשב"י קדישא באידראכשתתבונן
 נפשותם ודבקו דעים תמים בנפלאותכשדברו
 נפקו, ושבעה עאלו עשרה אמיתייתו,בצחצחות

 שם נשארו נפקו ולא דעאלו הברייא תלת הניכי
 ונפקו דעיילו והשבע' נפשותם. בהדבקונתבטלו
 יכלו לא והשלשה וקיימים, חיים נשארואחרא
 אחרי במציאות הגופניים כלים שיהיולסבול

 אירע מה חזי ופוק בצחצחות. הגדולההתבוננות
 ד' לפני בקרבתם ואביהוא נדב עליוניןלקדושי
 עצות והנה קצהו. אפס ותבין באוה"ח ע'וימותו,
 מתהלך האדם להיות אומן אמונהמרחוק

 כדי והתפשטות בצמצום בדרכיו ולהלךבמישרים
 ליקח הפקדון בעל יבוא אשר עד וקיים חישישאר
 שאמר וזהו ושוב. רצוא והחיות ענין וזהפקדונו.
 הוי' בשם אליו שנתראה אחר לאברהםהש"י
 לצמצם שד"י א"ל אמר החיות, התפשטותשהוא
 אתה גם תעשה וכה הנבראים, כח כפיהחיות
 עליונים, במושכלות להתבונן לפנ"יהתהלך
 ואעפ"כ בינ"ה, חכמ"ה בגימטריא פנ"יכמש"ל
 שתהי' הגופנחם כלים יתבטלו שלא תמי"םוהי"ה
 אחריו לבניו אברהם למד וכן ושוב. רצואבבחי'
 כי והבן, לאחור. שוב לבך רץ אם יצירה,בס'

 בד"ה בחקתי, פ' שם עוד ]וראה יותר. לפרשא"א

 שהבטיח כיון צ"ל כו' בתוככם משכניונתתי
הש"י[.

 הוא מתוק האוד מקוד לידע הזהר בספדלעיין
 כמה חוכתם ידי לצאת ושלאלעינים,
 צריך אבל פיוט, איזה כמו כלברשאומרים
 מרכבה... להיות גדולים... מוסרים בו...*חן
 תורה... סתרי עמקי כחכמת בעולם חכמהאין

 הזהד ספר צופים... ונופת מדבשומתוקים
 התחם... מעץ טעם שלא מי וחתום...סתום
 ולפתוח להאיר ה' שלחו ז"ל... האר"ידביה

 העורים...עימת

 סא[. עמ' להלן גם]ראה

 בא, ]פרשת ב לט, )זח"ב צבי עמרת בס'וכתב
 הארכתי אחי והנה יהודה[(: ובארד"ה

 וברמז וסתום חתום הזהר ספר דברי כיבכ"ז
 הקדושים דבריו לבלוע לנו וחלילה ידברוהסתר
 בהם ולמצוא ללעוס צריך אמנם בהלעטה,לאכול
 עד לידע אתנו אין אשר הגם לחיך, מתוקטעם
 כרבא מבי תעלא כדמסיק כ"א תכליתועומק
 את ולהשכיל להבין עצמינו ליגע אנחנוצריכים
 אשר מתיקות בטעם לטעום השכל כח תמצאאשר
 אלא לעלמא אתינא לא אלו כ"פ כאמרםבו,

 העולם אל לבא וראה, אחי בא דיו דאלמשמע
 מן בו, קשים והיסורים הבל עולם הזההשפל
 אחד דבור בשביל אור כלו הוא אשרעולם

 אחי ובקשתיך ורעת. טעם בטוב ולהבינולשמעו
 ועם הארכתי ההכרח מצד כי ותראהלעיין

 לך. דע אחי ואתה הרבה. קצרתיהאריכות

 שמע ד"ה יתרו, ]פרשת א פה, )שם שםועוד
 דף הרקיע בזהר עיין אביך[(. מוסרבני

 האריז"ל בו שפירש מה להאריז"ל ס"ד בפי'ק"ד
 מעדנים מיני בו ותמצא ידו מכתיבתבעצמו
 לדייק צריך כמה הזהר דברי לפרש איךותראה
 מתוו טעם לטעום ומלה תיבה בכל עצמווליגע
 בהלעטד הזהר דברי לאכול ולא לעינים,האו"ר



קמז טובועשה ח( )עמ'הוספות מרעסור

 תנועה בכל לדקדק למוצאיהם הם חייםאבל
 לצדיקים הגנוז אור חכמה מוסרימצא

 ד"ה תזריע, ]פרשת ב מג, )זח"ג שםועוד
 הלומד והנה נפש[( ידיד אחיוששאלתני

 סימן בזה רואה אינו בהלעטה הקדוש הזהרספר
 וכו' האור ומתוק רוח ונחתברכה

 כהעלותך, ]פרשת א קנה, )זח"ג שם כתברערד
 הזהר הפוסקים[(. לגדולי ראיתי אמנםד"ה
 כבר פתח, אוצרות כמה כו' שמעון ר' כו'הקדוש
 נופת מפיהם ימישו לא וקבלו קיימו ארץגאוני
 ברשפי הבוערים הקדושים אמרותיו דבשצוף

 העבודה דרכי תכלית החכמה תכלית יהשלהבת
 דרכו עפ"י להבין השם צדקת יתנו שםוהתורה,
 חלקינו טוב מה אשרינו קדומה תורה הקדשדרך

 זוהר כזיו נועם באמרי ולהגות לילך לאורושזכינו
 מחמדים וכלו ממתקים חכו הקדש, אורעליון
 במעשה ולהשכיל להבין וקץ, סוף להם שאיןמים

 מרכבה להיות ואיך מרכבה ובמעשהבראשית
 מחצבה מקום מקור אל נפש ולהשיבלהתייחד
 שלא מי אשר בנפשי ונשרש נחלט וזאתושרשה
 שלא וכל מימיו, אור ראה לא הזהר ספר אורראה
 שמוש שמש ורואי לעינים האור מתוק מןטעם

 לא בחכמה ומעמיקים העוסקים חכמיםתלמידי
 על עולם, הליכות בכמה מימיו, תורה טעםטעם
 ולרבבות לאלפים הלכות של תלים תלי קוץכל

 מני אחד בחיינו עולמנו לראות זכינו ת"לכאשר
 דבש מתיקת מגודל ממש הבא עולם טעםאלף
 ה' חסדו ברוב והיחוד, הקדושה דרכי צוףנופת

 ידינו. כגמול לאעלינו

 והר ד"ה בראשית, ]פרשת ב סו, )וח"א שםוערד
 כי ידידי אחי לך ..דע כראשית[(: דארזא

 האלה החתומים דברים לפרש פנים כמה לנוהי'
 דרך לי בררתי אבל כחכמה העיון עומקלהראות
 אדונינו לפני הרצוי' החכמה הלשון יסבולאשר

 להבין ונזכה עמנו אלקינו ה' יהי' כו' ית'לעבודתו
 שרשי בעין עין לראות ונזכה האמתי היחודדרכי

 החכמה פליאת הנפלאים העומקים שרשיהדברים
 השם לעובדי שמיועד כמו פנינו החכמהותאיר

 האר"י צריך הי' לא בודאי הנביאים. עבדיוע"י
 נעלמים מאורות ודרושים דברים לגלותז"ל

 אסיפת בעלי הקדושים התנאים ובפרטכאלה,
 גדולם, ועד למקטנם אותם ידעו כלם כיהזהר
 שלא הערך לפחותי לנו אלא גילו לאאבל

 לחקור הקורה בעובי והנכנס התורה.תשתכח
 הזהר בעלי לנו סדרו אשר את ולהביןולדעת

 ים מני העמוקים בדרושיו ז"ל והאר"יהקדושים
 העבודה דרכי אשר הדור חכמי ת"חובשמוש
 בעין יראה העיון אחר כודאי פא"פ, בידםמסורה
 רמז דרך רק הם הקדוש הזהר דברי כל כיהשכל
 נחית שמיא מן וקדיש עיר ז"ל והאר"י דקורושם
 מחשבת עומק וסתרו ומסתורו מצפוניולגלות
 ותלמידיו הקדוש הבעש"ט הרב ואחריואלקינו,
 הנתיבות דרכי לנו גילו עליון משדתיהקדושים
 האלה והרמזים הרשומות הדקיםוהשבילים
 כולי ולהבין לדעת כו' דמארן בפולחנאלמתתקפי

 אחת אות אפי' או דבור או תיבה איזה ואוליהאי
 ב"ה ליוצרינו רוח נחת לעשות ניחוח לריחלדבר
 מחשבותיו, עמקו מאד מה והקדוש הגדולוב"ש
 ע"י המלכים מלכי מלך של שמו ויתקדשיתגדל

עבדיו.

 ד"ה בראשית, ]פרשת ב לא, )זח"א שםרערד
 בדרך לפרש והנה וכו'(: אתכניאווכד

 החפץ והאיש הזמן, יספיק ולא בידי איןפרט
 מלה בכל הזהר בדברי לדייק נפשו ודבקהחיים
 לכל בביאורו הספר בכל וממש בע"חיעיין

 והפרצופין, העולמות ככל והנעשיםהברורים
 המלאכה עלי ולא כדובשין. מתיקין מליןוימצא
 העבודה בדרכי ת"ל מוטרד אני אשר אחרלגמור
 לאוקומי כ"א באתי ולא עלי, הטובה ה'כיד

 דשמיא. בסיעתאגירסא

 ד"ה בראשית, ]פרשת א לג, )זח"א שםועוד
 ורעיי ...אחיי וראו[(: בואו אחייוהנה

 מתלמידי הזה הגדול הרב בדברי היטבתעיינו
 כמה בו יש ,אשר הזה המאמר המפרשרבינו

 אותם לידע העבודה, לבעלי הצריכיםהקדמות
 כל נחתמו בו אשר הקדוש הזהר בדרכילעיין



 החייםלעץ ח( )עמיהוספות ודרךהקדמהקמח

 מדבש מתוקים טעמים והעבודה התורהטעמי
 חז"ל ובדברי שבכתב בתורה תראהאשר

 יפה יפה מתפרש הכל ושונות רבותבפליאות
 בזה הארכתי וכבר הזהר ספר דברי היטבבעיון
 אחרי לדקדק בזהר עיוני דעת לו אין ואשרבמ"א
 מוצא ואינו הקדוש לשונו מתיקות בכנפירמזיו
 טעם טעם ולא מימיו אור ראה לא טעםבהם
 אותו קורא הקדוש והזהר בימיו, ומצוהתורה

 ואין חשכים הלך כי דעיינין סתימא לבאאטימי
 לפה מדבש המתוקים חז"ל בדברי לונגה

 לשומעים וברכה וחיים העינים אתהמאירין
 למבקשי בזה ודי היום כל השם ביראתומריחים

האמת.

 ד"ה בראשית, ]פרשת א מה, )זח"א שםועוד
 אחי לך ודע . לך[(- שסדרתי אחרוהנה
 ובגוער הנ"ל הכ"כ בפרקי תעייןשכאשר
 ]האריז"ל[ רבינו בדברי מקום ובכלהקדישים
 ידמה ההשקפה בתחלת ההיכלות בעניןהמדבר
 ביתורים ומכופלים כפולים דברים כמה שהםלך

 יעלת תראה עיניך ותפקח תעיין אם אמנםרבים,
 תראה עת, בכל ירווך ודדי' אהבים ואילתחן

 בכנפי מובלעים מחודשים טעמים דברידברים
 להבין עיניך יופקחו בהם אשר הקדושלשונו

 וכופל האריך אשר הקדוש הזהר בדבריולהשכיל
 עיניהם להאיר לעמו טוב ודורש ההיכלותבאלו
 גואלינו יבא בזכותה אשר במהרה תורתובמאור

 ואמן אמן בימינו בקרוב במהרה שמו צבאותה'

 והנה ד"ה בשלח, ]פרשת א נ, )זח"ב שםועוד
 לכל ..כידוע הראשונים[(- פסוקיםבשני

 האריזתן רביע תורת התורה העבודת שערבאי
 ומשאר האדרות משני סתום כל נגלה ידו עלאשר

 כידוע. והתקונים הזהרדברי

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

 אחר העולמות תקון על הוא הזהר ספרחיבור
 אשר הד"ר דצדיק ברזא ופגם, וביטולהשבירה
 הרע מן הטוב לברר לתקן התקף התחילממנו

 התורה ע"י הנשברים כלים העולמותולהעלות

 זרע קדושו לעם וב"ש ב"ה זיכה אשרוהמצוה
 רקיע חלוני ובקע האל, בחר בם אשריעקב
 כידוע יעקב. אלהי קדוש לעם מבטחה עוזוהוריד
 אור ז"ל האר"י רבינו בתורת כל לעיןונגלה
 תלמידו מהרח"ו רבינו בספרי וקדושוישראל

 מסתורין ולהבין ולעבודה לתורההמיוסדים
 הקדוש הזהר דרכי דרך על התורה אורמצפוני
 הסבא ובס' דצניעותא ובספרא האדרותבשני

 המדברים וגלגוליהון הנשמות בשרשידמשפטים
 המשוטטת נפש להשיב וכמה איך התקוןבשרשי
 והויתה ומציאותה ענינה מה הזה, השפלבעולם
 הגנוז אור החיים באור להאיר למקורהלהשיב

 לבא לעתידלצדיקים

 מלכנו אלהינו הליכות עולם הליכות דרכיוהנה
 ים מני העמוקה הקדושה בחורתינובקדש
 דרכי"ם רבואות וריבוא לאלפיםמתפשטים
 מספר, ואין קץ לאין ואורחי"ן ושבילי"ןונתיבו"ת

 בזה הארכתי וכבר עולם, יסוד דצדיק ברזאוכלם
 אהבת העולמות חקת תכלית והואבמ"א,
 עולם בהליכות העוסקים חכמים תלמידיהחברים

 שני ביאור על נתיסד הזהר ספר כל והנה כו'.לו
 יוצר קומת שיעור תכלית בענין המספריםהאדרות
 לקדושים הסבה אשר תבין מזה כו'.בראשית
 כל ע"ש מכוונת בכוונה באתרא אזלי דהויההם

 הנאמרים בדבריהם לעסוק ואמת חסד ה'ארחות
 ומעתה כו'. אנפין כזעיר דאתפרש בארחיןבאמת
 וזווגם היחורים אור זהרי בהירות גודל תביןבין
 בדרך בהילוכם ההם הקדושים החברים עשואשר
 אור בחשך להאיר וללבן לברר הוא וכ"זהקדים

 בם. ילכו צדיקים ה' דרכילישרים

 ד"ה בראשית, ]פרשת א מא, )זח"א שםועוד
 ידידי אחי לך ודע : ידידי[( אחי לךודע

 ובאיזה מה עד יודע אתנו ואין בידינו כח איןאשר
 לעמוד בידינו ואין מדבר הזהר עולם ובאיזהבחי'
 של ונימוקם טעמם בבירור העית עומק סוףעל

 הממונים והנשמות והנפשין והרוחיןההיכלות
 לנו האריך אכי"ע בהיכל רכינו אשר והגםשכהם,
 אמנם נהירין באנפין פנים ומסביר ומסדרומברר
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 להבין והסברא אלפים, ומכסה טפח לנוגילה
 האלהי ז"ל רבינו מן גדולה אזהרה לנו ישמדעתו

 הסותרים דברים לתרץ ענין איזה נאמר ואםכו'
 ממרום, רוח עלינו יערה עד אפשר בדרך הואכ"ז
 מה כל בשכלינו לעסוק אנחנו מוכרחיםכי

 אנו בה להגות וללמוד היא תורה כידאפשר
 כחינו בכל מגעת ידינו אשר מקום עדחייבים

 כו' ח"ו בקושיא נשאר שלאבכדי

 כבר אמנם בנסתרות עסק לנו אין אשרהגם
 כחינו בכל לחפש צריכין שאנחנוהקדמנו

 ולבחון להעמיק מעלה לעלות לבדו לה'בלתי
 בגנזוהי דמחפש כברא נסתרות בגנזיולבדוק
 אמרנו וככר מגיע. שכלנו שיד מקום עדדאכוה
 התקונים שבסוף הי"א מן ו' בתקון שנאמר מהעל
 במופלא בי' דאתמר ההוא דבר ממך יפלאכי

 עיי"ש, תחקור אל ממך ובמכוסה תדרוש אלממך
 המקום אל ועלית וקמת אומר הפסוק בסוףוהנה
 המשפט, דבר את לך והגידו וכו' ודרשתובאת
 וכן תדרוש, אל ממך במופלא מיירי הפסוקהלא
 לא נתיב קדומה חכמה על מכונה פלא לשוןהוא
 בערך והוא רואה, עין שזפתו ולא עיטידעו

 אומר ואיך שבנקודות כתר א"א בחי'המדות
 כו' ודרשת ובאת ועליתוקמת

 לדרוש אסור מתחלה בודאי ידידי אחיאמנם
 וישאר מחשבתו יתבלבל שלאבמופלא

 שנכנסו דארבעה כמעשה לחוץ ויצא ח"ובקושיא
 לאיש דומה זה למה והא מלהזכיר, הסלפרדס
 לא אם רמה אגרא אל לקפוץ ורוצה בארץעומד
 אם אבל יעש, בנפשו והדרגות סולמות דרךיעלה
 לרום מעלה יעלה אשר עד לדרגא מדרגאהולך

 פשוט ונעשה הסוד אצלו ונשרש ונעשההעליות
 לרום השמים כי יותר, לעלות צריך ואזאצלו
 עומד כקרקע אצלו נעשה הגבוה העליהותקרת
 עוד לו ומתפתחין השמימה ומביט הארץעל

 על וגבוה המעלות רום עד ושמימי'היכלות
 ממך היא נפלאת לא הכתוב אמר וע"זגבוהים.

 ותראה עיניך ותשים בזה. ודי רחוקה,ולא
 לכבודו שבראנו וב"ש ב"הנפלאות

 תפילין, בענין נחמד )דרוש משהאל ביתובסי
 ע"פ דוק אחי אנחנו(: אשר ואחרד"ה

 יהיה ולא ותבין, ובתקונים בזה"ק האלהדברים
 קב לערב כ"א באתי ולא החתום, ספרכדברי
 נעלמים באורות דברו הם אשר הגםחומטין
 להמציא צריך באמת אבל מושגים, בלתירוחנים
 דברים. של לפשטן גם הקודש עבודת דרךלבוש
 וכו' הקדוש בזהר בענין והעמיק לך דעואתה

 טעמ'

 הן הק' מכורתינו המושג עומק יראהומשם
 נתייסדו דבריהם כל אשר בש"ס... והןבמקרא

על
 רזיי

 דאורייתא.
 ויחי, ]פרשת בסופו )זח"א צבי עמרת בס'וכתב

 יביטו ועיניך שלמה[( כוונת אמנםד"ה
 מתיקות ותטעום הלזה הזהר לשון בדקדוקלנוכח
 להבין ולסעד לעזר לך ויהי' הקדושלשתו

 והכתובים הנביאים ודברי תורה דבריולהשכיל
 לעבודת הכל סופרים ודקדוקי תורהודקדוקי
 בנוה אמת בלב לעבדו יזכנו וב"ש ב"ההבורא

 וכו' אפריון כבניןהצדק

 תרין ד"ה תצוה, ]פרשת א רב, )זח"ב שםועוד
 האחרונים ידעו לא דבורין[( ותריןקלין

 חכמי אבל מחלוקת, שיש וסברו דמלהרזא
 כדאיתא דאורייתא רזין על דבריהם סדרוהתלמוד
 עולם. הליכות דרכי כמה יבין והמשכילבר"מ
 בזה והנה ד"ה )הקדמה הלולים קדש פריובסן

 אשר נודע כבר . בגמרא( דפליגו מאיתבין
 דאורייתא, רזין על דבריהם סדרו דתלמודאמארי

 דבריהם. העלימווהראשונים

 וכל ג( )עמ' ו אות מהרצ"א' ב'הופפותרלעיל
 שלהם מסטורין כיסו ואמוראיםהתנאים

 רמז שם התלמוד, ים ידים רחב הגדול היםבזה
 אלו. לסודות מספראין

 עיניו השי"ת שהאיר מי : יג הע' שםועוד
 אשר יבין ולבבו יראו עיניו האמת,בחכמת
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 החכמה מזאת מלאים ומדרשים הש"סכל
 עומד הרואה כל אשר נשגבותבפליאות

 המראה עלומשתומם

 תראה מאוסטרפאלייע... מהר"שבדברי
 ליראיו... מחכמתו שחלק ברוך ותברךפלאות
 שהרב הגם רע"ב ד"ה ר, מע' יוצרה רגלובס'

 אחר, באופן פי' הי"ד זצלה"המהר"ש
 שותים אנו ומימיו לתושיה כפליםעכ"ז

 ערש ראיות עוד לך נביא יב[ עמ' ]ראהולקמן
 ומספר תיבות וסופי בר"ת הזוהר דברילדרגש

ומנין.

 ויחי, ]פרשת א ריז, )זח"א צבי עמרת בס'וכתב
 אומר קטפירא[(: דסלקין גמלין תריןד"ה

 הקדוש שהזהר מקום בכל לי, אומר שלבי מהלך
 רומז הכל כאלה, ובלשונות חידה בדברימדבר

 והאותיות. התיבות במספר יחודלאיזה

 אעשה הה"ד ד"ה א רכג, )זח"ג שם עודרראה
 וחילופי בר"ת הזהר בדברי שדורש כו'(לו

 וגימטריאאתוון

 יעמי
 ז"ל... האר"י בתתי בימיו עדיין האירולא

 והוא הנגלות, במו הם הזה בזמןשהנסתרות
 אמת גדר... גדר בן על יהרסו... פן חווותז"ל
 ש"ס עיון להניח שחלילה הדברנבון

 ארובות ויטחל ה' בשם יבטח אבלופוסקים...
 כתב והנה הגאולה. ויקרב הארע"ל...בדברי

 הקנה...הקדוש

 הקדמנו כבר ב(: אות )פ"א מים מעין בס'וכתב
 המתפרצים בעד דרך גדר הזהשהמחבר

 ועשיות התורה חוקי עיון גיוום אחרישהשליכו
 וזה בחקירות, החיצוני' בחכמה ועסקומצותיו,
 הם ובאמת התורה. סודות בשטותם יקראואשר
 האמיתית הקדושה מחכמה וריקיםנעורים
 האמיתית הקבלה חכמת הוא לישראל,המסורה

 הרב והנה המרכבה. ופרקי ית' שמותיוידיעת
 בתורה שיתעסקו ורצה גדר לגדור ברצותוהמחבר
 והם בנינו, ועל עלינו החובה דבר הי' כיומצו'
 באזהרה הקדים נפשותינו, להאיר לחמנוכדוי
 הוא בחקירות שהעסק שסוברים סברתם לפידגם

 בסודות העיון דגם בקדרנו דבר אזי התורה,סודות
 בחלק כרסינו נמלא אשר עד לנו אסורהתורה
 בכתובים היא כבר בענינו ואנחנו המצותעיון

 הירש צב* מוה' המקובל מחו' כבוד דבריאצלנו
 יתנהג האיך מדברנו, טובה תוספת עםזצ"ל
 עיקר הוא כי האמיתית, החכמה בעסקהאדם
 גם אחים שבת נעים ומה טוב מה הנפשהצלחת
 העיון ועסק ופוסקים בש"ס העיון עסק ה"היחד

 הקבלה חכמת האמיתית חכמה התורהבסודות
 בין וראיתם ושבתם הקנה בספר כתוב)ונמצא
 עובד עבדו, לא לאשר אלקים עובד בין וכו'צדיק
 עבדו לא ובזוהר, בתלמוד העוסק היינואלקים
 ובפרט בזוהר(. עוסק ואינו לבד בתלמודהעוסק

 עולם של אורות התנוצצות אחר אלהבדורותינו
 הימים שבעת אור ע"י ואילך של"ה משנתהתיקון
 הנגלות כמו ולבנינו לנו הנסתרות רארט"ל,מרן

 להם שהי' הגם ה(. אות )פ"א שםועוד
 חלק ידיעות היינו הראשון בחלקבקיאות

 לבם אל ערבו לא עכ"ז התורה, במצותהעיוני
 זקנה להם שהי' עד הקדושה החכמה אללגשת
 בכתבי תתבונן זה כל והנה יתירה וענוהושיבה
 זה שאין תלמידיהם ותלמתם והרם"קהאריזתן

 להחפץ נגלות נעשו שהנסתרות בדורותינונוהג
 מקילין היו שלא הלואי אני ואומר אלקים.בקרבת
 היו והלואי הקדושה, החכמה בלימוד הדורגדולי

 הלזו, בחכמה לעסוק לתלמידיהם דרךמלמדים
 לחכמות ראש הרמת שום הי' לא בודאיאזי

 כמו מפני' נדחים החכמות כל והיוהחיצוניות
 גרמו ומעונותינו אך האור. מפני החושךשנדחה
 דלתי את סגרו הדור מצדיקי וכמה כמהלשגם
 ילמדו שלא ואמרו הכהונה, פרחי בפניהחכמה
 זה עבור והנה ורוה"ק. מדריגה בעלי שיהיועד

 ונתנכר הקדושה החכמה מן ערומיםנשארנו
 הכסיל החיצוניות, החכמות חשיכותבעוה"ר
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 יהי אלקים יאמר בימינו ובמהרה הולך.בחושך
 לנו. באראור

 תתבונן מכאן א(. אות פ"ה )ח"ב שםיעוד
 הספר בהתחלת בהג"ה כתבנו אשרהדבר

 בדבריו המחבר הרב שהפליג מה שכל א'בפרק
 יהיו כשלא הקבלה בחכמת העוסקים עללאיים

 כל ומצות, בתורה ומדות המעלות בכלממולאים
 בכדי הזה וחומר הקל בעבור לעשות הפליאזה

 אם עולם לבני בהראותו דורו בני עללאיים
 מכל מיחוש, בית יש הקבלה האמיתייתבחכמה
 אבל מלב. בדויות בחכמות באלקות בעוסקישכן

 ומתגעגע מתרפק הוא הקדוש המחבר הרבבאמת
 מדבריו כנודע הלזו, הקדושה חכמהבאהבת
 זה בדורותינו ובפרט ספריו וביתר הלזהבספר
 אקרקפתא מוטל החיוב ואילך של"המשנת
 עיקר והיא הזאת המפוארה בחכמה לעסוקדגברא
 אורה שערי לנו יפתחו זה ועל ומצותיו,תורותיו
 סתומים דברים להבין פה ושבעל שבכתבבתורה

 ומאירה הנפש ומטהרת המצחצחת והיאונעלמים,
 ולבקר ה' בנועם ולחזות החיים באור לאוראותה

בהיכלו

 יאעמ'
 אחד... רגל על תורה למדח הגר שאמרמה

 הבנין יסוד הבני"ן... באמ"ת שמאידחפו
 והיראה... הגבורות משורש ששמאיוהקיום...
 האהבה. שורש החסד מצדוהלל

 אות א מאמר )סיון, יששכר גני בספרראה
 אצל ד( אות ב מאמר )שבט, ושםז(.
 בידו הי' ויראה דגבורה מסטרא שהי'שמאי
 הבנין כל מצייר מתחלתו דהבנאי הבנין,אמת
 דבר אינו וזהו במחשבתו, כאחדכולו

 צמצומים ידי על בונה כך ואחרהמתקיים.
 עד כך ולמחר כך היום הבנין, באמתשונים
 ]וראה הבן. המתקיים. דבר וזהו הבנין,שנגמר
 ז( )אות א מאמר סיון, חודש במאמריעוד

 א([. )אות הומאמר

 ראה כו' והלל כו' משורש ששמאי כאן]ובמ"ש
 ד"ה מ"ג )פ"א ברנה וה" בס'מ"ש

 מי"ב(. )פ"א עדיות מס' משולשת ברכהאציגה(.
  משניות, )ליקוטי עדיות מס, נחמדיםדניכם
 ז אותיות הש"ס, )פרושי ובשבת יג( יבאותיות

ח([.

 יבעמי
 יהיה הזאת החכמה בישמת מגמתונתיקר
 נקראים לכן כי הכרם, מן קוציםלבער

 ובוודאי חקל"א, מחצד"י זו בחכמההעוסקים
 ח"ו... נגדו הקליפותההתעוררו

 שמות, ]פרשת א ר, )זח"ב צבי עמרת בס'ראה
 להלן נעתק - הזה[( הבן מה ר"א דאמרד"ה
 קט לעמ'בהוספות

 ח' דף מאימתי פ' )על תעלומה מגיד בס'וכתב
 התפילה הנה נא(: אדברה עוד ד"הע"א
 שער עד לילך מוכרחת האדם מפיהיוצאת
 העולם חלל כל והנה כנודע, המקדש נוכחהשמים
 נפישי אינהו כמ"ש והקליפות המזיקין מןמלא
 כמה ההולכת התפילה והנה וכו' עלן וקיימימינן

 להניחה, שלא עלי' שמקטרגים לה ישמעכבים
 אזי עליהם לקטרג להם שא"א הצדיקיםותפילת
 מן אותם וכורתין המזיקין מתפילתםבורחין
 מחצדי נק' הללו הצדיקים ע"כ ההוא,המקום
 ועושין אותה ומנקין השדה את שקוצריןחקלא
 אל התפילה להליכת ישרה מסילה פנוימקום

 הרמתה.מקומה

 ואמר הספר(: )בתחלת דברים וכרון בס'רכתב
 למנשי, בבשן לגולן מוהר"צ, הרה"קאחי

 לנשות מתחיל שהשטן הקב"ה רואה אםכלומר
 הקב"ה אזי ישראל... של זכותן להשכיחכלומר
 ר"ת דהוא ביינה, שיערי נ' מגלה רחמיוברוב
 מדברי הבנתי והנה נמתקים. הדינים ואזיבש"ן,
 התורה פנימיות ע"י שדוקא הנ"ל אחי שלקדשו
 כבהתחדש רק עחןי, כן לא ואנכי הדינין,נמתקין
 נמתקין הדינין ג"כ ופוסקים, בגמרא דבראיזה
 מקאמארנא:[ מהרי"צ הק' בנו שם ]וכתבוכו'
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 מורי מ*1 שמעתי בעצמי בנו, יצחק השפלואני
 קדושים הדינים המתקת בודאי כי הקדושןדווי
 לעיין עצמו, להמית כפשט תורה דברי בכלהוא
 בכל וכן חידוש, בלא אפילו בדיוק,היטב

 ומקטריגים המשטינים להכרית אבלהדברים
 הנקראין דאורייתא, רזין בלתי א"אוהקליפות
 עבודה עמקות מאוד והבן חקלא,מחצדי

התמימה

 משנה ה פרק אבות )על חסד נוצר בס'וכ"כ

 רכי ממורי שמעתי יצחק השפל ואניכ(-
 דברי בכל קדושים דינים המתקות בוודאי כידהי
 ואפילו התורה, על עצמו להמית בפשט, הןתורה
 פה לסתום אבל הדינים נמתקין חידושבלא

 אלא אינו מריע כל להכרית והקליפותהמקטריגים
 עכ"ל בעה. שערי נו"ן של סודותע"י

 ה עמ' לעיל עודוראה

 וכו', הקליפות יתעוררו שבוודאי באן]ובמ"ש
 לשם[. ובהוספות ע-יד עמ' להלןראה

 נשמות בגימטריא... חק"ל האריז"ל...בכתבי
הצריקים.

 הששי יום )בפס' בראשית פ' דגלה אגראבספר
 הפסוק כל ס"ת ד"ה באמצעכו',
 אה" הו" ה"ס שבת ליל בכוונת עייןבגימטריא(

 שאז לזריעה ראוי חק"ל בגימטריא אדנ'הוי'
 בסוד עמו י"י חל"ק הצדיקים נשמות בהנזרע"

 והבן. בעתו, יתן פריואשר

 יב-יגעמי
 שגם כרחך על כפרה... צריך שהשוגגידענו

 במקום מזה ודברה ושרם, מסבב אדםלהשוגג
אחר.

 )חלק מא מל"ח *קוריך דרך בס'וכתב
 נבין זה לנו ..בהתוודע ג(: אותהמחשבה

 עבירה איזה האדם ליד בבוא חחנו ימי כלונדע
 המזבח קרבנות רוב )כי בשוגג אפ" בהשיכשל
 להתבונן יש ערוה(, גילוי ונאסר השוגג עלבאים

 ה" ולא הברית בתיקון שלם ה" אילושבודאי
 דבר מכל נשמר ה" בודאי למצוה רק בומשתמש

 האבר שבאותו כיון בי', אית רבה וטעמארע
 מילה(, מצות )הוא המלך בחותם חתומיםאנחנו
 בשמירה הוא דמלכא בחותמא משקר אינוובאם

 לו אין ח"ו בחותם במשקר משא"כמהמלך,
 צדיק נק' בלבד הברית בשימור ע"כשמירה
 הברית שומר שהוא דכית הצדיק, מיוסףכנודע
 יעזבנו לא י"י כי דרכיו בכל צדיק הואודאי

 לצדיק יאונה לא וזהו מלכד. רגליוהבנמור
 במעשיו האדם יפשפש כאשר . און כל)דייקא(
 וישוב בשוגג אפילו הגונים בלתי מעשיווימצא
 משמרת ג"כ יעשה עכ"ז בתשובה,עליהם

 אפ" לפגמו שלא הברית לשמירתלמשמרת
 אפילו במותרות ולהשביעו עין ובראייתבהרהור
 בהתבוננות וכיוצא מעבירה להנצל )רקבהיתר

 שלם וה" נקי ה" שבאם יאמין כיהמשכיל(
 עבירה שום לידו בא הי' לא בודאי הבריתבתיקון
 כאשר הלזו באזהרה עולם ימי כל העניןונרמז
 תשובה ע"י דהיינו העליון המזבח אל האדםיקרב
 ג"כ יזהר אזי עת, איזה על ווידוי וחרטהכשירה
 תשובה הוא זה לערוותו, ומשמרת כיסוילעשות

הנרצית
 ףלכל בווה"ק שאמרו מה לנו יונח אפשרובזה

 הברית, מחטא חוץ תשובה מהניעבירות
 ארץ הרעישו בספרתם הלא לב חכמי כלוהנה

 בפני שעומד דבר לך אין קיי"ל הלאומלואה,
 מ"ש ולפי ס"י. ובשאר בר"ח עיןהתשובה,
 התשובה מהני חטא לכל דהנה דה"ק לומראפשר
 הברית לחטא משא"כ חטא, אשר ההואלחטא
 רק זה, עון על רק בעשותו התשובה מהנילא

 השגגות כל ]על[ אפי' תשובה לעשותמחוייב
 דאילו הברית, חטא לו גרם זה שכל עשה,אשר
 וזה וכו'. לצדיק יאונה לא אזי בברית חטאלא
 בתשובה בר בזהר אחרת גירס' שיש מה ג"כהוא
 הוה לחטא תשובה מרבית שצריך ההנוסגי,

 תבין. ואתה לי נראה כןכנ"ל.
 אשה או א"ש ]ר"ה[: נשא פ, רכלה אנהקובס"

 וכו' האדם חטאת מכל יעשוכי
 ואשמ"
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 הכתוב. גזרת מובן אינו פשוטו עפ"י ההיאהנפש
 השוגג למה להבין צריך דהנה הענין,ויתפרש
 אך עשה ומה הודע, בלא שגג הלא כפרהצריך
 יאונה ולא ישמור חסידיו רגלי ית' ה' הלאהוא
 והנה בגמ'. מעשיות מכמה כנודע און כללהם
 לא והש"י בשוגג לאדם עבירה דבר באכאשר
 ועון חטא בידו יש שכבר הוא כרחך עלשמרו,
 דש שאדם מעונות יהי' ואפשר במזיד,כזה

 אינה הש"י אזי לשוב, לבו על שם ולאבעקביו
 שעי"ז כדי בשוגג זה מעין כזאת עבירה דברלידו
 איש וז"ש המזיד. על גם לפשפש לבו עלישים
 חט"א כי בשוגג, האדם חטאת מכל יעשו כיוכו'
 ואשמ"ה מקודם בודאי כי תדע אזי שוגג,הוא

 הנפש. רצון החנו נפש וז"ש במזיד ההיאהנפ"ש
 רצה א"ת עשו, אשר חטאתם את והתוודוע"כ
 בשוגג חטאתם עם לומר ורצה חטאתם, עםלומר
 לי, נראה במזיד מקודם עשו אשר אתיתוודו

 לעמו יכפר הטובוהשם

 פ"א )שבועות משולשת ברכה בס'ועד"ז
 אלמא וכו' תולה בד"ה תוי"ט .מ"ב(

 חסידיו רגלי דהש"י הם. ענושים ידיעהקודם
 ממנו ומדסילקו און כל לצדיק יאונה ולאישמור,
 א"כ במזיד, חטא אשר עק בידו יש ע"כהשמירה
 ע"כ ההיא, העבירה גם לו גרמו הקודמיםעונותיו

 אמת. י"י ומשפטי לכפרהצריך

 יגעמ'

 בימי מטתו שמשמש מי בזוהרשמבואר
 ידימהו וכי עם... להמון זה איןהחול...
 לילך הצדיקים צריכים כאשר ע"ז...הבי"ד
 החטאים כל על עמהם ידקדקו לדדגאמדרגא

כאלו...

 ויאמר ]ד"ה[: וישלח פ' דקלה אברא בס'וכתב
 אשר הנכר אלהי את הסירו וכו'יעקב

 בעת הוא ידוע וכו'..., ונעלה ונקומה וכו'בתוככם
 דנין אז למדריגה ממדריגה האדם נתעלהאשר
 בעת בדינו צדיק פי' שכבר הגם שנית, שובאותו
 רוצים כאשר הקודשת במדריגה ה"אשר

 יותר בדקדוק אותו דנין יתירא בדרגאלהעלותו
 הראשנן בדרגא היותו בעת נחשב שהי'והדבר
 להעלותו שרוצים הדרגא לערך למצוה, נחשבהי'

 הדרגא בערך כי וכו', ולשמץ לעון ח"ויוחשב
 והבן אחר. באופן להיות העבודה מחוייבהי'

 המשמש ובמקובלים בזהר מבואר הנההענין
 והנה וכו', כלתך ערות לאו על עובר בחולמטתו
 לא ומעולם בי"ד מיתות מחייבי הוא הזההלאו
 ע"ז. יענושו מטה של שהבי"ד ראינו ולאשמענו
 לא בודאי ההמוני לאיש דבודאי הואוהענין
 מטתו ששימש על מעלה של בבי"ד גםיענישו
 עליונה במדריגה לעלות יצטרך כאשר אךבחול,
 על עובר ההוא ענין יהי' ההוא הדרגא בערךאז
 הש"י והנה המצות. עניני בכל וכ"ה הנ"ל,לאו
 שכינתא כי שם, ושב אל בית עלה ליעקבאמר
 יתירא. בדרגא מתעלים והי' ביתא, לנטלאבעיא
 שלא הגם וכו', הנכר אלקי את הסירו יעקבואמר
 עד שהייתם הדרגא בערך נכר לאלקי נחשבהי'

 פשפוש צריך אל, בית ונעלה נקומה כעתעתה,
 נכר. לאלקי נחשב ההוא הדרגא בערך כימחדש,

 הדברים.והבן

 הנשמה חי(: ארת ה מא' )סית' יששכר גניובסי
 או ל"ת במצות י"י פי את עברהאשר
 נגזר אשר כפי להתגלגל צריכה הנה מ"עבביטול
 הכל וחי, וצומח בדומם גלגולה יהי' באיזהעל"
 צדיקים גם ולפעמים והחטא... הפגם גודלכפי

 אתה על להתגלגל עוד צריכין בג"עהיושבים
 שאי"צ בדגים מתגלגלים אבל קיימו, שלאדקדוק
 הזה הדקדוק אם להתבונן, וצריך שחיטה...לצער
 עפ"י לקיים המוכרח דבר הוא הצדיק קחםשלא

 בצ"ע... היושבים הצדיקים נשתנו מההתורה,
 ושארי דג... באתה כרגע לפעמיםיתגלגלו
 התורה עפ"י חוקם יתעלמו כשלאהאנשים
 הדקדוק דבר ואם בצער. שונים לגלגוליםיצטרכו
 למה התורה, עפ"י להתקחם מוכרח אינוההוא
 קל גלגול אפי' עי"ז להתגלגל הצדיקיצטרך
 המה הל התורה דברי הוא, הענין אכללדגים.
 עקידתם, דרכי המקובל כפי בפשוטיםהמצות
 אין עד נעלמים מצות המצות באהב ישאבל
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 ודור דור בכל מדע למשכילי מובניםחקר,
 בזהר הנאמר כענין לעתיד(. בה יתכוננו)וביותר
 ערות על עובר החול בימות מיטתו המשמשת"ח
 והיענשו ס"ד וכי תתבונן והנה תגלה. לאכלתך
 הענין אבל בי"ד, במיתת העובר אתהבי"ד
 מובן מדע למשכילי אבל כפשוטו, הואהאזהרה

 הצדיק יצטרך בזה כיוצא על הפסוק. מןג"ז
להתברר

 אות הדיבור )חלק מו מל"ח פקותיך דרךובסי
 שח"ח שכתב הזוה"ק לדעת גם נ"לט(
 וכו', כלתך ערות על עובר בחול מטתוהמשמש

 קיים בלא אבל פ"ו, מצות כשקיים דוקאהוא
 ואפילו קעביד ומצוה עובר אינו לקייםומכוין
 אינו כן גם ההיתר מן א"ע להשביע מכויןאם
 הח"ח על רק הוא בזוה"ק הקדושים וכוונתעובר
 כימים לילות ומשימים אומנתם תורתםאשר

 פ"ו מצות קיימו לא אפילו אפשר הנהלתורה,
 שפטר עזאי בן כדברי להם הוא החול ימותהנה

 חשקה ונפשי אעשה מה באמרו מפ"ולגמרי
 מעשיו כל לעשות בראשו עיניו והחכםבתורה
 שם עוד )וראה ועון חטא לידי יבא ולאלש"ש

 ו( אות הדיבור חלק אבמ"ע

 ]ד"ה ע"א( כ"ה דף )על דודאים ריחובסי
 תתן לא וכו' ומזרעך האומרמתניתין[

 כן לתרגם שאסור היינו וכו', בארמיותאלאעברא
 הוא אבל מקרא, של מפשוטו להוציאבציבור
 שתמצא וכמו יונתן כן תרגם ע"כ התורהמרמזי
 ת"ח על תגלה לא כלתך ערות פירשובזהר

 מענישין בי"ד אין וכודאי בחול, מטתוהמשמש
 מרמזי רק מקרא של פשוטו אינו הוא כיעליו

 בציבור כן לתרגם ואסורהתורה

 החכמה ללמוד יתחיל שלא כונתו אין..דודאי
 . לחיי"ם הכתוב כל יקי"ם עדהקדושה

 .. האדם כל זה אשר . כחכמה. מלעסוק ימתיןלא
 רמז קלה(. )אות דפרקא אגפא בס'וכתב

 שאינם בנים סתם )היינו הבנים .המשנה.
 לחפש בנסתרות ידיעה להם ואין פלטיןבני

 דמלכא(בגנזייא
 יוצאיי

 בתורתם חובתם )ידי

 התקשרות בסתם )היינו בקשריםותפלתם(
 לעשות ועבודתם בוראם באהבת א"עשמקשרין

 להם שאין הגם בזה, י"ח ויוצאין לפניו רוחנחת
 ויחודי העולמות בעליות הכוונות בפרטיותסייעה

 אשר פלטין בני )החנו מלכים ובני אבל(השמות,
 י"ח לגמרי יוצאין אין בבינה, הש"י להםחלק
 כללות הספירות, בכוונת )החנו בזגיןרק(

 וג' נהי"מ חג"ת מדות ז' היינו זגין נק'הספירות
 מלשון הוא וגם והבן בזגי"ן וזהו חב"ד,מדות
 האדם יאמר לבל והנה חיוורתא זוגיתאבהירות
 עול להקל וירצה בסודות לעסוק ראוי אינושהוא

 הנה בקשרים, סתם א"ע ויפטור ממנוהנסתרות
 אדם )כל אדם וכל בדבריהם( חז"לסיימו

 עיקר וזה האיצטלא, לזאת ראוימישראל
 צפית בני הדין ביום לאדם ושואלין ית',שעשועיו
 ע"פ )שהווה בהווה חכמים שדברו אלאבמרכבה(

 הש"י עכ"ז במרכבה( יודעים אינם אדם בניהרוב
 אליו ובשועו בדעת עני ענות שיקץ ולא בזהלא

 כנ"ל. בקשרים ויוצאין שמע,)בהתקשרות(
 אות המחשבה )חלק מג מ"ע פקודיך דרךובסי

 אמה יעוד המצוה ברמז נ"ל עודי(
 מארי דהנה הקבלה בחכמת לעסוקהעבריה
 העבריה אמה נק' ובריאה . כבריאה הםקבלה
 העבריה אמה יעוד מיקרי זה וא"ככנודע,
 דהיינו יעדנה, לבנו ואם הקבלה בחכמתכשעוסק
 ומה החכמה לזאת בנו את להכניסשיראה
 דאין בדין תתבונן כאשר הזה הענין ונעיםנחמד
 נוהג, שהיובל בזמן אלא נוהגת העבריהאמה
 שער עילאה אימא בסוד הוא דיוב"לידוע

 עילאה דאימא וידוע בינה, ערערי דנו"ןהחמשים
 העבריה אמה דין אין בזה ורמז בבריאה,מקננת
 בזמן אלא הקבלה( חכמת עסק )היינונוהג

 הוא באם כי עילאה( תשוכב )היינו נוהגשהיובל
 דמלכא. בגנזייא לחפש לו אסור ח"ו ברשעועדיין

 ית"ש. לפניו שלימה בתשובה יחזירנווהשי"ת
 כל אל דבר קנד(: )אות מהרמ"א לקוטיובסן

 אל תהיו. קדושים אליהם ואמרת בנ"יעדת
 לאותה ראשים שכולם רצ"ל בנ"י, עדתכ"ל

 ממשפחה הנולד האדם יאמר ולאאיצטלא.



קנה טובועשה יג-יד( )עמיהוספות מרעסור

 להתנהג ראוי איני אני כ"כ מיוחסתשאינה
 מעלות להשיג אוכל לא כי ובחסידותבקדושה
 שכל ולבעלי לגדולים שייך שזה הרמות,ומדות
 דבר ז"ש בתולדה. עב ששכלם מי משא"כזך,
 הוא קד"ש תהיו, קדושי"ם בנ"י עדת כלאל

 קדושת לקבל מוכנים ישראל כל כידוע,חכמ"ה
 וחכמות במושכלות ולהתעסק העליונההחכמה

 הענין הבן בפרד"ס. התורה סודותעליונות

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

 יג-ידעמ'
 .. החיצונים בו מתגרים זו בחכמההעוסק
 שנכנסו אותם מן אשר הסיבה הייעתה

לפרדס...

 ]פרשת ב לד, )זח"א צבי עטרת בס'וכתב
 ורכיי דעלמא[(. ורכיי ד"הבראשית,

 דף פנחס ובפ' עיי"ש לאסתמרא בעחןדעלמא
 ללמוד יש מהמוסר כמה אחי והנה ע"ב.רצ"ב
 אחר שמור להיות איך הלזה הקדושמדברי
 ונהירות בדביקות כשהוא השבת ואחרהתפלה

 יותר כי המדרגה מן ליפול שלא עצוםבהתלהבות
 המדרגה עד גדול והדביקות הבהירותאשר

 כל וכו' שלטא דסיהרא כיון ת"ח פההמבוארת
 עד נהורין אתוספן וחילהון דלתתא שמיאאינון
 דעלמא רביי ועכ"ז בעלמא ושסאן חדאיןכלהו
 ג"כ נמוסין גרדיני מתנשאים כי לאסתמראבעיין
 דכלהו בגין בעלמא וחטאן זה לעומת זהאת

 בשער וראה בוא כן כמו וחיל' וברבובחידו
 ואותן לפרדס שנכנסו ד' על שאומר מההיחודים
 האר"י מסר יחודים כמה וכן בשלום, יצאושלא
 ברשפי החיצונים בהם יתגרו ועלא לתלמידיוז"ל
 שכתב מה ודאה בוא היחודים. שלהוביאש

 ומפורסם נודע ובמסה ובהבערה על מנוחהבברית
 ר' כמו ונפיק דע=ל מאן זכאה טעם יבראעח"ש

 לומר ונוכל בשלום. ויצא בגילום שנכנסעקיבא
 היחוד תמיד מיחד קוהי' עקיב"א ר' בהומיילדיק

 החיצונים לסלק הדיקנא יחוד בסוד שםהמבואר

 אותיות י' עם עק"ב מנין אלקי"ם בב'לכוון
 סה"ע. בכוונת ועיין היחוד. עצם שבווהאלף
 דברים של עיקרן הוא זה העבודה טעמיוע"ד
 בסוד להיות עצום והדביקות ההשגה גודלאחר
 בצבא הוא אות שדרש וזה השם יראת ענוהעקב
 רבואות רבוא הצבאות כל השגת אחרדילי'
 משם אשר הי' הוא א' באות כלם ולכללםליחדם
 ומתיחדין ללכת שבים הם ושם הצבאות כליצאו
 גדולת מצד עצמן להקטין י' אות הואבאחד

 כלא עלמין כל וב"ש ב"ה כ"ע הבוראורוממות
 ענותנותו וע"י שמיא, בחיל עביר וכמצבי'חשיבין
 בשלום ויצא בשלום נכנס זה צדיק אותושל
 א"צ בשלום ונכנס היוצא הקדוש האיש זהוהנה
 ורבי"י וז"ש ונפיק, עייל כבר כי שמירה כךכל

 כאמור בשלום יצא לא עוד אשר היינודעלמא
 מילי רמז ובדרך כמפתח חוגר יתהללאל

 כי ילבב, נבוב איש לזה סימן אמרנודבדיחותא
 האיש הוא בשלום, ויצא בשלום נכנס ר"תנבו"ב
 ומצאת באברהם ז"ל כאמרם לבבות בשניילבב
 לבבו אלא נאמר לא לבו לפניך נאמן לבבואת
 צריך היה ולא נאמן א"א של הרע יצראפי'

 א'. וכ"ג ב' כ"ו וארא פ' ועייןשמירה

 ד"ה ויחי, ]פרוקת א רמז, )זח"א שםוערד
 ורובו וימררוהו ורובו[(.וימררוהו
 עיניך הסבי כד"א לגביה דרחימאבאסתכלותא

 שאומר חגה"ס בשער רבינו ]וכתב[ וכו'מנגדי
 והנה עי"ש. שבה דינין מרבוי עיניך הסבילה

 הצדיקים נשמות הם פלוגתא בעלי חציםהבעלי
 העולם מזה ומופרשים המופלגים פלוגתאבעלי
 אהבה בתגבורת וחפצם תשוקתם אשר לה'במ"נ
 עליון בצדיק בו ומתקנאים אש רופפי רופפיהאשר
 יותר מדרגה עוד להשיג דיוסף עלאהדרגא

 בגודל דרחימא באסתכלותא ומסתכליםעליונה,
 עליהם לקבל משא ועבודת עבודה עבודתאהבת
 אהבה תגבורת ומחמת שמים. מלכותעול

 כלים בג' כבדות מלחמות נגרם מתעוררהעצומה
 )האמור ות"ת ויסוד במלכות דדינא צדיקיבג'

 מרות, לשת במלכות וימררוה"ו צו"ץ(.בכוונת
 וישטמוה"ו קשת, רובה כארור ביסודורובנו



 החייםלעץ טז-יח( עמי סו ~לכו'הוספות ודרךהקדמהקנו

 כי והבן ודע יעקב. את עשו וישטם ובדעתבת"ת
 בקדושתם מתעצמים שהם ויותר לעו"ז זהאת

 ח"ו, אלוף מפריד נרגן הס"א כנגדםמתעצמים
 מנגדי עיניך הסבי וזהו חים. לעץ בהקדמתיעיין
 ואין אהבה, הסתכלות מגודל הדינים תוקףששם

להאריך
ובש
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 בזה והנה ד"ה )הקדמה הלולים קדש
 רבה ר"ח שאמר וזה דפליגו( מאיתבין

 הרצון בלבאי, והרהורית כוונת בעי חדזימנא
 ר"ל לכוון, בעי הי' ואז בקטנות אחד פעםשהיה

 במדריגות אז היה שלא מחמת לכוון אזשהוצרך
 תפלה עיון סוד הוא בלבו הרהר ואזאצילות,
 שמכריח מה יותר כי אדם, של עוונותיוהמזכיר
 ים המצולת ח"ו בו מתגרים יותר לכווןעצמו

 ודו"ק יכוון. שלא בכדי עוונותיוומזכירין

 טועמ'

 . ועון. חטא לכל שצריך וסיגופיםהתעניות
 העבר... עללהתחרט

 לשם ובהוספות לה הע' להלןראה

 טז-יחעמ'
 כו-כס[ ]והע' .. תתאה יראה העונש..יראת

 ]פרשת א סה, )זח"ב צבי עטרת בסירכתב
 עמלק גוים ראשית וע"ד ד"ה[(בשלח,

 וכתיב כו' אמחה מחה כי כו' ואחריתו ובג"ככו',
 הי' לא כי עמל"ק גוי"ם ראשי"ת נ"ב כו'תמחה
 ואחרית"ו לכן ראשית נקראת והיראה אלקים,ירא
 חייביא בי' לאלקאה רצועה זוטרתי יראההוא

 תתאה יראה והנה אבד עדי תהי' וא"ואחרית
 ולכן אותיות, הכ"ב רשומים ובה מלכות מדתהיא

 מוהר"ר הצדיק הרם בשדנו קדוש מפהשמעתי
 ימיו השם שריך הא8משיץ המבד"קנפתלי
 בר"ת נרשם אמ"ת חותם אשר פגשן בשובחננותיו
 מן ראש תוך סוף ואמת תמח"ה אמח"המח"ה

 מח"ה כי דכתיב כו' ואחריתו וז"שהאותיות.
 בזהר ירמוז וכו' תמח"ה וכתיב כו'אמח"ה

 הקדושים. לדבריוהקדוש
 יראה יראה. ד"ה י, מע' -צרה רגלרכסן

 לית מינמהו תאין סיטרין, לתלתאיתפריש
 אית דיראה, עיקרא וחד יאות כדקא עיקראבהו
 ולא בנוהי דייחת בגין מקוב"ה דחיל דאיהוב"נ

 וע"ד דממוני' או דגופי' מעונשא דחיל אוימותון
 דחיל דאיהו יראה אשתכח תדיר לי'דחיל

 אית א'(, יראה )הרי יאות כדקא שוי לאלקוב"ה
 דהאי מעונשא דדחיל בגין קוב"ה מן דדחילב"נ

 לאו תרין ב'(, יראה )הרי דגיהנם ועונשעלמא
 דאיהי יראה דילי' ושריפא דיראה עיקראאיזון
 ושליט רב דאיהו בגין למארי' ב"נ למדחלעיקרא
 מגדולתו להתבושש הרוממות יראת הנק')היא
 צמאונך לרוות וכשתרצה יענשהו לא אפי'ולירא
 היראה( שער בר"ח עיין ושליט, רב תיבותבהנך
 וכולא עיי"ש( דה )גם עלמין רכל ושרשאעיקרא
 ארעא דיירי וכל דאיתמר כמה חשיב כלאקמי'
 דאתקרי אתר בהאי רעותי' ולשוואה חשיבין,כלא
 ד' יראת חיל אשת המלכות לתקן )היינויראה

 לא אי ווי אימא אי ווי ואמר ר"ש בכהעמש"ל(
 מלכות )היינו שרי קדישא דיראה באתר וכו'אימא
 בהשתלשלות )היינו רעה יראה אית מלרעשמים(

 עד שבמלכות היראה מדת למדריגהממדריגה
 היא ושם התחתון העשי' דעולם לקליפההגיע
 וזה דקליפה נוק' הכוונה באפשר רעה,יראה
 אמר הרקיע ובזהר נ"ל אלקים עשה זהלעומת
 ואיהי ומקטרג ומחי דלקי הס"מ( עלהכוונה
 בגין דדחיל ומאן לחייבייא לאלקאהרצועה
 לא דאיתמר כמא ומקטרוגא דמלקיותאעונשא
 לחיים, ד' יראת דאיקרי ד' יראת ההיא עלי'שרי'
 ואישתכח רעה יראה ההיא עלי' שרייא מאןאלא

 )היינו רעה יראה רצועה ההוא עלי'דשרייא
 יראת ולא עונשין( לידי ומביאתו עליושמקטרגת

 דעת ראשית ד' יראת דאיקרי אתר כך ובגיןד',
 פיקודין שארי לכל ויסודא עיקרא ודאאיקרי

 נסיד לא כולא, נסיר יראה דנטיר ומאןדאורייתא,
 תרעא דא דהא אורהתא פיקודי נטיר לאיראה
 עיי"ש( ע"ב י"א דף בראשית )זהר וכו'דכולא
 שכתבו מה הדברים מכללות מזה לנו יצארגונה



 טוביעשה סו-יח( )עמ'הוספות מרעסור

 יחשוב שלא בספרתם הלא דורינוחכמי
 עונשץ עליו יבא שלא במחשבתו ויהרהרהאדם
 יפול כאשר רק דינים, עליו ממשיך ח"ו בזהכי

 ליראת אותן יעלה כאלה יראותבמחשבתו
 עליו ויפול ית' ברוממותו יחשוב דהיינוהרוממות
 כתבו ואעפ"כ מגדולתו. ויתבושש ופחדאימה
 עליו התאווה התגברות האדם בראות המוסרספרי

 היראה נבראת ולזה העונש, ביראתישרפנה
 התגברות נגד וצנה מגן להיותה הלזוהקטנה
 דכלה(. )באגרא אצלינו הענין ונכתבהתאווה,
 מהרס"ב הקדוש הרב כתב האלה הדבריםועפ"י
 אלקים יראת אין רק יצחק שאמר מה עלזצוק"ל
 אהבת אין רק הל"ל דלכאורה וכו', הזהבמקום
 באהבות עוסקים אותם שראה כיון וכו'אלקים
 יראת אפי' דה"ק ז"ל הוא וכתב דניאוף,רעות
 הי' דאילו כאן אין הדין עונש יראת שהואאלקים
 את שורפת היתה הזאת היראה עכ"פלהם

 והבן וכאמור, רעותהתאוות
 נא הנה ]ד"ה[. תולדות פ' רכלה אבראובש

 ל"א לדקדק יש וכו', ידעתי לאזקנתי

 אך הווה לשון אדע לא הל"ל עבר, לשוןידעת"י
 לעצמו להביא וציוה לברכו רצה דהנההוא,
 ענין ומה מטעמים, מעדנים ולשתות לאכולמאכל
 הגדולים הצדיקים ענין דזה הוא אך לברכותזה

 לבב, ובטוב בשמחה ית' להבורא עבודתםשכל
 אזי רוה"ק עליהם שתשרה כשרוציםובפרט
 העצבות כי לבב, ובטוב בשמחה לבם אתמטיבים
 וזה ורוה"ק העבודה ומונע בעיניהם מגונהדבר
 בה, מסובין שח"ח וסעודות מצוה סעודתעניני

 לרוה"ק לבם את משיבין הגשמיי התענוגשע"י
 על יצ"ט אדם ירגיז לעולם חז"ל בדברי מ"שוזה

 תכיר לאו ואם וכו' לאו ואם מוטב נצחויצה"ר
 מק"ש יותר בדוקה רפואה הוא המיתה יוםלו

 וינצל תיכף לו יזכיר שלא המניעה היא מהותורה,
 לעורר מהראוי שאינו בוודאי הוא אך רעמכל
 לא אם עצבות, לידי המביאה הלזו פחותהיראה
 היצה"ר, נגד לו עוזר שאין שיראה ההכרח צדעל
 על יעבור ולא עצבות לידי לבא לו מוטבע"כ

 שיש ומן כל אבל היצה"ר. לעצת לשמועהתורה

 אחרת תחבולה באיזה יצה"ר נגד לעמודבאפשרי
 המיתה יום ומזכרון העונש מיראת א"עירחיק
 לבבו ירע עי"ז כי עצבות, לידי יבא שלאבכדי
 ממנו ויסתלק בשמחה הש"י את יעבודולא

 מאוד נצרכת הלז הפחותה שהיראה הגםהרוה"ק.
 כגדולות ושם יד להם אין אשר מצבלשפלי
 יראה היא הערך לגדולי ית"ש, עבודתוונפלאות
 אית בראשית בזוהר הענין כמבואר מאוד.פחותה

 ע"ש. וכו' יראה ואיתיראה

 הי' אך היראה, מדת מדתו אבינו יצחקרהטה
 מתוך שהוא הרוממות ביראת תמידמתנהג

 העונש. יראת דעתו על עלתה לא ומעולםשמחה
 עליו שתשרה רוצה שהי' בכאן הענין הי'וזה

 גזר אשר את קדשו ברוח לברך ורוה"קהשכינה
 לעשות צוה אזי הברכות, אליו שראוייןהבורא
 עליו תשרה ואז לבבו את לשמח מטעמיםלעצמו
 לומר רוצה שהי' הכוונה אל נבא ובזהרוה"ק
 ע"כ לברכו, שרוצה דהיינו הנרצה העניןלבנו

 לו יעשה ע"כ שמחה מתוך זה שיהי'בהכרח
 הלא לבנו הדבר לו יקשה שלא ובכדימטעמים.
 ע"כ עושה, זו מה ושמחה היראה, מדתמדתו
 א"ע שמר שמעולם לבנו והודיעו מאמרוהקדים
 זקנתי נא הנה תראה הלא ואמר הפחותהמיראה
 לא מעולם מותי, יום ידעתי לא עדייןואעפ"כ
 המיתה יום הזכרת ומחשבתי בידיעתי זאתעלתה
 ביראת מתנהג אני רק הפחותה, יראהשהוא

 ורוחב מצוה של שמחה מתוך הבאההרוממות
 והבן. וכו' נא שא ועתה כן עללב,

 אמר יעקב אף . מדרש ]ד"ה[. ויחי פ, שםרערד
 שנטה בשעה אימתי אבותי, עםושכבתי

 אדם ירגיז לעולם רז"ל אמרו הנה עכ"ללמות
 וכו' בתורה יעסוק לאו ואם מוטב נצחו וכו'יצ"ט
 המיתה יום לו מכור נצחו לא ואם וכו' ק"שיקרא
 כיון לדעת והקשינו וכו' נמוח הוא אבן אםוכו'

 למה ודאית בדוקה רפואה הוא הלזושההזכרה
 עפ"י שהוא בזה ואמרנו תיכף לו יזכירלא

 פחותה יראה היא הזאת שהיראה בזההאמור
 ברירה כשאין רק ח"ו, לאלקאה רצועהוגורמת
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 יבא ולא הלזו ביראה להשתמש הצורך מןהנה
 להזכיר לצדיקים נאות אין ולפי"ו ח"ו, חטאלידי
 הרוממות ביראת משתמשים הם רק וכו'יום
 בדרך הוא וכו' הולך ואנכי שאמר אברהםוהנה
 אבל אמות, בטרם אדרבא אמר יצחק וכןתפילה
 כגוזר כזאת אמר למה וכו' ושכבתי שאמריעקב
 וכו' כשנטה אלא דה אמר שלא אמר לזהבודאי,

 הזמן. הגיע שבודאיוידע
 תרין אלקי"ם, ירא"י ]ד"ה[. יתרו פ' שםועוד

 כל ואספרה שמעו לכו ואידך דיןבמסורה,
 יראה אית דהנה המסורה, רמיזת אלקי"םירא"י
 תתאה יראה הוא דא העונש יראת אית יראהואית

 ב"נ למדחל דיראה עיקרא אבל דינין, ח"וומעורר
 ושרשא עיקרא ושליט רב דאיהו בגיןלקוב"ה
 המלך את הרואה כדמית והוא עלמין,דכל

 שלא שיודע הגם ממנו היראה לו מגיעבכבודו
 ענין אמיתיות בהתבוננו עכ"ז מאומה לויעשה
 ומלך בני י"י את ירא וזהו היראה, לו מגיעהמלך

 ג"כ תתאה היראה צורך אבל עליך.המליכהו
 הרעה. מדרכם ישובו הרשעים על מוראלהטיל
 תתאה ליראה ג"כ לשופט הצורך מן ודאיוהנה
 יראה הוא אמ"ת מאנש"י צריך בעצמו הואאבל
 הדין( יראת )החנו אלקי"ם ירא"י וג"שעילאה
 תתאה, ליראה צורך ולמאי כנ"ל אמ"תאנש"י
 יראי כל ואספרה שמעו לכו וו"ש לספר.היינו

 והמ"י. קצרתיאלקים.
 בית מול בגיא ונשב : ]ד"ה[ ואתחנן פ' שםועוד

 קדחם מפה הפסוק רמז שמעתיפעור.
 מ"כ ועי"ש מו"ה מ"ק הק' הרש אדמו"רכבוד
 כשנשב רצ"ל בגיא ונשב וצללה'ה, לובליןבק"ק

 שהוא גיא כמו רוח ובנמיכות ובשפלותבהכנעה
 פעור הבית כורתים אז פעו"ר בי"ח מו"לנמוך
 נראה הקטן ולי קדוש. פה עכ"ד הקליפהשהיא
 פעור הקליפת כי שקמלתי מה עפ"י לפרשעוד
 ממותרות נהנה היא כי למותרות המפתההיא
 הגוף. מוחצות לפניו שמקריבין עבודתוכנודע
 ומשגל ושתי' מאכילה המותרות אחר הרודףוהנה

 לזה, המסיתו פעור קליפת היא תאותולהרבות
 אדם ירגיז לעולם מרו"ל לזה היעוצה עצהוהנה

 יעסוק לאו ואם מוטב אזיל אי יצה"ר עליצ"ט
 יום לו יזכיר לאו ואם כו' ק"ש יקרא כו'בתורה
 יום הזכרת אם יקשה לכאורה והנההמיתה.
 ידו על מעכב מי בדוקה יותר רפואה היאהמיתה
 ולמה והק"ש התורה קודם תיכף ידו עלשיזכיר

 יראה אשר עד אחרות רפואות לעשות להמתיןלו
 הוא הענין אך ההיא. הרפואה יקח או יועילושלא
 העונש, יראת למשכיל פחותה יראה היא באמתכי

 וגם ההיא, היראה ענין שגינו בזוה"ק העניןכנודע
 את לעבוד יכול יהיה ולא לעצבות יבואעי"ז

 היראה נבראת ולמה לבב, ובטוב בשמחההבורא
 היראה זאת שעיקר האמת חכמי כתבוההיא,
 רעות התאוות לשרוף העונש יראתהיינו

 האדם רואה אם לכן האדם, עלהמתגברים
 עליו מתגבר הגוף למותרות המסיתושיצה"ר
 הארת לו מועיל ואינו שלו החומר ונתעכרביותר
 להכניעו הוא ההכרח מן אדי להכניעו,התורה
 יום ובהזכרת הפחותה ובהיראה הלזבעצבות
 אשר המדומיות תאוותיו כל יבוטלו שאזהמיתה
 הגוף הרכבת תרקב ידם ועל המה וריקהבל

 שנהנה מחמת התולעת ודין הקברבחבוט
 כנודע.מהמותרות

 במקום רצ"ל בגי"א ונש"ב בפסוק יפורשרזה
 בדעתינו להתיישב ההכרח מן ברירהשאין

 שהיא והגם הקבר, הוא בגי"א האדם היותענין
 מו"ל הוא, ההכרח מן עכ"ז ועצבות פחותהיראה
 פעו"ר בי"ת קליפת לנגד רצ"ל פעו"רבי"ת
 להמלט בנפשו עצות ואין המותרות אחרהרודף
 ועתה ידוקדק וזה זה. לו להזכיר צריכיןממנה,
 רצ"ל המשפטים, ואל החוקים אל שמעישראל
 ומשפטים חוקים יועיל באפשר תבחין כעתועתה
 אין כי בראותך אך וק"ש, ועבודה תורההפנו
 בגיא ונשב אז שלך החומר בהתעכר ח"ומושיע

 וכנ"לוכו',
 יצורף סא(: )צירוף בראשית בצירופי שםועוד

 במ"ב נרמז בזוה"ק עיין יר"שבא"ת
 הרוממות יראת היא היראה ועיקר דיראהפקודא
 אד"ם ב"ן ר"ת והוא כראשית ,"ב דףעח"ש
 העולם לפגעי ומעותד אדם בן ויהוא הגם)רצ"ל
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 תיר"א רק( יראתו תהי' זאת לא אעפ"כח"ו
 רב דאיהו בגין )היינו שמ"ו רוממו"תירא"ה
 הוי' בשמו מרומז שזה כו' ושרנ"א עיקראושליט

כנודע(.

 מהות ב( )אות ח הקדמה פקודיך דרךובס"
 יא( )דף בראשית הזהר ז"להיראה,

 קדמאה... פקודא הוא הדא אלקים בראבראשית
 בנוהי דייחון בגין מקוב"ה דדחיל ב"נאית
 בגין למאריה ב"נ למדחל עקרא דאיהייראה
 וכלא עלמין דכל ושרשא עקרא ושליט רבדאיהו
 אתר בההוא רעותיה ולשואה .. תשיכי כלאקמי'

 התוארים אלו על לעמוד )הרוצה יראהדאיקרי
 כבוד ומחותני ר"ח בס' עחן וכו', ושליטרב
 מהרצ"ה המפודתם המקובל החסידהדב

 הנכבד השם של אותיות ד' על זה ביארשלש"א
 ומ"ש השי"ת יוכנו אם כזה ידובר אי"הוהנורא
 ירא"ה, דאיקרי אתר בההוא רעותיהולשואה
 במקום ומאוייו רצונו לקשר הכוונה לפשטקרוב
 מעשיו שכל הקדושה השכינה היינו יראההנקרא
 השכינה עבור רק ותשוקתו חפצו בהםיהי'

 ותהי' שלים, ביחודא דודה עם לקשרהולתיקונה,
 ואמר ר"ש ככה תמיד( כה דבוקה ומחשבתורצונו
 בגין דדחיל ומאן שרי קדישא דיראה באתרוכו'

 ז"ל ל"ב תיקון ובת"ז עיי"ש דמלקיותא...עונשא
 חכמה ראשית אתמר ועלה יראה קדמאהתקונא
 העתקתי דחילו. ואית דחילו דאית י"ייראת

 לעורר להבא למזכרת להיות האלההמאמרים
 רחבים האלה המאמרים ביאור אבל ביראה,נפשו
 רק באנו לא וכעת בם. לדבר הש"י יזכני ים,מני

 לכל בחיוב היא אשר היראה מצות בעניןלדבר
 בכל ובפרט הישראלי, איש לכל זמן ובכלעת

 דמהות תתבונן והנה מצוה ובכל ותפלהתורה
 ולא הרוממות יראת הוא לכל המסורההיראה
 גודל במחשבתו להתבונן והיא העונש,יראת

 ויתבושש ופחד אימה עליו ותפול ית"ש,רוממותו
 הוא איך יתבונן כאשר מרעיד ויעמודמגדולתו,

 דעות תמים לפני עומד בדעת מעוטהברי'
 אשר הא"ע והנה יספור. צעדיו וכל עליוהמשגיח

 אור והאיר הלש כיראה נפשו את הרגילכבר

 ויראת לטבע, הענין לו שב חומרו, ונזדכךנשמתו
 כמו התעוררות, בזולת בלבו צפונה תמירי"י

 אין גדילתו ורואה תמיד המלך בהיכלהעומד
 רק בגדולתו לחשוב הלב להתעוררותצריך
 שכבד מי אבל בלבו תקועה היראהממילא
 מהיראה מונעו חומרו הנה עדין, חומרוומגושם
 מחויבת מצוה היא הנה ועכ"פ מתיירא.ואינו

 שיזכור עת בכל כעיוניו לעורר דגבראאקרקפתא
 שיתפעל בכדי שכלו כפי בגדולתולהתבונן
 וע"כ בזהר, כאמור דעת ראשית היא והנהביראה.
 רעיונו לעורר מחוייב ממטתו בעומדותיכף
 ויתבונן היראה, של עשה מצות לקיים ע"עולקבל

 שיזכור פעם בכל וכן שיתפעל עד ית"שבגדולתו
 ואם ומצוה ותורה תפלה כל קודםומכש"כ
 אעפי"כ הנה יתפעל, לא חומרו גשמיותלגודל
 את שהתעורר כיון בקטנות היראה מצותקיים
 נפשו להתעוררות לו לעזור מהש"י ויבקשנפשו
 יצחק אברהם באבהן א"ע יסייע וגםבפועל
 והיא אחריהם, לבניהם היראה שהורישוויעקב
 זכות יזכיר ע"כ הישראלי איש כל בכחעכ"פ
 מחשבותיו( עמקו מאד התה"ש בם' )עייןאבות
 אלקים בניקוד הוי"ה שם לפניו לצייר נ"לוגם

 . כיראה. וכנקוד שב"אובניקוד

 דף על הזוהר )הקדמת מהרצ"א הגהותובס"
 בההוא רעותי' ולשואה ]ד"ה[ ע"ב(י"א

 תשים שום שמים מלכו"ת יראה. דאקריאתר
 עליך. אימתו שתהיה מלךעליך

 לעולם . ]ד"ה[ ע"א( רב דף על )מקץ שםועוד
 באורייתא ישתדל לאו ואם וכו' אדםירגיז

 באין הוא כו' דמותא יומא ליה ידכר וא"לכו'
 מה כל אבל ביותר עליו מתגבר כשיצרוברירה
 בגמ' הוא וכן בתורה ליה לתברא ישתדלדאפשר

 ע"ב. י"א דף בזהר עייןדילן

 ה' דף מאימתי פרק )על תעלומה מגידובס"
 ודומו עד וכו' ירגיז לעולם ]ד"ה[:ע"א(

 הרבה בו להתבונן הצורך מן הזה המאמרסלה.
 כל הם הללו הרפואות הנה ההרגזה... מהווכו'
 למה ויקשה משלפניו, בדוקה יותר רפואהאחת
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 לו יזכיר בדוקה היותר הרפואה תיכף יעשהלא
 הגדול הרב דברי עפ"י לבאר ונראהוכו'

 מקרוב, הנדפס התנגע מ' בעל ז"להמפורמם
 המצות דאותן הכונה וכו' יצ"ט אדם ירגיזלעולם
 מובטח אין בהרגלו כבר שעושה ומע"סתורה
 בזה עושה שאינו כית מהיצר, לשמירהבזה

 מחויב אבל בהרגל, כבר להיותן עמומלחמה
 יהי' וזה מהרגלו יותר תמיד שיעשה עמולהתרגז

 פעם בכל שמחליש להיות מעולה לשמירהלו
 האדם עבודת עיקר זה והנה היצר אתבזה

 האדם יפטר לא ומזה המונע, החומרלהחליש
 תכלית זה כי שבעולם, הרפואות כל בעשותואפי'

 עלינו יקשה לא וא"כ האדם, ברפואותהמכוון
 יפטר לא מזה כי בדוקה, היותר הרפואהיעשה
 אפילו רצ"ל וכו' ירגיז לעולם וז"שלעולם.
 תיכף לו יזכיר לא והנה הרפואות... שארבעשותו

 הגדול, ההכרח אחר רק יעשה לא רזה וכו'יום
 כמ"ש דינים בזה ומעורר העונש יראת זהכי

 לזה התאות לשרוף ההכרח אחר רקבזוה"ק
 הלזו... היראהנבראת

 יזעמי
 ושבש"א... עיקר"א ושלי"ט... ר"ב שבחיןה'

 פירשנו כן חשיכין... כלא כלהוועלמין
 הזוהר. בהגהתהמאמר

 ]פרשת ב יא, )זח"א צבי עמרת בס'וכ"כ
 ושליט[(: רב דאיהו בגין ד"הבראשית,

 ר"ב, הו' כי שבשם, ו"ה זו"נ סוד ושלייטר"ב
 מלכות סוד ושלי"ט הז"א, הוא רברבאאילנא
 ואמא אבא ושרמ"א ועקר"א אחרונה. ה'שמים
 יו"ד האמתי העיקר הוא כי אבא סוד עקר"אי"ה,

 בה כי אמא ושרש"א אליו, טפלה ואמאשבשם
 סוד הוא חשיבי"ן כל"א קמי' וכלא זו"ננשרשים
 מחשבה לית כי אין בשם המכונה אנפיןאריך
 אתר בההוא רעותי' ולשוואה כלל בי'תפיסא
 המלביש סתימאה מוחא סוד יראהדאקרי

 וכן העיקרית. היראה סוד שם דעתיקלגבור"ה
 עיין הוי' אותיות ד' נגד מכוונים עונשיןהר'

 חשיב דקא בחי' ד' נגד והם המטה, שעלבק"ש
 וכו' ושליטרב

 יט-כעמ'
 למשכיל מהראוי בודאי האלה הדבריםלפי
 לו יזמין והשי"ת העולם בעסקי לעסוקשלא
 והזהב הכסף לו יספיק מחסורו... דיבודאי
 המסבב  והקה"ת בנ"א כללות אצל הואאשר
 המצטרך... בעת לו להמציא יסבב הסיבותכל

 מ"ו(: פ"ו )שבועות משולשת ברכה בס'וכתב
 שבע"פ בתורה רבותינו קבלת..הנה

 ית"ש בגזירתו נתערב כסף אם מפרשתדהפסוק
 להשיג הבשריי כח שקצר והגם שומרין,לפרשת
 אשר י"י בסוד להבאים רק כאילין עילאיןרזין
 תעלומות גילה להם בבינה הש"י להםחלק

 אשר לכל רפיות עכ"ז ויותירו, וישבעותאכלו
 רמז איזה בכ"מ להתבונץ יכונה ישראלבשם
 בתורה לרמז דיש ונ"ל שכלו. קוט כפיופשט
 שומרין, בפרשת הוא כס"ף אם שפרשת מהבכאן
 ילבש, וצדיק יכין דכתיב הא להשמיענושהוא
 והוא חוטא חיל לצדיק צפון וכו', ידע ולאיצבור
 עולמו שמסר ברוך ע"ב[ מ' דף ]ע"ז רבימ"ש

 וכתב אלו בדברים ז"ל הרמב"ם והאריךלשומרין,
 הוא כי ובהו, תהו העולם הי' המשהגעיםלולי
 רבה ביגיעה נפשו למסור האדם מן גדולשגעת
 וזהב, כסף לאסוף בכדי ובנהרות בימיםבסכנות
 ויבלה ובירנות מגדלות לבנין יוציא הכסףומזה
 וישארו הארץ כל בדרך ילך הוא ואח"כזמנו,

 גדול שגעת לך ואין לאחרים, והמגדליםהכספים
 הנה לשומרין, עולמו מסר הש"י אבלמזה

 עצמו ומסכן ונכסיו כספו שומר הזההחוטא
 ובזה וח"ח. צדיק איזה עבור הכל הואעליהם,
 יאמ"ר אש"ר נאמר כסף אם מפרשת אשר]יונח[
 השומרין כי שומרין, בפרשת ז"ה הו"אכ"י

 זה, הוא כי הש"י יאמר אשר למי הכסףשומרין
 ברמז והתבונן דוק ההוא. הכסף משפט לואשר
 שנרים בס' גם הענין ]וכל נכבד. דבר והואהזה,

 יא[. אות משניות לקוטינחמדים



 קסא טובועשה כא-כב( עמי כא עמ' כ )עמ'הוספות מרעסור

 כא-כבעמי לשם[ ובהוספות נו נה הע' להלן]וראה

 כעמי

 קוב"ה יחוד החנו שמי"ם עם הש"מליחד
 .ושכינתה

 לשם. ובהוספות קמג הע' להלןראה

 כאעמ'

 אשר מעשה באיזה נלכד פעם באיזה ח"ואם
 זה בשביל אחור נסוג יהי' אל יעדנה,לא

 קדושתו.לעזוב

 לעוסק שצריך מה פז. עמ' להלן גםראה
 בנפלו אחור נסוג יהי' שלאבחכמה

 וכו' ממדריגתולפעמים

 אמנם ד"ה )קדושים בהראל בית בס'וכתא
 הוא זה והנה בפשטים(. המקראהיותו

 יסתכל שלא תמימה ד' בהורת להולכיםשרש
 יזרע, לא רוח שומר כי בהדרגה, הולך אםתמיד
 באיזה אם הגם לד', נפשו שפיכות בכ"פיראה
 כאיל לדלג לבו את יאמץ ממדריגתו נפלפעם
 עד ולרדוף חניכיו להריק באהבה שור ידלגפסח

 מגעת. אוידומקום

 יכול המדרש בדברי להעמיס ג"כ אפשררזה
 דוכתי בכמה דרשינן תהי' כיכמוני,
 אי מחומר הקרוץ האדם והנה תהא,בהווייתו
 ובהכרח אחת במדריגה תמיד לעמוד לואפשר
 כמוני יכול וזה כנודע, השכל לקטנות ויבאיפול
 קדושתי אני קדוש כי ת"ל אחת, בהוי' תמידשאני
 הוה היי עומד בהווייתי אני מקדושתכם,למעלה
 מי אל עומד, בקדושתי למעלה תמידויהי'

 תהיו אתם אבל קדוש. יאמר ואשוהתדמיוני
 פעם לפנים פעם הולך עמידה, בליקדואוים
 למעלה שהארכנו כמו והשעה הזמן לפילאחור

וכו'.

 ח"ו הברית פגם מן לידו עבירה דברבבא
 עד הלב באומץ וחרטה וידוי תשובהועשה
 דלתי על והקיש בקרבו לבו ושברדכא

הרחמים.

 כמ"ש החכמה, להשגת היא הכרחית זוותשובה
 אות ד, מא' )תשרי, יששכר בניבס'

 עמודא דא כגונא ז"ל ג' תיקת בת"ז הנהכס(:
 לנביא אישתמודע לא הוי"ה דאיהודאמצעיתא

 כל ת"ח וכו', אדנ"י דאיהו בהיכליה אלאוחוזה
 בשכינתא רשים דיוקני' ברי"ת אות דנטרמאן
 דיוקניה באורייתא דאישתדל ומאן נק'וצדיק
 יש מזה הנה עכ"ל דאמצעיתא כעמודארשים

 אפילו בתורה מושכלות להשיג דא"אלהתבונן
 ואפי' הברית, חטא תיקן לא כשעדיין בההשתדל
 אינו לאמתה הלכה לכוין דהיינו התורהפשטיות
 עמודא דהרי גדול, למדן הוא אפי'יכול

 לא ליעקב( אמ"ת תתן דאמ"ת, )דרגאדאמצעיתא
 היינו כהיכלי' אלא לנביא אפי'אישתמודע
 ראוים ברית אות דנטיר מאן והנהשכינתא
 אע"פ ח"ו, נסיר דלא מאן משא"כבשכינתא
 רשים דמשתדל מאן והנה בתורהשמשתדל
 עמודא הרי אעפי"כ דאמצעיתאבעמודא

 אלא וחוזה לנביא אישתמודע לאדאמצעיתא
 בתשוב"ה להרהר מהראוי ע"כבשכינתא.
 התורה, לימוד קודם הברית עון עלבפרטות

 הדבר. הבן ויסלח. יכפר הטובוהשם

 עיר אל תקרב כי הפרשה רמז בדרך דרשנורכזה
 )להטות עלי' להלחם הגוף( היינו)קטנה

 וקראת התורה( אל וחושיו וכוחותיו הגוףאיברי
 מתחילה תראה )היינו לשלום )מתחילה(אלי'
 שלום אם והי' כידוע( שלום דברית דרגאלתקן
 השלו"ם( מדת מן נענה שאתה )שתראהתענך

 בתורה, החכמ"ה אורות לך )יפתחו לךופתח"ה
 בחוכמת"א בראויית בחכמ"ה, פתח"הפיה

 ניקוד הוא הפתח ונקודת חכמ"ה.ראשית
 חכמה[ ]ואאלפך אלף האותיות ראש וכןהחכמ"ה

 לך ופתח"ה וזהו בפתח הברתה ראשיתהנה



 החייםיעץ כא-כב( )עמ'הוספות ודרךהקדמהקסב

 עמך תשלים לא ואם בתורה( חכמה לךיושפע
 דעבירה יצרא )שעדיין מלחמה עמךועשתה
 ברית מדת עדיין השלמת לא בחימוםאצלך

 תשוב"ה לעשות תשתדל עליה ומר"תשלו"ם(
 בר"ח עיין ציר"י. נקודת דבינ"ה דרגאעילאה
 לא הכרית דלפגם כזהר דאמרו הא עלשכתב
 דבר לך שאין קיי"ל הרי והקשה תשובהמהני

 דתשובה דרצ"ל ותירץ התשוב"ה, בפנישעומד
 תבין ולפ"ז עילאה תשוב"ה רק מהני לאתתאה
 תשוב"ה ציר"י נקודת ממקום עליה וצרתמ"ש
 תוכל הזה מענין ציר"י נקודת בינהעילאה
 בעיני נפלא פעמים כמה הוא אשר הדברלהתבונן
 בתורה מפורסם איש לפעמים יהי' אשרההמת
 לאמתה, הלכה לכוין יוכל ולא צח שכלובעל

 הנראה בהיפוך הלכה איזה פשט אומרולפעמים
 שלמד לתינוק המבואר מן היפך דין ופוסקלעין
 ולא הברית חטא תיקן לא שעדיין לפי והואספר,
 לו א"א ע"כ העיון קודם )עכ"פ( בתשובההרהר
 דאמצעיתא( דעמודא דרגא )הוא האמ"תלהשיג

 יצילנו. הש"י האמ"ת. היפך ח"וורואה

 תקרב כי ]ד"ה[ שופטים פ' הכלה אנהלובסי
 האלו הפסוקים וכו' עליה להלחם עיראל
 העיר אל תקרב כי דעת לאדם ומוריםמרמזי'
 עליה להלחם הגוף( איברי קטנה העיר)היא

 אשר הרעות מדות מכל ולשוב תאוותיו)לכבוש
 עצה אזי הגוף איברי דהיינו העיר אנשיהורגלו
 לשלו' אליה וקראת התשובה( בכללותהיעוצה

 כשלימות הוא אם שיפשפש הכולל דבר הוא)זה
 שהוא בריתו פגם לא אם דהיינו השלו'במדת
 הוא זה כי שלום, ברית צדיק יסוד למדתמרכבה
 העבירות ולכל המצות לכל ומצב ומעמדהיסוד
 שביל הוא כי ידעת כבר כי הברית, בפגםח"ו

 עילאה לצד ומילין האיברים, כוחות לכלוצינור
 דבר את כיום נא דרוש המקובלים בדבריידוע
 האדם בריאת עיקר ידוע והנה בספרתם. הלאי"י

 לצורך הדבר" כל לעשות ית' בגדולתולהתבונן
 חכמת לזה ללמוד וצריך קומה, שיעור לתקןגבוה

 הברית פגם תיקן לא שהאדם זמן כל וידועהאמת,
 הענין כנודע בורי' על הזו החכמה משיגאינו

 הכרית דלחטא כזוה"ק מבואר והנהממקובלים
 כפשוטם אינם שודאי בר"ח ופי' תשובה מהנילא

 אך התשובה, בפני שעומד דבר לך איןדודאי
 רק תתאה תשובה מועיל דאינו היאהכוונה
 ספירת היא עילאה תשובה וידוע עילאהתשובה
 האדם כעשות והנה מרומים, בגבהיהכינה
 פגם לתקן הבינה אור להאיר עילאהתשובה
 להבין החכמ"ה אור בו יאיר אזיהברית

 ריעין תרין הם חו"ב כי האמת, חכמתבמושכלות
 הבינה אור בו מאיר וכשאין מתפרשין,דלא

 החכמ"ה. אור בו יאיר לא ממילא הפגםמחמת
 תענך שלום אם והיה הביאור אל נבואובזה
 פגם בך נשאר שלא השלום מדת לךשיענה
 סוד שהוא החכמ"ה מדת לך יושפע לךופתח"ה
 להבין בחכמה פתחה פיה בסוד הפתחנקודת

 עבודה לעבוד האמיתיות החכמהבמושכלות
 בה נמצא העם כל והי' וזהו גבוה לצורךשלימה
 לך )להעלות למס לך יהיה האיברי'( כל)דהיינו

 לא ואם שלימה( )עבודה ועבדו"ך מחסורך(די
 היצרא דהיינו מלחמה עמך ועשתה עמ"ךתשלים
 עדיין ניתקן שלא מחמת בקרבך בוערדעבירה
 לא אזי עכירה, גוררת עכירה אזי שפגמתהפגמים
 ירחק כי הלזו הנפלא בחכמה י"י את לעבודתוכל
 תאיר עליה, וצר"ת העצה זאת אזי החכמה,ממך
 ציר"י נקודת שם אשר הבינה אור קטנהבהעיר
 הבינה אור בך ובהאיר כאלקינו, צייר איןבסוד

 הם כי החכמה ג"כ בך יאיר אזי עילאהתשובה
 לשוב יזכינו הש"י מתפרשן דלא ריעיןתרין

 שמו כבוד ע"ד לפניו שלימהבתשובה

 בראשי"ת קצג( )אות בראשית צירופי שםועוד
 ולא קודש ברית עליו לישא ברית,שא
 ורזי' התורה לשלימות לבוא יוכל לא כייטמאהו
 ובפרישות. בטהרה בריתו השומררק

 את מבאר מילה( ד"ה מ' )מע, ממרה רגלרבס'
 ע"א, י"ג דף בראשית הזוה"קדברי

 מאן תבין הדברים באלו תתבונן כאשר ;ומסיים
 א"א יאות כדקא קדישא קיימא ברית נסירדלא
 דנטיר למאן התורה, בחכמות היטב להתבונןלו
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 מאוד והבן התורה. חכמת לויתגלו

 ג, מא' )כסלו-טבת, יששכר בני בס' עודוראה
 התורה שאין ידעת כבר כה(:אות
 מהרהורי וריק פנוי שמוחו במי אלאמתקיימת
 וחכמתו מחשבתו מפנה שהאדם מה וכלעבירה

 ובהיפך התורה, בחכמות שכלו יביעמהרהורין
 אד רעים בהרהורין לבטלה לבו כשמפנהח"ו

 סודוהי' לעמקי יבא ולא ממנו מתרחקתהתורה
 חזי פוק לראיות, הצורך מן אין ידוע דברוהוא

 מזה מלאין כולן ותמצא הקדושיםבספרים

 הברית פגם מן לידו עבירה דבר בבאאפי'
 ממנו צדיק שם נאבד לא תשובה... וערוהח"ו

 המשנה פירקדנו ועפי"ז :[ מהרצ"א]ובהוספות
 הן מעיקרו... צדי"ק שהוא מי הןעולמות... ש"י וצדי"ק צדי"ק לכל להנחיל הקב"העתיד
 צדי"ק שם נאבד לא 2ואעפ"כ שפגם...מי

 וכו'.ממש

 ק"ה(: דף השמועות )חלק מ5א אור בס'וכתב
 מדדימשוב ]מוהרצ"ה[ הקדחם וקעידעת

 באמת, תשובה בעשותו ח"ו, שפגם מי שאףע"ע,
 עתיד ז"ל אמרם טעם ושזה צדיק. נק' הואגם

 עולמות ש"י וצדיק צדיק לכל להנחילהקב"ה
 ואחד מעיקרא, צדיק על אחד צדיק לשון,בכפל
 שמות )פ' שם ועוד תשובה. עשותו אחר צדיקעל
 זקיפי פירש להנחיל... הקב"ה עתיד : ע"ב( כ'דף

 צדיק הלשון כפל את מ"ע מרדימהצובהקדחם
 מעודו אשר מעיקרא צדיק על קאי אחתוצדיק,
 ג"כ שנקרא תשובה בעל צדיק על ואחת חטא,לא

 עולמות ש"י להנחיל הקב"ה עתיד לו וגםצדיק,
 ניבר המבלבה"ד, ]אמר עכ"ל קר"י. כעדשהם

 מוהרצ"ה הרב דברי מהרכבת נובעת זוששמועה
 בהגהתכן. מוהרצ"א הרב דברי עםכאן,

 כבעמ'
 הימעין... בח"י חוליות... ח"י ח"י...יסוד
 אלקים וירא )בפס' נח פ' דבלה חצהא בס'וכתב

 לפרש...( נ"ל והנה ד"ה כו' הארץאת
 קמו תהלים ד"ה )השמטות, דפרקא אגראובס'
 יוצא דהטפה )ידוע בחי"י י"י אהללה לפרש(נ"ל
 אמר החטא לתקן ע"כ השדרא חוליות ח"יע"י

 שיתפקקו עד שלי חוליות בח"י בחיי ה'אהללה
 נענועין בח"י אהללה גם שבשררה. חוליותכל

 כ"ז בתקו"ז. עי' שמו"ע. ברכות בח"ידלולב,
 החטא(.לתקן

 דף השחר תפלת פ' )על תשופה מנירובסי
 כנגד אריב"ל הנחום איר : ]ד"ה[ ע"ב(כ"ח

 והוא ליחד הוא התפילה שבשדרה. חוליותח"י
 ע"י שבאה דהשפע וידוע חיבור, תפלהלשון
 י"י אהללה שבשדרה, חוליות ע"י הואהיחוד
 שבלולב. נענועים ח"י מן הדבר והבןבחיי
 כ"י בקר"י... הלכו ולא עולמות... ש"י..וינחלו

 עמו. י"יחל"ק

 )ציררף דקלה אצבא שבס' בראשית"רב"צירופי
 השרמר ש"י. תבר"א יצררףקצר(:

 אותם שנוחל עולמות ש"י ובורא צדיק נק'בריתו
 לכל להנחיל הקב"ה עתיד וזהו לעוה"באח"כ
 כעין צדי"ק נקרא ברית"ו השומר ריקאצדי"ק
 שלא מדה כנגד מדה עולמות ש"י הצדיק,יוסף
 בקדושה ויק"ר ש"י, מספר קר"י בטומאתנטמא
 דצריך וידוע יבינו. והמשכילים בקליפה,קר"י
 דבר על פעם בכל נפשו למסור זה מעוןהשב
 רמ"ח כל בחימום נעשה זה עון כי שמוכבוד
 למסירת עזה בהסכמה להסכים צריך ע"כאיבריו
 שמו, כבוד דבר על תשמתו גופו איבריו רמ"חכל

 נפשו מסר באלו ממש לפועל יחשבהווהש"י
 לחסידיו המותה י"י בעיני יק"ר וזהובפועל
 מסירת ע"י יק"ר לבחי' קר"י מבח"שנתעלה
 בורא זה עון דע"י דידוע עוד, ובהעמיקנפשו.
 והצלם לקליפות ולבושים גופים בעוה"רהחוטא
 ללבוש זוכה אינו פטירתו ואחר נפגם,הקדוש
 הערלם עמוד מהצדיק ידעת הלא דרבנן.החלוקא
 בבניו מיחה שלא על כ"ג והוצדק בןיההצע
 לבוש הד ויהושע עליו נאמר בריתםלשמור
 נשכבה אבחונם, נענה מה אנן צואים,בגדים



 החייםלעץ כב( ועמיהוספות ודרךהקדמהקסד

 מכל לטהר ממרום רוח עלינו יערה עדבבשתנו
 ע"י להשי"ת שלימה בתשובה שב ואםטומאתינו
 הבגדים מעליו מסירים אזי להשם נפשומסירת
 תרגום הוא יק"ר יק"ר. בבחי' ונתלבשהצואים
 והבן. מכבדות"א. למאני' קרי ור"י כבו"ד,של

 עם הפסוק כל ר"ת )ד"ה בראוי-ת פ' שםעוד
 הוי"ה חל"ק כ"י ובק"ר(: הער"בכללות

 כי יבין ה' בסוד שבא ומי ש"י, בגימטריאעמ"ו
 וממרכז המלבוש מעולם נשפעים העולמותכל
 תגדל ולכך והבן ישראל, עבור והכל וש"י,י"ש
 השפע שלוקח ח"ו קודש הברית ופגםעונש
 אל ישוב עד ח"ו לחיצונים להשפיע ה'מחלק
 איבריו רמ"ח לחמם קר"י מבחי' לתקןהשם

 עמ"ו הוי"ה חל"ק כ"י ית', מצותיובעשיית
 הוא. עמוק דבר כי והבן שוהומספריהן

 לרי"ק ותם )ד"ה בחקתי פ' שם עוד]וראה
 את תראה לא )ד"ה תצא ופ'כחכם(

 נדחים([ שי"ו או אחיךשו"ר

 ע"ב( צ"ג )דף בלק פרשת בזוהרכדאיתא

 ד"ה שעה"מ ק"ש )שער הלולים קרש פריבסי
 הזוהר דברי את מעתיק הנ"ל( משער י'פרק

 בקשר כאן[ לד הע' גם ]ראה בשלימותםהללו
 וז"ל. קשעהמ"ט משער פ"י בפע"חלמ"ש

 לזכור צריך שאין זלה"ה ממורי ששמעתיונלע"ד
 דנן בזוהר כי הרב כותב וע"ז עכ"ל.החטאים,

 להדיא. כןמפורש

 אינון בר לפרשא איצטריך לא שם... הזוהרוז"ל
 . מינייהו.דידכר

 א(: אות ד. מא' )תשרי, יששכר בני בס'וכתב
 הוא התורה ע"פ התשובה עיקרוהנה

 בעברו הש"י את הכעיס אשר במעשיופשפוש
 מעשה בבדיקתו שמוצא מה כל ותיכףרצונו,
 מביתו ביעור מצות יקיים טובה לאאשר

 ולהתוודות לגמרי החטא לעזוב היינוומרשותו,
 שיכפר רחמים ולבקש העבר על ית"שלפניו
 האדם יבדוק כאשר והנה וסלח. טוב אלויסלח

 מה כל מגעת שידו מקום עד ובסדקיןבחורין
 אעפ"כ האדמה, על היותו מיום והע"השחטא
 כל שיזכור האנושי בכח ואין לעינים יראההאדם

 להתחרט עליו ועברו חלפו אשרהמעשים
 הקדוש בזוהר אמרו ע"ז עליהם,ולהתוודות

 מבטלו והשאר מגעת שידו מקום עד בודקובר"מ
 הש"י הנזכרות על התשובה ע"י כי ודיו,בלבו
 עליהם ביקש לא אשר הנשכחות על גםיסלח

 ועת חטא מעשה שמכל הגם סליחה.בפירוש
 בפ"ע מכה לכל וצריך לנפשו חלאהנמשך

 במים ולרחצה התשובה בתחבושתלרפאותה
 לבנו"ן מן הנוזלים עיניו( דמעות )היינוטהורים
 נו"ן חכמה נתיבות ל"ב לבנו"ן מוחא,)רהיטי
 עוסק שאינו ועון חטא איזה ועל בינה(,שערי

 אעפ"כ הנה רפואה, לו יהי' מאין הללוברפואות
 שלא מה על ונדב"ה חס"ד בתודת ירפאהוהש"י
 מ"ש לך אקדים עוד והנה ממנו. וביקששאל

 העל"ם לשון עול"ם נק' שהעול"םהמקובלים
 בתוכו ומסתתר שמתעלם להיותוהסתרה,
 תבין ובזה מסתתר אל אתה אכן כמ"שהאלקות
 עול"ם. נקרא והעלם הסתרה בחי'שכל

 תשוב"ה גדול"ה אמר המאמר לפרש נבאובזה
 ממדת התשוב"ה ככח שישנה)היינו
 )הרבה( רפאות שמביאה והחס"ד(הגדול"ה
 והנסתרים(, הנעלמים לדברים )אפילולעול"ם
 החס"ד גדלו"ת בחי' סגולה בתשובה שישהיינו
 הקדמת בלי ומתחסד שמתגדל גדול"ההנק'
 ידים לחזק המאמר בעל בא ולפי"זמבקש
 נשתרש כבר אשר האדם יאמר לבל והואהרפות,
 הלא יאמר הנה ועדנים, עידן זה חטאיםבאלפים
 בתשובה לשוב אפשר ואיך הים כחול רבועונותי
 צריכין הלא רחמים, ולבקש ולהתוודותשלימה
 ולמה לריק איגע וא"כ כמשארז"ל, החטאלפרט
 אפשר שאי דבר אצלו שהוא כיון איגע, להבלזה
 בה )שיש תשוב"ה גדול"ה המאמר בעל אמרלזה

 רפאו"ת שמביאה והחס"ד( הגדול"הממדת
 לא אשר הנעלמים לדברים )אפי' לעולם)הרבה(
 עסק ולא בפירוש סליחה עליהן הבע"תביקש

 ישוב כאשר רק נפשו, מחלאת להסירןברפואתן



קמה טובועשה כג( )עמ'הוספות מרעסור

 על גם התשובה תרפאהו הנזכרות עלבתשוב"ה
הנשכחות(

 פשפוש לי זה למה א"כ האדם יאמררשמא
 העונות מן נפשי את להזכירמעשים

 בכלל ויהיו לפשפש שלא טוב הלא החטא,ולפרט
 וה"ז טעות, וזה בסתם סליחה ואבקשהנשכחות

 נסתרים חולאים להם שיש בנ"א לשנידומה
 לעת עד הכאב עדיין מרגישים ואינםכפנימיות
 רפואה מהתבקש נתרשלו והנה וכיוצא,וקנותם
 אין אשר ימים הגיעו אשר עד ידיעתם העדרמפני
 רפואה ואין מאד הכאב גדול כי חפץ בהםלהם

 הנ"ל החולים מן לאחד אשר אירע והנהלמכתם,
 למראה אשר גופו בחיצונות מכה איזה לועלתה
 הנה מומחה, לרופא צריך שהוא ישפוטעיניו
 מן לרפאותו שישתדל הרופא אל האישבבוא
 בתכונת מעיין הי' הרופא הנה לעין הנראיתהמכה
 היא בחיצוניות הנראית הנגע זאת לו אמרגופו,
 רבים חולאים לו יש כי שבתחלואיוהנקלה

 ומרפאהו משתדל המומחה הרופא הנהבפנימיות.
 כלל השתדל שלא השני משא"כ הנסתרות. עלגם
 ראי' המאמר בעל שהביא וזה הרופא. אללילך

 ארפ"א היינו התשובה, סגולת הוא שכןלדבריו
 זה אלי שבת שבשבילו הדבר היינומשובת"ם
 נדב"ה אוהב"ם אחרת, ועוד ואת ארפא,בודאי
 גם לכפר וחסד נדבה בתורת אהבתי להםאראה
 בוידוי פרטתם ולא לכם נתוודע שלא מהעל

 ע"ד. למשכיל בזה ודיותשובה

 ויכוין . ט(. אות ז. מא' )שם, שםועוד
 שפגם מה לתקן אותיות בכ"בשמתוודה

 יסודה כולה התורה כללות )היינו אותיותבכ"ב
 שאינו החטאים ששאר יכוין ועוד אותיות(,כ"ב
 בכ"ב נכלל הכל כי זאת, בוידוי יוכללוזוכר

 חמץ בבדיקת שאמרז"ל בענין בר"מ )עייןאותיות
 בלבו מבטלו והשאר מגעת שידו מקום עדבודק
 בתשובה ולשוב להתוודות מ"ע לקיים ויכויןודיו(

 וגם דאורייתא, מ"ע ובפרט כונה צריכות מצותכי
 יוצא אינו דרבנן במצות דגם שבדיבור מ"עהוא

 כונה.בלא

 כגעמי

 יסוג ח"ו צריך... וסיגופים תעניות..כמה
 העצה ותראה התניא... בספר נא עחןאחור...

 החרטה היא תשובה של עיקרההיעוצה...
 החטא ועזיבת בפה והווידוי בלבבאמת

 אמיתיות...והקבלה

 מאמרינו קרם כבר פקודיך: דרך ס' בראשוכתב
 התורה שכל ספרים ומפי סופריםמפי

 ירצו לא רשע נקרא בעורו עושה שאדםומצות
 שער בר"ח נא )עיין וכו' ואדרבה לה' אשהלקרבן

 עונות ותיקון היחודים בשער ועייןהתשובה
 לכ"מ ניר"ו הנביא אמר וע"ז זלה"ה(,למהרח"ו

 שהזורע כמו הוא הקוצים, אל תזרע"ו וא"לני"ר
 ומסקלה האדמה את שמתקן קודם הקוציםאל

 את ומקלקל לריק עמלו הנה והקוצים, נגףמאבני
 בהקוצים יותר כח נותן ואדרבה הנזרעת,התבואה
 להצליח הרוצה אבל ויגדילו. וירבושיסתבכו
 מחוייב פירות לעשות הזריעה במלאכתולהתגדר
 לקבל מוכנת לשתהי' האדמה את לתקןמקודם
 המונעים וכל הקמשונים כל מתוכהולהסיר
 ואז ולייפותה ולנקותה החרישה ע"י וכ"זהזריעה.
 ותפלה התורה בענחני הענין הוא כן כמויצליח
 ריעע נקרא בעודו האדם אותם יעשה אשרומצות
 וסטורן מהקליפות נגף ואבני בקוציםונסבך
 לתקן מקודם צריך רק בהם כח ח"ו נותןבישין,
 לחפש ידו למלאות הרוצה ובפרט עיוות. אשראת

 התורה סודות בחלק לעסוק דמלכאבגנזייא
 מטוהרה לא נפשו ועוד אלקינו לה'נסתרות
 בודאי צריך ופשעים, וחטאים העונותמכתמי
 ועת חטא מכל ונשמתו גופו איברי ולנקותלטהר

ואשמה.

 מעסק נפשי את אפטיר א"כ האדם יאמררלפ"ז
 סודות מעסק ובפרט ח"ו ומצותהתורה

 כל ואעשה עויתי אשר את אתקן אשר עדהתורה
 לכל קדומם כרוח חז"ל גזרו אשר תשובהההיקוני
 הגע נאמר, ולא הדברים נשתקעו ועתחטא
 ולא בכ"י תפלתו אדם יתפלל שלא ס"ד וכיעצמך
 צדקה יתן ולא ותפילין טלית יניח ולא ק"שיקרא



 החייםלעץ כג( )עמ'הוספות ודרךהקדמהקסו

 חטא לכל הנקבצים הימים כל יתענה אשרעד
 אקרקפתא מוטל יום כל חובת הוא והנהועון,
 יקרא תפילין יום באיזה יניח לא ואםדגכרא
 פושעים את אשר תפילין מנח דלאקרקפתא
 ק"ש שביטל זה לתקון יוכל לא ומעוותנמנה,
 לבטל רשות לו שאין התורה בלימוד העניןוכ"ה
 ומה חטאו מה ידע לא ילמוד כשלא בשגםכרגע,
 יהיה והאיך כאפילה, יממש כעוור ויהי'פשעו
 אין התורה סודות מחלק וגם מעשיו לתקןיכול
 בראיות הוכחנו ככר כאשר להפטר רשותלו

 .עצומות.
 מ"ע באיכות טועים ההמון שרוב ידידי תדעאך

 דעיקר סוברים ההמון ורוב התשובה,של
 בסיגופים א"ע ולסגף להתענות הואהתשובה
 נאמר לא כי הוא גמור שטעות ידידי תדעשונים
 ה' עד )ושבת בתורה נאמר רק הזה, העניןבתורה

 רק הוא התשובה וענין בקולו( ושמעתאלקיך
 ויתמרמר היום, עד שעשה מה על באמתהחרטה
 יוצר עולם לבורא הכעיס אשר על באמתבלב
 מאותן עוד בידו עון יש ואם ונשמתו,רוחו

 אמיתיית קבלה ויקבל מידו ישליכםהעבירות
 עוד ישוב לא דעלמא חללי כל ליה יהבישאפי'
 ראיות חבילות תכילי יש הזה הרעלדבר

 קבלה עזיבה חרטה בלב רק הם התשובהשעיקרי
 להתוודות התורה מן נצטוינו לזה ונוסףכנ"ל
 הל' ברמב"ם כמבואר ועון, חטא כל פרטיבפה

 ענפי הם והסיגופים התענית אבלתשובה
 הללו העינויים כל ברוה"ק קיבלו וחז"להתשובה,

 להסיר בכדי ועון חטא לכל האדם יעשהכמה
 חטא מכל שקיבלו הכתמים ונשמתו גופומעל
 שנבראו המקטריגים המלאכים ולבטלועון

מהעכירות

 חז"ל שקצבו הקצבות אלו כל שגם עודונ"ל
 שיש למי דברו הסתם מן ועון חטאלכל

 ועבודה מתורה שיתבטל בלי לסבול ויכול כחבו
 זה ישפוט גם והשכל כח בו שאין למי לאאבל
 מגבור יותר אחד יום בתענית יסתגף החלשכי

 קצבת שיהי' יסופר כי היאומן ימים, במאהער"ן
 דרכי דרכ" התורה הלא בשניהם שוה התעניתימי

נועם.

 של מ"ע עיקר הראשונות, לדברינונחזור
 רק קבל"ה עזיב"ה חרט"ה הואהתשובה

 באמת הכל יהי' רק א"ע יונה שלא באמתשיהי'
 מ"ע ג"כ והוא הוידוי לזה ומצורף בלבגמור
 שנעלם ומה שזוכר, מה כל על להתודותבפ"ע
 בודק רז"ל אמרו וע"ז כלל בדרך יתודהממנו
 כ"ה בלב. מבטל והשאר מגעת שידו מקוםעד

 באמת זה כל כשיעשה בלק. פ' בר"מבזהר
 הטוב והשם תשובה של מ"ע קיים הנהובתמים
 זה להאמין האדם ומחוייב לו יסלחוסלח

 לבטל )ובכדי אומן אמונת שלימהבאמונה
 ולהמית ולבטל והגוף הנפש כתמיולהסיר

 יתבטל ולא כחו כפי רק סיגופים יעשההקטרוגי',
 כפי להשלים יוכל שלא ומה ועבודהמתורה
 עוד ויעוצה בצדקה, יפדה חז"ל שקצבוהקצבה
 זצ"ל מהר"ז הקדוש החסיד הרב שיעץ מהכפי
 דפוס לו אשר התשובה בפרקי התניאב4

 אחרות בנוסחות אחר דפוס יש כיסלאוויטא
 בכל ששב הזאת ברגע כי טובים( כאחדושניהם
 הטוב והשם המ"ע, מקיים להשי"ת באמתלכו
 באמת שיתמרמר רק לפשעיו, ומוחל סולחוסלח
 בגדולת ויחשוב ראש. למעלה שעברו עונותיועל

 אשר אחרי ציוויו על ועבר הכעיסו אשרהבורא
 כל כי עצמו בשפלות ויחשוב עמו. להטיבהרבה
 המכעיס, מעלת ותקטן הנכעס מעלת שתגדלמה

 האשמה... תגדלביותר

 הדבר אליך קרוב כי לדעת הראת אתההנה
 שתשוב דכיון לעשותו, ובלבבך בפיךמאוד

 לך שיתגלה מה כל לבבך, בכל באמת ית'אליו
 עד למושכל וממושכל לענין מענין תעתיקענין

 באמת, ית' מפניו ותבוש ראשך שערותשתסמר
 עוד תשוב לא דעלמא חללי כל לך יהביואפי'
 עד ולמצותיו לתורתו איל כמו ותרתןלכסלה
 תעלומות ויודע בראשית היוצר עליךשיעיד
 לבות הבוחן הוא כי עוד תחטא לאשבודאי
 תשובה(. בהלכות הרמב"ם )וכמ"שוכליות

 הנה כא(. אות ד. מא' )תשרי, יששכר בניובסי



קסז טובוננשה כג( למכי'הוספות מרטגורר

 בענין טועים אדם בני וכמה שכמהידוע
 התשובה מצות כי שסובר מי יש התשובה,מצות
 שסוכר מי ויש וסיגופים התעניתים בריבויהוא

 כל הנה וכיוצא וסליחות תהלים אמירתבריבוי
 רק המה אלה כל כי מאד, בזה טועיםאלה

 עיקר אבל בשעתה, לתשובה וסניפיםסעיפים
 ומתמרמר גונח כלב גמורה חרטה היאהתשובה
 אשר ופשע ועון חטא פרט כל על דלבאמעומקא
 מודה והוא בוראו, את והכעיס והעוהחטא

 את ועוזב פרט, כל על בוראו לפניומתוודה
 ישוב שלא באמת ע"ע ומקבל בידו אשרהעונות
 הדבר יגיע אפי' שבעולם אופן בשום לכסלהעוד
 מעומקא ובתמים באמת צ"ל ה"ז אבל נפשועד

 של הףין הוא שכך יודע האדם בהיות כידלבא,
 אבל בוראו לפני כזאת שיאמר אפשר הנהתשובה
 בנירון הן ובתמים, באמת הלב מעומק הדבראין

 העתיד על הקבלה כנידון והן העבר עלהחרטה
 הנפש אור אצלו שנתעכר מחמת לאדם באוזה

 הנפש תעשה ולא החומר עביות מחמתהמשכלת
 אל להאיר יכול שאינו הנר כמו בגוףפעולתה
 מן והנה בפתילה שנדבק זוהמא מחמתהפתילה
 עד הפתילה מן הזוהמא ולכחש לנערהצורך
 והנה לאחדים והיו בפתילה ויתאחז האורשישוב

 הגוף חומריות לכחש הסיגופים, ענין הואזה
 התשובה ותהיה פעולתה הנפש שתעשהבכדי
 אין אכל הנ"ל. התשובה עיקרי היינובאמת,

 הדבר הבן התשובה עיקריהסיגופים

 אשר נאמר והנה כג( אות )שם, שםועוד
 בספרתם הלא קדשם ברוח הגידוחכמים

 להתם ועון חטא לכל א"ע יסגף סיגופיםכמה
 העון ע"י שנעשה המקטרג זוהמתחלאת

 חלאת להתם וגם ולבטלו, העולם מןולהעבירו
 הגם העונות. הנאת ע"י שנעשה גופוזוהמת
 לשוב סתם הוא התורה מן חשוכה שלשהמ"ע

 כל על דלבא מעומקא לפניו ולהתודות הש"יאל
 ולעזוב העבר על באמת מאד ולהתחרט ועתחטא

 בדרושים, כמש"ל העתיד, על ע"ע ויקבלהעונות
 כאשר והנה הנ"ל. לטעם נצרכים הסיגופיםעכ"ז
 )ובפרט סיגופים לסבול יכול ואינו חלשהאדם

 הגלות כובד מן כוחינו תש אשר הללובדורות
 לשוב דאורייתא מ"ע האדם יקיים עכ"זוהיסורין(

 הש"י כי תשובתו יקבל והש"י כמש"ל, הש"יאל
 שיש ווה סיגופים. לסבול בכחינו שאין ועריורע
 ימנעך )ולא אלקיך י"י עד ישראל שובהלפרש

 לקבל יכול אתה שאין מה תשובהמלעשות
 ע"ד כעונ"ך כשל"ת כי מניעה( זה איןסיגופים,

 ע"י הכוונה החלש, היינו שבהם לכוש"ליתנו
 ונתארך הכחות נחלשים דור שבכלהעונות
 סיגופים, לקבל ויכולת בכח ואין בעונותהגליות
 בתודה, עלינו המצוה כפי סתם לשוב דיע"כ

 וז"ש סיגופים. בלא אפי' אלקיך י"י עדושב"ח
 בלבד( דברים )וידוי דברי"ם עמכם קחואח"כ
 בתשובה יקבלינו והשי"ת וכו'. י"י אלושובו

שלימה.

 הנביא זה .שאמר בו(. אות )שם, שםועוד
 קחו קדוחו(, )ברוח להבע"ת עצהבדרך

 אל ושובו כלבד( דברים וידוי )רק דבריםעמכם
 וידוי הרי ראשיהם, על יעלה מורא ]והנהי"י

 אבל והעון החטא להעכיר רק יועיל לאדברים
 לסיגופים אח"כ ויצטרך לגמרי להמחותולא

 הנביא[ אמר לזה הנה בדוד, כדאשכחןשונים
 לגמרי )רצ"ל עון תשא כל הש"י( )אל אליואמרו
 ניכר, רישומו יהיה שלא העון את תשא וכלמכל
 עדיין והיה העכרה רק בדוד שהיה כמולא

 בנו אין ואנחנו לסיגופים, והוצרך ניכררישומו
 כח בנו אין הגלות עול בחלישות ובפרטכח

 אלא טוב )אין טו"ב וקח במענה( ואמרלסיגופים.
 תורת"י לכם נתתי טוב לקח כי כמר"אתור"ה
 שאמרה התורה מן שלמדנו מה קח והכוונהוכו',

 דברים וידוי על וכפ"ר לשון כלשונההתורה
 הכפרה השלמת רק אינה הפרים והקרבתבלבד,
 וכית כמש"ל, וכו' לכפר וכו' והקריב כתיבמדלא

 אינו מצוה ושיורי השלמה רק הואשההקרבה
 פרים( לנו שאין היום גם והן הכפרה,מעכב

 הוה שפתים עקימת שפתינו פרי"םונשלמה
 התור"ה זאת יוצרינו שהבטיחנו כמומעשה,
 בתורת וכו' עולה בתורת העוסק כל וכו'לעולה
 ימחול לעולם יקום אלקינו ודבר וכו'.חטאת



 החייםלעץ כג( מגמ'הוספות ודרךהקדמהקסח

 העם אשרי בלבד דברים בוידוי ויכפרויסלח
 לושככה

 ר"ת כתב האריז"ל מרן לו(: אות )שם, שםועוד

 הספ"ד בכ"י ואפ"ר ש"ק תעני"תתשובה
 החלש שכדור להיות ]החיד"א[ הנ"ל הרבוכתב
 אין יום( אחר יום הכבד בגליותינו )ובפרטהזה
 ליזהר צריך לפחות כ"ז, לקיים יכול אדםכל

 ג"כ והם התשוב"ה, המקיימים דבריםבקצת
 בוש"ה וידו"י שב"ח תור"ה תשובהנוטריקון
 בעסקי בענינו כתבנו כבר והנה עכ"דהכנע"ה
 לומר עליו אדם לב יפול לבל והסיגופיםהתעניות

 תקובל לא אלה כל לקיים יכול שלאכיון
 עביד כתורה תשוב"ה בעשות תיכף כיתשובת"ו,
 במ"א אצלינו ארוכים והדבריםומהני

 אל ד' ויאמר ]ד"ה[ לך פ' רכלה אגראובש
 תשובה לבעל ירמז אבר"ם וכו'אברם

 לבל נפלאה בחכמה עילאה תשובההעושה
 ואם קונו לבין בינו רק מעשיו יודעו ולבלישומם
 הקדחם הדב מ"ש התבונן בתורה חשקהנפשך
 ליסודות רמז אבר"ם יוסף יעקב תולדותבספר
 התבונן ממילא סתומה מ"מ בתוך אב"ראו"א
 והנה כחכמתו יעשה עילאה תשובה שעושהמי

 את המענה שהשוטה הרמב"ם מ"ש תזכורזכור
 את שונא שהשי"ת וחושב וגזירה טעם מבליגופו

 נתנו שחז"ל אמת ]הן תשובה אינו וזההגופות
 זה ועון, חטא לכל הסגופים מן כמהקצבה
 התחלת אינו זה אבל פשע להתם לתשובהסגופים
 בגדולתו להתבונן היא ועיקרה ועיקרה,התשובה

 הכעיס האיך בקרבו לבו ויתמרמר ובשפלותו,ית'
 לפני יתודה ופרט פרט כל ועל כל, הבוראאת

 שלא גמורה בחרטה ע"ע ויקבל עולם,הבורא
 א"ע וירגיל להכעיסו. עוד ישוב ולא בהםיחזור

 א"ע יפרוש ולא פניו, על ויראתו הבוראבעבודת
 בהמית יחפרן לא השי"ת כי וכל, מכל העולםמן
 הכל התשובה מעשה ישקול כאשר רק גופו.את

 האיך צדק במעגלי ידריכהו השי"ת הנהבחכמה,
 התעניות מנין הצדיקים בספרי הכתוב כליקיים

 בעזרנו[. יהי' הש"י והבן. פשע, להתםוהסגופים

 לך הנ"ל, הבע"ת אבר"ם אל ד' ויאמרמ"ש
 תרחוק ולא אצלך תהי' הליכתך רצ"לל"ך

 בהכרח הצריכים גופך מעניני וכל מכלא"ע
 ארציות רצ"ל מארצ"ך שתלך רק הבריאה,בטבע
 ארצ"ך נקרא עתה עד שהי' שלך ושתי'אכילה
 וממולדת"ך תאותך, למלאות לצרכך בהםשעסקת
 בדומה, מלהוליד א"ע להפריש שא"צ ג"כהיינו

 רק ידך. תנח אל ולערב זרעך זרע בבוקרכי
 לצרכ"ך שלך מולדת נקרא יהי' שלאוממולדת"ך
 צריך אינך וכן אבי"ך, ומביתולתאותך
 שלא רק וצורים, במערות בדד ולישבלהשתומם

 שלך שהוא כמקום תחשוב שלא אביך, ביתתשב
 תוכל אבל כבוד יאחה ולך בירניותהבתי

 תוכל אראך, אשר הארץ אל הנ"ל מכללהשתמש
 הנאות באופן הנ"ל הארציות כל עםלהשתמש
 השי"ת צדק. במעגלי ינחך והוא ית'לעבודתו
 באהבה. אליו לשוב האמת דרךיורנו

 שמוחין קסג( הע' )ליד בפנים להלן]וראה
 דאבא מוחין עם צ"ל )תשובה(דאימא

 דנן. לאגד"כ מציין שם ובהע')חכמה(,

 עד הוא התשוכה ששיעור הרמכ"ם שכתבוכמה
 בס' ראה וכו', תעלומות יודע עליושיעיד

 ד"ה י"א, דרוש ד מא' ניסן חודש יששכרבני
 טז אות ד דרוש ד מא' תשרי חודש הרמז.ע"ד
 לסיגופים אי"צ תורה שהבעל ובמה כהואות

 שמג[ אות דפדקא אנהק כס'ראה

 המצות ועשיות התורה ולימוד תפלה כלקודם
 הזורע בכלל יהי' שלא בכדי בתשובהיהרהר

 הקוצים...אל
 שבקטע פקודיך דרך בס' הענין ביאורראה

הקודם.

 בכל )בפסוק משפטים פ' דכלה אגפא בס'וכתב
 וירצה ד"ה תשמרו, עליכם אמרתיאשר

 ומעש"ט המצות שכל האמת חכמי כחכועוד...(
 כח ח"ו נותן הוא רשע בעודו עושהשהאדם
 עת שבכל לזה עצה ע"כ החיצונים, אלוהשפעה
 וז"ש בתשובה. יהרהר ועבודה בתורהוכעוסק



קמט טובועשה כג( )עמ'הוספות מרעסור

 אליכם אמרתי אשר עניינך, ככל רצ"לובכ"ל,
 תשובה היינו אש"ר בחי' תשמרו רצ"לתשמרו,
 לא אחרים אלקים ושם ועי"ז בתשובה.להרהר
 וכר מלשון תזכירו תשפיעו, לא רצ"לתזכירו,
 מלשון ישמ"ע פיך, על יוגמע לא כנודע.המשפיע
 אסיפה להם יהי' לא אחרים האלקים רצ"לאסיפה
 ואדרבה ותפלה בתורה המדבר פיך ע"יוחיבור

 והבן און. פועלי כליתפרדו
 י(: אות ג מא' טבת, )כסלו יששכר בניובסן

 מחלאתם ונפשו גופו עדיין טיהר לאאפי'
 מעסק א"ע ימנע אל חטאתם, ע"י קיבלואשר

 המקובלים רבותינו בדברי שמבואר הגםהתורה.
 רשע בעודו עוסק שהאדם התורה שבלהנאמנים

 אקרא ואסמכוה לסט"א כח מוסיף חלילההוא
 אל אעפ"כ הקוצים, אל תורעו ואל ניר לבםנירו
 כוונת כי התורה. עסק למנוע עליו האדם לביפול

 בחרטה שלא בתורה בעוסק דוקא הוארבותינו
 וכו', ובועט ושונה קורא והוא שקדמומהעונות

 התורה אל ומתקרב ועוזב מודה הוא אםאבל
 נגעי ולטהר לשוב איך דעת תלמדהו היאאדרבא
 לימי וישוב מנוער כשרו וטפש וגופונפשו

 במ"א. בזה הארכנו וכברעלומיו.

 הרא"ש עומדין, אין פ' )על תשומה מנידובסי
 האומר ט"ו סי' הרא"ש ]ד"ה[. ט"ו(סי'
 ה"ז וברי"ף הצדוקים, דרך ה"ז טוביםיברכוך
 ובאפשר טעות, דרכי ה"ז )וכגמ' המינותדרך

 אמת הן דהנה יראה(... מחמת הרפוסנשתבש
 בעודו עושה שהאדם המצות כל המקובליםכתבו
 לה ואפקו וכו', ואדרבא המה לרצת לארשע

 אל תזרעו ואל ניר לכם נירו הנביאממאמר
 ביודעו שהאדם ס"ד וכי לן יקשה ולפי"זהקוצים,
 ילבש ולא תפילין יניח לא הנה הש"י לפנישחטא
 יעסוק ולא יתפהק ולא מזוזה יקבע ולאציצית
 האדם יאמין אבל כן. לומר חלילהבתורה.
 תדולים רבים חטאים חטא אפילו אומןבאמונת
 פיו, במו הוידוי ויאמר באמת כשמתחרטעכ"ז
 נקרא לא שוב באמת, תשובה בהרהורואפילו
 ולמרק פשע להתם להגאי צריך שעדיין הגםה17ע.

 מתיא ר' של כפרה חילוקי ד' מן כידוע ועון,חטא
 מעליו סר תשובה הרהור ע"י תיכף עב"ג חרש,בן

 לרצון המה ומצותיו ותורתו ותפילתו רשעתואר
 בידינו רווחת הלבה הנה וה ולבעבור י"ילפני

 רשע ונמצא צדיק שאני ע"מ האשה אתהמקדש
 בתשובה. הרהר דוגמא מקודשת,גמור

 לדברי מאמין אינו הנה בזה מאמין שאינוומי
 מאמינים שאינם וצדוקי מין והואחכמים,

 טובים יברכוך האומר וע"כ חכמים.לדברי
 ררך ה"ז והעוו( שחטאו אותן ולא)דייקא,
 להאמין אנחנו דצריכין הצדוקים, דרכי אוהמינות
 זמן בכל מהני תשובה דהרהור חכמיםבדברי
 להרהר דצריכין לנו יצא זאת עכ"פ נ"לועידן

 התורה ולימוד התפילה )קודם(בתשובה

 ע"ב, י"ח דף שמתו מי פ' )על שם עורוראה
 בהוספות נעתק נחת בד"ה רש"יד"ה

 מו(.להע'
 אות בחקותי, )פרשת מהרמ"א לקובלונסן

 חוקות היינו וכו'. תלכו בחקתי אםקסה(:
 היינו מדריגה, אחר מדריגה לילך לךשחקקתי
 משא"כ טוב, ועשה ואח"כ מרע סור להיותתחלה
 המצות לעשיית תחילה ומשתדל מרע סר אינואם
 אמר וע"ו הש"י, שחקק החוקות כפי אינווה

 הקוצים. אל תזרעו ואל ניר לכם נירוהנביא

 הזקן הגאת הרב כבוד משם שמעתי הוהלבדרך
 שוא הפסוק פי' זצוק"ל 5יסקאהאבריק

 ומקדימים משכימים )החנו קו"ם משכימילכם
 מאחרים )היינו שב"ח מאחרי ועשה(הקו"ם
 היינו שוא הוא הזה הסרר תעשה(, ואלהש"ב
 תלכו, בחקותי אם בכאן לפרש יש ועפי"זבחנם.
 ואת והוא, לכם וחקקתי שרשמתי החקיקותסדר
 ועשית"ם בל"ת, הוא שמיר"ה תשמר"ו.מצותי

 וכו'. עש"ה במצותאותם,

 המצוה. כל רמה(' אות עקב, )פרשת שםועוד
 אם אגרה ומדרש כפשוטו,פירש"י,

 הרם עת"ש. וכו' אותה גמור במצוההתחלת
 המצוה כל שאמר במה ז"ל ר17"י בדברילהתבונן



 הח"מלעץ כד( )עמיהוספות ודרךהקדמהקע

 פשטיית כל לעין מבואר דבר זה הריכפשוטו,
 תיבת פשטיית לפרש צריך שאין וכמוהענין,
 כ"פ מ"ש )עפ"י הנלע"ד אבל ויאמ"רוידב"ר

 מדוקדק י"ל בטא הבתי ובטרם הראשוניםדברי
 בדבריהם לדרוש בידינו רשות יש ע"כברוה"ק,
 לך כתכתי כבר הנה כחכמה( מושכליםעניינים
 בתחלה ז"ל רש"י שמביא במקום פעמים,כמה
 לתת מהראוי להיפך, ובס"א הפשט, ואח"כהדרש
 פרד"ס בתורה הם חלקים ד' דהנה זה לכללב

 ביצירה, רמ"ז בעשי', הוא פש"ט והנהכידוע,
 אימא קיי"ל והנה באצילות סו"ד בבריאה,דר"ש
 בעולם מקננת עילאה, תשובה בינהעילאה,
 בעולם מקנן ז"א . דר"ש חלק דתמןהבריאה,
 תתאה, תשובה תתאה אימא מלכות,היצירה,
 ומעש"ט המצות כל קיי"ל והנה בעשי'מקננת
 כח מוסיף ח"ו אזי רשע בעודו עושהשהארם

 אל תזרעו ואל ניר לכם נירו הכתוב כמ"שוכו'
 נאמר ח"ו וא"כ באריכות(, במ"א )כמ"שהקוצים
 וכיוצא בציצית יתעטף ולא תפילין אדם יניחשלא
 כן לומר חלילה עיוות, אשר את יתקן אשרעד
 לומר תשוב"ה מהני ורגע עת בכל הואאבל

 את המקדש ראי' והא פשעתי, עויתיחטאתי
 גמור רשע ונמצא גמור צדיק שאני ע"יהאשה

 בתשובה. הרהר שמאמקודשת

 המלכות עד מגעת תתאה, תשובה רק זהוהנה
 דלא עבירות יש והנה בעשי' מקננתשהיא

 חטא )כגון עילאה תשובה רק תתאה תשובהמהני
 לפי"ז נמצא חכמה( בראשית כמבוארהברית
 בתשובה, להרהר האדם צריך המצות כ"לקודם
 שלא בכדי עילאה, תשובה הן תתאה תשובההן
 המצוה כ"ל רש"י שרמז וזה רשע נקראיהי'

 בעשי' פש"ט כפשוטו רמז כ"ל בתיבתכפשוטו,
 ותיבת תתאה. תשובה תתאה אימא מקננתדתמן
 את ברך ול"י כענין תתאה אימא על מרמזכ"ל

 לו היתה ב"ח חז"ל ודרשו בכ"ל,אברהם
 רש"י הביא ואח"כ שמה ובכ"ל אבינולאברהם

 אימא מקננת דתמן בבריאה, שהוא רר"שז"ל
 בתיבת ג"כ ונרמז בינה, עילאה תשובהעילאה

 בינה. שערי נ' מספרכ"ל

 ילאה כי הדיבור להרהיב יכולתי לאוהנה
 ויגל ישמח נעים הקורא אבלהקולמוס,

 מחט, של כחודו לשבים פתוח פתחבראותו

 כל דבר, של כללו עולם. של כפתחו יפתחוהש"י
 אפילו מהני כפשוטו, אפילו כפשוטו,המצוה

 והתבונן כין כתשובה. להרהר תתאהתשובה

 פן לך השמר רנו(. אות ראה, )פרשת שםועוד
 ללמד רטז כדרך וכו' ככל עולותיךתעלה

 יתפרש זמן, ובכל מקום בכל לאדםדעת
 היינו פיה, תקפץ ועולת"ה מלשוןעולותי"ך
 התורה כל האריז"ל כתב והנה ואון עמלהעושים
 ח"ו נותן אזי רשע בעודנו עושה שאדםומצות
 עושה, שאדם ומצות שהתורה החיצונים, אלכח

 ישנם נפשו בכחות והנה נפשו, כחות עםעושה
 ע"י והנה ל"ע, החיצונים וכחות העונותרשימת
 אל ח"ו כח ומוסיף אותן מעלה ומצותהתורה

 תורה כל קודם לזה, היעוצה ועצההחיצונים
 אצלינו נכתב כאשר בתשובה להרהרומצוה

 אכ"מ. להלכה, הדין בעומק הדבריםבאריכות

 תעלה פן לך השמר הלזה, בפסוק ירמוזרזה
 כעודך המצות תעשה פן היינועולותיך,

 שעשית העול היינו עולותי"ך עי"ז ותעלהרשע,
 והעצה פי'(. תקפץ ועולת"ה מלשון)כמש"ל
 תורה לעשות עומד שאתה מקו"ם בכ"להיעוצה,
 כי בתשובה, להרהר תראה תרא"ה, אש"רומצות,
 המאשדינו בינה עילאה, תשובה הואאש"ד

 כדעמי

 בריאים... ממשפחת שאני אנא... כגון רבאמר

 דף מאימתי פרק )על תעלומה מניד בס,וכתב
 וכו'. קורין מאימתי ]ד"ה[: ע"א(ב'
 במצות אמריה פתחי פה שבעל תורההתחילה
 דהנה דעת ללמדינו לדעתי והוא שמע,קריאת
 המקובלים ובספרי ז"ל האר"י מרן בכתבימבואר
 אזי רשע בעודו עוסק שהאדם ומצות התורהדכל
 לכם נירו מלא )ומקרא בסט"א כח מוסיפיןח"ו
 אצלינו כמבואר הקוצים, אל תזרעו ואלניר



קעא טובועשה כה( )עמ'הוספות מרעסור

 בארץ, צדיק אין אדם והנה פקודיך( דרךבספרינו
 כי עד ומצות מתורה האדם שיתבטל ס"דוכי
 וסיגופים, תעניות ע"י עיות אשר את לגמרייתקן
 תשובה, הרהורי לזה יועיל אך לומר א"אזה

 שאין עונות יש הנה אך הלימוד. קודםובפרטיות
 ויוה"כ תשובה רק גרידתא בתשובה כפרהלהם

 ר"י שהי' כפרה חילוקי בארבעה כנודעויסורין
 השם חילול עון חמורים עונות יש ועודדורש,
 וכו', עד לכם הזה העול יכופר אם עליהםשנא'

 ילמוד לא ח"ה עון בידו שיש שהאיש ס"דוכי
 שלא כיון חייו ימי כל לעולם במצות יעסוקולא

 מצאתי אבל לומר א"א זה הכפרה, אצלונגמרה
 חובין דאית וז"ל במדבר פ' בזהר ארוכהמרפא
 הה"ד מעלמא, ב"נ דאיתפטר עד מתכפריןדלא
 גרמי' יהיב והאי וכו' עד לכם הזה העון יכופראם
 לאו אתר להאי נפשי' ומסיר למותאודאי

 מן דאיתפטר כמאן אלא בלילא כמהבפקדונא
 הגם הנה עיי"ש וכו' דא ותקונא ודאיעלמא
 )עיי"ש( ק"ש לענין לשם נאמרו לא הזהרשדברי
 באמת בכח נפשו שמוסר מי דעת נלמודעכ"ז
 בפועל נפשו מסר כאילו י"י לפני לרצוןיהי'

 העונות אותן אפילו העונות כל לוויכופרו
 והנה וכו' דאתפטר עד מתכפרין שאינםהחמורים
 באמת ע"ע לקבל בכח מס"נ הוא ק"שעיקר
 ויחודו עולם אלקי אמונת על נפשולמסור

 העונות כל לו יכופרו הנה ית"ש,ואחדותו
 תורותיו לרצון ויהיו במסה"נ ק"שלהקורא
 אמרי' בנועם שבע"פ התורה זאת ע"כומצותיו
 ע"י כי התורה מצות לכל ק"ש מצותהקדימה
 התורה כל לנו תתכן מס"נ( )שהיא הזאתהמצוה
 וכיוצא השם חילול עון בידו שיש הגם ..ומצותי'
 שקורא כיון וכו', העון יכופר אם בי'דכתיב
 הבן מעכבא לא הכפרה הנה מס"נ עליווקיבל

הדבר

 דאבא בהא שפירש"י מה ג"כ לנו יונחובזה
 תפילתו על מצטער שהי' שאמרבנימין

 אפילו נזהר שהי' פירש"י למטתו. סמוכהשתהא
 ויתפלל... ק"ש שיקרא קודם ללמוד שלאמלימוד

 דרב מהא התוס' שהקשו מה ג"כ יקשהלא

 דיקאני די"ל פרקין, לן ומתני ידי' ומשימקדים
 אחרים את לחשוד מהראוי דאין לאחריםלימוד
 ק"ש( קראו באפשר הם )וגם ח"ה עון בידםשיש

 בידו יש שמא חשש יש לעצמו האדםמשא"כ
 היכי יומא בגמ' מ"ש עפ"י י"ל וגם ח"ה.עון
 בישרא דשקילנא אנא כגון רב אמר ח"ה,דמי

 רב כוונת ונ"ל לאלתר. דמי יהיבנא ולאמטבחא
 כך, בעשותו כמוני איש דרצ"ל אנ"א, כגו"ןלומר
 לא דודאי כזה בדבר גם נוהר הי' הוא ודאיאבל
 מאה לו שיש מי בחולין שאמר אשמעתתי'עבר
 אבא יוחנן ר' אמר ושם וכו' ירק יאכל וכו'מנה

 ואוכלין. לוין אנו כגון וכו' הוה בריאיםממשפחת
 כגון ביומא רב דאמר הא ביותר יצדק לפי"זהנה
 בישרא שקילנא אי בריאים ממשפחת שאניאנא

 ח"ה מיקרי לאלתר דמי יהיבנא ולאמטבחא
 ח"ה על אפילו נזהר הי' רב כי מיני' תידוקעכ"פ
 לימוד קודם ק"ש לקרוא חש לא כן עלכזה,

 אירע ח"ו דשמא חושש הי' בנימין ואבאהתורה
 על מדקדק הי' ע"כ וכנ"ל, דבר איזהלפעמים
 המוסר, מנהגי ובדרך צחות דרך רק )והואהדבר
 לעצמו לומד בין חילוק דיש כנ"ל י"ל העיקראבל

 לאחרים(ללומד

 כהעמ'

 איזה אוחרים בהיותם המתחסדים העםמרבית
 בה שהי' בהמה מבשר בפרישהחומרות...
 חכם בה שהורה ומבהמה ועברה...סירכא
  מרועת וצימור שיהי' נזהרים משומרתובמצה

קצירה...

 ז( אות י מאמר )תשרי יששכר ננ4 בס'וכתב
 רצונו עכ"ז פטור שהוא הגם ישראלמדרך

 דחסידי ממילי והוא ית"ש, מצותיו לקייםומאוויו
 מה גם יתרות בחומרות מהמצטרך יותרלעשות
 הוא מה לב לתת מהראוי והנה . נצטוהשלא
 ובחומרות ביתרון מצות שעושה האדם אלהשבח
 בכל ידוע דהנה כך, ואבאר שנצטוה. ממהיותר

 ואור פנימי אור יש בכולם העליוניםהמדות
 להכלי שאפשר מה הוא פנימי ואורמקיף,



 החייםלעץ כה( )עמ'הוספות ודרךהקדמהקעב

 להכלי שא"א הגדדל האור ושאר בתוכולהגביל
 להכלי. סביב מקיף אור נעשה האור תוקףלסבול
 הנה שתחתיו לכלי מכלי האור נשפעוכאשר
 בהעילה מוגבל להיות יכול הי' אשר הפנימיהאור
 הכלי ומקבל בהעלול מוגבל להיות יכול אינושוב
 והאור להגביל, שיכול מה בתוכו העלולשל

 בכל וכ"ה מקיף אור שוב נעשה ביותרהגדול
 אל ההשתלשלות בוא עד האורות ובכלהעולמות
 שיכולה הנשמה חלק הנה בעוה"ז האדםנשמת
 האור וחלק הגוף תוך נכנסת בכלי מוגבללהיות
 אור נעשה בכלי מוגבל להיות לו שא"אהגדול
 אינו רוחניות כי ידעת וכבר הגוף אלמקיף

 מתרבה, רק למקום ממקום נעתק ואינומתחלק
 איברים רמ"ח הוא האדם של הפנימי אורא"כ
 להיות צריך הישראלי והאיש מקיף, האורוכן
 וכן הפנימיים איברים רמ"ח המצות ע"ימאיר
 וכו' אפרים לי יקיר הבן וה"ס המקיפים.רמ"ח
 בדברי וה"ס רמ"ח. ב"פ וכו' ארחמנ"ורח"ם
 שמי"ם מלכו"ת עול עליו לקבל הרוצהרז"ל

 חצי מספר הוא רמ"ח אחד פעם כישלימ"ה
 שמים מלכו"ת מספר רמ"ח וב"פהמלכו"ת,

 הבן.שלימה

 רמ"ח להאיר עוה"ז אל האדם ביאתוהנה
 המצות מעשה רמ"ח ע"י נשמותאיברים
 גבול יש מצוה לכל והנה בעוה"ז,שמקיימים
 וזה כשר זה כהלכותיה עשייתה אופןמוגבל
 מישראל שכ"א מה המצות דקדוקי אבלפסול,
 לזה נאות היותר באופן לעשותן בחומרותמדקדק
 וזה וכך בכך מחמיר זה כי מוגבל, גבולאין

 המצות גבול הנה מצה מצות למשל יותר.מדקדק
 וכן הקמח הן החיטים הן חימוץ מן לשמורהוא

 טחינה מקיעת שמר אם הוא הגבול הנהבאפי',
 הניח לא אפי' ובשעת הפוסקים( רוב)לדעת
 כשרה מצה ה"ז מינוטי"ן, ח"י עסק בלאהעיסה
 הניח או טחינה משעת שמר לא ואםלמצוה
 זה הנה למצוה פסולה כנ"ל עס"ק בלאהעיסה
 במצות המדקדק המשכיל אבל המצוה, גבולהוא
 משעת החיטים לשמור מדקדק באהבההש"י
 הלכה הוא כן פוסקים גדולי כמה )לדעתקצירה

 תשהה לבל האפי' ובעסק החומדא(, מצדואינו
 כלים מצה לכל מכין יותר והמדקדק כרגע.העיסה
 ידידי תדע משער. לאין חומרות וכדומהאחרים
 בדעתך תדמה ואל הוא, ריק דבר לא זהשכל
 החומרות כל אשר תתבונן רק הצורך, מן זהשאין
 מאד צריכי מיצרך המצות בכל דחסידיומילי
 שלימה שמים מלכו"ת עול לקבל הישראלילנפש
 בדברי המורגל הלשון זהו ולדעתי . )הג"הכנ"ל
 בגבול הנעשים הם מצו"ת ומע"ס, מצו"תרז"ל
 מבלי דחסידי ומילי החומרות הם ומע"טכנ"ל,
 להאיר מיוחדת המצוה כל דהנה כנ"ל(גבול
 המצוה עשי"ת ע"י הנה נשמתו, באיכרי אבראיזה
 הפנימי אור מאיר המוגבל הדין כפי בגבולבפועל
 מוגבל ג"כ הוא הפנימי שהאור האבר אותושל

 והחומרות דחסידי מילי וע"י הכלי,בגבול
 הוא וזה המוגבל הדין מן יותר בהמצותשעושה
 הנה ביותר(, להחמיר יכול כ"א )כי גבולמבלי
 ג"כ שהוא אבר שבאותו המקי"ף אור מאירע"י
 ביותר האדם שמדקדק מה וכל בכלי. נגבלאינו

 מאיר הוא המצוה עשיית באופני ביותרומחמיר
 הארת ומע"י ותדע מקיף. האור את ברחוקביותר
 וראו כמד"א החיצונים, כל בורחים מקי"ףאור
 )דייקא, עלי"ך נקרא י"י שם כי הארץ עמיכל
 ממך ויראו הישראלי( איש את מקי"ףאור

 המקי"ף או"ר מן החיצוני"ם שמתייראיםוהטעם
 הכתוב בסוד מקי"ף, להם ואין חיצונים הםכי

 למשכיל. בזה ודי ערום. הי'והנחש
 ג, אות המעשה )חלק י מ"ע מקהיך דדךובש

 די אם פלוגתא ..יש ג(: אות הדיבורוחלק
 קצירה. משעת דוקא או טחינה משעתבשימור
 השימור דדי פסקו הפוסקים שרוב הגםוהנה
 ראית הביא הפר"ח הגדול הרב טחינה,משעת
 רק יוצא אינו הראשונה בלילה דלמצוהעצומות
 בזה. יזהר נפש בעל לכן קצירה.משעת

 מצה שום אוכלים אינם במעשיהםוהמדקדקים
 מקבעת המשומרת רק החג ימות בכלאחרת
 מתחכמים כמה כמוהו ושמעתי וראיתיקצירה,
 ולדעתי הזה, הכשר המנהג על ומלעיגיםשוחקים
 למלך. דורונות המביאים רגלי כמקצציםהמה
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 חכמי אשר מילתא יציבא הנה האפי',בעסק
 ערך הוא חימוץ שיעור אשר הגידוהאמת

 כשיעור עסק בלא העיסה כשתעמוד מינוטי"ןי"ז
 השיעור וגם מצטרפות, שכשהיות תדע אבלהזה,
 נתחמם, ולא אש בו שאין בבית דוקא הואהזה
 בה  שעסקו מהעסק נתחממה לא כשהעיסהוגם

 שכבר או וכיוצא, אש בו שיש בבית אבלבידים.
 משהו תקבל באפשר כרגע אזי בהעיפה,עסקו
 המדקדקים וגעושים החומרות כל ע"כחימוץ.
 והבוזים הדין מן רק דחסידי ממיליאינם

 כזאת היתה לא באמרם עתק ודובריםוהמלעיגים
 והמדקדק הדין. את ליחן עתידין אבותינובימי

 צרה מכל ישמרהובשמירה

 ימות כל לאכול שלא במעשיהםהמדקדקים
 קצירה משעת מהנשמרת רקהפסח

 בעיניהם חכמים תורה מבעלי ורבים חלקם.אשרי
 להחמיר אין כי טעם, בלא חומרא שהואואומרים

 כהלכות להם אמור אתה אף מצוה. למצותרק
 משעת השמירה והנה חמץ ממשהו ליזהרהפסח
 לא ובאם מים, עליהם יבואו שלא הואקצירה
 דחחשען למצוה אותו לוקחין אין הנהנשמר
 מחשש הנה חימוץ, וקיבל מים עליו באשמא
 כזאת מצה לאכול שלא המדקדקי' מחמיריןהזה
 חכמתם מחסרכן והמלעיגים הפסח. ימותכל

 רוחא ורמות בם יתירה רוח די קבל כל כן,עושים
 חז"ל אמרו הדין מן תראה הנה להו. דנקטההוא

 ובלבד מהן כריסו ממלא אדם נכרי שלבצקות
 ומעולם באחרונה, )משומרת( מצה כזיתשיאכל
 לאכול כזאת לעשות ראשו שיקל מי ראינולא

 הדין מן מותר הוא ובאמת נכרי, של בצקותבפסח
 החג ימות ובשאר למצוה, רק שימור בעינןדלא
 שלא רק שמורה מצה לאכול מצוה כאןאין

 העיסה שהחמיצה ראינו דלא וכיק חמץ,לאכול
 לא ואעפי"כ החמיצה, שמא להשיש לנואין

 להיות צ"ל כרחך ועל בזה. שהיקל מיראינו
 במשהו ואיסורם מאד גדלתם הם החמץחומרות
 הנזהר כל האריז"ל מר"ן דיבר גדול)ודבר
 ימות כל מחטא נשמור בפסח חמץממשהו
 שלא ע"ע ישראל כל וקבלו קיימו ע=כהשנה(,

 השוק מן קמח ואפילו נכרים, של בצקותלאכול
 אפילו בדיעבד מותר הדין שמן )הגם לוקהיןאין

 יש דאפשר בדבר שהחמירו להיות מצוה(,למצת
 שמורה מצות מטעם )ולא חמץ משהו איזהבו
 בנידת הה"ד א"כ חמץ(. משהו איסור מחששרק
 ימות כל לאכול שלא ביותר בדבר המחמירדירן
 ג"כ הוא קצירה מזרעת משומדת מצה רקהחג

 ולא בספק אפילו חמץ משהו איסורמחשש
 עליו ותבא חלקו ואשרי שמורה. מצותמטעם

ברכה.

 פר17ה מדרש )על בשלח פ, דכויה אגראובסן
 ארץ דרך למה אלקים, נחם ולא ד"הכ',
 בהיינו דמקובל מה עפ"י לפרש ..רישפלשתים(
 אור ג"כ יש בקרבנו השוכנת הלזו חי'דלנפש
 הינו העליונים, אורות בכל כמו מקיף ואורפנימי
 הוא בכלי נגבל שיהי' באפשרי אשר חלקאותו

 לאו"מ. נשאר נגבל להיות לו שא"א וחלקלאו"פ,
 גידים ושס"ה איברים רמ"ח יש לנפש ידועוהנה

 והנה המקיף. לאור כן כמו הוא והנהרוחנחם,
 התורה עפ"י המוכרח הדין לפי המצותממעשה
 שהם הפנימיים הנפש איברי רמ"חמאירים
 וזה כשר זה נגבלים המצות כל כמו"כנגבלים,
 החסידות ממדת שהוא המצות דקדוקי וע"יפסול
 איברי רמ"ח מאירים מתחב שהדין ממהיותר
 אין הדקדוקים כמ"כ גבול, בלי המקיפיםהנפש
 והבן כנודע. יותר וזה כך מדקדק זה גבול,להם
 בהמה לאכול אסור דיוחנו המצות בכל הוא כןכי

 מותר, ודאי להכשיר חכם הורה אם אבלטריפה
 שהורה מבהמה אפילו יאכל לא המדקדקוהנה
 שום בדאיכא יאכל לא יותר והמדקדק חכם,בה
 אור דבחי' למשכילים ידוע והנה שצותא...צד

 מן שבורחים החיצונים מן שמירה הואמקיף
 מצוה הוא א"י ירושת מצות בכאן הנההאו"מ,
 והנה הארץ, את לרשת הלכו והנה תרי"ג,ממנע
 גדר נעשה אבל פלשתים, ארץ דרך קרוב דרךהי'
 פן פלשתים ארץ דרך הלוך לבלתי לדבררסייג

 וסייג גדר הוא הנה וכו', מלחמהבראותם
 אור הארות להם נעשה ועי"ז המצות,ודקדוקי
 ולא ז"ש החיצונים. מן מעולה לשמירההמקיף
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 ואין הוא, קרוב כי פלשתים ארץ דרך אלקיםנחם
 רק נעשה ולא המצוה עיקר רק וסייג דקרוקכאן

 מהחיצונים, פחד יש ועדיין פנימי אורהארת
 ויסב ודקדוק, גדר והוא וכו' ינחם פן אלקיםואמר
 עצום דקדוק סוף, ים המדבר דרך וכו'אלקים
 בלי כתיקניו המצוה לקיים במדבריותלילך

 באו"מ והקיפן הסיבן ויס"ב אמר וע"כמיחוש,
 דרך שהוליכן עי"ז החיצונים מל מעולהלשמירה
 חסד לך )זכרתי הנביא וז"ש סוף יםהמדבר
 התפשטות, חסד מבחי' הוא המקיף אורנעוריך(
 )אהבת גבורה, בחי' מצומצם בגבול או"פמשא"כ

 שלך מהכולל לירושה לך היא זאתכלולותיך(
 ישראל, נשמות כל הכולל אבינו מאברהםהיינו
 אחרי לכתך )והוא( בדקדוקיהם המצות קייםוהוא

 לבל מחשש פלשתים, ארץ דרך לא וכו'במדבר
 והבן איסור בקצה לנגועיבוא

 קלג( אות בשלח )פרשת מהרמ"א לקומיובס'
 אונקלוס תירגם ישראל, בני עלווחמשים

 הוא זהירות ישרים מם4לת בס' עייןומזרזי"ן
 הפירוש הוא ולפי"ז במ"ע, הוא זריזותבל"ת
 לקיים זריזין היינו ומזרזין, והמשי"םבכאן

 מזיינין ירושלמי בתרגום שתירגם וזהמצותיו
 התרגום דברי לפרש ויש טב"אבעובד"א
 אלקים ויסב להיות היינו וחמשי"ם, עוד,ירושלמי
 מזה ]אשר[ מקיף באור הש"י שהקיפםהיינו

 כתבנו כבר והנה כידוע החיצוניםמתייראים
 לצאת רק עושה שהאדם מה מצות ומע"ס,מצו"ת
 בפנימיות, הנשמה אור מאיר מזה הציווי,כפי

 בהידור המצות עושה שהאדם מה נק'ומעש"ט
 ]מזה[ אשר ]דחסידי[ ממילי יתירותובחומרות

 המקיף האור מלפני והנה המקיף, האורמאיר
 אל המקיף אור הארת והנה החיצוניםבורחים
 סכת עלינו ופרוס בינה מבחי' ]הוא[האדם

 ה' וה"ס הסוכה, ממצות לך שידוע כמושלומיך,

 ]ע"כ[ לחירות, עבדים המוציא יובלראשונה
 בעובדין זיין, כלי היינו מזיינין תירגםוחמשים
 אשר דחסידי ומילי בחומרות המצות שעשוסבין,
 בחרבי יעקב מ"ש וכמ"ש מקיף אור להם באמזה

 הכלי והוא ומע"ט, במצות במדרש דרשוובקשתי

 והכןזין

 מקום והנה ד"ה מ"א )פ"ה ברכה וה"ובס'
 מקיף אור יש מישראל נשמה בכלאתי(.

 בגוף להתלבש בבואה הנשמה דהיינו פנימי,ואור
 בפנימיות נחרן הוא לסבול יכולה שהכלימה

 מאיר לסובלו הכלי על כבד שהוא והאורהגוף,
 המצות אלה והנה מקיף. לאור ומתהוה לכליתרן
 איברי להאיר המה הן הנה אלקינו י"י צונואשר

 הנה איברים, רמ"ח נגד מ"ע רמ"חנשמותינו
 הנשמה איברי להאיר לעשותם אנחנוצריכין
 קומה הוא כ"א אשר ומקיף פנימיבבחי'
 כפי רק המצוה האדם בעשות והנהשלימה
 בעשות אבל הפנימי, באור מאירין המקובלהדין

 דחסידי מילי ובתוספת שונים בדקדוקיםהמצוה
 מאירין בזה וקצבה, גבול אין אלו לדבריםאשר
 להיות צריכין ציצית מצות למשל מקיףהאור
 וצריכים כנפות, מהד' בכ"א כפולים חוטיםארבע
 בכ"א להיות וצריך לשמן, ושזורים טווייןלהיות
 המצוה, של והגבול החוק זה הנה וגדילענף

 המצוה, קיים לא התנאים מאלו אחד תנאיבהעדר
 מאיר המקובל הדין כפי רק המצוה בקיימוהנה
 מדקדקים הם קדושים ישראל אבל פנימי.האור

 רבות, חומרות ומוסיפים מצוה בכלומחמירים
 שיהיו מדקדקים הנה הנ"ל ציצית במצותלמשל
 שמונה כפול חוט כל ושיהי' נקי ומצמרלבנים
 משער לאין וכיוצא תורה כני ע"י נעשיםושיהיו
 בכל דחסידי מילי מוסיף מישראל שכ"אמה

 מזה יותר מחמיר זה גבול, אין לזה הנהמצוה
 שבכל הללו דחסידי המילי ע"י הנה מזה,וזה

 במ"ע נצטוינו והנה המקיף האור מאיריןמצוה
 תפילה, זו לבבכם בכל ולעבדו תעבודוואות"ו
 כשיבקש המצוה י"ח יוצא התורה עפ"יהנה

 חז"ל אבל לו, המצטרך דבר איזה בכ"יויתפלל
 דייקא, בכ"י תפילות וג' התפילות סדרסידרו

 כי העליונה, המרכבה פרקי סדרי עפ"יוסידרום
 החמירו הנה י"י, את לעבו"ד נברא האדם כלזה

 להיות אחד כל צריך שבתפילה ואמרוחז"ל
 הנאות באופן דוקא שיתפלל ולהחמירמהחסידים

 מהדברים שהוא כית החומרות, כל עםיותר
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 עולם של ברומוהעומדים

 כיון מחשבה( ד"ה מ' )מע, "2דה תלובסי
 ב"ה להבורא מחשבותיו כל מוסרשהאדם

 מה במחשבותיו לו ישלח ית' שהוא וית'ית'
 יהב"ך, ד' על השלך כמ"ש לעשות, צריךשהוא
 חסידות, דבר לאיזה ומתאווה וחושק רוצהוהוא

 לו שלח והשי"ת דבר לאותו צריך הואמסתמא
 יקרים( )ליקוטי המחשבהאותה

 איזה בראותכם וריעיי אחיי תתמהו אלע"כ
 מהשלימים, אחד אצל הנהוג חסידותמנהג
 האחריםוהשלימים

 מקיליי
 עת החסידות בזה

 לשורש שייכת הלזו החומרא כי חפץ,לכל
 על להלעיג ואין לאחרים, ולא זה שלהנשמה
 להתנהג אחד לכל להניח רק וחומרא מנהגשום
 כנפשי אשר ידידי והתבוננו בינו הטובבדרכו
 אשר הפילו חללים רבים האלו דברים כיוכלבבי,
 שמעתי וכבר הלזו. הישר הדרך יודעיםאינם

 שרצו כאלה חומרות בעניני נוראיםמעשים
 מאנשים איזה להכשיל בעיניהם חכמיםאנשים
 לפוקה להם ותהי חומריהם, בדברשלימים

 ההולכים האנשים בעזר הי' והש"יולמכשול,
 יכשר שהוא הגם הטוב, במנהגם להתנהגלתומם
 הלזו החומרא למורשה ניתנה להם אדם, כללפני

 איש בלב מחשבות רבות הפסוק יתפרשועפי"ז
 כמה לו יש האדם לומר רצה תקום, היא י"יועצת
 שנגמר מה אבל העבודה, בעניני מחשבותוכמה

 עצת הוא הלזו הישר בדרך להתנהגבמחשבתו
 והבן תקום, היאי"י

 ..וכיון ז(. דרוש ב מא' )אדר, יששכר בניובש
 מה לך אבאר הנה הדרוש זה לכלשבאנו

 ע"פ הנאסרים הדברים שכל כיון ע"ז,דקשה
 אין אשר הטמאות קליפות משלש חיותןהתורה
 כזאת תהי' למה א"כ ידינו, על להתברריכולין

 והוא בהיתר איסור חתיכת תתבטלשלפעמים
 יבש או בששים שנתבטל כגון התורה, ע"פנאכל
 תם הצור ממחשבות שהוא תדע אבל ברוב.ביבש
 באותה הטמון הניצרן אשר יודע ית"שהוא

 ידינו, על להתברר יכול ביחוד האסורהחתיכה

 כזאת האסורה החתיכה שתפול מזמין ית"שהנה
 ע"פ אותה יאכלו ואכול ותתבטל ההיתרלתוך
 בבהמות גם ]והנה הזה הניצרן ותתבררהתורה
 ניצוץ איזה כשיהי' בטריפות, וכן האסוריםוחיות
 הנה ישראל, ע"י להתעלות ראוי אשרהקדוש
 האיסור שישוב הדבר שיתגלגל תם הצוריפעול
 בתרי, חד ביבש יבש דהיינו התורה, עפ"ילהיתר
 הישראלי האדם יאכל הנה בששים, בלחולח

 התורה, עפ"י להיתר שב אשר ההואהמאכל
 ההיא האכילה בכח ילך אשר ע"י הנה"קויברור
 המותרים[. דברים כל וכענין הש"י, אתלעבוד
 שחיותן המותרים בדברים בהיפך תתבונןוכן

 הטוב לברר ישראל על מוטל אשר נג"המקליפת
 אין אשר דבר מקום באיזה יש כאשר הרע,מל

 הנה מאד, משוקע הוא כי לנו, מגיעהבירור
 לידי הדבר שיבא ומזמין פועל בראשיתהיוצר
 בה כשיש הכשירה הטהורה הבהמה כעניןאיסור
 יארע הנה לברר ישראל ביד היכולת שאיןניצרן
 בבדיקה או בשחיטה או הטריפות מן אחתבה

 הדבר הבן ישראל ממנה יאכל שלאכדי

 חז"ל בדברי הדבר דמפורסם הא תביןומעתה
 אנחנו והנה הן, כשרות בהמותרוב

 בדורות לדעתי הוא אך להיפך ותהי בזה"זרואים
 בתוכם הטוב בחי' הוא הנה"ק ברוב הי'הקודמים

 היום והן ישראלים, שיאכלם כדי כשרותוהיו
 הוא כי מעט, רק נשאר ולא הטו"ב נתבררשכבר
 הוא הר"ע היינו יסגי חוצפא אשר משיחאעקבות
 נטרפים הטהורות הבהמות הרוב ע"פ ע"כביותר,
 היטב. הבן ישראל. בני יאכלום שלאבכדי

 הזה שהדבר כיון להתבונן, לך מהראויועתה
 הדבר מזמין שהוא הש"י מאתהוא
 ניתר שיהי' בכדי היתר ברוב שיתערבהאיסור
 הבירור מכלל הוא שזה הש"י יודע כיכאכילה,
 שיאכל בדוקא הוא מצוה וא"כ לישראל,הנמסר
 כענין יחמיר. ולא ההוא החתיכהישראל

 שמים, מירא יותר מיגיעו הנהנה גדולשאמרז"ל
 מיגיעו נהנה השל"ה בעל הקדוש הרב בזהופירש
 המאכל להכשיר ויודע נתורה א"ע שייגעהיינו



 החייםלעץ כה( )עמ'הוספות ודרךהקדמהקעו

 דבר המאכל בתוך שיש הגם התורה, פי עלהזה
 והאדם התורה, כללי ע"פ להיתר שב הנהאיסור
 מן גדול הוא הנה ממנו ונהנה המאכל אוכלהזה
 להיות ממש, כדברינו והוא המחמיר שמיםהירא
 המאכל שיתברר הש"י מאת נסיבה הזההדבר
 ע"פ האוכלו לאדם יחשב ולזכות ההואהאיסור
 היר"ש מן גדול והוא הכה"ק, יתבררו כיהתורה
 תערובות בו שיש מטעם לאכול רוצהשאינו
 זה אין הצעירה לדעתי ע"כ הדבר הבןאיסור
 סלסול נוהגים אנשים שכמה מה החסידותמדרך
 עליו שהי' מאכל שום מן לאכול שלאבעצמם
 דינו ומבואר פשוט דבר שהוא הגם חכם,שאלת
 כי וכיוצא. בששים תערובת ע"י כגוןלהיתר,
 וישבעו, ענוים יאכלו הוא מצוה אדרבאלדעתי
 להיתר האיסור שישוב הש"י מאת נסיבה הואכי

 אין לפי"ז ]והנה ישראל אכילת ידי עלויתברר
 זה כי כאלה, בענינים נפש לבעל אפילולהחמיר

 ישוב אשר הש"י מאת נפלאה כהשגחההוא
 למו לברות שיהי' בכדי להיתר האיסורחתיכת
 מבהמה אכלתי לא רז"ל שאמרו ומהלישראל[
 דתליא במלתא דוקא החנו חכם בהשהורה

 הפוסקים. וכמ"שבסברא,

 שנתערב איסור דבר א"כ לפי"ז לחקור ישוהנה
 להיתר ושב התורה ע"פ ונתבטלבהיתר

 חז"ל, אסרוהו לפעמים למה א"כ שיתברר,בכדי

 התורה ע"פ נתבטל הנה כתרי חד כיבש יכשכגוו
 הש"י מאת נסיבה והוא הג' כל לאכולומותר
 וציוו האחרונים חכמים באו האיך א"ככנ"ל,

 שישליכו יזדמן פן וטעמם אחת חתיכהלהשליך
 דוקא אשר הש"י מאת נסיבה הוא והנההאיסור,
 לך אומר אבל הנה"ק. לברר בכדי האיסוריאכלו

 לישראל תקנות המתקנים חכמיםהנלע"ד,
 להיות חכמי"ם נק' המה הן לתורה גדריםוגודרים
 מן הארתם ומקבלין עליון ממקור באותנשמתם
 הבירור שסוד ידעת וכבר כביכול, עליונהחכמ"ה
 בחכמ"ה כולם בזה"ק כמ"ש החכמ"ה בחי'הוא

 לפ"ז ממילא איתברירו, במחשבה כולןעשית,
 החכמ"ה הארת כביכול המקבלין שהחכמי"םכיה

 הנה דבריהם, מקחמים ואנחנו גזירותגוזרים

 הדבר הבן ממילא. חכמ"ה מבחי' הבירורנעשה
 מחו' כבוד בפני הזה הדבר אמרתי לךויונעם
 הירש צבי מוה"ר המקובל הקרוש החרידהרב

 אריחיים בין הנחתים ]המשפטים וקלם".זצוק"ל,
 )פירושי נחמדים הנרים ס' עפ"י זה לקטענוספו

 עוד[. עח"ש מב(, אותהש"ס

 איסור מ"ד(. פ"ב )יבמות משולשת ברכהובס"
 יש חכמים דברי לשמוע שמצוהמצוה,

 בעריות שגדרו בגדר דוקא זה כינו למהלהתבונן
 לכנות חז"ל איסורי בכל[ ה"ל ]מצוה,לאיסור
 לשמוע שמצוה מצו"ה, איסור בשםלהאיסור
 הוא מצו"ה דהנה לפרש ונראה חכמים.דברי
 כפשוטו ו"ה אותיות דהיינו ב"ה, הוי']השם[
 המצות וכל ב"ש, בא"ת מוחלפין י"הואותיות
 פ"ו מצות[ והנה ]בו"ה... י"ה שם לייחדאנעשים
 א"ב דהחנו מעלה, של דוגמא כעין בעוה"זנעשה
 הוי'... השם נגד כביכול וב"ח, ב"ן מולידיןוא"ם
 כשנושא בפרטות הראשונה הבעילה נקראתולזה
 הם הנישואין כי ]מצו"ה[ בעילת אשההאדם
 כעין בעוה"ז ידו על שתעשה כנ"ל מצו"הלשם
 גדר לשם אסרו חז"ל והנה שלמעלהדוגמא
 ידם על לקחם האדם שיוכל[ ]אעפ"יהשניות
 ומה מצו"ה. איסור ]נקרא[ ע"כ כנ"ל...מצו"ה
 דברי לשמוע מצו"ה ע"ז בגמ' חז"לשאמרו
 מהוליד עי"ז שמבטל דהגם דרצ"ל נ"לחכמים,
 ששומע במה מקחם הנה א"ב, להיות]בנים[

 מושפעים שנשמתם הם חכמי"ם חכמי"ם,לדברי
 שאתה וכ"מ כנודע... קד"ש ונק' אבא, החכמהמן

 במה א"כ קרושה, מוצא אתה ערו"ה גדרמוצא
 הבן כנ"ל. מקחם ג"כ חכמי"ם לדבריששומע

הדבר.

 : טז( אות המשניות )פירוש נחמדים הבריםרבץ

 חז"ל לדברי טעם ברמז כאן לפניךאציגה
 בשוא"ת התורה מן דבר לעקור חכמיםשיכולל

 תקנות העושים החכמים ועשה(. בקום)לא
 החכמ"ה מן נשפעת נשמתם הנה לישראלוגדרים

 כולם כתיב והנה חכמי"ם. נקראו ע"כהעליונה,
 בראשי"ת מתחלת ההורה ע"כ עשית,בחכמ"ה



 קעז טובועשה כז( עמי כו-כז עמי כו )עמ'הוספות מרעסור

 חכמ"ה. ראשית בחוכמת"א, ומתרגמינן וכו'ברא
 והנה כביכול החכמה עפ"י הוא העשיות כלוהנה
 אלקים ברא אשר בראשית מעשה בגמרכתיב

 עפ"י בראשית מעשה כל נגמרו והנהלעשו"ת,
 מחכמה אורייתא התורה היא החכמהעשיות
 חכמי"ם עפ"י התורה מן דבר לעקור וא"אנפקת,

 תעשה ואל בשב זולת החכמ"ה, מןהמושפעים
 ברמיזתםוהבן

 גנות הוא . הרע לשון דאורייתא איסור התירמי
 .. נעוריועוונות

 כי )ד"ה שופטים פ, רכלה אגמיא בס'וכתב
 להלחם הגוף( הוא )קטנה עיר אלתקרב

 את וידין ישראל עם שלום לו שיהיהעליה(:
 משא"כ ביעקב. און יביט ולא זכות לכף אחדכל

 להתבונן גרועה במדה מתעסק שהוא יראהכאשר
 לא שנפשו בודאי ידע אזי כ"א שלבשפלות
 בשם יוסף יעקב תולדות בס' עייןמטוהרה
 לא דרך על יתיצב הפסוק פי' זצלה"ההבעש"ט

 היינו טוב לא דרך על מתיצב )כשהאדםטוב
 בדעתו ידמה אפילו אנשים, על לה"רלדבר
 לא רע האיש( אותו שבודאי תדע אזילש"ש,

 עיי"ש(. וכו' הפוסל כל )כיימאס

 ואני ד"ה מט"ו פ"ג )אבות נחמדים דבריםוכסי
 הש"י אשר באמת נאמין ]אבא[(.הקטן

 והנה חפשית והבחירה יודע, אינו וכביכוליודע,
 מחויבים אנחנו גם א"כ בדרכיו, והלכתנצטוינו
 עם איש הנהגת בעסק התורה בדרכי כןלנהוג
 בלבבך אחיך את תשנא לא למשל כגוןרעהו,
 ההוא שתבירו יודע שכלו  שרפ"י[ ]הגם אמרהנה
 אצלו, הדברים ונתאמת בלבו תועבות ושבערשע
 תדע. לא שתדע, והגם אותו[ תשנא ]לאעכ"ז
 הדבר לך להרחיב לי א"א ולה"ר. ברכילותואסור
 לתורה, פנה הוא כי[ לדעת נצרך הוא אבל]בזה,

 הדבר.הבן

 הנ"ל פ' בזהר רעת(. )אות ד5רקא אגראובש
 ישראל חנא ע"א( קכ"ב )דף]משפטים[

 לאינש ליה אסור קדים דאינון ובגין קדוםאיקרון

 שמא לכנאה ולא דגנאי בשמא לחבריהלמיקרי
 חציפין אינון בר וכו' סגי וענשיהלחבריה
 מרצה אפילו זה לפי ממילא עכ"ל וכו'דאורייתא
 צריך כן פי על אף תבירו את כך אחרומפייס
 ולבקש השי"ת לפני להתודות בתשובהלשוב
 קדשי את שביזה במה חטא כי סליחה,ממנו

 לו יסלח וסלח והטובשמים,

 כועמי
 מי אבל העצבות... מן להזהר בספריםמבואר
 בטלים... דברים ולדבר וסבלות הוללותההנר

 לשם. ובהוספות פז הע' להלןראה

 כו-כזעמ'
 ועוברים כמתחסדים... להתראות שלאכונתם

 עטנה. מכלל הבא לאועל

 פ' דכינה אגפא מס' להלן זו בהע' הנעתקראה

 אשר מצבה לך תקים ולא )ד"השופטים
 (שנא..

 כזעמי
 שמהגין החומרות לעזוב טוב היהויותר

במיקי
 האיסורים... בכל ולמהר דחסיזץ...

 ואח"ם הדין ע"פ הענין בעיקר ליזהרצריך
 דחסיזץ.במילי

 פ, דקלה אגרא בס' ראה אזהרה לאותה אחרפן

 ( י"ל. פשוטו ע"פ קרח, ויקח )ד"הקרח
 ע"י באם הדבר נעים ומה טוב מה הנהבמש"ש
 איזה בזה מבטל אינו הלזה דחסידי ומיליהדקדוק
 דבר מפטל עי"ז אם משא"כ בתורה, עיקרהדבר

 וענוש מזה גדול טפשות לך אין בתורהע,קרח
 בעיני חטב לא דאורייתא מ"ע יבטל ]אם[יענש...
 על יעבור חסידותו חומרת ע"י אם ומכש"כי"י..
 על תעשינה לא אשר בלאוין האזהרות מןאיזה

 לא אחיזרי... ושדייא טיבותי' שקילי כזהחסידות
 כזה. בחסידות הש"יירצה
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 כזעמי

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

לפעמים...

 ובס' ק הע' להלן גם הרב כתב האלהכדברים
 המחשבה )חלק טז מל"ת פקודיךדרך

 להתלמד הרוצה בעצמו התלמיד אבל ד(אות
 איזה העוקר במנהג אופן בשום להתנהג יאבהלא

 ועונת ק"ש עונת לבטל כגון תוה"ק, דבריהלכה
 כמה שיפתוך הגם חז"ל, שקבעו כזמניםתפלה
 הצורך שמן באומרם לדעתם מתחכמיםאנשים
 דגדלות, מוחין שפעת יפעת ירגישו עדלהמתין
 יעלה אם עצמך, הגע היצר עצת שזה ידידיתדע
 ימתין רק כפסח מצה לאכול שלא האדםבדעת
 מאור דגדלות מוחין לו יהי' שאז השבועות חגעד
 אלקי י"י הירצה לחופה כלה תיעול כי מלךפני

 מלאכתינו בעל הוא נאמן זו, בעבודהישראל
 אשר תורתו את לנו ונתן הנפש את לנו עשהאשר
 הזמן תחת לנו ונתנה הזמן מן למעלה בעצםהיא

 תחת חפץ לכל ועת זמן יש לכל כילהורות
 וזה התורה חוק הפרו והמתחכמיםהשמים
 השלישי כחדש התורה בנתינת הנאמרלדעתי
 . סיני מדבר באו הזה ביום מארמ"צ בנ"ילצאת
 היא שהתורה הגם ולהוודע ולהודיע לידעלהורות
 הזמן תחת השי"ת נתנה הזמן, מן למעלהבעצם
 הראוי, בזמן דוקא נהוגות מצותי' שכללהורות
 . אחר בזמן ולא הזה בזמן דייקא הי' נתינתהע"כ
 הבוקר, בהיות השלישי ביום ויהי תתכונןוכן

 דייקא מצותי' כל כי להורות בזמן, דייקאלהורות
 מצות על מתחכם ע"ז שמתחכם ומי כזמןנהוגים

 והתבונן כין וחוקותי'התורה

 ז(: אות המחשבה חלק ל"ז )מל"ת שםועוד
 נק' מעיד ואינו להעיד אותוכשמזמנין

 ג"כ הנה שמים בידי עכ"פ וחייב עדותו,כובש
 אח"כ, שקורא הגם בעונתו ק"ש קורא שאינומי
 כמי והוה עדותו, כובש נק' אעפי"כהנה

 הזמנה בשעת מעיד ואינו להעיד אותושמזמינין
 בודאי הלא בי"ד, בפני שלא אח"כ ומעידלבי"ד

 אם בק"ש דירן בנידון ה"נ לו, יקרא עדותוכובש
 התורה עפ"י שהזמינוהו בזמן עדותוכובש

 עדותו כובש נקרא אח"כ שמעיד הגםלהעיד,

 ט דרוש ד, מאמר )ניסן, יששכר כניובש
 נפשיה דמסר מאן במדבר, בדוהרבהג"ה(:

 עומ"ש עליו שמקבל )באמת בכח ק"ש()בשעת
 כאלו הש"י לפני יחשב ע"ז מסה"נ( ע"עומקבל
 ואפילו כ"ש, ע"ד מיתה ביסורי בפועל נפשומסר
 לכם הזה העק יכופר אם בהו דכתיב העונותאותן
 א"כ במס"נ הואת המצוה ע"י מתכפרים וכו'עד

 מרפא לנו המציא בראשית יוצר יוצרינולפי"ז
 ק"ש לקרוא וצונו במצותיו קדשנו אשרארוכה
 זה )כי כמסה"נ והלילה היום מעונות עונהככל

 בי"ד ומיתת כריתות על עבר אפי' ועי"זמצותה(
 וכו' יכופר אם בי' דכתיב תה"ש ענןואפי'

 ע"כ במס"נ. הזאת המצוה ע"ימתכפרים
 האדם יעבור שלא מאד ז"ל חששו זהלבעבור

 כריתות עון חשש בזה יש כי אחת עונהזמן
 עד שגזרו כמו זה ולבעבור כנ"ל ב"דומיתת
 איסור חשש בה שיש מפני קדשים באכילתחצות
 ג"כ ומנה בהעברת שיש בק"ש גורו כן כמוכרת,

 וכו'חשש

 כא(: אות )חידושים נחמדים דבריםובש
 הראשונים הפוסקים בשיטתהמטייל
 כר' הלכה דפסקינן ההא יראה בעיניווהאחרונים

 דוקא הוא שעות, ג' עד ק"ש לעניןיהושע
 רק זה אמר לא בעצמו יהושע ר' וגםבדיעבד,
 מחיבין דלכתחילה הוא מודה אבלבדיעבד
 ועיין הנץ בתחילת עכ"פ בזמנה ק"שלקרות

 מה ממני דעת פליאה והנה ובתוספתאבירושלמי
 לאחר ישראל תפוצות בכל נוהגיןשכעת

 היום. על רב זמן עד ותפילה[ ק"ש ]זמןלכתחילה
 בעוה"ר להיות כגולה, זה הנהיגו דרבותינוונ"ל
 הכלכלה, ועל המחי'[ על במו"מ ]לעסוקצריכין
 בשום לעסוק שלא נזהרין היו התפלהוקודם
 זמן לאחר[ שלא דגמרא ]מדינא היא כן כימו"מ

 במו"מ עוסקים היו לא ההוא הזמן ועדהתפלה,
 הנה זה בזמנינו משא"כ ]לתורה[. עתיםוקבעו



קעט טובועשה כז( )עמ'הוספות מרעסור

 גם במו"מ עוסקים הנה והעניות הדחקותמחמת
 ק"ש זמן מאחרין למה יודע איני התפלה,קודם

ותפלה.

 מהר"ש הגאון הרב נשם אומרים שמעתיוהנה
 שאמר, בקהלתינו אב"ד הי' אשרזלה"ה

 של שהתינוקות בכדי בגולה זה הנהיגורבותינו
 האויר כי התפלה, קודם האויר יבקיעו רבןבית

 של הבל וע"י הקליפות בגייסותמשובש
 ותוכל האויר בוקעין רבן בית שלהתינוקות
 אדמו"ר כנוד בפני זה ואמרו לעלותהתפלה

 וקלסי' זצ"ל טלונלין הקדושהרנ

 בהשכמה להתפלל יג(. )אות ישרותומהנהגות
 אם וביו"ט ובשבתות החול,בימות

 עכ"פ בדבר הכרח כשיהי' ימים בשאר וגםאפשר,
 יעבור ולא בהשכמה ק"שיאמר

 בס' ראה בזמן, קשורה שהתפלה בענין]עוד
 רל([. )אות דפרקאאגרא

 כזעמ'

 האדם שינהוג טוב והחומרות החסידותכל
 שלא טוב יותר אדם בני לפני אבלבביתו
 דעת אומדן צריך לזה מסויים... אישלהיות

 הצדק. במאזנו הכלולשקול

 בזוהר נו(. )אות דפרקא אגרא כס'וכתב
 דסתום מילה כל ע"א( ה' )דףבראשית

 מזה מוכח עכ"ל. עילאה, לתועלתא סליקמעינא
 מעשיו להסתיר האדם ביכולת שהוא מהכל

 ובפרט הענין, טוב מה דעלמא במיליאפילו
 דשמיא.במילי

 למען אמרתך צפנתי בלבי שי(: )אות שםועוד
 יש יא(. קיט )תהלים לך אחטאלא
 הדברים דהנה והנה פירושו מהו בזהלהתבונן
 כאן יש האיברים תנועת ידי על ונעשיםהנראים
 והתפארות, פניה איזה לשם שיהיה מיחושבית
 אלקים ראתה לא עין בלב הצפע דבר כן שאיןמה

 תנועת להסתיר שאפשר מה כל כן עלזולתך.

 צפנתי בלבי וז"ש טוב. מה בלב והיראההאהבה
 הדבר הבן לך אחטא לא למעןאמרתך

 שום נדבר לא . יב( )אות ישרותובהנהגות
 לא אם ועבודה, בתורה רקדיבור

 להסתיר ורוצה אליו איש בבוא או גדול,לצורך
 לדבר מוטב בחסידות, מתנהג שהוא איךעניניו
 דעהו דרכיך בכל דבר של כללו וזהעמו

 האפשרי בחוק שיש מה כל לה(. )אות שםועוד
 מה ועבודה בתורה משונות בתנועותלמעט

 בני בפני יתבייש לא אפשר שאי מה רקטוב
 יבינו. והמשכיליםאדם

 הכל ולשקול דעת אומדן לזה צריך כנ"ל,]אך,
 רגל בס' ממ"ש וכדמוכח הצדק,במאזני

 למדריגה שיבא קודם . מדריגה ד"ה מ,, מע'ישרה
 הכל יעשה באם כי בגלוי, מעשיו יעשהגדולה
 יש כמעשיהם, עושה יהיה אדם בני ולפניבהצנע,
 בחובת )עיין לשמה שלא יבוא לשמה מתוךלחוש

 בעל כשיהיה רק המעשה(. יחוד שערהלבבות
 יבין.[ והמבין עתיקין, והדבריםיקרים. ליקומי בהצנע. מעשיו כל לעשות יכולמדריגה

 תקים ולא ]ד"ה[. שופטים פ, דגלה אנראלבסי
 גדולה דהנה וכו'.. שנא אשר מצבהלך
 גם פעמים, כמה כ"ז כאמור וכו', לשמהעבירה
 ותמצא הקיני. חבר אשת יעל כענין רז"לבדברי
 יחוד שער בחו"ה עיין במדרשים. ענייניםכמה

 בערמה המשתדל היצר תחבולות מעניןהמעשה
 שמפתהו כגון לש"ש, פנים בהראותו האדםנגד
 האדם דמחוייב אדם, לבני מעשיו יתראהשלא

 ומפתהו לצדיק, יחשבוהו שלא מעשיולהסתיר
 הריקים כאחד אדם בני עם לדבר זהבשביל

 יטהו לזה לו כשישמע והנה להולל.ויחשבוהו
 ח"ו יפילהו אשר עד התורה מדרך מעטמעט

 שהאדם פעמים כמה שיש אמת והנהבמכמורת.
 כאלה מעשים לעשות דרכיו על עיניו לפקחצריך
 יבטל זה בשביל לא אבל מעשיו, להסתירבכדי
 הוא אשר הדבר הוא, גדול כלל ועבודה.מתורה
 מסבירות פנים לו מראה שהיצר הגם כתורהשלא



 החיםלעץ כח( עמי כז-נח ~מ'הוספות ודרךהקדמהקפ

 מצבה לך תקים ולא ת"ש לו. יאבה לאלעבודה
 אלקיך, ה' שנא אשר לעבודה, ומצב מעמדהינו
 ליצנות לדבר כגת התורה, רת עפ"י לאשהוא
 שיהוא ההמת שיסברו בכדי בטלים ודבריםולה"ר
 עפ"י נאסר שהדבר דכיון יכבדוהו. ולאהולל

 לצדיק, ויחשבוהו שיכבדוהו לזה לו מההתורה,
 והדברים השי"ת. לכבוד שלו את יעוסההוא

 באמת. להחפצים בעצמםמובנים

 הוללות התיר מי כו-כז: עמ' לעיל]וראה
 שחושבים הגם רב"ט... ולדברוסכלות

 וגם דעתם, לפקח שמים לשם הואשדבריהם
 שמעתי כאשר כמתחסדים להתראות שלאכונתם
 ומבטלים האוכל על מרובה הפסולת אבלוראיתי,
 מכלל הבא לאו על ועוברים והעבודההתורה
 לזהר צריך וענין ענין בכל דבר, של כללועשה...
 במילי כך ואחר הרין, פי על העניןבעיקר

דחסיזץ[.

 כז-כחעמ'
 מאמר והוא עולם... הליכות בהליכתווגם

 מדברי אלה לדברים וסיעתאהשונמית...
 בין משה... כמו שאיש מי אבלהתוס'...

והתבונן...
 ד*רקא אצהב בספר כתב ממש הללווכרכרים

 נ"ל קטנים: לשת בשינוע קכב(,)אות
 ותנועותיו במדותיו הבורא לעבודת האדםבדרכי
 שיחזיק לאדם טוב מה בקדושה, והילוכובדרכו
 ולא עולם של כטבעו שהוא כזה דרךלעצמו
 )הגם עולם של כטבעו שלא מנהג לעצמולאחוז
 מאמר והוא אמיתיות(. לעבודהשכוונתו

 ספרים ומפי סופרים מפי הבנתי כ"זהשונמית...
 בהשכלת תלוי זה כי בכתב כ"ז לפרש אפשראי
 מדברי אלה לדברי וסיעתא המשכלת.נפש

 בין משה... כמו שאינו מי אבלהתוס'..
והתבונן...

 )בפס' בראשית פ, הכלה אגהק בס' עודוראה
 בגמ' ד"ה כוי, הארץ תדשא אלקיםהאמר

 רבעו ההשתמש פפא( בר חנינא רבי דרשחולין

 רא" שאין להוכיח התוס' שבפירוש אלהבדבריו
 מה. לדבר הקב"המהסכמת

 כחעמ'
 מי עולם... של כטבע שלא הדרך אחוולמה

 משה... כמושאיש
 פרתה ד"ה פ, )מע' מטרה פנל בס'וכתב

 האדם שקחת הגם מזה ונראהורבי"ה(:
 שכוונתו הגם בכחו, שהוא עוד כל יתבטל לאפ"ו

 חז"ל. דעת זה איןלפרישות

 יה"י הקב"ה... של שמותיו ידוע סודורל"ב
 לבל"ר לו אמרתי בעי... לבא רחמנאאו"ר...

אני...
 ויברך ]ד"ה[: לך( )פ' הקראל בית בס'וכתב

 את כצאתי בסוד וכו' לעיר מחוץהגמלים
 אותו ויוצא באברהם כמו מרומז או וכו'העיר
 ובגימ' ר"ז או"ר בגימ' לעי"ר חוץ ויהיההחוצה
 בע"י לב"א רחמנ"א ובגימ' החיתםמקו"ר
 רל"ב ר"ת בעי לבא רחמנא בהיות השוה,במספר
 וזהו הוי'. הקדוש שם של המלויים מספרכנודע
 והגמלים רל"ב, בגימ' השימוש ואו בלאויברך
 מבורך ד' שם יהי בסוד לחוד המלויםמספר

 ז"ל. האר"י בדבריכנזכר

 ידע והארם )ד"ה בראשית פ, דבלה ~צראובסי
 העולמות כל שחיות נודע כו'...(:את
 ע"י המלבוש מעולם נמשכי' וקיומםושפעם
 אשר ביתו"ת אלפ"א מרל"א שוניםצירופים
 ע"ב ב"ה הוי' שמות ד' הם שלהם הפנימיהחיות
 רל"ב, בגימטריא או"ר רה"י בסוד ב"ן מ"הס"ג
 רל"ב, ר"ת בע"י לב"א רחמנ"א שאחז"לבסוד
 העולמות. כל של הפנימי והחיות הלבשיהוא
 ח, פרשה רבה, מדרש בביאורי שם עוד]וראה

 ברכה...[. של כוס הקב"ה נטלד"ה
 ויאמר בפס' יונתן( )בתרגום וישב פ' שםועוד

 וכו', בשכם רעים אחיך הלאישראל
 נ"ל דמצרים. גלותא שרוי יומא ובההוא]ד"ה[:
 ואידך דין ב' מעמק המסורה מן להדמשמע
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 עמק עכור. מעמק דבירה הגבול ועלהביהושע
 עמק ואת בהבצע כמד"א הגליות נקראיםעכור
 שככאן המסורה ומרמזת תקוה. לפתחעכור
 העמ"ק בעסק לאברהם דיבר אשר הגבולהתחיל
 עכור עמק נק' דחקא מצרים ביותר ותביןעכו"ר
 רל"ב הי' ההוא מזמן והנה הארץ, ערותבפרטות
 ע"ב שמות ד' לתקן מאמ"צ צאתם יום עדשנה
 אל התוהו מן הניצוצות להעלות ב"ן מ"הס"ג

 ע"כ וישלחני([ )ד"ה ויגש בפ' גם ]וכ"כהתיקון
 הוא צפונ"ה תיבת וצפונ"ה אח"כ במסורהנרמז
 אותו ושחט הפסוק בכוונת עיין הכולל, עםרל"ב
 הענין ותתכונן י"י, לפני צפונה המזבח ירךעל

 א"ל אני לבל"ר ישמעאל לר' שאמר מאירברבי
 שמים מלאכת שמלאכתך במלאכתך הזהרבני

הוא

 מל"ח רל"ב, מצוה המצות: מעמיובקונטרס
 אתך י"י יצו כשר אדם לקללשלא

 נשמת החיים מקור רל"ב, גימטריא הברכ"האת
 ב"ן. מ"ה ס"ג ע"ב העולם, כל שלהפנימיית

 מפקד במנין ההיפך מן לשמירה אזהרהובאת
 והשכל הבן בתורה הלזהומספר

 אין פ' )על תעלומה מגיד בס' גם]וראה
 ע"א כ"ה דף כליו ונושאי הרי"ףעומדין,

 לבו([ את שיכוין צריךד"ה

 כטעמי

 הזמן לפי בקדושה והילוכו דרכו..שהיי
 ואומדן רב זהירות צריך דלזהוהמקום..
 נקרא הנעשה הדבר לזה זו  שבשעהדעת...
 הכל כהיפוך, הוא שניי בטועה משא"כמצוה
 א"א כי הענין והבן והמקום... הזמןלפי

 לך. דע ואתה כבחב,לפרש

 נתן לכולם ד"ה ויגש )פ' משהאל בית בס'וכתב
 נתן לכולם לענין(. ונחוור וד"הלאיש,

 לרמז באה אפשר נראה שמלות. חליפותלאיש
 נתיבותיה וכל נועם דרכ" הקדושה התורהלנו

 נעלה בה אשר הדרך כארנו כבר דהנהשלום,

 ית"ש במדותיו להחזיק אל בית העולהבמסילה
 פעם בכל והנה וכו' רחום הוא מה בררכיווללכת
 ומעלליו ודרכיו בגדיו לשנות העובדצריך

 לרבו קדרה בהן שבתיל בגדים בעלמאכדאמרינן
 בגדים ולבש בגדיו את ופשט וזהו וכו'. ימזוגאל

 נקראים דהמדות וידוע הדשן להוצאתאחרים
 לבישין בתקונים כדאיתא דמלכא לבושיןבשם
 וכו' ברמשא לביש לא בצפרא לבישדאיהו
 בהקדמת וכן וכו' דחול כיומין דלכישלבושין

 וכו'.התיקונים

 הכל הי' ותכליתה הבריאה שעיקרובהיות
 התורה ולקיום ב"ה הבוראלעבודת

 אינון וצדיקייא לעשות, אלקים ברא אשרכטעם
 וצריך מהתיקונים, כנודע דמטרוניתאלבושין
 ולבקש לחפש השם דרכי המחפש העלםהאדם
 בכל ומטרוניתא למלכא ולהלביש לעבודאיך

 תומד הקדוש פשר נדפס וכבר לבושיןהעשר
 הכמות קטן ז"ל מוהרמ"ק קדוש לאישדבורה
 הללו הדברים כל מתבארין ושם האיכות,וגדול

 יחיה ואם ערך, ואין קצבה להם שאין עםבשורשן
 שנים רבואות ורבוא אלפים ואלף שנים אלףאיש
 להיותה להשלימה אחת מדה על יעמודלא

 הענפים וככל המסתעפים הסעיפים בכלשלימה
 בכל התלוים והנימין השערות וכלהמתפרשים

 מצוה בכל התלויים ובמדות התרי"ג מןמצוה
 ונימא נימא כל באידרא שאמרו ממה ולמדצא

 עלמין אלף לת"י עיבר וכל עיבר לת"ימתפשטת
 הבורא עבודת הוא והכל יעויי"ש, קדושכמנין
 וענפי הדקים מן הדקים המצו' ענפי עםב"ה

 מלכא לבושי הם קודש בגדי הקדושים,המדות
 בהם ולייחד המדות בין השלום לתווךומטרוניתא
 כנ"ל לכושיה כן כשמי' הקדושיםהשמות

 ידי לצאת מקדושים לקדוש וכנאותבתיקונים,
 וכו'. וב"ש ב"ה א"סחובת

 כל להשלים הקדושים הצדיקים עבודתכי
 בתכלית שלמים להיותם והמדותהלבושין

 מלכא בהון וינהר עליהם, עליונה קדושההופעת
 וצריך אחד, להיות האהל את לחברומטרוניתא



 החייםלעץ כט( )עמ'הוספות ודרךהקדמהקפב

 צורה ולובש צורה פושט להיות לקבל כלילהיות
 למדותיו נפשו להשלים ית' השם לעבודתהכל
 מתנגדים המדות כל איך נודע וכבר וב"שב"ה
 וידורו בזה זה נמתקים יהי' איך והדרך לזה,זה

 בנהירו באנפין אנפין להסתכל ובאחוהבאהבה
 הצדיקים עבודת ע"י דכולא בשלימותאבחדוותא

 בכל להוסיף הקדושות נשמות גלגולי סודוזהו
 יותר שלימות להשיג והכל וקדושה מצותפעם
 הכל כי לעיינין, כברק ומאיר זהיר זיו ויותרבהיר
 ילכו כאמור צורה ולובש צורה פושט להיותצריך
 צריכים פעם האיך הארכנו וכבר חיל אלמחיל
 השעה לצורך הכל רחמנים, ופעם אכזריםלהיות
 התיקון אל הצריכה המתעברת והנפשוהזמן

 ויספרה ראה אז ולהצהירה ולהאירהלהשלימה
 בכל כי וכו' בגדים ולבש בגדיו את ופשטוזהו
 להדבק ב"ה ממדותיו במדה לאחוד צריךפעם
 ולא השערה אל קולע ובמשקל במדה והכלבהם,
 מדרך לנטות ח"ו אפשר דק בשער כייחטיא,
 ובכל לבם בכל האמת למבקשי כנודעהאמת,
 והרוחניים הדקים לדברים שיעור אין אשרנפשם
 חז"ל ובדברי היראה בספרי ולמד צאהאלו
 דקה כמעט חטאם אשר הצדיקים עונשימסיבת

 השערהמן

 נתן לכלם שלפנינו הכתוב לביאור ונבאונחזור
 היות ידוע כי שמלות, חליפותלאיש

 יום בכל הפותח דלעילא הצדיק והוא ח"ייוסף
 כח ונותן רקיע חלוני ובוקע מזרח שערידלתות
 ע"י וב"ש ב"ה כביכול חי אל למלך ועוזועוצם
 להביא בעילתו באמת הדבוק הקדושיםמעשיו
 כנפיו יפרוש וכסופין, להנאות עלמין הח"יאת

 תכלאי, אל ולתימן תגי לצפון האומרלתימן
 דמלכא מגנזייא להביא פעם בכל יוסיףואדרבא
 מקור זיו שפע לקבל העולמות בכל כחלתת

 כח בהם ונותן הכלים כל המגדיל והואהרצון,
 הצדיק איך כו' ברצ"ה עוד ונבאר וכו'לקבל
 המאיר האלקים מאור שפע לקבל הכליםמגדיל
 רגלי בעפר להתאבק רגליו שמכתת ומיעלינו

 השתוקקות טעם לחיך לו ויומתק יוטעםהצדיקים
 להדבק החיים מקום לשורש לעלותהעבודה

 נתן וזהו וכו' דמלכא לבושין הצדיקיםבנשמות
 להחליף כח היינו שמלות, חליפותלאיש

 כפי ללבוש ומלבוש למדה ממדהשמלותיהם
 הבאה המשכלת והנפש והזמן המקוםצורך
 מסיל' ביושר יותר להעלותה כנפיו בצללחסות

וכו'.

 בשלח, ]פרשת א מו, )זח"ב צני עטרתובש
 והגה זה[(. בכל הארכתי והנהד"ה
 זהר מאמרי כמה להבין בכדי זה בכלהארכתי
 איזה מחדש מקום ובכל הזאת השחר אילתבענין
 אשר ללמוד וגם שונות, במלות מחודשענין

 איל בדמיון ושכינתיה קב"ה הזווג חז"להמשילו
 בעלה על חביבה שעה כל אשר אילה אוואיל"ת
 בזה ויש צר, רחמה אשר עבור ראשונהכשעה
 וכמה איך ליוצרה צורה לדמות העבודהלבעלי

 איך דודים באהבת העבודה דרכי ולבקשלהתרפק
 טעם לטעום וסבה עלה איזה לחפש זמןבכל
 טעים, בתולה טעם מלכא אשר בעבודהחדש
 בצנורי ולחפור ולחפש לבקש פעם בכלואיך
 קדושינו בוראנו אמת באחד להתדבקהיחוד
 בריש אמרם ע"ד נשגבו' מקורו' יעקב אלקיקדוש
 לבמת לא בצפרא לביש הפיהו לבושךתקונים
 בקר מן משתנים היחוד דרכי ואיך וכו',ברמשא

 בסידור הלילה עד ומחצות בת"ש חצות עדאור
 ותפל' ק"ש בדרך לילה חצות ועד מנחהתפלת
 כמו דחול אפי' ועובדא תפלה בכל ואיךערביי,
 ר"י ב' ס"ב דף זו פ' לקמן ]עיין כנ"לבאש"ל

 וכו' בעותי' רבעי עד וכו' סעודתא אתקיןלא
 בקדושת וכן מ"נ, לצורך זה לסוד והואעיי"ש
 להתרפק והמ"י[ בראשית פ' בז"ח עייןהזווג
 ולקשר לקבוע ואיך הקודש בעבודת מ"נולעלו'
 האברים בכל המתפשט והדעת המוחיןאור

 חדש טעם פעם בכל ועבודה התורה בכלולמצוא
 נפשו לשרש אשר הניצוצין שרשי וללבןלברר

 נפשו שרש עם ולהעלותם אותם לתקןמעותדים
 והדמיון המשל נקח ולזה לבדו. לה' בלתיבמ"נ
 ואין בזה ודי בראשו עיניו והחכם ואילה אילמן

 אשר ת"ל הדברים אורך וע"פ עודלהאריך
 לשפוט מועד תקח אם אחי תבין וסדרנוהצענו



קפג טובועשה כט( )עמ'הוספות מרעסור

 רמיזותיו וכל הזהר לשון כנפיבמישרים

 כן תעשון לא ]ד"ה[ ראה פ' דגלה אגראונסי
 ברמז הפסוק שמעתי אלקיכם,לי"י
 חוק אשר בנ"א יש דהנה הדור, מצדיקיסקונל
 תהלים יאמרו וכמה ילמדו כמה להםקבוע

 ובדעתם להם ניתן אשר חוקם את ואכלווכיוצא,
 הולכים היום ויתר לו, המגיע להבורא נחגושכבר
 אל המשכיל והנה כפנחס שכר ומבקשיםכטל
 ועת לפזר ועת לחבירו דומה יום לך איןדבר
 מצוה הוא זה ביום כזאת המעשה לפעמיםלכנס,
 שמו, כבוד עבור בהצנע הדבר שעושהכגון

 שיגיע כגון עבירה הוא בעצמו הדבר אותוולמחר
 כי הדבר לפרש וא"א וכיוצא להתפארותהדבר

 חורתינו אזהרת באה וזה מעצמו יביןהמשכיל
 הזה כדמיון רצ"ל אלקיכ"ם לי"י כן תעשוןלא

 הזה המנהג היום באפשר כי ההנהגה, אותוממש
 והבן בהיפך הוא ולמחרתוטוב

 לך תקים ולא ]ד"ה[ שופטים פ' שםועוד
 לפרש נראה אלקיך י"י שנא אשרמצבה

 שיש אדם בני יש דהנה ית"ש, לעבודתוברמז
 ימיהם כל יעשו ככה ומצב ומעמד קבוע חוקלהם
 בקבלה לנו ויש ממנהגם יזיזו לבל יתנהגווככה

 דומה שעה ואין לחבירו דומה יום שאיןמצדיקים
 לבש דהוא לבושין בזוה"ק מ"ש והבןלחבירתה,
 יש שעה ככל ממילא ברמשא, לביש לאבצפרא
 מעשיו כל שיהיו האדם ויצטרך אחרתעבודה
 באמת המצטרך לפי שעה בכל שמיםלשם

 המשכיל להאריך הצורך מן אין ית'לעבודתו
 כאשר בזו"ח איתא והנה דבר מתוך דבריתבונן
 המ"מ נתפשטה ישראל לעמו תורתו ית' י"ינתן

 אנכי אמר ע"כ אלקי"ך, ונעשה דאלקי"םסתומה
 לאמירתו הנ"ל דרך עפ"י והכוונה אלקי"ךי"י
 לכ"א כפרטות דייקא אלקי"ך הוי"ה אנכיית'

 חדשה להוי' בפ"ע לך מיוחד אלקיך שאניבפ"ע
 שלך היכולת בעל ואני עת בכל אותך מהווהשאני
 בכל לי עבודתך תהי' זה ובדרך ורגע, עתבכל
 והבן. המצטרך, והזמן החדשה ההוי' לפיפעם

 מעמד היינו מצבה, לך תקים ולא ברמזוז"ש

 כלי כתמידות עבודתך תהי' שזאתומצב
 כי אלקיך, י"י שנא אשר בטעם ואמרשינוי,
 תעשה ואם אלקי"ך, הוי"ה הש"י אמר זהבשביל
 י"י שנא אשר זהו תמיד אחד במשפטעבודתך
 והמבין בכתב, הכל לפרש א"א כי והבן,אלקי"ך

יבין

 אביו( תרח ע"פ תרח וימת )בפס' נח פ' שםועוד
 כתוה"ק מפורש נמצא שלא מה]כד"ה[י

 הביא הפרשת-דרכים דהנה , אאע"ה.. שלהנס
 לאברהם התיר מי . חקירה מהרמי"טבשם
 מצווה אינו נח בן הלא האש, לכבשן עצמולמסור
 למיתה עצמו למסור לו ואסור השם קידושעל

 במדרש ארז"ל הכי דמשום מהרמי"טותירץ
 הי' לא בזכותו כי אברהם, ניצל יעקבדבזכות

 והנה עכ"ד עשה כדין דשלא להינצלכדאי
 אבל הפשט, דרוש בדרך הם אלו מהרמי"טדברי

 יעקב בזכות לומר המראה על ישתומםהמשכיל
 בזה, חטא ח"ו לו יהי' ואברהם אברהםניצל
 הנסיון וחשב אוהבי אברהם קראו ויתעלהוהש"י
 ידידיי אהוביי ע"כ נסיונות העשרה מכללהזה
 התורה עיניכם ויאירו נעמו כי אמריקחו

 השוה דבר הוא בידינו המצוייה הזאתהשלימה
 שמבוארין שהמצות מישראל, ונפש נפשלכל
 שמבואר ומה לעשות, האדם מחויב ועשהבקום
 אמרז"ל אך מעשות האדם יזהר לעשות שלאבה

 חבר אשת ויעל וכו' ממצוה לשמה עבירהגדולה
 שיתבאר אפשר אי הזה והדבר תוכיחהקיני
 אהבת וכפי והזמן המקום לפי הוא כיבתורה
 הש"י את אהבתו בעבור אשר הש"י, לרצוןהנפש
 איך ויהי' בגיהנם, שתרד כמעט הנפשתסכים
 אך עולם לדראון כמעט עצמה תמסורשיהי'
 עד בא דוד ויהי חזי גא פוק הגדול שמויתקדש
 כדי ע"ז לעבוד שביקש שאמרז"ל וכו'הראש
 ויתעלה הש"י והנה הש"י על העולם יתרעםשלא
 מעשה בכ"י מחדש והוא וכליות לבותהבוחן

 לו ואין כתורה שלא הזה שהדבר הגםכראשית,
 מחדש ויתעלה הש"י מרומים, בגבהי מנוחמקום

 שמו ומתקדש בראשית מעשה כאלומענחנים
 הנעים ידיד והתבונן בק שאת. ביתר בזההגדול



 החיםלעץ כס( אמיהוספות ודרךהקדמהקפד

 בדורנו הש"י מאוהבי שמענו וכבר אלה.אמרי
 המצות ששכר בטוב יודעים היינו אלו אמרואשר
 יותר אעפי"כ ג"ע, הוא העבירות ושכר גיהנםהם

 ית'. הבורא שציונו המצות לקיים לנפשנויונעם

 הזה כמקרה כי לנו יראה לזה, זכינו כאשרוהנה
 בטוב שידע הגם אברהם, לאבינוקרה

 ועונש עצמו שמוסר בזה עבירה עושהשהוא
 שיתקדש כדי כן פי על אף גיהנם, הואהעבירה
 עבור ובעוה"ב בעוה"ז חיותו מסר הגדולשמו

 היות והנה לשמה. עבירה ועשה שמו,קדושת
 א"א עבירה, הוא כי כתורה שלא הזההדבר

 דרך לשמה עבירה רק היא כי בתורהשיתפרש
 ולדמות להתפרש וא"א יתברך לעבודתואמת
 נקודה אמ"ת דרך הוא רק למלתא,מלתא

 הוא האמ"ת מד"ת כי ידעת וכבר שבלב.הפנימית
 בזכות רז"ל שרמזו זהו ליעקב, אמ"ת תתןיעק"ב
 ידידיי נא התבוננו ומעתה אברהם ניצליעקב
 עיניכם יאיר והש"י לחככם, ויונעםוריעיי

לעבודתו

 תצמיח ודרדר וקוץ )בפס' בראשית פ' שםועוד
 כתב משה .דהנה זה( אמרנו כבר ד"הלך,
 תשתחוה דלא והרי"ש רבתי, דאחד דל"תבתורה
 לזה, טעם פשוטו לפי ואמרנו רבתי. ג"כ אחרלאל
 לצלם ומשתחוה בהולך דוקא תקרא לא ע"זדהנה
 דבטל כסיום דא"כ לו, ומקטיר לו זובה אוודמות
 ח"ו. בס"ת למגנא פסוקים כמה יהי' דע"זיצה"ר
 אשר דבר כל מיקרי זרה שעבודה תדע ידוערק
 השם לכבוד שלא וחושב מצוה אפי' עושהאדם
 בני להתפארות כגת בעולם, פני" איזה לשםרק
 ההוא הדבר את עובד הוא הנה וכבוד, ועושראדם
 כל ידוו ע"ז הממון... את או אדם הבן אתהיינו

 מי את לראות בכפו נפשו האדם וישיםהדווחם
 רק ותמה שלימה עבודה עבודתם אם עובדהוא
 ויוכל טעות לידי לבוא יוכל בקל כי באמת,לד'

 עושנה שיהי' ומצות בחורה בעוסקו אפ"להיות
 לפעמים והנה כפנחס. שכר ומבקש כו'מעשה
 כשלא והנה וכו', לשמה עבירה גדולה בהיפךהוא
 ולצריכים במקום עבירה לעבור האדםירצה

 מהש"י, נצטווה כאשר שכוונתו הגם והנהלעבור
 שבת לחלל ירצה לא אם כגת מעשהו. יוכשרלא

 יקרא דמים שופך הנה נפש פקוח חששבמקום
 נא לך דבר. בכל יבין המשכיל בזה, וכיוצאלו
 שיבחה איך הקיני חבר אשת ריעל מעשהראה
 מההוא בגמי עובדא וההוא באוהל. מנשיםהנביא
 כמה לשמים בכוונתו בבגדו ציצית הטילדלא
 על הדברים באלו יתבונן המשכיל שכרו.גדלה
 אתוון תרי הני זה בשביל והנה ותנועה. עניןכל

 בין ח"ו לטעות אדם יוכל דבקל בתורה,רברבין
 האדם דיסבור לישובן, רחמנא לאח"ראח"ד
 פירשנו ובזה בהיפך והוא האחד אתשעובד
 רד רד, לך למשה הש"י באמור הוא כיהמדרש

 בתורה רברבין אתוון תרי הני שכתבתמגדולתך,
 בר'. הר' החליפו וכהיום יטעו, שלאבכדי

 ל"ב דף עומדין אין פ' )על תעלומה מגידובש
 לך נתתי כלום מגדולתך, רד ]ד"ה[.ע"א(

 חטאו ישראל ועכשיו ישראל, בשביל אלאגדולה
 מהו להתבונן מהראוי עכ"ל. לי, למהאתה

 מה עפ"י לפרש ונראה למשה... שניתןהגדולה
 טוב הדע"ת מעץ כשאכל אדה"ר בעניןשפירשנו

 דהנה לך, תצמיח ודרד"ר וקו"ץ הש"י א"לורע
 והע"י ורע טוב הדע"ת מעץ לאכול שלאנצטוה
 בטו"ב הדע"ת יתבלבל הנה העץ אותואכילת
 לרע, טוב בין להבהין ]אפשר[ יהי' ולאור"ע
 שהוא טו"ב שהוא לפעמים בדעת"ושיראה
 והנה בהיפך. וכן עבירה, ר"ע הוא ובאמתמצוה,
 אח"ד י"י היחוד בסוד הם והטובות המצותכל

 אח"ר, אל הטמאה המרכבה בבח" הםוהעבירות
 שתמונת בקוץ, רק הוא לאחר אחד ביןוהחילוק

 במספר, וכן בקו"ץ. רק ר' אות מן ישתנה הד'אות
 וזהו ד'. אות מן יותר קצ"ו מספר הוא הר'אות
 עץ מן שאכל היום הן לאדם הש"י שא"להרמז
 בטוב הדע"ת נתערבב הנה ור"ע, טו"בהדע"ת
 לדעת וקשה רבה עבודה לך יהי' הנהורע,

 ודרד"ר קו"ץ הנה כי לרע, טוב ביןולהבחין
 ר' ובין לר' ד' בין להבחין תוכל שלא לךתצמיח
 בין קו"ץ, בענין הוא ביניהן שהחילוקלד',



 כט-" )עמ'הוספות מרעסור
קפה טובועשה

 במספר ביןבתמונה

 שלח יצ"מ זמן הגיע עד הזה הדבר נמשךהנה
 הדע"ת מסוד נשמתו שהי' משה אתהש"י

 הש"י ושלחו וכו', י"י ידע"ו אשר כדכתיבהקדוש
 פעם בכל אמרו כענין הגלות מן הדע"תלהוציא
 נתן ואח"כ י"י אני כי וידע"ו י"י אני כיוידעת
 ומהו הטוב מהו מבואר ובה ידו על התורההש"י
 ניתן הנה הדעת, מסוד משה שהי' וכיוןההיפך,

 גדולים אתוון ב' הנהו בתורה לכתוב רשותלו
 והוא אח"ר. של הר' ואות דאח"ד הר' אותהיינו
 בין להבחין יכול ואינו קטן שדעתו התינוקכענין
 גדול שדעתו הרב הנה ר', לאות ד' אותתמונת
 לו כותב הנה הקטן, להתלמיד דע"ת ללמדורוצה
 להתינוק ניכר יהי' הגדלות שע"י גדולותאותיות
 למשה רשות ניתן כן לר' ד' בין החילוקלהבחין
 להורות רברבן אתוון ב' הנהו וכתב הדע"תשה"ס
 שהוא מצוה מהו להבחין בדעתם היטבשיעיינו
 ממרכבה שהוא עבירה ומהו האחדות,מסוד

 אח"ר אלהטמאה

 כל בודאי מעשה אותו לישראל נשאירעוהנה
 יחשוב לא בקדקדו מוח לו שישמי
 זהב של עגל דמות להם שעשו כפשוטןהדברים
 כענין דק, דבר הוא רק וכו', להםלהיות

 וכו', שלי מטטרומילין אחד שומטיןשאמרז"ל

 שבמרכבה. שור פני הצורה אל להורידשחשבו
 מצוה שהוא רב הערב ע"י הסיתם היצרוהנה

 הד' להם נתחלף הנה ע"ז, היא ובאמתועבודה,

 למשה הש"י שא"ל בכאן לרמז שיש וזהבר'
 גדולת"ך שהם ר"ד אותיות רצ"ל מגדולתך,ר"ד
 רשות לך שנתתי שלך הגדולים אותיותשהם

 יוכלו שלך הדע"ת ע"י כי גדולים,לכותבן
 אלא גדול"ה לך נתתי וכלום לר', ד' ביןלהבחין
 ביחנו ולא חטאו ישראל עכשיו ישראל,בשביל
 הדבר, הבן לי. למה אתה לרע, טוב ביןבדע"ת

 בכתב. לפרש א"אכי

 נתתי ראה : י( אות ב מא' )אדר, יששכר בניוכסי
 וכו' ואת הטוב ואת התחם את היוםלפניך

 הולך הכל הטוב דרך והנה וכו'. בחייםובחרת

 הסט"א לצד הולך והפכו ית"ש ואחדותוליחודו
 בינה האדם צריך ולזה אחר, אל ממש ע"זשהוא
 והפכו האחדות דרך להבחין מפעל בכליתירה
 יטעה והיצר מפעל האדם יעשה לפעמים כיח"ו,
 הוא ובאמת הטו"ב דרך שהוא לו לומראותו
 איזה בעבור ויעשנה מצוה בעשותו אפי' כיהפכו
 את עובד אינו הנה וכיוצא וכבוד עושרפניה
 וזהו ח"ו ע"ז כדמיון והוא אחר דבר רקהש"י
 בך היינו ז"ר א"ל בך יהיה לא בפסוקהנרצה
 לשמה עבירה גדולה בהיפך וכן במחשבה.בקרבך
 לשמה מעבירה עצמו את האדם וכשימנעוכו'
 נוטה שהוא בחושבו השמים( מן הזדמנות)בעת
 לשמה עבירה באמת כי הנאות דרך זה איולסט"א
 והאחדות. הטוב דרך ג"כ הוא הנרצהבזמן

 כו( אות ה מא' סיון, )חודש שם עוד]רראה
 סילא במצוה לבחור טוב שיותרבענין

 הדוחה ושפקו"נ לשמה, בעבירה מאשרלשמה
 עיי"ש[ מצוה. אלא לשמה עבירה אינושבת

 לשמה, עבירה ע"ד פא( )עמ' צו בהע' עודרראה
 לשם.ובהוספות

 כט-לעמי

 מזד: לדבר היי ענינים הרבה מהכעס...טהר
 באפו נפשו טורף קשוא הכעס, שגורםמה

 ע"ז עובד ומיקח ממש... נשמתושמסתלקת
 הקפדה בביתו אפי' להקפיד שלאח"ו...

 אבל כועס הוא כאילו לפניהם יראהבעלמא...
 מהגאות... רק יבא לא הכעס בלב... יכעוסלא

 ויחד . ]ד"ה[ בראשית פ' דללה אגפא בס'וכתב
 החנו המא"ד פניו..., ריפלו מאר"רלקין
 שכועס מי וידוע החרק... זה בלבו הביאהיצה"ר

 בסוד מסתלקת ונשמתו אלהים צלם מעליוסר
 בגימט' פנ"י פניו... ויפלו ת"ש באפו. נפשוטורף

 ובינתו חכמתו הכועס כל כי בינ"החכמ"ה
 אמרז"ל ע"כ הדעת, ישוב לו ואין ממנוטסתלקים
 הפנים רא"ל פני"ו ג"כ ונרמז מקולקלים.שמעשיו

 ויעם צט"ם דהמנו קין, שקודם אותיות הםשלו



 החייםלעץ כס-" ~מ'הוספות ודרךהקדמהקפו

 והנה בינ"ה חכמ"ה היינו פנ"י בגי' הםהכולל
 כי נפשו הורג כאלו הכועס כל כי קט"ל בגי'הם

 באפו נפשו טורףהוא

 אסור כי לנו להורות . קין אל י"יויאמר
 נאמר לא וע"כ הכועס בפנילהסתכל

 רק אליו פנה לא כביכול כי אליו, י"י[]ויאמר
 אליו לא אבל קין, אל שנמשך מה אמירהויאמר

 והבן. בפניוידבר

 עצמך על לך חרה שהיטב וא"ת לך, חרהלמה
 יורה זה פניך, נפלו למה א"כ נפשך,ועל

 דעים תמים על והקפדה כעס דרך לךשחרה
ח"ו

 נשמתו הכועס כל כי ידוע וכו' תיטיב אםהלא
 לשוב ותקנתו סר, והצלם ממנומסתלקת

 התורה ועסק מעשיות מצות ולעשות י"יאל
 לאו באם כי הנשמה, אליו שובלהמשיך

 במקומה ח"ו ס"א שורה הנשמהבהסתלקות
 אם לכעסך תקנה יש הלא יאמר וזהומחטיאו
 ותשוב הנשמה תתנשא רצ"ל שא"תתיטי"ב
 היא רובץ חטאת לפתח אזי תיטיב לא ואםאליך,
 תרצה ואם להחטיאך, תשוקתו ואליךהסט"א

 בו תמשולאתה

 לוט אל אברם ויאמר ]ד"ה[ לך פ' שםועוד
 הכועס וכל כעס ע"י בא הריב הנה נא,אל

 מוסכם דבר והוא ע"ז, עובד כאלו בעיניךיהי'
 בי ית' אליו בטל להיות צריך האדם כימהשכל

 בטלים ונעשים והנוצרים והנבראים הנאצליםכל
 אשר איש והנה מבלעדו, דבר שום ואין ית'אצלו
 לא בודאי אליו תנועותיו בכל בטל ויהי' לואלה
 בכל בטל ואפס אין הוא כי יתקצף ולאיכעוס

 מחשיב הכועס כל ממילא ית', אליותנועותיו
 כאלו הוא ע"כ גמורה כפירה והוא לישעצמו
 בע"ז, לאוין נ"א מנה ז"ל הרמב"ם והנהעע"ז
 ע"י להיות רוצה איני נ"א, אל אברםוז"ש

 ורצ"ל לאוין נ"א בה שיש ח"ו כעע"זהמריבה
 ח"ו לאוין נ"א התעוררות תהי' לא תהי, נ"אאל

 .. ובינך ביני אשר המריבהע"י

 בורח הרי"ב שקליפת מש"ל עפ"י מריב"ה,אמר
 ובפניו במצחו חקוק אשר דוד בןממשי"ח

 ב"ן משי"ח בגימט' כד"ת השם קדמאה אדםפני
 הרי"ב קליפת עליו שורה הכועס וכלדו"ד,

 הרי"ב במקומו ובאה אדם צלם ממנוומסתלק
 בפני להסתכל אסור ע"כ אד"ם, פני פניוומקלקל
 אזהרת בכלל והוא נזק, לקבל ח"ו יוכל כיהכועס
 מריבה תהי נא אל ש"ש האלילים אל תפנואל
 אד"ם בגימט' מ"ה באותיות הרי"ב ח"ו יכנסכי

 מן וישלחו בנ"י את צו )ד"ה נשא פ' שםועוד
 לנפש, טמא וכל כו'( צרוע כלהמחנה

 בא בעיניו מנובר שהאדם שע"י הכבודשהוא
 נפשו טורף כנודע נפשו את ומטמא כעסלידי
 לטמ"י אומרו המתרגם דברי יתורץ )ובזהבאפו

 ברש"י( עי' דאינש"א,נפש"א

 לא ]ד"ה[ ע"א( כ"ח דף )על דודאים ריחובסי
 כעס, הוא הקפדה ביתי בתוךהקפדתי

 בזהר כמבואר המחי' הוא הנפש מגרשוהכעס
 לחיים יזכהוהנזהר

 קיג( אות ד מא' )כסלו-טבת, יששכר בניובסי
 האדם מן הנשמה מסתלקת בשינהידוע

 הנשמה מסתלקת ג"כ והכעס הרוגז ע"יוהנה
 והנה באפו נפשו טורף בפסוק מזה"קכידוע
 מצוה הנר נקבע אשר ודעת טעם טוב לפ"זתמצא
 אשר דייקא אלו חדשים כב' לתורה הרמוזהלזה
 ידן על אשר וכבד קיבה האדם בגוף הואנגדן
 ענינים הב' אלו שע"י והכעס, השינהבאים

 משמר אתה אם הקב"ה אמר הנשמה,מסתלקת
 הערה בזה ודי נר"ך את משמר אני נר"יאת

 אלעזר ויאמר )ד"ה מטות פ' דגלה אגראובסי
 ז"ל אמרו הנה( כו', הצבא אנשי אלהכהן

 נתעלמה ע"כ כעס לכלל בא אדונינו משהלהיות
 זאת דוקא למה להתבונן ויש ההלכהממנו

 משה שאמר הקודמת הלכה ולא נתעלמהההלכה
 הלכות הוא הקודמת להיות ואפשרבעצמו
 בין מהרע"ת, היא טהרה הלכות אבלטומאה,
 וע" טהרו"ת, סדר זה ודעת משארז"לוהתבונן



קפז טוביעשה כט-ס )עמ'הוספות מרעסור

 א"ע לטבול הוא הטהרה ענין שכתבברמב"ם

 הגם בכעס מיושב אינו והדעת הדעתבמימי
 אדונינו, דמשה דרגא אנוש מין כל מאתששגבה
 גבורתו. כאיש עכ"ז לש"ש, מעשיווכל

 בעבדך אפך יחר ואל ]ד"ה[. ויגש פ' שםועוד
 הכועס כל קיי"ל הנה , כפרעה כמוךכי

 חכם ואם ממנו, מסתלקת נבואתו הוא נביאאם
 פתרון ידע שלא פרעה והנה וכו' הכמתוהוא

 ופרעה בנבואה ידע אם שידע יוסף והנההחלום
 כי כפרעה יהי' בכעסו הנה נביא, אינו כי ידעלא

 פרעה הנה בחכמה ידעו ואם נבואתותסתלק
 תסתלק בכעסו הנה כמוהו, חכם אינו ידעשלא

 כפרעה ויהי'חכמתו

 בכל אש תבערו לא ]ד"ה[ ויקהל פ' שםועוד
 מרמז הוא השבת ביוםמושבותיכם

 שע"י במקובלים כמבואר הכעס על לאדםאזהרה
 וגופו שבנפשו היסודיי באש גופו מרתיחהכעס
 ית' רצונו עוכרי על לכעוס שמותר קיי"לוהנה
 מהוגנים שאינם דברים שעושים ורואה יודעובאם
 רק הלזו, המדה נבראת ולזה לכעוס מצוהאזי

 ביישוב להיות צריך שזה המוסר חכמיכתבו
 הכעס יבוא שלא מקודם בדעתו שיתיישבהדעת
 מאדון גדול לנו מי ח"ו טעות לכלל ויבואבלבו

 מעניינם, כידוע הנשיאים ראש ומהללהנביאים
 ומתקצף כועס כאלו ובאיבריו כפיו להם יראהרק
 דוקא הוא זה שגם ונ"ל בלבו הכעס יהי' לאאבל

 שצריך בזהר מבואר השבת ביום אבל החולבימי
 הנותן בה' ושמחתו לבבו חדות לכללהראות
 בפועל מראה אינו ובאם לישראל, כזומתנה
 מסתלקין, המלאכים ח"ו אזיהחדוה

 ע-
 כזהר

 אפילו הכעס אש תבערו לא התורה שרמזהוזהו
 שבעולם, הדעת היישוב כל עם מושבותיכם,בכל

 יחשב, ולמצוה החול בימי שמותר מצוהולצורך

 וז"ש דוקא בחדוה לאיתערא דצריך ש"קשאני
 נ"ל יחשב. ולמצוה מותר דבחול לדחקביום

 )דף תצוה בזהר : רחל( )אות המרתף אגראובש
 נשמתא דעקר הכעס מאיסור עח"שקפ"ב(

 ושארי מאתרא עילאה קדושה ועקרמאתרא
 שם ואמר כאנפוי, לאסתכלא ואסור זד אלבאתרי'

 איהו סב דרבנן רוגזא דרבנן, רוגזא הא תימאואי
 הוא אשא דאורייתא חזינן דהא סטריןלכל

 תענית בגמרא הוא )וכן לי' מרתחא קאואורייתא
 כאש דברי כה הלא כס( כג )ירמי' דכתיב א(ד

 רוגזא דאורייתא במילי דרבנן רוגזא י"י,נאם
 לפולחנא וכלא לאורייתא יקרא למיהבדרבנן

 ד' כי כד( ד )דברים נאמר לכך הואדקוכ"ה

 במילין אי אבל קנא, אל הוא אכלה אשאלקיך
 ועיי"ש עכ"ל האי דקוב"ה פולחנא לאואחרנין
 מאראבי יעקב מה"ר הרב בשם המק"מ וכתבעוד
 האדם כשיכעוס שלפעמים האריז"ל בשםז"ל

 הטוב, זולתי בו וישאר שכו הרע חלק ממנומסלק
 הכא הזהר כמ"ש שמים לשם הרוגי כשיהי'והיינו

 עכ"ל וכו' איהו טב דרבנןרוגזא

 לעצמן מתירים רבים שעפי"ז שמעתיוהנה
 ותולים רעים הרהורים להעבירלכעוס

 הרע לבטל לכעוס שמותר הגדול כאילןעצמם
 שאפילו בהיפוך מזהר נראה אדרבאולדעתי
 במילי דוקא הוא הרע לבטל שהוא דרבנןרוגזא

 מהש"י מתנה והוא דאורייתא, וליקראדאורייתא
 כדי דאורייתא מילי על שיכעוס להצדיקשמזמין
 )תהלים דוד שביקש זה ולדעתי הרע. ממנולסלק
 היינו חיי, ימי כל ירדפוני וחסד טוב אך ו(כג
 חסד ואז הרע, ממנו שיתבטל אצלי יהי' טוברק

 אז רע איזה עוד אצלי ח"ו כשיהי' כיירדפוני,
 על לכעוס דגבורה סטרא הש"י לי יזמיןבהכרח
 בזה ודי הרע לשרוף כדי תורה דבראיזה

 הרי"ף השחר, תפלת פ' )על תעלומה מנידובש
 לא ]ד"ה[. ע"א( כ"ג דף כליו,ונושאי

 נראה הנה תחטי. ול"א ובגמ' תחסי, דל"אתרתח
 מכחיש וזה תחטי, לא תרתח לא אשר בעתלפרש
 שאינם אדם בני כמה רואים אנחנו דהריהמוחש
 ע"כ חוטאים. ואעפ"כ משתכרים ואינםכועסים
 תחטי, דלא היכי כי תרתח לא דה"ק להאסברה

 תר"י כמ"ש חטא לינץ לבא מעותד הכעס ע"יכי
 פקוע. רב חמה בעלכדכתיב



 החייםלעץ ל( )עמ'הוספות ודרךהקדמהקפח

 לעמ,
 וכבוד ממון בשביל מצות ועטשה תורהכשלמד
 שער בחו"ה עין ע"ז. עכר הנה .מבנ"א.
 הצלמים... מהעובד גרע המעשה...יחוד

 זה ובאפשר ד"ה נח )פ' הטרלל נדת בס'וכתב
 ידע לא מצוה שומר תכלית וזהוהטעם(:

 היינו מצוה שומר כי טעמו ואמרנו רע,דבר
 שמור כי אחרות, ופניות גדלות מן המצוהששומר
 דבר ידע לא זה שבמצוה תעשה הלא ושומרל"ת

 כמ"א. כעז"ה כזה ונאריךרע

 ע"ז י( דרוש ד מא' )ניסן, יששכר בנ*ובסי
 בעת טובה לא בכוונה הנעשיתהנסתרת

 ח"ו מזוייפת עבודה דהיינו הש"י, מצותעשיית

 בני ולשבח לכבוד ומע"ס מצות שעושהכגון
 ממון בעבור או ויככדוהו שישבחוהואדם

 והוא הש"י, את שעובד הוא כמדומה הנהוכיוצא,
 ממש ע"ז והוא וממון, אדם בני זולתו אתעובד
 כזה עובד ערך גרע בשכל( )בחקירתו בחו"הועיין
 לישזבן רחמנא ענינים בכמה הצלמים עובדמן

 צדיק אין אדם כי בפ' הרמ"ע פי' אשר וזהעיי"ש
 לומר רצונו יחטא ולא טו"ב יעשה אשרכארין
 מה בצד שעושהו הטוב בעשיית יחטאשלא
 וכו' תשכחו פן לכם השמרו הפי' וזהומזויף

 אלהיך י"י צרך אשר כל תמונת פסל לכםועשיתם
 היינו אלקיך י"י צוך אשר בהדברים לומררצונו

 שמירה צריכין לזה פסל, ח"ו לך תעשהבמצותיו
 בטלו כנה"ג שאנשי בשגם תראה הנהיתירה
 הנסתרת דע"ז יצרא יש עכ"ז הנגלית דע"זליצרא
 לבטל כזאת לעת גם הפסח לעשות מחוייביםע"כ
 י אות יב דרוש שם להלן גם ]וכ"כ דע"ז.יצרא

)בהג"ה([
 ודרדר וקוץ )ד"ה בראשית פ' דכלה אגראובסן

 כהולך דוקא תקרא לא ע"ז . ( לך..תצמיח
 לו, ומקטיר לו זובח או ודמות לצלםומשתחוה

 פסוקים כמה יהי' דע"ז יצה"ר דבטל כהיוםדא"כ
 כל מיקרי שע"ז תדע ידוע רק ח"ו. בס"תלמגנא
 שלא וחושב מצוה, אפי' עושה אדם אשדדבר

 כגת כעולם פני' איזה לשם רק השםלכבוד

 עובד הוא הנה וכבוד, ועושר אדם כנילהתפארות
 הממק. את או אדם הבן את החנו ההוא הדבראת
 זה על המעשה... יחוד בשער בחו"ה ראה נאלך
 לראות ככפו נפשו האדם וישים הדוברם כלידוו
 שלימה עבודה עבודתו אם עוכד הוא מיאת

 לידי לבוא יוכל בקל כי באמת, לד' רקותמה
 ומצות בתורה בעוסקו אפי' להיות ויוכלטעות
 וכו' כפנחס שכר ומבקש כו' מעשה עושהשיהי'

 ההר את סב לכם רב )ד"ה דברים פ, שםועוד
 הוא צפונ"י בחי' (. צפנה לכ"מ פנוהזה

 ותורה המצות בעשחת א"ע ]יצה"ר[ שמצפיןמה
 וכיוצא ומח"ז וגיאות בפניות לעשותןועבודה
 מתשובה יותר רחוקים הם האלו העבירותוהנה

 תיכף הנגלות על כי הנגלים, גדולותמהעבירות
 ומתחרט שחטא יודע תאותו התמלאותאחר

 על משא"כ חרטות, מלאים רשעיםכמשארז"ל
 ממש ע"ז הם שבאמת הנ"ל הצפוניםהעבירות

 מתשובה רחוק הוא אזי מצות שעשה סוברוהוא
 הש"י לאמתו הענין ויתבונן לבו אל ישיםעד

 ברמיזותי' התורה וז"ש שמו כבוד ע"דיעזרנו
 לכם די לומר רצה הזה, הה"ר את סב לכםרב
 העכירות על לשוב דוקא מדקדקין שאתםמה

 פנו כל, לעין בגדלות הנגלה ההר דמיוןהנגלות
 הצפונים הפיתויים על להתבונן צפונהלכם

 ומיקרי לש"ש שלא הנעשים המצותשבמעשה
 ועל צפונ"י, היצה"ר נק' זה שע"ש ע"ז,כעובד

 עד שעשיתם מה הש"י אל לשוב תדקדקוזה
 ומי לשמו מעשיכם לייחד והלאה ומהיוםהיום,
 הלזו, הנפש מחולי לנפשו מזור להמציאשירצה
 חלא לרמאות המומחה הרופא דברי היטביעיק

 בשער הלבבות חובת בעל הרב הואהנפשותן
 ימך תם ואל בדבריו והפוך הפוך המעשה,יחוד

ושמאל.
 יעשה אשר האיש ארור )ד"ה תבא פ' שםועוד

 ארור ברמז, לפרש ויש (: מסכהפסל
 והכוונה בכ"מ אי"ש כתאר חשיבות מלשוןהאיש
 בתורה ועוסק שעובד חשוב האי"שאפילו
 ישים שבקרבו דהיינו בפניות שהוא רקועבודה
 עבוד או ויכבדוהו אדם בני שישבחוהוארבו



 טובועשה " אמיהוספות מרעסור

 אינו זה נמצא העולם, ענחני שאר או ממתאהבת
 עובד רק ומצותיו ותפילתו בתורתו הש"יעובד
 ראה נא לך בעולם ענין לאיזה עובד דהיינוע"ז
 יחוד בשער חו"ה בעל דברי הנעים ידידאחי

 מעובד גרוע הוא וכי האיש, גנותהמעשה
 באגד"כ ]ועיין טעמים מכמה בפרהסיאהצלמים
 הדרך[. בזה הפסוק ביאור המשךשם

 אות המחשבה )חלק יב מלית פקודיך דרךוכש
 חמץ, מתערובת אפילו התורה הוהירהב(
 לש"ש ענייניו כל האדם יעשה אפילו לרמזהיינו
 שיעלה היינו אחר ודבר ש"ש ח"ו ישתףאבל

 בעבור ג"כ שעושה והמצות התורה בעתבדעתו
 מה יהי' וכיוצא ממון בעבור או וכבודהשבח
 דייקא( ית' לשמו המעשה מייחד )ואינושיהי'
 בכלל וזה בשיתוף. עובד הנסתר שיתוף הואהגה

 במעשה, בין בדיבור בין במחשבה ביןהאיסור
 יחוד שער בחו"ה נא עיין לבדו לי"יבלתי

 גורע הוא אשר בשיתוף עבודה עניןהמעשה
 תראה הנה ח"ו.. הצלמים מהעובד יותרעניינו

 יותר וגרוע ממש ע"ז היא מעורבת כזושעבודה
 בהתבוננו לבו אל זאת ישים כאשר המשכילח"ו

 ומהדר י"י פחד מפני ויפחד יירא הזאתבמצוה
 יושבי כל אל השגיח שבתו ממכון אשרגאונו
 מעשיהם כל אל המבין לבם יחד היוצרהארץ
 עשויים הם אם ומצות התורה במעשהאפילו
 מכוין אם או שלם, בלב לעבדו ית'לשמו

 ואפשר אחר, דבר לשם ומצות בתורהבעבודתו
 אוי ע"ז עבד ותפילין שבציצית ח"ו להיותויכול
 בזה יתבונן כאשר המשכיל התוכחה. מיוםלנו
 העתיד על ע"ע ויקבל העבר על י"י אלישוב

 לבדו לי"י בלתי ית' לשמו המעשהלייהד

 מודעה מסירת מהני הזה שלדבר מרבותיקמלתי
 עצמו, לבין בינו אפילו העבודהקודם

 לפניך וידוע גלוי רבש"ע בוראו לפנייאמר
 באמצע ובאפשר דייקא. רצתך לעשותשרצוני
 איזה במחשבתי מפיל הרע יצרי יפחניהעבודה
 העי פני', באיזה העבודה לעבוד אחרתמחשבה
 כי דלבא, ורעותא ודוקטור המחשבה אותהמבטל

 במחשבתי ודבוק בעצמותי עצור באמתרצוני
 לבדו. לי"י בלתי שלימה עבודהלעבוד

 ה אות המחשבה )חלק כו-כס מל"ח שםועוד
 אלי, הוא וגדולה אחרת, ועוד זאתו(.
 לעבוד מחוייב הנה ועבודה התורה באיכותאפילו
 כעבודתו פנח' איזה לו יש ואם לבדו, לי"יבלתי
 הוא הנה ענינים לשאר או לממון אולכבוד
 אחד ודבר שמים שם שמשתף הנסתרהשיתוף
 או שיכבדהו איש לאיזה כעבודתו שעובדח"ו,
 שאר או לו, שיתנו שמצפה הממת אתעובד
 בעל הקדחם החסיד לנו ביאר כבר הנהענינים.
 העובד אשר המעשה יחוד  בשער הלבנותחונת

 הצלמים מעובד יותר גרוע הוא כזובעבודה
 בהעלות הדווים כל ידוו דה על הנה . פניםמכמה
 בתורה אפילו מעשיו כל את לבו עלהאדם
 לי"י בלתי וברורים דנים הם אם בהםויתבונן
 במחשבתו בהשתתפו דהנה מרעיד ויעמודלבדו
 עבר הנה בעולם דבר לשום ועבודה התורהבשעת
 אשר הדבר להשיג והשתדלו וכו', לך יהי' לאעל
 וכו'. פסל לך תעשה לא על עבר הנה בעבורועבד

 וכדוד מגרונו יהנה אשר איש לך אמשולבדמיון
 התיבה לפני ויעמוד שיר כלי לעצמו לוחשוב
 בכוונה הנה ממון, לו שיתנו בזה וכוונתוויתפלל

 בהשתדלו ואח"כ לך, יהי' לא על עברבמחשבה
 לך תעשה לא על עבר הנה ולהשיגו הממוןלקבל
 דמירותיו קול איש שישמע בהשתדלו וכןפסל
 ועל לך, יהי' בלא המחשבה על עבר תיכףהנה

 תעשה לא על עבר לשם האיש עמידתהשתדלות
 והנה לו. שעובד כירן ע"ז שעושהו פסללך

 עבר הנה השומע זה לכבוד תנועה איזהבהוסיפו
 לרקיע יחניף אשר בזה ויארע תשתחוה. לאעל

 הגם עבודתה כדרך לע"ו עובד הנהויכבדהו
 כי תעבדם( לא על עבר )הנה בזיון דרךשהוא
 אל ישוב ולא במעשיו הרשע בעיניו יתייפהעי"ז
 ובני מכובד שהוא שרואה כיון עונותיו עלי"י
 בכל הדברים הבן אותו מכבדין חשוביםאדם

 עד ותבין לדמיון רק זה לך רשמתי כימעשיך,
 בכל הענין ותבין הללו, האזהרות ענפי מגיעהיכן
 לשים ותצטרך ותנועה תנועה ובכל ודברדבר



 החייםלעץ ל( )עמיהוספות ודרךהקדמהקצ

 הם אם מעשיך כל המבחן בכור ולהבחיןדרכיך
 כמה כי לבדו, לה' בלתי ומוטהרי'מזוקקים
 זמרי כמעשה יעשה אשר לאדם יארעפעמים
 ושם בפסוק אמרז"ל וע"ז כפנחס שכרויבקש
 אורחותיו השם על אלקים בישע אראנודרך

 ושננתם לבבך על האלה הדברים והיובעוה"ז
 דרכיך לבטח ותלך ותצליח תשכיל אזלבניך

 מרבותינו קנקנו אשר את כתבנורכבר
 בינו אפי' מודעה למסור לזהשהסגולה

 מבטל הוא אשר שיזכור, פעם בכל עצמולבין
 ורצונו המזוייפות והעבודות הפניותמחשבות
 אלקי י"י את לעבוד באמת וכוונתוומאווייו
 וצדק. אמת דבר על ותמה שלימה עבודהישראל
 מדת הוא אמ"ת ד"ה א, מע' ישרה רגלרבם,

 ד"ה קומה, שיעור ה"ס אמת ד"ההת"ת,
 ז"פ בגימטריא אמת השלם(. היחוד ה"סאמת
 סוד רתמן בבינה הוא ס"ג שם לדעתיס"ג

 חג"ת המידות וכל חיים, רוח נשמתהנשמה
 ואהבה ליראה הישראלי באיש המתואריןנהי"מ

 שהן וממשלה התקשרות והודי' ניצוחוהתפארות
 השבעה, אלו מגדר יוצאין אינם התנועות כלהמה
 משבעה מאחד יהי' ע"כ ומעשה מעשהוכל

 שבמוח הנשמה מחיות נמשך והכל הללו,מידות
 איש ירים לא הנשמה מבלעדי כי מבינהשהוא
 והנה שבעולם תנועה לשום רגלו ואת ידואת

 נשימה וכל תנועותיו בכל להתבונן צריךהאדם
 ס"ג משם דהיינו חיים רוח מנשמת הבאהשלו

 כולם את מחי"ה ואתה בגימטריא שהואשבבינה
 האמתיים מקומם אל שואפים תנועותיו כללהיות
 תנועותיו בכל יראה ע"כ ח"ו, ממקורם יפסקוולא

 ס"ג ז"פ בגימט' )שהוא אמ"ת דבר עללדרוש
 או באהבה או כיראה ובהתעסק הנ"ל(.המחי'

 על ידרוש תנועותיו בכל וכיוצא וכו'בהתפארות
 ית"ש הבורא עבודת לאמיתת היא אם אמתדבר
 וכשיתבונן ח"ו. מזוייפת עבודה היא באפשראו

 ייחד ואז לנפשו יירא תנועותיו בכל בזהתמיד
 ותאיר יחי' חי' ואז ית"ש עבודתו לאמיתתמעשיו

 והבן להתנהג. איך וידע תנועותיו בכל נשמתולו

 הללו הגדולים העניינים לבבי וחמדת נפשיידיד
 לעצם ומרפא לנפש מתוק הואכי

 האמת לאהבת זה כל לך ציינתי נועם..ידלד
 להדריכני ה' אל להעתיר בי בחלהונפשי

 ופינה פינה בכל מעשינו ולייחד האמ"תבנתיב
 בעסקי ואפילו האמ"ת ע"ד התורה בעסקשנפנה
 ינחנו צדק ובמעגלי מאתנו יסר שקר דרךהעולם
 כי האמת, ע"ד ברי' משום נכלם ולא נבושולא

 לי הצבתי ע"כ חמדה. כלי מכל אהובהאמת
 שנראה כדי הדברים אילו כל למזכרתלהיות
 אחי בלבבינו אומן אמונת ויתקשר האמתמעלת
 אתכם אהבתי עולם אהבת כגילי, אשרוריעי

 ושלום אמת אך לנו, יעזור שהש"ימובטחני
 שהוצרך דבר כל כי תתמהו כן תראו הלאאהבו
 מחנה כגון אמ"ת, בחותם נעשה קיום לולהיות
 קושטא כי נח, ותיבת לעתיד וירושליםישראל

 והבן.קאי

 בתורה מעשינו כל לעשות אנו צריכין..ולזה
 הדודים לייחד גבוה צורך שהןומצות

 שום בלי באמת בהן לעסוק אנחנו צריכיםורעים,
 בכדי באמת רק זרה ומחשבה פני'עירוב

 להוליד וה"ג דה"ח השלם היחודלהתהוות
 כנודע. והשפעותנשמות

 לעיל ראה בפניות, העבודה שפלות על]ערד
 כט[. לעמ'בהוספות

 קטלי' או כולי' קטלי' לי דמה . המלביןכל
 שפיכות בכלל הוה מז"ל עון וגםפלגא

 הקדוש הרב אדמ"ו מכבוד ושמעתי ח"ודמים
 בכלל הוה בטלים דברים שגם זצוק"למהרמ"מ

 שלימה קומה שיעור הוא דיבור שכל תרצח,לא

 הדיבור )חלק לד מל"ח פקחיך ררך בס,וכתב
 שלא בעצמו יודע שאדם הגם ג(. באות

 באביזרייהו יתבונן כאשר עכ"ז מעולם, נפשרצח
 ענפים וכמה מכמה ינקה לא הלזודאזהרה
 דנקרא ז"ל הוצאת כגון הלזו, באזהרההנוגעים
 ראוים שהיו הנפשות דמאבד הילדיםשוחטי
 דאזיל חברו פני המלבין וגי'כ הללו. בטפותליכנס
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 לי מה כולא קמליה לי ומה חיוורא ואתיסומקא
 דממעט חבירו את המצער וג"כ פלגא.קמליה
 המוסר וביותר פלגא. קטליה וה"ל וחיותומדמו
 ממש כרוצח הוא בגופו או בממונו חבירואת

 באפשר כשהוא העולם מן לבערוומצוה
המציאות.

 מהרמ"מ הקדוש הרב אדמו"ר מכבודוקבלתי
 בטלים דברים האדם ~דבר דגםזצוק"ל,

 כל כי תרצח, לא דאזהרת אביזרייהו בכללהוא
 כוחות מכל )יוצא שלימה קומה שיעור הואדיבור
 הלזו הקומה שמריק מבטליהו והואנפשו(,
 אותה ומרצח מבטל אזי ובטל תהולמקום
 ברית אשר )ותבין נפשו מכוחות חלקהקומה
 וכמו זה כנגד זה מכוונים המעור ובריתהלשון
 נקרא לבטלה המעור מברית השפע שמריקמי

 ובפרט הלשון בברית הוא כן כמו דמיםשופך
 יצאה נפשי בפסוק מרבותינו שקבלנו מהכפי

 חייו, ימי כל ידבר כמה לאדם שיעור שישבדברו
 ממעט הנה מצוה במקום שלא לדבר ירבהואם

 בדברו יצאה נפשי וזה ישראל שונאי שלהחיות
 תרצח( דלא אביזרייהו בכלל זה בודאי כןאם

 ח"ו בדבר הוא שכן וכל הדבר מובןוממילא
 וכיוצא. ורכילות הרע לשון אסוריםדברים

 טז( אות המחשבה )חלק לז מל"ת שםעוד
 וכמו המעור, ברית נגד מכוון הלשוןברית

 מוליד הלשון ברית כן כמו מוליד המעורברית
 מתיילדת שלימה קומה שיעור הוא דיבור כלכי

 מוליד מה הק' בזוהר חזי פוק נפשו.מכוחות
 ח"ו מוליד ח"ו ובהיפך תורה, דברי בדברוהאדם
 חסידים בספר אמר ע"כ ושקר שוא פעולתבהיפך
 גוזמא כדרך מדבר שהאדם מה כלשאפילו
 שנברא להיות פעם באיזה להתקייםמוכרח

 הענין להשלים ומצפה קומה שיעורמהדיבור
 ברכת תהי אל רז"ל שאמרו וזה במעשההנדבר
 וכו' הדיוט קללת תהי אל בעיניך קלההדיוט
 דמלכא, בחותמא לשקר שלא שנצטוינווכמו
 המעור, ברית ידי על זרים בנים ח"ו להולידהיינו
 )חותמו דמלכא בחותמא לשקר אסור כןכמו
 שקרים. פעולות הלשון בברית ח"ו בהולידאמת(

 המעור לברית ח"ו תזיק הלשון בברית פגםע"כ

 כל תיבה(: ד"ה ת, )מערכת נשרה פנלרכספר
 קומה הוא בתפילתו אומר שאדםתיבה

 היא כן לא ראם בה, כחו כל להיות וצריךשלימה
 אשה לקרבן ירצה ולא אבר מחוסר מום בעלכמו
 תלמידי כתבו וכך יקרים(. ליקוטי )כספרלה'

 התבה אל ביתך וכל אתה בא פסוק עלהבעש"ט
 רמ"ח כל עם שיבא לאדם התורה אזהרתשהוא
 ונטמעתי התיבה. איל ביתו נפשות שהםאיבריו
 מהרם"ם הקדוש החמיד הרב אדם"ו כבודמאת

 בטל דיבור אדם שבדבר ה"ה וצ"עמרימנאב
 הוא דיבור שכל כיון תרצח, לא הזהרת עלעובר
 אותיות אותן נותן שהוא וכיון שלימה,קומה
 על איש יקום כאשר הוא החיצונים אלהדבור
 נופל שהדיבור הזה. הדיבור כן נפש ורצחורעהו
 ישוב אשר עד ח"ו, המיתה למקום השבירהבסוד

 והבן. נדחיו ויקבץ השם אלהאדם

 עקב ויהיה )בפ"ס עקב פ' דגלה אגראוכספר
 עוד(. וירמוז ד"ה כ, אות כו'תשמעון

 התורה כל כלולה הדברות בעשרת כינודע
 מאוד חמורים הם הדברות עשרת והנהומצותי',

 יקרה המצות ושאר מושכלות, הם כי העולםלכל
 המשכיל אבל ח"ו עליהם לעבורלהמון

 הדברות בעשרת כלולים המצות שכלכשיתבונן
 מצוה איזה על עבר כאלו הרי ח"ווכשיעבור
 והנני מהעבירה. יפרוש בודאי אז הדברותמעשרת
 כבוד קדוש מפה ששמעתי מה לדוגמאכותב

 רימנאב בק"ק מ"כ מהרם"ם הק' הרבאדמו"ר
 בל"א נכלל הוא בטלים דברים שעוןוצלה"ה
 כנודע שלימה קומה הוא דיבור כל כיתרצ"ח

 ח"ו הקליפות אל הדיבור וכעכורלמשכילים,
 והמשכיל קומה רצח כאלו הוה המיתהמקום

 והי"ה, וזהו ויפחד יירא אלה בכלכשיתבונן
 את תשמעון עק"ב בעת ית' לפניו תהיהשמחה

 תשמעון כאשר לומר רצה האלה,המשפטים
 תיבות מעק"ב התורה משפטי כללותותבינו

 ועשיתם ושמרתם בודאי אזי הדברות,שבעשרת
 מצוה איזה על לעבור ישראל נחשדו לא כיאותם

מהדברות.



 החייםלעץ לא( )עמ'הוספות ודרךהקדמהקצב

 ביתך אל תועבה אביא ולא ]ד"ה[: שםעוד
 ברמז לפרש נראה כמוהו חרםוהיית

 האיך דעת לאדם מלמדת שהתורההפסוק
 דהנה ועבודה התורה ותיבות באותיותלהתנהג
 יוצא שההבל קומה שיעור הוא דבור כלידוע

 מלאך נברא הטוב מדבור ע"כ איברים,מרמ"ח
 אשר והוא ח"ו. להיפך ובהיפוך קומהבשיעור
 מהרב"ט אדמו"ר כבוד הק' הרב בקדשודבר
 לא אזהרת שבכלל ונוקפן כמשאב בק"קמ"כ
 מרצח ושהוא נטלים דברים לדבר שלאתרצח
 והנה והבן. בקדושה, בו שהי' הדבור קומתשיעור
 במחשבה ותפלה תורה דברי מדבר האדםבהיות
 אזי המה לא' לא אשד ופניות ושלום חסזדה

 מרמ"ח כלול ג"כ מס"א קומה שיעורעושה
 לפי רק שהוא )רק חר"ם אתוון בהיפוךונקרא
 בכוונה אחת שתפלה בזהר מבואר באמת כיקצעה,
 פקודי בזהר עמן תפלות. כמה אח"כמעלה

 עליו דייקא י"י לפני רבדיו וכשמרבדבהיכלות(.
 דהיינו הנאו"ם ע"י י"י, נאום ארחמנו רח"םנאמר
 השלים כי ארחמנו, רח"ם לי"י שהואהדבור
 תועבה תביא ולא וז"ש ברמ"ח. הקדושהקומת
 התיבה הוא בית"ך אל ורה מחשבה היא ביתךאל
 כי כנודע. בי"ח תיבה וכל אב"ן נק' אותשכל
 ח"ו כמהו הר"מ והחת ח"ו כזאת תעשהבאם

 לשוב יזכינו הש"י ח"ו... הסט"א קומתבהשתלם
 ב"ב הקדושה קומת ערעור ולהשלים באמתאליו

אמן.
 מדברים א"ע לשמור : כ( )אות ישרותובהנהנות

 הקרח* הבינו מפי ונצטווינובטילים
 ונעובר משארז"ל חוץ תרצח. לא על בזהשעובר
 בדברים ולא בם ודברת עשה מכלל הבאבלאו

 לידו בא ואם האסורים. מדברים ומע"שבטילים.
 בתשובה ויהרהר קנס באשה א"ע יקנוסכך

 תיכף.ויתוודה
 אות המחשבה )חלק ד מ"ע *קהלך דרךמס'

 וישכיל יבין הזה בענין האדם כשיחצונן :ה(
 פיו לקלקל שלא הזאת למצוה מצורףהאדם
 שרואה כית בטלים, ודברים האסוריםבדברים
 פיהם שע"י ישראל פה קדושת גדולהכמה

 כרצונם, שינויים וטבעיים כגלגליםפועלים
 מקחם והקב"ה גוזר יה" ואז בזה האדםיתפעל

 תוי"ט : מ"ד( פ"ב )נדרים משולשת ברכהובס'
 שתק מדלא הרא"ש מסחם וכר סתםבד"ה

 דבריו מוציא דאינו האדם על דחזקהע"כ.
 בדברים ולא בם ודברת בעשה עובר וגםלבטלה.
 בכל דנין אנו ע"כ שתיקה, לחכמה וספגבטלים,
 מיוחדת. לכוונה דכריו אמר שבודאיפעם

 ]ד"ה[: מי"ג( פ"נ )אבות נחמרים רכסיםוכס'
 שכל לו יש אם הנה שחיקה. לחכמהסייג

 וחזק רחב ומוחו חכמה להשיג מסוגלמחודד
 כדיבור ב"א[ עם כשמדבר ]הנה מושכלות,להבין
 ע"י עמהם ידבר הנה בכך, מה של דבריםרשות
 פעל ]הנה מליצה, ודברי דבדיחותא מיליחכמתו
 לה"ר לידי ויבא בחכמתו, זרים שנכנסובזה[

 הוא השתיקה הנה מוסער לאין וכיוצאורכילות
 הדבר. הבן לחכמתו,גדר

 לחגה"ש בדרושים יששכר בני בס' עוד]וראה
 ושמירתו. הנכבד הדיבור במעלת ב()מז,

 שלא בדבר לשם ובהוספות מז-סח עמ'ולהלן
 המעור. ברית כנגד הלשת וברית לשונםשינו
 ובהע' דב"ט. בדבר לשם ובהוספות קמחובהע'

 פנים[. הלבנת בדברצז

 לאעמ'

 עינים. ומראה עבירההרהורי
 שם ועוד *קהלך, דרך לס' ז בהקדמהראה

 ואילך( ד מאות הדיבור )חלק להמל"ח
 ידידי ותדע ו(: )אות דבריו ובתוךבאריכות.
 ממילי רק זה כי חושבים עם מהמוןשהרבה
 תדע בנשים, מהסתכלות נזהרים ואעםדחסעי
 אף והמקילים מדאורחתא גמוד איסור עפהידידי

 לאיסור זה חושבים אינם ההמת וכל וכרלנפשם
 לשמוע חלילה וחלילה דחסידי למילירק

 יתפעל שלא בעצמו היודצ אדם ואפילולדבריהם,
 דברי על עבר וכך כך בין כי ההסתכלותןע"י

 וכו'. כזה חז"ל דברי ועלהורה
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 לג-לדעמי

 התורה בלומדי יהתלו אנטלם... כמהיש
 בהתלהבות תורה ללמוד מהראויבפשטים...
 %שוד... שלא טוב יותר לאו ובאםודביקות

 עיניהם... מראותטח
 )בפס' תצוה פ' דגלה אג"א בס' מ"שוראה

 קצת לפרש ויש ד"ה כו', תצוהואתה
 וכא לתורה, רמז רהמנורה ..ידוע אחר(:באופן
 התורה, לימוד על בכאן ברמז להזהירהכתוב
 בתורה לעסוק לי למה האדם יאמר לבלוהוא
 הדביקות הוא התכלית עיקר הלא ובלילהביום
 מחשבתי את אדבק ע"כ ב"ה א"ס החייםבחיי

 ויספיק ב"ה הבודא וכגדלות שכליותבמחשבות
 כעניינו שמענו וכבר התורה. לימוד במקוםלי

 קבלנו באמת אבל בזה. שגו אילמים וכןרבים
 הזך השכל לבעלי גם כי הקדושיםמשרותעו
 גופם יכחיש לא אם כשכלם בהש"יהדבקים
 קמשוני להסיר התורה אור במתק שכלםויחדדו
 הדביקות תתקיים לא התורה חידוד ע"יהשבל
 יתמשך תורה בלא הזמן במשך כי בטלה,וסופה
 ה"ז בהצהב הרב וכתב החומר. אחר ח"והשכל
 לי תנו וצועק צווארו עד במים שיושב למידומה

 לקצר. עת כי והבן צמאתי. כימים

 שבאיש )והדביקות( הדעת דבת"תודיע
 בחי' שהוא מש"ה כשם נק'הישראלי

 בכל הוא ועמם לישראל המשפיע הדעתכללות
 האמיתי השכל הוא הדעת בחי' להם להשפיעדור

 לשת הוא )דעת ב"ה בא"ס בדביקותהמקושר
 ראת"ה ייוסר וזה אדם(. וידע מלשתהתקשרות

 רצ"ל תצו"ה הנעלם... הדעת בחי' בחינתךרצ"ל
 אליך ויקחו בנ"י, עם רצ"ל ישראל בני אתתחבר,
 יקחו והדביקות, הדעת בחי' לבחינתך יקחורצ"ל
 כתית כנ"ל... בכללותה התורה רצ"ל זך זיתשמן

 שיאיר בכדי הגוף לכהון קוצריך רצ"ללמאור
 דלא אעא ברע"מ כמ"ש העצמי הדביקותבאור
 התורה עסק ע"י ל", מבטשין נהורא בי'סליק
 תשאר התורה ע"י רצ"ל תמיד נר להעלותבעית,
 בכל שאת ביתר עלמין לאחסנת הדביקותאצלו

 ישים ע"כ הדביקות. ח"ו תתבטל לאו ובאםשעה,
 ולילה. יומם הש"י בתורת מגמתו בלהאדם

 אמן. בתורתו חלקינו ישיםוהש"י

 לדעמי

 לעול כשוד עצמו את האדם ישיםלעולם
 ועבודה. לתורה למשאובחמוד

 אות הש"ס )פירושי נחמדים דנתכם בס'וכתב
 ויש צווארו, על הוא השור עוללה(:

 בקנה התורה בעסק שידבר בד"ת העניןלפרש
 כי בדיבור, רק בעית ל" סגי ולא בצווארו,שהוא
 נושא הוא והחמור בפה. למוציאיהם הםחיים
 ובמצותיה בה יטרח בחורה כן גופו, עלהמשא
 שלא לו נוח קחם ולא למד כי מעשיות,פעולות

למד.

 כשאדם אותו... ששאלו הבעש"טתטמטמי
 בת"א... משתמש הרי התורה בעסקשמח
 הלב שמשמחת כן הוא ההורה שטבעהשהנ

 כרחו.בעל

 )ד"ה שרה חיי פ' דכאה אגרא בס'וכתב
 אבהו...(: ר' דמיך כד זו פרשהבמדרש

 השי"ת דהעובד בזוה"ק מהימנא רעיא מ"שידוע
 אבוי בתר דאישתדל כברא לעבוד מחוייבבאמת
 יתיר לת דרחיםואימי'

 מגרמי"
 בו רפירשו

 מתורה מאד שמתענג אהבה לבחי' זכהשאפילו
 זיו מעין והיא התענוגים, מכל יותרועבודה
 ז"ל שאמרו מה והיא עוה"ב, מבחי'השכינה
 מחוייב התענוג זה גם הנה בחייך, תדאהעולמך

 נפשו לרוות ומצות התורה יעשה וולאלהשליך,
 שאלו והנה וכו'. דאישתדל כברא רק לי"יהצמאה
 יעשה מה הטהרך קדחם להבם הבעששםתלמתי
 שש ולבו הורה מדברי תענוג לו נויחוהאדם
 מסגולת הגיהו והשיב מהתורה, נהנה וא"כושמח
 נפש ומשרשה משמחת שהיא בעצמההתורה
 נחת לעשות רק האדם כוונת שאיו אעפ"יהאדם,
 התערוג לו בא בטבע אעפי"כ ית', להבורארוח

 ואין בדבר מוכרח הוא וא"כ בהכרח,הנפלא



 החייםלעץ לה( עמי לד-לה )עמיהוספות ודרך הקדמהקצך

 להאדם לומר בדיותיו עם בטרוניא באהקב"ה
 דברי יובן ועפי"ז התורה. מכבוד נהניתלמה

 וכו'( דמיך כד זו, פ' )במדרש אבהו ר'הקדוש
 בחייו עולמו שראה מחמת יגע שלריקשחשב
 הי' וא"כ עוה"ב, מעין ומצות מתורה מתענגוהי'
 ואני ח"ש יגיעתו, שלריק וחשב מהתורהנהנה
 י"י, את משפטי אכן וכו' יגעתי לריקאמרתי
 והבן. וכנ"ל. בריותיו, עם בטרוניא באשאינו

 ט"ז דף קורא, היה פ' )על תעלומה מנידובספר
 רז"ל אמרו בפורינו(. שתשכן ד"הע"ב,

 אפרסמון נהרי י"ג לי' אחויאו אבהו ר' דמךכד
 יגעתי לריק אמרתי ואני דאבהו אילין כלאמר
 אם להלום, קשה הדבר והנה י"י. את משפטיאכן
 אומר הי' איך י"י את עבד שלא אבהו ר' סוברהי'
 ואם היגיעה הוא מה יגעתי, לריק אמרתיואני
 שלא קוב"ה חשיד ומי י"י, את שעבד סוברהי'

 כתיב דהנה נ"ל אבל כצדקתו. לאישלשלם
 בחי' היא וזה כהונתכם, את אתן מתנהעבודת
 בעבודה הש"י שמטעימו בחייך תראהעולמך
 לו גדול תענוג הוא העבודה נמצא עוה"ב,מעין
 תענוג עבור ותענוג שכר לתשלום יצפהואיך
 כברא הש"י את עובד האמיתי העובד הואאבל

 יתיר לון דרחים ואימי' אבוי בתרדאשתדל
 אבל מהעבודה, תענוג לשום מכוין ואינומגרמי'
 אבהו ר' וז"ש עוה"ב תענוג מעין מטעימוהש"י
 מאד הייתי כי בעבודה יגעתי לריק אמרתיאני

 איחל ומה הנכבדת, בתשוקה בהעבודהמתענג
 הוא י"י, את משפטי אכן תענוגי על לשכרעוד

 לעבוד, רק להתענג כונתי היתה שלא ועדהיודע
 תתבונן ומעתה היוצר. בגזירת אלי באוהתענוג

 ותצליח תפילה, זו העבודה אחר ר"א בקשתג"כ
 כונתי שאין היודע אתה )כי ותקוה אחריתסופינו
 בנ"ע חלקינו ותשים באמת(, לעבדך רקלהתענג
 התענוג בסיבת יחסר ולא בנ"ע חלקינו)שיהי'
 מעין בעוה"ז ועבודה בתורה אותי מטעיםשאתה

 רחב"ד(. של הכסא כעיןעוה"ב,

 ]ד"ה[: ע"ב( י"א דף מאימתי פ' )על שםועוד
 יערבו אלקינו, י"י נא הערב בד"הרש"י

 כזאת, פירש עכ"ל. מאהבה. בהם לעסוקעלינו

 רוצה הנה נא, הערב הזאת התפילה לכאורהדהנה
 התורה מן נהנה וא"כ בה, להתענג בתורהלעסוק
 שרוצה מזה ויותר פרס. לקבל מנת כעלוהוה
 הנהנה כל וקיי"ל ממנה, תענוג לקבלתיכף

 פרש"י לזה וכו'. נוטל התורה מכבוד)אפילו(
 רק גופני, תענוג לקבל זה אין נא הערבשהכונה
 נחת יש יותר כי להש"י, רוח נחת לעשותמתפלל
 הבן מאהבה. בתורה כשעוסקיך להש"ירוח

 לד-להעמ'
 הפעם... זאת בזהר מ"ש כהנא... דרבמעשה

 מ"ע *קוריך דרך בס' ראה הפשט בדרךהכיאור
 תעלומה מ41ד יג( אות הדיבור )חלקא

 היא תורה א"ל ד"ה ע"א, ס"ב דף הרואה פ')על
 דאבא פומי' דמי א"ל וד"ה צריך, אניוללמוד
 אז כי ד"ה ח, פס' א )פרשה עדותיך דרךוכו'(

תצליח(

 להעמ'
 .. הקיצור בתכלית הנזכר החחדד לךאעתיק

 יחוד נעתק גאוה ד"ה ג, מע' מנרה ר"לבספר
 ובהוספות יותר באריכות ועוד,זה

 המתייהר כל הש"ס מאמר פירשנוועפי"ז
 בשרביטו משתמש עריות... כל על באכאילו

 מלך.של

 המחשבה )חלק יא מל"ח *קודיך ר-ך בס'וכתב
 וגאון לגיאות רמז החמץ .ענין . ג( באות

 בה שנתן ממה יותר א"ע שמגביה החמץ)דמיון
 ימצא שלא המצוה ובאת ומים( קמחהעושה
 אדם לך יש דהנה הרמז, להורות ברשותואפילו
 א"ע מראה ואדרבא בגאות בגלוי מתנהגשאינו
 ארבו ישים ובקרבו כ"א, עם ומיטיב רוחכנמוכי
 כל בו יש שלדעתו יתירא רוחא רמות)והוא

 ב"א אצל מתנהג ע"כ ענוה, מדת ואפי'המעלות
 שלא אזהרה באת לזאת הנה ושפלות(,בעניות
 כי ממנו, יהנה שלא הגם ברשותו אפילוימצא



 טוב:ועשה לה( )עמ'הוספות מרעסור

 ברמז בא וזה וכו' ושכחת לבבך ורם נאמרע"ז
 הש"י הודיע אז כי ממצרים, היציאה בזמןהמצוה
 והוא גאים על גמול משיב הוא אשרגבורותיו
 עת בכל עלינו מצוה הרמז זה אבל לבש.גאות
 הגאוה מדת אחר לשרש זמן ובכל מקוםובכל
 האדם בהתבונן ע"כ וענף שורש השאירלבלי
 וזדון לבבו רום על י"י אל ישוב הזאתבמצוה
 ויחשוב היותו, מיום עליו ועבר חלף אשרלבו

 וישוב ית' י"י לנגד א"ע וישפיל ית'ברוממותו
 כי מלך, של בשרביטו השתמש אשר העברעל
 וכו' העתיד על ע"ע ויקבל לבש, גאות מלךי"י

 יתבונן.המשכיל
 המתייהר כל חז"ל מאמר פירשנו אשרוזה

 עריות ענין כי כולן, עריות על באכאילו
 מעסק כנודע מלך של בשרביטו משתמש ג"כהוא

 המתיהר כל וכן עליונים, בעולמותהיחודים
 המתייהר כל ע"כ מלך, של בשרביטומשתמש
 ובכאן הארכנו במ"א העריות. כל על באכאילו

 לקצר.עת
 ענף סו( אות הריבור )חלק לה מל"ח שםועוד

 הוא איש[ אשת על לבוא ]שלא הזההלאו
 עריות כל על בא כאלו המתייהר כלמשארז"ל
 לזה טעם ביארנו כבר בעניינו ואנחנו)הג"ה
 הדברים. בביאור לקח נוסיף ועתה ]יא[במצוה
 לנהוג איש כל צריך מנוחה, ברית ספר ז"לדהנה
 המפורש( השם )היינו השם בזה שישמשעצמו
 מן ויצא לאנוש מסרו ושת וכו' וענוהביראה
 דור אנשי החלו ומשם דורו בני את והטעההדרך
 מפני בזנות ולהתפשט הדרך מן לצאתהמבול
 התאוה ברוב הכוחות הרכבת רואיםשהיו

 אלו להרכיב מתאוים שאלו כמו כך,ואומרים
 אתרא בס' גם ]ראה עכ"ל אנחנו. נעשה כךבאלו
 כו' נח את אלקים ויזכור )בפס' נח פ'דקלה

 כי תדע הדבר ממוצא ראיתי([. והנה ..ד"ה
 מלך של בשרביטו משתמש בעריות עבירההעובר
 מלך י"י כי המתייהר, כן כמו הנה וכו',וחייב
 והשם בשרביטו. משתמש והמתייהר לבשגאות
 דבר פינו יאמר שלא רה"ר בעדינו יכפרהטוב

 הג"ה( ע"כ כרצונו.שלא

 שעד ס' וז"ל : גאוה ד"ה ג, מע' ייכרה רגלובספר
 היכן עד הגאוה כענין גדול סוד אודיעך . עדןק

 יכולין והוא אני אין שאמרז"ל בסוד מגיעהפגם
 המתגאה האדם זה והנה אחד במקוםלדור

 זה שגם דלעילא עובדא מעורר דלתתאבעובדא
 אינו ואז זקופה בקומה ראשו את זוקףהאריך
 אי בפנים פנים הסתכלות כי הז"א, בפנימסתכל
 שה"ס בדיקנא וגם ראש, הרכנות ע"י כ"אאפשר
 הז"א על משפיע ואינו למעלה עולה עילאהמזלא
 מה לדעתי )וזה זוגו בת עם להתייחד יכולואינו

 דוחק כאילו זקופה בקומה המהלך כלשאמרז"ל
 דוקא אמר למה דמקשה כביכול, השכינהרגלי
 לשון הוא רגל"י המבואר לפי אך השכינה,רגל"י
 והמשכיל היחוד. שמונע לומר ורצה דבר,הרגל
 וז=ש והבן(... היחוד, על דקאי רגל"י לשוןיבין
 בגאוותו כי הכוונה אוכל, לא אותו עיניםגבה
 ההארה באה שהם שלמעלה לעינים העושההוא

 יסתכלו ולא למעלה שיגבהו שלמטה,לעינים
 לא את"ו אוכל, לא אותו וא"כ ז"א, בעינילמטה
 ]ז"א[ והו"א ]המלכות[ אנ"י אין כלומראוכל,
 ציינתי עכ"ל והבן אח"ד, במקום לדוריכולין
 היכן עד וישכילו ידעו ורעיי לאחיי למשמרתזה

 אדם חומר יציר יתגאה ומה הלז. הטיפשותגורם
 המשקיף בוראו פחד לבו אל בהעלות דמהלהבל
 ויכלם יבוש הלא לבו, מחשבות ויודעעליו

 בוראו בעבודת מקצר הוא איך לבבו עלבהעלות
 ומצות ותפילה בתורה מעשיו וכל שעה, בכלית'
 נשכבה ע"כ ולחרן. השפה מן רק ג"כהן

 ולגרום להתגאות ולא כלימתנו ותכסינובבשתינו
 במאמרים בזה נדבר ועוד כנ"ל. למעלה ח"ופגם

קדושים.

 על בחרותינו בימי שאמרנו מהא לפניךואצירה
 בא כאילו המתייהר כל שאמרז"למה

 קדושים דעת להבין דצריך כולן, עריות כלעל
 שכתבו מה ידוע אך לעריות. גאוההתייחסות
 משתמש דמיקרי הוא עריות דחטאבמקובלים
 הוא העליונים באורות כי מלך שלבשרביטו
 והנה כנודע. הקרובים באורות והזיווגהיחוד
 מה כי מלך של בשרביטו משתמש ג=כ הואגאוה



 החייםלעץ לז( עמי לו-לז עמי לו מלמ'הוספות ודרך הקדמהקצו

 וא"כ לבש. גאות מלך ה' הלא יכהו, חציריתגאה
 והבן. ח"ו, לעריות יתדמה זהחטא

 נחמדים דכאם בס' ראה הגאוה בעניןרעוד
 אם ריהיר מאן האי כ"ב(: סי' לפי,)דבש

 הגאה דהנה ממנו... מסתלקת חכמתו הואחכם
 כן הגוף, מן מותריי דבר צואה כמו והואמסריח
 כאילו המתגאה כל ע"כ מותריי, דבר הואהגאות
 תאמר צ"א דוה כמו תזרם נאמר ובע"ז ע"זעובד

 כצואה.לו,

 חכמי"ם דברי על המלעיג כל רז"ל אמרווהנה
 גו"א בעל הגדול הרב וכתב בצואה,נידון

 למעלתה, הגוף מן נבדל דבר היא החכמהדהנה
 מקום ואין הגוף כל מן למעלה מעלתהשהחכמה

 הגוף מן נבדל דבר והצואה החכמה, להגבילבגוף
 אותה. ודוחה להגבילה רוצה הגוף ואיןלפחיתתו

 הוא שחכמתם חכמי"ם דברי על המלעיגע"כ
 הנבדל בדבר נידק למעלתה, הגוף מל נבדלדבר
 הגאות לפי"ז תתבונן וממילא לפחיתתו. הגוףמן

 כצואה הגוף ומותרות ועודפות סרחוןשהוא
 החכמה ממנו מסתלק לפחיתתו, הגוף מןונבדל

 והבן. למעלתו. הגוף מן נבדלשהוא

 לועמי
 הבורא... בהשגחת הכל לו... כמבוא צערכל

 יסורין... דמי היכי הפסוק...ויאמר
 דפרקא אגרא בס' מעט( )בתוספת העניןכל

 דבר שום על האדם יחשוב לא קכד(:)אות
 בהשגחת הכל רק גרם, סיבה ואיזה במקרהשהוא
 הכתוב עליו המקרים על דעתו שנותן ומיהש"י
 וכו' והלכתי קרי עמי תלכו ואם כו( )ויקראאומר

 וצער עיגום איזה לאדם שיזדמן בעתוקפלתי,
 עניי ראה יח( כה )תהלים הפסוק ויאמריזכיר
 לבו אל שישים בכדי חטאתי לכל ושאועמלי
 וכמה כמה כי עונותיו, על הבורא בהשגחתשהוא
 תשובה ע"י מתכפרין שאינם לאדם לו ישעונות
 ממרקין, רסורין חולין ויוה"כ תשובה רקויוה"כ
 עונותיו. לכפר כדי קלין יסורין לו שולחוהש"י
 אפילו יסורין דמי היכי ב( טז )ערכך רז"לוז"ש

 אל כשמקזים דוקא והוא וכו' לכיס ידוהושיט
 הדבר. הבן הבורא. בחפץ תנועותיו שכללבו

 ובאם )ד"ה פקח-ך דרך לס' בהקדמה עודרפאה
 דמי היכי הנ"ל במארז"ל כריתות( עלעבר

 כו'.יסורין

 לו-לזעמ'

 נפש במסירות במחשבתו... עצמולקדש
 להרחיק האדם שביכולת מה לי"י...באמת
 קדושת ירחיק... בוודאי הנאה מןעצמו

הזיווג.
 ויחי, ]פרשת א רמו, )וח"א צבי עמרת בס'וכתב

 לחם שם עיקר פירוש[(. לבאר והנהד"ה
 מלחמה לשון משמש הוא לחם כי לנקבה,ישמש
 לחם בעיתו אתון רע"ב עקב פ' בר"מכדאיתא
 אוקמוה דהכי בקרבא לחם או קרבא בלאתפנוקי
 ושרש ע"כ. מלחמה שעת אכילה שעתמ"מ

 לכן הדין תגבורת בה אשר בנוקבא הואהמלחמה
 בשעת כי לחם, נקראת והיא לוחם נקראהוא

 עצומה. המלחמה והאכילההזווג

 מצינו והנה ד"ה קדושים )פ' משראל טיתובס'
 הלזו הגדולה הטהרה ואחר רפב"י(:במאמר
 קדושים וקדושה פרישות למצות בתורהבאתה
 כגדרים לפרישות יכונה העריות אזהרות כיתהיו,

 כל אל איש איש הקדוש בשל"ה כנזכרגדולים,
 שארו היינו ערוה, לגלות תקרבו לא בשרושאר
 ערוה ח"ו יגלה לא המותרת באשתו אפי' אשתוזו

 החיצונ' תאוותו למלאות בה ח"ו מכויןבהיותו
 הפרישות היא היא וזאת אלהי דביקותמבלי
 כנזכר הקדושים התנאים בו מצינו אשרהעצום

 יקדשו ואיך קדושים ישראל מןבקדמונים
 העליונה. בקדושהמחשבתם

 לזעמ'
 היצר. תערובות בלא א"א יהנה... שלאא"א
 )ד"ה בראשית פ' דגלה אנשא בס' גםראה



קצז טובועשה לו( ~מ'הוספות מרעסור

 פר"ו אלקים להם ויאמר אלקיםיברך
 כה(. אות ג' מא' טבת, )כסלו יששכר בםורב"ו(.
 ד"ה ע"א סא דף על נח, )פרשת מהרציעהנהות

בראש(.

 ישראל... על זכות שילמד מורקב.....בוסם
 אבל דרקיעא. במחושש דבריו נתקבלוובודאי

 אחר... באופן לפרש ישהמדרש

 אות הדיבור )חלק א מ"ע *קח-ך ררך בס'וכתב
 המקובץ החמיד ההב מחר כתב והנה !ה(
 ששמע שקימעא הירש צבי מוה"רהמצורמם
 וצוקיך מהריעי"צ הקדחם ההב אמוגרמכבוד
 המעשה קודם הוא הקידוש על האזהרהועיקר
 כמ"ש יהנה, שלא א"א המעשה בשעתאבל

 חוללתי בעט הן דוד שאמר הפסוק עלבמדרש
 אבל חיזוק, א"צ ודאי אדמ"ו דברי והנה ..וכו'
 אחר באופן לפרש יש דהמדרש תשובה ישלדץ
 זרער... להכשיר היינר עצמר להנאת נתכתןשישי
 בודאי זצוק"ל אדמו"ר כבוד כן שאמר כילאבל

 עפ"י שיהי' איך ויה" דדקיעא. במתיבתאהסכימו
 באמת אם המצוה למעשה עיכוב זה איןהדין

 דחסיזץ. ממילי הוא רק מהמעשה,נהנה

 הזיווג. עת בכל שחרבין...רואין

 האריך ו( אות )שם א מ"ע *קה-ך ררךובסי
 מהעוה"ז להנות דאסור הגם יותר:בזה

 נ"ל זו. הנאה על ברכה תקנו לא עכ"ז ברכהבלא
 אין וג"כ למצוה. רק להנאה ניתנה דלאהטעם
 מברכין רק כחיש. דמיכחש משוםמברכין
 ועיין נישואין. אירוסין ברכת העטרהבהתחלת
 וכדומה בפתיחה. באו"ח ברכות ה' רישבפרמ"ג
 ברכת מברכין אין למה טעם פוסק באיזהשראיתי
 א"י ברכת לברך שיך דלא נ"ל וכעת יצר,אשר

 הנקבים פתיחת על להודות נתקן א"ידברכת
 לגוף קשה הי' נסתם הי' ראם המוחאות,המוציא
 ה" לא אפילו זה בנידף משא"כ להתקים.וא"א
 לא למה עוד להתכתן ויש לגוף. קיום הי'מוציא
 וקו דורי והנה הזיוג. קודם המצוה ברכתתיקנו
 איימתך מהו' לק"ש ק8הא5 אור הלקהםההב

 משום ברכה תיקנו לא דמש"ה בפוסקיםשראה גורקי בפ' אלימלך נועם בספרו כתביצוקים
 תאות ציחצוחי בלא שתעשה הזאת למצוהדא"א
 ולא פוסק, בשום זה ראיתי לא הקטן ואנייצה"ר.
 ול"נ וצק"ל הקדוש עלינו ונאמן רא", אינהראינו
 על מברכין ראין הרמב"ן שכתב הסבראעפ"י
 מברכין שאין כמו אחרים בדעת התלויההמצוה
 המקבל ירצה אם אחרים בדעת דתלור הצדקהעל

 האשה. את לכוף דאסור דיזל בנידף ה"נלקבל,
 אם יודע ומי ורבי' פרד הוא המצוה עיקרוג"כ

 המקובץ החמיד ההב מחו' כתב ואעפי"כתתעבר.
 שום תיקנו שלא הגם הנ"ל הירש צבימוה"ר
 שמים ירא אעפי"כ ההנאה ועל המצוה עלברכה
 כיק ההנאה, על שמבין לשט בכל ויודהישבח
 ההנאה על ית' לשמו הודאה יתן נהנה כרחודבעל
 ותהלה, ברכה בלא העוה"ז מן יהנה שלאבכדי
 בקודש. ימעול ולא לבעלי' ההנאה תחזורואז

 מר"ן בדברי המצוה טעם ר )בד"ה שםרעוד
 ושנקדש בפ"ו נצטרעו ..ולכן ז"ל(:האר"י

 להמוריך שנוכל כדי הזיווג בשעתעצמינו
 הרע. מן ויתבררו הנשמות אותן משםולהוציא
 לגמרי, בזה נזהרים אנו אין שבעושתינוולהיות
 הרע. מן קצת מעורבים הנשמות נמשכיםלכן
 ליזהר צריך ולכן האדם עם הנברא היצה"רת"ס
 תה בו, שנשאר הרע אותו ממנו להפריד ימיוכל
 בתשובה ושבים צדיקים הענו ואלו מעשיו...ע"י

 ההם הנשמות כל להוציא כח בנו הי'גמורה
 וכו'. משיח בא הי' ותיכף אחד ברגעשבקליפות

 בהים לעיל שכהבאתי מה לפי"ז ונעים נכבדומה
 על ברכה תיקנו לא שלכך אנ5ה'ה הקדחםרודי

 ציחצוחי נלא כעת לנו שא"א לפי הזאתהמצוה
 יברך לא דא"כ מובן, אינו הטעם ולכאורהיצה"ר.
 עדיין בו שיש בנפשו  כשידע מצוה בשוםהאדם
 וגם וכיוצא, פני' לשם ועשה גאות שמץאיזה
 דא"א כיק נשואין בוצעת ברכות תיקנו למהיקשה
 דע"י כיק היטב, יובן הנ"ל ולפי יצה"ר.בלא

 מן חלק גם הטובה הנשמה עם נמשךהיצה"ר
 הנמורך הרע ג"כ מתברך ה" מברכין היו אםהרע,
 הקפידא ע"כ אח"כ. להפרידו ביותר קשהוהי'



 החייםלעץ לז( )עמ'הוספות ודרךהקדמהקצת

 זמן הוא אז כי הזיווג, בעת לברך שלא דוקאהוא
 אדרבא נישואין בשעת משא"כההמשכה

 והבן אמן באלקי יתברך בארץהמתברך

 המצות(. בטעמי מרן וז"ל ה )בד"ה שםועוד
 את והתודו הפסוק פי' שזה ליונראה

 להתודות, הצורך )דמן אבותם עון ואתעונם
 לאבות, גם נמשך הכנים של החטאלהיות

 ואח"כ בג"ע הוא האב שכבר יארעולפעמים
 הנה האב, של הלבוש לסיבות בעוה"ז הבןיחטא
 להאב גם שיהי' האב עון גם להתוודותצריך
 האב של עון איזה על הכתוב שפירש וזהכפרה
 על אבות יומתו לא כתיב הלא להתוודות,צריך
 מעלו אשר במעלם הכתוב( פירש ע"כ כו',בנים
 ונ"ל מעל, ברכה בלא מעוה"ז דהנהנה דידועבי
 זו, בהנאה ברכה תקנו לא הכי דמשום זהלפי

 מקדש כאשר ברכה, הוא בעצמה הזודהמעשה
 כוס נקרא דנוקבא דיסוד דידוע גבוה. לצורךא"ע
 ואם ברכיה ודילה ברו"ך דילי' יסוד ברכה,של
 משא"כ הברכה במקום הוא בשעתה הקידושכן

 להנאתו, רק מכוין ואינו א"ע מקדשכשאינו
 ברכה בלא מהעוה"ז נהנה א"כ תיקנו, לאוברכה
 אביו של איזה על הכתוב וז"ש בקודש.ומעל
 שנהנו בי, מעלו אשר במעלם להתוודות,צריך
 כי הבן עתה ולפי"ז בקודש. ומעלו ברכהבלא
 מוה"ר הקרוש הרב מחו' בכבוד בו דבר ה'רוח
 שאמר לעיל. דבריו שהבאתי שליט"א היתשצני
 מהראוי עכ"ז המעשה על ברכה תקנו שלאהגם

 הזאת, ההנאה על שירצה לשון בכל לה'להודות
 נאמר הנ"ל דברינו לפי בקודש. ימעול לאואז
 הטעם לפי כי ליראיו, מחכמתו שחלקברוך
 דהקידרש ברכה, תקנו לא הכי דמשוםשכתב
 של כוס דנוק' יסוד הברכה הוא גבוהלצורך
 א"ע מקדש כשאינו משא"כ מעילה. בו ואיןברכה
 כי ימעול שלא כדי עכ"פ לברך היה הצורךמן
 ברכה לתקן לנו אפשר אי אך ומלואה, הארץלה'

 עכ"פ ממילא התלמוד, אריה אחרמעצמנו
 לשון בכל טוב כי לה' להודות לברךמהראוי
 את והתודו ]וכפי' כקודש. ימעול לא ואזשירצה,
 מגיד בס' למ"ש השווה אבותם עון ואתעונם

 ולא ד"ה ע"ב ט"ז דף קורא היה פ' )עלתעלומה
 מק מכבוד ששמעתי "מה מאבותינו(נכלם

 וצוק"ל"ן.מהרם"ם

 עם כאן ]נעתק קצז( )אות רמרקא אגראוכספר
 כיצד פ' )על תעלומה מניד מס'השלמות

 מאי שם ד"ה כליו, ונושאי הרי"ףמברכין,
 לאדם אסור א( )לה, ברכות גמראתקנתי'([.
 מן הנהנה וכל ברכה בלא העוה"ז מןשיהנה
 אצל ילך תקנתי' מאי מעל, ברכה בלאהעוה"ז
 חכם, לי' מהני ומאי הוה דהוה מה )ומקשיןחכם

 שלא כדי וכו' מעיקרא חכם( אצל ילךומתרצינן
 דמתרצינן מה לפי גם והנה מעילה לידייבא

 מה מאוד קשה מעיקרא חכם אצל ילךהברייתא
 הוא הלא בברכות, דוקא הזה בדבר הואחידוש
 אסור מה ילמוד כשלא התורה בכל הנוהגהדבר
 וביותר לרע טוב בין להבחין ידע לא מותרומה
 יכול שלא משמע תקנתיה מאי אומרן מאייקשה
 משא"כ הזאת במצוה דוקא אחרת תקנהלמצוא
 החכם. אצל הליכה בזולת תקנה יש אחרתבמצוה
 וכו' שיהנה לאדם אסור אמרו סתם דהנהונ"ל
 כל הנה מעל, ברכה בלא העוה"ז מן הנהנהוכל
 יש והנה ברכה, בלא נאסרו הזה העולםהנאת
 על כגון ברכה עליהם נתקן שלא דבריםכמה
 דבר לכל באמת אבל בזיווג. המישוש חושהנאת
 )והא ניתן למצוה הזיווג כי ביה, אית רבאטעמא
 היות המצוה ברכת הזיווג קודם מברכינןדלא
 המצוה. ויקיים אשתו תתעבר אם יודעשאינו
 אירוסין ברכת נשואין בשעת כלל דרך רקונתקן

 לא ועונתה מקיים אעפי"כ הרי וא"תונישואין
 להנאת ניתן לא אבל עשה( ולא ל"ת זהיגרע,
 מגלה קורא י"י אשר להשרידים באמת כיהגוף.
 ע"כ שד. שכפאו כמו ודומה טפחיים ומכסהטפח
 לא גמורה בהנאה שנהנים ההמון למרביתגם

 דניתן משמע הוה דאז מפורשת, ברכהנתקנה
 התורה ]דרכי[ עפ"י ובאמת ליהנות,רשות

 אבל ליהנות, שלא טוב יותר ישראל[]וקדושת
 ]עליהם[ עמוס הגוף תאוות שעדיין ההמוןמרבית
 אם תקנה, להם אץ כמעט הנה נהנים,ובע"כ
 וחייבים ברכה בלא העוה"ז מן נהנים הרינזדווגו



קצט סרביבשה לת( )עמ'הוספות מר?סרר

 הרי עונתם[ ]בזמן יזדווגו לא ובאם מעילה,קרבן
 פ"ו, קיימו לא אם ])דאורייתא מ"ע עלעוברים
 אל ולערב קבלה דברי על עוברים קחמוואפילו
 דאורייתא, שהוא דנ"ל למשפט חקרנו וכברחנח.

 זרעו וג"כ יגרע([ לא ])ועונתה תעשה ולאאכ"מ([
 מאי לשאול הוצרך כן סכמו ע"כ וכו' אברהםשל

 בשרם כ% ליהנות אסור דאמרת כיוןתקנתי'
 יש והרי מעל, ]רהנהנה ברכה בלא בערה"זהנאה
 שלא וא"א ברכה עליהם ניתקן שלא עניניםכמה

 יעשום שלא וא"א מהם[יהנה

 שלא לדבר גם דהנה לדעתי, היארהתשובה
 וידוע הכמוס מהטעם ברכהניתקן

 המישוש חוש בבחי' בזה חכימא כגתלחז"ל,
 אעפי"כ והאדם למצוה[ ]רק להנאה ניתןשלא
 בכל להש"י הודאה ליחן עכ"פ מצטרךנהנה,
 כבור כתב וכן שברא ההנאה על שמביןלשון
 הירש צבי מוה"ר המקובל הקדחם הדבמחו'

 הזיווג קודם שגם לתלמידיו, דעת שלמדבכתביו
 ]בכל וכיוצא לע"ז בלשון להש"י הודאהיתנו
 ימעלו לא ואז שברא, ההנאה על שירצו[לשון
 דבר לכל עוד אמונה עצתי בעניי ])ואניבקדש
 לחייב יראה שמים ירא ברכה, ניתקן שלאההנאה
 איזה בשתיית כגת ג"כ, שהכל בברכתא"ע

 הזאת ההנאה על גם י"ח ויצא וכיוצא,משקה
 נהי' שהכל אמר אם כולם רעל ברכה, עלי'שאין

 יצא([.בדברו

 לאזן, מפה בחשאי הניתן הדבר הוא לפי"זוהנה
 אפשר חכם אצל ילך לא אפי' המצות בשארדהנה
 אבל יחדל, וזה יעשה זה ספרים, מפיללמדם
 ללמוד א"א ברכה בלא העוה"ז מן הנאהאיסור
 ]והוא הזיווג על ברכה נתקן לא דהנה ספרים,מפי
 הדבר לבאר אפשר ואי עת[ בכל ההווהדבר
 הנה ליהנות, שמותר משמע הוה דאזבספר

 וע"כ הדבר שיעשה הוא שבהכרח כיוןאעפי"כ
 חכם אצל ילך השיב לזה תקנתיה, ומאייהנה

 משום ברכה ניתקן דלא ]הטעם[ בחשאיוללמדנו
 אבל ליהנות, שלא התורה עפ"י טרבדירתר
 יהנה, כרחו ובעל הוא הכי בר דלאו כיוןאעפ"כ

 בקדש. ימעול ולא הנאתו על להש"י הודאהיתן
 הרי"ף צול טעמו טחה ואפשר לך. דעואתה
 צורך ללא הוא ולכאורה הזאת, הברייתאשהביא
 בר=תות הביא כבר מעילה איסור לעניןראי

 כמ"ש, לדינא מינה דנפקא אע"כ עיי"ש.אחרות,
 .והבן

 מברכין, כיצד פ' )על תעלומה מניד בס'רערד
 ועל בד"ה תוס' ]ד"ה[: ע"א( מ"גדף
 מזה וכו'. שנ"ב שמברך מפרשים יש וכו'ההדס
 הנאה דבר כל דעל כ"פ שכתבתי למה הוכחהיש
 ברכת לברך א"ע לחייב יש ברכה תקנושלא
 דבר את גם ויפטור ומשקה מאכל איזה עלשהכל
 וכלי המשגל הנאת כגת ברכה, לו שאיןההנאה
 ההנאות. כל פוטר שהכל דבברכת וכיוצא,זמר
 אומר הייתי ומחבירי מרבותי דמסתפינאולולי
 רק ברכה, תיקנו שלא בעולם הנאה דבר לךשאין
 צריכין מיוחדת ברכה רבותינו בדברי שמבוארמה

 שאינו ומה חז"ל, שיחדו הברכה אותהלברך
 מאמרם בכלל נכלל זה מירחדת ברכה עליומבואר
 הארץ מן גידולו שאין דבר על כלל, בדרךשאמרו
 לומר ע"ז לסמוך מסתפינא אבל שנ"באומר
 ע"כ לבדה, הזאת ההנאה דבר על שיברךולפסוק
 על שהכל בברכת א"ע לחייב שיראה אומרהנני
 שלא ההנאה רבר את ויפטור ומשקה מאכלאיזה
 זה כתבתי הנה נ"ל. מיוחדת ברכה בוביארו

 כי גיוו אחרי דברי ישליך לא והמשכילמסברתי,
 הם. טעםדברי

 א מא' )מרחשון, יששכר בני בס' עוד]וראה
 הריח[. ברכת בענין בהג"ה( ב,אות

 לחעמי

 דברים ישר"ה רג"ל בספרי שכתבתימה
 ד"ה מ, ]מע, בפשוט המקוה לכוונתערבים
 ד"ה מ', מע' לוחות ד"ה ל, מע' גם וראהמקוה.

 נרמז יחוד ד"ה יחוד, מע' המשרה. למרב"המ'
 כל[.בו

 סו(: אות א מא' )אלול, יששכר בני בס'וכ"כ



 החייםלעץ לח( )עמ'הוספות ודרךהקדמהר
 אתם מי לפני ישראל אשריכם עקיבאא"ר
 שבשמים אביכם אתכם, מטהר ומימטהרין
 וטהרתם, טהורים מים עליכם וזרקתישנאמר
 את מטהר מקוה מה י"י ישראל מקוהואומר

 הנה ע"כ. ישראל את מטהר הקב"ה אףהטמאים
 ונ"ל הזה המופלא במאמר נודעו לאעקבותיו
 את האדם יטהר ובו לוגין תתק"ס במקוהדונה
 בטילה דברי' שפסק הירושלמי עפ"י והואעצמו,

 פעמים י"ו הוא תתק"ס כי נ"ל והטעםבתהק"ס,
 כלול יסוד וכל יסודות ד' בה יש ברי' כל והנהס',

 י"ו ביטול צריך כן על יסודות, י"ו הרימכולם
 נמשך כאשר האדם גם להיות והנה ס'.פעמים
 הטומאה אחר יסודותיו הטה הטומאהאחר

 את לבטל מחויב הקודש, מן עצמו אתוהפריד
 ע"כ חדשה, כברי' ולהוולד הקדושה אלעצמו
 הוא האם לבטן רמז מרובעת מ' צורתהמקוה

 מי לתוך בהכנסו בתתק"ס נתבטל והנההתשובה,
 ומתיילד האם בבטן תלת גו תלה ומתקפלהמקוה
 יוסף את ד' ויהי בתורה ורמז חדשה. כברי'אח"כ
 אהליך טובו מה אמרז"ל והנה ס'. פעמים י"ור"ת
 את מעלים נחלים מה נטיו כנחלים כו'יעקב
 ובתי כנסיות בתי כך לטהרה מטומאההאדם

 בירושלים הי' זה לרמז ע"כ כו' מעליןמדרשות
 תתק"ס, ס"ה מדרשות בתי ב"פ כנסיות בתית"פ
 הקליפות מתבטלין ועי"ז טהרה. מקוהשיעור
 בגימטריא )שניהם זעירתא וליל" רבתאלילי'

 ישראל טהרת היא במקוה הטהרה והנהתהק"ס(
 המקום לפני עצמן את מטהריך שישראלופעולת'
 במקוה עצמם את לבטל המקוה פעולתבעשייתם
 עילאה תשובה לרמיזת מרובעת מ' כצורתהעשוי'

 כמ"ש לשאלה דקיימא כנודע מ"י נק' הבניםאם
 ימי והנה לך. ירפא ודאי מ"י לך ירפא מ"יבזהר
 הש"י מן במתנה הניתנים התשובה ימיהרצון
 מקו"ה כמו מעתותיהם לטהרם ע"מלישראל
 מר"ח יום מ' המה הן חריצה כברי' ויתהווטהר"ה
 ג"כ הם שעות, תהק"ס הם הנה יוה"כ, עדאלול
 בס' כ"א היסודות י"ו הברי' לביטול טהרהמקוה
 הרצת וזה חריצה. כברי' אח"כ ולהתהוותכנ"ל,
 מעולם הש"י מאת המושפע הוא הנודעבזמן

 התשוב"ה עולם מרובעת מ' יום מ' והםהתשובה
 אשריכם ר"ע וז"ש כנ"ל מ"י הנק' הבניםאם

 מטהרין אתם התשובה( )עולם מי לפניישראל
 לטהר ופעולתם מעשויכם שזהו מ' צורתבמקוה
 מ"י הנק' התשובה עולם מרובעת מ' בסודא"ע

 פעמים י"ו מקוה לתי בתתק"ס יסודותיהםולבטל
 בעצמו התשובה עולם אתכם מטהר מ"י וכןס',

 אתכם לטהר יום בארבעים בזמן הרצו"ןמתעורר
 בתהק"ס להתבטל מ"י הנק' התשובה עולםס'

 מקוה וז"ש חדשה. כברי' להתהוות שבהםגועות
 אף הטמאים את מטהר מקו"ה מ"ה י"יישראל
 מקו"ה מה לומר רצה ישראל את מטהרהקב"ה
 הקב"ה אף לווין( )בתהק"ס הטמאים אתמטהר
 יום שבארבעים  גועות בתהק"ס ישראל אתמטהר

 בזה. וזה רצתימי

 עם תשרי ג(: אות א' מא' )תשרי, ח"ב שםועוד
 מקוה סוד תהק"ס בגימטריאהנקודות

 כאשר מקוה שיעור לוגין תחק"ס לישראל,טהרה
 לפי והנה לברי'... ביטול וסיעור לךכתבתי
 האותיות עם הבקודות תשר"י האלההדברים
 בבינ"ה נקודות ידעת וכבר תהק"ס,בגימטריא
 תהאה, תשובה במלכו"ת אותיות עילאה,תשובה
 ישראל, את לטהר מצטרפים התשובות ב'להורות

 בינ"ה. הכפורי"ם יו"ם מלכותר"ה

 שי"ן במילואו שופ"ר : ב( אות ג' )מא' שםועוד
 מנין תחקס"ד בגימטריא רי"ש פ"אוא"ו

 שמ"ע והנה ישרא"ל... שמ"ע עילאה,יתודא
 שופ"ר תתקס"ד, בגימטריא אח"דושרא"ל
 שופ"ר כתקוע לפרש שיש וזו כנ"ל,במילואו
 יחוד כוונת וענין שמ"ע יחוד תכוונותשמע"ו,
 בירושלמי אמרו דהנה כנ"ל. הנ"ל לפישמ"ע
 תחק"ס במקוה דהנה בתהק"ס... בטילהבר"

 בגימטריא שופ"ר במילוי ג"כ וזהולתין...
 ד' והוספת כנ"ל, הוא תחק"ס הנהתהקס"ד,
 להתהוות בתהק"ס הבטילין יסודות הר'הוראת
 שמע. בקריאת מסה"נ כעין והוא חורצה,כברי'

 והתבונן.בין

 יש והנה ו(: דרוש ג' מאמר )אדר, שםועוד



רא טובועשה לח( )עמ'הוספות מרעסור

 אצלינו ו"1 למין, תתק"ס טהרהבמקוה
 תשובה לבעל במקוה בטבילה פשוטהכונה

 כי יפלו, הראשונים והימים חדדנה בר"להתהוות
 בתתק"ס... בטילה ברי' ירושלמי תלמודלדעת
 במה הכמעב"ם על י"י רוח שנחה מש"ל, לפיוהנה
 את לטבול בצירוף היא המקוה שטהרתשאמר
 במספר נכת רמז תמצא הדע"ת, במימיעצמו
 טהר"ה המקו"ה או דע"ת, ע"מ טהור"המקו"ה
 בגימטריא הוא הרמב"ם(, )כלשת הדע"תומימ"י
 מטומאתו לבע"ת המטהרין לוגין  כניעורתתק"ס,
 לימי בדעת וישוב הדע"ת, בהעררשנטמא

עלומיו.

 ט"ו דף קורא, היה פ' )על תעלומה מגירובספר
 טבל כאילו מר לה סבר לא : ]ד"ה[ע"א(

 על מקרבן חשובה יותר דטבילה למדנו דרכולפי
 מקריב הוא קרבן דהנה להתבונן וישהמזבח,
 א"ע, הקריב כאילו בזה ומורה לי"יבהמה
 נפשו במציאות ביטול באמת הוא הנהוטבילה
 ומניח מרובעת מ"מ ה"ס המקוה דהנהבעצמו.
 ונתבטל אמו, בבטן כעובר תלת גו תלתא"ע

 חדורה כברי' אח"כ ומתהוה עולםממציאות
 בכונת פשוטה הכונה אצלינו וידוע שנולד.וכקטן
 בתתק"ס הבטלה הברי' לוגין תחק"סהמקוה

 בירושלמי.כמבואר

 ]ד"ה[: ע"א( י"ו דף קורא, היה פ' )על שםועוד
 תתק"ס תתקס"א. בגימטריא המרדשבית

 מטומאה האדם את מעלה והוא במקוה ישלמין
 בתתק"ס בטילה ברי' מירושלמי כנהרסלטהרה
 ע"י חדשה בר" נעווה והנה ס', פעמיםי"ו

 כללות תתקס"א, המדר"ש בי"ח כ"ההמקוה.
 אחד יש ע"כ זכות, לכף מטהו בתוכו אשרהאדם

 הבן. במספר.יותר

 : ]ר"ה[ ע"ב( י"ח רף שמתו, מי פרק )על 011ועוד
 בתורה לעסוק כדי לקריו וטבל נחת, בד"הרש"י
 תיקן עזרא לב"ק טבילה דהרי לי תמוהעכ"ל.
 ראשת. בית בהחילת יההדע בן ובניהו שני,בבית

 התקנה קודם מסברא שקיים לדעתו י"לח1מא
 אלקיך י"י לפני עמרת אשר יום דקראמאסמכתא
 י"ל ז"ל פירושו ובזולת בגמ'. שדרשו כמובחורב
 דידוע עפ"מ לימודו, קודם בסתם וטבלדנחת

 אינה ח"ו רשע בעודו לומד שהאדםדהתורה
 בזה הארכנו וכבר וכו', ואדרבה י"י לפנילרצון
 להרהר צריכין זה דלבעבור באריכותבמ"א

 המצות( ע12~ת )וקודם הלימוד קודםבתשובה
 חלוקי מארבעה ידוע אבל בארץ. צדיק איןהארם
 רק לגמרי מכפרת אינה לבדה שהתשובהכפרה
 צריכים ומב"ר כריתות ובפרט והלאוין, מ"עעל
 לגמרי, נקי עויהי' העת למרק אחרים צירופיםעוד

 וכו' עד לגמרי מכופר שאינו תה"ש עתובפרט
 וכבר וכו'. עד לכם הזה העת יכופר אםכמד"א
 שהוא בכח מסה"נ כענין שונים דרכים בזהכחבנו

 חדפיה. כבר" ונעשה בפועלחשוב

 ג"כ הוא לזה מהסגולות מהנה אחתוהבת
 )הגם בירושלמי דקח"ל במקוהטבילה

 בטילה ברי' להלכה( כן פסקינן לא בבבלידאנן
 כלולה ברי' כל כי ס', פעמים י"ו )והואבתתק"ס

 הרי כנודע, מכולם כלול יסוד וכל יסודות ד'מן
 הברי'(. לביטול ס' פעמים י"ו וצריכים יסודותי"ו
 הארם והנה למין. תתק"ס טהרה מקוהוהנה

 מרובעת כמ"מ עשו" טהרה במקוה עצמוהמשקע
 ברי' הנה תלת גו תלת אמו ברחם הנתתכעובר
 והימים חדורה, כבר" ונעשה בתתק"סבסגלה

 סגולה נמצא יפלו. בהם( )שחטאהראשונים
 במקוה לטבול התורה לימוד קודם הואנפלאה
 וטבל ונחת דברהא גזתי דתבר ח"שטהרה.
 וע"י חטא, דלמא לנפשו רחש בתורה,לעסוק
 לרצת שתה" בכדי חדשה כברי' יה"הטהרה

 והבן. י"ס לפניתורתו

 ע"א, כ"ב דף שמתו, מי פ' )על ש1 עודוראה
 הבא. בקטע נעתק - ר"ח( א"לד"ה

 י"ג בענין לה( )אות ד1רקא אגהק בס' עודוראה
 וכו'. נפשו לטהר  תשובה הבעל שלטבילות



 החייםלעץ מ-מא( עמ' מ עמ' לט )עמ' הוספות ודרך הקדמהרב

 לטעמי
 מי"ם קרי"ם... במים יטבול קר"יולטבילת
 ממיתה. נפטר מ"ת... מספרוקרי"ם

 שמתו, מי פרק )על תעלומה מגיד בספרוכתב
 וכי חסדא רב א"ל ]ד"ה[ ע"א( כ"כדף

 קאי אהבה בר אדא ר' א"ל בחמין, טבילהיש
 דבראה ס"ל אהבה בר אדא ר' לפרש ישכוותך.
 מה פי על קרים, במים טבילה צריך ח"וקרי

 מי"ם זצוק"ל מהרצ"ה הקדוש הרכ מחו'שכתב
 חייב ז"ל הוצאת עון דהנה מ"ת. בגימטריאקרי"ם
 ואונן, דער כמעשה שמים בידי מיתהח"ו

 ממיתה נפטר קרי"ם במי"ם עצמו אתוכשטובל
 עצמו את שטובל המקוה בכונת כתבנווכבר

 תלת גו בתלת עצמו את וכופל לוגיןבתתק"ס
 דהוה חדשה כברי' ונתילד אמו במעיכעובר
 דוקא קרי"ם במי"ם והוא הנפש,כמסירת
 אמרינן אהבה בר אדא ר' והנה כנ"לבגימטריא

 דר"א הא כי נפשייהו מסרי קא הוה קמאילעיל
 וכו'. אהבהבר

 מעמ'
 למשמר.והלילה

 ]פרשת ב קלה, )וח"ב צבי עמרת בס' גםראה
 הנעתק לענין[( ונחזור ד"התרומה,

 מ-מא לעמ'כהוספות

 לילה לחצות חושבין אנו בחורף והן בקיץהן
 עיין ציון,  ערערי מספר כמשמע דלאשוה...
 מן לחם ובספר שור תבואות ספרבסוף

 .השמים

 ב קצה, )וח"ב צבי עמרת בספר כתבוכן
 אינון שעות[( אינון ד"ה ויקהל,]פרשת

 תמיד אבל נ"ב אינון דיממא דמתוספאןשעות
 בחורף בין בקיץ בין הלילה באמצעחצות
 ועיין למבין. כן ציון השערי דעת שגםבוודאי
 שמים מן לחם ובספר שור תבואת ספרבסוף

 לחם לספר הכוונה המבלבה"ד: ]אמרבברכות
 מ"ב[. פ"א ברכות לריעב"ץ,שמים

 ובענין ס"ה(. רסב )סי, המהוד שלהן בס'וכתב
 צבי רכינו דודי ורבי מורי לי אמרשעות
 בזהר כמבואר למעשה הלכה שאפסוקמדרימהטוב
 מן לוה והלילה הלילה מן לוה היוםובמדרש
 התוכנים שמחשבין כמו השעות וחושביןהיום,
 הלילה ואמצע תמיר. שוה הוא היוםדאמצע
 וכן וכו' היום אמצע אחר שעות עשר שניםשוה

 והגאון הקדוש ואוה"ח והש"ך הפרישההסכים
 כולם, על עולה והזהר הראשונים וכליעב"ץ
 שם עוד ]וראה השכינה. על כחולק עליווהחולק

 ס"א[. פט סי' ס"א, נח סי' ס"ד, א סי')ובזר-זהב(

 מאימתי פ, )על תעלומה מניד בס' עודוראה
 ע"א, ג' דף לפי, ועיפל ד"ה ע"א, ב'דף

 נ"ל(. ועודד"ה

 מ-מאעמי
 במס"נ... מ"נ... להעלות השינה...תכלית

 שנתך. וערבהושכבת
 צבי עמרת בס' וכתב קיח עמ' להלן גםראה

 ונחזור ד"ה תרומה, ]פרשת ב קלה,)וח"ב
 אמר ותר לגירסא אלא לילה אברי לאלענין[(
 ומר חרא אמר מר באמת והנה כידוע,לשנתא
 אמר חזקי' דאמרינן ע"ד פליגי, ולא חדאאמר
 שיהי' וח"ו חללים תפיל ואתה מטתי על אישןאני

 תאהב אל זקנו שלמה שהזהירנו במה שינהאוהב
 שינת אמנם למשמר והלילה כתיב אכל כו',שנה

 כנודע לה' נפשם במסירת מ"נ בהעלאתהצדיקים
 ישוער לא הנפש בכלות לה' ונפשם גופםומוסרים

 המשמר סוד והוא העבודה, אמתת לאוהביכ"א
 לדבר. אין לאשר גופם שמוסרים אחרהאמתי
 בסוד היום הארת המקיף סוד המשמ"ר סודויהי'

 ממך ויראו וכו' הארץ עמי' כל וראוהתפילי"ן
 וזהו רעה אליך תאונה לא באהליך יקרב לאונגע

 נפשי במסירת מטתי על אישן אני חזקי'שבקש
 לגירסא אלא לילה אברי לא שאמר וזה וכו'.לה'
 ידוע באחד ליחד לתאבה נפשי גרסהבסוד

 אין ומ"ד מ"נ בחי' והם באהבה שמולמיחדים
 שרמזו דברים השני והנה וכו'. להאריך מקוםכאן
 לשנתא אלא לילה אברי לא אמר חדחז"ל
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 מכל אותנו השומר אמנו ושם לאמא מ"נלהעלות
 יחודינו ידי על מ"ד להוריד לגרסא אמר וחדנגע.
 לשם לשמה בלילה בתורה עוסקינו ע"י א"אמן
 חצות אחר זווגה ועיקר לאה דיני להמתיקה'

 נמתקין ובזה לשמה. תורה בכוונת ועייןלילה.
 ואמא. אבא מקיפי שני ע"י יקרב לא וזר חשךדיני

 ההוא ד"ה ויקהל, ]פרשת ב ריג, )שם, שםרערד
 אינון כל על דאתפקד ממנא ההואממנא[(:

 ידידי אחי לך דע נ"ב כו'. שמי' סורי"אמשריין
 הקדמות ע"פ המאמר זה דרכי לפרש באנואלו
 מחמת בידי כח ואין הזמן יכלה האריז"לרבינו

 הזה לשם טעם אתן חדא במלה אבלחולשתי,
 ופגומים הנשברים כלים בחי' י"א כיסורי"א,
 כלומר י"א סור שמו נקרא הממונה ואותוכנודע,
 אתם ח"ו המיתה בהם אשר המונעים כלשיסורו
 אשר השינה לכם יערב נפשכם המוסריםהצדיקים

 להיפך ח"ו ולא לחיים תהי' אבל מס' חלקהיא
 ו"ה זווג יהי' אבל און, פועלי המתגרים י"אסור

 ואהי' השם יחנינו בעבודה למשכיליםכנודע
 לנשמתהון באמת אבל שבקטנים קטןסניף

 אמת עבודת באהבת דגלם תחת אפדדצדיקייא
 ליודעים.הידוע

 בס"ת ד"ה וירא, ]פרשת א צז, )וח"א שםרעוד
 מ"נ עליות ע"ד בגלגולא[( לי'ומגלגלין

 יחודי ע=י הנשמה עליות עבודה בעלי אצלונקרא
 הצדיקים. שינת ובסוד וב"ש ב"השמותיו

 שמעתי ע"א(. י"ס )דף אהובים כולם בס'וכתב
 מורי"מ אדמו"ר מרן דודי כ"קמפה
 מדדימהטוב מהרצ"ה ושדנינו מסאפינקאשליט"א

 פיל, אווי השינה, בשעת נאר טיט ער אז אמרז"ל
 שלאף. אנידריגיר דאס איז אויף, איז ער ונעןוויא
 )פ' יצחק תקל בס' ועד"ז עכ"ל. שמעתי.ע"כ

 משהמשוב מהר"צ כתה"ק ע"ב(: לה דףויצא
 מה רק בשינה עושה אינו דאם אומר הי'זצוק"ל
 דהעבודה טובה. שינה אינו ניעור, בעודושעושה
 מהעבודה ביותר להיות צריכה השינהבשעת

 עכדה"ק. שניעור.בשעה

 מעמי

 לשכב חלילה אבל אז... מצליח אינוהזמן
 תורה.בלא

 מאימתי, ירושלמי )על תעלומה מגיד בס'וכתב
 מתעסקין בעיתון אם : ]ד"ה[ ע"ב( ג'דף
 דמשמע בעיתו"ן א"ם הלשון מזה וכו'באורייתא

 קורין היו מסתמא החבריא והרי במקרה, רקדהוא
 ממקובלים הנראה כפי משמע אבל תמידבתורה
 חצות, אחר הוא בלילה התורה לימודדעיקר
 סתימין התרעין כי שינה ומן הוא חצותוקודם
 כנודע הצורך לעת רק הראשון לילהבחצות

 כי חצות, קודם גם בתורה יעסוקממקובלים
 בעיתת אם וג"ש בטל. לילך אסורבודאי

 וכו'.מתעסקין

 בס' ראה חצות, ואחר חצות דקודם הזמןלענין
 ע"ד ה דרוש ד מא' )ניסן, יששכרבני

 אתרא בס' ראה לילה חצות קימת ועלהסוד(
 מב. אותד*רקא

 התורה שלימוד עו( )אות דפרקא אגרא בס'וראה
 ישכב ולא במלבושיו לבוש יושב או מעומדצ"ל

 חצות שאחר בתורה )ובפרט וילמודבמטתו
 בהרהור. וילמוד יקום סט: הע' ולהלןלילה(

 מבשרין אין ולן מד"ת עצמו המשביעוכל
 וכו'.אותו

 יהיה כי )ד"ה תצא פ' דגלה אגרא בס'וכתב
 לילה(: מקרה טהור יהיה לא אשר איוםבך

 מד"ת עצמו המשביע כל משאראל מרמזכאן
 דהיינו כו' אותו מבשרין איןולן

 ששומריי
 אותו

 חכמי בדברי מלא והוא כנודע, לילהממקרה
 יהיה כי הוא, כך הכתוב ושיעור והמוסר.הקבלה
 אש"ר שבחי' )היינו טהור יהי' לא אשר אישבך
 כנודע. המחשבה נק' אש"ר טהור, יהי' לאשלו
 ראשונו"ת שלש"ה או"ר בר"ת מרומז הואוגם
 בטומאה במחשבתו שמהרהר דהיינו חב"דהחנו
 למקרה ח"ו הוא )מעותד לילה מקרה אז(ח"ו,
 שם מהרהר שאדם בכ"מ כי הוא והטעםלילה.
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 הכוונות ענין וזה האמת, חכמי מדברי כנודעהוא,

 ח"ו בטומאה כשיהרהר וא"כ עליונים.בעולמות
 בעלות ע"כ דקדהסה למחנה מחוץ הואא"כ

 המחנה תוך אל לבוא לה א"א בלילהנשמתו
 נשמתו(, כעלות דבוק הוא חסם ביום,דקדוקיה

 ינצל( זאת יעשה לע"כ המחנה. תוך אל יבואלא
 ירחץ ערב לפנות ית'( לפניו שמחה יהי' )עסהוה"
 צמא כל הף כמד"א תורה אלא מים )איןבמים
 החמור שאז )הגם השמש ובבוא אז( למים,לכו
 ניתרין אז שהקליפות דהינו צועקי' והכלב"נוער

 כשהשמש הוא אז שליטתם תמןמשלשליהת
 המחנה תוך אל יבוא הוא( אעפי"כמתכפה,

 עליך. תשמור בשכבך כידקדחסה,

 קד[. להע' בהוספות להלן עוד]וראה

 מאעמי

 עולם. בדדך ונחני בי עוצב דדך אםוראה
 הפשוטים... העם דרךה9פ

 3להרה"ק אברהם ברכת בס'וכתב
 בספר ועין ע"כ. כ )דףמבוטשאטחם(

 משיחשוב רציה מהבהיק . פ"ז( דף משהזכרון
 בעת דהיינו בי, עוצב דרך אם וראה פסוקעל
 טוב אזי רצ"ל עולם, בדרך ונחני אזי עוצב,שאני

 עם. המת עולם כדרךלילך

 היום... ויהי שתרגם מה על אצליעכמבואר
 לעין היש חושבנא כמהבאלמבדק

 ק"ץ דף המסב פ' בזהר ע9ן יצרו...בחשבונית
ע"ב.

 ד"ה ההזב, ]פרשת )שם צבי עפרת בס'וכהב
 לאתכא ב"נ דאתי יומא . ב"נ[( ראתייומא
 תרגום שלזה ואמרתי ע"כ. חובוי. עלבהיובתא

 בכתבי למבדק מלאכתו לעשות יוסףתבא
 לחשוב מחשבת מלאכת סוד הואחחסבנא,
 בתשובה ולהתודות לשוב לעשותמחשבות
 עצמו ולבדוק לחפש דחחסבגא ממארילהיות

 התשובה. שרש ופסולת, סיג כל עצמולטהר

 מבעמי

 ללה... בחצות"ום
 לך ]פרשת א עז, )וח"א צני עמית בס'וכתב

 שייכות . המאמר[( שייכות אמנם ד"הלך,
 לאלהי עוד העבודה לדרכי רומז לכאןהמאמר
 מחצות שמדבר אחר הנה פשוט. בדרך בזהמלין
 לעורר יוצא הכרוז איך נלך בה הדרך לנוומורה

 ולהיות חסכינתא, קב"ה לעבודת לקוםנשמותינו
 בשעתא ויודעים ומבינים ורואים השומעיםמן

 הוא וכו' דנשמתא בסימו ארים רוחין דכלדרוחא
 חלקי כלי עם ומתעוררת המקיצה המשכלתהנפש
 ורואה ויתעורר יקיץ ובאשר באחד, ליחדםהנפש
 נשמתו בו עוד אשר חיותו בחיים במעלהעצמו

 נשאר ולא באמונה הפקדת בעל מן לווהוחזרה
 לסדר בקומו תיכף הירא האדם צריך חסכיב,נ9ם

 ודבוריו ומעשיו ותנועותיו עניניו כלבמחשכות
 )וזהו ית' שמו רושם על יתיחדו אשר עסקיווכל
 שמו מרושם אשר עלמא( סטרי לד' אתבדרחילא
 אתות כולה התורה וכל התורה נאצלה וב"שב"ה

 כו'. וב"ש ב"ה ית' שמו רחים על הכלדאור=תא
 עלמא סטרי לארבע אתבדר חילין שביארנואחר
 העבודה לבעלי העבודת סדר לסדר מתחילכו'

 המעלות רום משטי הנחצב אש בלהבותהדבוקים
 דרך הוא חד, לסטר סליק חד ואמרנשמתו,
 לעלות מחשכתו צריך קודם אשרהדביקות
 נחית חד והבן. שני ואין אמת באחדולהתקשר
 עד חד לסטר למ"נ נרעלה אחר סטר,לההוא
 רבואי הכלולות בבקקות להעלות ליחדלמעלה
 באמת הדבוק צריך אמת, באחד ליחדםמדרגות
 למטה עולם ועד מעולם לשלשל ביחודולהמשיך
 שפעת ירד ריעלה מדרגה באותו נשמתולשרש
 להשרות ביחוד כשרשו להאיר נשפנימזון

 דרך רא"רת היא וזו עצמו. על שכעהוקדושת
 משינת בהתעוררו בהקיצו בהקימוהעובד
 היחוד קדושת כח עצמו על להמשיךתרדמתו
 אור יהי ויאמר כלל, בדדך וב"ש ב"הלעבודתו
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 מדעתו. ישכיל והחכם החשך.מתוך

 בלק בפרנסת בזהר מבואר  השעשועיםועיקר
 עיי"ש. קצ"גדף

 ד"ה חקת, ]פרשת )שם צבי עמרת בס'וכתב
 וזה דוכת"י[(: דתל"ת אוקימנ"אוה"א

 נהורין ש"ע ש"ע פעמים כ' סוד השעשועתכלית
 משער פי"ד עיין לפנים פנים וכמה אריך,שבפני
 בעל אם שם כשתעחן לך יגיע תענוג וכמהאריך
 לעיל הי' אשר  השעשועים והם אתה אמתעבודת
 ואיך היא מאי דא שעשו"ע אליעזר לר'קשה

 הסוד להסתיר רוצה אבא ר' והי' בהו,ישתעשע
 ידיע, דלא לגבי טמירא איהו סתימא רז"אואמר
 כנ"ל, אריך יסוד הוא סתימ"א רז"א המתוקהרצון

 יופי הנמשך הצדיק יוסף הוא ז"א יסודטמיר"א
 ויסודו, אריך מפני נהורין ש"ע אריך מיסודהפנים
 פסוק על יקשעי' ובלקוטי שרה חח פ' בלק"תעיי'

 העוסק כל ז"ל מאמרם ותבין וכו' יונקושעשע
 חסד של חוט עליו מושך הקב"ה בלילהבתורה
 השעשועים סוד מן והוא החסד נמשך מאיןכיום,
 הצדיק הוא ז"א יסוד עד דאריך עליוניםמפנים
 מזהירך, אני שהורותיך במקומות אחי ועחןכנ"ל.
 כי זה במכתבי תעיין שלא מזהירך אני זהובלחי
 הזה הקדוש בדברי ונחת לטעם לך יהי'לא

 הזה הצדיק אשר ידי"ע דל"א לגב"י שסייםרזה
 לגב"י חן ולמצוא מ"נ ולהעלות לעלותיכול

 דכל סתימא עתיקא רדל"א הוא ידי"עדל"א
 כסוייא מצד השעשוע תכלית אחי ואמנםסתימין
 עתיק"א סתימ"א נהור"א לאתלבש"אולבושיא
 במה היינו אחר"א דנהור"א בכסויי"אטמיר"א
 וכאשר העולמות כל בזה זה ומתלבששהולך
 עליהם ממשיך הצדיקים עם משתעשעהקב"ה

 בחצות קמים הם אשר העליונים מפניםשעשועים
 כחצות הלילה, בחצות חסד של חוטבהתגברות
 כמלא אפילו בחברתה נוגעת מלכות איןהלילה
 משתעשע כביכול והוא יבין והמשכילנימא
 התלבשות ומחמ' פנים, לו עושים הם כאלועמהם

 שזוכה למי אשרי וכו' חקר אין עדהמאורות
 הם מה ובשעשועים בעין עין ולהסתכללעיין

 הם.ואיך

 מדעמ,
 ד'. וכיום ג' כיום יעסוק פרנסה לו איןואם

 במ"ר, )מדרש במדבר פ' דקלה אגפא בס'וכתב
 אלא מקום בכל ציווי אין הא שםד"ה

 כיס. חסרון אלא בכ"מ ציווי אין כיס(חסרון
 הנה בעשיה שהוא אדנ"י א"ל בגימטריא]צו[

 כ' ע"כ עשיה, ע"י הוא מסגל שהאדםהמעות
 שהם ד' ג' ביום דוקא במו"מ לעסוקהאריז"ל

 צו נאמר כיס חסרון שיש במקום ע"כ עשיהימי

 לשם[ ובהוספות נו גה בהע' עוד]רראה

 רק שוין, אפין כל על דיבר לא הרבבודאי
 דרכיו... השם אשר כתיב... דעהו דרכיךבכל

 המחשבה )חלק סו מל"ת מקהיך דרך בס'וכתב
 בטבע העולם בענייני עסקינו כל ד(:אות

 והטבע הטבע, מן למעלה בהשגחה ג"כהוא
 ענייני ובכל התורה, עפ"י ולהנהגתינו לנוכפוף
 כי המחסיר ימעיט ולא המרבה עדיף לאהעולם
 שום לעשות להאדם רשות הי' ולא בהשגחההכל
 וכיוצא מו"מ כגון בטבע העולם מעניינידבר
 והוא בטבע לעסוק בתורה השי"ת שצוהזולת
 לכל והנאות הטוב  וויו בטבע בהשגחתוישפיע
 כמה בתורה מפורש הדבר שאין להיות והנהאדם.
 יעסוק וכמה יישן וכמה ישתה וכמה האדםיאכל
 יהי' וכיצד יתלבש וכמה ידבר וכמהבמו"מ
 במו"מ ויעסוק שיאכל והזמן ענייניו בכלמנהגו
 בכל שוים העניינים שאין להיות שחשן,והזמן
 מהגבול יצא לבל משפט ומאזני בפלסנפש

 האדמה, על היותו ימי כל נפשו לאיכותהמוגבל
 אדם לך יש אשר האכילה בטבע תראהוהנה

 רעבונו, למלאות הרבה לאכול בהכרחשיצטרך
 חסרון להשלים בטבע לו שיספיק אדם לךויש

 לו שיספיק אדם והנה ירק. ליטרא חצירעבונו
 למלאות במזונו להרבות וישתדל בטבעוהמועט
 מהגבול. יוצא לו יקרא תאוה בעל הנהתאותו,
 שיאכל הגם בטבעו מאכל לריבוי הנצרךמשא"כ
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 מזה מהגבול. יוצא לו יקרא לא מהנזכריותר
 מו"מ העולם ענייני שאר לכל ותדון תקישהמשל
 תלויין תורה גופי שכל קטנה פרשה ולזהוכיוצא

 דעהו דרכיך בכלבה

 ה דף מאימתי, פ' )על תעלומה מגידובספר
 יתלה מצא ולא פשפש . ]ד"ה[ע"א(

 עבירה, מצא שלא כיון קשה הנה תורה[]בביטול
 גדול עון לך אין כי מצא לא תורה ביטולגם
 והגית ת"ת מצות דהנה לפרש עוד ול"נמזה
 צריך האדם כי שא"א דבר וזה ולילה, יומםבו

 ואין וכיוצא, ומלאכה ושינה ושתי'לאכילה
 כל האדם בעשות הוא אך בטרוניא באהקב"ה
 לו ותהי' פרנסתו להמציא ככדי מו"מ אפילואלה
 שיהי' ושינה באכילה וכן ית', לתורתו פנוי'שעה
 הכנה הוא הכל הנה ולעבודה, לתורה כחלו

 שאינו בו ללמוד הספר שפותח כמו והואלתורה
 התורה, מן אז שביטל על ההוא הזמן עלנענש

 האדם צריך כ"ז אך וכו' והגית כ"זומיקרי
 כאלו בעסקים יתעסק שלא צדק במאזנילשקול
 רבה שקידה צריך ולזה בהכרח, צרכו מכדייותר
 תורה, ביטול גם מצא שלא הגם אמרוע"כ

 ינקה לא כמעט כי תורה בביטול יתלהאעפ"כ
 וכו' הכל לשקול אינון וזעיריןהאדם

 לשם[ ובהוספות הבאה בהע']וראה

 מד-מהעמ'

 כהשתדלות... להרבות הצורך מן איןלדעהי
 שקנס ית' גזירתו לקיים המוטל לעשותרק

 יועיל. לא ההשתדלות רוב אבל .לאדה"ר.
 ]ד"ה[. בראשית פ' דקלה אגרא בס'וכתב

 ישבה במדרש ובוהו, תוהו היתהוהארץ
 ותחתונים העליונים אמרה ובוהה תוהההארץ
 השכינה מזיו ניזונין העליונים אחת, ככתנבראו

 ע"כ. אוכלים אינם יגיעים אינם אםוכחתונים
 מ"ש ע"פ רמז בדרך הפסוק כל עפי"ז לפרשויש
 שרוב שם דבריו ותוכן הבטחון בשער חוה"לבעל

 וטרפו מזונו להרבות יועילהו לא לארםהשתדלות

 אעפי"כ רק ית"ש, מהבורא עליו נגזר אשררק
 באיזה להתעסק האדם את ית"ש הבוראחייב
 איזה יהי' לביתו טרף להביא מהסיבותסיבה
 הזמן וביטול השתדלות רוב אבל שיהי',סיבה
 והסיבה לריק בזה זמנו ומבלה סכלות הואבזה
 להשתדל האדם את הבורא חייב כעכורהאשר
 טרדות מיני מכל וריק פנוי הי' אם כי דבר,באיזה
 אחרי רודף והי' ביותר היצר אותו מסית הי'אז

 צריך שהוא כעת משא"כ והתענוגים.העבירות
 שיגיעת ד"א עם ת"ת טוב פרנסתולהשתדלות

 רוב אחר הרודף האדם והנה עון משכחתשניהם
 יביאהו השתדלות רוב אשר כסבורהשתדלות

 אשר עד ימיו כל כזה ומכלה מעולה יותרלטרף
 וכו' ישא לא ומאומה וכו'פתאום

 היתה והארץ המדרש, ע"פ הפסוק כזהלימורש
 צריכים שהארציים על ובוהותוהו

 וא"ת אוכלים, אינם יגיעים אינם ואםלהשתדל
 וחושך אמר היוצר, גזר שכן כיון להו איכפתמה
 להשתדל, שמחוייבים שע"י תהוםע"פ

 הולכים והם עיניהם את מסמאההשתדלות
 ע"פ כמים הונם להרבות שרצונם מחמתכחושך
 בידו תאותו וחצי מת אדם ואין חקר לאיןתהום
 אותם ע"פ פרוש וסכלות חשכות היינו וחשךוזהו

 ככה ה' עשה ולמה כתהום הונם קיבוץהחפצים
 אלקים, ורוח אמר להשתדלות, הארצייםשיצטרכו
 שלחני, אלקים י"י ע"ד אלקים רצוןהפירוש
 רצון אלקים ורוח והפירוש רצונו היינוורוחו
 ומגין מרחף להשתדלות שיצטרך בזה הי'אלקים
 רמז המים כי התענוגים, היינו המיםע"פ

 תענוג, מיני כל יצמח המים מיסוד כילתענוגים
 התענוגים אחר רודף הי' וריק פנוי הי'ואילו

 לזה. וסגולה שמירה וההשתדלותוהעבירות,

 .. אברם אל ה' ויאמר ]ד"ה[ לך פ' שםערד
 כדרכי מופלג רמז לרמז יש הזהנפסוק

 מסוככות סיכות אחרי להוט אדם יהי' לבלהמוסר
 יבטח לו שתזדמן סיבה איזה רק פרנסתולהמציא
 ולא הסיבה לו הממציא באלקיו וישען ד'בשם
 המה בסיבות השתדלות ורוב ידי ועוצם כחייאמר
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 זרה עבודה עובד יקרא כזה דבר והנה בעוזריהיו
 סיבה לאיזה ומשענה משען שמשיםבטהרה,
 ית"ש הבורא עבודת לבטל גורם זה ודברמסיבות

 עולם, בהבלי ומשוטטת תמיד דבוקה מחשבתוכי
 ומחייתו פרנסתו להמציא בסיבות תמידומחשב
 וינוחו נפשו תנוח בהש"י הבוטח משא"כוצרכיו
 כי ותענוגיו העולם אהבת מדעתו ויסיררעיוניו
 במחשבתו יגרע ולא יוסיף שלא בדעתוישער

 יסיר ע"כ הבורא, גזירת כפי יהי' הכל רקורעיוניו
 רבות החכם המלך מ"ש וזה מלבו. העולםדאגת

 רבות בסכלותו האדם )רצ"ל איש בלבמחשבות
 לעצמם להמציא בסיבות להשתדלמחשבותיו

 כי יגעו ולריק וכבוד עושר דהיינו העולםאהבת
 ועצת רק( דבר, בעבודתם יגרעו ולא יוסיפולא
 הבורא לו שיזמין סיבה איזה ע"י תקום היאד'

 קטנה. אוגדולה

 אברם, אל ה' ויאמר התוה"ק בבאן נרמזוזה
 ר"מ א"ב החכמה, מוח השכל נק'אבר"ם
 הגוף ברום ששוכן ר"ם והוא א"ב נק'שהחכמה
 )כי מגיעין הדברים היכן עד יבין והמשכילבמוח,
 נק' שהחכמ"ה האמת חכמי בסוד מילתאיציבא
 רבו"ת ר"ת אבר"ם הזה ולרמז לאבה"ן(,א"ב

 אומר ב"ה הש"י אזי אי"ש, בל"גמחשבו"ת
 ל"ך ל"ך עליונה מחכמה הנשפע שבאדםלהשכל
 היינו בהן דבוק שאתה ארציותך היינומארצ"ך
 אהבת וממולדת"ך והתענוגים, הממוןאהבת

 אבי"ך ומבירת הבורא. לרצון כ"אהתולדה,
 מחשבתך תסיר זה מכל והכבוד, היחוסאהבת
 סיבות אחרי לרדוף בזה רעיונך ישוטטוולא

 בעבודתך תגרע ולא תוסיף לא כי לזהמועילות
 רצ"ל ארא"ך, אש"ר האר"ץ א"ל רק דבר,שום
 עפ"י תעסוק בזה לך אזמין בארציות סיבהאיזה

 קצרתי. כי והבן הוריתיך אךהתורה,

 לזה : יב( דרוש ד מא' )ניסן, יששכר בניונספר
 כח הוא שם אשר הנשה גיד איסורמרמו

 התנועה, כנפי על לנוד ההשתדלות בתנועותהגוף
 לא כי וירא היינו יעקב, ירך בכף נגע הס"מוהנה
 להם, יכול לא בתורה העוסקים ת"ח היינו לויכול
 במרבית העוסקים על רמז יריכו, בכףויגע

 ובאיסור, בהיתר העצום במו"מ ההוןהשתדלות
 לכל באים עי"ז בעוה"ר כי להם יכולהנה

 בעוה"ז, שבנמצאים מבחר הזמן ולכילויהעבירות
 לפי והנה ישקוט. לא עפרו אל ישוב אשרעד

 ההשגחה על מורה הפסח הוראת הנההנ"ל
 יוסיף לא והאדם ולהשכיר, להענישבפרטות
 רק השתדלות, במיעוט יגרע ולא השתדלותברוב

 ה"ז המרבה כל ומצות התורהבהשתדלות
 כדעת יפה הסגנון עולה זה לרמז הנהמשוכח
 שאינו )הגם הנשה גיד להסיר שמחויבהראב"ד
 ברוב כלל מוסיף שאינו רמז טעם,מוסיף

 פסח הקרבן מן להסירו( מחויב עכ"זהשתדלות,
 ההשגחה. אמונת עלהמורה

 עלתה ולא כרשב"י עשו הרבה בגמ' אמרווהנה
 בהם הנהג )שאמר ישמעאל כר' עשו הרבהבידם
 השתדלות ברוב להשתדל לא ארץ, דרךמנהג
 דרך במנהג להשתדל הוא בחובה עכ"פאבל
 כר' הרמב"ם פסק וכן בידם. ועלתהארץ(

 ישליכו שלא דעתו עפ"י הוא זה לרמזישמעאל
 במצות צלייתו בעת פסח הקרבן מן הנשההגיד
 לשם הקרבן עם נאכל הוא שבו והשומןהש"י,
 ההשתדלות היינו שבו המובחר הדבר היינוהש"י,
 דרך מנהג בהם הנהג התורה, דרכי עפ"יהמיעוט
 ויעשה עראי ומלאכתו קבע תורתו ויעשהארץ,

 והתבונן ביןויצליח
 הטבע הנהגת יג( אות ג מא' )תשרי, שםועוד

 שם ע"י הוא עולמו את בה מנהיגשהש"י
 הניסיית והנהגה הטב"ע, בגימטריאאלקי"ם
 כל המהווה הוי"ה שם ע"י הוא המערכהבשידוד
 אין הניסיית בהנהגה והנה כרצונו. משדדםהויות
 שהוא ית"ש ויכולתו בהשגחתו שהואמסתפק
 מי הטב"ע בהנהגת משא"כ ישועות,הפועל
 ספיקות בדעתו ח"ו מעלה באמונה שלםשאינו
 וכוכבי הארץ את י"י ועזב השגחה בזולתשהוא
 ובפרט בטבעם, מנהיגים וכסיליהםהשמים
 וריעיי, אחיי )והנה צלחה רשעים דרךבראותו
 נקיים שאנחנו דמה לדעתינו הנראה שלפיהגם

 עיניו שישים מי עכ"ז הללו, הכוזביותמדיעות
 דהיינו וכהנה כהנה ימצא באמת דרכיועל
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 בהיתר הפרנסה בעסק העצוםההשתדלות
 התורה בעסק וכן ענינים בשאר וכןובאיסור
 לכותבה, הקולמוס ילאה שונות, בפניותוהעבודה

 כל על יתיש בהשגחתו באמת שמאמין מיכי
 וכליות, לבות בוחן והוא יספור צעדיו וכלדרכיו
 וכבר אלה בכל יתעסק לא כ"ו האדםכשיודע
 החברים ובין בינינו מצוי חיבה שלהדיבור

 האלה, הדברים בנידון ועידן עידן בכלהמקשיבים
 וכל בעזרינו( יהי' והש"י האמת דלתי עלשקדו
 האדם אל באים הכוזביות ודמיונות הסברותאלה
 השכל אור את מכסות שהעבירותמחמת

 אליו יאיר שלימה, תשובה בשובו אבלהישראלי,
 השגחתו בעין עין ויראה הישראלי השכלאור

 והתכונן. בין הטבע. עניני בכלית"ש

 אשר עד אלקי"ך, הוי"ה עד ישראל שובהוז"ש
 הטבעיית הנהגה היינו אלקי"ך אשרתראה

 שהוא הטבעיית ההנהגה בתוך כי הוי"ה,הוא
 הוא הוי"ה הוי"ה, שם מסתתר אלקי"םבשם

 )והדברים מסתתר אל אתה אכן וכתיבהאלקי"ם,
 לאנשי הם ידועים כי במאמרים וקצרנוארוכים
 כשלת כי וג"ש דברינו(. תטוף עלימו אשרבריתנו
 בו ונתקלת למכשול לך הי' העון כיבעונ"ך
 בחושבך בטבעיים להתעסק חרן מחשבתלחשוב
 תשוב כהיום ע"כ חיל. לך יעשה ידך ועוצםכחך
 הכל כי ותראה עיניך ויאיר ורחמך י"יאל

 עמנו. אלקינו י"י יהי נפלאהבהשגחה

 שמבין מי כד(. אות ג מא' טבת, )כסלו שםועוד
 המורגלות הטבעיית ההנהגות שכלכאמת

 בשוק בהולכו גם הנה בהשגחה, התורה ע"פהם
 הוה הדבר  שע"י מגמתו ישים לא וכיוצאלמסחר
 ומצות בתורה השתדלותו כפי רק מבוקשו,השיג
 על )עמ"ש וכיוצא המסחר ע"י מבוקשו השיגכן

 בהן יטע נכסיו שיתקיימו הרוצה ז"למאמרם
 בשווקים להתהלך כלל אי"צ כזה איש הנהאדר(,

 ית"ש שרצונו הגם כי וכיוצא, למסחרוברחובות
 הש"י לו יזמין עכ"ז בטבע מלובש הכלשיתנהג
 באוכלי הענין הי' וכזה בביתו. גם הנרצההענין
 מצד לאדם באים ויגיעות טירחות ועיקרהמן

 חיצוניות וחכמות בטבעיית עדיין מאמיןשהוא
 זה מבוקשו לו יבא הפעולה זאת שע"יבהתחכמו

 האיש הוא אחר, מבוקש אחרת פעולהוע"י
 עתידה ב"ב ע"כ ויגיעות להשתדלותהצריך
 הכל ויהי' מילת וכלי גלוסקאות שתוציאהארץ
 יהי' ולא הנביא וג"ש למסחר. יצטרכו ולאמוכן
 עוד יהיו שלא היינו וכו' י"י בבית עודכנענ"י
 הטכעיית יתבטלו כי וברחובות בשווקיםסוחרים
 כי עולם באי כל וידעו ויכירו החיצוניותוחכמת
 הבורא בחפץ מסור ותחבולותיו איש מעשיכל
 כפי רק בחכמתו, המשתדל יגרע ולא יוסיףלא

 יהי'. כן התורה בחכמתזכותו

 שיתקיימו הרוצה ח(: אות א מא' )אדר, שםעוד
 חנוכה בדרושי )עיין . אדר בהן יטענכסיו
 כניסן דהנה בקיצור. נדבר וכעת בארוכה(פירשנו
 כי לכל ונתגלה עולם לבאי נגלים נסיםנתגלו
 וכסיליהם השמים כוכבי המערכה משדדהש"י
 בחפצו מנהיגם הש"י איך הטבע הנהגתאבל
 בהשגחה הכל ופרט פרט כל על בהשגחתוורצונו
 לאותן עולם באי לכל עדיין נתאמת לאנפלאה
 שהש"י סוברים והיו תורה, של בניה מבנישאינן
 ועל ומזלות הכוכבים המה לטבעיים עולמומסר
 שפיטת כפי הטבעיית ההנהגה מתנהגתידם

 ית"ש ברצונו כשעולה זולת זמן, לכלהמזלות
 שנעשה הנס וזמן תור בהגיע והנה בנסלשדדם
 שידוד בלא טבעיי הנס שהי' אדר, בחדשלישראל
 יד כי עולם באי לכל נתוודע ואעפ"כהמערכה

 לומר אדם בן שום נסתפק ולא זאת, עשתהי"י
 .. משגיח השגחת בזולת במקרה הזה העניןשהי'
 הכל הוא הטבע הנהגת שגם לכל נתוודע אזאזי

 וב"ש. ב"ה המשגיח מאת נפלאהכהשגחה
 האדם שקונה עניניו וכל העולם עסקי כלממילא
 ולא המשגיח בהשגחת הוא הכל ונכסיםעושר
 וחריצות. השתדלות ברוב האדם יגרע ולאיוסיף
 החיל את לי עשה ידי ועוצם כחי האדם יאמרולא
 יכול וכל המשגיח הש"י כי לבבו עם ידע רקהזה,
 שמשתדל הגם חיל, לעשות כח לו הנותןהוא
 הי' ית"ש השגחתו ומו"מ, במסחר בטבעהארם
 להשתכר ואומץ כח לו ליחן ההוא הטבעבעניני



רט טובועשה מד-מה( )עמ'הוספות מרעסור

 אדר דחדש בנס בעליל שנראה כענין ועושר,ההל
 עולם באי כל וידעו הכירו עכ"ד בטבעשהי'
 כחי האדם יאמר ובאם נפלאה. בהשגחהשהוא
 לא הנה הדה, החיל את לי עשה ידיועוצם
 הרוצה חז"ל שרמזו וזהו נכסיו.יתקיימו
 בהן יתקע היינו אדר, בהן יטע נכסיושיתקיימו
 כטבע מופלג נס שהי' באדר הנרצההענין

 כל גם נפלאה, בהשגחה שהכל ולהגלותלהתוודע
 קצרתי כי הבן בטבע. הנעשההענינים

 )חלק כו-כס מל"ת פקודיך דרךובספר
 בענין עוד ותדע ד( אותהמחשבה

 היכולת כעל תקיף מורה אלקים שם הללוהמצות
 משים האדם כאשר ממילא כולם, הכוחותובעל
 אשר בטובתו העולם מסיבות סיבה לשוםמגמתו
 הנה וכיוצא, ורפואתו וטרפו פרנסתו ימצאעי"ז
 בסיבה היכולת שתולה אחרים אלהים קרא*ה

 ארץ דרך במנהג לנהוג שצריך והגםשבעולם
 להתקיף רק לטבע מגמתו ישים לא עכ"זכטבע
 כרצונו. כהשגחתו לטבע כח הנותן היכולתכעל
 ע"י ענין איזה שישיג מחשב כאשרוכהנה

 ורפואה מו"מ היינו הלז, בטבעחםהשתדלו
 וכו', פסל לך תעשה לא על עבר הנהוכיוצא,
 השתחוואה מיקרי זה בתנועותיו להסיכהובנטותו
 והכוונה מאדמו"רן, קבלתי )בן הגוףנטיית
 הדברים. הכן עבודתה דרך עבודה מיקרילסיבה
 הטבעיים סיבות עניני בכל וחיו, עשו ואתרק
 היכולת בעל הסיכות כל לסיבת מגמתוישים
 ע"י צרכיו לו יזמין והוא כולם, הכוחותובעל

 בעיניו. שייטב סיבהאיזה
 י(: אות המחשבה )חלק לו מל"ת שםעוד

 מי הזה בכלל ג"כ ישנו הזהלטעם
 שלא העולם לשיעבוד ברצונו א"עשמשעבד
 שר או לאדון א"ע שמשעבד כגון הצורךכהכרח
 מלאכה לאיזה א"ע שמשעבד )או ולספןולחמר
 שיהיה כגון ביותר כה משועבד שהואגדולה
 שיכולת בהכרח, שלא והוא וספן( חמרבעצמו
 עושה והוא מזה קל אחר בענין א"ע לפרנסבידו
 יש בזה וכיוצא עי"ז, שירויח שמקווה מחמתזאת

 שלא א"ע משעבד שהאדם בעוה"זשיעבודים

 בו שאין לדבר אפילו א"ע שמשעבד ישבהכרח,
 לש"ש שלא יקרים כלים שלוקח כגון חייםרוח

 ולכבוד שבת לכבוד כגון לש"ש הלוקח)משא"כ
 ישברו שלא שומרם הוא והנה וכיוצא(מצוה
 ומשרת משועבד נעשה הוא הנה יגנבו,ושלא
 הנה מתכות, ושאר כסף או וזכוכית אבןלכלי
 משרת ועשאו א"ע( )היינו המלך עבד אתלוקח

 וההכרח הסיפוק כפי משא"כ לו שזרהלעבודה
 שירות הוא זה הנה ויו"ט ושבת מצוה לכבודאו

 אבל אלקינו י"י צונו כן כי המלךועבדות
 הנה ושמירתו המותרות בדברבהשתדלותו

 יש הן נבזה, דבר לאיזה המלך עבד אתמשעבד
 ענף היא הנה חיים, רוח אין או חיים רוחבו

 לעבד ומכרו בו והתעמר מישראל נפשמגניבת

 ד"ה ברכות למס' )פתיחה ברכה והי'ובספר
 התוס' לא[ דף ]שבת כתבו(.והתוס'

 בחי שמאמין בירושלמי מפרש )אמוניית(כתבו
 דירושלמי דפירושא ונ"ל . עכ"ל. וזורע,עולמים
 ורעי"ם לסדר הנביא קרא דמש"ה הוא,הכין

 ועוצם כחי יאמר לא שהזורע לנו להורותאמונת,
 עולמים, בחי להאמי"ן מחויב רק וכו', עשהידי

 יזרע. ואח"כ ית"ש בהשגחתו האמונהיקדים
 במנהג להתנהג המלך יסד כן כי רק הואוזריעתו
 אשד כפי בהשגחה תה" הצמיחה אבל ארץ,דרך

 אלהינו הוא כל היוצרעזור

 רבינ"ו שינה זה דלבעבור ג"כ י"לולפי"ז
 ולא זרעי"ם הסדר שם לקרואהקדו"ש

 ואספת ת"ר ל"ה דף ברכות בגמ' דהנהאמוניית,
 התורה ספר ימוש לא שנא' לפי ת"ל מהדגנך
 יעסוק שלא )רש"י, ככתבן דברים יכול מפיך,הזה

 דרך מנהג בהן הנהג דגנך, ואספת ת"לבד"א(,
 אדם אפשר אומר רשב"י ישמעאל, ר' דבריארץ
 תהא מה תורה וכו' וזורע חרישה  בסיעתחורש
 מלאכתן רש"מ עושין שישראל כזמן אלאעלי'

 כר"י עשו הרכה אביי אמר וכו' אחרים ע"ינעשית
 רבא א"ל בידן עלתה ולא כרשכ"י בידןועלתה
 אבח הנה וכו' ניסן ביומי קמאי תתחזת לאלרבנן



 החייםלעץ מה-מו( )עמ'הוספות ודרךהקדמהרי

 להלכה(. הרמכ"ם )וכ"פ כר"י להלכה ס"לורבא
 חי אמונת ע"ש אמונ"ת הסדר שם הי' אםוהנה

 דיתנהג לומר יכולין היינו הזריעה בעסקעולמים
 מן ואם בד"א, כלל יעסוק ולא אמונה ע"ילגמרי
 ע"י נעשית מלאכתו תהי' נסיבה תהי'הש"י
 שינה ע"כ כר"י, להלכה פסקינן אנן והנהאחרים
 היינו זרעי"ם השם לקרוא הקדו"שרבינ"ו
 ויזר"ע. בד"א יעסוק אבל עולמים, בחישיאמין

הבן

 בהוספות ראה ודרכיו הטבע החשבת בענין]עוד
 ולהע' חיצוניות( חכמות )בענין פולהע'
 בס' בארוכה עוד וראה הרפואות( )בעניןקנד-קנז

 רז[ אות דמרקאאגרא

 מה-מןעמ'

 מקבל עדהי' כן שנגזר האדם שרואהכיון
 לקבל... רוצה ואינו א"ע לדחוק רוצהוהוא
 חלקו התובע אבל המורדת... אשה כמוהוה
 ובפרט בפה... שתובעת האשה כמו הואבפיו
 בשביל לעיר מעיר רגליו המכתת תורהבן

 שלו... הפועל כח בו יש הזה במעות .קבלתו
 להחטיאו... ההוא המטבע ח"ו תוכלובקל
 מן ריקים שנשארו . שם. אנשי ראיתיכעיני

 חלקו תובע שאינו המקבל אמנם .החכמה
 כאלו נותנים לו יזמין השי"ת בודאי הנהבפיו

 .. בהכשר יהי' ממונם .אשר.

 מ"א(: פ"י )ב"ק משולשת ברכה בס'וכתב

 הרא"ש לשון וכו' פורטין אין בד"התוי"ט
 ממון אדם שיקבל הוא מגונה דבר ואפ"הוכו'

 כי משכיל לכל ידוע נ"ל לגזל המיוחדממקום
 הממון היינו בהנפעל והנה בנפעל, הפועלכח
 הרע הפועל כח בו יש הגזלן, המוכס שסיגלהזה
 של הממון לעצמו כשלוקח והאדם הגזלןשל

 רעות מדות לעצמו יקנה ההוא הרעהפועל
 בלחישה נאמרו אצלינו ארוכים והדבריםומגונות

 . מ"ג( פ"ג )שקלים שם עוד ]וראה החבריםאל
 להיות עכ"ז ישראל, כל בשם תורמין דהיואע"ג
 הנה המעות שמסגל והאדם בנפעל, הפועלכח

 ע"כ ]שלו[, הפועל כח הוא שסיגל ההואבמטבע
 בכח המצוה שתעשה כשיזכה הוא גדולדבר

 עיי"ש[ מנפשו חלק שהוא ממש שלוהפועל
 ל"ב דף עומדין, אין פ' )על תעלומה מגידובס,

 אמר . וזהב(: כסף בשביל ד"הע"א,
 לישראל ואמור לך ממך בבקשה למשההקב"ה
 אותו יאמר שלא וכו' ממצרים שאלו מכםבבקשה
 בהם, קיים אותם וענו ועבדום )אברהם(צדיק

 ולואי לו אמרו בהם קיים לא וכו' יצאו כןואחרי
 די הי' כי רצו לא ישראל והנה . בעצמינושנצא
 בדרך מהם ביקש משה רק מעצמם, שיצאולהם
 בדרך שישאלו מהם שיבקש הש"י בציויבקשה
 רשות עדיין הי' שאלה בדרך שהי' וכיוןשאלה,
 הפועל כח כי וזהב, הכסף על המצריםבעלים
 המוכסין. מתיבת פורטין אין קיי"ל וע"כבנפעל
 מפעלם כח הנה ע"ז עובדין שהיו המצרייםוהנה
 רשותם בעוד מממונם הנהנה הנה בממונם,הוא
 שדרשו וזהו בהם. הכח אותו יפעול ח"ועליו,
 שנצא הלואי ישראל שאמרו ינאי ר' דבילשם

 א[ לב, ]ברכות וכאן זה, להם די והי'בעצמנו
 שהשפעת וזהב כסף בשביל שאמרו שזהדרשו
 ובזה להם, שגרמה הוא די שאמרו עדלהם

 למשה לו והודה הקב"ה שחזר מנין אח"כתתבונן
 שהודה לבעל... עשו וזהב להם הרבתי וכסףשנא'

 ביזת היינו להם הרציתי וכסף למשההקב"ה
 נשאר ע"כ מצרים נכסי מן שנהנו וע"ימצרים,
 היינו בנפעל המצרים שפעלו הפועל כחאצלם

 וכו' וזהב ע"כבנכסיהם,

 האדם כשיהנה באים החטאים שרוב דעתנלמד
 רע, ופועל כח בו שיש כזה ממוןמן
 סמה הסיבה ידע הנה י"י אל האדםוכשישוב
 היום בסדר תראה הלא בדבר. ויפשפשלשוב
 סידרו הנה נעילה בתפילת תפילתינו בגמרהקדוש
 יד נותן אתה קדשם ברוח כה"ג אנשילנו

 על לפניך להתודות ה"א ותלמדינו וכו'לפושעים



ריא טוברעשה מה-מו( )עמיהוספות מרעסור

 הכן וכו', ידינו מעושק נחדל למען עונותינוכל
 יד תחת ביש עונותינו כל של הכולל שהואהדבר
 בנפעל, הפועל והכח ביושר, שאינו ממוןהאדם
 לזרא לו ותהי הזה מממון האדם יהנהוכאשר

 רעות. תאות אצלוויתילדו

 לתורה ופנה אצלי גדול הזה הדברולהיות
 במקצת עוד ארחיב הנהולעבודה,

 מהרס"מ הקדוש הרב אדם"ו ננוד אמרדברים
 אותם שמחנכין הילדים על להתפלא שישזצוק"ל

 זו ולעבודה לתורה קטנים שהם בעודמנעוריהם
 בלמוד ומתמידים רבם לבית ]הולכיםתפילה
 ויהש"ר אמן ועונין בכוונה[ ומתפלליםתורתם

 ערלה השני בעוד הנה אורחותם[,]ומיישרים
 ועבודה, בתורה מורגלים המה ואעפי"כעליהם
 ח"ו ]מתהפכים כשמתגדלים כזאת יארעמהיכן
 וכיוצא[, והתפלה התורה ומבטלים גרועותבמדות
 בעסקי ועוסקים מעליהם התורה עולפורקים
 שיהי' מהראוי הי' הלא ובאיסור, ברשותהעולם
 זיז אפילו התורה מן יזיזו לבל בטבע הדברלהם

 יזקין כי גם דרכו עפ"י לנער חנוך כמ"שכלשהו,
 שאין הבל הוא בקטנותם שלמדו התורה ]הריוכו'
 להם למשען שתעמוד מהראוי היה חטא,בו

 מצוה גוררת מצוה כי בנפשותם, אומץויוסיפו
 על הזה הדבר להם שמגיע זלה"ה אדמ"וואמר
 הבא איסור של ממון אבותיהם האכילוםאשר

 וחמס בגזל באמונה[ שאינו מו"מ ]ע"ילידיהם
 הבנים וכאשר בנפעל, הפועל וכחוריבית,
 הנה מבשרם[ לבשר להם ]ושב מזהנתפטמו
 רעות ]ומדות[ תאות עי"ז להם ]ונולדים[מתעורר
 מעשי ואוחזין מעלימו התורה עולופורקים
 ובזה זלה"ה דבריו תוכן זה בידיהם.אבותיהם
 וכו' בנים על אבות עון פוקד הכתוב מ"שתבין

 בתר למחטי בנייא משלמין כדומתרגמינן
 עונם את והתוודו בוידוי נצטוינו וע"כאבהתהון,

 אבל בוידוי לומר נהגינן וכן אבותם, עוןואת
 בשם זו ]תורה הוא. וכדין חטאנו, ואבותינואנחנו
 דפרקא אברא בס' גם אמורה מהרמ"מהרה"ק
 ההשלמות לכאן נעתקו ומשם עייש"ב( קכו.)אות
 )על תעלומה מניד בס' עוד וראה האריחיים.בין

 בשם נכלם( ולא ד"ה ע"ב, ט"ז דף קורא, היהפ'
 ונוסח עונם, את והתודו בביאור מהרס"מהרה"ק

 כו'[ ואבותינו אנחנו אבלהוידוי

 אשר גדולים צדיקים בעיני ראיתי כי מעידוהנני
 לידי באו וכאשר אליהם, לגשתיראתי

 בתביעה ובפרט ממון להשיג והשתדלונסיון
 וכבר מעלתם ואבדו וכל מכל נתרוקנובפה,
 כעין שהוא במ"א, בפה התביעה בעניןדברתי
 נבראת, זו ולבעבור הדכורא מן המקבלתהאשה

 נאמן כי וכו', יוצאת בפה תובעת אםואעפי"כ
 זו בתכונה אותה ברא אשר מלאכתה בעלהוא

 בעת הקבלה לה יזמין הוא מקבלת,להיות
 מאחרים המקבל באיש הוא הזה וכעניןהמצטרך
 מאנשים ממון מקבל אם מבחין אינובשגם

 מחטיאו. הפועל והכח הגונים,שאינם

 דעה מדור נלמד הזה דבר שגם תראהוהנה
 בפה, תביעה ע"י היתה מצריםשביזת

 הש"י, רצון זה שהי' בשגם שאירע מהואירע
 כדי הש"י רצון זה שהי' לך רמזתי כברהנה

 צדקו ואעפ"כ וכמשארז"ל, תשובה מהםלהורות
 תלוי הדבר הי' אעפ"כ כי ית"ש ומשפטיודיניו

 למתק תבלין היא הנה התורה ע"י כיברצונם
 הדבר הי' ואעפ"כ רעות המדות וכלהיצה"ר
 והודה הש"י עם ע"ה רבינו משה שטעןלטענה
 נטש נוחי מרבותינו ידעתי והנה לדבריו.הש"י

 שכעליהם שהכינו ממון לידם הגיעשכאשר
 מהממון נהנים היו לא לרע, הפועל כח בוהסגילו
 רואה. באין הממון אותו מידם והשליכוההוא

 אשר נכרי ליד הממון שיגיע יראו שעכ"פוקבלתי
 ודי להם ליתן המצטרך במקום ישראל, מבנילא
 שהוא ידעתי כי כזה קצת הרחבתי ידידי בניבזה.
 ישנה אשר האיש אשרי ולתשובה, לתורהשינה
 הדברים ויבין באמת הנאמרים אלה בדבריוישלש

 עולם. עד ולזרעו לו טוב ואזלאשורם,

 הגרים כי )ד"ה שופטים פ, דקלה אגרארבס'
 מעוננים אל אותם יורש אתה אשרהאלה

 בנפעל הפועל כח מרבותינו קנלתינו (כו'
 מסגלו שהאדם אדם של ורכושו ממונוממילא
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 כח ההוא ורכוש כממון יש הנה מעשיוע"י
 כית המוכסין מתיבת לפרוט לנו נאסר ע"כהפועל
 יקחנו הכשר והאדם ההוא בממון יש הפועלשכח
 כח כפי זרות פעולת לנפשו יגרום הנהלעצמו
 עיני אם ועתה הראשונים. מבעלים הנפשחהפועל
 ראינו בעינינו אשר לפניך אשר את תבין לךשכל
 חלקם לתבוע היצר פיתם אשר שם אנשיכמה

 אדם, מכל ממון לקבל בפרנסתםוהשתדלו
 מבני שסיגלו הממון כי ריקים כלים אח"כונשארו
 אש השלהבת וכיבתה ובנפשם בם דבק שםבלי
 לפי"ז והנה כל היוצר באהבת בקרבם בעראשר
 בזולת גם אדם מכל ממון לקבל אסוריהי'

 משתדל אינו האדם אם כי אינו, זההשתדלות,
 מתת הנה פרטי איש ע"י ממון לו שולח הש"ירק

 הוא הממון של בעליו נק' והש"י הואאלקים
 )ואעפי"כ ולנשמתו לו הנאות את לו ומזמיןיופיע
 בעלי הקדשתם רבותינו מעשה מאדשיידוע
 בלתי מאנשים ממון איזה לידם בא כאשררוה"ק
 קנין יקנו שלא בכדי ממנו ליהנות רצו לאהגונים
 לי היה וכבר הממון שבקרב הפועל מכחבנפשם
 לי ואמרו זה בנידת רבותינו לפני פהפתחון
 האיש יראה האדם לידי בבוא כזה בממוןשעכ"פ
 עמינו מבני לא אשר איש לידי שיבאהמקבל

הוא(.

 יעקב מענין בתורתינו לזה סמיכותרמצאתי
 בבואו אח"כ ואמר במקלותשהשתדל

 כרי כמין ועשאם לי כראין אינן חו"ל נכסילארץ
 גם לפי"ז ותבין מרס"ל. כידוע לעשווכתנם
 בידו... הבא מן ויקח נאמר לעשו, ששלחבמנחה
 השתדלות ע"י בתחבולתו שסיגל מה מןרצ"ל

 אחיו, לעשו מנחה שלח מזה וכיוצאבמקלות
 כמאמר ועשה פעל בעצמו שהש"י מהמשא"כ
 מתת הנה הצאן על העולים העתודי' ראההמלאך
 והנה לי' איכפת לא בחו"ל שהי' הגם הואאלקים
 הגוים ארצות טוב כל את לישראל נתן הש"יבכאן
 יש הנה יירשום, המה ורכושם ממונםהאלה
 האלה הרכוש ובכח בנפעל הפועל כח כילחוש
 יהנו כאשר הנה הגוים, של הרעות מדותטמון
 לעשות בנפשם קנין שיקנו לחוש יש ממנוישראל

 יירשום ישראל כי הוא, כ7 לא אבלכמעשיהם
 הבעלים הוא והש"י הש"י, מאת ונתונהירושה
 הארץ אל בא אתה כי שהתחיל וזה הרכוש.של
 בהשתדלותך זה ואין לך, נותן אלקיך י"יאשר
 ע"כ לך, נותן הש"י רק האלה הרשעים מידליקח

 כתועבות לעשות תלמד לא שעי"ז מבטיחךאני
 בך ימצא לא בציווי מצוה ואח"כ ההם.הגוים
 תמים זמן לכל כוללת אזהרה הזהיר ואח"כוכו'
 ותמימות במסלימות רצ"ל אלקיך י"י עםתהי'
 אמת הן תאמר ולא תשתדל, שלא י"י עםתהי'
 ג"כ הצורך מן אבל י"י מאת פעולהשהכל

 עם ושלימות תמימות נק' לא וזהלהשתדלותי,
 הנרצה את לך ישלח והש"י והכבד שב רקי"י,
 פועל מזה לך יבא ולא י"י עם תמים תהי' ואזלך

 הש"י כי הניתן, שבממון הפועל מכח ח"ומגונה
 בית כאן ואין הבעלים והוא לך הנותןהוא

 האלה הגוים הנה כי ע"ז לראי' ואמרמיחוש.
 ישמעו וכו' מעוננים אל אותם יורש אתהאשר
 אלקיך, י"י לך נתן כי( מפני הוא )וזה כן לאואתה
 כי הראשונים מבעלים הפועל הכח לך ירעולא

 נחמד. דבר והוא הבעלים הואהש"י

 להשתדל אסור לפי"ז הנה ע"ז תשאל)רלא
 כי אינו, זה וקצירה, בחרישה מו"מבשום

 מו"מ לו מזמין שהש"י האדם כראות ע"זנצטוינו
 אלקים, ומתת הבורא חפץ זה הנה וכרמיםשדות
 להוסיף אבל הבורא. בחפץ הוא השתדלותוהנה

 במתת והצלח עשה רק טוב זה איןבהשתדלות
 למשכילים(. יובנו ארוכים והדבריםאלקים.

 דף )בראשית זהר פב(: )אות דפרקא אנשאובסן
 דלא אביך ומבית וכו' לך לך ע"א(ע"ח

 שלא ר"ל הרמיז, וכתב דאביך. בביתאתשגח
 בירורים לברר יחשוב שלא אביו משל כלוםיהנה
 לפי שם, הכמוסים קדושה מניצוצי אביומבית
 אדם ילמוד מזה לתקן. זמנם הגיע לאשעדיין
 ובפרט הגת שאינו מאדם להנות שלא להזהרדעת

 מעללים מרע ממת להשיג בעצמםהמשתדלים
 לעצמם וקונים המתטפשים הם בליעלואנשי
 הרע והאדם בנפעל, הפועל כח כי רעותמדות
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 הפועל כח הנה הוא, המעות שהסגילמעללים
 אותו בלוקחו הישר והאיש )המעות(, היינובנפעל
 לעצמו קונה הרע מן הטוב לברר יוכל ולאהממון
 )ב"ק ז"ל מרבותינו לנו נאסר ומש"ה רעות.מדות
 המוכסין מתיבת מטבע לפרוט אפילו א(קיג
 צדיק דאפילו בתקונים משמע . יד( )אות שםועוד
 להיות צריך תורתו ביטול מחמת לפעמיםגמור
 מי דהגם תראה הנה . פרנסתו בשביל ונדנע

 מצטרך תורה ביטול מפני עכ"ז צדיקשנקרא
 הוא לתקן בידו שיש כל א"כ ללחם, נודדלהיות

 יוסיף בביתו עליו קשה שפרנסתו האדםכשרואה
 ותבין ללחם נודד להיות יצטרך ולא בתורהאומץ
 אלעזר דר' א( כח )מגילה בגמ' דאיתא האעי"ז
 הוה כי זירא ור' אזיל, הוה לא ליה מזמני הוהכי

 כיון ס"ל אזיל דהוה רמאן אויל, הוה ליהמזמני
 שדרו וממילא השתדלות שום עושה אינושהוא
 מן א"כ ללחם נודד שיהיה נשיאה מביליה

 ע"ע וקיבל ח"ו תורה ביטול בשביל הואהשמים
 כיון סובר היה אזיל הוה רלא ומאן שמים,דין

 מוסיף היה בתורה אומץ הוספה ע"י כ"זשאפשר
 ובין למר בין הנה אזיל הוה ולא אומץבתורה
 הניעוהו השמים שמן האדם כשרואה רק הואלמר
 אבל נודד, להיות לי' דמזמני כגון נודדלהיות
 פרנסתו, קישוי שרואה מחמת מעצמו נודדשיהיה

 רק באמת, י"י לעובד הראוי מן אינו ודאיזה
 שגם באופן לעשות יראה פרנסתו קישויכשרואה
 ללחם. נודד להיות יצטרך ולא בית תמצאצפור
 ובפרט המשתדלים, גנות בס"א דברנווכבר

 המקבלת האשה דמיון פרנסתם, בפהכשתובעים
 בכתובה שלא יוצאת בפה הקבלהכשתובעת

 לקצר עתוכאן
 פ' רבה מדרש הספר(: בסוף סו )אות שםועוד

 דבר אשר הדברים אלה ה( )פ"אדברים
 מוכיחנו, זה אומרים היו הוכיחן אחר אלומשה,
 אחד חמור לא טו( טז )במדבר בו שכתבמשה
 עכ"ל. ישראל את להוכיח נאה לזה נשאתי,מהם
 למקום ממקום שנוסע למי מגולה תוכחתמכאן

 ואגב ידו, על ממון ולקבץ לביתו טרףלהמציא
 הלא המון, ברבת הנהוג כפי העם את מוכיחזה

 למבין. בזה ודי השומעים בלב יכנסו לאדבריו
 להיות יכול אינו מקבל להיות ובדעתו שנוסעכיון

 בו הכריעו שלא אנדרוגינוס כעין והואמשפיע,
 עצמו. בפני בריה והואחכמים,

 תדע עוד י )בד"ה א מ"ע פקודיך דרךובסי
 יכוין ברוחניות כן כמו ..והנהקיי"ל(:

 בהאיר עולם לאלקי עבדים שכלו ע"ילהוליד
 הוא שאו ית"ש לעבודתו ולהשיבם בתורהשכלם
 דהיינו לריק ד"ת בזרעו משא"כ נהנים, והםנהנה

 הונו וירבו שיכבדוהו בעבור וידרוש ד"תשימכור
וכיוצא.

 ח(: ו אות המחשבה )חלק בו-כס מל"ח שםעוד
 בטבע ארץ דרך במנהג לנהוג שצריךהגם

 בעל להתקיף רק לטבע מגמתו ישים לאעכ"ז
 והנה כרצונו, בהשגחתו לטבע כח הנותןהיכולת
 השתדלו ע"י ענין איזה שישיג מחשבכאשר

 הנה וכיוצא ורפואה מו"מ היינו הלזבטבעיים
 להסיכה ובנטותו פסל, לך תעשה לא עלעבר

 )כן הגוף נטיית השתחוואה מיקרי זהבתנועותיו
 עניני בכל וחיו עשו זאת רק מאדמו"ר(..קבלתי
 הסיבות כל לסיבת מגמתו ישים הטבעייםסיבות
 לו יזמין והוא כולם הכוחות ובעל היכולתבעל

 בעיניו. שייטב סיבה איזה ע"יצרכיו
 ולא עיניו לנגד זה ישים הדבר עלהמשכיל

 השתדלות בריבוי הזמן מבחריבלה
 צריכין הן כמה הנהנים אותן ובפרטהעולמיי'.
 בזה אשר בפה חלקם תביעת מהשתדלותלהתרחק
 לשמצי ונוגעים ועבודתם תורתם מוכריםבעוה"ר
 בריתנו אנשי לפני בזה מאמרינו קדם וכברע"ז.
 שלא יוצאה בפה התובעת שארז"ל מהבענין

 בפיו הקבלה לתבוע להמקבל אסור כיבכתובה,
 לקבל מוכשר כלי להיות כרצונו שעשאו מיכי

 הבן הצורך. בעת המשפיע יזמין הואמאחרים
 המתבונן בס"א. ארוכה בדרך מזה דברנוהדברים.
 העתיד, על וישוע' העבר על מחילה מהש"ייבקש

 ירחמהו.והש"י
 ע"א מד דף על )בשלח מהרצפט הגהותובש

 ליגונות הרוצה אחז"ל בשלח(: ויהיד"ה
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 אדם מבני ליהנות שרוצה מי רצ"ל כאלישע,יהנה
 שכוונתו כאלישע יהנה וג"ח צדקה מהםולקבל
 לו יזמין שהש"י להתפלל יכול שהי' לש"ש,הי'

 שבני שראה כיון אבל אדם, בני ע"י שלאפרנסתו
 שזה הבין מחסורו לו ליחן בעצמם מבקשיםאדם
 להתפלל למארי' לאטרחא בעא לא ית"ש,רצונו

 אחר באופן פרנסתו לושימציא

 מו-מזעמ'
 מתוך ופוסקים... גמרא לקמץהלילה

 מתברכת... תורתם הםשחסידים

 ברכות, למס' )פתיחה ברכה והי' בספרוכתב
 דמאן בברכו"ת, התחיל סתם(. וי"לד"ה

 דברכו"ת, מילי יקיים חסיד"א למהוידבעי
 הנוגעים מענינים לדבר שבע"פ תור"הוהקדימה
 הם שחסידי"ם מתוך שאמרז"ל כעניןלחסידו"ת
 נעשית ומלאכתם )מתברכ"ת( משתמר"תתורת"ם
 ישמעאל כר' דהלכה לעיל שכתבתי )הגםמאליהם
 מודה ר"י גם עכ"ז ד"א, מנהג בהם הנהגדאמר

 שתתברך מועילים החסידו"ת דדרכילרשב"י
 מארץ ארוכה התור"ה זאת דהנה במעיו(התורה
 לפנים היינו החסידות בדרכי המתנהג והנהמדה,
 יסייעהו הנה וצמצום, גבול מבלי הדי"ןמשורת
 אחי וצמצום גבול מבלי התור"ה בעסק גםהש"י
 דבר הוא כי לנפשך, ויונעם הדברים הבןידידי

 בחכמה.עמוק

 וד"ה מקום, והנה סוד"ה מ"א )פ"ה שםועוד
 וכו' שוהים היו הראשונים חסידיםועתה(
 ממילי להם שיהא בכדי בכוונתם מאדשהחמירו
 הא תבין ועתה מקיף האור הארתדחסידותם
 מתוך ותירצו נעשית, מתי תורתם בגמ'דשאלו

 לפלא. והוא וכו', משתמרת תורתם הםשחסידים
 המקיף האור מן הוא השמירה הנרצה, הואאבל

 ז"ל, האר"י כמ"ש החיצונים ממנושבורחים
 נקרא י"י שם כי הארץ עמי כל וראווכמ"ש
 החיצונים מן באה השכח"ה והנה דייקאעלי"ך
 להם הנה הם שחסידים מתוך בגמ' וז"שכנודע,
 תורתם ע"כ המקיף, אור הארת למורשהניתן

 מאד הדבר הבןמשתמרת

 הרא"ש עומדין אין פ' )על תעלומה מנידובסי
 אות יו"ט מעדני ]ד"ה[ א'( סי' כליוונושא

 וכו' מתקיימ"ת תורתם הן שחסידים מתוך וכו'א'
 שזה מזה ללמוד יש משתמר"ת תורתםובגמ'
 בש"ס כריסם מלאו שכבר בחסידים דוקאמדבר

 להם יהי' כשלא רק חשש ואין להלכה,ופוסקים
 תשתכח תורתם וח"ו לימודם על לחזורפנאי
 תורתם הם שחסידים מתוך תירצו ע"זמהם,

 רבא וטעמא שלמדו מה ישכחו ולאמשתמרת
 את ומשהין בתפילה כ"כ ששוהין כיון בי',אית

 ישהו שלהם המוחין גס כן כמו למעלה,המוחין
 אותן משא"כ ממוחותיהם. ימוש ולא שלמדומה
 רשאים אינם כ"כ, למדו ולא כריסם מילאושלא

 דהאיך מלימוד, להתבטל בתפילה כ"כלהאריך
 התורה ואין משתמרת תורתן עליהםיתאמר

 נ"ל אצלםחקוקה

 חסידים י"א סי' ברא"ש )בד"ה שםועוד
 מתוך הש"ס דמדשני כמש"להראשונים(.

 מלאו דכבר משמע משתמרת תורתן הםשחסידים
 על לחזור רק וא"צ ופוסקים, הש"ס בכלכריסם
 מלבם, תשכח ולא תורתם שתשמר כדילימודם
 אמר ע"כ ואיננו, בו עיניך התעיף כתיבדבתורה
 פי' )דכתיב משתמרת תורתם הם שחסידיםמתוך
 הבן לשונה, על חסד ותורת בחכמהפתחה
 למס' פתיחה ברכה וה" בס' ]ראההפירוש
 על חוזרים אינם אפילו סתם[( וי"ל ד"הברכות,
 אין א"כ מהם נשכחת התורה אין כ"כלימודם

 לשימור, רק צריכין שאינם באותן רק מדברזה
 עדיין, כרסו מילא שלא ללמוד שצריך מיאבל
 נעשית. מתי תורתו כי מעט, רק לשהות א"צודאי
 רק והטור הרמב"ם כתבו מדינא בזה"זע"כ

 נ"ל מעטלשהות

 לד(: אות המשניות )פירוש נחמרים דבריםובסי
 מהרצ"ה הקרוש מחף מכבורשמעתי

 הנה תפל"ה... בגימטריא אר"ץ דרייךזצוק"ל,
 אין אם ברמז התנא מאמר בכאן לפרש ישלפ"ז
 וכו', אין ואם תורה, אין תפלה, אר"ץ,דר"ך



 רטו טובועשה מח( עמ' מז-ממ עמ' מז )עמ'הוספות מרעסור

 ותפל"ה תור"ה טובים דוקא כאחדדשניהם
 לחוד תורה זמן סבר איהו בגמ', שם]וכדאיתא[
 רמז. בדרך רק והוא לחוד תפלהוזמן

 מזעמ'
 להכא. כמשי"ת יחוד, בו יעשה דבור...כל

 לשם(. )ובהוספות קיט קיג-קטו בעמ' גםראה

 וכו'. מדכרת ראוה כטעם זווג הוא דכורככל

 מ"ח פ"א לכתובות משולשת ברגה בס'ראה

 יעק"כ כעויהי' . כמילואו יעק"כ..תשמ"ח.
 כי"ח...ככחי'

 )ביאורי בראשית פ' דגלה אברא בס'וכתב
 שאמרו מה ענין ]ד"ה[ יט( פרשהמד"ר

 במקובלים כ"ז עי' בנסתרות, הוא אדםבחטא
 תורת ברמזי פרטים ואיזה פי בפצותיויראתי
 לו ונתנה ענבים סחטה בכאן. נרשוםהשם

 כשרוצין אות כל כי רצ"ל ענבי"םסחיט"ת
 ממנו ימשך כרחך בעל בדיבור ולפרשולסוחטו
 ע"כ אל"ף לומר שרוצין כמו מילואו,אותיות
 של המילוי אותיות וא"כ פ"א, למ"ר ממנוימשך
 ענבי"ם היינו ענבי"ם סחיט"ת נקראיםענבי"ם
 בגי' מ"מ יו"ד בי"ח נו"ן עי"ן כזה במילואוכולו

 והתעוררה בעולם היללה גרמה הנה כיתשמ"ח,
 ]במדרש[ לקמז רבנן וז"ש כנודע הרשעהלילית

 בשמחה התיקון ועיקר וכו' עליו מיללתהתחילה
 ומצותיו ותורתו בהשם לשמוח מצוהשל

 ח"ו הדעת ובזחות בעבירה לבו המשמח)משא"כ
 של התאוית הכח בהתעורר היללה עיקרהוא
 ואית שמחה אית ע"כ כנודע(, הרשעהלילי'

 שלוקחין הסוכות בימי נצטווינו ע"כשמחה,
 )ואלו הי' אתרוג שאכל עץ למ"ד לשמחהאתרוג
 שבעת ה"א לפני ושמחתם כנודע, דא"ח(ואלו
 הוא דאדם שופרי' אבינו יעקב והתבונן, ביןימים
 יו"ד כזה במילואו יעקב ע"כ כנודע, תיקונועיקר
 )לרמז תשמ"ח בגימטריא ג"כ בי"ת קו"ףעי"ן
 חטא לתיקון ועכודה ותורה מצוה שמחתעל

 להתעורר לעבירה לב בשמחת שחטאאדה"ר
 ישרא"ל תשמ"ח אל בנביא ורמז אחרתשמחה
 נסע ויעקב בתורתנו נכון ורמז בעמים( גילאל

 נק' במילוי דאות דידוע בי"ת, לו ויבןסכתה
 וזה בס"י, כמ"ש אבן הוא המילוי בלא כיבי"ת,
 הסוכות חג בהגיע היינו סכת"ה נסע ויעקבשרמז
 היינו מהאבנים בתים נעשה בי"ת לו ויבןאז

 זמן תשמ"ח בגימטריא והוא יעקב תיבתשנתמלא
 והכןשמחתנו,

 מז-מחעמ'
 רבי"ם. נקראים וקליפות...חיצונים

 הרבים( רשות ד"ה ר, )מע' "שרה ר"ל בס'ראה
 ניסן, , א אות ה מא' )שבתות, יששכרבני

 וירא פ, דבלה אגהק הרמז( ע"ד דרוש דמא'
 רבים( ימים פלשתים בארץ אברהם ויגר)ד"ה

 ורוע

 מחעמ,

 עום"ק כפשטיות. מדכר אשר דכריםע"י
 . רל"ומטפר

 ד"ה הברכות )שער הלולים קדש פרי בס'ראה
 בהוספות להלן נעתק - הנוסחא(ובענין

 קכטלעמ'

 כדאיתא אדנ"י הוי' ודיכור כקול יחודועוקשה
כתיקונים.

 בתיקונים כו( )אות דפרקא אברא בס'וכתב
 ממלל ובכל אתר בכל ע"א( ג)בהקדמה

 ולייחדא בהוי"ה קול באדנ"י דיבורא לכוונאצריך
 לון דמחבר נעלם יחיד דאיהו ביחודא כחראלון

 תליא דלא הכוונה צריך וביה כחדא, לוןומייחד
 עיין מחשבתא אלא ודבור קול ביהלמימר
 בכל נאמר הרי לזו"נ אדם יתפלל ראםבכס"מ
 אין לא"ס יתפלל ואם למדותיו, ולא אליוקראינו
 כלל ביה תפיסא ודכור קול לית כי תפלהתפלתו
 מחשבת כל כלל, ביה תפיסא מחשבתאולית



 החייםלעץ מט( )עמ' הוספות ודרךהקדמהרטז

 לז"א התפלה עיקר אבל פעולותיו. מכחמציאותו
 וא"כ החיים, כל נשמת שבתוכו א"ס אורמכח
 ליחיד והכוונה זו"נ אדנ"י הוי"ה והקו"להדבור
 הפירוש וזהו הנשמות כל נשמת בתוכםנעלם

 הזאת המצוה עושים אנחנו )היינולשיקובה"ו
 הוא( יחודא וענין שיתייחדו, לזו"נ הכנהלעשות
 הכנה להם יהי' כאשר כי ונעלם, טמיר ההואע"י
 שיתייחדו ונעלם מהטמיר ההשפעה עליהםיאיר

 אדנ"י תתבונן והנה באריכות. עיי"ש חדאביחודא
 תפלה ע"י כי רחמים, בגימטריא סוף איןהוי"ה
 שאומרים ותתבונן הרחמים שורש מתעוררכזאת
 קול שומע שופר, קול במרום קולינו שנשמעביום

 משפ"ט יום והוא ברחמי"ם ישראל עמותרועת
 וקול דבור וג"כ כונ"ה, דבו"ר קו"לבגימטריא

 אמ"ת. עבודת בגימטריאוכונה

 ודבור דבור בכל קמלנו, כג( )אות שםיעוד
 הוי"ה הוא ודבור קול ליחד האדםיכוין

 בגימטריא דבו"ר קו"ל כו' בתיקונים וכ"האדנ"י,
 ה"א( פ"ב חגיגה )ירוש' שאמרז"ל ה"סשמ"ח,
 מ"ש הבן בסיני כנתינתם שמחים הדבריםשהיו
 תמיד לנגדי ה' שויתי ח( טז )תהלים זמירותנעים
 דבור בקול אדנ"י הוי"ה וכו'. לבי שמח לכןוכו'

 תכת אמ"ת שפת הרמז והוא אמ"ת,בגימטריא
לעד.

 מכבוד ראינו בעיינו כה( )אות שםועוד
 זצלה"ה מהריעי"צ הקדוש הרבאדם"ו

 שכתבו אדם בני שמות מהכתב קורא הי'אשר
 זך אם האיש, מעשה קדשו ברוח מתבונן הי'לו,
 שמעו פעמים וכמה ח"ו. בהיפך או פעלו ישרואם
 והוא לשיקוב"ה. הקריאה קודם אומר שהי'מפיו
 היחוד ונתהווה והדיבור הקול מכוין שהיהלדעתי
 הזה היחוד וע"י הנשמות, בשורשילמעלה
 הנשמות הם בענפים מתבונן היהשבשורש
 וזהו במעשיהם. מבין והיה מהיחודהנולדים
 רצ"ל לעינים, יראה אדם ז( טז א )שמואללדעתי

 יראה לא אזי אדם, שהוא מה בבחי' רקכשמסתכל
 החנו דינו, ובית הוא וי"י, משא"כ לעינים,רק

 דינו בית עם הוי"ה ודבור, קול לייחדשמכוין
 ללבב. יראה אז דמלכותא, דינאאדנ"י

 ובס' כב(, )אות שם ראה ודיבור קול בעניןרעוד

 ד"ה א, אות ה מא' )שבתות, יששכרכני
 ודבור(. קול ד"ה ק, )מע, ישרה רגלוהנה(

 מטעמי

 בבורא הדבוק השלם שאדם ודבור דבורבכל
 צריכים ת"ח של חולין ושיחת כפשטות,מדבר

 בו ובריות בו... התורה דרך בוודאילימוד...
 לחחם. להזכירםיפקדו

 עשר בס' אשר במכתבו מוהרצ"ה הרבוכתב
 החסידות התפשטות ראיתיקדושות:

 אשר הבעש"ט חכמת שנתגלה בפומייהוומרגלא
 שבהתגלות יוסף יעקב תולדות ספר בסוףנאמר
 והנה משיח יבא והנורא הקרוש הבעש"טתורת
 אל ומחיל למקום ממקום רגלי מכתת אנימנעורי
 מורי אדוני אשר צדיקים, בין ה' דבר לבקשחיל
 אני יודע ג"כ כנפיו בצל חוסה בהיותי אותייודע
 בכתבי ידיעה לו הי' שלא האיש אשרבנפשי

 תורת מבין ואינו דבר שום יודע אינוהאריז"ל
 ודקה דקים צינורות כיחודי המיחדים צדיקשום
 בפלס שוקלים השערה אל קולעים הדקהמן

 שערה ומשיחה חוט על ודבור דבור כלומעגל
 מלובש דבריהם וכל עליונים ותיקוניםבמדות

 הוא לנו זאת ד' מאת היתה וכאשרבפשטות.
 כל להלביש הבעש"ט תורת התגלותתכלית
 ממשיכין אנו הזה ובכח בפשוטן,הדברים
 וימלא ד' חי וב"ש ב"ה כבודו והתגלותאלקותו
 כל להעלות הזה ובכח הארץ, כל אתכבודו

 למקום ההשתנות וכל ההוה וכלהדבורים
 ואורות במדות האחוז והדק הזך ושרשםאצילותם
 כל להמתיק גדול, ועד למקטן העליוניםוכלים
 מי והנה למקורם. להעלותם והגבורותהדינים
 בצנורות העליונות מדות שרשי למד לאאשר
 אינו ליוצרה, צורה לדמות קומה בשיעורהדקים
 ההולך צדיק דבור שום מבין אינושומע

 יגיל ובשמו עליונות, במדות ודבקבדביקותו
 בדברים אפילו ית' בשמותיו היום כלוידבר
 וכו', חולין שיחת ז"ל כאמרם חול, שהםשנראה



ריו טובועשה מט( )עמ'הוספות מרעסור

 באיזה ומה איך דיבור שום ערך יודע אינוכי
 מה על ואות אות כל ושרש דבוק, הואספירה
 העולם אשר בו אלקות רושם הוא ומה מרמזהוא

 התורה האורות האותיותרושם

 בחכמה נסיתי זה כל בעדות, אגיד ממשוע"ז
 ידע לא אשר האיש והנה הרבה ראהולבי

 הצדיקים דברי בשמעו התורה, מפנימיותספר
 והמה כפשוטים נראים אשר הפסוקיםבפירושי
 וצרופים ויחודים ברמזים עולם של ברומועומדים
 התורה פסוקי לפרש בעצמם נקלעליונים,
 בעיניהם המה וחכמים מיושרים, יותרבחדודים
 יחודם ושרשי הצדיקים גדולת מביניםואינם

 בקדש, הלוכם דרכי עליונים בעולמותודביקותם
 קלי"ג, יודי"ן גוט"י ג"כ, גדוליםונעשים
 המדות שרשי יודעים שאינם גרם וכ"זחסידים..

 ההיפך מן הטוב ועליות הבירורין בכל לברראיך
 כל בלב המסורה התמה העבודה יחודיבצנורי
 גדלתי החכמים בין הצצתי וכאשר לב.חכמי
 דעתי ושפלות רוחי קוצר וראיתי לבי אלונתתי
 מדקדקים תנועה בכל אשר בראותי הצדיקיםנגד
 וה ועל חלקם, אשרי אשריהם השערה, חוטעל
 לא ולעולם עמהם חלקינו ושים מבקשיםאנו

 אמן.נבוש

 יז(. אות הש"ס )פירושי נחמדים דבריםובש
 צריכה ת"ח של חולי"ן שיחת שאפילומנין

 המראה, על משתומם הייתי ימי כל וכו'לימוד
 כשהביאו התוס' ובעלי רש"י רבותינובדברי
 לדבריהם ראי' הש"ס שיטת בכל פעםבאיזה
 ולא חולי"ן, בשחיט"ת בלשונם אמרו חוליןממס'
 אש"ה בקידוש"י לומר מסכתות בשאר ]כן[עשו
 בקידושי"ן כדאמרינן רק נשי"ם, בגיט"יאו

 בשם תורה דבור לקרות רצו לא אבלובגיטי"ן.
 הדבר ואסמכו חולי"ן. בשחיט"ת וקראוחולי"ן,
 ת"ח של חולי"ן שיח"ת אף רבותינו בדבריהזה

 לח( )אות שם בקצרה עוד ]והובא לימודצריכה
 כ"ב דף שמתו מי פרק )על שעימה כצידובס'

 וכו'([. נוהג אינו בד"ה רש"י ד"הע"א,

 מטעמי

 במציאות... שאינם בדברים הלכה עסקבענין
 התניא... בעל הרב בדברי בדברתעמיק

 ואלה : ]ד"ה[ משפטים פ' דכלה אגרא בס'וכתב
 ראשך. ענין על מוסיף וא"והמשפטים,

 להעמיק לזאת לי מה איש יאמר אם דהואנ"ל
 היינו הוה התורה בחלק נפשי אתולהטריח
 ואח"כ לרעהו, איש בין ממונות דיניבמשפט
 ויהי' לרעהו איש בין לדון ראש לישב עלייעמיסו
 הדין אטה באפשר כי בצווארי תלוי הקולרח"ו
 ואפרוק הזה התורה בחלק אעסוק לא מוטבח"ו,
 ישכון הדרך וה לא ובאמת כו' וגזל איבהממני
 במה החז"ל כוונת היתה זה לא כי התורה,אור

 באם רק וכו', הדין מן עצמו החושך כלשאמרו
 חושך ואעפ"כ התורה משפטי כל היטבלמד
 לו( צריך הדור באין דוקא )וזה הדין מןעצמו
 אבל ברכה, עליו תבא ראש מלישב א"עומונע
 בין ממונות בדיני לעולם ידון לא אם אפילועכ"פ
 נפשו את להכריח מחויב אעפ"כ לרעהואיש

 ולחקור לדרוש וצריך התורה חלקי בכללעסוק
 ולא הדבר יהיה לא אם אפילו התורה דיניעל
 ועיר ומורה סורר בבן מרז"ל כנודע לעולם,יבוא

 לעולם. יארע שלא בגמ' איבעיות וכמההנידחת
 שכך ית' רצונו הם התורה שמשפטי מפניוהוא
 כך ושמעון כך ראובן יטעון אם ית' רצונוהוא
 לאמתו ד"ת שמוציא בזה ונמצא כך, הפס"דיהי'
 א"ס החיים בחיי דבקה ונפשו ית' רצונומשע
 ית' שרצונו ד' בסוד להבאים כידוע וב"ש,ב"ה
 בשם נק' ההגיא נם' כ"ז ידידי נא )דרוש א"סנק'

 עמקו מאוד כי לנפשך, ויונעם אמריםליקומי
 על מוסיף כו' ואלה בכאן וז"שמחשבותיו(.

 דלא סגי לא הדברות עשרת מה הדברות,עשרת
 מלימודם, להיפטר חורין בן אדם לך אין כילמד
 המשפטים כך וזמן, עת בבל אותם לידעדצריך
 לעולם, דיין יהי' לא אפילו וללמדם ליודעםצריך
 לשון וז"ש התורה. ע"י ית' רצונו להשיג כדירק

 והבן. כרחך. בעלתשי"ם
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 אות המחשכה )חלק כא מ"ע פקודיך דרךובסי
 ב"ה הש"י ..והנה : תהי'( שלא הס' ד"הה,

 ]ממצרים[ הוציאנו והנה מהותו, מושגאינו
 אין רצונו וגם חד ורצונו הוא והנה רצונולהשיג
 הרמב"ם, כמ"ש אחד ודעתו וחכמתו הוא כיסוף
 מהותו להשיג שא"א כמו רצונו להשיגוא"א

 מעטה אור תורתו השי"ת לנו נתן רקכביכול,
 וכל מרומים מגבהי ירדה התורה וזאתלבושו,
 וכל הקב"ה של שמותיו בעצם כולההתורה
 כל א"כ ב"ה, הוי' המפורש בשם תלויםהשמות
 הוי' תורת הוי"ה ע"ש נארגת כולההתורה
 בשל"ה האלה הדברים כל נא דוקתמימה.
 התורה בירידת והנה אדם תולדותבהקרמת
 בסיפורים בעוה"ז התלבשה עד לעולםמעולם
 נתלבשה אשר ית"ש רצונו הוא הוא הנהגשמיים

 יטעון אם גשמיים ועניינים בסיפוריםלטובותינו
 שיהי' הוא ית"ש רצונו כך ושמעון כךראובן
 ית"ש רצונו משיגים אנחנו א"כ וכך, כךהפסק

 רצונו והנה תנגש. בם' כ"ז דוק התורה.באמצעות
 ית' הוא רצו"ן( בגימטריא )שמ"ו שמוהוא

 הוי' תורת והוא ב"ה הוי' שם כביכולהעצמיי
 ותדע תבין כן שהוא וכיון הדברים. הבןתמימה,
 נרמז השמי"ם מ"ן תור"ה שכתבנו הח'עיקר

 הוא בהוי"ה והידיעה הוי"ה, אנ"י כ"יבוידעת"ם
 והתבונן. בין תורה,ע"י

 באיזה עסקו בעת לג(: )אות ישרותובהנהגות
 בוריה על ההלכה ומבין הלכהדבר

 הבורא רצון בזה שמשיג יכוין הרין, הואשכך
 ורצונו והוא העולמות כל נבראו הזה ברצוןאשר
 לא אפילו ית' הבורא עם עי"ז מתאחד נמצאחד,

 לעולם. הזה הדבריהי'

 נעמי

 עת מעורר חצות התיקון אשר מרבותיקבלתי
 עיזת אשר את לו למחולרצון

 ]פרשת א קכא, )זח"ג צבי עמרת בס'וכתב
 פתח אבא ר' פתח[(: אבא ר' ד"הנשא,

 עיין לכאן לפתיחה טעם נ"ב וכו'. אדםאשרי
 על המאמר דברי ותבין חצות, תקון בשערהיטב

 יחשוב לא אדם אשרי המאמר סיום ותבין נו'ננץ
 הינו רמי"ה ברוח"ו כשאי"ן אימת"י עון לוה'

 שאז ולאה יעקב זווג והיה לילה בחצותכשקם
 לאה הוא תם דהאי בעלה תם איש יעקבנקרא
 אימתי היום, לזווג חסד של חוט מושך ואזכו'

 ה', בסוד לבאים כנודע עמי שירה בלילהכאשר

 בתם אמנם רמיה ברוחו אין הלילה בזווג היהכי
 חסדו, מצד ביום עון לו ה' יחשוב לא ואזלבבו.
 זווגו היה בלילה כי עון, איזה בו יש אשרהגם
 בשער האריז"ל מדברי כנודע הענוה סוד לאהעם
 משה והאיש ענ"ו, עו"ן מן ונעשה ורחל,לאה
 הבעש"ט בשם מרבותינו שמענו אשר וזהוענו.
 צדיק באדם מדבר עון לו ה' יחשוב לא אדםאשרי

 חיפוש אחר חיפוש בעצמו ומחפש עצמוהמשפיל
 לא רגע באיזה ואם עצמו, לשנוא עונולמצוא
 הבורא, דביקות במחשבתו לא אשר השםיחשוב
 הענוה עצם וזהו ח"ו. פלילי עון בעיניואזי

 עון, לו ה' יחשוב לא ואז בנפשו, חסרתשממציא
 חצות בתקת וכ"ז עון. לו כי ענו, נעשה כיר"ל

 לאה. עם הזווגכי

 צבי עמרת בס' הללו הבעש"ט דברי באוועוד
 והאי ד"ה וארא, ]פרשת ב כד,)זח"ב

 פ' בריש מ"ש ועיין וכו'[(: אדם אשרידכתיב
 ת"ח לענין הפסוק זה ג"כ ר"א שדורש קכ"אנשא
 ה' יחשוב לא אימתי הלשון בזה שם ג"כוסיים
 כי שם ואמרנו רמיה. ברוחו שאין בזמן עתלו

 ואמרנו וחסידות, ענוה מדת מגודל מדברהפסוק
 הפסוק בפירוש מתוק דבר הבעש"ט נשםשם

 פעם באיזה אם ר"ל ה' יחשוב לא אדםאשרי
 ואין ה' יחשוב לא האדם הצדיק אשר ורגעבעת

 עון, לו עולמים, כל בבורא קשור ח"ומחשבתו
 מגודל וזו ח"ו. לעון בעיניו ונחשב נדמהכלומר

 ואין ענו. עון מן נעשה ואז צדיק, שלענותנותו
 לא כזה לצדיק בודאי פשוטו, מידי יוצאמקרא
 ביעקב. און הביט לא כאמור לעון, השםיחשוב
 הרי"ם, )אותיות רמיה ברוחו כשאין ואימתיוהבן.
 לשון הרים ממדבר לא על במדרשונדרש

 לפורם נוכל בעצם רמיה וכן( ורוממותההנשאות
 באה הרוממות ע"י כי והתנשאות רוממותמלשת
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 ועיין לרמיה לבו והוטה והגאותההתנשאות
 מגודל ע"ה רבינו ומשה הגאוה תקוןביחוד

 אדם שלימות תקון שהיה רוחו ושפלענונתנותו
 אפילו פנימי רוח דעת בבחי' אה"ר פגםותקון
 להתוודע זכה לכן מלגאו, תיקן ומשה מלבריעקב

 בזה. ודי בפנים. ופנים השםאליו

 ר' ד"ה נשא, ]פרשת א קכא, )וח"ג שםוז"ל
 אשר וזהו וכו'[( אדם אשרי פתחאבא
 לא אדם אשרי הבעש"מ בשם מרבותינושמענו
 המשפיל צדיק באדם מדבר עון, לו ה'יחשוב
 למצוא חיפוש אחר חיפוש בעצמו ומחפשעצמו
 יחשוב לא רגע באיזה ואם עצמו, לשנואעונו
 אזי הבורא, דביקות כמחשכתו לא אשרהשם
 שממציא הענוה עצם וזהו ח"ו. פלילי עוןבעיניו
 כי ר"ל עת לו ה' יחשוב לא ואז בנפשו,חסרון

 עון. לו כי ענונעשה

 מביא הק'( הזוהר )על אליעזר דמשק]בסי
 עיקר הוא חצות קימת כי רבינו"בשם

 מי ובפרט תעניות, ממאה יותר הנפש,תיקון
 קימת כמו הנפש זיכוך לך אין בקבלה, אזשעוסק
 על מיוסדים אלו שדבריו ונראה עכ"לחצות"

 זה[. בפרק מהער"ה הרבדברי

 מדברא. פרוריי הוו זהר...הבעלי

 ד"ה לולב )שער הלולים קדש פרי בס,וכתב
 קדושי הזוהר בעלי : הלולב( משער ג'פרק

 צורים במערות וחניתם ישיבתם כל היהעליון
 בשער שכתוב כמו במדבריות,ובפרישותם

 ז"ל. למהרח"והקדושה

 יד משנה ד' פרק אבות )על חסד נוצרובסי
 גולה(: הוי אומר נהוראי רביבד"ה
 וכו', למקום ממקום שגולין לצדיקיםאשריהם
 אין בעולם היסורים כל כי בגולה, לבבוויכניע
 בתורה ויתקשר הגלות, כמו אדם לבבמכניעין

 למורי שראיתי כמו בדרך עליו שורה השכינהואז
 העטתי יהושע אברהם מוהר"רהנאק

 ולמורי
 אפשריות היה אם שכמעט צבי דבינו הקדחםדוהי
 מורי לי אמר וכן וגלות, בגולה ימיהם כלהיו

 ויתגררו גירושין לעצמו ויעשה פה, אל פהדודי
 רשב"י מתגרש שהי' בדרך תמיד, מנוחתומבית
 ממקום איש איש רגליו שיכתת ומנהגםוחבריו

למקום.

 נאעמ'

 להתבודד יוכל בבינה השי"ת לו שחלקמי
 אדם... בני כין עומד כעודת הןכמהשכתו

 לך פ' רכלה אגרא בס' ראה ההתבודדותבענין
 הבעל לה(- להע' בהוספות)נעתק

 בדד ולישב להשתומם צריך אינךתשובה..
 ]עיי"ש[. וצוריםבמערות

 בני ראש את נשא : ]ד"ה[ נשא פ' שםועוד
 המתגרשין לאותן ברמז יתפרש וכו'גרשון

 לטובה וכוונתם לש"ש עבודה לעבודמבתיהם
 העולם. מטרדות בביתם מחשבתם יתבלבלשלא
 כאלה רבנן שאני השם, את ממעט הדרךוהנה
 תורק שמן כי הכתוב והבטיח שמייהודפקיע

 והבן. אבותם. לבית למשפחותםשמם

 מעתיק התבודדות ד"ה ה, מע' מצרה ר"לובסי
 להיות האדם כשרוצה : יקרים ליקוטימס'
 אחד וכל חבר, עם להיות צריךבהתבודדות

 הוא בחדר לבדו אבל הבורא. עם עצמויתבודד
 להתבודד יכול דבוק כשהוא ולפעמיםבסכנה.

 אדם. בני שיש בבית אפילוא"ע

 עעמ'
 נזקקין אינן השרת שמלאכי יש דעותוהרבה

 הקודש. ללשוןרק

 קורא, היה פ' )על תעלומה מניד בס'וכתב
 ב', אות הרא"ש ]ד"ה[: ב'( סי'הרא"ש

 להיזקק בעיניהם מגונה ]ארמית[ זה לשוןאלא
 וז"ל, בס"ת ע"ב ע"ד דף נח בזהר עיין עכ"ל.לו.

 הוו ולא בי', אישתמודען דמה"ש בלה"קממללן
 יבצר לא ועתה כחוב בג"כ אתרא נלישןממללך
 דמלאכי אחרא בלישן משתעאן דאלמלי וכו'מהם



 החייםלעץ נד( 5עכ)'הוספות ודרךהקדמהרכ

 דאינון חשיבו גרע בי' אשתמודעין הוו לאעלאי
 שארי דגם מזה משמע עכ"ל למיעבד.חשבין

 בגין ע"ב ע"ה בדף וכן יודעין אינןהלשונות
 בר אישתמודעי ולא ידעי לא דלעילאדחילא
 אינם הלשונות דכל מבואר לך הרי עכ"לבלה"ק
 ע"א פ"ט דף לך בפ' מיהו לה"ק רקיודעים
 מלה הוה סתום יחזה שד"י מחזה אשר ז"לבס"ת
 דקוב"ה פטרא לון יהא דלא בגין מה"שמני

 קדושי מלאכי דהא מסאבא ערל בההואממלל
 והא ידעי דלא תימא אי תרגום, בלשון נזקקיןלאו

 מע' חד ותרגום לשון ע' ליוסף אוליףגבריאל
 תנן, נזקקין לא אבל ידעי מנדע אלא הוא,לשון
 איהו מאים דהא עלי' משגיחין ולא חיישידלא

 מוכח מכאן הרי לשון ע' שאר מכלקמייהו
 ולא דמה"ש קמייהו מאים הזה הלשוןדדוקא

 הלשונותשאר

 ד"ה ע"ב עד דף על )נח מהתצ"א הנהותובש
 דמה"ש בלה"ק ממללן תורה(.סתרי
 כאן אחרא בלשון ממללין ולא בי'אשתמודען

 מכינים אינם הלשונות שארי כל אשר קצתמשמע
 משמע לך בפרשת ועיין בלה"ק רקהמלאכים,

 וכר"ן בתוס' עיין מכינים אינם ארמי כלשוןדרק
 בגין לסופו( קרוב ד"ה ע"ב עה דף )על שםועוד
 בר אשתמודעי ולא ידעי לא דלעילאדחילא
 יודעים שאינם מבואר בכאן הקודשבלשון
 מהא ע"ז וקשה לה"ק רק לשון שוםמה"ש

 ואין בתוס' עי' לשון ע' ליוסף למדודגבריאל
 שיעשה הש"י דכשרוצה כך, כל קושיאזה

 )לך שם ועוד עשות יכול הנה שליחותוהמלאך
 כו' תרגום דא כו'( אחר ד"ה ע"ב פח דףעל

 מכאן עילאה. מלאכי מגו איהו סחים דאולישנא
 אבל מה"ש יודעים אינם תרגום דדוקאמשמע

 יודעין. לשוגותשאר

 ללשון נוקקין אינן השרת שמלאכי]ובמה
 )על תעלומה כגיר בס' עוד ראהתרגום

 וכן שם ד"ה ב' אות הרא"ש קורא, היהפרק
 דרוש ב מא' )אדר יששכר כני וכו'(. בתוס'הקשו
 לס' בהוספותיו מוהרצ"א הרב כתב ועודיג(.

 ומחמת ב( אות החלום )חכמת הנפשחכמת
 מש"ש )על וזלה"ק כאן נעתיקנו מצוישאינו
 אלא המחשבות, כל המלאך יודע והאיך :בפנים
 התוס' קושי' יתורץ ובזה : וכו'( לו מגדתהנשמה
 בלשון מכירין מה"ש דאין דאמרז"ל אהאשהקשו
 יודעים. שבלב מחשבות אפילו והלא הקשוארמי,
 הנשמה מחויבת דהמחשבה יונח הנ"לולפי
 שבזה בכדי היוצר גזר כן כי להמלא"ךלהגיד
 כנ"ל, ורוחות לבות תוכן ית' הוא כייוודע

 להגיד הנשמה מחויבת שאינו הדיבורמשא"כ
 הרי המלאך שמבין בלשון וכשאומרלהמלאך,
 בלשון כשאומר משא"כ שומע, בעצמוהמלאך

 מבין[.שאינו

 נדעמ'

 זריזות. זהירות... לידי מביאהתורה

 והנה ]ד"ה[ קדושים( )פ' הטמבל בית בס'וכתת
 עד הדרגות כמה רפב"י במאמרמצינו

 תורה רפב"י המאמר כי כו', הקדושה אלבואו
 וכו' ישראל אלהי את ויראו זריזות לידימביא'
 האורה זו התורה כי לטוהר, השמיםוכעצם
 בה הלומד בהיות למוטב מחזיר שבהוהמאור
 כנודע בשר מעיני העוורון המסך ומסירהלשמה,
 זריזות לידי בא ומהזהירות זכו חייםלטועמי'
 להקמת גדולה וזריזות ונשמע נעשהבאמר'
 לעבודת חשקם עוצם בהירות מחמת כו'המשכן
 ב"ה, בשמו הקשורים השם בעדת המושרשהאל
 הברזל ויצף )מלשון ביתה הליכות צופיהכטעם
 לא עצלות ולחם הצפית( צפה כמו אור מלשוןאו

 לשוב הקודש עם נשמות תתלהב הכ"י כיתאכל,
 מדת שרש וזהו ב"ה. הבורא אהבת הנחצבלמקור
 מצוה דבר איזה לעשות הרצון פועל לכלהזריזות
 נפש תשוטט אז התורה, אור בחשקלהתקשר
 איברין המצות איברי לכל המיוחד בכנפיאלקות

 שיש ומי אלהינו אמרת יראת באהבתדשכינתא
 עפר, היסוד בו גבר בודאי ר"ל העצלות מדתבו
 הביצים על תרבץ שהאם גורם כביכולואז

 יכולה אין ואז הערך, לקטני בהיקוניםהמכונה



רכא טוביעשה נד( )עמיהוספות מרעסור

 הנודע ר"ל גדולים פגמי' וגורם ח"ולעלות
 וכו'. הזה"ק ומן קדמוניםמספרים

 מסילת בסי . גירסות. הזאת כברייתאמם
 א'... סי' או"חזוטרים...

 בברייתא א(: אות )פי"ד גנים משק בס'וכתש
 וחלופי נוסחאות וכמה כמה "םהלזו
 ונעים נחמד בביאור הברייתא ופירושגרסאות,
 ותתן צמאונך ותרוה ישרים מסילת בספרעיין

 מדת ישרים מסילת בס' עיין .. לנפשךמעדנים
 סור מבחינת שזה הזריזות למדת קודםהזהירות

 א' סי' א"ח בטור ועיין טוב בנעשה וזהמרע

 בב"ח. ועיי"ש וזהיר, זריזכתב

 ]ד"ה[ ז( פס' א )פרשה עדותיך דרךובסי
 הל"ת הוא תחילה לשמו"ר לעשותלשמר

 ע"כ טוב ועשה המ"ע הוא לעשו"ת מרע,סור

 יו"ד כנודע, המעשה על המורה ו' חסרלשמ"ר
 ולהיות המעשה ימי ששת ו' מחשבה,בחי'

 ו', חסר ע"כ מהמעשה מניעה הואלשמור

 לשמר אמר לא והנה המעשה ו' מלאלעשו"ת
 לנעשה מביא מרע מסור שמירה כיולעשו"ת,

 דרפב"י בברייתא וכ"ה אחד כענין הם ע"כטוב,
 הוא זהירות והנה זריזות לידי מביאהזהירות
 מסילת בס' ועיין טוב. בועשה זריזות מרעבסור

ישרים

 קלג(. אות בשלח, )פרשת מהתצ"א לקומיובסי

 אונקלוס תירגם ישראל בני עלווחמשים

 ארץ את וחמ"ש מענין והוא וכו'.ומזרזי"ן
 לפי ישרים מסילת בס' עיין ויזרז. תרגומומצרים,
 לידי מביאה זהירות ברפב"י, בברייתאגירסתו
 להיות בל"ת, הוא זהירות לה, פתר קאזריזות
 הוא ולפי"ז במ"ע. הוא זריזות ]מלעבור[,נזהר

 זריזין היינו ומזרזין, וחמשי"ם בכאןהפירוש
 ירושלמי, בתרגום שתירגם וזה מצותיו.לקיום

 טב"א. בעובד"אמזחנין

 וע"ד. לעול"ם ימלו"ך י"י הש"מ בר"תנ"ל

 הרב לומר רצה אפשר כאן: נאמר אחרבמסח

 לעול"ם ימלו"ך י"י הש"מ ר"תשהוא
 לפי אבל לחכמה. פרפראות היא והנהוע"ד.
 קדום לחומד השם זה הניחו הפילוסופיםפשוטו
 היולי חומר קראוהו צורות כמה לקבל מוכןאשר
 ל"י הי"ו אח"כ ההווים שההוויות ל"יהי"ו

מקודם.

 אלו דברים רשם התלמידים וא' אפשר המכלכה"ד,]אמר

 לחוך נעתקו ואח"כ המהרצ"א, הוספות גליוןעל

 רצה "אפשר מ"ש מוכן אינו פשוטו לפי כי הרבדברי

 רצת עתה אמינא ההוה מהי וכו'", ר"ת שהוא הרכלומר
 זה הרי גרשחסי בתוספת היול"י שכתב מפני האסהרכ,

 בעוד שהוא וכפי התיכה, להדגיש כשרצונו כתיבתואופן

 ככללם[ זה וספד כתביו בכל מקומות ומאותעשרות

 מזידיטשוב הרה"צ בדברי נוספו אחרובנוסח
 11"ל . זה"[ כל "כנודע התיבות ]אחרבפנים

 לשון ז"ל והאר"י הרמב"ן כמו חז"ל תפסושלכן
 ימלו"ך י"י ר"ת כי יונית, מלה שהיאהיולי

 לבריאה יורדת האצילות מעולם כי וע"ד,לעול"ם
 דבדיאה ועתיק רדל"א כת"ר בחינת שםונעשית
 והואיל שונות בחינות וכמה ק"ק היכלונקראה
 כי כו' ימלוך י"י הר"ת בא מלכות מןוצומחות

 מטה. של לעולמות מתפשטתמלכות

 הי' שלא ברור ועכ"פ יצא, מי מידי צע"ג זה נוסח]וגם

 חוזר ה" לא לפניו הי' שאילו מוהרצ"א, הרכלפני

 הרכ גס כי להזכיר כלי וכר" כר"ת לי "נראהוכותב
 כר"ת[ דרשו עצמומוהרצ"ה

 כפסיקתא )ד"ה כראשית פ' דבלה אגרא כס' עודוראה

 מענין ( עולס של כרחתו מתחלת סימת ב"ראר"י
 כר"ת מידי מרמז ואינוההיולי,

 המגיה רשס תרנ"ג פרעמישלא כמהדורת כי ראיתישוב

 "א"ה כצה"ל מוהרצ"א של הנ"ל הגהתו ליד צביר'

 כראונית פ' עה"ח כרמכ"ן ע" תמוהים אלו ז"ל מרןדכרי

 לישב ויש יצירה ס' על להראכ"ד המכונה הפ"וכהקדמת
 עי' וכתב הוסיף הספר שבסוף ובהגהותיו בדוחק"דבריו

 שכ' מרן ד' די"ל וכוונתי הגליון, על שצחנתי מהכפנים

 כל קודם שנברא רק כפשוטו, ח"ו כונתו אין קדוםחומר

 דוחק, זה אך ההומות כל אח"כ נשתכלל שממנוההתות



 החייםלעץ גה( ועמיהוספות ודרךהקדמהרכב

 ז"ל המחכר הרב ד' על להקשות דכא משמע לשונודסגנון

 היולי תיבת על שצ"ל כהציון, כאן ס"ס נפל כי עיניואורו
 לעולם ימלוך י"י שר"ת ז"ל המחכר הרב כ, ששםשכמוסגר

 יתיר דאל"כ כו' י"י הש"מ ר"ל אפשר מרן הוסיף ע"זועד,
 של הפי' עיקר קהה תסכור שלא אמר ואח"כ כמוכןאות
 בל' פי' עיקד אכל פרפראות, רק היא דזה היולי,תי'

 או קדום ותי' כו' לקבל המוכן חומר היוניםהפלסופים

 ז"ל מרן ככוונת ח"כ לעיל כמ"ש הפי' או ט"סשהוא

 המגיה[]עכ"ל

 פעל עלמין כל הבורא חי... כסף..אלמוג...
 זאת...כל

 א(: אות יא מא' )ניסן, יששכר בני בס'וכתב
 מה' כק"ש המפורמם הקרתי הרבאמר

 שלכל ידוע באשר זללה"ה מק%4אעץתינחם
 מחולקים המדריגות ומיני והנבראיםהענינים
 כמו ביניהם, אמצעי יש בעולם, הם אשרבמעלה
 כין וצומה(, דומם הוא )אלמוג לצומח דומםכין

 )אדני למדבר חי בין חי(, )כסף לחיצומח
 קרי שבע"פ לתורה שבכתב תורה בין וכןהשדה(.
 להתוודע הכל הוא האלה הענינים )כלוכתיב

 הוא כן יצרן(. אחד יוצר בראן אחד אלולהגלות,
 של חולו הוא לחול קדש בין הזמן,בקדושת
 כיון תבין ומעתה ביאור. תוס' בקצת עכ"דמועד.
 ע"כ לחול, קדש בין ממוצע מועד שלשחולו
 הדבר ונמסר בתורה המלאכה איסור עיקרנרמז
 אסורה חוה"מ דמלאכת רס"ל )למאן אדםלבני

 הם אשר לחכמים הדבר שנמסר רקמדאורייתא
 הכן מותרת( ואיזה אסורה מלאכה איזהיפרשו

הדבר.

 הקדוש והרש כ(: אות ה מא' )סיון, שםועוד
 זצ"ל מקארעץ מהר"* נהטהאלהמהורסם

 תורה בין ממוצע דבר הוא וכתיב קריאמר,
 יש המדריגות בכל כידוע שבע"פ, לתורהשבכתב
 כין לחי צומה כין לצומה דומם כין ממוצעדבר
 בראן אחד אל האחדות להודיע )הכל למדברחי

 שבכתב תורה בין ממוצע דבר יש בתורה כןוכו'(
 שהוא ונ"ל וכתיב... קרי והוא שבע"פלתורה
 יסו"ד( )בגימטריא כ"ל כ"י צדיק, יסודבבח"

 וארעא. בשמיא דאחיד מתרגמינן ובארץבשמים
 יכפר הטובוהשם

 יוחנן( ר' ד"ה ע"ב י' דף )על דודאים ריחוכסי
 לו יש צורה ולובש צורה שפושט דבר.כל

 וכמו הקצוות ב' כח לו יש ובאמצע אמצעי,זמן
 יש אלמוג( )היינו לצומח הדומם שביןהאמצע

 לחי צומח בין אמצע יש וכן וצומח, דומם כחלו
 אהד אל כי להודיע ליודע, כנודע למדבר חיכין
 הגיע כשכבר תתבונן והנה יצרן אחד יוצרבראן
 והתחילו כשידוד נגלים ניסים הפסקתזמן

 הי' דאסתר הנס הנה נסתרים, הניסיםלהתנוסס
 הנגלה. והנס הנסתר הנס מעלת האמצעי, כחבו

 המערכה הפסד שום בו הי' שלא הנסתרמעלת
 הנגלה כח בו הי' ואעפי"כ בטבע. הכל נעשהרק
 ד' יד כי הנגלה בנס מסתפק אדם שאין כמוג"כ,

 בנס להסתפק באפשר הי' לא כן זאת,עשתה
 כל רק משגיח, ומבלי לבד בטבע שנעשההלוה
 המשגיח בהשגחת שהוא וידעו הכירו עולםבאי

 יכול.וכל

 נהעמ'

 שכר שטל ראשונים... מעשרה שהואמי
 כולם כי לו, המגיע לכ"א לחלקכולם...
 כולן. כנגד ג"כ בידו נשאר ממש...נשפעים

 שאכלו, שלשה פ' )על תעלומה מגיד בס'וכתא
 לעולם ואריב"ל ]ד"ה[: ע"ב( מ"זדף
 עם וימנה שיזכה כדי הכנס"ת לבית אדםישכים
 קיבל אחריו באין מאה שאפילו הראשוניםעשרה
 אימא אלא ס"ד, כולם שכ"ר כולם, שכ"רעליו
 הנהו כי כל עכ"ל כולם כנגד שכר לונותנין
 אמר ריב"ל הרי בפרקא, רבנן דרשי קאמלתא
 בית כונת דהנה לך ואומר כולם. שכר עליוקיבל

 שמים מלכות השכינה קומת שיעור הואהכנס"ת
 ב"7( )בגימטריא ההי"7 במילוי הוי' פעמיםעשרה

 אלקנה שאמר הכתוב )כסוד שכ"רבגימטריא
 והוא בנים( מעשרה לך טוב אנכי הלאלחנה

 הרמוז והוא כוללים. עשרה עם כנס"תבגימטריא
 כול"ם עם שכ"ר היינו כול"ם שכ"ר ריב"לבדברי



רכג טובועשה גה( )עמ'הוספות מרעסור

 והנה כנס"ת. בגימטריא שהוא כולליהםהיינו
 עשרה כנס"ת כתיבת יש זה לכעכורלרעתי
 י' בגימטריא שהוא שכ"ר תיבת מן יותרכוללים
 המה הראשונים בנים דעשרה להורותכנים,
 שרמז זה והנה אחריהם. הבאים אתכוללים
 כדי הכנס"ת לבית אדם ישכים באמרוריב"ל
 אמר לא )הנה הראשונים עשרה עם וימנהשיזכה
 וימנה, אמר רק הראשונים, מעשרה שידי'כדי
 כוללים י' כנסת כתיכת שיש ומספר המנין עלרמז
 שכ"ר, בתיבת שמרומזין בני"ם עשרה עליותר

 והמה אחריהם, הבאין את כוללים שהםלהורות
 ומהם אחריהם הבאים שכ"ר כל וכולליםמקבלים
 נעתק אינו רוחני דדבר וידוע האחריםמושפעים
 שכ"ר כל לוקחים שהמה וכיון למקום,ממקום
 ומקבלים, באים שהאחרים הגם אחריהם,הבאים
 לא בסוד כול"ם, שכ"ר נשאר כידיהם גםעכ"ז

 רושם( שעשתה עד שכינהזזה

 קיבל סובר והי' דבריו הבין לא המקשהוהנה
 יקבלו לא האחרים ושוב כולם שכ"רעליו

 ס"ד כולם שכ"ר הקשה ע"כ לומר, א"א וזהשכר

 כולם, כנגד שכ"ר לו נותנין הכונה לו השיבוהנה

 בין כנס"ת בתיבת כוללים המה ב"נים העשרהכי
 לנפשך מעדנים ותתןוהתבונן,

 ומבני הפסוק לפרש יש האלה הדבריםעפ"י
 יעשה מה לדעת לעתים בינה יודעייששכר

 דוד את כשהמליכו הפסוק זה נכתב וכו'ישראל
 קומתה שיעור מלכות לשכינה מרכבהשהוא
 מנין כוללים העשרה ועם שכ"ר, מנין בניםעשרה
 הנה להמליכו יששכר בני באו הנהכנס"ת
 בינה יודעי המה והן שכר יש בשמםמרומז
 בנים עשרה שכר בגימטריא ג"כ עתיםלעתים,
 בינה בתיבת ג"כ )ומרומז המלכות קומתשיעור
 הוא ב"ן, י' בה( יש מלכות )אחרונה ה'היינו

 והנה לעתים, בינה ידעו שהמה והנה בינה(צירוף
 מרכבה דוד מלוכת והעונה העתכשהגיע
 הראשונים מעשרה להיות הקדימו הנהלמלכות,
 ומבני ת"ש כולם. שכר שיקבלו בניםעשרה
 יעשה מה לדעת לעתים בעה יודעיםיששכר

 הראשונים מעשרה להיות ועידן זמן בכלישראל
 מאתיים, ביחד הקדימו הם והנה הכנסתבבית
 הם כי פיהם, על ואחיהם מאתיים ראשיהםז"ש

 לאחרים והשפיעו כולם שכרקיבלו

 רק למקום ממקום יעתק לא דרוחניותוקיי"ל
 .יתרבה

 עשה )ד"ה בהעלותך פ' רכלה אגרא בס' גםוכך
 הנפש דהנה (. כו' חצוצרות שתילך
 הבנים, אם מהשכינה היא האדם לגוףהיורדת
 למקום ממקום יעתק לא הרוחניות כי ידעתוככר
 ישאר אעפי"כ ממקומו שיורד ואפי' יתרבה,רק

 שיורדת הגם ג"כ הנשמה והנה הראשוןכמקום
 שמים במלכות בצורתה תשאר עכ"ז האדםלגוף
 צורות חצאי שתי הנשמה תקרא ע"כ הבניםאם

 למטה וחצי' למעלהחצי'

 מה על הנה תתבונן עוד )ד"ה קרח פ' שםועוד
 מצות בתורה אלינו שתבוא ככה ה'עשה

 שמוסר הנפש מסירת מצות השם(.קדושת
 בקודש נשמתו לשורש נשמתו איברירמ"ח
 ברמ"ח הנשמה אלינו באת כאשר כיהעליון,
 רמ"ח שורש נשאר אעפ"כ לעוה"זאיברים
 נעתק אינו רוחניות כי העלית במקוראיברים
 הק' בדברי וז"ש מתרבה רק למקוםממקום
 חצוצרות שתי לך עשה בפסוק שדרשמהרר"כ
 חצאי שתי בזה ואמרנו צורות, חצאי שתיכסף
 העליון בשורש היא אשר צורה החצי היינוצורות
 זה וישתוקקו יכספו כסו"ף שבגופך צורהוהחצי
 הנפש כאשר מזה, יותר תשכיל והנהלזה

 ברמ"ח איברי' רמ"ח להיכלל באמתתשתוקק
 מלכו"ת, מספר ומתהווה מתחברים הנההעליונים

 ותשאר מטי ולא מטי בסוד שהוא הגםוהנה
 במקורה נשתלם כבר עכ"ז בעוה"ז, בחייםהנפש
 הדרין כי בעוה"ז, בה וגם שמים, מלכו"תבחי'

 רק למקום ממקום נעתק אינו שרוחניותלכללין
מתרבה.

 דהנה ג( דרוש ב מא' )אדר, יששכר סניובסי
 העליון מהעולם לעוה"ז הבאה הנפשידוע,



 החייםלעץ נו-נז( עמ' נו )עמ'הוספות ודרךהקדמהרכד

 )ה"ס בגמ' שפירש"י כמו גוף ששמומהחור
 כמבואר קדישא גופא נק' שמיםמלכות

 לעוה"ז משם הנשמה שבאה והגםבמקובלים(
 אינו רוחניות כי במקורה, שם נשאר שורשהעכ"ז
 חלק ואותו מתרבה רק למקום ממקוםנעתק
 בארץ לאשר מאיר ממעל בשמים אשרהנפש
 להשתוקק מחויב בארץ אשר והחלק האדם,בגוף
 באהבה(. מסה"נ ענין )וזה בזממים אשרלמקור

 והמ"י. נפשות, חצאי ב' נק' הנפשע"כ

 ע"ב( ז' דף מאימתי, פי )על תעלומה מנידובס"
 אציגה תורה... של שימושה גדולה]ד"ה[

 הקדחה הרב אדם"ו מכבוד הושמעתי מה עמךנא
 המצוה על דהנה לזה הטעם זצוק"למהרמ"ם
 לעשותה זוכה בגשמיות בעוה"ז עושהשאדם
 תענוג הנצחיי שכרו הוא )והוא ברוחניותלעוה"ב
 רבינו והנה נ"ל(, מצוה מצוה שכרתמידיי
 ישמשוני הם בחיי שמשוני בפטירתו אמרהקדוש
 זוכה בחייו, ת"ח ששימש מי נשמע הנהבמותי
 הוא במותו, השימוש מהו והנה במותו.לשמשו
 הענינים המשמש לו המציא בעוה"ז שבחייםכמו

 כן כמו ומשתה, מאכל כגון לחיותוהצריכים
 שנשפע מה הוא ומזונם הנשמות חיי הנהבנ"ע
 הממציא. הוא המשמש והנה השכינה, זיולהם
 לח"ח להמציא מקודם הזיו להמשמש נשפעוהנה

 למקום ממקום נעתק אין דרוחניות נופך,)ואוסיף
 המשמש. ביד גם הזיו נשאר וא"כ מתרבה,רק

 גדול א"כ להת"ח. קודם לקחו והואוהבן(
 ששמעתי מה תמצית זה וכו'. יותר וכו'שימושה

 זצוק"ל. אדמ"ו כבוד קדושמפה

 נועמ'

 שאין עצמו שפלות לידע האדם תכליתזהו
 ממש. יותר בעולםגרוע

 לעצמו, התוכחה בענין עה עמ' להלןראה
 בהוספות ראה ועוד לשם.ובהוספות

 "שפלות". לענין הספרשבסוף

 נו-נזעמי

 איזה בחרירו הרואה האדם כי הבעש"טבשם
 עז(. )ובהע' רואה. הוא עצמו של פניושמץ...

 עד שבת... חילול הבעש"ט שראה שמעתיוכן
 ושתק. דת"ח זילותא מקרוב ששמעשנזכר

 : ו( אות ד מא' )תשרי, יששכר בני בס'וכתב
 תוכי"ח, הוכ"ח לשון בכפל נדקרקכאשר

 הנעש"ם תלמידי מאת נידינו דמקונל מה פיעל
 עבירה איזה כשרואה הצדיק אפילוזללה"ה
 ולמה במקרה, אינו ודאי זה הנה אדםבאיזה
 ע"כ העבירה אותה יראה הוא אשר השי"תהזמין
 אותה מדוגמת מה שמץ ג"כ בידו שישהוא

 שיפשפש בכדי השמים מן והראוהוהעבירה,
 שאירע הבעש"ט מתלמידי וסיפרובמעשיו.
 ועמד בפרהסיא שבת שחילל באחדשראה

 במעשיו ופשפש כזאת, הראוהו למהמשתומם
 ששמע ומצא פשפש כזה, עק בידו ישדע"כ
 בזהר( כאמור שב"ח, )נק' דת"ח זילותאמקרוב
 דהקב"ה הענינים בכל כן יתבונן והמשכילושתק
 הוכח הכתוב יתפרש זה ולפי חסידיו. עםמדקדק
 מוכ"ח אתה גם שתהיה היינו עמית"ך אתתוכיח
 במעשי"ך ותפשפש עמית"ך את תוכי"חכאשר
 את תשא לא לומר רצה חטא, עלי"ו תשאולא

 מצטרף אתה גם אשר תבין אבל עליו רקהחטא
 כמוהו י"י אל ותשוב במעשיך ותפשפשלתוכחה
 ובבא. בזה עולם לחח שניכם ותזכוכמוך,

 ואצוה : ]ד"ה[ דברים פ' דקלה אגראובש
 אשר הדברים כל את ההיא בעתאתכם

 הנה והנראה, הציווי. עוד מהו פורש ולאתעשון.
 לכ"מ, אמר ולא מכ"ם יקשה אשר והדבראמר
 הוא ריק דבר לא כי בפסוק חז"ל דברי עפ"יהוא

 שדרשו מכ"ם. הוא ריק ואם ומדרשומכ"ם,
 בכאן יאמר כן הגורמים. שאתם מכ"םמתיבת
 מידכם הוא, מכ"ם דבר איזה עליהם יקשהבאם
 ישראל, לכל מאורשה התורה כי זאת,היתה
 עבור הוא ע"כ איש מאיזה אנפהא כמיאתוכאשר
 ע"כ בו. נמצא אשר דבר ושמץ ועץ חטאאיזה

 שאינו דבר כל על האמת, חכמי מפי לזההסגולה



רכה טובועשה נז( )עמ'הוספות מרעסור

 בדמעות, ויבכה בתשובה ישוב בתורהמבינו
 כתבנו כבר והנה כספרתם הלא בדבריהםיעויין
 מטה מקובל דורותינו צדיקי בשם פעמיםכמה
 לו מראין ושומע רואה שאדם מה שכל *ה,אל

 ח"ו, עבירה עובר אדם רואה אם כגוןדוגמתו,

 הוכיח וזהו העבירה אותו דוגמת ג"כ בו ישע"כ
 עצמך את תוכיח אתה שגם עמיתך, אתתוכיח
 מן הראוך לא בך שזה לולא כי עמיתך,עם

 דין איזה הדיין לפני בבוא והנה אלה. כלהשמים
 הלכה, הפסק מבין שאינו ורואה וחמס גזלעסק
 יש ביותר ובודאי כנ"ל, בו נמצא דבר שמץע"כ
 שהראוהו הענין אותו מדוגמת בו שיש לחושלו

 שטוענין וכיוצא וחמס גזל עסק דהחנוכעת,
 איזה בו יש אם במעשיו יפשפש ע"כהבע"ד,
 שהבע"ד הדבר אותו בדוגמת שיהיועבירה

 וקושו התקוששו בכלל ויהי' עליו,נשפטין
 הש"י לפני בתשובה כשישוב ואז רז"ל,שדרשו
 ואצוה וזהו לאמתו. הדין להוציא עיניויאירו
 כזאת העת כשיגיע לומר רצה ההי"א, בעתאתכם
 את מיני'(, אדלעיל )וקאי משפט איזה תבינושלא
 הבע"ד, לפניך שדברו הדברים כל עם הדבריםכל

 תעשון כזאת עבירה דוגמת על תעשו"ן,אשר
 מבינה אש"ר, הנק' תשובה היינואש"ר,

 יצדק ולפי"ז נ"ל. להבין מוחין ונוהגתהמאשרינו
 הבע"ד שגם הבע"ד, גם לכלול אתכ"םואצוה
 שכנגדו מצד וחמס גזל איזה בראותםוהעדים
 לנגד זה אירע לחנם שלא תשובה, הם גםיעשו
 מזה דבר שמץ איזה יש בידו שגם רקעיניו,

 לתשובה. השמים מןויעוררוהו

 ה(: המחשבה )ח' לב מל"ח *קודיך דרךובש

 בזיונו ששומע מי ואפילו ת"ח, שמבזהמי
 )שמעתי שבת מחלל נקרא ושותק,מאחרים
 השמים מן לו שהראו אנלה'ה מהבעטכםמעשה
 שנזכר עד בזה חטא בידו מצא ולא שבת,חילול

 ושתק(. ת"ח בזיוןששמע

 נזעמ'

 הראש אני אבל תבירי, את אוהב שאניהאמת
 שפלה. במדרגהוהוא

 ד"ה )לספירה הלולים קדש פרי בס'וכתב
 מדין את המכה בדד בן הדדוהרביעי(.

 נודע כי כו' התורה סוד בקדושה הוא מואבבשדה
 זה מכים כשאורות האריז"ל מדברי הכאהסוד
 מקור הוא וזה השפע, ונתרבה השפע יוצאבזה
 למילתא בסברא מילתא מדמה שבע"פתורה

 תורה יגדיל זה ומחמת לזה, מדמה תהאחריתא
 סלע, יפוצץ כפטיש הכאה דרך הוא וזהויאדיר
 הוא אמנם בתחלה, מחלוקת עם היינו מדיןאת

 ריעין התרין חיבור בסופה אהבה מואבבשדה
 כו'.כנז'

 לבקש הדר מלך לפני נכנע אין אם הדבר,רשרש
 אם הרבה ושנה קרא אפי' מפיהו,תורה

 לעבוד איך תם במסתרים לראות ת"ח שמשלא
 הגויל על הזה ערך יצוייר לא בלו"נ, כ"עבורא
 עצום בהשתדלות אם כי קומה שיעור הניירועל

 וימלך אז רגלם, בעפר להתאבק צדיקיםלשמש
 הלומד לזה רעה מדה לו מצינו אפשר אווימת.
 הרצת, בשדה, מדין את המכה היינו לשמה,שלא
 אדם בפני קוף הוא שם מואב בשדה מחלוקתעם

 ע"ש(. של השידה ביחוד האריז"ל בד')עי'

 דרכי למע' ביארנו אשר זה חלקינו אנחנואמנם
 ואתם לעד וקיימים חיים אנחנוהתורה

 ישראל בתפארת דביקים אנחנו כו',הדביקים
 ללימוד סימן הוא וזה כו' הדר במלךבצדיקים
 החבירים גדולת בשמחת' שמח אשרלשמה
 שמח אמנם לעצמו התפארת לוקח אינו כיהת"ת,
 בוראם רצון עושי המשרתים אחיו אתבשירות
 צד הם אמנם שמעתתא. תסתיים ומנך מניב"ה
 והם זה, עם זה בקטטות מדין את מכיםהאחר
 לעצמם התפארת לוקח כי הצדיקיםשונאים
 כמו ד' אויבי והמה בלמם, בוערוקנאה



 הח"מלעץ נח( עמי גז-נח מלא'הוספות ודרךהקדמהרכו

 טועמיה לשמה הלומד אכל וכו' האריז"לשכתב
 זכו.חחם

 גז-נחעמי
 שם דריב"ל מעשה מכות... במסי וראהבא
 אחד איש ארי' דאכל גביה אלי' כאשלא

 שלו. פרסאות מאות ג'בתוך
 וירצה )ד"ה וירא פ' דללה אגרא כס'וכתב

 לגברא ארי' דאכלא בגמ' דאיתאעוד(.
 אלי' משתעי הוי ולא לריב"ל סמוך פרסאותבג'

 יארע שלא להתפלל לצדיק דמהראויבהדי'
 לו. הסמוכים לאותן ובפרט אדם לשוםתקלה
 עכ"ז וכו' דינא דעכיד קוכ"ה השיר דלאוהגם

 הרשעים לב את הש"י שיחזק להתפלל לומהראוי
 אברהם לאבינו אירע וככה בתשובהלעוררם
 אזי אליו סמוכים היו האלה שהמקומותלהיות
 הסמוכים במקומות כזאת שאירע לבבו מאדהרע
 י"י וילך וז"ש הדבר על נפשו את והאשיםאליו,
 באשר מאתו הלך שהש"י וכו', לדבר כלהכאשר
 דיבור שום עוד הי' שלא הדיבור כילהשכבר
 בראותו אברהם אבל אז אברהם אל לדברהנצרך
 הוה דלא ריב"ל כענין שהוא חשב הדיבורשנפסק
 נפשו את אברהם והאשים וכו' בהדי' אלי'משתעי

 יארע לבל הדבר על מקדם התבונן לא אשרעל
 ש"ב ואברהם וזהו ובסמוכים. במקומו כזהמקרה

 ית' לפניו שלימה בתשובה ששב דהיינולמקומו,
 עסקי על למקומו )ויתפרש מקומו עסקיעל

 למ"ד פסוקים בכמה המפ' שפירשו כמומקומו,
 בזה, חטא לא אברהם ובאמת והבן על(במקום

 הי' הדיבור והפסקת מתשובה, היו רחוקיםכי
 לעת המצטרך כל הש"י אליו אמר שכברבעבור
 את שמאשימים הצדיקים דרך שכן רקכזאת,
 ללמד אברהם מעלת התורה והודיענונפשם

 דעת.לבניו

 נחעמ'
 תיקון רמיתו... קדמאין מלכין מן הואהרע

הצינורות,,,

 רגלים ג' )דרוש הלולים ירש פרי בס'וכתב

 האריז"ל אדונינו לנו וגילה ואולם(.ד"ה
 מלכו אשר הכלים בשבירת המלכי' מיתתסוד

 נעשו ומהם ישראל, לבני מלך מלך לפניבאדום
 ד' עם לנו ונתן בטוב הרע מעורב ופסולתסיגים

 אשר במצותיו ידינו במעשה לבררהקדושים
 הטוב להחזיק האוכל מתוך הפסולת בהםקדשנו

 המצות מעשה כל שרש וזהו הפסולתולהשליך
 הכל השמש, תחת נעשים אשר המעשים כלוגם

 איזה ברכות סוף דאמרינן והיינו זהבשביל
 בכל בה, תלויין התורה גופי שכל קטנהפרשה
 האריז"ל בדברי זה כל ועיין כו' דעהודרכיך

 ד"ה נשא, ]פר' א קכח, )זח"ג צבי עפרתובסי

 הטוב לברר דאורייתא רזין כל .סהדותא[(
 המלכים ואלה מפרשת קדמאין מלכין מןנובע

 והנה ד"ה ויצא, ]פר' א קמז, )זח"א שםועוד
 הי' קדמאין מלכין ביטול ושרשאחי[(

 אמלוך, אני אמר א' כל אשר אנ"י נקודתע"י
 שמחזיק אי"ן נקודת שם ע"י התקון עולםושרש

 והמש"י לאין,עצמו

 ד"ה משפטים, ]פר' ב קה, )זח"ב שםועוד
 אע"ד כו' הני עפר אדמת עפר[(אדמת

 אחר זה בצירוף שנתחלפו נ"ל נ"בפמת"ר
 קדמאין, מלכין ברורי מן הכל שיתבררהבירור
 לעולם וירדו ומתו שנשברו נקודות ז' הי'והנה

 או"א של בחינות וד' זו"נ נקודת והםהבריאה
 מעשינו ע"י ואנו פגם בהם שהי' ות'ויש"ס
 כנודע המתים תחיית עד כ"ז מברריםוחיותינו

 כל הולך סובב ע"ז כי אמת בעבודת לבאיםכ"ז
 בטולם סבת והנה והתורה העבודהטעמי

 אבל כנודע, אהבה בהם הי' שלא על הי'ומיתהם
 יסתכלו אזי ומדות הספירות כל שיתבררולעתיד
 ואדרבה בעולם מיתה עוד יהי' ולא באנפיןאנפין
 ויחיה אהבה עליונים והצנורות המדות ביןיהי'

 הי"א על ירמוז ע"ד אע"ד וזהו עד.לעולמי
 כבגד היה ולכן כנ"ל ופגם ביטול שהי'בחינות
 באחדות הכל יהיה לעתיד אבל בביטול,עדי"ם
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 אומר כ"ע הבורא ר"ל אע"ד, רומז לזהואהבה
 ומחה מיתה עוד יהיה ולא עד לעולמי אהיהאעד
 על המורה הא' מחמת פנים כל מעל דמעהה'

 עד שהי' מה ג"כ ירמוז ופמת"ר אהבהאחדות
 ירמוז פ"ר והדינים הגבורות מחמת פ"ר מ"תעתה
 פ"ר בגימ' ימל"ך מל"ך מל"ך סוד המלכיםעל
 לתתא ימלך באמצעיתא מלך לעילא מלךכי

 כל נתקלקלו כי ל"ד דף בראשית בזהרכדאיתא
 וכו' פר"ה שרש די"ן גבור"ה מחמתהעולמות
 פעם שנים פי אהבה כלומר ת"ר פ"מ יהי'ולעתיד
 אע"ד תה דבר יקום עדים שנים ע"פ סוד גםתרי,
 דף באד"ז עיין ביעקב עדות ויקם בסוד ת"רפ"מ
 ודוק יעקב ואלקי בכוונת העמידה ובכוונתרצ"א

 נח-נטעמי

 השלום(. בענין עט-פ,)העי

 א(. קכ"ז עמוד עקב )פ' למשה תתלה בס'וכתב
 ]מוהרצ"ה[ אמ"ו אחי לי כתבכאשר

 כלי הקב"ה מצא לא ריב"ל אמר המשנה,בסיום
 הוא שהשלום ואמר השלום, אלא ברכהמחזיק
 וישם ולשון שלום, לך וישם שנאמר ע"דהכלי
 המחזיק אוצר שהוא )באסמיך( סימא מלשוןהוא

 ודפח"ח. לעניננו ע"כברכה,

 פב-פג. עמ' להלן גםוראה

 בווהר ע(: )אות המהקא אגהק בס'וכתב
 מריבה מי המה ע"א( ס"ו )דףבראשית

 מרורין, מיין ואית מתוקין מיין דאית בגיןוכו'
 מיין אית עכורין, מיין ואית צלולין מייןאית
 במק"מ שם ותתבונן ע"כ. קטטו מיין ואיתשלום
 ובהיפך קדש, ברית היסוד מצד שלוםמיין

 קטטות שיש במקום מזה ותתבונןבקליפה.
 פי' ושמעתי הברית. מפוגמי הם בודאיומריבות
 בריתו. חילל )בודאי( בשלומיו ידיו שלחהפסוק
 מגדלים מים דאית הזהר מדברי ותתבונןוהבן

 מים אית דיק תלמודא דברי ממש והואמרובה,
 והתבונן. בין תליא. בהא דהא זנות,מגדלים

 נטעמ'

 במדות אהבה מעוררת חביריםובאהבת
 הרע כל להסיר נוכל ועי"זהעליונים,
 מקוה לשאלת וכתשובה הטוב. כלולהמערך

 זה. בדרך ג"כ בזה הארכנוהטהרה

 השבת( )שער הלולים קדש פרי בס'וכתב
 הנעים מכתבו אלי בא ימים זה .]ד"ה[

 בשם השבת שער בפע"ח שמבואר מהאודות
 מי המקוה כוונת בנידון ז"ל האר"יתלמיד
 ידידי הנה וכו' השם מקו יצא כוונה בלישיטבול
 כמה זה שאלה בתשובת בזה הארכתי כבראחי
 בין והוא ת"י כעת הזאת התשובה ואיןשנים,

 דברים יצאו לא כי דלשם דברינו ותוכןהחברים
 כוונת באותה הלשון וגם ז"ל, האר"י מפיאלו

 הוא דסמכא ולאו שם ומשובש מוטעההמקוה
 אותו דעת שאפשר כתבתי הנ"ל ובתשובהוכו'

 יצא אז טהרה לשם כלל מכוין כשאינותלמיד
 כי שם, לי הונח לא זה גם אבל הנ"ל, הקומזה
 פנ" אשר הבעשש כשם רבותינו מפי קבלנוכבר

 שהמעשה אחר המקוה לכוונת יזיק לאוגדלות
 ע"כ. בצדקה הדין וכן טהרה, בעצמהגורמת
 שלום הצדקה מעשייה והי' סמך מצינוובצדקה

 רומזת שהמקוה אחר כי הדברים טעמינ"ל
 מגיע מהחיצונים ויראה פגם ואין בינהלתשובת
 בפסוק ישע" בלק"ת הצדקה בכוונת וגםלשם
 ומעלה מחבר כי שלום הצדקה מעשה והי'זה

 וכו'. לשם מגיע פגם ואין לי"הו"ה

 נודע כי לפענ"ד זה הוא דברים של שרשןאבל
 מלכין מז' ח"ו נובע הטומאות כל שרשכי
 והפסולת, הסעים כל ומהם רמיתוקדמאין
 האר"י בתורת העוסקים העבודה לבעליכמבואר
 שלא מחמת הנקודים עולם פגם שרש והנהז"ל.
 אמלוך אנא אמר א' וכל וריעות, אהבה בהםהיה

 מיתתן. היא זו ושבירתן בטולם הגיע ועי"זכנודע,
 לברר ומצותי' התורה וכוונת העולםותכלית
 כמבואר המלכים, אלה להחיות ולטהרוללבן
 תמימ"ה אדומ"ה פר"ה בסוד הכלים בשערפרטם
 יהללויה(, המתים לא בסוד המתי"ם)אתוון
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 הרע כח לשבר התמימה העבודה בסודולבאים
 ובטולן ומיתתן הנקודות מדות משרשיהנובע

 ליוצרינו נ"ר לעשות למ"נ ולברר הטובולהעלות
 תכלית זהו והנה כו'. יעקב קדוש קדושינובוראינו
 כל ולהמתיק למוג הסיגים כל להפרידעבודתינו
 אהבה לזה זה וישפיעו שימשכו והמדותהצנורות
 האדם קומת בשיעור כלל בדרך הן וריעות,ורצון
 בין בפרט הן וב"ש, ב"ה ליוצרו לדמותהרוצה
 מחבירו אדם יבדלו אשר וצינורות הנשמותשרשי

וכו'.

 כמחט להחברי' בזה פתחתי ידידי אחירהבה
 ולא כו' כו' להם יפתח הטוב והשםסדקית

 האמת. עבודת אהבת בשעשועי להאריךיכולתי
 שאם שאמר תלמיד אותו דברי יתיישב בזהאמנם
 כי בנטיע' מקצץ הוא מצוה טבילותמבטל
 בסוד הנקודים עולם הנקודות הםהנטיעו'
 ושבירה ביטול בהם והי' חגבים, כקרניהנטיעות
 ויהי' דין, מן דין מקבלין להיות תקונםותכלית
 כי טהרה מקוה עצם והוא קוין דרךנמשכין
 לא אשר ח"ו הנטיעות מקיצוץ ח"ו באההטומאה

 על יורה במקוה והטבילה ברצון אהבה בהםהי'
 וליחדם ולהמזיגן ולזווגן המדות להחיותתיקון
 שלא שטובל מי אמר ולכן טהרה היא וזוכאחד
 לדברי סתירה ואין כנ"ל ג"כ ליישב ישבכוונה

 מכוין שאין היינו בכוונה שלא כיהבעש"ט,
 רצונו ואין המכוון, לשם טהרה שם עליולהמשיך
 מקו יצא לא בזה כי יחודי' כוונת בכוונהשלא
 וגבהות פני' וגם בעצמו, טוב הוא המעשה כיה'
 צריך עכ"פ אבל למעלה. שביארנו כמו יזיקלא

 בל"ו כי תשובה, לשם וכו' טהרה שםלכוון
 וכו' בטלההמעשה

 קאוניץ רק"ק מ"מ הקדוש ממורינושמעתי
 ואיך וכו' מטהר מקוה מה בפומי'מרגלא

 כך לתוכה, כשנכנס היינו הטמאים את מטהרהוא
 שיבוא לטהר הבא הטמאים, את מטהרהקב"ה
 ונכנס לטהר בא אם בודאי ואז ע"כ.לטהר'
 פני' אשה לו שיבוא הגם טהרה לשוםלמקוה
 בקו שבא אחר מזיק, אינו זה ר"ל ח"ווגדלות

 לטהר בא שלא או כלל נכנס שלא מי אבלה'.

 הוא כזה המעשה בעלמא, יוהרא לשום רקכלל
 לישב נראה כן ר"ל. השבירה מעולם מתההחלל

 תלמיד אותודברי

 ומוסרים ענינים בכמה להחבירים כתבנווכן
 העבודה... תכלית להיותה זו מדה עלכזה

 וחבריי אחיי כבוד "אל הרב מכתבוראה
 בראד" בק"ק אשר החסידיםותלמידיי

 מזיב-מחיא( הסרים ודרכי זוטרות הנהגות)בס'
 ובפרט ולהקיצם להעירם החבירים באהבת.באתי
 הפקידה ימי השלום ימי האלו הקדושיםבימים
 בואו מרון, כבני לפניו עוברין עולם באי כלאשר

 ונפש לב בכל האל בעבודת ואמצו חזקואחיי
 ברומו העומדת התפלה ולעבודת ולתעודהלתורה
 אהבת ביניכם שיהי' תראו אחיי אמנם עולםשל

 לעשות החפיצים החבירים אהבת ממש,אחים
 אחת אגודה ותעשו באמת, שבשמים אביהםרצון

 בתו"כ אמרו זה ועל שלם. בלבב רצונולעשות
 אליכם וירא תעשו ה' צוה אשר הדבר זה שמיניפ'

 עבודתכם שתהי' וכו' יצה"ר אותו ה'כבוד
 ית' אצלו והנה בעולמי יחיד שאני כשםמיוחדת
 משפעת להיטיב הרוצה חסד החפץ וב"שב"ה
 ע"ז ונאמר מלך, הדרת עם ברוב יתעלהכבודו

 היוצר אמר אבל וכו', חיל ברב נושע המלךאין
 בעמו הבוחר ישראל אלקי ה' ברוך וכו' לבםיחד

 אשר ישראל הכתוב כמ"ש בהם, ומתפארישראל
 שמו ליחד היחוד בעבודת החפץ אתפארבך

 מבואר והנה אמת כאחד וב"ש ב"היתברך
 אשר ח"ו הלבבות פירוד על מהמוסר כמהאצלינו
 מאן כל בתיקונים ע"ז ונאמר זה, בזמנינונהג

 ובהקדמת בך אפריש כאלו מחבריה חדדאפריש
 אינש צריך כמה אשר בזה הארכנו חייםעץ

 אשר זה, עם זה החבירים לאהבת דעתולהוסיף
 החמודות רבכי כל והולך סובב ממש זהעל

 שום אין החבירים אחדות וזולת שבלב,והעבורה
 לכם להאריך גורם הזמן אין בעולם. אמתעבודת
 חזקה ופינה יתד וזהו תשמעו. הסתם מןבזה,
 טובות המדות וכל ולמעש"ט ולתשובהלתורה

 . החסידות. כל הולך סובב עליואשר
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 סעמי

 לבדו האמת לו לבדו, עדר עדר האמת...העדר
 מהרצ"א ]ובהוספות האמת משיג זולתוואין
 וההליכה הדרך שוהו בשכלו כמדומהז"ל:[
 שאין ח"ו... שקר הוא חביריו ודרךהנכונה
 פוסל וזה וכו' פוסל זה כי ברורה... הלכהלנו
 לש"ש... כן  העוטרה לכ"א מסית והיצרוכו'
 בזה  שעושים בחשבם מתשובה רחוקיםהם

 מאיזה כאלו דברים תשמעו אם אפילומצות...
 לספר תשמעו ולא תאבו לא גדול...אדם
 הגדול על יהרהר לא בנ"א... שוםבגמת

הממפר...

 ובהוספות צט, והע' צו הע' להלן גם]ראה
לשם[

 אות המחשבה )חלק סו מל"ח פקפקך דרךוכסי
 בתורה מפורש הדבר שאין ..להיות ה(ד
 וכמה יישן וכמה ישתה וכמה האדם יאכלכמה
 יהי' וכיצד יתלבש וכמה ידבר וכמה במו"מיעסוק
 במו"מ ויעסוק שיאכל והומן ענייניו בכלמנהגו
 בכל שוים העניינים שאין להיות שיישן,והומן
 מהגבול יצא לבל משפט ומאזני בפלסנפש

 האדמה... על היותו ימי כל נפשו לאיכותהמוגבל
 בכל בה תלויין תורה גופי שכל קטנה פרשהולוה
 האדם בני הנהגת רבו לואת והנה דעהו,דרכיך

 אלקים קרבת אשר אותם אפילובענייניהם
 לחבירו דומה זה של מנהג ואיןיחפצון,

 על והמרחם דעת לאדם החונן והנהבהנהגותיו.
 ודור דור בכל בארץ למחי' לנו שולחבריותיו
 יהי' אשר נשמות, אלפים כמה כוללותנשמות
 הנכללות להנשמות דרך מורה הכוללתהנשמה
 נשמתם איכות כפי צדק במעגלי להנחותםעמה
 ודור דור בכל תמצא אשר ווהו ענייניהם.בכל

 ירוצון יחפצון אלקים קרבת אשר חבורותחבורות
 בכל רבותיהם מפי השכל מוסר ולקבללשמוע
 הנותן הוא היודע הוא הש"י והנה ומקום.מקום
 וה רב מפי תורה לקבל הנלבב האיש בלבחשק
 יותר כי האחר, האיש לב כן ולא זה, מורהומפי

 תדע אבל ודבריו. האחר הרב הנהגות בעיניויישר
 מכל שלא שאמרו רז"ל מאמר הוא שוהידידי
 משתוקקת הנשמה כי ללמוד, האדם זוכההאדם
 )והמשכיל איכותה כלל הוא אשר מאישללמוד
 יבין הנשמות ענפי בענין האריו"ל בכתבי דברעל

 הפובים רבים עניינים תמצא ולוההדבר(
 וה ראי לא בהנהגותיהם, ורב רב כלבתלמידי
 יחפצת, אלקים קרבת שכולם הגם והכראי

 במישרים.התהלך

 כל רבותיהם את המשמשים התלמידיםוהנה
 ולעמוד להגיע וכוונתם חפצם וכלצרכם

 הנהגותיהם לכוונת יגיעו הנה רבותיהם, דעתעל
 פנימיות היינו המרכו נקודת להבליתודרכיהם
 תלמידי הן הזה המורה הרב תלמידי הןהכוונה,
 שהם )הגם חפצו למחוו יגיע אחד כל האחרהרב

 יגיעו(. אחד לתכלית עכ"ז בהנהגותיהם,הפוכים
 כל וגם הקודש, דרך דרכו יאחו צדיקוכל

 לגרוע אין וה בשביל אבל ימשכו. אחריותלמידיו
 באופן המתנהגים ותלמידיו האחר צדיקמעלת
 מתנבאים נביאים שני אין כי עבודתם,אחר
 בהנהגה הולכים צדיקים ב' ואין אחדבסגנון
 ית"ש מעשיו רבו ומה היוצר גור כן כיאחת,
 אחיזה לו יש אחד וכל בחכמה, כולם עשהאשר

 הקדוש הרב אדמו"ר כבוד מ8י ושמעתיבתורה.
 שאחו"ל מה פי' מקאע"ן יצ"ל מהכ"יהמגיד
 מחול לעשות הקב"ה עתיד לבאשלעתיד
 וה אלקינו הנה באצבעו מראה וכאו"אלצדיקים
 כפשוטו(, הוה הדבר שאין מבין לכל ידוע)הנה
 ההתבוננות תכלית יהי' או דהנה זצ"ל הואואמר
 אתו האמת הי' איך דרכו יורה וכ"א השלם,הדעת
 ואצבע להתכלית. נכון הי' דרכו וכי דרכו,באחוז
 הוא האדם אחיזת כי לאחיזה כינויהוא

 באצבעו מראה כאו"א אשר יורה ווהבאצבעות,
 אחיזת אשר נא ראה לאמר אחיזתו, דרךהיינו
 עוד, )ובהעמיק להתכלית נכון בטוב הי'דרכי
 שם והוא במילואו, אהו"ה שם קס"ג הואאצבע
 וכל ואתרא. שמיא בי' דחתום גושפנקאהדעת
 איך שלו, בהדעת התנו באצבעו מראהאחד
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 זה בסגנון ושמעתי כנ"ל לו עמדהשחכמתו
 כך יראה מהצדיקים כ"א והנה אחד(.מח"ח

 כולם עכ"ז הפכים ררכיהם שהי' הגםבאצבעו,
 טוביםכאחד

 הקב"ה שעתיד הכוונה שזה אמרתיועפי"ז
 רצ"ל להצדיקים, )דייקא( מחו"ללעשות

 סביב כמחוג סביב סביב שהוא המחולכדרך
 המרכז נקודת והנה הפנימית הנקודה הואהמרכז
 סביב סביב הנקודות יוצאים זו שמנקודההגם

 כולם עכ"ז אחר, לצד וזה זה לצד זהבמחוג'
 במרוצתם שבים וכולם המרכז מנקודתיונקים
 עתיד וז"ש ישובו ואליו יצאו ממנו כילמרכז
 סביב, סביב היינו לצדיקים, מחול לעשותהקב"ה

 מראה אחד כל ואעפי"כ זה, ולצד זה לצדזה
 לתכלית הוא כקדש הילוכו אשר )כנ"ל(באצבעו
 אלקינו הנה כי נא ראה לחבירו ואומרהפנימי,

 כוונתי זה והי' והילוכי בדרכי שהשגתיזה
 לי( שנראה מה )זה ומצאתי ויגעתי הזהלתכלית
 היודהם הקדוש הרב אדמו"ר מכבוד שמעתיוהנה

 לפרש זה סגנון מענטוז ארה"ק שליט"אמהראש
 השי"ת ורצ"ל צדיקים, דרך י"י יודע כיהפסוק
 לשון אדם וידע מלשון )יודע דרכיהםמחבר
 בדרך הולך וזה זה בדרך הולך שזה הגםחיבור(,
 כולם אשר דרכיהם מחבר השי"ת עכ"זאחר,
 הבן הפנימי לתכלית אחד למקום באיםכאחד
 הגם תאבד, רשעים ודרך שסיים מה)והבן

 ויתעם דרכם יאבדו ביחד, אחד בדרךשהולכים
 ולבהמת השמים לעוף דרך, בישימוןכתהו

הארץ(

 ומה טוב מה האלה והאמת הדברים כלאחרי
 אשר כפי במישור להתנהג ברי' לכלנעים

 )ובלבד ענייניהם בכל לצדקה המורה להםהורה
 חז"ל, ולדברי לתורה ניגוד הנהגה איזה יהי'שלא
 לא אלהים כמלאך חכם המורה יהי' אפילושאז
 אי"ה ידובר כאשר אליו, ישמע ולא לויאבה
 פ[(, לעמ' בהוספות להלן ]נעתק שאח"זבמצוה
 אבל עולם הליכות בדרכי מנהגיהם יעזבוולא
 אחר רב הנהגת ובשפתם בלבם יבזו זה מפנילא

 הדבר זה נתהווה בעוה"ר כאשרוחבורתו,
 לכמה ח"ו התורה להתחלקות ודומהבדורותינו
 כ"א וכו', פוסל וזה זה של רבו פוסל וזהתורות,
 נמשך זה ובשביל שיר, כלי להם חשבוכדוד
 שהולך מי כי יחכמו רבים לא אשר בעוה"רהדבר
 יסור היש כקל מרכו, קיבל אשר אחדבדרך

 לשמוע לבבו יטהו כי אחר בדרך וילךממנהגו
 תעלה לא וזה זה והנה הזה לדרך המתנגדלקול
 כדמיון ים בלב וכרוכב מכל, ערום נשאר כיבידו

 מאחרת ולמחר אחת ממינקת היום היונקהתינוק
 משינוי חלאים לידי לבא ח"ו עלול הואאשר
 הרמז ענין תבין הדברים תבין כאשר והנההמזגי'
 לענייני )הרומז הפסה מכשר יוציא שלאכמצוה
 להנאת במזל הנתונים והנהגתו העולםטבעי
 מחבורה ית"ש( עבודתו דרכי עפ"יהאדם

 עבודתו ודרכי במנהגיו יעמוד רקלחבורה,
 הגם בחבורתו העולמיים בענייניםומנהגיו
 מלמד מכל אלקים דברי קול לשמיעשמצוה
 דרכו צדיק יאחז עכ"ז י"י, את דעת למעןלהשכיל
 לש"ש, מורהו מפי הרגלו כפי בקדושהוהילוכו
 דרכי הוא שזה נאמן, במקום תקוע כיתד לוויהי'

 על הדברים והכן נשמתו שורש כפיעבודתו
 השכל בעלי אל כי לנפשך, וינעמומתכונתם

 דברתי.אשים

 שלא לחבורה, מחבורה יוציא שלא הרמזוג"ש
 חבורה הנהגת על לדבר מילין מפיויוציא

 לעבודתו אחר דרך שזה לנפשו יורה רקאחרת,
 יתקלס ומיני' ומיני' נשמתו שורש כפי 'שית

 תראה אשר את תדע בזה דברי ומדיעילאה.
 הדעות להתחלקות הדבר הגיע בעוה"רבדורותינו

 שלא התלמידים מהמת הוא וכו', רכו פוסלזה
 עד רבותיהם מנהג ענין להבין צרכם כלשמשו
 אל באו אילו כי התכליתיית, הפנימיותהנקודה
 רואים היו אז הנה הפנימיות הנקודההמרכז

 כשאינם משא"כ אהד למקום הכלהתאחדות
 זה המה רחוקים בקצוות הנה הנקודה אלבאים
 קצוות יושבי ויראו בפסוק יש זה לרמזמזה

 בה והפוך בה הפוך והתבונן בין וכו'.מאותותיך
 כאשר המשכיל טעם, טוב ותמצא הנ"לבדברים
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 לשוב בנפשו עצות ישית הנ"ל בדבריםיתבונן
 וכו' ע"ע ויקבל וכו' העבר על י"יאל

 עוד(. וירמוז )ד"ה ראה פ' דגלה אבראובסי
 והבחורים הנערים הם בניך וכו' בניךוכל
 אשר הגדולים מהצדיקים שלומדים י"ילימודי
 י"י ודבר השם בדרכי לילך היום כלעבודתם
 ללמד גרונם מתוך מדברת השכינה אמת,בפיהם

 ובתמים, באמת י"י דרכי הבחוריםלהתלמידים
 אמר לזה י"י לימודי נקראים הללו תלמידיםא"כ
 בניך. שלום ורב אזי י"י לימודי בניךכשכל
 צרכם כל משמשים אינם כשהתלמיריםמשא"כ
 כמו מחלוקת מתהווה כי השלום, העדרהוא

 כל שמשו שלא והלל שמאי בתלמירישארז"ל
 עלינו שלום יעשה הש"יצרכן

 לב"י נחלה תסוב ולא )ד"ה מסעי פ' שםועוד
 שבטי י"ב ( כו' איש כי מטה אלממטה

 גבולי י"ב ונגד הוי"ה צירופי י"ב נגד הםישורון
 ודרכי מיוחד שער לכ"א אשר כנודעאלכסון,
 סובב הכל ואעפ"כ מלזולתו, לזה מיוחדהעבודה

 דור בכל כן ואמנם הקדוש לייחוד אחד מקוםאל
 ישורון משבטי ענפים ח"י א"ל בני אנחנוודור
 הי"ב שמאלו ונודע כוללים, שרשים י"בשהם
 קץ, אין עד אחרים שרשים מתפשטיםשרשי'
 והם נשמות הרבה כוללים השרשים מאלושכ"א

 עבודתו דרכי כ"א אשר דור שבכלהצדיקים
 בקדקדו מוח לו שאין מי והנה מזולתומיוחדת
 בצלו מסתופף הוא אשר הצדיק דרכיבראותו
 האחר צדיק דרכי בעיניו יבז אזי לנפשו,נעימה
 אחר, באופן הולך סובב עבודתו דרכיאשר
 כי אלה, י"י עם על כזאת לחשוב חלילהחלילה
 עילאה יתקלס ומכלם אחד מקום אל הולךהכל
 במדריגה היה שכ"א ישורון משבטי ולמדצא

 נעשה כולם ע"י עכ"ז פ"י( בפירושי )עייןמיוחדת
 יחד הכוללם אבינו ישראל ע"י השלםהייחוד

 ישראל, לבני נחלה תסוב ולא להבין תובלובזה
 נחל"ה שהוא השלם היחודענין
 סבא ישראל לבני באדנ"י( הוי"ה)בגימטריא

 דור בכל מטה אל ממטה זה ענין תסוב לאכנ"ל,

 וזה בשמחה )זה מיותרים דרכיו כ"א כיודור,
 והכל בריבור( ווה בשתיקה זה ורעדה,בפחד
 איזה על סרה לדבר וחלילה אחד מקום אלהולך
 איש כי הטעם, ומפרש ית"ש לעבורתוהנהגה
 מה רצ"ל ישראל, בני ידבקו אבותיו מטהבנחלת
 כ"א כי אחר באופן וזה בכך עבודתו דרךשזה

 מאיזה אבותיו נחלת הוא אשר בדרך לילךמוכרח
 הדרך מזה לו ומגיע שורש, ומאיזה הואשבט

 והבן ישראל. בני ידבקו וזהו שלוהרביקות

 לכל הרוחות אלקי )ד"ה פנחס פ' שםרערד
 עם והרב והמנהיג הפרנס .הנהבשר(
 ומקבל משפיע ואשה איש בדמיון הםתלמידיו
 דהנה להם יקרה ואשתו איש וכמקרהכנודע,
 לאחר שתנשא הגם ח"ו מסתלק האשהכשבעל
 משום עמו לה מיתדר קא לא עכ"ז להוישפיע
 דמקשקש בגווה קמאה דשדא רוחאההוא
 אם הב' עם מתאחד אינו רוחא וההואבמעהא

 מענפי א' משורש אליו הקרוב גואלו שהואלא
 לאחיו דוקא הוא היבום סוד ע"כהקדושה
 עם להרב קרה הזה כמקרה והנהכנודע

 הגם העליון לעולם הרב כשמסתלקתלמידיו
 אחר מרב ועבודה תורה שפע התלמידיםשישאבו

 בגווייהו דשדא רוחא ההוא משום דעתם תנוחלא
 גדול השני יהי' לו במיעיהם, דמקשקשהראשון
 ג"כ הוא הב' הצדיק אם זולת הראשוןבערך
 אחד וממקור הראשון של הקדושה שורשמאותו
 אחיי ועתה התלמידים.. דעת במעט תנוחיצאו
 שביקש הנאמן הרועה דברי נא התבוננווריעיי
 ישראל בכל בגווייהו שדא הוא להיותמהש"י
 והי' דדעת דרגא דילי' מדרגי' קדישארוחא

 להשפיע אחריו אחר צדיק שיעמוד הגםמתיירא
 ההוא מחמת קדשים הצאן דעת תנוח לאעכ"ז
 ויהיו מהימנא, הרעיא בגווייהו דשדארוחא

 תתיישב ולא הרב מן בדעתם נפרדיםהתלמידים
 ולא ג"כ התלמידים מזה זה נפרדים ויהיודעתם
 י"י יפקוד ביקש ע"כ ההשפעה, לקבליוכלו
 שאתה דהיינו בשר לכל הרוחות אלקי הואשאתה
 יסוד צדיק דשביק הרוחות לכל האלקיםהוא
 העדה על איש תפקוד בש"ר כ"ל הנק'עולם
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 ולא בו כניך דעת שתניח ושורשי מבחינתישיה"
 המלך שלשלמה במטתו דיעות הרבהיהי'

 קדשם בדברי רז"ל שרמזו וזה שלושהשלום
 ואחד אחד כל של רוחו נגד להלוך יכולשיהי'
 שהניח שבהם הרוח להיות כ"א של דעתונגד

 בדברי )ועי' דדע"ת מדרגא הי' הנאמןהרועה
 ל"ך קח הש"י לו והשיב פלאות( ותראהרש"י
 יב"נ את לדעת"ך לבחינתך לך ראוי שיה"דייקא
 בו השפעת בעצמך שאתה בו, רוח אשראיש
 בגדלות בהיותך ג"כ וכעת שבך, הדעת רוחתמיד

 עליו ידך את וסמכת לפטירתך סמוךהמדריגה
 ב"י כל )אליו( ישמעו למען עליו מהודךונתח
 מושפע מבחינתך שהוא כיון בו, דעתםותנוח
 עכ"ז הודך כל ולא מהודך שיהיה הגםממך,

 אליו. טומעו משורשך שיהיהמחמת
 המסולאים הללו בדברים וריעיי אחיי נאבינו

 זה לבם אל נתנו אלו כי האמת, ותראובפז
 שגרמו מה על משתוממים היו דורינואנשי

 ולתורתו, י"י אל החרדים לבבות פירודעוונותינו
 ירחם הש"י תורות אלפים כאלפי התורהונעשית
 ויועצינו כבראשונה שופטינו וישיבעלינו

 ואנחה. יגון ממנו ויסירכבתחילה,

 תשמעון עקב והיה ]ד"ה[: עקב פ, שםועוד
 מלאכי הגבורים, שלטי כל בזה תלויכבר

 שורש וכפי מדרגתו לפי כ"א בו עוליםאלקים
 ההונן הצור בעזר הלקי אני אף ואענהנשמתו,
 קודם האחרונים שהדורות נודע כבר דעת.לאדם
 נקרא הזה כהיום אנחנו כמו המשיחביאת

 שבדורות הנשמות להיות משיחא,עקבו"ת
 קומת בשיעור עקביים בסוד הםהאחרונים
 קומת משיעור לצאת התחילו הנשמות כיאדה"ר,
 וידים הראש מבח" תחילה התיקל אלאדה"ר
 הם אשר הקטנים לנשמות הגיען עד כנודע,וגוף
 בכל והנה אדה"ר. קומת משיעור עקביםמבח"
 שהשלימו הראשונים הדורות היינו ודורדור
 מהראש הקדושה נברר זה נגד אזי הראשתיקון

 בוא עד הדורות שאר בכל וכן דסט"א,דקליפה
 הללו הנשמות יתוקנו כאשר משיחא עקבותהזמן
 דסט"א מהעק"ב יתברר אז עק"ב מבחי'שהם

 יתגלה אזי חיות שום בהם ישאר ולאהניצוצין
 והאלילים מלבדו עוד אין ית"ש מלכותוכבוד
 לא שמח במעשיו, י"י ישמח ואז יחלוף,כליל
 לעת היינו ברגלין רגלין מטי כד וז"ס וכו'.נאמר
 היינו דלים פעמי עניים רגלי ע"י זדים רגלתמוט

 עקביים מכח" אחרונים דדורותהנשמות
 הם הנשמות האילין יומייא בסוף להיותוהנה

 זה ]להסתייע[ מאד צריכים הערךקטני
 תיקונו, להשלים בפ"ע א' כח יספיק לא כימזה
 הללו בדורות להזהר צריכים מאד מהע"כ

 ושמירת התורה ללמוד מקשיבים חבריםבאהבת
 בדורות שגם ידוע להיות ובפרט בכנופיא,המצות
 איזה למחי' לפנינו הש"י שולח הללוהקטנים
 הם הללו והנשמות לדורות, לראש להיותנשמות
 אלקים וישלחם ראשונים, מדורות גדולותנשמות
 הדרך להודיענו בארץ שארית לנו לשוםלפנינו
 צריכה הזאת הגדולה והנשמה בה נלךאשר

 בשלום להיות הקטנים הנשמות אתלהתאחד
 לפני ויוחשב זה, ישלים זה שיחסר ומהובאחוה,
 בשיעור עליו המוטל קיים כ"א כאלוהקב"ה
 בחי' כשיהיה היינו עק"ב והי"ה וג"שקומתו
 הערך קטני נשמות יהי' שאז משיחא עקבותעק"ב
 תשמעון אזי בוריו, על הכל להשיג קצרושכלם
 מראשי תשמעק חבירים, ביחד כאחד רביםלשום
 ועשיתם ושמרתם האלה המשפטים אתהדורות
 כ"א כאלו הקב"ה לפני ויוחשב רבים, בלשוןהכל

 כי בפ"ע לכ"א לך י"א ושמר אז הכל,השלים
 ולזה חקו השלים כ"א כאלו לפניו לרצוןיעלה
 שמחה, לשק שהוא והיייה בתיבת התחילויצדק
 ישמח אז ברגלין רגלין התיקון יושלם כאשרכי

 קצרתי. כי והבן במעשיוי"י
 תלמידי לי ספרו סו(: )אות ד8רקא אנראובש

 מהוש"ר רנהורא מוצמא המטרמםהרב
 להסתכל שאסור להם שאמר איך מזברה*יבש
 החמה באור שהמסתכל כמו הצדיק, שלברע
 )והדברים הצדיק של ברע המסתכל כן כהותעיניו
 תראו כאשר אמר, גם למשכילים(.מובנים
 מסטרא שהוא תדמו אל הצדיקים בעמחלוקת
 ביאת ימי קרבו שהן להיות רק דיל"(, )וכתדס"מ
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 עבודתו, זה והנה בעולם שלום לעשות ז"לאליהו
 שיהיה בכדי הצדיקים בין מחלוקת נתהוההנה

 נ"ל ועפי"ז הש"י את לעבוד במהלאליהו
 דוד שבן דור ב( קיב )כתובות חז"ל אמרודמש"ה

 אליהו מכין כבר להיות כי בח"ח, קטגוריא בובא
 שזה נ"ל ואעפ"כ בעולם שלום לעשות לבאא"ע
 על להרהר יבואו שלא עם להמון עצה רקהוא

 שאמר למי רעוא יהא אבל זה, בנידוןהצדיקים
 וכבר ישראל לבבות לפירוד די יאמר דילעולמו

 בס"א מזהדברנו

 ק"ץ )דף ]תשא[ הנ"ל זהר רמס(. )אות שםועוד
 עולו אמר וכו' דר"ש לקמיה אתו כדע"ב(

 רחימין עולו דמלכא, רחימין עולו קדישין,בני
 אבא ר' דאמר באילין, אילין רחימין עולודילי,
 לאילין אילין רחמין דלא חברייא איליןכל

 חברי' כל זימנייהו, מטא לא עד מעלמאאיסתלקו

 בינייהו הוה ורוחא דנפשא רחימו דר"שביומי
 אמר דהוה הוה, באתגלייא דר"ש בררא כךובגין
 גרמין לאילין אילין רחמין רלא חברייא כלר"ש
 בה, פגימו דעבדין ועוד מישור, בארח ליהךדלא
 בה, אית וקשוט ואחוה רחימו אורייתאדהא

 דא מתחבקן לאברהם יצחק ליצחק רחיםאברהם
 יהבין ובאחוה, ברחימו אחידן תרווייהו יעקבבדא

 אצטריכו דוגמא כההוא חברייא בדא, דארוחייהו
 עכ"ל פגימו למעבדולא

 גילי לבני לאות למשמרת הזהר דבריהעתקתי
 מגיעים הדברים היכן עד וידעויכירו

 בת"ח הקטגוריא רבתה הלזה בדור בעוה"רכי

 דברי רואה והנך שמים, בקדשי דופיומטילין
 ביניהם אין אם גמורים צדיקים שאפי'הזהר
 למיהך דלא גרמין וריעות ושלום ואחוהאהבה
 לפי. מחסום ושמתי פגימו ועברין מישורבאורח
 באמרו בדבר יתפתה ולא מזה ירחק נפשושומר

 היצר. מתרמית זה כל כי שמים, לשםשכוונתו
 ישראל. על ושלום יכפר הטובהשם

 גדולים... ומוסרים יר"ש בולו הזהרספר

 לשם. ובהוספות ו-ח עמ' לעיל גםראה

 סא-סבעמי
 לברד לי"י... במס"נ התפלה כוונתעיקר

 נפשו בשפיכת מ"נ מס"ס ובהעלאותברורין...
 מרבותינו. קבלנו וכן כחו... בכללי"י

 ד"ה )בהקדמה הלולים קדש פרי בס'וכתב
 ז"ל( האר"י מורינו בלשון הספרבהקדמת

 והכחות התפלה כוונת שרש תביןובדברינו
 בתוך מעשה ואנשי החסידים שעושיםוהתנועות
 תפלת בתוך מתנענע היה לא ז"ל והאר"יהתפלה,

 לבך שים התנועות נובע ומאין מעט, כ"אי"ח
 בזה והארכתי כתבתי חיים עץ שערי ובפתחאחי,
 התפילה כוונת שרש עיקר אשר נ"ע רבותיבשם
 כל להעלות לה' נפש במסירת מ"נ העלאתהיא

 אמנם בפע"ח התפלה בשער כמבוארהברורים
 מזדווגים המאורות איך ביחודים התפלהכוונת

 שתהא כדי הספר מזה אותם תלמודומתיחדים
 ירוץ התפלה ובשעת ובשמותיהן, בהןרגיל

 עיקר אבל בהם. רגיל שתהיה אחר בהןמחשבתך
 ע"ש לה'. נפשך מסירת היא התפלהכוונת

 בראיותשהארכתי

 ד"ה ויחי, ]פרשת ב רמז, )זח"א צבי עטרתובסי
 ת"ל והסברתי ונייחא[(: אתערותאעביד

 דרכי ת"ל מסבירות בפנים תלמידיםלחברי'
 בלהבות הנלבב שבלב עבודה התפלהעבודת
 הבירורים ענין תוכן יה שלהבת אש ברשפיהנפש

 היטב. ע"ש המ"נוהעלאת

 להתעורר צריך עולם... שבכל מרבותיקבלתי
 בעל במשל נא התבוננו ואהבה... יראהמחדש
 הסהר... בבית נתון היי אשר מהילדחנ"ה
 לס הורישו הם שהם באבהן... לאמלכאצריך
 מוכן שבקלים הקל זה בשביל ואהבה...יראה

 הויי... במחשבתו לצייר צריך וכןלסכול...

 ק"ב יתרו )פ' מהא"ע וש"מ לקו"ת בס'וכתב
 דודי בשם ששמעתי ע"ד : ויתיצבו( ד"הד'
 המגיד הרב את בחלום שראה ]מהרצ"ה[רבינו
 שהי' מזלאמהטוב ז"ל מיכל יחבול רביהצדיק
 כבר הא רבינו לו ושאל הארץ, על לנגדעומד



 החייםלעץ סא-סב( )עמ'הוספות ודרךהקדמהרלד

 על רבינו עומד ולמה עליונים שמים עליוןבנ"ע
 בעולמות עולה יום בכל אשר לו והשיבהארץ,
 עדיין אשר רואה עולה וכאשר לשמים,עליונים

 הוא עדיין אשר ונמצא ממנו, עליונים שמיםיש
 הוא וע"כ עליונים, השמים לגבי ארץבחינת
 החלום. שמעתי ע"כ הארץ על עדייןעומד

 כב דף משפטים )פ' זקנים עטרת בס'ועד"ז
 אלקים א"ש הרה"צ מדויי שמעתי :ע"ג(

 את שראה ואמר מדדימהטוב. צבי רבינומו"ר
 מלאטשויכ מיכל יחיאל רבינו הק' המגידהרב

 בעולם עמו מתנהג האיך אותו ושאלבחלום,
 אני כאשר הלשרן, בזה בחלום לו והשיבהבא
 עומד שאני לי נראה שמים הנקרא העולם אלבא
 בכל תמיד הוא כן ממני, למעלה רשמים הארץעל
 למדריגה ממדריגה הולך שאני ופעםפעם

 על עומד שאני תמיד לי נראה לשמים,העליונה
 אין הוא כי ממני, למעלה שמים אני ורואההארץ

סוף

 ה'(: ל"ד ברכה )פ' הברכה היכל בס' גםוראה

 מזלאטשוב מיכל רבי הקדושכמ"ש
 אנחנו גם לילה, בחזון צג* רנתנו דדיילמורי
 אל עולים אנחנו עלי' בכל עולין כשאנובג"ע
 החמשים ששער הבעש"ט מרן כמ"ש חדשהארץ

 עליונים שערים, מ"ט עוד לילך חדשההתחלה
 הוא כאלו לו נדמה ותחתונים למטה, לונדמה

מלמעלה

 אות ח, )הקדמה פקותיך ררך ס' בהקדמתוכתב
 אטום הגוף הגשמת מחמת .ואם ה(:ד
 בהתעוררות עכ"ז הנה באהבה, מהתפעללבבו

 לנו הורישו אשר אבות חסדי וזכירתהמחשבה
 באהבה המצוה בזה יקיים האהבה מדתבירושה
 לפניו לצייר נ"ל וגם התניא(. בס' )עייןמסותרת
 ויבקש א"ל והשם סגו"ל בניקוד הוי'השם

 לבו בהתגלות האהבה כלבו להאירמהש"י
 שחננו מי התפלה. של המ"ע בנידון ..ונפשו
 היראה בהערת די אין והשכל בדיעההש"י
 תפלת היא הנה התפלה... בהתחלת רקואהבה
 תפלת מתחיל שאמר מברוך והנההעשי'.

 אפ" אינה לאדם הקודמת האהבה הנההיצירה,
 נא התבונן ליצירה הנצרך היראה בחי'ערך
 בתינוק חו"ה בעל שהביא במשל פשוטועפ"י
 היראה אין הנה המלך. אצל אסור בבורשהי'

 היראה נגד לכלום נחשבת הקודמתואהבה
 השליח הודיעו אחרי להנער הניתוספתואהבה
 בהודעה השליח שמוסיף מה וכל המלך,מגדולת

 יראה פעם בכל בהנער ניתוסף המלך גדולתאת
 הש"י שחננו מי לכל מהראוי ע"כ יתירה.ואהבה
 ועד מעולם התפלה בסדר בהגיעו אשרבדיעה,
 האריז"ל מרן מכתבי כנודע להיכל ומהיכלעולם
 בזה ודי ואהבה. ביראה חדשה התעוררותיקבל

 דבר עללמשכיל

 עוד לרמוז ויש )ד"ה עקב פ' רכלה אמקשובש
 אותם דהנה( כו' תשמעון עקבוהיה

 משיניא בעקבות ובפרט הערך קטנינשמות
 ירגישו לא אשר עקביים מבחי' הקטנותוהנשמות
 ותורה המצוה מעשה בעבודת עריבותמתיקות
 לחיכם ויערב גדול עול עליהם והעבורהותפילה
 לעמו והזהיר י"י שנא אשר ח"ו התועבותעשות
 היצר טבע נגד לעמוד כח להם ואין עשותלבלתי
 מחכמי היעוצה העצה זאת הנה בלבם,התקוע
 אשר המסותרת האהבה לנפשו להזכירהאמת
 מכריח אליו בהגיע מישראל אחד כל בלבתקוע

 וגופו נפשו ימסור אזי ח"ו לכפירהלהכריחו
 וזה ומסכה, לפסל ראשו ינוע לכל י"יכאהבה
 להמון אפי' מישראל לכ"א טבעי דברהוא

 לנו ירושה הוא זה כי עוה"ז בתאוותהמשוקעים
 למען ידעתיו כי לאברהם הש"י באמוראבותינו
 את האדם בהתבונן והנה וכו' בניו את יצוהאשר
 באהבתו מיתה יסורי לקבלת מוכן הוא איךזאת
 מתענוגי אחת הקטנה תאוותו יחסום לא איךית'

 במעשה יתעצל איך או ית"ש, באהבתועוה"ז
 עכ"פ אהבתו אשר ית' הבורא צוהו אשרהמצות
 לב על וכהעלות כלבכינו תקועה מסותרתאהבה
 מצות ולעשות תאוותה לחסימת לו יקל אזי זהכל

 ומאד. ונפש בגוף בזריזותי"י

 להתעורר כשירצה כד(. )אות ישרותרטהנהנות



 רלה טוברעשה סג( עמ' סג-סד עמי סג )עמ'הוספות מרעסור

 ובשם אלקי"ם בשם יחשובביראה
 ושם א"ל בשם ובאהבה שב"א בניקודהוי"ה
 בהוי"ה באמת ולתשובה סגול. בניקודהוי"ה
 צבאו"ת הוי"ה בשם היצר ולנצח חולםבניקוד
 יחשוב ית' לשמו ולהודות חירק בניקודובהוי"ה
 קובו"ץ בניקוד ובהוי"ה צבאות אלקיםבשם
 שד"י בא"ל ודביקות וביחודים שור"קהנקרא
 שמים ובמלכות מלאפום בניקודובהוי"ה
 ובהוי"ה אדנ"י בשם יחשוב עליו לקבלכשירצה

 עוד. ויחכם לחכם תן ניקוד.בלי

 סגעמ'

 כל להעלות יוכל בבינה הסה"ת לו שחלקמי
 בחבק קשור  שעדין מי תדע אבלמדה...
 ידחנה תיכף העולם... אהבתעבותות

 ואעפי"כ וכו' תתורו ולא ויקעםממחשבתו
 הידוע... בהשםשיכוין

 קמז הע' להלן באורך וביאורו הענין בלראה
 בהשם שיכוין כאן ובמ"ש לשםובהוספות

 ישרות ובהנהנות פה. הע' לעיל ראה וכו'הידוע
 ולא יקיים ח"ו הרהורים לידו כשבאו כד()אות
 מעניני הוא ההרהור אם ויראה כנ"ל,תתורו
 הוא ואם האהבה, בשמות יחשוב טובה לאאהבה
 הכל היראה בשמות יחשוב טובה לא יראהמעניני

 לבבו ויהפוך פה[, להע' בהוספות ]ראהכמשנז"ל
 הנכבד השם אתליראה

 סג-סדעמ'
 והשגה חכמה מוסיפים דר"ח...תפילין

 "המתהלל... "יתהלל הצירוף...באדם..

 א(: אות א מא' )אייר, יששכר בני בס'וכתב
 יוצא יהה"ו הזה בחדש השולט הוי'צירוף

 "וידוע. "השכל "המתהלל "יתהלל בר"תמפסוק
 תפילין בסוד האריז"ל מרן בדברי תתבונןוכאשר
 הוא דרש"י תפילין הנה דר"ת, ותפיליןדרשתי
 מפסוק היוצא ניסן בחדש המאירה כפשוט'הוי'

 דר"ת ותפילין "הארץ, "והגל "השמים"ישמחו
 "יתהלל מפסוק היוצא יהה"ו צירוף בסודהם

 האריז"ל וכתב "וידוע "השכל"המתהלל
 להשגת מאד מסוגלים המה הללושהתפילין

 חכמה, דאבא המוחין בסוד המה כי ]נ"לחכמה
 השכ"ל הנ"ל בפסוק נרמז הזה הצירוףע"כ
 הזה החדש גם כי תבין כ"ז תתבונן כאשרוידוע[
 להשגה מסוגל הנ"ל הצירוף בו מאיראשר
 של הוי' צירוף הנה א(. אות ב )מאמר שםעוד

 ד' ידעת וכבר כסדרה, הוי' הוא ניסןחדש
 הוי"ה. בשם רמוזים המה שבתפיליןפרשיות
 והיה קדש, כסדרן, הם הלא דרש"י תפיליןוהנה
 צירוף נגר והם שמוע אם והי' שמע, יביאך,כי
 אימא מן הבאים מוחין בחי' והמה כסדרה,הוי'
 יהה"ו הוא אייר חדש של הוי' צירוף והנהבינה.
 ראבא מוחין בחי' שהם דר"ת תפילין צירוףכפי

 וקדדנו וטהר"ו הכתוב מסוד לך ידוע והנהחכמה
 בבחי' קדוש"ה אימ"א, בינה בבחי' טהרהוכו',
 תרין בסוד תמיד והם קדש שנק' אבאחכמה
 הסדרים ב' במשניות ע"כ מתפרשין. דלאריעין
 וכו' אמונת והי' בפסוק נרמזין טהרותקדשים
 סדר סוף תראה )וגם הו' בחיבור ודעתחכמה
 שם מדבר טהרות בסדר שמתחילין קודםקדשים
 עליהן, מתיישבת דעתן שמזקינין כ"ז ת"חבזקני
 ומי טהור להיות צריך קדשים האוכל ע"כהבן(
 הב' אלו הנה הקדש מן יאכל לא טהורשאינו
 צירופי כענין צירופיהן הנה אייר ניסןחדשים
 והם כמש"ל, דאו"א מוחין ודר"ת דרש"יתפילין
 בניסן טהור הי' שלא מי ע"כ תרדל"מ.בבחי'
 בדרך כותב הנני זה כל הבן באייר, קדשיויאכל

 האמת יודע הטוב והשםאפשר,
 בס' ראה דר"ת בתפלין גדולה מנחה תפלת]על

 להלן נעתק - רן( )אות דפרקאאגרא
 זו[ להע'בהוספות

 סגעמ'
 כדת ציצית מצות עליו להיות האדםיראה
 בו יוצא אשר כהלכתה מצויצת טליתוכדין,
 מצויצת קטן טלית הפוסקים... כללדעת

 עלמא. רכולי אליבאכהלכתא
 ורעי אחי ה(: )אות מהרצ"א באזהרותוכתב



 החייםלעץ סד-סה( ~מ'הוספות ודרךהקדמהדלו

 אמת הדובר מורכם לקול ושמעו אוזןהטו
 הבורא צונו אחת מצוה לבבו. מקירותעמכם
 לנו והיא ה', מצוות כל נזכור ידה על אשרית"ש

 מחשבת אחרי נסור לבל חיינו ימי כללמזכרת
 הוא ית"ש, מתורתו ושמאל ימין נטה ולאהלב,
 אותו וראיתם בה הנאמר כענק ציצית.מצות
 וכו'. תתורו ולא וכו' ה' מצות כל אתחכרתם
 בגד יהיה אם רק ציצית במצות יוצאין איןהנה
 ורובו ראשו בה מתכסה שנה ט' בן שהקטןחשוב
 מה לשוק. ארעי בו לצאת מתבייש אינווהגדול
 הבעלי ואפי' ההמון רוב אם נדבר ומהנאמר
 רק הזו, המצוה עליהם בהראות מתביישיםתורה

 בגד, חשובה אינה קטנה כחתיכהמתלבשים
 בבזיון טמונים המה ממ"ה של מצותיווהציצית
 נכשלים אשר התימה מן אין הנהבמכנסים,
 רואה שאינו כיק חמורות, בעבירותבעוה"ר
 אחרי נסור לבל למזכרת השי"ת צוה אשרהמצוה
 עליהם מתגברת ע"כ והתאוות הלבמחשבת
 אחרת ועוד זאת לפניהם כמישור והכלהתאוה
 ואפי' כדין, עשוי אינו הקטן הבגד אותושגם

 לה' תנו אחי נא . זה על משגיחים אינםהלומדים
 המצוה ובפרט מצותיו, ושמרו כבודאלקיכם
 לכם עשו המצות. כל נגד שקולה אשרהזאת
 נעשים יהיו והציצית בציצית, המחויביםכגדים
 כל וראו כל לעין הציצית ויתראו תורה שלכדת

 שם[. ו באות גם ]וראה וכו' הארץעמי

 חברת )תקנות תורה של ררנה כךובקונטרס
 ח[(. אות א ]סי' דאורייתא""תסכין

 גדול טלית ללבוש מחויב החבורה מבניכ"א
 ארבע של ובגד התפלה, בשעת כהלכתומצויחן
 כל מלובש יהי' ובו וכדין בכשרות נעשהכנפות
 וכו'. החברה תוך אל יבוא לא בזה והמקילהיום.

 וכו'. ציצית לפ' מקושש פרשת נסמכהלמה

 ד( אות ג מאמר )שבתות, יששכר בני בס'ראה
 ברכו המדרש דברי את בזהשמבאר

 עייש"ב. במקושש. וקדשובעטיפה

 אפילו כונה צריכות מצות הפוסקיםלרוב
 וכו'. דרבנןמצות

 והנה ד"ה )בהקדמה הלולים קדש פרי בס'עהן
 פקותיך ררך ס' ובהקדמת ואילך( תביןבזה
 ב(. )אות א'הקדמה

 סד-סהעמ'
 כלימוד ימעט הללו מנהים נ"לובתנ"ך
 כרכא ושהוא פירש"י חוץ הפשטניםפירושיי
 הפשט... בעלי שאדי משא"כ ביי...דכולא

 ההגיון. מן בניכםמנעו

 אמרתי ע=נ : ו( אות )פי"ב נמם מלק בס'וכתב
 מקום נתתי היום שעד הגםכעוניי,

 מתנ"ך הפסוקים בפשטיות הפשט בעלילפירושי
 זה הנה פשוטו, מידי יוצא מקרא איןכמשארז"ל

 בפירושי שנערוריות וכמה כמה שראיתיהיום
 ילמוד לא דרך על המשכיל מהפשטנים,הרבה
 58רעם"י אם כי הפשט מבעלי שונים פירושיםלבנו

 חז"ל דברי בשרד אשר הקדמונים פירושיוכדומה
 קרוב הנעימים בדבריהם וייפוהו הפסוקיםפשטי

 מקום בכל חז=ל מדרשות ומחבביםלפשוטו,
 יפוצץ כפטיש התורה כי תדרש, הדרשהבאומרם
 להתחכם החושבי' הפשט בעלי אלו אבלסלע

 חז"ל, מדברי לגמרי הפסוקים ולהוציאבחכמתם
 מה לדעתי וזה מזה, בניכם את תרחיקוהרחק

 וזאת ההגיון. מן בניכם מנעו רז"לשהזהירו
 מנהגינו על תמהתי מעולם אשר ג"כלדעתי
 גנינו את מחנכים אנו כאשר קדמוניותמשנים
 פירוש עמהם שלומדים אחר תיכף אזילתורה
 ללמוד מתחילין שבתורה פרשיות מאיזההמלות
 ועלה לפלא. בעיני הזה הדבר והי' גמרא,עמהם
 כל כסדר הנער עם ללמוד שמהראויבדעתי
 וכאשר בהם, מורגל שיהי' עד גמירא עדהתנ"ך
 זה ויהי' גמרא ללמדם יתחילו במקראיתרגל
 הגמרא. של המו"מ תיכף להבין להם נקלהדרך
 בהתחילם בניי עם הזה בדרך להחגהג בדעתיוהי'

 העמהים וי4 בספר מצאתי וכן ספר,ללמוד
 מנהג בעיני לתימא יהי' ז"ל, שממיל מוה'להנהון
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 ונתחשבתי וראיתי שבתי אבל שכגולה.אחינו
 בישראל הבוחר ה' ברוך וברכתיבדעתי

 מן בניכם מנעו אמרו חז"ל כיובמנהגיהם,
 תיכף הנער את ולחנוך ללמד יש ע"כההגיון,
 בשותא בקי להיות השכל פרח להציץבהתחילו
 שיהי' עד שבע"פ בתורה חז"ל ומדרשותדחכמי'
 להבין ידע ואז המקראות, פשטיות בלבותקוע

 קבלת עפ"י נבואה ודברי המקראותשטחיות
 המשכיל ההגיון, מן כניכם מנעו רז"ל וג"שחז"ל.

יבין

 דף השחר, תפלת פ' )על תרשימה מנידובסי
 ההגיון מן בניכם ומנעו . ]ד"הן ע"ב(כ"ח

 המקראות בקטנותם אותם ילמדו שלארח"ל
 קבלתם, עפ"י חז"ל דרשות מבליכפשוטם
 חז"ל קבלת בלי במקרא כך לקרותדכשירבו

 התורה ללמוד אח"כ כשיבואו הנהבדרשותיהם
 יהי' המקראות בפירושי חז"ל בקבלתשבע"פ
 וכקל כמקראות, זה ולהסכיל לצחר כעיניהםקשה
 עמי עני ראיתי הגבר ואני להתפקר ח"ויבואו
 ונזכרתי מעשה ראיתי משיחא, עקבות הזהבדור
 אבותינו מנהגי היטב הבנתי עי"ז אשרהלכה

 יכול כשהתינוק הנהיגו אשר הללובארצות
 מתחילין תיכף בחומש פסוקים איזהלהתבונן
 מהמחברים כמה והנה גמרא עמוללמוד

 שעפטיל מ' הגאון ובפרט ע"ז, צווחוהראשונים
 עם ללמוד יותר רטוב ונתב העטופים וו*בספרו
 בקל ואח"כ סוף ועד מראש המקרא כלהתינוק
 בעקבי לך צאי אומר ואני בגמ' התבוננות לויהי'

 כל שהנהיגו נפש נוהי לאבותינו אשריהצאן,
 חז"ל דברי התינוק בפי תיכף שגורשיהי'

 לידי יבואו ולא שבע"פ, תורה מסיניבקבלתם
 נפש את השומרת שבע"פ התורה היא כיוכו'.
 גם דרכו עפ"י לנער וחנוך רע, דבר מכלהאדם

 ממנו. יסור לא יזקיןכי

 חזי(: תא תורה ד"ה ת, )מע' הטרה רגלוכסן
 אחד כאות אפילו מאמין שלא..כל
 לי )נראה וכופר מכחיש נקרא התורהמאותיות
 לצורך שהן וכתיב וקרי ויתרות כחסרותאפילו

 שגו הפשט מבעלי ורכים התורה. מנעלמותגדול
 הודע בלא הי' כי בעדם יכפר הטוב והשםבזה

 הנפלאים(. וסגולותיה התורה נעימותלהם

 חברת )תקנות תורה של דרכה כךובקונטרס
 ד[(. אות ג ]סי' דאורחתא""תמכין

 רכותינו כפירושי לימודם יהי' מקראמלמדי
 נשען ישראל בית כל אשר נפש נוחיהקדושים
 וכיוצא. ורד"ק רשב"ם פירש"י כגוןעליהם,
 תנ"ך ללמוד רגלו כף נסתה אשר המלמדלאפוקי

 כעת נתהוו אשר זרים בלשונות שוניםבפירושים
 בעוה"ר, יעקב לבית ממאיר ולסילון מכאיבלקוין
 יקבל אפי' מעליהם ההוא המלמד ירחיקוהרחק
 חזקה כי ההם, בפי' עוד יעסוק שלא עודעליו

 מקולקלים מעשיושכל

 סהעמ,

 הכוונה התחלת שהיתה הראשוניםבדורות
 כויכוחים... אמונתימ להכריח כדילש"ש
 שהרעיים וכמו היום... וידעת המ"ע"חם
 אשר האמונה יעב"ץ... מהר"י החסידארץ
 לזה אששי ושכל גבול... לו אץ ירושה...היא

 גבול...יש

 האמור .מכל . ז(: אות )פ"ה גנים מסקבסי
 לחקור הישראלי לאיש שאסורתתבונן
 בארץ אשר מהקדושים תשאלני ואם .בחקירות
 והרב ז"ל הרמב"ם ומרן גאון ר"ס ה"ההחיים
 ראו פשוטו עפ"י תדע ודומיהן, בחוה"להחסיד
 ונתרבה כימיהם בעוה"ר שהיו ושמדיותגזירות
 האומות גזרו וגם הגזירות, ידי על הדורותפרצות
 והוצרכו הדת בעניני עמהם להתווכח פעםבכל

 ללמוד שהוצרכו הסנהדרין כעין כ"זללמוד
 הוצרכו עם ולהמון החכמות שארי וכ"שכישוף
 יתפארו ולא מדע בכל בקיאים הם כילהודיע
 ויחשבו בחכמות להם שאין עליהםהמפתים

 ד"ת. מהם יקבלו ולא חכמה מכלשלולים

 אז שהיו אצלינו, מילין לאלקי עוד ישוהנה
 החמישי באלף התוהו מעולםנשמות



 החייםלעץ סה( )עמ'הוספות ודרךהקדמהרלח

 להחיות התיקת מעולם הנשמות היוומעטים
 ב' תוהו אלפים ב' רז"ל מ"ש ידעת וכברהדור,

 אלפים ב' אשר ידעת וכבר וכו', תורהאלפים
 שנה מ"ח בן כשהי' אברהם בימי נסתיימותוהו

 בוראו את אברהם הכיר שאזשאמרז"ל
 אלפים ב' התחילו והלאה ומאזכמשארז"ל,

 באו החמישי באלף הזה המר בגלות והנהתורה
 בסוד באו תוהו אלפים ב' של הנשמותלעוה"ז
 טבעם ולהיות התורה ע"י להיתקןהגלגול
 בעולם לעולם שבא אברהם כמשפטבחקירות
 ע"י עולם לבאי והודיע ומצא וחקרהתוהו,
 ממ"ה אליו שנגלה עד ית"ש מציאותוחקירתו
 התחלת עכ"פ בתורה חלקו לו והודיעהקב"ה
 נחלת זה אין אבל החקירות ע"י הי'התיקון
 בשום זה לעשות שלא בתורה הם ומצוויםישראל
 עוררתיך כאשר יעשנה הוא נפשו ומשחיתאופן,

 שרמזתי ענינים ושאר טו"ר הדעת עץברמז

 בהתחלת ז"ל הרמב"ם מרן דברי את ראה נאלך
 אשר הוא אך באריכות[ בפנים ]עייןספרו

 במופתי הרבה חקר ז"ל שהרמב"ם דהגםדברנו
 רק הי' הוא המציאות, אמונת על גםהפלוסופים
 מתווכחים היו אשר לאפיקורסים תשובהלהשיב
 רבים להיות וגם המלכים, אצל קרוב בהיותועמו
 )ומטעמים חוק עברו ההם בימים גם עמינומבני

 בעצמו ז"ל הוא אבל יתבאר(, ועוד לעילשכתבתי
 מציאותו על לחקור התורה מדרך זה שאיןמודה

 שאסור טו"ר הדעת עץ בחי' שהוא)וכמ"ש
 המ"ע ע"כ כרגע(... ולהפכו לטוב הרעתלהטות
 אומן אמונת רק הוא אלקיך ד' אנכישבתורה
 הלזה בספרו ז"ל הרמב"ם מרן ע"כ חקירהמבלי
 רק הביא התורה ומשפטי לדתי מיוחדשהוא
 ית"ש הבורא מציאות שיש ולידע להאמיןהמ"ע

 בחקירה. מופת שום הביאולא

 אות המחשבה )חלק יא מל"ח פקודיך דרךובש
 הרע לדעת הרומו החמ"ץ .רמז . ואילך(ד

 בחקירות לחקור וחלילה ישראל ברשות ימצאלא
 תמים רק השילוח( בדרך )אפילו כוזבותודעות
 ושלימות הפשיטות בתכלית אלקיך י"י עםתהיה

 רבא וכמ"ש ומצותי', התורה חלקיבהתבוננות
 ישרים תומת בן כתיב בתמימותא דסגינןאנן

 מזה ידידי תדע מזה לדבר באנו וכאשרתנחם
 המשענת בקצה נגיע לבל הפלסופיאלהרחיק
 כאשר ותבין, לך ארמוז והנה הלזה. הרצוץהקנה
 יבא והנה הבורא מציאת על לחקור הפלוסוףיבא

 ח"ו יצייר וכן נמצא, הוא אם לחקורבחקירתו
 הסותר, חלקי בכל החוקר החוקר )כדרךההיפך
 לרעת דעתו מטה המציאות בצד חוקר כאשרהנה
 יצייר וכאשר הטוב, דעת מיקרי לזה הנההטוב
 השכל( )בדחיית הדעת זה שיסתור הגםההיפך
 לרעת דעתו מטה הוא שעה לפי בחקירתועכ"פ
 )וזה ורע טוב הדעת עץ מיקרי החקירה א"כהרע,
 ע"י לתקן ונצטוינו אדה"ר, של החטאדמיון
 חקירה שום בלא אלקיך י"י עם תהי' תמיםהתורה

 ח"ו(. כרגע ספקובלא

 לומר ברוחך מבהל בהיותך לדחות תבקשואל
 חסידים היינו הוא הקודמים כתמשל
 סעדי' ורבינו חו"ה בעל החסיד כגוןהראשונים

 זה כי פשוטו עפ"י תדע הקודמים, כת ושארגאון
 להאפיקורסים להשיב להם הצורך מןהי'

 יש ועוד הקרמונים. בימים להם שהי'בויכוחים
 הקודמים כת עניני לתרץ חבילות חבילותבידי
 וגם התוהו, עולם בסוד הה' באלף אזלהיות
 להם באפשרי הי' לא והפיזור הגלות דוחקמחמת
 האלוקית ענייני עם להמון להטעים הדורלחכמי
 העניינים הלבישם מבלי ההגשמהולהרחיק
 בתורה יתרצו למען לזה, צריכיןבחקירות
 לי"י לעשות כעת להם הוה הדבר והי'ובעבודה

 אלקינו לי"י בנסתרות עוד תעמיק וכאשרוכו'
 בדורות שהי' יעב"ץ מהר"י החסיד מ"שתתבונן
 אשר החוקרים אותן כל שראה והעידהשמד
 כבודם המירו השכל, חקירות על אמונתםהעמידו
 אשר הדעת וקלי ונשים הזעם, ביום יועילבלא
 מאבותינו ירושה ובקבלה בשמיעה אמונתםכל

 הגדול שמו וקדרנו בצרוף ונבחנו בנסיתעמדו
 לקרב בעניי אני ואמרתי וישפוט. י"י יראוהנורא,
 מדרך לו בא שאמונתו דמי השכל, אלהדבר
 בעל הוא אנושי השכל הנה אנושי, שכלחקירות
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 גבול לאמונתו גם להיות יוכל הנה וגבול,סוף
 מי משא"כ וכיוצא. ומונע מניעה איזה לוכבייבא

 ירושה והיא הקבלה מדרך הואשאמונתו
 יוצרינו הבטיחו אשר מאברהם ובפרטמאבותינו,

 אשר למען ידעתיו כי בתורה עליו וכתבית"ש
 י"י, דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו אתיצוה
 אשר בניו את יצוה אשר למען נאמר לאהנה

 יצוה שהוא הכתוב שיעור הי' דאז י"י דרךישמרו
 הבטחה היא ושמרו ומהכתיב שישמרו,אותם
 ישמרו, אשר ודאי והמה בניו את יצוה הואכאשר
 כי ית' הוא וז"ש הקבלה ביותר להם תספיקכי

 לבניו ישפיע והוא הדעת בו השפעתי אניירעתיו,
 דור וכן לבניו שלו הדעת ישפיע הנהבציוויו
 הראשון מדעת בקבלתם תלוים כולם דוראחר
 מא"ס, הוא הדעת ואותו לאברהם, הש"ישנתן
 ומסגי מהאבות הקבלה מצד שמאמין מיע"כ

 כל ירצו אפילו לאמונתו, סוף איןבתמימות
 יאבה לא מהאמונה למונעו שבעולםהמונעים

 אליהם. ישמע ולאלהם

 כי תבין האמת חכמי בסוד תבארגאשר
 חקירתו מצד לאדם שנגמרהתבוננות

 כיון בעיניו הדבר שראה העין ראות כמוהוא
 כמו הוה א"כ במופת החקירה מצד עליושעמד
 דברי את אני רואה בגמ' )כמ"ש הדברשראה
 האזן שמיעת נק' בקבלה שהוא והדבראדמון(,
 אזנך עשה ועתה לו שספרו מה באזניוששמע

 בגבהי ידע' כאשר חכמה, דבר ושמעכאפרכסת
 בו אין אז"ן בחי' אלקינו לה' בנסתרותמרומים
 ע"כ שבירה, בו הי' עינים בחי' משא"כשבירה,

 יגיע ראי' מיקרי רזה החקירה מצד שאמונתומי
 מי משא"כ מאמונתו, ויפול לאמונתו שבירהלו

 וז"ס שבירה. בו אין האז"ן שמיעת מצדשאמונתו
 ומיתה שבירה אין דבשמיעה נפשכם ותחישמעו
 להיות תבין, ומעתה י"י. בסוד להבאיםכנודע
 ע"כ התהו, מעולם הנשמות רוב החמישיבאלף

 הרצרכו ההם בימים בארץ היו אשרהגדולים
 בחקירות אמונה ע"י התורה אל העם אתלקרב
 כאשר בזה"ז משא"כ העין, ראיית בחי'שהוא
 האריזתן מזמן הימים שבעת אור לנו השי"תהאיר

 מחויב אמונתנו עיקר התיקת, עולם שלבנימות
 ותעמוד הקבלה, היא באזן השמיעה מצדלהיות

לעד.

 למה מעט בינה להשכילך דברינו הגיעו בהרעד
 בזה, עוסקים הדורות מחכמי כמההי'
 עת שמים לשם כוונתם קטת מעטהראתיך
 החסיד מ"ש עוד ותדע )הג"ה. וכו' לי"ילעשות
 בתורה מ"ע הזה בענין שהחקירה חו"הבעל
 כזאת לעת הנה וכו', אל והשבות היוםוידעת
 אזי האמת, חכמת ידיעת ע"י הוא המ"עקיום
 ית"ש, מציאות אמיתיית בלבנו אומן אמונתתקבע
 והבטיחנו תורתינו, עיקר היא הזאת החכמהכי

 עולם אלקי את נדע התורה שע"י ית"שיוצרנו
 הנ"ל החסיד והרב אומן. אמונת וב"שב"ה

 אל ובמקומו בזמנו לש"ש בכוונתו לדברהפליא
 לדעתי לך אבאר ובסמוך יותר, לבאר ממניתקוה
 כמה ואעפ"כ תבין(, ואתה בזה, הרמב"םדעת
 בדורות )גם חורתינו לקנאת מהקנאיםוכמה

 את להרחיק רמלראה ארץ הרעישוהראשונים(
 הרשב"א בתשובת חזי פוק מזה, ישראלנפשרת
 עבור שלימה מדינה הגולה מהקהל הבדילאשר
 לדורותינו סמוך זה מ"ש חזי ופוק הענין,זה

 מהרש"ל הגאון שנה( מאות לשלש)קרוב
 מאד האריך איך מהרמ"א להגאוןבתשובותיו
 בדבריו הביא אשר על מהרמ"א להגאוןלהוכיח
 אריסטו, מספרי אחת( תיבה )לביאור ראי'איזה
 ואנן הדבר. על א"ע הכפצל כמה מהרמ"אוהגאון
 הרשעים אשר אלה בדורותינו אבתרי' נענהמה
 והמה לגמרי, והמצות התורה עול פרקוהללו

 . חכמינו דברי עלבוזים

 יסוד המדע ספר ספרו התחיל ז"להרמב"ם
 שיש לידע החכמות ועמודהיסודות

 ז"ל הרמב"ם מרן שרצה הגם הנה וכו', מצוישם
 כאשר בר"ת הנכבד השם ספרו בתחלתלרמוז
 למה בכוונתו להתבונן יש עכ"ז המפרש,כתב
 הלא הכא בעי מאי חכמות החכמו"ת, ועמודכתב
 וה"ל חכמות, ולא התורה דיני לבאר ספרוכוונת
 הוא אך הדת. ועמוד או התורה ועמודלומר
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 הגם הגדול, הרב משמיענו גדול דברלדעתי
 מציאות בשכלו להמציא הוא גדולהשחכמה
 עמוד עכ"ז הדת, עיקרי שאר וכן במופתהש"מ
 לנו המסורה הקבלה באמונה לידע החכמותויסוד
 האמיתית חורתינו ובאמונת ונביאינו אבותינומפי

 היוצר המציא אשר העולם וחידוש הבוראמציאת
 להאמין ישראלי איש כל זה כי מאין, יוםכל

 הוא הפלסופי' וחקירת חקירה, מבלי אומןאמונת
 לאיש אסור וגה כמש"ל, טו"ר עה"דבחי'

 סיני הר על אבותיו רגלי עמדו אשרהישראלי
 רב מהערב )ולא ישראל מורע באמת שהואומי

 האמונה בעיקרי יסתפק לא והגבעונים(הךמלקי'
 רק חקירה, מבלי מאבותינו לנו ירושה זהכי

 ידעתיו כי אברהם על הש"י כמ"ש בטבע,ירושה
 וכמש"ל וכו'למען

 חטאים יפתוך אם הקורא, ידיד לך אומררהנני
 הומן ולבלות פלסופיות בחקירותלחקור

 י"י בתורת זמניך ותבלה- סיב רק תאבה, אלבנה
 הצלחת בהן אשר ורבא דאביי ובהויותובמצותיו
 לבך ישיאך ואל ובבא, בנה לתחי' להטותההנפש

 הדרך בזה הלכו אשר מהקדמונים כמהבראותך
 בעל והחסיד ודעות אמונות בספרו גאון ר"סכגון
 שגם ידידי תדע המורה, בספרו הגדול והרבחו"ה
 להאפקורסים תשובה להשיב רק עשו לאזה

 להעמיד זה עשו לא אבל וכמש"ל, וכו'שבימיהם
 ביותר כי הדת, יסודי אמיתיות בעצמםבלבבם
 הישראלי לאיש האמונה תמוט בל יתדהוא

 ורגו שחק וכמה החקירה. ע"י מהאמונהבקבלה
 בספרו יעב"ץ מהר"י הקדוש החסיד החוקריםעל
 בדורו ראה אשר הנ"ל החסיד והעיד החיים,אור
 ג"כ לוה שאמרנו והטעם כמש"ל, וכו' שמדשל

 עוד צמאונך לרוות תרצה ואם עיי"ש לעילכתבנו
 לדבר שם הפליא חס"ל הרב כהקדמתעיץ

 הרב ובספר החיים ובספר עיי"ש הצחבמשלו
 גו"א... בעלהגדול

 הרב הנה אמרתי אזי הנ"ל והאמת הדבריםאחרי
 גם לדבר שהפליא הגם הרמכ"םהגדול

 המינים לתשובת עשה כ"ז הפלסופיאבחכמת

 שהכינו הלו בספרו אבל לעיל, שכתבתיומטעמים
 דבריו פתח הישראלית התורה לדיני יסדווגם
 שיש לידע החכמות ועמוד היסודות יסודיאיר
 לידע רק היא החכמה עיקר החנו וכו', מצוישם

 לחקור בדבריו צוה ולא אומן אמונתבידיעה
 בקבלה היינו לידע רק הידיעה עלולעמוד
 חכמה והוא המאמין, בלב אומן אמונתאמיתיית
 וכמש"ל. סוף מבלי האמונה תהי' שאונפלאה
 במריין בו דיבר י"י רוח אשר עודותתבונן
 ועמוד היסודות יסוד שכתב נ"להרמב"ם
 הקבלה לפי גם מלתא יציבא הנה כיהחכמות,
 החכמה ספירת אשר הספירות, בקדושתהקדושה
 חכמה והנה אין הנק' הכתר היינו תמצא,מאין

 על בעמדו השכל שמקבל מה נקרא)באדם(
 דבר היינו החכמה מן למעלה נק' ואמונההמחקר,
 החכמה במושכל העיון במחקר עליו יעמודשלא

 שהוא כיון כוה דבר הנה האמונה, בדרךויקבלהו
 בחי' לו יקראו אשר שמו זה החכמה מןלמעלה
 לך יתנו כתר בקדושה אומרים אנחנו )ע"ככת"ר
 בחי' היא החכמה מן למעלה אמונה היינווכו'
 לכתוב וזכה רבינו על רוה"ק הופיע הנהכתר(
 היינו וכו' לידע החכמות ועמוד היסודותיסוד
 עמוד והוא אמונה, בדרך לידע רק לחקורשלא

 תמצא מאין החכמה כילחכמה

 בני שלמה ואתה בנו לשלמה צוה דהע"הרהבה
 וכו' שלם בלב ועבדהו אביך אלקי אתדע

 להאריך אכ"מ הנה וכו' י"י דורש לבבות כלכי
 דהנה ותדע תשכיל דבר ממוצאבדקדוקים
 אלקים היינו למשכיל יובן אלקינו תיבתבאמרינו
 אלקים, הוא אשר בשכלינו בעצמינו השגנואשר
 קבלה מדרך אלקותו השגת הוא אבותינוואלקי

 הגם בני שלמה ואתה דוד אמר הנהמאבותינו.
 מיני בכל מושלם וגדוש מלא שלמהשאתה
 השגת רק היינו אביך אלקי את דע עכ"זחכמות
 רעבדהו שלימה באמונה הקבלה מדרךאלקותו
 שלם, בלב עבודה זה אין בחקירה כי שלם,בלב
 המחשבה העיון להטות שצריך רמזנואשר

 עכ"פ העיון בשעת א"כ ולהפכו, לטובבחקירה
 כי אמרו והתבונן הענין הבן שלם. לבב זהאין
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 לב לך יש אם לך ויונעם י"י דורש לבכותכל
 מקבלי החכמים רגלי עפר את תנשק ידידימשכיל
 עיניך יאיר והש"י דרכיך, את ותצליחהאמת
 י"י יוליכם עקלקלותם והמטים ועבודתובתורתו

 ישראל על ושלום האון פועליאת

 המצוה כרמז אומר הנני האלה הדבריםעפ"י
 הוא הנה עליו, עובר אינו הקדש שלחמץ

 חקירות כגון בארץ אשר הקדושים לדברירמז
 ר"מ הגאון וחקירות האמונה בעניני חו"הבעל

 ובודאי לש"ש כוונתם היתה כי ודעות,באמונות
 אותן בו שנצטערו ודבר נפש, יסכנו לאדבריהם
 שדעתי )הגם התמימים בהם יכשלו לאהצדיקים

 לזה א"צ האמת בחכמת הש"י שחננו מיבזה
 ידיעה לו שאין מי וגם בדורותינו. ובפרטכלל,

 בדורותינו עם להמון לאסור דעתי האמתבחכמת
 הפוקרים הרשעים להיות האמונה בחקירתהעיון
 הרע חלק התגברות יש הנה חיל, גברו גםעתקו
 בעצמה והחקירה בעוה"ר, כעולם טו"רמעה"ד
 עשו הללו שהקדושים כיון עכ"ז עה"ד. בחי'היא

 בעסוק להפסד כ"כ לחוש אין כמש"ל,לש"ש
 עכו"ם של חמץ שנ"ל( מה זה בדבריהםהאדם
 בחקירה לעסוק יצטרך אם היינו עליו, עובראינו

 עובר אינו שעה לפי אפיקורס לעכו"םלהשיב
 בשני הדעת להטות בחקירה לדבר ומותרעליו,

 בזה. ודי מכונו על האמת להעמיד בכדיהצדדים

 אלו', מציאות להאמין כה, מ"ע שם עוד]וראה

 ב[ אות הדיבורחלק

 אפי' יט(: אות ה מא' )סיון, יששכר בניוכסי

 נוגעים שאינם בדברים ואפי' חכמיםבדברי
 דברים בדבריהם אומרים )ואפי' הדתלעיקרי
 תלמיד אותו כמ"ש האנושי לשכלהמנגדים
 אנחנו מחויבים אעפי"כ וכו'( כביעתאהשתא
 חילוק, שום כלי כראי' כמו כשמיעה כ"כלהאמין
 מן יותר בלב פעולה הראי' ותחקוק תפעלולא

 בדברי חובתינו הוא כך אם והנההשמיעה.
 ובפרט בתורה המבוארים בדברים מכש"כחכמינו
 הש"י, מציאות הדת לעיקרי הנוגעיםבדברים
 ע"ז לחקור וחלילה חלילה ועונש, שכראחדות,

 ויאמר לש"ש כדומה כוונתו אם אפילוכחקירות
 כמופת הענינים לו שיתאמתו כדישכוונתו
 יכריחנו שאפי' עד אמונתו בזה ותתחזקהשכליי
 בו יפעול לא דת על להעכיר ח"ו מכריחאיזה

 הדברים נשתקעו הדעת, על יעלה לא זהמאומה,
 רוח נאמן עד לי ואעידה להיפך ותהי נאמרו,ולא

 הי' כאשר העיד יעב"ץ מהר"י הקדושהחסיד
 החקירות אותן כל ופורטוגאל בצרפתבגזירות
 כמופת האמונה על ועמדו כפלסופי' חקרואשר

 הדעת וקלי זעם, ביום כבודם את המירוהשכליי
 שם קדשו כקבלה רק הוא אמונתם אשרונשים
 )הג"ה במהרה דמם ינקום הש"י והנוראהנכבד
 המה החיים בארץ אשר הקדושים מן תשיבניואל
 ודעות אמונות בס' גאון סעדי' ר' בספרתם,הלא

 כי והרמב"ם, הלבבות חובת בס' הקדושוהחסיד
 הדור את לקחם שהוצרכו כמוס סוד בזהיש

 הוראת והיתה חשך בבחי' שהי' החמישיבאלף
 על לעמוד שהוצרך אבינו אברהם כעניןשעה,

 ולהעמידם עולם לבאי להראות בחקירותהאמונה
 הדור שהי' כית האנושי, במחקר האמתעל

 התהלך וא"ל לחלקו הש"י בחרו והנהבחשכות,
 והנה והבן(. חקירות בלא תמי"ם והי'לפני

 שנתאמת הדבר דהרי לזה, מנגד השכללכאורה
 לעין הנראה דבר כמו הוא השכל עפ"יכמופת
 שהוא לו לומר השכל את להטות א"אאשר
 בדבר בדומה כ"ה בעיניו, שראה ממהבהיפך

 בראי' )שהוא מופת ע"י בשכל לאדםשנתאמת
 וכן השכל, ראות או העין ראות לי דמהממשיית
 ראי' בשם השכל הבנת על לומר חז"להשתמשו

 וא"כ אדמון(, דברי את אני דואה שאמדוכעץ
 הקבלה שמוע"ת מצד שהאמונה לומר יצדקאיך
 ראיי"ת מצד הבאה מהאמונה יותר חזקההיא

 המופת. בחקירותהשכל

 האמונה דהנה לבכי, עם אשר את לך אומרוהנה
 המעמד עד שמעיית הקבלה מצד היאאשר

 האש מתוך ית"ש קולו שמענ"ו אשרהנכבד
 כיון ההיא האמונה הנה אלקיך, הוי' אנכיבאמרו
 סוף. זו לאמונה אין הנה ית"ש א"ס מצדשהוא

 האנושי מחקר מצד הכאה האמונהמשא"כ
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 האמונה הנה סוף, יש האנושי לשכל הנהבשכלו
 מכריח איזה ח"ו כשיבוא בסכנה היאהזו

 מצד שבאה כיון האמונה, מן ולהטותולהכריחו
 לבעלי הוא נחמד כי הדבר הבן סוף לו שישדבר
 בסוד י"י בסוד להבאים דנא מלתא ויציב"אשכל

 עולמות בונה סי' שהקב"ה לחז"להמקובל
 ומי לי. הניין לא ודין לי הניין דין ואמרומחריבן
 בגבהי אשר ידע האריז"ל גורי ע"י מים יצקאשר

 שהוא עיני"ם בבחי' הי' השבירה סודמרומים
 הגמור התיקון ה"ס אז"ן בחי' משא"כ ראי',בחי'
 האמונה תתבונן ומעתה מדע. למביני הואנודע
 הגה האנושי המחקר חקירת מצד הואאשר
 ח"ו בנקל )וכמש"ל( בעינים ראי' כמו ראי'נקראת
 האמונה משא"כ שבירה, בה ליפוליכול

 והיא התיקון מעולם הוא אז"ן בחי'המקובלת
 שמע"ו וה"ס ישראל, לזרע לעולם לעדמקויימת

 נפשכם.ותחי

 שלמעלה האמונה מענין הרבה שם האריך]רערד
 תשכיל ומעתה :[ דבריו ובתוך השכל,מן

 שעמדו ישראלי איש עבודת כל פרי דזהותדע
 באמונת להאמין סיני הר על אבותינו ורגלירגלינו
 ונלמד חקירה, מבלי התור"ה דברי כל אתאומן
 בשעת וה דלבעבור וי"ל אבינו מאברהםדעת
 דומה משה של פניו קלסתר הש"י צר תורהמתן

 ההר, מן י"י אליו ויקרא כמשארז"ללאברהם
 תאמר כ"ה אח"כ לפרש ויש אברהם זההה"ר
 בי"ח הן אביהם, כאברהם יתנהגו כ"הלבנ"י
 ונשים הדעת קלי פשוטים אנשים המהיעק"ב
 ישרא"ל בנ"י והן בחכמה, לחקור שכל להםשאין
 לחקור מעתה להם אין הגדולים, השכלייםבעלי
 הוא איך והלכותיה וסודותיה תורה בדברירק
 חלילה אבל בזו, או זו במצוה וההלכההדין
 חקירות התור"ה יסודי על להמציא זמןלבלות

 להם תאמר כ"ה תאמר, כ"ה וזהבמופתים
 הה"ר, שנק' אבינו אברהם כעין כהשיתנהגו
 בשכל, המחקר על לעמוד שא"א דבר בי"יהאמין

 .וכנ"ל

 ובדברי קדש במקרא הביאור אל נבואועתה

 בדרוש מאמרינו ראש הוא אשרחז"ל
 את רואים הקולות את רואים העם וכלהלזה,

 מעת והלאה שמהיום לבניו הודיע למעןהנשמע..
 באמונת להתנהג אנחנו מחוייבים התור"הנתינת
 ולילה, יומם נהגה ובה התור"ה, ביסודיאומן

 חורתינו )כי אנושחת חקירות לחקור לנווחלילה
 עפ"י והוא האנושי( המחקר מן למעלההוא

 לאמונה, משתמש אינו הראות שחושהקדמותינו
 שגם השכל בצפיות אפי' או לעין הנראה הדברכי
 דברי את אני רואה )כענין הראות חוש נק'הוא

 ראיה רק אמונה לשון תצדק לא בזהאדמון(
 המשתמש הוא השמע וחוש הוא, שכןוידיעה
 ולמען אליו. הנאמר ומאמין שומעלאמונה,
 שזה התור"ה נתינת בעת ידידיו לבניו זההודיע
 חוש שגם להם הראה הנה התור"ה יסודיהוא

 העיקר הוא זה כי השמע, לחוש נשתמשהראות
 המעיין ואתה נפשכם ותחי שמע"ולתור"ה,
 ותתבונן אלה בדברי ותתבונן שכלך עינילטוש

 דעים תמיםמפלאות

 ויקחו ד"א )ד"ה תרומה פ' דגלה אנשאוכסי
 משה לנו צוה תורה הה"ד תרומהלי

 האדם צריך הי' תורה ניתנה שלא עד ..(:כו'
 הבורא מציאות ענין שיבין עד בחקירותלהתבונן
 כמשארז"ל א"א שעשה כמו ויכולתו,ואחדותו
 תאמר אמר דולקת בירה שראה לאדםמשל

 הבירה בעל עליו הציץ מנהיג, בלא הזושהבירה
 שהוצרך מובן והענין הבירה בעל הוא אניואמר
 את בשכלו המציא אשר עד בחקירותלחקור
 אצל הוא שהלך נקרא וזה הבורא,מציאות
 אל עלה ומשה נאמר אדונינו במשה וגםהבורא.
 בהצטרכו הגדולה השגתו לפי שהגםהאלקים,
 הוצרך עליונה במרכבה למושכל ממושכללילך

 תורה משניתנה אבל והרב, העצום בשכלולתפוש
 בה כי התורה, ע"פ מושגות הן השגותכל

 בראשית יוצר של נסתרות גנזי כלמבוארים
 אין עד למושכל ממושכל יתעלה בהוהעוסק
 עזבו אותי הלואי חז"ל דברי בפי' וזמ"שחקר.
 על בחקירות לחקור שהרוצה שמרו,ותורתי
 שמכוין הגם הנה והשגחתו ויכלתו הבוראמציאת



רמג טובועשה גגה( לגמ'הוספות מרעסור

 הדבר ביאדנו כאשר י"י, חפץ באלה לאלש"ש
 אליו יבוא התורה בעסק רק גנים, מעיןבספרנו
 ויתבונן כנגדו, שכינה בתורה העוסק כל כיהש"י,

 הבן התודה ע"י הכל ורוממותו ויכולתומציאותו
הדבר.

 אברהם הי' אחד ח( אות )פ"ב שים מעיןרכסי
 עע"ז הפלגה דור בין נולד יחוסינוראש

 הבורא מציאות ללמדו רב ולא אב אז לו הי'ולא
 על שיעמוד בהכרח הי' והנה וגדולתו,יתעלה
 שאמר עד וחקר והבין בחקירה הבוראמציאות
 עליו שהצפן עד מנהיג בלי הבירה שתהי'שא"א
 והנה הבירה בעל הוא אני ואמר הבירהבעל

 ירעתיו כי הש"י אמר לעבודתו תשוקתומגודל
 ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשרלמען
 יצו"ה הוא אשר הבטיחו שהש"י וגו' ד'דרך

 ררך בודאי ושמרו אחריו בניו את יחבר()רצ"ל
 הדבר אברהם של לזרעו מיוחס שהוא מי שכלד',
 אומן אמונת מא"א בטבעו לו ירושה כברהזה

 א"כ ומופת חקירה מבלי שלימה אמונהלהאמין
 אבותינו ירושת האמונה מצד לנו שהיאהעבודה

 א"ס, מצד הוא הבירה בעל עליו שהצען א"אעד
 משא"כ מכריח שום ע"י סוף זו לאמונהואין

 מצד באה האנושי השכל מצד הבאההאמונה
 ע"י וסוף גבול זו שלהאמונה וסוף, גבולבעל
 לוח על וקשרם הדברים הבן וכיוצא מכריחאיזה

 נפלאות ותראהלבך

 לידי שבאים כיון . ז(. אות )פ"ה שםוערד
 ומצותי' התורה חוק עוברים הנההחקירות

 לומר טעות לידי לבא האדם יכול מזה הנהלגמרי,
 אבל בידו תעלה וזה וזה אטעה ולא אקראאני
 כתבנו אשר אלה בדברינו תתבונן אם תדעידידי
 הראשונה במצוה הנרמז הענין בכלל הוא זהשגם

 ממנו, תאכלו לא טו"ר ומעה"ד אדה"רשנצטווה
 העיד הנה . ולהפכו. טוב בדעת החקירההחנו
 הנפש מיתת תמות מות ממנו אכלך ביוםהש"י

 א"צ ישר הארם את עשה האלקים כיממקורה.
 לחקירה. א"צ שהמלאך כמו באלקות,לחקירה
 זל"ז שואלים הרי בעין, עין רואה שהמלאךא"ת

 בעין עין רואים אינם הנה כבודו, מקוםאי'
 להמלאכים צורך שיהי' מימיך שמעתואעפ"כ
 וכבר באמונה. עבודתם רק בחקירות,לחקור
 כי החכמה, השגות מן למעלה היא אמונהכתבנו
 . לאמונה וצורך ברעיון נתפס שאינו דברהוא
 שלו הכל אל המשתוקק החלק טבע הואאבל

 בשורשי אמונ"ה תיבת שורש )והנה אליוומתדבק
 מלשון והמשכה גדלות לשון ראינו מצאנולה"ק
 לגדלות, מקטנות שגירלה הרסה את אומ"ןויהי

 יודע מלשון ביושר המשכה הוא רז"לובלשון
 נהגרל שהשכל אמונה בחי' כ"ה יריו( אתלאמן
 הקרבת שום )בלי מאליו ולמקורו לשורשוונמשך
 שבעוה"ז העולמי' האש מן שהחלק כמוחקירה(
 ונוטה מתלהב הוא בעץ או בפתילה דבוקכשהוא
 גלגל שתחת האש ליסוד דהיינו וליסודולשורשו
 כל דהיינו מכריחו שהמכריח זמן כל רקהירח,
 לחזור יכול אינו המוגשם בדבר נקשר שהואזמן

 מוגשמים דברים עליו שתוסיף מה וכללמקורו
 בכל מפסידו אתה ופתילות עצים רהיינושבעוה"ז

 יברח טבעו על כשישאר משא"כ מיסודופעם
 המלאכים בנפשות הדבר הוא כן ולמקורוליסודו
 הנעלם מהשכל מושכלים המה ישראל,ונשמות
 לשורשם בטבע ומשתוקקים ונכספים רעיון,מכל

 ארם, ובני המלאכים בין הוא והחילוקולמקורם.
 השתוקקות, המונע עב חומר להם איןשהמלאכים

 וגסים עבים בעצים נאחזים הם בעוה"ז הםובנ"א
 יכבו ביותר רטובים עצים ירבו שאם עדורטובים
 הנפש תעסוק אם הדבר הוא כן לגמריהאש
 תכבה הנה וגסים חומריים בדברים שבאדםהזאת
 תעבודנה אם ואפי' השכליות, ממנהלגמרי

 ופתילות עצים עליה מוסיף אתה הנהבחקירות,
 באם כי לשורציה, לחזור תוכל ולא בהםשתדבוק
 ואז ליסודה חוזרת היתה עצים בלא מניחההייתי
 כשהיא משא"כ לכבותה. מכריח שום יכול הי'לא

 שהיא כיון בוערת שהיא הגם בעוה"זדבוקה
 מים עם מכריח איזה כשיבא ממקורה,פרודה
 הדבר הוא כן ממציאותה. תבטלנה יכבנהושלג

 הגס אנושיות בחקירות שכלו אור אתהמעכיר
 האור ענין שכל כיון אור, ראיתי חמותישיאמר



 החייםלעץ סה( )עמ'הוספות ודרךהקדמהרמד

 איזה כשיבא אנושית, שכל בגשמיותהעכיר
 שהעיד הסיבה היתה זאת לגמרי יכבהומכריח
 המירו החוקרים שכל לעיל יעב"ץ[ ]ר"יהרב

 השמד בשעתכבודם

 בביאור העניינים לך לבאר אני מוכרח עודאבל
 שאינם אותן א"כ לך יקשה כייותר
 מהראוי ג"כ לבם בשרירות הולכים ואינםחוקרים
 מכח הגוף מן נפשם ותצא בטבע למקורםשיחזרו
 סגולת הוא שזה ותתבונן תדע בטבע.התשוקה
 ית"ש מאורו שנתפשט' ומצותי' הקדושההתורה
 לעוה"ז, ובאת ממש ורצונו אלקי שכלכביכול
 שכל הם אשר ומצות בתורה הנפש בעסקהנה
 בעוה"ז גם במקורה דבוקה היא הנה ממש,אלקי
 קוב"ה כי מצמאונה הנפש שביעת והיאכגוף,

 בתורה בהידבק הנה הוא, חד וישראלואורייתא
 לכבות יוכלו לא רבים ומים בהש"י דביקותהוא
 בטבע והוא ישטפוה. לא ונהרות האהבהאת

 כי מכריח, שום ע"י תתפעל לא הישראליהנפש
 שביום המחבר העיד ע"כ הימים כל טבעהזה

 עליון לאל נפשם מסרו הדעת וקלי הנשיםהזעם
 כבודם המירו החוקרים משא"כ טבעם, זהכי

 והתבונן. ביןוכמש"ל,

 הוא הישראלי לאיש הנרצה העיקר לענין,נחזור
 מן למעלה הוא אשר אמונ"ה בדרךדוקא

 ד' לך יתנו כתר )וז"ש כת"ר בחי' והואהחכמה,

 ישראל עמך עם מעלה המוני מלאכיםאלקינו
 חקירה מבלי מאמין שהמלאך כמו וכו'קבוצי
 תתבונן האמור מכל ישראל(. כן כמווחכמה
 וכן בחקירות לחקור הישראלי לאיששאסור
 והי' לפני התהלך לאאע"ה הקב"ה שאמרמש"ל
 שהוא המילה מצות ציווי בשעת לו שאמרתמים
 אותו הקב"ה הוציא בזה הטבעי, משכללמעלה
 מהיום בזה וציוהו הטבע מחכמת זרעוואת

 עסק לך אין היינו תמים, והי' לפני התהלךוהלאה
 אחר לפני ההולך האיש כדמיון לפני לילך אםכי

 דרכך כך זה, הוא כי לחקור שא"צורואהו
 והי' ספק, שום בלי באמונה לפני יהי'והילוכך
 לההוא רבא שאמר )כענין לחקור שלאתמים

 שמתחלה וכו' דקדמיתו פזיזא עמא רא"למינא
 ברבות לקבל באפשרי יהי' אם לחקור לכםהי'

 בתמימותא דסגינן אנן רבא לו והשיבמצותי',
 וכו'. תנחם ישרים תומת בן כתיב חקירה()מבלי
 מבלי הדבר שמקבל מי נקרא דתמימות מזהמוכח
 ציווי שהוא תראה לפ"ז הנה באמונה(. רקחקירה
 אשר ד' קדוש לאאע"ה אפילו הש"י מאתגמור
 להיות רק עוד יחקור שלא וכו' ומצא וחקרחשב
 שהוא מילה במצות לו הנאמר והואתמים,
 והם אחריו, ולזרעו לו הניתנת החקירה מןלמעלה
 א"כ תמים להיות כמוהו הש"י מאתמכוונים
 והיא ד' פי את עבר הנה בחקירות להתהלךהבא
 שהוא יצרו יפתהו אם אפילו תצלח, לאבודאי
 ולא ארבה אני אמר החכם המלך הרילש"ש,

 לו. עלתה מה חזיאסור,

 לפרש ויש ]ד"הן: ואתחנן פ' רכלה אנשאוכסי
 ונש"ב אחר ישראל ועתה אמרועוד,

 כס' מ"ש ע"פ דייקא... ישראל אומרו וגםבגי"א,

 הדרך צד מכל שהאמת ודע וז"ל לאברהםחסד
 . המקובל התורה הדרך הוא בה נלךאשר

 האדם יזכה ומופת חקירה בלי לבדבאמונה
 הכרחיית אינו במופת ידיעת' אמנםלעוה"ב,
 כסף הצורף כמו ישראלי שהוא מצדלישראל
 באמונה הישראלי איש כן אלי'... מחויבאיננו
 לא ישראל שבני מהראוי . שלימותו ישיגולבד

 .. הקדושה הפנימית החכמה מן אלאיתחכמו
 הפנימיות החכמה היתה וראוים כשרים היוואלו

 מן ונתרחקו וקלקלו שפגמו אלא בהםעומדת
 שלהם. שאינה באו לא החיצוניות ואלהפנימיות

 הדברים וע"פ לשון וקיצור שינוי בקצתעכ"ד
 אזי פעור בבעל ישראל פגמו כאשר חבץהאלה
 שהם מצד להם ששייך מה מהפנימיותנטו

 שלימות שהוא התורה במשפטי לעסוקישראלים
 ונשב וז"ש בחיצוניות, וחקירה עיון מבלינפשם
 כעת ועת"ה בכן כנ"ל, תשובה עשינו וכו'בגי"א
 מחוייבים אינכם ישראלים שאתם מצדישרא"ל
 שהוא מצד הצורף מחויב שאינו כמובחקירה
 החקים אל שמע רק הכסף, מהות על לחקורצורף
 שבעבורם כנ"ל, תחיו למען וכו' המשפטיםואל
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 והבן כנ"ל העוה"ב לחיי האדםיזכה

 חוקים אתכם למדתי ראה אח"כ יתכןובזה
 וגו' אלקי י"י צוני כאשרומשפטים

 לעיני ובינתכם חכמתכם היא כי ועשיתםושמרתם
 אלקים לו אשר גדול גוי מי כי וכו'העמים
 החפצים אותם גם דהנה וכו' אליוקרובים
 תתכן לא שהחקירה לזה מודים ודאיבחקירות

 לקלי לקבלה הצורך מן בודאי כי ואיש, אישלכל
 ותעמוד החקירות מהשיג קטן שכלם אשרהדעת
 בחקירה העיון רק העיון במקום הקבלהלהם

 בחו"ה כ"ו עי' רחב ששכלו למי לדעתםהוכרח
 בכאן גם יחיד בלשון התחיל ולזהבהקדמה
 ישראל, שאתה מצד וכו' שמ"ע ישראלועתה
 ההמון מיתר רחב שכלו אשר היחיד נגדודיבר
 שמע לחקירה הראוי אתה גם אמר לחקירה,וראוי
 מלמד אנכי אשר חקירה, מבלי החוקיםאל

 אשר קצר ששכלו למי גם ביחד, לכולכםאתכ"ם
 כמוהם כמוך הקבלה, להם שתספיק בע"כתודה

 עיון מבלי הקבלה שתספיק אומר אנילכולכם
 הנ"ל בפסוקים וכן כנ"ל ישראלי שהואמצד
 ההמון מיתר הרחב שכל בעל היחיד אתהרא"ה
 רק ומשפטים חוקים ביחד לכולכם אתכםלמדתי
 גזירת לקיים רק עיון, מבלי וכו' ציווניכאשר
 יהי' עיונך רק הסיבה על תחקור ולאהמלך,
 כאשר כהוגן, וליודעם לקיימם המצותבנושא
 כי ועשיתם ושמרתם ומגרעת, תוספת מבליציווני
 מצד שהם העמים לעיני ובינתכם חכמתכםהיא

 משא"כ החיצוניות, חכמות יאחה ולהםהחיצוני'
 הפנימיות חכמות בחיים חלקכם ישראליםאתם
 אלקים לו אשר גדול גוי מי כי טעם בנתינתוז"ש

 ולשון עם שום לך אין ע"כ וכו', אליוקרובים
 אלקים אין כי כמוכם בפנימיות דבקיםשיהיו
 ונחלה חלק לכם אין ואתם כמוכם, אליוקרובים

 את תעזבו ח"ו בפגמיכם ע"כבחיצוניות,
 מאוד והבן תבואו. לא החיצוניות ולכללחכמתכם

ומאוד.

 ולא תוסיפו לא צוה דייקא שבכאן תביןובזה
 יבואו לטעם חקירה ע"י כיהגרעו,

 טעם בשכלו יתבונן כי ח"ו, ולמגרעותלתוספת
 והזמן המקום כפי שכלו ישפוט וכאשרהמצות
 ובמקום הזאת שבעת חוץ מחשבות לחשוביבוא
 לתוספת ויבוא שפט, אשר הטעם שייך לאההוא

 מגזירת המצוה ילמוד אם משא"כולמגרעות.
 והבן יגרע ולא יוסיף לא חקירה מבליהמלך

מאוד

 ממגידי לי נאמר ג( )אות דפרקא אגראונסי
 קדישא סבא חםמהא מכבוד ששמעואמת

 שאינו זצוק"ל זומא משולם מהו' זקני דוציכבוד
 את שעבד מה על עוה"ב גמול לתשלוםמצפה
 גדולתו אמיתיות לו נתוודע שכבר בעתהשי"ת
 את  הועבד מה על לתשלום שמצפה רקית"ש,
 ונ"ל ]עכ"ל[ הקבלה מדרך אומן באמונתהש"י
 שאמר מה על גנים מעין בספרי כברכמ"ש
 מושג מציאותו שאמונת כיון בעצמוהפלסוף
 זה על ואמרנו זה, על שכר מגיע אינובשכל
 י"י אנכי במצוה הי"ת אותנו צוה הכידמשום
 דוקא, אמונה המציאות אמונת להאמיןאלקיך
 כבר בעניינו אנחנו והנה ע"ז שכר שנקבלבכדי
 שכתב מה על הנ"ל( בספרנו )הלא בזהאמרנו
 היה שבדורו אוה"ח. בספרו יעב"ץמהר"י
 החוקרים אזי בספרד שמד גזירותבעוה"ר
 ואמרנו כבודם. המירו בחקירה אמונהשהמציאו

 בלשון כתורה נק' בקבלה האמונה דהנהע"ז
 ראי' נקרא במופת האמונה משא"כשמיעה
 אורות אשר וישכילו יבינו י"י בסוד הבאיםוהנה
 אורות משא"כ השבירה בהם הי'העינים
 האוון שמיעת מצד המאמינים ע"כהאזנים
 רק המאמינים משא"כ לעולם, לעד אמונםתעמוד
 רז"ל מ"ש תבין אלה דברינו תבין )כאשרבראי'
 לא אבל רע בעין מתים שהרבה ע"ב[ קז]ב"מ
 ידידי וידעתי עתיקין והדברים שמיעה(ע"י

 כאן אין אבל בחו"ה, החסיד מדברישתשיבני
 לך דודי את אתן שם גנים מעין ובספרימקומו,
 ע"ד אינם ז"ל קדישא הסבא שדברי הגםוהנה
 חקירות אחרי הלך לבו לא ודאי כיהנ"ל,

 הכוונה היא לו שנתוודע שאמר ומהאנושיות,
 בעין עין ראה הטהור גופו הזדככותשע"י



 החייםלעץ סה( )עמ'הוספות ודרךהקדמהרמו

 את ביותר שיכח עכ"ז מציאותו,אמיתיות
 משא, עבודת שהוא הנעורים ימי שלהעבודה
 ליראיו, מהש"י מתנה עבודת הוא אח"כמשא"כ
 ית"ש יוצרינו ידידות עריכות נעימותמתיקות
 הנ"ל, בספר בארוכה עוד הללו בעניניםודברנו

 עליו עיניךשים

 זולתך אלקים ראתה לא עין רכה( )אות שםעוד
 אמר לא ג(. סד )ישעי' לו למחכ"היעשה

 מדברי הבנתי לו למצפים או לולמקוה
 הגם הפה מוצאות דה' האחרונים,המקובלים

 השם בחינות ה' בהם נחתמים עכ"ז בדיבורשהם
 של קוצו בחי' עם אותיות הר' דהיינו ב"ה,הוי"ה
 המוצא היא גיכ"ק אותיות החיך מוצא והנהיו"ד

 הכתר, בחי' הקו"ף בחי' הוא מכולם,העליון
 מן למעלה שהיא בתורה עבודתינו עיקרוהיא
 כתר בסוד פעמים כמה )כמ"ש החכמההשגת
 שאמונה אמונה, בחי' שהיא אלקינו( ה' לךיתנו
 דבר, לכל יאמין פתי )כי החכמה מן למעלההיא

 באמונה הישראלי האיש עבודת והואוהבן(,
 יעשה וז"ש החי"ך מאותיות דיבור בבחינתשהיא
 באמונה המתנהגים לאותן דייקא, לולמחכה

 כל אשרי ג"כ וזהו בחכמה התחכמותמבלי
 חיכ"ך ותהי' העמוק הענין הבן לוחוכ"י

 .ממתקים

 הקולות את רואים העם וכל . רצז( )אות שםעוד
 שהיו ורפ"י( )עיין רז"ל דרשו יח( כ)שמות

 הי' עינים דבבחינת ידוע הנשמע... אתרואים
 רצה כאשר ע"כ האוזן. בבחי' משא"כהשבירה
 לעולם, בלבנו תקועה האמונה שתהי' כלהבורא
 ובקבלו האזן אל העין כח גם והטה השפיעהנה
 האמונה ותהי' השבירה בזה תפול לא האזןאור

 מבלי השמיעה בקבלת ישראל נפשותבטבע
 להספיק רוצה שאינו מי משא"כ דייקא,חקירה
 הוא חקירה וכל בחקירה, לחקור ומתחכםבקבלה
 מסוכן אמונתו הנה הראות. בחוש הנראהמדבר

 אשר יעב"ץ... מהר"י החסיד שהעיד וזהלשבירה.
 כבודם המירו בחקירה האמונה שהשיגו אותןכל

 והנורא הנכבד שם קדשו הדעת וקליוהנשים
 וזה ותתבונן. דוק בצירוף. ונבחנו בנסייןועמדו

 אליך כא אנכי הנה ט( יט )שמות הש"ישאמר
 לעולם יאמינו בך וגם כו' העם ישמע בעבורוכו'

והבן.
 תשכיל ב( אות ה מא' )סיון, יששכר בניובש

 סיני, הר על אבותיו רגלי שעמדו דמיותדע
 בהוויות התורה בפשטי אפילו חפצו י"יובתורת
 בחקירות לעסוק לו הצורך מן אין ורבא,דאביי
 כאמונת המופת כמציאות המהקר עללעמוד
 ע"י כי העיקרים, וכל ויחודו הש"ימציאות
 וז"ש ספק מבלי הוגי' בלב הדבר נתאמתהתורה
 גזירת בשעת ראו שעיניו יעב"ץ מהר"יהחסיד
 הבאה האמונה פעמים כמה כמ"ש הואשמד
 ע"כ סוף, לו יש האדם ושכל חקירתו מצדלאדם
 מכריח איזה כשיכריחנו סוף יש לאמונתוגם

 אין ב"ה הא"ס מצד האמונה משא"כוכיוצא
 לנו באת הזאת האמונה והנה סוף זולהאמונה
 הש"י אשר הנכבד וממעמד אבותינומירושת
 היא היא הקדושה, בהחורה אורה ניצוציהסתיר
 השכל והנה לבושו מעשה מאור ממנוהנאצלת
 הכבוד המלך הוא שם הנה בתורההמתבונן
 מבעה בור שור בהלכותי' התורה בפשטיואפילו
 ויקבע בלבושיו, מסתתר המלך שם הנההבער,
 עולם תמוט בל כיתד הישראלי איש בלבהאמונה
 הוי' תורת בפסוק הנאמר הוא לפי"ז והנהועד

 נפש משיבת הש"י, הוי"ה הוא התורה כלתמימה,
 לאמונת בה העוסקים ישראל נפשות כלתשיב
 היא אמונתה נאמנה, י"י עדות ספק, מבליהש"י
 יאמין אשר הפתי הוא פתי, מחכימת להוי'עדות
 הנאמר וזהו דבר. לכל יאמין פתי כי מחקר,מבלי
 במעמד בהר שהראת מה כל היינו הראת,אתה

 וכו', הוא הוי' כי עולם, ימי כל לדעת הואהנכבד

 האמונה עולם ימי כל תדעו הזאת הראי' ע"יכי
 מחקר מבליהאמיתיית

 מתעסקים היו שלא עזבו אותי הלואיוזהו
 המחקר על לעמוד אותי לדעתבמחקר

 שבה המאור שאז שמרו ותורתי ויחודו,מציאותו
 דבר ה"ה שכחורה המאור כי למוטב מחזירןהי'

 כאלו והוה בראשות מיוצר אורה ניצוציאלקינו
 האדם בעסוק באמת כי אלקינו, י"י נראה בעיןעין



רמז טובועשה וזה( ~עכו'הוספות מרעסור

 מניצוצי הספיק עלינו אלקינו י"י נועםבתורה
 הנה חיות כי התורה אותיות בתוךאורותיו
 הנ"ל ולפי ב"ה החיים מחיי אורהמניצוצי
 )היינו האלה הדברים כל את אלקים וידבריתפרש
 ידה( על )לנו לאמר כדי( הוא כולה התורהכל
 יראה התורה הלכות כל )כי אלקיך י"יאנכי

 לך, ויונעם הענין הבן אלקיך( ד' אנכימתוכם
 י"י את משם ובקשתם לישראל ההבטחהוהוא

 כתורה. נכקשנו, והיכן ומצאת,אלקיך

 בהמצאו י"י דרשו הנביא מ"ש יתפרשרכזה
 שהוא מקום היינו קרוב, בהיותוקראוהו

 רשע יעזוב בתורה, דהיינו אותו ותמצאקרוב
 און ואיש כלל, מאמץ שאינו הרשע היינודרכו

 בחקירות לחקור הרוצה היינומחשבותיו
 ולא מחשבותיו יעזוב למה הטעם )ואמראנושיית
 האמונה על לעמוד טוב לכאורה הלאיחקור,
 לא כי הטעם( אמר הנה השכליי, ובמופתבמחקר

 הבאה האמונה היינו מחשבותיכםמחשבותי
 הבאה משא"כ סוף, לה ישממחשבותיכם
 אשר דברי יהי' כן וכו' ירד כאשר כיממחשבותי,

 עד עוד הנה התורה, נתינת בעת היינו מפייצא
 תמצא שם ע"כ בתורה עומד רצונו המשכותהיום

 קצרתי כי הרברים הבן נגלה. כבודיאת
 ע"פ הנעשה דבר כל כב(: אות )שם, שםעוד

 סוף להיות יוכל הנה האנושי, שכליסוד
 שיש האנושי שכל מפאת שהוא כית לדבר,וקץ
 מן זמן שבאיזה בהכנה הוא והנה תכלית,לו

 שתראה כמו י"י. פי את לעבור ח"ו יבאהזמנים
 שבאומות, הגדול החכם שהי' היווניארסט"ו
 הכל רק תבל, חמודות כל שגינה מדותיווסיפרו
 עליו ספרו ואח"כ הקיום להכרח ומשקלבמדה
 והוא מותו. סיבת ה" וזה יפה אשה בתוארשנלכד
 מצד היו לא דרכיו ותמימות מדותיו שכללבעבור
 לו שיש אנושי שכל מפאת רק כתורה הש"יציווי
 לאל בנים ישראל בני אנחנו משא"כ וסוף.תכלית
 ושכל ב"ה המצוה מצד הוא דרכינו תמימותחי

 אשרי שפירשנו וזהו הדבר הבן א"ס, הואאלקי
 הוא אשר"י י"י... בחורת ההולכים דרךתמימי
 אשרי וז"ש חמוץ(, אשרו )כמ"ש חוזקלשון

 לתמימי יהי' מוסד ויסוד וחוזק )תוקף ורךתמימי
 הוא תמימותם )אשר י"י בתורת ההולכיםדרך(
 מי משא"כ בתורתו( הש"י היצוה מהמפאת
 החוזק על בטוח אינו שכלו מצי מעשיושמתמם
 על מוסד הדבר ששורש כיון לעולם מוסדויסוד

 האנושי. השכלפי

 התורה דברי כל את אלקינו י"י הראנואחרי
 לקיים הישראלי האדם כל זה וכיהזאת

 מצד השכליית מצות אפילו התורה הדברי כלאת
 מצד )לא האלה המצות כל את שהשמיענוהמצוה
 קבלה שהוא שמיעה נק' זה והנה האנושי(,השכל
 ע"פ הנעשה דבר משא"כ אלקי, שכלמסיני

 ענין זהו הנה ראי' נק' האנושי השכלהתחייבות
 הנשמע, את רואים העם וכל מ"ת, בשעתהנרצה
 שהוא בגדיו את חלץ הראות חושאשר

 עצמו ולבש כמבואר, ובשכל בחושהשתמשות
 בבחי' התורה דברי כל לעשות השמע חושבבגדי
 י"י צוונו כאשר דייקא, מסיני וקבלהשמיעה
 דמיירי אע"פ זאת ]העתקנו הדברים. הבןאלקינו
 הא אך האמונה, מענין ולא המצות קיוםמענין
 מ"ע מקהיך דרך בס' גם וראה כמובן תליאבהא
 אבינו אברהם והנה ה(. אות המחשבה )חלקב

 למורה רב לו הי' ולא תוהו בעולם שבאלהיות
 האנושיית בחקירתו התהלך אזי תורה,ולא

 אליו שנגלה עד מנהיג בלא בירה שאיןלהתבונן
 אחרי הבירה בעל הוא אני לו ואמרממהקב"ה

 המצוה השי"ת לו נתן ושכליותיו חקירותיוכל
 תמים, והי' לפני התהלך לו ואמר ]דמילה[הזאת
 לתכלית לבוא לו שא"א אחריו לבניו גםלהורות
 ולעשות לשמור האדם כל וזה ית"ש מצותיוטעמי
 והפלוסופים, החוקרים ראש היה והואולקיים
 עשה תמים, והיה לפני התהלך הש"י לואמר

 הצלחת הוא וזה אלקיך י"י צוך כאשרהמצות
 חקירה אל הביט מבלי ונשמתך ורוחךנפשך

 בחומר[. המוגבלבשכל

 כ"פ מ"ש עפ"י ב(: דרוש ג מא' )אדר, שםעוד
 )לאיש האמונה בעסק החקירהאיסור
 לאיש האמית~ת העבודה עיקר רקהישראלי(
 ידעתיו כי בקבלה... האמונה להחזיקהישראלי
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 בחי' בו נתתי ידעתיו ופי' יצוה אשרלמען
 ותבא בציווי אחריו לזרעו יומשך וממנוהדעת
 וכענין ממילא, בטבע בירושה האמונהלהם
 היינו אביך אללי את דע בנו לשלמה דודשאמר
 הבאה האמונה והנה מהאבות בקבלהאמונה
 מצד והבא ראיה נק' השכל חקירות מצדלאדם
 הרב כתב והנה . השמיעה חוש מצד הואהקבלה
 כי ספרד בגזירת שראה יעב"ץ מהר"יהחסיד
 עינים בחי' השבירה בסוד י"י בסוד להבאיםידוע
 הנה הקבלה מצד אמונה ועוד השבירה. בהםהי'
 סוף אין מבחי' אבינו אברהם עד בירושההוא
 גלות הי' במצרים והנה . סוף זו לאמונה איןע"כ

 ע"י הש"י שהודיע עד י"י את ידע"ו לאהדע"ת
 הש"י רצה והנה י"י אני כי וידעתםנפלאותיו
 שלימה דעת דעתינו יהי' מארמ"צ צאתנושמיום
 אומן אמונת שתהי' כדי חקירה מבליבאמונה
 ונפתה לרפידים כשבאו והנה עד, לעולמיבתיקון
 אם בקרבנו י"י היש וחקרו החקירות אחרילבם
 וכיון דסט"א, הדעת ה"ס עמלק והנהאי"ן,

 עמלק ויבא מיד הדע"ת לפגום הםשהתחילו
 הש"י אמר כאשר תתבונן ובזה דסט"אדע"ת
 זכרכן זאת כתוב אמר עמלק מחיית מצותלמשה
 מאוד זהיר להיות יהושע באזנ"י ושיםבספר
 שתהי' החקירות, ע"י לעמלק כח ליחןשלא

 בלי דקדושה הדע"ת ה"ס אזני"ם בבחי'האמונה
 כח ומבטלים הקדושה כח מגבירים ובזהביטול,
 אמונות כל באים מזה אשר דסט"א דעתעמלק
 ללחום בהלכו בשאול וז"ש כרזבות ודעותרעות

 העם, את שאו"ל וישמ"ע בעמלק י"ימלחמות
 דע"ת העם את לימד דייקא, השמיעוםהיינו
 ינצחו ובזה השמיעה מצד אצלם אמונהשתהי'
 דייקא, בטלאים ויפקדם ואמר עמלקאת

 הדעות של הראשון הביטול על מוריםשהטלאים
 בכור טל"ה למזל עובדין שהיו במצריםהרעות
 להורות י"י לשם לשחוט הקב"ה וצוההמזלות,

 וכולם בשפעו מושגחים כולם המזלותכי
 לרצונו ובטלים הפרטיות השגחתו ע"ימתנהגים
 רגלו ואת ידו את איש ירים לא השגחתוומבלעדי

להתנועע.

 וכירת למצות ורעת טעם טוב לפי"ז מצאנווהנה
 דסט"א הרע הדעת היינו עמלקמעשה

 רצינו אשר בעת אלינו הגיע מה בזכרינושעי"ז
 ומכש"כ חקירות ע"י שכלינו אתלהטות
 זה שכל כוזביות דיעות ח"ו הדעת עלבהעלות
 זכירה ע"י ממילא דסט"א, הדעת מרכבתמצד
 התוריי הישראלי איש פרי כל זה כי נביןזאת

 הקבלה היינו השמיעה מצד אומן אמונתלהאמין
 אברהם ועד הנכבד המעמד עד בידינושהוא
 המדרש את בזה שמבאר בפנים ]עיי"שאבינו
 והנה עמלק[. לך עשה אשר את זכורעה"פ

 האמונה כי היא חרפה הישראלי לאישהחקירות
 מספיק שאין ומי אברהם של בזרעו בטבעהיא
 הוא הנה בחקירות לחקור ורוצה הקבלהלו

 היחוס השתלשלות סדר לו שאין ח"וכמודה
 בראותך הקורא ידיד ידעתי אברהם... שלמזרעו
 עסקו קדמונינו הרי לך יקשה הדברים אלהכל

 הדבר ביארתי הלא בספריהם, כמבוארבחקירה
 הכל ועשו לש"ש, הי' מעשיהם כל אשרבמ"א
 אור בס' ועיין להאריך ואכ"מ שעה, הוראתכפי

 זצ"ל יעבץ מהר"י להחסידהחיים

 קב( אות ויחי, )פרשת מהתצ"א לקומיובש
 מ"ש עפ"י לפרש יש גרם. חמוריששכר

 ותורתי עזבו אותי בפסוק חז"ל שדרשו מהעל
 הוא והנה שמרו ותורתי עזבו אותי הלואיוכו',
 חקרה הפלסופיא דהנה בזה וכתבנו להבין,קשה
 בפיהם ומענה ואחדותו, הש"י מציאות חקירתעל
 על בעמוד רק התורה עפ"י האמונה תספיקשלא
 באמונ"ה שהוא הדבר כי בשכל, בחקירההדבר
 על להכריחו מכריח יכול הנה בשכל, חקירהבלא

 המחקר על עומר השכל כאשר משא"כההיפך,
 והנה אחר באופן להכריח מכריח לשוםא"א

 ראה שבעיניו העיד יעב"ץ מהר"י הקדושהחסיד
 וקלי ונשים כבודו, המירו החוקרים כל זעםביום
 ע"ז אמרנו טעמים וכמה הנכבד. שם קדשוהדעת

 מן למעלה שהוא האמונ"ה בסורבדרשותינו
 בסוד היא והאמונה יו"ד, בחי' שהיאהחכמה
 מלאכים אלקינו י"י לך יתנו כת"ר יו"ד, שלקוצ"ו
 שבה התורה ע"כ וכו'. ישראל עמך עםוכו'
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 החכמה מן למעלה היא האמונותמבוארין
 )שהוא בק"ו דאתיא מלתא ע"כ בשכלהמושגת

 להורות )תוריי( קרא לה וכתב טרח שכלית(מדה
 בק"ו רק ע"כ השכל, מן למעלה היאדהתורה
 וקצרנו המדות. ושארי בג"ש משא"כ הזההנהוג
 עם ישראל אנחנו ע"כ ארוך. דרוש והואבכאן
 ובחקירות בחכמות התעסקות שום לנו איןקרובו
 ולא אמונתינו, תתחזק בה התורה, בחכמותרק
 דרושים בזה לנו יש )וכבר ח"ו רע מקרה שוםיהי'
 אכ"מ אדם, שנצטוה ור"ע טוב הדעת עץבענין

 עזבו אות"י הלואי חז"ל שדרשו וזהלהאריך(.
 אנושי בשכל המחקר על לעמוד שלא)היינו

 )המבררת שמרו ותורת"י מציאותי(להתבונן
 אומן( אמונות בדרכי אלקיח, בחכמה הכללאדם

 החכמה מן למעלה אמונה )מבחי' שבהשהמאור
 למוטב. מחזיקה"(

 תורה( הבעל )שהוא יששכר לפרש, שישוזהו
 הגורמת היא כחמור הנהגתו גר"םחמו"ר

 של גבולים המשפתים, בית רובץ הוא אשרלי'
 ולבלות בחקירות לחקור ממנה זז ואינותורה,
 הוא החמור הנהגת דהנה אנושיות. בחקירותימיו
 אבוס וחמור קונהו שור ידע בפסוק הנאמרעפ"י
 לו אין וחמו"ר בקונה"ו, מתבונן שו"רבעליו,

 האבוס ע"י בהאבוס רק מתבונן ואינוהתבוננות
 את מכיר יששכר, עסק כ"ה בעליו אתמכיר
 לו נתן אשר האבוס שהוא התורה ע"י רקבעליו
 דבר. כל מחסור אין ויותר וישבע ויאכלבעליו,

 ובני )ד"ה ויגש פ, דגלה אנשא בס' עוד]וראה
 בלק פ' במסורה(. תרין תול"עיששכר

 ז' )מא' וששבר בני בנ"י(. מפני מואב ויקץ)ד"ה
 ב([. אות ד נחמהנחמות,

 הוא דרכך את נא הודיעני אמרת... כברוהנה
 החכמה... מן למעלה יו"ד...חסר

 הודיעני ]ד"ה[. תשא פ' דגלה אגרא בס'וכתב
 החכמה, על מורה י' חסר דרכך, אתנא

 ביקש והגה החכמה. מן למעלה ית"ש דרכיוכי
 מן למעלה הכתר בסוד ית"ש דרכיו לידעמשה

 סוד הכתר וסוד י', סוד הוא והחכמההחכמה,
 חילוק בענין מוה דברנו והרבה י' שלקוצו

 באמתה המאמינים לבין חכמה בבחי'להמאמינים
 לעיל[. ]הנעתק גנים מעין בספרנו עייןלבדה.

 הך' כשתחשוב י' חסר דרכ"ך דהנה עוד,וירצה
 תשכ"ד מספרו יעלה או כנודע, לח"קדמצנפך

 אחר, במילוי הוי' שם יש שבכ"א מדות י"גה"ס
 בס' סדרן מבואר מילוחם י"ג הם המילואיםוכל

 משה והנה תשכ"ד. מספרן ועולה משה,ויקהל
 נא הודיעני אמר מדות הי"ג הארת לידעביקש

 כנ"ל. תשכ"ד מספר דרכ"ךאת

 את נא הודיעני ב(: אות )פ"ב גנים מעיןובסי
 על מורה יו"ד כתבנו כבר יו"ד חסרדרכך,

 כי זה מחייב והשכל למשכילים, כידועהחכמה
 בן האותיות, בל נצטייר שממנה נקודה היאהיו"ד
 המושכלות. כל מצטיירים הפשוט השכלמכח
 רחמי', של מדות י"ג היינו דרכיו לידע ביקשוהנה
 שונים... במילואים כנודע י"ג הם הוי' מלואיוהנה
 יתיש דרכיו לידע ביקש והנה דרכך...מנין

 רחום הוא מה בדרכיו והלכת לקיים כדיומדותיו
 רצונו, להפקת רק החכמה התחכמות מבליוכו',
 מחשכות היפך בשבת"ך בם ודברת והתבונןבין

 .. האנשיםאלה

 את ד"ה ח, פס' א )פרשה עדותיך דיךובסי
 יו"ד חסר דרכך. את תצליח אז כידרכך(.

 מקוה ששאל בפסוק מ"ש עפ"י נ"ל .הרבים.
 הרבים, יו"ד ג"כ חסר דרכ"ך את נאהודיעני
 והנה החכמה, על מרמות דהיו"ד לשםופירשנו
 אלקי שכל היא כי השכל מן למעלההתורה
 ע"כ אחד. ודעתו ושכלו וחכמתו והואכביכול,
 לתכלית לבא האנושי לשכל וא"א הואא"ס

 כי למצוה טעם אין אומר גזרו ע"כטעמי'.
 יבא הטעם תכלית עד שהגיע האדםבהתבונן
 הטעם שייך שאין במקום בנפשו סבראלדמות
 ידמה זה ובזולת מהמצוה, יפטור בשכלושהמציא
 אבל לההמון רק גשמיות בעקר' חפץשאין

 מקובל והעיקר השכל. בהשגת דילהמשכיל
 בעשית האנדריי הצלחת הוא בזה שדוקאאצלינו
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 איברין נק' המצות כי דקוא, בעשי' ית'מצותיו
 אצלינו כתובים ארוכים והדברים כביכולדמלכא
 לפשוע הרבו ובזה לתורה. בביאורינובאורך

 רוחם. תפח התורה וברית חוק הפרוהמתפלספים
 התורה במצות בהתבונן הנפש הצלחתועיקר
 וחי האדם אותם יעשה ואשר בהם ידקדקהאיך
 אלקינו, י"י צונו כאשר ממש עשי' דייקאבהם,
 בשכל, מושכל טעם בשום כלל יתבונן לאאפילו
 עשיות באיכות התבוננות הוא השכל עיקרכי

 תופסל והאיך תוכשר והאיך בדקדוקים,המצוה
 כל אדון משה שביקש וזה התורה דתיעפ"י

 שיש מה כל אשר השגותיו, גודל אחריהנביאים
 מן ויותר השיג האנושי מין החקבאפשריות
 את נא הודיעני ביקש זה כל אחריהמלאכים,
 אני רצ"ל חכמה, על המורה יו"ד חסרדרכ"ך
 בעיניך הישרים דרכך את נא שתודיענירוצה
 את לידע רק כך, ולמה כך למה התחכמותמבלי
 אחרי כי והנתיבות, הדרכים כל בעיניך ישראשר

 דרך בכל הכמוסים הגדולים הטעמים לישנתוודע
 הבן המצוה לתכלית הגעתי שלא אדעודרך
 הש"י שאמר בכאן ג"כ לפרש שיש וזהוהענין

 יו"ד חסר דרכ"ך, את תצליח אז כיליהושע
 בחכמה למצוא תבקש שלא באופןהחכמה,
 אלקיך י"י צוך כאשר רק הזה, הדרך סיבתתכלית
 שלא תדע המצוה נעימות טעם לך יתוודעואם

 י"י צוך כאשר מאהבה ותעשה לתכליתההגעת
 אחר והליכה למצוות טעם נתינת בענין]עוד

 לשם[. ובהוספות קט בהע' ראההטעם

 הוי' ד"ה י, מע, מטרה רנל בס' גםוראה
 מאמרי יששכר בני ובס' הוי',במילואו

 י"ס. ואות ג' אות א' מאמרהשכתות

 סועמ'
 יומ"ס של רב הערב של הבירור גמר הןשהן

 שקץ הם עמהם... להתחתן אסורוימברי"ס...
 להדריך זהירין הוו אומר... הוא כשתיהםועל

 זרה... מאשה ולרחקם בניכם...את
 הנ"ל זהר רן(: )אות ד8רכף4 אגרא בס'וכתב

 בשש כי העם וירא ע"א( דקצ"א)תשא,
 ר"ב, ער"ב אינון העם מאן א( לב )שמותמשה
 ר"ב, ער"ב לון קרא אמאי וכו', ר"ב ער"במאן
 יונו"ס ובראשיהן הוו דמצרים חרשן כלהואלא

 תריר עבדי הוו דיומא ובשעתאוימברו"ס,
 מסתכלי הוו עילאין חרשין אילין כלחרשייהו

 אתם עלה ר"ב ער"ב וגם וע"ד שמשא... נטימכי
 דבר ממוצא הנה עכ"ל סגי הוה דילהוןוחכמתא

 הוא שהער"ב בזמץ מנחה להתפלל דמהראוינ"ל
 חכמות מבטלים שבזה גדולה מנחה היינור"ב

 החיצוניות בחכמות דקליפה הדע"ת ר"בהער"ב
 נתגברו שבעוה"ר כזאת לעת ובפרטוכשופים,

 ח"ו וכוונתם החיצוניות בחכמות רב הער"בכתות
 ידי על הם ומתבטלים התורה חכמותלבטל

 מתפללין כשאנו שליטתם בזמן בתפילהעבודתינו
 בתפילין להתפלל דוקא ומהראוי לבדו לי"יבלתי
 ויראו עליך נקרא י"י שם כי הארץ עמי כלוראו
 ובתפילי"ן דקליפה דע"ת בגי' ר"ב )ער"בממך

 דע"ת( ק"ו בגי' תפילי"ן התורה, דע"תממשיכין
 סוד דאב"א, מוחין סוד דר"ח תפילי"ןודייקא

 שלא ויה"ר החיצוניות. חכמות לבטלהחכמ"ה
 כרצונו שלא דבר פינויאמר

 כל ת"ח )ע"ב( בזהר שם רנא( )אות שםריצרד
 אלא חפיין היו לא במדברא דאזלי יקרענני

 וכל רב ערב ואילין וכו', בלחודייהו ישראללבני
 לבר אזלין הוו וחורין עאנין בעיריאינון

 הדבר ותדע ותשכיל עכ"ל לבתרייתאממשרייתא
 דפסקינהו הסופר עזרא דווקנא ספראמההוא
 ויסעו פסוקי לתרין פסוקי לההוא חריפאבסכינא
 לז( יב )שמות מטף לבד הגברים וכו' ישראלבני
 רב ערב וגם אחר פסוק ומתחיל פסוק, סוףהוא
 הערב שכתות להורות וכו', ובקר וצאן אתםעלה
 עתה גם ומה ובקר. הצאן עם עצמן בפני הלכורב

 במאכל עמהם להתערב ישורון לזרעחלילה
 )דברים אומר הוא בנותיהם ועל וחיתל,ומשתה

 וסימניהם בהמה. כל עם שוכב ארור כא(כז
 המה הן יחפץ, אלקים קרבת אשר לכלידועים
 מכל ישפיקו נכרים ובילדי התורה אורמורדי
 וקראו י"י מנחלת יהיו רחוקים הגוים,לשונות



רנא טובועשה סו( )עמ'הוספות מרעמרר

 עולם. עד י"י זעם אשר והעם רשעה גבוללהם
 עולם עד י"י לפני נקיים יהיו ישראל ביתוכל
 מגמתי כל המחבר( )הקדמת גנים מעץונט

 העגומות הנפשות את להציל אלהבדברי
 להם אין אשר הילדים את ולהציל ב"ימאחינו

 מאהלי נדוד ולהרחיק בם יתחתנו לבל מוםכל
 הקראים מכת הם גרועי' האלה הרשעי'האנשי'
 נחלת מחבל ישראל בני אותם הרחיקו כבראשר
 רפאים מהעמלקים רב הערב מתערובות המהה'

 אהלי מעל נא סורו אחב"י ענקים,גבורים
 שום עמהם לכם יהיה ולא האלההאנשים
 עד וכיוצא, ובמשתה במאכל בחיתוןהתחברות

 .. קוציו את ויכלה הכרם בעלשיבא

 כל שאר וכן ה( אות באמצע )פ"ג שםועוד
 שלהם קרקסאות בבתי שלומדיםהחכמות

 אלו דברים שלומדים ובפרטות הללו,בזמנים
 תינוקות להם למסור רז"ל שאסרו אותןאצל

 שידברו בניהם את ומלמדים אומנות, אפי'ללמדם
 הטבע להם ומטביעים הגוים בלשונות רקבביתם
 היהודית בלשונות למאוס מנעוריהםהזאת

 ולמדו וקרקסאות, טרטייאות בתי להםוהעמידו
 לשונות בתערובות ביחד ובנותיהם בניהםאת

 הגוים. אצל ללמדם תנ"ך קודש ספרי וגםהגוי',
 הערב מכחות שהם ידידי ותדע חטאנו כי לנואוי
 להם אין שקר, לחם להם ערב הפלגה, ומדוררב
 אל בני ובתורתו ישראל באלהי ונחלהחלק

 לכל גמורים כגוים עשאום כבר כי עמהםתתחתן
 וכל חזיר, בשר ומאכלם כותי פת ופתםדבריהם,

 נקיים... יהיו ישראלבני

 וכבר בנפש בשש המתפרצים שרבו הזהבדור
 בפ"ע, והאור בפ"ע החשךהוכר
 מכתות שהם כל לעין ניכרין הרשעי'והמתפרצים

 אם ותורתו, בר' תחלה חלק להם ואין רבהערב
 יאכלו ולא מאהליהם ישראל בני ירחיקוהרחק
 בא ב"ב בוודאי אזי עמהם יתחתנו ולא בנםפת
 כבוד לד' שימו ישראל בני אחינו יאחר ולאיבא
 כתלינו אחר עומד זה הנה כי ד' יום יבאבטרם

 ב"ב. לרחמינו החלוגו' מןמשגיח

 יכולתי לא הזה בדור לי אירע וכזה..כזה
 אלהי לד' קנאתי וקנא מחסום לפילהשים

 מאחב"י ואבקשה ולמצותיו ולתורתוישראל
 לת"ת בניהם את ויגדלו כבוד לד'ישימו

 האנשים את מאהליהם ירחיקו והרחקמנעוריהם
 אוכל לא כי הגולה. מקהל ויבדלו האלו,הרשעים
 בטני. רוח הציקתני כי לבבי עם אשר אתלדבר

 הן שהן אלו בדברי יכירו באחב"יומובטחני
 קולמוס הוא אשר הלשון באמירת הנקניןהדברים
 וליראתו לאהבתו ד' לתורת הנרצ'הלב

 הישראלי האיש בטבע כד( אות )פ"ו שםועוד
 א"ע למסור עבירה בעל ח"ו שהואהגם

 בני קבלו כאשר ובפרט ית', שמו קדושתעל
 שום בלי ית"ש מפיו ושמעו התורה אתישראל
 בלב תקוע יתד נשאר לך יהי' ולא אנכיאמצעי
 ואלו בנשמותינו נצב דברך ד' לעולם ישראל,בני

 חיצוניות החכמות אחרי לבם בשרירותההולכים
 מבני שאינם תדע התורה, מוסרות עולופרקו
 לקוץ הם אשר רב ערב מתערובות רקעמינו
 משיחנו לימות קרוב זה והנה ישראל. לבניממאיר
 חלק להם אין איך כל, לעין נבלותםמתגלה
 הרעה העדה מתוך ישראל ויבדלו בישראלונחלה
 זמן כל רק קוציו את ויכלה הכרם בעלויבא

 על חס הש"י הקוצים בין מעורביםשהשושני'
 אהלי מעל נא סורו ורעיי אחיי ע"כהשושנים
 לא בתך בם תתחתן ולא האלה הרשעיםהאנשים
 אבל בינינו נולדו כי נימולים הם והנה וכו'תתן

 חלק להם אין כי הערלה אחר נמשכי' הםאעפ"כ
 הגוים חכמת בעיניהם יתיפה ומאוד ד',בנחלת

 עוף כל כי ומנהגיהם, ומלבושיהםוקשוטיהם
 העורב אצל הזרזיר הלך לחנם ולא ישכוןלמינו
 מהגוים רב מערב הנה הן כי מינו שהואאלא

 התערובות ראשית והנה בישראל.המעורבים
 ממצרים רב הערב שיצאו המצריים היובישראל
 אדומיים נתערבו ואח"כ בישראל,ונתערבו
 הגם אלה כל הנה .. ומואב עמון וגםביניהם...

 על הבא ועבד נכרי כי הרין עפ"י כשריםשהם
 הוא פסול תערובות כשר, הולד ישראלבת

 ולענה ראש פורה שורשן סוף וסוףבישראל.



 החייםלעץ סו( )עמ'הוספות ודרךהקדמהרנב

 ישפיקו נכרים ובילדי שקר לחם להםוערב
 פאה קצוצי הם כי יכירון רואיהם כלוסימניהם
 של כדת והזקן הראש בפיאות לילךובושים
 כבנות שחץ דרך הארצות עמי כדרך רקתורה,

 לילך ריחם מבאישים אשר הם והםהערלים,
 התורה את ועוזבים החיצונות הכמותכדרכי
 כל הנה אפילה בימי גמירא עד להתבערועתידין
 נימולים הם נימולים שהם הגם הכיתותאותן

 שום לך יהי' אל בני לב ערלי הם כיבערלה,
 שאין מורי' הללו הסימני' כל כי עמהם,התחברות

 ד' לו בחר ויעקב ישראל עם ונחלה חלקלהם

 לסגולתוישראל

 למראית הללו הרשעים א( אות ופ"ט סםועוד
 לפנים, יהודים בדת מתנהגים בשרעיני
 חרדה, מבלי רעים המעשים כל עושיםובהסתר

 מאמינים ואינם לבם עד נגעה ההפקרותכי
 מנתיבתם רגליך מנע אחי ועונש ושכרבהשגחה
 הגולה מקהל מובדלים הם כי אמותיהם,ומארבע
 הן מטה, של ומפמליא מעלה של פמליאמפי
 רשעים ושנות רב הערב מכתות הבירור גמרהמה

 רשעים יאבדו האש מפני דונג וכהמסתקצורנה
 אלקי' לפני יעלצו ישמחו וצדיקים אלקיםמפני

 בשמחהוישישו

 אות המחשבה )חלק יט מל"ח פקודיך דיךובס,
 רמז הימים, שבעת כל האזהרה ובאהג(
 מנחות פלוני ר' כמ"ש שנה, ע' בהם שנותינולימי
 אם כולה התורה כל שלמדתי אני כגון צ"טדף

 שילמוד והשיבוהו יוונית, חכמה ללמוד אנימותר
 יומם בו והגית כי לילה ולא יום לא שאינובשעה
 אפילו רמז נאסר, ג"כ זמנו וקודם כתיבולילה
 בימי אפילו דהיינו למצוה חיובו זמןקודם

 מחכמת מחנכיו ירחיקוהו הרחקהחינוך,
 חז"ל אסרו וכ"ז הגוים ולשונותהחיצוניות
 חשו כמה עד ולמד צא והתבונן ביןבמשהו
 ההגיון, מן בניכם מנעו שאסוו עד לזהחכמים
 מוסד יסוד עפ"י יהי' חורתינו של הלימודרק

 כי לך, שכל עיני אם והתבונן בין חז"ל,מדבר
 ויאמרו עולם של בדרו פרצו הרשעים כתהנה

 לנו ואחזו חפצנו, לא דרכיך ודעת ממנו סורלאל
 י"י כרם כדמים מחבלים קטנים שועליםשועלים
 האנשים מכם וברותי בנו יקויים אשר עדצבאות,
 נקיים יהיו ישראל בית וכל בי, ופושעי'המורדי'

 עולם עד י"ילפני

 רמז אשר ויראה הענין יבין לו שכל שעינימי
 אזי זמן ובכל מקום בכל נוהג הזאתהמצוה
 ויקבל העכר על י"י אל ישוב כזה האדםכהתכונן

 עבדים להיות לדורותיו לזרעו לו בעתידע"ע
 תנחם ישרים ותומת ולתורתו לי"ינאמנים

 לשם[ ובהוספות קלח הע' להלן עוד]וראה

 ד אות המחשכה )חלק יא מל"ת שםועוד
 הרשעים אשר אלה בדורותינוואילך(

 והמה לגמרי והמצות התורה עול פרקוהללו
 המינים כתות המה והן חכמינו דברי עלבוזים

 בכלי ישראל על וקיימין והאפקרוסיםוהמוסרים
 את הרוה ספות למען להם ניחא ובהפקיראחמס,

 לחרפות ויהיו להם סלוח י"י יאבה לאהצמאה,
 לשמה היו איך אחרון לדור קללה מהםויקח
 בעיר י"י מהקיץ כחלום בלהות מן תמו ספוכרגע
 שלום בתיהם בראותי לבבי יתחמץ תבזה,צלמם
 וכל ולמצותיו, ולתורתו לי"י קנאתי וקנאמפחד,
 נזכה אשר בעדינו טוב יליצו ואמוראיםהתנאים
 אליהם הנלוים ובכל בהם נקמות לראותבמהרה
 מפני דונג וכהמס נהורא עליהם תופע אללרעה
 ישמחו וצדיקים אלקים מפני רשעים יאבדואש

 מי וכל בשמחה וישישו אלקים לפנייעלצו
 ומצוה התורה בעול צווארו להכניסשרוצה
 נימא כמלא נתעה בשוא יאמין לא אמתועבודת
 המינים ספרי ומספריהם מהם א"ע ירחיקוהרחק
 ומחלא הדת, לענייני נוגע שאינו בדבראפילו
 יהי' ולא מעוקצך. ולא מדובשך לא לצרעהאמרין
 במשהו ואסודין יעקב בבני ושארית שםלהם
 פתח אל תקרב אל החכם המלך הזהירוכבר
 האלה האנשים עם להתערב וחלילהביתה,

 רובם ראיתי כי וחיתון, ובמשתה במאכלהפוקרים
 ומאכלם כותי פת פתם גמורים פוקריםככולם
 שוכב ארור אומר הוא בנותיהם ועל חזירבשר



רנג טוסרעשה טה-סט( )עמ'הוספות מרעסור

 הנדה בני בחזקת ובנותיהם בניהם ליוכו'
 ראיתי כי לזה, זה מטותיהם מדביקיןובאפשו
 חכם משמן וחלק התורה, כל על תעודיםשהם

 ממנו סור לאל ויאמרו כלענה, מרהואחריתם
 בעוכרינו היו המה הן חפצנו לא דרכיךודעת
 אינם המה אשר ותדע )הג"ה הלז המרבגלות
 מאמינים שאינם כיון הערבות, בגדר עמנונכנסים
 יסיר וב"ב גמורים( כגוים המה ובמצתזי'בתורה
 קרי' הצדק לעיר אותנו ויקרא בדילינוהש"י

נאמנה

 האלה הפוקרים האנשים רוב אשר ידידיותדע
 לילך חשבו אשר בזמנינו ככולםרובם

 במורדי היו המה הן הפלסופיא, חקירותבדרכי
 ובכל התורה מצות ברוב ונתפקרו התורהאור
 תישא ואל אתם בדרך תלך אל בני חז"לדברי
 פתם אשר אומר אני לבי ומקירות עמהםותתן
 ועל חזיר, ובשר פיגולים מרק ובישולם כותיפת

 פתח אל תקרב אל ידידי וכו' אומר הואבנותיהם
 מצפצופיהם בילדותם בניך את והרחקביתם

 לימות קרוב הבירור גמר זה כי ותדעוהגיוניהם
 האנשים מכם וברותי הבטיחנו הש"י אשרהמשיח
 לחרפות יהיו והמה בי והפושעיםהמורדים
 אפילה ימי יום בט"ו וימותו עולםולדראון

 בזהרכמבואר

 ע"ב, רלב דף על )פנחס מהרצ"א הגהותרבס'
 כל נ"ל ר"מ(. אמר ד"ה מהימנארעיא

 כלו והנה ברוה"ק הראשונים שכתבו קיציןהנהו
 על נאמרו הדברים אלו שכל נ"ל הקצים,כל

 העיכוב אבל האומות, מצר הם אשרהעיכוב
 יושבים, הם בקרבנו אשר רב הערב מצדשהוא
 זה עמהם, מתחתנים העם מרבית אשרובפרט
 ירחם הקץ בהגיע אפילו הגלות אריכותגורם

הש"י

 בחום הע"ר על רבינו שכתב הביטויים]כענין
 דף על )רירא שם דבריו את ראהלבבו,

 על להתפלל לאדם לו אסור במדה"נ: ע"אקה
 בכלל שאין נ"ל העולם(. מן  שיסתלקוהרשעים

 שדינם כיון והאפיקורסים, והמוסרים המיניםזה

 שכן מכל מעלין, ואין מורידין התורה ע"פהוא
 הכרם מן הקוצים יבער שהש"י להתפללשמותר

חמד[

 סה-סטעמ'
 חכמת ללמוד שקר לחם לנפשםוערב

 שלא התורה.. כבוד את ותמידוחיצוניות..
 מצרים מלך ויאמר שמם. אתשינו

 עצת היתה לשונם... את ערש שלא .למילדות.
 שלא .. ולשון כתב ללמד בגזירההקליפה
 יהיו שניהם הזוג אשר עד אשהלישא

 את שינו שלא . נכרי. ולשון בכתבמורגלים
 . .בגדיהם.

 אות ב מא' טבת, )כסלו וששכר גני בס'וכתב
 כח בניגוד עלינו קמו זה בימינוכה(
 בחכמת אותנו ומנגדים תורתינו שלהשכליי
 מואביות חתיות צידוניות נכריות שפחותחיצוניית
 כמה ברשתם נלכדו בעוה"ר אשר ערכנגרע,
 ה"ס עולם, לחרפות והיו ונדחו נפשותאלפים
 כמעט אשר משיחא בעקבות האחרקהבירור
 יאר ובמהרה תוסף לא וכמוהו נהייתה לאכמוהו
 כבודו יקרת שפעת אור ברחמים אלינוהש"י
 זו בבחי' הנה עולם, לאור לך י"י והי'כמד"א

 יו"ן מלכרת בדוגמת כעת היא חייבתאהמלכותא
 מלכיות הג' כח בה הזאת המלכות אשר תדעמזה

 מנגדים היו בתחילה יון, מדי בבלהראשונות
 וכעת מדי, בבחי' ואח"כ שבהם, בבלבבחי'
 בחכמות התור"ה של השכל אל ניגודבבחי'

 ח"ו התורה לבטל לחושבםחיצרנירת

 אות המחשבה )חלק יא מל"ת פקודיך דרךובסי
 ברמז אומר הנני האלה הדברים עפ"יט(
 בהנאה אסור הפסח עליו שעבר חמץ א(המצוה
 ענין איזה שלמד מי רמזו סופרים,מדברי

 שלמד מי או נתפעל, לא שבעזה"י הגםמספריהם
 זה רעברדה, תורה עול רקיבל אחור ונסוגלשונם
 רוח עליו שעבר היינו הפסח עליו שעברמיקרי
 הפסח רמז הוא אשר התורה אומן באמונתטהרה
 ס"ת פ"ה הוא )פסח לדבר הותר דוקאשבזה



 החייםלעץ סה-סט( )עמיהוספות ודרךהקדמהרנד

 כדברים ולא כתיב בם ופכרת האריז"ל(כמ"ש
 אותה כל כהנאה לעצמו יאסור הנהבטלים,
 יעשה ולא החיצוניות מהחכמות שקדמההחכמה
 פרנסתו. להמציא כה לחתוך קרדום אפילואותה
 כהיתר תערובות ע"י הפסח עליו שעבר חמץכ(

 החכמות אותן שלקח הרמכ"ם כמ"ש היינומותר,
 בת יופי להראות ולאופות ולטבחותלרקחות
 אל הצריך כדבר כהן שהשתמש היינוהמלך
 החכמות כל אשר תורה, דבר להכיןהתורה

 עבודתה ועובדין אלי'משמשים

 קכד דף על )משפטים מהרצפט הגהותובש
 אלקים ושם לראש(. סמוך ד"הע"א

 דיתעסק מאן דאאחרים
 כספריי

 דלא אחרנין
 לון לאידכר אפילו דאסור כו' דאורייתאמסטרא
 ]ע"כ[ אורייתא על כש"כ טעמא מנייהוולמילף
 הרמ"א על שהקפיד מה למהרש"ל סייעתאמכאן

 אריסט"ו מדברי ד"ת על לראי'שהביא

 כתב : ]ד"ה[ ח( פס' א )פרשה עדותיך ררךובש
 והנראה וכו', ימוש לא הזה כפסוקהרד"ק

 שידע עד אדם לכל וכן ליהושע מצוה היתהכי
 לכאורה הנה עכ"ל. החכמות ילמוד ואח"כהתורה
 מדבריו נראה האלה המחכר דברי הרואהכל

 להמיש אח"כ לו הותר התורה משפטישכיודעו
 לבעל אפשר והאיך החכמות, וללמוד כהמלהגות

 רז"ל בדברי ומאמין בכרית עמנו הנכנסדת
 ששאלו לרז"ל מצינו הלא כאלה, כדבריםלהאמין

 יוונית חכמת כנו את אדם שילמוד מהו לזהזה
 לילה ולא יום לא שאינו כשעה ילמדהווהשיכו

 שעסק כתכ והרמכ"ם וכו'. בו והגית נאמר ככרכי
 התורה להבנת עזר היותן במקום החכמותכשאר
 ולטבחות לרקחות החכמות אלה כלולקח

 המלכה יופי את והשרים העמים להראותולאופות
 אלי' עבדים משרתים כולם כי תורתינו,היא

 הרב כוונת ג"כ הוא כן ואפשר עבודתה.ועושים
 הפשט כפי התורה ילמוד שבתחלה שרצ"להלז

 בכדי התורה אל הנצרכים כחכמות יעסוקואח"כ
 אבל החכמות. ע"י וסודותי' רמיזות"להבין
 התורה חכמת לעזוב שהותר לומר חלילהחלילה

 "מכלים כחכמות ולעסוק חייו מימי רגעבאיזה
 מ"ש ראה נא )לך יעקב חלק כאלה לאהעולם,
 הגם ממדע, פ"ד ככ"מ הביאו הרמב"ם עלהר"ן

 כוונתו, וכיתיו הרמכ"ם כעד כולםשהמליצו
 דברי על וכרב ז"ל הר"ן נח ולא שקט לאעכ"ז

 מיוחס כס' ועיין כתכם. שלא הלואיהרמכ"ם
 מצווח קא אשר יעכ"ץ יוסף מהו'להחסיד

 גאלו( עולם המכלי עלככרוכיא

 כדכרים הלז ההב כעד להמליץ עוד ליויראה
 פרצות כימיו גם כראותו אפשרהאלה,

 לחכמות נפשות לצוד התאוה כתגבורתהדור
 מחכמות והפליגם כחכמה עשה אזיהחיצוניות,
 כתורה כריסיהם ימלאו אשר עד האלההחיצוניות
 לא כודאי זה לכלל שיבא כיון וממילאומצותי'
 הכת כהיות מכוערת, נכר" זונה חיק לחבקיתרצה
 הרמכ"ם כפירוש עיין לימינו נצבת היפיפ"מלך

 ישראל כללמשנת

 למשמרת גילי ולכני לי זה כל לצייןהוצרכתי
 הדור מפרצות לנפשי עוללה עיניכי

 לעזוב נפשות וצודים רב מערב המתפרציםשרכו
 חיצוניותי כחכמות לעסוק חז"ל, ודבריהתורה
 וכשרואין רברבי, כאשלי סריקי כנקיותולים
 חולין אלו מחכמות זכר איזה קדמון מחכרבאיזה
 ולציין לכתוב הוכרחתי ע"כ גדול כאילןא"ע
 הגדול להרכ ל" שחס הרכ, דכרי על אלודברים
 ולא לנפשו ויירא ישמע והשומע כזו,לסברא
 ואני לו. פותחין לטמא והכא נכר". חיקיחבק

 תורה של בני' מכני גילנו בני וכלוכ"כ
 ההוא כיום הלא יט(: )אות הדאיב כליובש

 ותבונה מאדום חכמים והאבדתי י"ינאום
 חכמה אין אדם לך יאמר אם ז"ל אמרו עשו.מהר

 מאדום חכמים והאבדתי שנאמר תאמן אלכאדום
 תורה יש כחכמה( חכמים בהם יש שכעת)משמע
 אין בגוים ושריה מלכה דכתיכ תאמן אלכאדום
 תורה שיש שיאמר הפתי הוא מי וכי וקשהתורה.
 שייכות אין לישראל הנה כי הכוונה אבלבאדום.

 ממילא התורה חכמת וע"י התורה, חכמתרק
 מבלי שכעולם הטבעחם ענייני כלמשיגים
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 ובפרט ואוה"ע החיצוניות. בחכמותהתחכמות
 הטבעיות. החיצוניות בחכמות שרשםאדום

 רב הערב נתפתו כאשר הזה המר בגלותובעו"ה
 המה הן עין למראית היפיפיות לזונותשבישראל
 לדברי תורה דברי את הוציאו החיצוניות,החכמות
 בכדי כהלכה שלא בתורה פנים וגילוחכמה
 החיצוניות החכמות עם התורה פסוקילהסכים
 יש א"כ זה סברתם לפי א"כ האומות,שהוציאו
 המציאו אדום חכמי שהרי באדום ח"ותורה

 וג"כ התורה בפסוקי שנאמר מה המזוהםבשכלם
 לערך יגיע שלא ישראל מזרע הנולד אישידע
 חלקם, זה אין כי החיצונית בחכמה אדוםחכמי
 יותר אדום חכמי החיצוניות בחכמותע"כ

 המה והחכמות חיצונים המה כימחוכמים
 אדם לך יאמר אם וז"ש ישראל. משא"כחיצוניות,

 יהיו שבחכמות לומר שתרצה באדום, חכמהאין
 מופתי ללמד מהם יותר מחוכמיםישראל

 מחוכמים אדום שבודאי תאמן, אלהטבעיות
 לך יאמר ואם הטבעיות. חכמות במופתיביותר
 שכל לומר שתרצה היינו באדום תורה ישאדם
 א"כ בתורה הנאמר הוא בחכמתם שהמציאומה
 אין כן שאומר ומי תאמן, אל באדום, תורהיש

 י"י בתורת חלקלו
 מלובשת התורה אשר הזה בזמן הוא זה גלהנה

 כשיגלה משא"כ ומלבושים, בספוריםעדיין
 החכמות כל יתבטלו אזי הנעלה חכמה אורהש"י

 כי העמים כל ויראו וכאפס כאין ויהיוהחיצוניות
 לשכל מבוא ואין הש"י, דיבור היאהתורה
 אור הש"י לו שהשפיע מי זולת להשיגההאנושי
 לקבל יוכל וכוחה נשמתו מצב כפיחכמתו
 ההו"א יו"ם הנה הקב"ה. רצון התורהמחכמת

 הבהירות היינו ההו"א יו"ם ונק' חכמה,בגימטריא
 כי הנעלם הוא ההו"א בהירות, הוא )יו"םהנעלם
 אלוה שם לך אקדים ועוד נעלם(. והו"א גלויז"ה
 לעוה"ב ואפי' הכסות, סוד הנשמה לבושהוא

 המונע הגוף מחומריות הארם מתפשטכאשר
 הלבוש זה וע"י ההוא, בלבוש מתלבשההשגה
 ז"ל האר"י בכתבי )עין דאורחתא רזיןמשיג

 הלו"א בכאן וז"ש המטה(. שעל ק"שובכוהים

 העליונה החכמה אור יתגלה כאשר ההו"אביו"ם
 הנסתר, בהירות ההו"א יו"ם הנעלם,הבהירות

 ע"י לנו ויתגלה חכמ"ה, בגימטריא ההו"איו"ם
 הדק והגוף הבגד סוד הוא ב"ה בבגד"ו אלוהשם
 המונע בעכירות הגוף לנו יהיה שלא הנשמהשל

 הנ"ל. הבג"ד ה"מ מלא, הלו"א ח"שההשגה.
 החכמה אור שיתגלה רצ"ל י"י נאו"םואמר

 נאום הוא התורה שכל ויבינו לישראלהעליונה
 ומאצילות ית"ש משמותיו רק מדברת ואינהי"י

 יאבדו אז התורה פנימיות יתגלה וכאשרהקודש,
 והאבדתי אז חיצוניות, החכמות כל שמיאמתחות

 וכו'. מאדוםחכמים

 יז(. אות ג מא' )נמלו-טבת, יששכר בניובש
 מנר להדליק מותר אם היא פלוגתאוהנה

 ידליק שלא חשש בדליכא ודוקא קינסא, ע"ילנר
 שיכבה חשש איכא אם אבל מהקינסא מצוההנר

 לפי הנה אסור לכ"ע הנר שידליק טרםהקינסא
 דרכה הוא רכך רמו לנר מנר דמדליקין האהנ"ל
 תכלית, אין עד מושכל שכל להוליד תורהשל
 להוליד שרוצה היינו קינס"א ע"י מדליק אםוהנה
 חיצוניות, חכמה איזה הקדמת ע"י מושכלשכל
 ז"ל הרמ"א מרן שהביא הרמ"א בתשובתעיין
 ע"ש היוני אריסט"ו מדברי לדבריו ראיהאיזה
 עולם הרעיש ז"ל מהרש"ל הגדול הרבאשר

 במקום שאפי' אומר וגזר הזה הדבר עלומלואו
 שם ו"ל הרמ"א ודברי בהם, להרהר איןהטינופת
 הרמב"ם )וכמ"ש מותר לד"ת  שנצרך במהנוטים
 ולטבחות לרקחות נכריות שפחות שלקח כתבז"ל

 יופי את והשרים העמים להראות בכדיולאופות
 הפלוגתא רמז הוא זה לדעת הנה המלך(.בת

 ע"י לנר מנר להדליק מותר אם זו בהלכהבגמרא
 חשש בדליכא אלא התיר לא המתיר וגםקינסא,
 יעב"ץ מהר"י החסיד הרב מ"ש עפ"י והואכנ"ל
 שלו שהאיצטומכא מי כתב החיי"ם או"רבספרו
 הגסים מאכלים אפיי לפעמים לאכול יכולבריאה

 מי משא"כ לו, מויקים ואינםומפסידים
 שמירה צריך כ"כ חזקה אינה שלושהאיצטומכא

 ראיה להביא שאץ שם כתב לזהיתירה.
 היו שלא בדבר נס לו שנעשה ז"למהרמב"ם
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 יש לעולם אכל כהכמוה ההקירות לומזיקים
 התכמות באותן ירצה שאם בדבר, סכנהתשש
 ת"ו שישאר תשש יש ד"ת אל בהן להגיעכדי

 והוא חפצו למחוז יגיע ולא התכמות באותןנבוך
 ע"י לנר מנר כשמדליק הדברים ברמזהנרצה
 ביש משא"כ כנ"ל, תשש באין דוקאקינס"א
 יעב"ץ מהר"י התסיד הרב בדברי וע"שתשש
 שם עיין אטה ולא אקרא אני האדם יאמרלבל

 הדברים.והבן

 משה אל ויתן ה( אות ה מא' )סיון, שםועוד
 דברי מוציא שהוא כל ארשב"לככלת"ו

 לו נות ככלה... שומעיהם על עריכים ואינםתורה
 משפיע הוא תורה דברי האומר הנה . אמרןשלא
 הכל"ה דמיון מקבל הוא והשומע התתן,דמיון
 שהיא שיודע במה להכלה התתן חביבותדהנה

 כך הנה מאתרים. תקבל לא ושוב לומיוחדת
 תורה דברי המקבל אותו אם התורה, לימודהוא
 חכמות אתרוח חכמות ג"כ יקבל הדורשמן

 תורה לבן נאסר הנה הגוים ולשונותחיצוניות
 ככלה עליו תביבין ד"ת אין כי ד"ת לולהשפיע
 לו שמיוחדת מתמת בעלה על חביבהשהיא

 קצרתי כי הדברים הבןלבדו.

 תשא פ, הכלה אגרא בס' גם בקצרה]ונאמר
 ככלתו([. משה אל ויתן מדרש)ד"ה

 המחשבה )חלק יא מל"ח פקודיך דרךובסי
 הרע הדעת בכלל ..ותדע ד( אותבסוף

 אצל בעוה"ר הנהוג נכריות לשון לימוד הואהזה
 הנה ולענה ראש פורה זה האלו הרשעיםכת

 בהכנס הי' לעה"ד הקדמוני הנתש פיתוייתראה
 וכו', תאכלו לא אלקים אמר כי אףכרכרים
 מה אירע דבריו על להשיב האשה הרבתהוכאשר
 בקצה לנגוע לבל דעת למדנו הענין מזהשאירע
 פינו במו וכתבם לשונם להעלות ולבלדבריהם
 מעניינים בתורה הרבה רמזים בידינו וישוידינו
 רק כסם יסהפק לא כמ"א, אצלינו נכהכיםהללו
 אופני כל ועל עול. והפורק לתאוותהנפרד
 חמץ ימצא לא במצות הרמז בא האלההעניינים
 בידו שיש אחד מגדול שמעתי )הג"ה.ברשותינו

 הללו המירם מספרי ספר איזה ככיח כשישקבלה
 כמו היא וע"ז ממש ע"ז היא כי ד"ח, לספראסור
 הרשעים וכתות הוא ומסתבר לו תאמר צאצואה
 וכאים ספרים וכמה כמה בזמנינו מהכריםהאלה

 להפר העם המון להסית לשונםבחלקלקות
 ובראותם הדבר יודעים אינם עם והמוןהתורה,
 הספרים לוקחים וקשירה הכתיבה ביופיהספרים
 ברשת ונלכדים הפנאי לעתות כהם ולומדיםההם
 לחכמי מהראוי אומר אני ע"כ להו טעמוזו

 יקנו לבל עליהם ולגזר עם להמון ללמודהדור
 ספרים רק באו, מקרוב תדשיאספרים

 תדשים ספרים ועל מקדמוניםהמפורסמים
 כשרים הם אם התורה בחכמת מבק פי אתישאלו

 יעשו( וכתורה י"י בקהללבא

 יתפש הלזו במצוה בהתבוננו דבר עלהמשכיל
 ת"ו בידו יש אם ומעשיו לבבובגנזי

 ומרשותו מביתו יסיר הסר משהו תמץ שמץאיזה
 מלבוש ואיזה לשון ואיזה מנהג איזהאפילו
 ויחקור בגאוה, הדוברים שחץ באנשיהנהוג
 מזה דבר שמץ איזה בם ת"ו יש אם ביתובאנשי
 ויקבל התורה במוסר וידריכם מזה ירתיקםהרתק
 תורה ועבדי י"י מעבדי להיות זרעו ועלע"ע

 והתבול כק ישראלועבדי

 .הלואי ד( אות ג מא' )תשרי, יששכר בניובסי
 כל כי שמרו תורתי ואת עזבואותי
 הנה ישראל עם מתנהג שהקב"ה הנ"להענינים
 התורה, ע"פ התורה לבעלי המשפט מדתהוא

 וח"ו מצות וכמה כמה על עוברים ח"ו אםאפילו
 את ששומרים כיון אעפי"כ עבירות, בידםיש

 שומר שהאדם תשוב דבר כענין היינוהתורה,
 עכ"ז ההוא הדבר מן נהנה שאינו הגםאותה
 מתנהג הנה . הדבר חשיבות מתמת אותהשומר
 כשאין משא"כ התורה משפטי ע"פ הש"יעמהם
 משפטי בהביאם דהיינו אצלם תשובההתורה
 כחוקת הולכים ח"ו או ערכאות לפני ת"וישראל
 או מכריחם היצר שאין בדבר ונימוסיהםהגוים
 לשונות ובלמדם התורה מן בניהם ח"ובהמנע
 התורה שאין ח"ו מראים כזה הנה וכיוצא,הגוים
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 מראים כאלו אנשים הנה כעיניהם,השוכה
 מן הם ואפשר כתורה חלק להם שאיןכעצמם
 והמה ותלמידיהם ת"ח המבזים רב הערבכתות

 אוה"ע ששונאים ממם יותר הת"ת אתשונאים
 בנפשותם האלה החטאים והאנשים ישראלאת
 להתדמות בקשו כי ישראל במשפטי ישפטוםלא

 בעיניהם חשובה אינה והתורה הארצותלגויי
 בחשיבות עכ"פלשמרה

 תורתי... את עזבם על וכו'... הארץ אבדה מהעל
 ע"פ הדבר יובן תחילה בתורה בירכושלא

 עבירות, בידם יש ישראל ח"ו אם אפילו כיהנ"ל,
 להתנהג ית"ש דרכו זה הנה הדין זמן בבואהנה

 התורה משפטי ע"פ מרחוק עצות ברחמיםעמהם
 התורה כשעכ"פ דוקא הוא בדימוסויצאו
 הוא עבירות בידם יש ח"ו אפי' בעיניהםחשובה
 התורה את בעזבם משא"כ היצר, תאוותמהכרח
 ומלבושיהם ומשפטיהם הגוים בנימוסי ח"ולילך

 הנה מכריה, היצר שאין דבר וכיוצא,ולשונותיהם
 לא הנה בעיניהם, חשובה התורה שאין יורהזה

 והבן כמש"ל, התורה ע"פ הללו בעצותיתדנו
וכו'

 ובפרט ה( אות )פ"ג גנים מעיןובסי
 הבירור גמר משיחא עקבות אלהבדורותינו

 חכמות שקר לחם להם ערב רב, הערבכתות
 מחמת הוא ההתחלה הרוב ועפ"יהחיצוניות,

 הנכרים, מלבושי ולובשים הנכרים לשונותלימוד
 ד' עם הנה כי לאפיקורסות התחלה הוא זהכי

 במלבושיהם מצויינים להיות מחוייביםאלה
 וע"ז נפקד, לבדו אשר מלך לגיון כמוולשונם
 כן על וכו' הגוים בחוקות תלכו ולאנצטוו
 עמדן מהר"י הגאון הרב דברי בכאן לךהבאתי
 הנכרים מלבושי בענין שלו התפלה בסדורמ"ש

 הסכת הפילוסופי' לימוד ובענין הגויםולשונות
ושמע.

 היא הקליפה האיך ותכין תתפלא מזהיותר
 התורה, עפ"י האסורין דברים דוקאמייפה

 בעיניהם נתייפה בעוה"ר הדור דחד תראהדהנה
 הזכרים התורה עפ"י דהנה הנאסר הדברדוקא

 מן הראש פיאות להניח מחוייכים ישראלמכני
 וממול האוזן ואחורי למצוה, זה המצח, עדהאוזן
 בלורית מגדלי משום השערות להניח נאסרהעורף
 הללו דהשרצים תראה והנה הגוים מדרכידהיא
 פאת ולגלח הבלורית לגדל בעיניהםנתייפה
 ישראל מבני והנקבות יספה הזקן את וגםהראש
 שער שערותיהם לגלות התורה עפ"י להםנאסר
 לילך לבתולות התירו ובדוחק ערוהבאשה
 גמור, היתר כזה ואין לפעמים ראשפרועות
 דבאיסור נ"ל שערותיהם בגילוי לגמריופרועות

 שהולכין הרע המנהג נשתדככ כעו"ה והנהקאי
 שער ומגדלות דארעא עמא בנות כדרךהבתולות
 הוא באיסור ודאי זה אשר הראש פיאותכלילות
 טבע בתולדות תאוה כאן אין אלה ככלוהנה
 ההיפך, דוקא בעיניהם יתייפה ולאין ואיןהאדם,
 הנאסר הדבר דוקא מייפה הקליפה כ"א זהאין
 התורה דרכי כל להניח הדרך זה כי התורה,ע"פ
 עשה לו אומר ולמחר כך עשה לו אומרוהיום
 החיצוניות החכמות אל תלך לו שאומר עדכך

 משה בתורתוכפר

 מלבושי להם ערבו הבגדים, בענין הוארכן
 ומואסים הגוים כמלבושי העשוייןסחבות
 מפתו וכ"ה צבעונין, בגדי אפי' יהודיתבמלבושי

 התורה עול לגמרי מעליו שפורק עד לאטלאט
 דאורייתא האיסור חוץ נפש בשאטומצות

 אבל וגו' הגוים בחוקות תלכו ולאשנצטווינו
 אל שמתיר עד רעה אל מרעה נמשכת סיבההוא
 נכר אל בת ולבעול וטריפות נבילות לאכולעצמו
 הפצנו לא דרכיך ודעת ממנו סור לאלויאמרו
 נפשי גרס"ה בפסוק צחות דרך ע"זואמרתי
 בחשבון דהנה עת, בכל משפטיך אללתאבה
 תלכו ולא ל"ת במצות התורה כסדרהמצות
 לבל הסג"ר )הוא רס"ג מצוה הוא הגויבחוקות
 הוא ת"ע והמצוה התורה( איסור בקצה לנגועיבא
 והוא לך, שתעבתי דבר כל תועבה כל תאכללא

 זה שלאו )הגם התורה איסורי כל על כוללאיסור
 גרסה וז"ש וכיוצא( המוקדשין פסולי עלקאי
 הוא לבסוף )הה"א הרס"ג מצוה שלי הנפשנפשי
 עת, בכ"ל משפטיך אל לתאב"ה עומד(לפעול



 החייםלעץ סה-סט( )עמ'הוספות ודרךהקדמהרנח

 עת ככל לי הנאסר את ולהבזות לתא"בבכדי
 ע"ת בחשבון שהוא כוללת במצוה הנאסרהיינו
 אינו באם כי לך שתיעבתי דבר תועבה כלהיינו
 נא דרוש תועבה לכל יבא הרס"ג מצוהשומר
 אחר אמר ר"א וז"ל וישב הזוהר בספרכיום

 יהב דיוסף בגין הדברים אחר וגו' האלההדברים
 בשערי' מסלסל יוסף דהוה לקטרגא דוכתאלי'

 דוכתא אתייהיב כדין לי' וקשיט גרמי'ואתקין
 בגין בבגדו ותתפשהו וז"ש וכו' לקטרגאליצה"ר
 וקשיט לי' אתקין דב"נ עלי' יצה"ר שליטדכד
 ותתפשהו הה"ד בשערי' מסלסל לבושוילי'

 דאיהו מאן עמי אתדבק עמי שכב' לאמרבבגדו
 כתיב מה קרבא בי' ואגח לקבלי' אתתקףזכאה
 לי' ישבוק החוצה ויצא וינס בידה בגדוויעזוב
 מיני' לאשתזבא בגין מיני' ויערק לקבלי'ויתתקף
 בתלמוד רבותינו ומדברי עכ"ל עלי' ישלוטולא
 אבותינו נגאלו זה שבזכות שאמרו תראההלא

 מזה )נדבר שמות"ם את שינו שלאממצרים
 בגדיהם את שינו ולא לשונם את שינו ולאאי"ה(
 מצויינים ישראל שהיו מלמד גדול לגוי שםויהי
 התדמו שלא בפ"ע לעם ניכרים שהיו היינושם

 ולא בבגדים ולא בשמותם לא הגויםלדרכי
 הגם הזה בדבר עמך א"ע הטרחתי הנהבלשון
 החיבור בכוונת כוונתי כי החיבור, מכוונתשאינו
 בהא הא עכ"ז חיצוניות, חכמות להרחיקרק

 בניו ואת א"ע ירחיק ד' דבר את הירא ע"כתליא
 מצויינים ולהיותן לגוים, להתדמות לבלוב"ב
 כל יראו ואז ענין, ובשום ומלבוש ולשוןבשם

 עלינו נקרא ה' שם כי הארץעמי

 הוא שהלבוש כמו מלבושיהם את שינו..שלא
 כל של המלבושים מנהג כן הגוף,דפוס

 וע"כ מדותיהם רוע וכפי נפשה בדפוס הואאומה
 מדותיהם, רוע לידי יבא נכרי מלבושהלובש

 הגלות. לאריכת סיבה זה גםוא"כ

 בקיצור הענין אודיעך . לשונם את שינו..שלא
 וחלק הארץ כל שפת ד' בללמאוד,

 לשק וכל מיוחד לשר אומה כל לשריםהאומות
 ההוא, השר של כח כפי הוא ואומה אומה כלשל

 תחת אחזם מסר ולא עמו ד' חלק אלה ד'ועם
 הקורש לשת הוא לשונם לחלקו, בחרם רקשר

 לשון הנה העולם, את הקב"ה ברא שבוהלשון
 הגם הנה לתורה הש"י לעבודת מצליחזה

 בכל לשונות בשאר למו"מ ישראלשמשתמשין
 משונה להיות מחוייב לשונותם עכ"זהארצות,
 תערובות עם החול לשונם דהיינו הגוים,מלשונות
 לדבר לשונם את משנים כשישראל משא"כלה"ק

 מסוגלים הללו הלשוגות הנה הנכריםבלשונות
 כח כפי מדותיהם ורוע הרעות התכונותלכל

 בגוים מתערבים ועי"ז האומות, שבנפשותחיצוני
 כתבתי הגלות אריכות סיכת יבא ומזהבעוה"ר

 זה בכלל וישנו באריכות אחר במקוםזה
 פשוטו לפי והנה לשונם את שינו שלאמשארז"ל

 אבל הגוים, כשמות שמות לבניהם שמוהוא
 היו שלא בזה אמרו במדרש רז"ל בדבריכשתעיין
 דיפיילונוס ולשמעון אדריינוס לראובןקורין
 שיהיו רצה כאשר פרעה חכמת הי' זהוכו'

 השם חוץ שם לכ"א קורא הי' ת"י נכנעיםישראל
 השם ע"י שיתפעלו וכיון בהוולדו לו הושםאחר
 בית וכוחו גזרתו יהי' א"כ בגזירתו הושםאשר
 פענח צפנת ליוסף שם קרא ע"כ לנפשםאחיזה
 והנה מצרים, לשון של הכוונה היא מה יודעומי

 צפנת יוסף שם פרעה ויקרא נאמר בתורהתתבונן
 כל היינו .. מצרים ארץ על יוסף ויצא וגו'פענח

 לא מצרים ארץ בכל שכתב והגזירותהפקודות
 וימת שנאמר תתבונן וכן יוסף רק א"עחתם
 שמת הכוונה במצרים.. בארון ויושםיוסף
 נשתנה ולא יוסף כשם היינו טוב כשםונפטר
 על ובודאי מלכים של בקברים ארונו נתנושמו
 שלו ארון על הנה המלך, שם רושמים ארוןכל
 פענח צפנת ולא הקודש שם יוסף רק הורשםלא
 מוסיף ו' ישראל בני שמות ואלה אח"כ שאמרוזה
 כני כן שמו שינה לא יוסף מה ראשון עניןעל

 לכ"א קרא שפרעה הגם שמותם שינו לאישראל
 הנ"ל. מטעםשמות

 ויאמר שבתורה הפסוקים פי' ג"כ תביןוכזה
 עפ"י העבריות... למילדות מצריםמלך

 ויהיו בקולו שישמעו רצה דפרעהמ"ש
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 להן קרא ע"כ לו, נפשם בכוחותמשועבדים
 ע"י נפשם בכוחות שיתפעלו וכית שמותמתחלה
 כוחות א"כ בגזירתו, שהם הללו שמותקריאתם
 סרים ויהיו טומאתו כח תחת נתונים יהיונפשם

 ח"ו לצאת יכלו ולא גזרתו יעברו ולאלמשמעתו
 מלך ויאמר למילדות עשה כן והנהמשעבודו
 שפרה הא' שם אשר העבריות למילדותמצרים
 הראשון מאמרו שיעור היה זה רצ"ל וגו'ושם
 ויהיו למשמעתו סרים שיהיו שרצהלהיות

 הבנים, בהריגת גזירתו ויקיימו לרצונומשועבדים
  בשמות שיקראו עליהן וצוה מקודם התחכםע"כ
 פועה, השנית ושם שפרה האחת שם שיהי'היינו
 בילדבן ויאמר ואח"כ הראשון. מאמרו הי' זההנה
 עשו לא תו' המילדות ותיראן וגו'... העבריותאת

 שנוגע מה היינו מצרים מלך אליהן דיברכאשר
 בוה התייחסו לא השמות קריאת היינואליהן
 יוכבד הקודם השם רק פיהן על הוזכר ולאהשם
 ויעש . השני ענין הוא הילרים את ותחייןומריסי
 שם קריאת רהנה מדה כנגר מדה הוא בתיםלהם
 משפחות היינו בית להעשות יועיל לאדםלווי

 בלא ראובן שם לארם יקרא כאשר דהנהמיוחדות,
 ונכדו נינו יוכרו לא דורות ג' או ב' הנה לווישם
 יקרא אם משא"כ ראובן, מאותו באיםשהם

 הבנים כל הנה פוא"ה ראובן כגון לווי שםלראובן
 ויכירו לווי לשם פוא"ה בשם יקראו בניםובני
 מראובן כולם שבאו מיוחדה ולמשפחה ביתכולם
 את המילדות שיראו ולהיות הראשון.פוא"ה
 מצרים מלך אליהן דיבר כאשר עשו ולאהאלקי'
 שלו, לווי השם עליהן קבלו שלא כמ"שהיינו
 התועלת בשר עיני למראית הוא לווי השםוהנה
 בתים להם ויעש שכרן הש"י קיפח לא הנההנ"ל,
 סוף עד המשפחות הנה ומלכות לוי' כהונהבתי
 לוים כהנים שהם כל לעין יוודעו הדורותכל

 ירי ותנשק הענין הבן מלכים בני דורומזרע
 התורה.חכמי

 האפיקורסים הרשעים נדבר, ומה נאמר מהוהנה
 השם שפתם על ישאו לאשבזמנינו

 המלכות בגזירת להם הניתן לווי והשםהיהודית,
 איזה הי' אם אשר מכוער, הוא אפילו יתפארוכוה

 אחריו מרדף הי' אזי השם בזה לחבירו מכנהאיש
 הגוים ע"י השם בזה שנקרא ולהיות לדמו,ודורש
 כתות המה הן היהודית. בשם ומתבייש בויתפאר
 ויהיו ה' בנועם לחזות יוכו לא אשר רבהערב

 יעלזו ישראל בית וכל עולם, ולדראתלחרפות
 עולם עד ותפארתבכבוד

 ע"ד י דרוש ד מא' )ניסן, יששכר בניובסי
 הגדולה המדה מהו לך אבאר והנההסוד(:

 ליהוד"א קוראין היו לא שמותם.. שינושלא
 לסטים ליוסף ולא לולייאני לראובן ולארופ"א
 )הג"ה. ]המדרש[ עכ"ל אלכסנדרי, לבנימיןולא

  בלשון הם מה לפרש בידי אין הללוהשמות
 לפרוע. בידי יש אלבסנדר"י לבנימי"ן רקמצרי,
 מפרש קא זללה"ה החיד"א הגדולהרב

 )פירושו אלכסנרר שקראוהו מוקדוןבאלכסנדי"ר
 כנודע במצרים ממשלתם שהי' יוןבלשון

 את החליפה שאמו על בע"ל חילו"ףמיוסיפת(
 יצא וממנו אחד מבשף עם וזינתהבעלה

 מיוסיפת( כנודע מצרי היה )והואאלכסנדרוס
 אשר הימים שבל בזוהר מ"ש עפ"י י"לולפי"ז
 )בעבדות( מצרים בגלות דיסוד דרגא יוסףהי'

 בע"ל בנימין וא"כ תחוחו, שימש הצדיקבנימין
 וה ידעו באיצטגנינותם והמצרייםמוחלף
 הדברים והנה נ"ל(... אלכסנדר"י.וקראוהו
 את לשנות להם דלמה מובנים, אינםלכאורה
 ממלכי מלכיות בכל הענין שזהו תדעשמם...
 סרים ישראל שיהיו ברצותם עצתם זההאומות

 לבד הנה ומצות, התורה עול ולפרוקלמשמעתם
 הם הנה בקדושה מישראל לכ"א שישהשם

 עצת והוא דילהת, מסטרא אחר שם לומשימים
 השם... אחר ונמשך מתנענע האדם דהנההסט"א
 כל תנועת ע"י יומשכו הזה השם קריאתוע"י
 ח"ו יתמשך ממילא וכוחותיו האיברים וכלהגוף

 ומצות התורה מן לבטלהו עצתו אחרהישראלי
 ומדות בכפירות ח"ו דילהת הסיטרא אחרולילך
 זה אשר הדבר יבין המשכיל משער. לאיןרעות
 גם כן ותמצא אלה. בדורותינו הקליפהעצת

 ועורי' מישאל לחנניה שמות נתןבנבוכדנצר
 ע"ז אחר ח"ו שיתמשכו רוצה היה כיודניאל
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 כשמותיהם רק להיקרא רצו לא והםשלו,
 גדול חכם שהי' בפרעה גם תראה והנההעבריים

 תיכף תראה הנה הענין, שורש וידעבאיצטגנינות
 תיכף יוס"ף הוא ידו תחת שנכנס הראשוןישראלי

 צפנת יוסף שם פרעה ויקרא כמ"ש שם לושם
 ונ"ל . מצרים ארץ על יוסף ויצא וכו'פענח
 אשר השם בזה להתייחס רצה לא דיוסףהכוונה
 היה מצרים בלשון שכודאי )הגם פרעהקראוהו
 וממשלה שררה לחשיבות מורה הזההשם

 א"ע חתם לא ארמ"צ על יוסף ויצא רקוכיוצא(
 שם ממנו נשתקע ולא פענח צפנת ולא יוסףרק

 ע"י גופו בתנועות להתפעל רצה לא )כיהעבר"י
 פירשנו אשר וזה הדבר( הכן וכנ"ל, המצרישם
 היינו טוב בשם שנפטר יוסף ויחי בפסוקיםג"כ
 יוסף העברי שמו ממנו נשתקע לא יוסףבשם
 של ארונו על הושם לא במצרים בארוןויישם
 אח"כ וז"ש יוס"ף שם רק פענח צפנתיוסף

 הגם נפקו, וב"י עאלו ב"י בנ"י שמותואל"ה
 שלו הסט"א בעצת מיוחד שם לכ"א שםשפרעה

 בזה רצו לא הם הנהכמש"ל

 ויאמר קודש מקראי טעם בטוב פירשנוובזה
 ויעש . העבריות למילדות מצריםמלך

 כי נראה בשר עיני ראות כפי והנה בתיםלהם
 שמניחין השמות מאלו נמשך טוב אחדדבר
 יחוס נודע שמזה העיקרי שמו חונןלאדם

 על נקראו לדורות בניו כי עולם לדורותמשפחות
 לדורותיהם בניו בני וכן אביהם, של הנוסףשמו

 הזה הבית מן שזהו דורות כמה אחר גםויודעין
 ושפיר"א והורווי"ץ ראפפור"ט משפחותכגון
 ולא וכו' המילדות יראו כי ויהי הכתוב אמרוהנה
 ויעש הנה פרעה, שקראן נוסף בשם להקרארצו
 כהונה בבתי שכרם להם שילם בתים )הש"י(להם
 כהן זה במשפחותיהם, לעולם ניכרים הנהולוי',

 הוא ונעים נחמד כי והבן לויוזה

 של"א הזה הגדול הדבר להתבונן תוכלומעתה
 דבר על והמשכיל שמות"ם, א"תשיניו

 שנתהווה לבבו סגור נקרע הזה החל בגלותגם
 דוקא להתייחס וליחוס לכבוד ההמון מרביתאצל
 שם להזכיר לא כי והם הגוים, מאת הניתןבשם

 מבני לא אשר רב הערב כתות המה ה7העברי,
 קוץ והמה יושבים הם ובקרבינו המהישראל
 הנרצה הענין זהו )ואפשר יעקב לביתממאיר

 הדין ליום האדם את ששואלין בקבלהלראשונים
 לזה והנה תבין( ואתה וכו' שוכח והוא שמומה
 או צא"7 שמו הי' היום כל אשר הפס"ח רמזבא

 ואמרתם היום והן מצרים( של ע"ז )והי'טל"ה
 הבן העברי הקודש שם לי"י הוא פסחזבח

הדבר

 הזה הדבר גם לך אבאר לשונ"ם את שינושלא
 זאת האדם ויאמר חוה בבריאת נאמרהנה

 כי אש"ה יקרא לזאת וכו' מעצמי עצםהפעם
 העולם שנברא מכאן מזה ודרשו וכו'מאי"ש
 נשמע שיהי' בחורתינו הוא ריק דבר ולאבלה"ק
 אין )כי מכאן דוקא בלה"ק העולם בריאתלנו

 ממקום נלמד אחד דבר ואם מקרה, דברבתורה
 תדע אבל כזאת( למה להתבונן צריכיןאחד
 כמו והנה המעור, ברית נגד מכוון הלשוןברי"ת
 אחד צינור צינורות ב' יש המעו"רבברי"ת
 למותרות ב' וצינור בדומה להוליד בקודשמשפיע
 אל חלק בכאן שיש )וכיון החיצונים אלליחן

 חטא לידי לבא ג"כ ח"ו האדם יכול אזיהחיצונים
 דלא באתר הקודש בצינור גם ח"ולהשתמש
 הלשון, בברי"ת הוא כ7 והנה ר"ל(,איצטריך
 ושארי הקוד"ש אל השפעה הוא הקוד"שלשו"7
 הראשונים בנישואין והנה הגוים חלק הםלשונות
 שהי' וחו"ה אדם נישואי דהיינו בעולםשהי'

 ברי"ת ע"י בקודש להוליד האדםמצטרך
 בברית גם שלם להיות מצטרך הי' הנה 'ר,המעו
 הגוים בלשונות והרגיל בלה"ק, להשיחהלשון
 בברית לחטוא ח"ו מסוכן הנה הלשוןבברית
 נרמז ע"כ ח"ו ז"ל בהוצאת או בעריותהמעור
 העולם בבריאת הראשונים בנישואיןבתורה
 כאשר ראשך שערות ותסמר תבין ועתהבלה"ק
 עד אשה לישא שלא בגזירה הסט"א עצתתתבונן
 והנה יעקב. חלק כאלה לא הגוים, לשונותשילמד
 הנה לשונם את שינו שלא כיון במצריםישראל
 הבן העריו"ת מ"ן גדורי"ם שהיו נמשךמזה
 לשונ"ם, את שינו שלא על המרור הוראתוהנה
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 כל חיות הוא בלה"ק העולם נבראדהנה
 משא"כ בפה, למוציאיהם הם חיים כידבר

 ח"ו. להיפך ותהי הגוים לשונות אחרהנמשך
 את לוימררו זכר והוא מו"ת, בגי' מרו"רוהנה
 בלשונות להשתמש ג"כ אז שהכריחוםחייהם
 את שינו לא עצמם לבין בינם הם אבלהגוים,
 שינים בל"ב המרור ללעוס שצריך וזהלשונם.
 וכו'. תחי' והחכמה חכמה נתיבות ל"ב אלרמוזים
 הנה הרמב"ם, שיטת לפי המכוון אל נבאולפי"ז
 מישך הב' שאלו ומרור המצה רק לכרוךאי"צ
 משנים כשאינם בזה, תלוי וזה להדדישייכי
 הלשון ברית כי העריות מן גדורים הםהלשון
 ב' על מורים הם ומרור ומצה וכמ"ש, וכו'מכוון
 שלא הוראה הוא פסח משא"כ וכנ"ל. אלוענינים
 אחר יתמשך שלא אחר ענין זה שמותם, אתשינו
 לעצמם וישמע נפשו כחות בתנועות המכ"אשם
 יחד. לכריכה פסח הצורך מן אין ע"כח"ו,

 תלוי בזה הנה אדרבא נאמר הראב"דולשיטת
 הנה הסט"א עצת אחר ח"ו כשיתמשךהכל,
 לכריכה צורך ג"ז הנה ח"ו, העבירות לכלמעותד
 עבירות ראשי ג' מן ולהצילו האדם אתלשמור
 בישין, סטרין מכל ויצילנו ישמרנו והש"יהנ"ל.
 ישראל שכתוב מקרא בימינו במהרה בנוויקרתם

 אתפאר. בךאשר

 לגוי ראעשך )ד"ה לך פ, דקלה אצהבובס"
 נשמה לכל כי שמך, ראגדלה .(:גדרל
 אלי' נלוה הגוף אל מרומים מגבהישיורדת
 כנודע, נוגה מקליפת הבהמיית נפש היוצרבגזירת
 הנשמה של השם הוא שם לו יש אדם לכלוהנה

 ולעומת ואמו, אביו בפי הש"י שמזמיןהקדושה
 ע"י דס"א הבהמיות נפש של שם לו ישזה

 מש"ה כגון אחרים, וצירופים שוניםחילופים
 בס"א. ר"ע בקדושה ע"ר בסט"א, שמ"הבקדושה
 זה אזי הקדושה נפש אחר נמשך כשהאדםוהנה
 לאחר גם ממנו יתפרד לא שלו השם עיקרהשם

 נפש אחר ח"ו נמשך כשהאדם ובהפוךפטירתו,
 דס"א. השם הוא שלו השם עיקר אזהבהמיות

 לו שקראו הקדוש השם זוכר בחיים בעודווהנה
 השם שוכח פטירתו לאחר אבל ואמואביו

 את לרשע ששואלין לרז"ל מקובל ע"כהנכבד
 שהשם שם, שום יודע ואינו שוכח והואשמו

 מעולם, שמע לא דס"א והשם ממנו נשכחהקדוש
 שארז"ל הסוד והוא להשיב יודע אינוולכך

 לפי מחסום ושמתי שמם, את שינו לאשבמצרים
 ע"ד והמשכיל הס"מ, עצת והוא בזמנינומהנהוג
 שינה שלא מי אשרי היקרה, לנפשו ויפחדיירא
 שמהפכיך הגדולי' הצדיקי' והנה הנכבד שמואת
 לטוב יתהפך ג"כ הבהמיות ונפש למתוקמר

 ונהגדל גמור לטוב נתהפך השני גם אזיגמור,
 אל גדול ריוח וזהו שמך. ואגדלה וזהוהשם

 הוא. עמוק דבר כי והתבונן ביןהנשמה

 והטהרו בפסוק ]ד"ה[: וישלח פ' שםרערד
 כסות כל יוחנן א"ר שמלותיכם,והחליפו

 להחליף להם צוה שע"כ הכוונה ע"כ. ע"זבכלל
 והי' שכם משלל בגדים להם כשיהי'שמלותיהם

 בכלל נכרים בגדי הלובנם ישראל וכן גויםבגדי
 זו, הוא ע"ז מה יודע אינו שהוא הגם הואע"ז
 וכך כך העשוי הבגד את ללבוש אלא כוונתוואין
 כ"א בגד ניתקן מבראשית הגוים כל בגדיעכ"ז
 ישראל לבן אסור ע"כ שלהם, ע"ז בחי'כפי

 לכל יתפתה ח"ו בקל כי כבגדיהם בגדללבוש
 בחקות תלכו ולא ישראל נצטוו ע"כהתאוות.

 וכו'. אשרהגוי

 כה לעשו שולח הי' וזה לשונם, את שינוטולא
 ואיני לשוני את שניתי שלא לותאמרון

 ארוכים והדברים דבריו. יעיי"ש ממנומתיירא
 בסוד במ"א הללו בדברים הביאור הרחבנואצלי
 גוים לשונות ליסוד בעוה"ר איך מקשיביםחברים
 אצלינו הענין מבואר וכבר גלות. אריכותסיבת
 לזאת וכו' האדם ויאמר האדם אל ויבאהבפסוק
 העולם שנברא מכאן חז"ל ודרשו וכו' אשהיקרא

 התורה משמיענו הוא במקרה לא והנהבלה"ק.
 הנרצה אבל בלה"ק, העולם שנברא דייקאבכאן
 המעור ברית נגד מכוון הלשון ברית דהנהבזה

 נקבים ב' יש הסעור שבברית וכמו בס"י.כמבואר
 הראף במקום בדומה להוליד שפע להשפיעאחת
 והצנור לאשפות, להריק ולא זרים במקומותולא
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 הלשון בברית הוא כן והנה המותרות. להריקהב'
 אותיות הוא א' באותיות, הדעת השפעתצנור
 הראוי במקום להשפיעם הנרצה השפע הואלה"ק
 המותרות הוא והב' הנה, חיות כי מילדותוהם
 להשפעות האדם תור ובהגיע הלשונות.שארי
 שלם שיהי' הצורך מן הנה המעור מבריתהשפע
 לשונו מרגיל ח"ו ובאם הלשת, בבריתגם

 מריק הלשת ברית הנה וזרים אחריםבלשונות
 לא המעור ברית תולדות ח"ו כן כמו הנהלזרים,
 בנועם התורה זאת תראה הנה הדבר. הבןירצו
 קדמאה דאדם הראשת בזיווג זאת תשמיענודברי'
 כוונת תתבונן ומכאן בלה"ק, בעולםשנברא
 וי בזה"ז. ההם בימים המלכות בגזירתהקליפה

 דאורייתא. יקרא על משגיחין דלא נשא לבנילון
 שלא מצרים אבותינו נגאלו דבזה תתבונןהנה
 הנה העריות. מן גדורים הי' ועי"ז לשונם אתשינו
 פ"ד בן הברית שומר והי' גדור הי' אבינויעקב
 לבית הלך הנה מימיו, קרי טפת ראה ולא הי'שנה
 נשמות תולדות להוליד אשה משם לו לקחתלבן

 שינה ולא בלשונו מחטוא עצמו שמרקדושות,
 כה וכו' תאמרון כה לעשו ששלח וזה לשונואת
 גרתי אשר בעת גרתי, לבן עם יעקב עבדךאמר
 תרי"ג ע"כ הקודש בלשון מדבר הייתי לבןעם

 לאדוני תאמרון כה כן לי, יכול ולא שמרתימצות
 מספר שאני ממנו, מתיירא אני שאיןלעשו

 לבן עם המסורה רמיזת וזה הדבר הבןבלה"ק.
 מלשון שקר משפת נפשי הצילה י"י ואידךגרתי
 גורמים והם וכו', משך גרתי כי לי אוי' וכו'רמי'

 שקר שפת אל אמת משפת ולהדיחנילהסיתני
 שכר. וקבל ודרוש הדבר הבן רמי'.ולשון

 אם ..ומעתה רעא(: )אות ד8רקא אגראובש
 אשר את ידידי אחי תתבונן לך שכלעיני

 כזאת לעת האומות כל מגמת אשר ותראהלפניך
 לשונינו ח"ו להשפיל דוקא משיחאבעקבות
 מכל בנינו את ללמד לשונותיהם ולהגבירהקדוש
 ח"ו רוחם יתוסף זה ידי על הנה הגוים,לשונות
 אשר ותדע זר. לאיש חוצה הקודש פנימיותויצא
 אי שוב תאכל, לא הקדורים בתרומת כזאתנפש
 כי הקדושה, התורה במעדני להתבונן להאפשר

 כל בנפש ויתדבקו ח"ו גבירתה תירששפחה
 לבני ממאיר הקוץ הנה הן ח"ו, הרעותהמדות
 הכרם מן הקוצים יבער הש"י אשר עדישראל
 העצה תתבונן בדבר תעמיק וכאשרחמד.

 קרדם עלגים לשת שילמדו מהסט"אהעמוקה
 ישראל לבני תולדות הדמות להרבותהתעסקם
 מחשבותיהם פרי כל וזה הפנימיות,מהנשמות

 והרבה בטהרה שלא ח"ו הנשמות שיצאוכדי
 בהיות לפי מחסום שמתי אך בזה לדבר ליהיה

 לבני לאזן מפה נתונים נתונים המה אלהדברינו
 יחפצת. אלקים קרבת אשרחבורתינו

 מכבוד שמעתי .והנה ערב(: )אות שםועוד
 זצוק"ל מהרב"ט הקרתם ההבאדם"ו

 האבן לב את והסירותי כו( לו )יחזקאלבפסוק
 הדיבור אותיות כי הגוים, לשונות היינומבשרכם,
 כאותיותינו מבטא להם שאין אבני"ם הםשלהם

 היינו בי"ח הוא אות שכל בתים, שהםהקדושים
 לבדה האות בקריאת הנה א' דהיינותיבה...
 בית וכן אלף, תקרא שבהכרח בית בונותבמבטא
 עוד מולידות הנה, חיות האותיות כלוכיוצא
 הן הגוים לשונות אותיות כן שאין מהאותיות,
 וכיוצא א תולדה בלא נקראות אבני"םהמה
 ויצדק זצוק"ל. הנ"ל מרן דברי כאן עדכנודע.
 הוא הל"ב שמהבל דווקא, ל"ב האבן, ל"בהדבר

 הפסוק סיום יצדק הדברים פי ועלהדיבור...
 )מדרוס חז"ל בו ודרורו בשר לב להםונתתי
 היינו בש"ר, לעשות לב ב( קלז זח"אהנעלם
 באותיות רק בעסקנו כי לה', עבדיםלהוליד
 מולידות נשמותינו רוח כנ"ל, המולידותהקדושים

 באבני"ם בעסוק כן שאין מה לי"י, עבדים כןגם
 נא תאמר פירין, עביד ולא איסתרס אחרא"ל
 ושמתי התולדות. הן מה בדעתך ותשערנפשך
 היכן עד תבין זה בכל בהתבוננך לפי.מחסום
 זווגי לעכב גזירות לגזור הסט"א עצתהגיע
 הגוים לשונות וידעו יכירו ח"ו אשר עדישראל

 בדעתו ידמה לכסיל כשחוק והואומכתביהם,
 עד בראשו עינו והחכם ולפרנסתו, לטובתושהוא
 ממצרים נגאלו ואבותינו מגיעים. הדבריםהיכן

 לשונם. את שינו שלאבזכות



רסג טובועשה סה-סט( )עמ'הוספות מרעסור

 לא שבתורה עריות ..כל שח(: )אות שםועוד
 הערירת רכל בנדה, רק העראה איסורנאמר

 מה לנדה זרה עבודה הוקשה והנה מנדה.נלמדין
 בה מפורש דהוא כל ביאה התחלת אפילונדה

 דהיינו התחלה אפילו זרה עבודה אףלאיסור,
 הגוים מנהגי ואפילו תלכו לאובחוקותיהם
 ועוד אסור הכל ולשונם ולבושיהםומדותיהם
 שאסורה פעם יש הנה נדה מה לנרה,הוקשה
 כמה יש הנה זרה, בעבודה גם כן שמותרת,ופעם
 מפני הקדמונים בימים מותרים שהיו דבריםוכמה
 הדבר שנעשה ובדור לגוים חוק הדבר היהשלא
 ועיין לאיסור הדבר שב ומנהגם לגויםחוק

 ה' שנא אשר מצבה לך תקים ולא בפסוקברש"י
 כב(. טז )דבריםאלקיך

 לשם[ ובהוספות קנח בהע' עוד]וראה

 נכרי לעם : ]ד"ה[ משפטים פ' דקלה אגראובסי
 בבגד"ו בה, בבגד"ו למכרה ימשללא

 לשון דין רצ"ל לישני, בתרין תרין במסורהנמסר
 בזהר בגד. לשון בבגדו ותתפשטו ואילךבגיד"ה

 .. מלאכתו לעשות הביתה ויבא ק"צ דף וישבפ'
 לקכלי' קאים כ"נ דלית דהמי כיון דיצה"ראורחא
 הנך כו'... בבגדו ותתפשהו מיד קרבא בי~אגחא
 ובפרט הבגד, הוא הבגידה שראשיתרואה

 באמ"צ לאבותינו שעמדה )וזה נכריםמלבושי
 ישראל שהיו מלמד מלבושיהם את שינושלא

 וכל במלבושיהם מסומנים שהיו שםמצוינים
 משומרים היו ע"כ יהודי, שהוא הכירורואיהם
 היתה אחת נקי, כעמר ויצאו עריות בהם הי'שלא

 בפרטות בעריות פריצות והנה הכתוב(.ופרסמה
 עיין נעוריך, באשת הכד"ת כמד"א בגידהנק'

 המסורה שרמזה וזה מג"ד. לאה ותאמרבפרש"י
 ותתפשהו תליא בהא הא לישני בתריןבבגד"ו
 בה. נבגדו למכרה ימשול לא נכרי לעםבבגדו

 הדברהבן

 ע"א( יד דף על )שמות מהרמ"א הנהותובסי
 כו' הצילנו מצרי איש ותאמתה]ד"ה[:

 מה ידעו ולא ואמרו קודשא רוח בהודנצנצא
 לבוש משה שוהיה לומר דקשה ]ע"כ[.אמרו

 גבראל כל גול שבחן זה דהרי מצרים,לבחרי
 ומלבושיהם לשונם ואת שמותם את שינושלא

 משה. ומכש"כבמצרים,

 אות המחשבה )חלק ד מ"ע פקודיך דרךובסי
 ועיבור ]קדוה"ח הזאת המצוה ע"יו(.
 ישראל מזרע שהוא יחוסו האדם יזכורהשנה[
 על העולמות כל והנהגת העולם עיקר הםאשר
 נמסר לבדם להם )ע"כ נבראו בשבילם כיידם
 כשיתבונן כרצונם(, הזמנים לשנות העיבורסוד
 ילך ולא העמים בחקות ללכת שלא יזהרבזה

 ולשונות במלבושים מהם מובדל ויהי'בנימוסיהם
והנהגות.

 מד"ר )בביאררי בראויית פ' דקלה אגרארבס'
 פני על יון...(: זה וחשך ד"ה ב,פרשה

 כמו חקר להם שאין הרשעה מלכות זהתהום
 מנגד הרשעה מלכות הנ"ל הקדמות לפיהתהום.
 בזה"ל כתב אור מאורי בס' והנה שמים.למלכות
 החקירה שם כי חקירות ז' המלכות, מצדחקיר"ה
 מלכים כבוד והבן דאיתגלייא, עלמאמותרת,
 ואין לחקור אין הטמאה במלכות והנה דברחקור
 ושלמה אהרי', יתפתה פן לחוש יש כילדרוש
 להרחיק צריך וכן ביתה, מפתח הרחקהזהיר

 לבניו הלומד וכל בה הנוגע וכל הרשעהממלכות
 כל מלמדו כאילו החיצוניות וחכמות נכריםלשון

 היא קדישא שמלכותא כמו כי שבעולם.עבירות
 כן הים, אל הולכים הנחלים וכל חיים מיםבאר

 ובתר טומאות מיני כל שואבת הטמאהמלכות
 שיורין יהיבת מסאבא זיני מכל ניאופיןדעבדת
 כל והתבונן בין נק', הכבד יותרת ע"כלבעלה
 ופרנסה חיות לו שמבקש ומי ניקה. לא בההנוגע
 באלקי חלק לו ואיו בעיקר כופר המיתהבמקום
 הי' הם אשר מעמלקים נשמתו ובודאיישראל,
 ישמע השומע ישראל. על ומתאכזר רבבערב
 בנחמות לראות ויזכה טוב ברכת עליוותבא
 שלה לאכסניא המלוכה תשוב בעתישראל

 ישראל. קרןויתרומם

 חשרא בס' ראה חיצוניות חכמות בענין]עוד
 טבת כסלו יששכר בני עח. אותדסרקא



 החייםלעץ סט( עמי סז עמ' סו )עמ' הוספות ודרך הקדמהרסד

 ד מאמר כד; אות ג מאמר מה, אות ב)מאמר
 אחרי פ, דגלה אגרא ועוד( עט, אות נז,אות
 קהלת, מדרש )ד"ה שלח פ' בהם( ללכת)ד"ה
 שלא ובענין בחכמה(. ולתור לדרוש לבי אתונתתי
 רכלה אגרא בס' גם ראה ולבושם שמם אתשינו
 כמ"פ לעיל ומש"כ ישראל[ ובני ד"ה שמותפ'

 בס' ראה המעור, ברית כנגד מכוון הלשוןשברית
 ראוה מ"ח( פ"א )כתובות משולשתברכה

 כו'[.מדבר"ת

 סועמי
 כנודע וכחו אחיזתו הוא דבר כל שםלהיות

 .ליודעים
 נח( ויולד ד"ה נח )פ, ישראל בית בס'וכתב

 יקרא אשר לכל כטעם חיי, על ירמוזושם
 מדבותינו וקבלנו שמו. הוא חיה נפש האדםלו

 של באותיות נשמתו שרש הוא האדם שםהיות
 יש כי שמו יחוד ליחד לו ראוי תמיד וכןשמו,
 היה לא כ"א בו, חי הוא אשר השם מזה ניצוץבו
 רגע לחיות אפשר היה לא חיותו היא זה מצדלו

 מופת הבעה"ב גזרונינו בשם ז"ל ואמרואחת.
 במ"א נדברע"ז,

 סזעמי
 ויצא פענח... צפנת יוסף שם פרעהויקרא
 ולא כזה מיאן שהוא מצרים... ארץ עליוסף

 רק פקדו ולא זכרו ולא השם בקריאתהתפעל
 בפקודותיו וחתימתו זכרו היי כן יוסף...ויצא

 היי וכן מצרים... ארץ בכלובאגרותיו
 בארון וישם יוסף... וימת בפסוקמאמרים
 לו שהניח השם לעולם נתייחס לאבמצרים...

 יוס"ף וימת רק יפקד ולא יזכר ולאפרעה
 יוסף ארון בארון... הושם וכן הקדוש...בשמו

 פענח. צפנתולא
 ויישם )ד"ה ויחי פ, רכלה אגרא בס' כתבועד"ז

 וכו' ק"י בן יוסף וימת : במצרים...(בארון
 שפרעה הגם יוסף, שמו נק' הי' מותו יוםשעד
 יחוסו רק בזה נתפתה לא הוא פענח צפנתקראו

 דרך במצרים, בארון ויישם יוסף. בשמוהי'
 נטמן פה ארונם על שמם את שמרשימיםמלכים
 זה ולהשים לרשום צוה שיוסף אמר והנהפלוני,
 זה כי פענח, צפנת שם ולא ארונו על יוסףהשם
 במצרים מפורסם שהי' הגם לתפארת, לו הי'השם
 אלה ב"י כל הלכו ובעקבותיו פענח צפנתבשם
 שמם את שינו ולא וכו' שמעון ראובן ב"ישמות
 כתב ]וכך נפקו. שמעון ראובן עאלו שמעוןראובן
 וא"ו כו' שמות ואלה )ד"ה שמות פ' שםגם

מוסף([

 את המשקים שר זכר ולא )ד"ה וישב פ, שםאך
 ..שנשכח אחר. באופן כתב וישכחהו(יוסף
 מפורסם עדיין השם הי' ואם יוסף... שםלגמרי
 והי' יוסף בשם עדיין אותו קוראין הי'רבים

 כשבאו ובפרט ובניו ליעקב הדברמתפרסם
 היתה השי"ת מאת אבל שבר, לשבורלמצרים
 השם זה נשכח ע"כ הדבר.. יתוודע לבלנסיבה
 ובזה פענח צפנת שמו את קרא פרעה רקלגמרי,

 כנ"ל אותו קוראין הי' לבדהשם

 שם פרעה ויקרא ]ד"ה[ מקץ פ, שם גםוכך
 ארץ על יוסף ויצא .. פענח צפנתיוסף
 ארץ על לצאת רצה לא דיוסף משמיענו ..,מצרים
 בו יתגרו כשיצא . בדעתו שיער דהנהמצרים
 מיופיו הדבר מפורסם הי' שכבר מלכיםבנות
 בנסיונות עוד יעמוד לא ואולי פן לעצמווחשש
 שמתייראים הצדיקים דרך כן כי ועצומיםהרבים
 סיפר ע"כ לעצמם, מאמינים ואינםלנפשם
 השם שנשתנה להיות והנה שמו את שינהשפרעה

 יוסף בשם כי שלו היופי כך כל מפורסם יהי'לא
 יהיו לא ושוב הנה עד מקום בכל הסיפורהי'
 הוא שהוא ירגישו לא כי לראותו הבנות כ"כרצים

 ביופי... המפורסםיוסף

 סטעמי
 יש אנשים... ובשמות נצחית... היאהתורה
 ית"ש... לעבודתו נאותים אמיתיםרמזים
 ]ד"ה[: נח( )פרשת מוראל בית נספרוכתב

 העיר היא עד וכו' נמרוד את ילדוכוש



רסה טובועשה ע( עמי סט-ע )עמ'הוספות מרעסור

 האחודה הקדושה חורתינו נצחיות והנההגדולה
 הנכבד, שם ממקור לפי האלו ישראל נשמותכל
 להחזיר ובפרט דרשינן, למדרש דאיכא היכאכל

 האומות, שמות בתורה שמות יש האמנםלטוב.
 היא בתורה שמותם נכתב לא אלוליקבלתי
 ח"ו. העולם מטשטשים הי' בקרושה,אחיזתם
 ית' בשמו כן גם האחודים חי אל בניואנחנו
 בהם למצוא וצריכין שמותם כל ממתיקיןוכתורתו

 לשמה תורה עבודה יחודאיזה

 סט-עעמי
 הפסוק בכלל הוא לדרוש שיש שכלאיזה
 יש אחר פסוק הקודש... ברוח עזראדפסקי
 כל לדרוש הדורש צריך אחר... שכללדרוש
 שואלין היו אילו כדרכו... פנים כל עלהפסוק
 בודאי הפסוק שאר של הפירוש מה הצדיקאת

 בקודש והילוכו דרכו לפי אומרהיי

 על קודמיו דרשות להשלים בקודש דרכווראה
 פרשת רכלה אגרא בספר . הפסוקהמשך

 ד"א אלקים, נחם ולא ד"ה פ"ק, )מדרשבשלח
 הגיזרה להתבונן צריך זה לפי עמהם(: נהגשלא

 אינו הפסוק שארית כן גם הנה . הפסוק.שארית
 יששכר 3ני ובספר וכו'. לבאר והנראהמתברר...
 ויתר חז"ל( ררשת על ד' אות ג' מאמר)אייר,
 וכו' בזה ופירשנו זה, לפי מתפרש אינוהפסוק

 דרשתו על ה' אות א' מאמר )אלול, שםועוד
 פירוש סיימתי והנה מליזענסק(: הרר"אשל

 מאמר טבת. )כסלו שם ועוד וכו'. זה לפיהפסוק
 מרימנוב(: מהרמ"מ של דרשתו על י"ס אותג'

 האלה )וכדברים וכו' לדעתו הכתוב שאריתותבין
 דרך ובספר ערב(. אות ד*רקא אגרא בספרגם

 אות באמצע המחשבה )חלק סו מל"ח*קודיך
 מה והכן מאפטא(: מהרא"י של דרשתו עלד,

 על ה. אות )סוף א מ"ע שם ועוד וכו'.שסיים
 על להלן אי"ה יתבאר הפסוק ויתר עצמו:דרשת
 מאמר )אדר, יששכר 3ני בס' ועור הנ"ל. דרךפי
 וקבל ודרוש עצמו(: דרשת על בסוף ד' אותד'

 כי הנ"ל, מכל )ושאני הפסוקים. המשך כלשכר
 פסוק(. באותו ולא שלאחריו בפסוקיםמיירי

 )ד"ה תזריע פרשת רכלה אגרא בספר עודוראה
 כבר (. ימטא. חי בשר בו הראותוביום

 בפני פסוק כל לדרוש רשות התורה דברמזינודע
 ע"ד הקודש ברוח עזרא פסקינהו דלכךעצמו,
 מורה הוא פסוק דבכל הפסוקים, אלו שכלושום
 דפרקא אברא בספר זה ררך ועל עצמו. בפנישכל
 ספרא מההוא הדבר ותדע ותשכיל רנא(:)אות
 חריפא בסכינא שפסקינהו הסופר עזראדווקנא
 ובספר להורות... .. פסוקי לתרין פסוקילההוא
 מדוע בביאור מ"ה( פ"ג )מלקות משולשתברכה
 לקוטי ובספר דוקא. הפסוק בהחלת העניןמובא

 חלוקת בענין קכז( אות וארא, )פרשתמהרצ"א
 בפסיקת קנב( )אות , גאולה לשונות בד'הפסוק
 פרשת )השמטות, אש; תבערו לאהפסוק

 בפני שכל פסוק שכל כג( יט אותבראשית,
עצמו

 משמעות לו שיש משה דפסקיה פסוקרלענין
 ישראל 3ימ בספר גם ראהלעצמו,

 גאולה בסמיכת באמת והנה ד"ה שרה חיי)פרשת
 אנכי. אברהם עבד ויאמר הפסוק עללתפלה(

 עעמי
 הגור בעל עליון קדוש בספרי נפשךתדבק

אריי.

 הרב ד'(: אות ב' )פרק גנים מעין בספרוכתב
 אריה... הגור בעל ישראל נשיאהגדול

 ויהי עוד איעצך : ג([ אות י"ב )פרק שם]ועוד
 אריה גור בעל הגאון בספרי נא עסוק עמך,אלקים
 ותדקדק הנתיבות, ובספר תפארתו בספרובפרט
 חלומות אשר ותתבונן ד' פלאות ותראהבדבריו
 רוח, ישא כלם ואת ידברו שוא הפילוסופיםדברי
 בקדוש בד' תגל ואתה תעתועים. מעשה המההבל

 ובמצותיו ובתורתו בו תתהללישראל

 : כא( אות ב מא' )כסלו-טבת יששכר 3נירבס'

 דבריו ידוע מפראג... מהר"ל הגאלןהרב
 ועוד יצירה. בספר משתמש והי' ברוה"קנאמרו



 החייםלעץ עא( )עמ'הוספות ודרךהקדמהרסו

 . כתב גו"א בעל הגאון . פו( אות ד מא' )שםשם
 רוח אשר תדע הנ"ל. הגאון הקדוש הרבעכ"ד
 והשכיל הנ"ל הקדוש בהרב בו דיברי"י

ברוה"ק...

 עאעמי
 ב"ה הויי שם תמיד עיניו לנגדשיצייד

 שחורה... או לבנה אשוב"ש...

 לשם. ובהוספות קיב עמ' להלןראה

 עי"ז ולתפלה לתורה גדול כלל הואהשמחה
 בהוללות לעסוק אנשים... כמההתירו

 גוי עשני ושלא בעבודה הלב שמחת .ודב"ט

 צדיק )"בשם לד ובעמ' כו, עמ' לעיל]ראה
אחד"([.

 ויצחק )ד"ה שרה חיי פ' דגלה אגהק בס'וכתב
 ידוע דהנה : ( כו'.. ראי לחי באר מבואבא

 )עיין העבודה שמחת היא העבודהעיקר
 לפעמים והנה מצו"ה( מצו"ה שכרבברטנורא

 בה עמל לא אשר ה' בעבודת שמחה לאדםיבא
 למעלה יחוד איזה שגרם ע"כ הוא אך גדלה,ולא

 ברבות העולמות לכל השמחה באהומהיחוד
 בראשו עיניו החכם אבל אוכלי' רבוהטובה
 שהוא וחושב שמחה לאדם יש לפעמים כיכתיב,
 ממים שהוא ואפשר בעבודה, הלבשמחת
 שעסק תאוה איזה בו שגברה ורה ואשהזדונים

 צחות בדברי או וכיוצא וטיול ושתי' באכילהבה
 בצדק ישפוט המשכיל אשר בהן וכיוצאוהבלים
 את להטריד בעוכריו היו הנה הן הרובשע"פ
 עושה. זו מה ולשמחה וסכלות בהוללותלבבו
 שמדמה בעבודה בה וכיוצא כזאת שמחהוהנה
 הוא ובאמת מהעבודה לו באה שהשמחהבנפשו
 בשוקים המתהולל ההמוני מהוללות יותרגרע

 שהוא יודע בעצמו ההמוני האיש כיוברחובות,
 אלקי בעזר לתשובה קרוב והוא וריק נעורהולל
 יום... בכל חרטות מלא שאינו רשע לך איןכי

 העי"ר מאד"ם המה רחוקים כאלו אנשיםמשא"כ
 הוא אשר וגדרו האדם כלל מהתעוררות)ר"ל

 שכר ומבקשים כו' מעשה ועושים כנ"ל(רמ"ח
 לדעת לזה והבחינה לבבו. נגע ידע לא כיכפנחס,

 אליו שבאה מצוה של שמחה הוא שמחתואם
 הוא ח"ו, בהיפך הוא או העלית יחודמהתעוררות

 וישימם העוה"ז שמחת כל מאתו יפשיטכאשר
 יתאו בל אצלו בטלים שכולם ויראה עיניולנגד

 ברסן אצלו בלומה שהתאוה ויראהלמטעמותיו
 רק שמחתו בעת אז מתגעגע שלבו ויראההצדק
 עמו אלקיו ה' יהי אז ולעבודתו, ית'לתורתו
 הדבר יביא אם אבל גורלו במתת ויעהישמח
 שלם הוא כי עיניו לנגד ויראה המבחןבכור

 נתעה בשוא יאמין לא אז כמאז,בתאוותיו
 והוא בעבודה, ושמח שש שהוא בנפשושמדמה

 היצר. מתרמית הוללותבאמת

 לומר )רצה ב"א ויצח"ק בפסוק לרמז ישתה
 באר מבוא לאדם( באה הפתאומייתהשמחה

 הבא"ר שבא העלית היחוד )מחמת ראילחי
 ע' עולם יסוד )צדיק רא"י לח"י שמים()מלכות

 לכל האמיתיות השמחה באה מזהבזהר(
 הוא השמחה סיבת אם לזה והבחי'העולמות,
 הנגב, בארץ יושב והוא הסימן לך הא זה,בשביל
 מנוגב שהיא בארץ רק מיושב אינו כנאתהשמחה
 ארץ כי כמשארז"ל ותענוגיו, עוה"ז טובמכל
 רטיבת רק טוב, מכל מנוגב גוף החנו נתחניהנגב
 לשמוח יעזרינו השי"ת מאוד. והבן התורה,מימי

 ובעבודה. בתורה אמתייתשמחה

 לא זקנתי נא הנה ב' )ד"ה תולדות פ' שםרעוד
 לברכו ]יצחק[ רצה ...דהנה כו'(:ידעתי

 ולשתות לאכול מאכל לעצמו להביאוציוה
 הוא אך לברכות. זה ענין ומה ומטעמים,מעדנים
 עבודתם שכל הגדולים הצדיקים עניןדזה

 ובפרט לבב, ובטוב בשמחה ית'להבורא
 את מטיבים אזי רוה"ק עליהם שתשרהכשרוצים

 מגונה דבר העצבות כי לבב, ובטוב בשמחהלבם
 סעודת עניני וזה ורוה"ק. העבודה ומונעבעיניהם
 התענוג שע"י בה, מסובין שת"ח וסעודותמצוה

 לרוה"ק. לבם את מטיביןהגשמיי

 פרומה מד"ר )ביאורי בראשית פ, שם עודוראה



רמז טובועשה עג( עמי עב )עמ'הוספות מרעסור

 לעיל נעתק - שאמרו( מה ענין ד"הי"ס,
 נט( )הע' מו לעמבהוספות

 עבעמ'
 ידידיי תדעו שמים שם הזכרתבענין

 בריחינו אנשי כל לשון בכל גיאשהאיסור
 הזכרת איסור הוכחתי והנה בזה.נזהרים

 מתוה"ק..השם
 הדיבור )חלק ל מל"ח תקתקך דרך בס'וכתב

 תדע בינה, להשכילך יצאתי עתה ו(.אות
 כגת לשון, בכל הוא לבטלה ש"ש הוכרתשאיסור
 יקל ולא לנפשו יחוס נפש הבעל גא"טבל"א
 מדברי להיפך סברא שיש וירעתי בעעיוהענין
 החולקי' דעות רבו כי תדע אבל ביו"ד,הש"ך
 ראשו יקל ומי לשון, בכל הוא שהאיסורוסוברים
 כל אשר כזה גדול איסור בספק א"עלהכניס
 בגמ' )ועיין תשא לא בדיבור נזדעזע כולוהעולם
 עניות שם מצוי השם שהזכרת מקום כלנדרים
 מגודל במ"א מזה דברנו וכבר עוד(. וע"שמצוי'
 בפ' בתורה נאמר דהנה בתורה, מוכחהאיסור
 אמר תיבת נחסר ע"כ . האחד. שם אשריתרו

 דוק השם. את להוכיר לא כי הס הוה,במקום
 לך ויונעםוהתבונן

 מקרבך נביא )ד"ה שופטים פ' יכלה אצהבובסי
 יזיד אשר והנביא .( כו'. כמונימאחיך

 הקדמת עפ"י שאמר לומר רצה וכו' דברלדבר
 החונף מבני שהם אותן יכלול וגם וכיוצא...שוא

 עמם בל ולבם הצדיקים כמו הנועותוענשין
 י"י רוח כאלו בתורה פנים לגלות פיהםופוערים
 ידבר ואשר האמת, מקוטב רחוקים והם בםדיבר
 ולהתפאר, להתגאות דהיינו אחרי' אלקי'בשם
 נדע איכה בלבבך תאמר וכי עע"ז... כאילושהוא
 הדבר יהי' ולא י"י בשם הנביא ידבר אשרוכו',
 אם הוא שהמבחן לדעתי לומר רצה יבוא,ולא

 )אפילו ש"ש בהזכרת רגיל ההוא שהאישרואים
 ובכלל פלילי עון כיהוא מהלשונות לשוןבאיזה
 עיניו לנגד שמים מורא משים ואינו תשא( לאעון

 הראוי במקום לא אם ש"ש להזכירשאסור
 בפני ית' שמו את לכנות כשאפשר אבלהמצטרך,

 מוכיר והוא יתברך הש"מ או בור"א לומרהעם
 את שקורין מהלשונות באחד )אפילו השםאת

 הש"י את היראים מכלל אינו זה בודאיהש"י(,
 בשם הנביא ידבר אשר הוא המובחן יאמרוזה
 הדב"ר יהי"ה ולא ית' שמו שמזכיר דהיינוי"י
 להוכיר הוה לדיבור ומבוא הוי' שאין יבו"א,ולא
 מבלי הנרצה הענין לומר לו אפשר כי ית'שמו

 כי י"י דברו לא אשר הדבר הוא הש"י,הזכרת
 עליו מוראו הי' בו מלובש הש"י דבר הי'אלו
 ולא לי, שנראה מה זה הנכבד. שמו להזכירשלא
 לי היא ואת רק מרבותי, הוה המבחןקבלתי

 ליודעי עת בכל מאד מזהיר אני כילמשמרת
 הפרט וה במחשבתי הופיע והש"י בנידוןומכירי
 שלבו ומי למשמרת. ציננתי ית' בהורתוהמבחין
 קטן דעת דעתי אין כי בדעתו יבחין בדברשלם

 הלוו. הבחינה מרבותי קבלתי שלא כדברמכרעת
 מאוד עד גדול הזה האיסור שיהיה איך יהיהאבל
 לא אם המורגל לשת בשום ש"ש להזכירשלא

 זה וגם ולעבודה, לתורה הכרח עפ"יהמצטרך
 עינים לו שיש מי וכל ארעי דרך לא הדעתבישוב
 לנפשו. ויפחד ויירא לאשורו הדבר יביןלראות
 ולעשות ויראתו אהבתו בלבינו ישיםוהש"י

רצונו.

 שם מהוכרת ליזהר . כח( )אות ישרותובהנהגות
 שומע ואם שיהי', לשת בכלשמים

 לשת באיזה לבטלה שמים שם הזכרתמחבירו
 שוגג ושהוא לדבריו שישמע בו מכיר אםשיהי',
 יודע ואם כזה. עוד יעשה שלא לו יאמר אזיבדבר
 יסיר רק שישתוק, מוטב מוסריו יהנהשלא

 גם ויתיר לעצמו ויתיר נזיפה קבלת כעניןמנעליו
 ובמקום , במצודה ילכד שלא בכדילחבירו
 מתיבת גם מכינויים, גם א"ע ישמור נקישאינו

 דקוב"ה. שמא שבת מאי בזהר כמ"ששב"ח

 שעמ'

 בנשי"ם... היפ"ה בש"ר... האבות...שני
 מרדכ"י...בתנ"ך

 עוד, ויאמר )ד"ה לך פ' דקלה אגראובס"



 החייםלעץ עה( עמי עד )עמ'הוספות ודרךהקדמהרסח

 ב"ך ונברכו תק"ב(: בגימטריא בך,ונברכו
 דאותיות רבתי הך' בהחשב תק"בבגימטריא
 והנה האבות. שנות מנין כמו כנודע, לת"קמנצפך
 כ"ל ויברך פי ידבר ד' תהלת בפסוק אצלינוכתוב
 בפוריא לבסומי אדם חייב אמרז"ל דהנהבש"ר,
 מרדכ"י לברו"ך המ"ן ארו"ר בין ידע דלאעד
 כי החשבון לחשוב ידע דלא התוס' כתבווהנה

 אחד כל מרדכ"י ברו"ך המ"ן ארו"ר שוההמספר
 ובניו המן להיות האריז"ל כתב והנה תק"בבגי'
 ניצוץ גנוז ג"כ ושם דמסאבותא כתרין י"אהם
 את להחיות אנחש וצריכין כולם את המחי'הק'
 בדרך לומר אנחנו צריכין וא"כ הלז הק'ניצוץ

 בדיעה כן לומר א"א אך ברו"ך לשם גםהשילוח
 לומר וצריך הקליפה מברך הוא הנה כימיושבה

 מרדכ"י ברו"ך והנה בהיכרות. רק דעת בלאזה
 היסו"ד דבחי' )וידוע קודרי בש"ר בגימט'שהוא
 ארו"ר בסט"א ובהיפך והבן( בש"ר, כ"לנק'

 ימלא ב"ב ולעתיד טמא. בש"ר כגימט'המ"ן
 הקדושות והניצוצות הארץ כל את השםכבוד

 והס"א בקדושה ויוכללו יתפרדושבקליפות
 ממש דיבור פ"י ידבר השם תהלת ואזתתבטל
 קדש"ו, שם בש"ר כ"ל ויברך שלימה,בדיעה
 היו זה וכמנין בזה. הביאור להרחיב א"א כיוהבן
 בעולם. היחוד עיקר להיותן האבות חיישני

 )עמן ב(: אות ב מא' )ר"ח יששכר בניובס"
 שיעוד בש"ד, ואית בש"ר איתבמג"ע(

 בשר נק' ישראל נשמות מקור הקדושהקומת
 בנשי"ם יפ"ה נק' ישראל כנסת ע"כקודרי,
 ג"כ רמ2מעאל אדום האומות וכלל בש"ר,בגימט'
 קומת שיעור מן יונקים זה לעומת זה בשרבגימט'
 לך שכל עעי אם והנה ט]מא[. בש"רהסט"א
 פורים... בכוונת האריז"ל מרן בכתביתתבונן
 ארור בקרושה קומה לשיעור הכוונה מרדכיברוך
 להמציא צריכים הקליפה... קומת שיעור הואהמן
 הודע בלא בזאת לעשות צריך . הברכה לשםגם
 נחמד ומה עיי"ש. הרעת ויתבלבל שיתבסםע"י
 ברו"ך המ"ן ארו"ר בגמרא התוס' מ"שהדבר
 אשר תחבוק והנה . כגימט' שוין המהמרדכ"י
 ברו"ך האבות שנות )מנין בש"ר בגימט'כ"א

 טמא(. בש"ר המ"ן ארו"ר קוד"ש, בש"רמרדכ"י,
 מן הטומאה רוח את ד' כשיעביר לע"לוהנה
 הקדוש הנצוץ רק הקליפות מל ישתאר ולאהארץ
 אמר ע"ז לאלקינו, הוא גם ונשאר בתוכםהטמון
 כי וכו' בש"ר כ"ל יב"א בחדשו חדש מדיוהיה
 שבתוכם הרה"ק רק טמא בש"ר עוד יהי'לא

 ד' תהלת אחר במקום פירשנו וכן בקודש.יוכלל
 הבן כעת. בזה ודי וכו' בשר כל ויברך פיידבר

 הדברים.והרחב

 ותתבונן יג(: אות ד מא' )כסלו-טבת, שםועוד
 פי ידבר הוי"ה תהל"ת הפסוק ברמזלפ"ז

 תהל"ת ועד, לעולם קדינו שם בשר כלויברך
 הוי"ה תהל"ת חנוכ"ה, בימי פי ידברהוי"ה
 כל ויברך ועי"ז מתתיה"ו, מנין תתס"אבגימט'
 האחרונה בגאולה ועד לעולם קדרנו שםבש"ר

 הוי"ה, תהל"ת בגימט' משיתין הב'כשיתגלו
 בנשי"ם היפ"ה נקרא ישראל כנסת בשר כליברך

 מלכות ותתבטל קדש, בשר הוא בש"רבגימט'
 נ"ז עין טמא. בש"ר בגימט' וישמעא"לאדו"ם
 בדרשותינו ועחן המלוכה. לי"י והיתהבמג"ע.
 טמא( )בש"ר המ"ן ארו"ר בענין אסתרבמגילת
 לבסומי אדם וחייב קודש( )בש"ר מרדכ"יברו"ך
 לחשוב ידע שלא שכתבו בתוספות ועחןוכו'.

 הדבר. הבןחשבונות.

 עדעמי

 אמונ"ה... מן ו"ה אמונ"ה... מןאמ"ן

 לשם. ובהוספות פר עמ' להלןראה

 עהעמי

 תוכחת השכל... מוסר בתוכחת עצמולהוכיח
 בע. את איש הסר כאשרמגולה...

 ]פרשת א רמה, )זח"א צבי עמרת בס,וכתב
 ב"נ דבעי אוליפנא מכאן ]ד"ה[:טחי[(

 עצום וקשר יחוד סוד שהוא נ"ל לאנתתי'.לקנאה
 עצום בדבקות היחוד בהנעת עצמו לקשרשצריך



הסט טוביעשה עם אמיהוספות מרעסור

 מכל לאתפשטא דצריך בתיקונים כדא"ונורא,
 זוג", בת עם דמיהד כב"נ היחוד בשעתלבושוי
 אשה סוד הוא אשתו את לקנא האדם צריךוכן
 שלא הנפלא התלהנות הגבוה אש לה', מחוחריח
 אל זאת לאשתו ויאמר לבדו, לה' בלתי כ"איהי'

 פסולות זרות מחשבות הם פלוני איש עםתסתרי
 להוכיח האדם שצריך הד"א, ולפירוש ח"ו.פיגול
 ותורתו בעבודהו חסרון תמיד ולמצוא תמידעצמו
 עושה ואינו בעיניו זכו לא השמיםכאמור

 גדול בגריעות עצמו ורואה וצלול זךכשלימות
 ח"ו יתערב שלא ומתחרא רוח ושפלות כמוהואין

 ח"ו רעה ותאוה וגבהות גאות איזהבעבודתו
 לטיבן. רחמנאוכיוצא,

 תפילין, בעניו נחמד )דרוש ישראל ביתובסי
 מי ע"ה המלך דוד אמר : אח"ז( אמנםד"ה

 ובסוד טוב, לראות ימים אוהב תחם החפץהאיש
 על האריז"ל שכתב כמו בינה, האמא היאמ"י

 במ"י אלא מתקחמת התורה אין ז"לאמרם
 והלוכו דרכו אשר אמנם עליה. עצמושממית
 דרכינר לפי אכל דקים, נעלמים באורותבקודות
 שממית הפירוש ג"כ זה אשר הכשיקים מןשמענו
 חפץ הוא אזי בנפשו, חסדוצות  טמורןרמו,
 הוא וזה מת, הוא אשר סובר בהיותו דווקא,חחם
 לשונך נצור המלך דוד מזהיר אבל חחם.מבקש
 עצמו להשפיל בפיו דברים יאמר שלאמרע,

 יאמר לא כאמרם ח"ו, מיתה של רעיםבדברים
 עצמו יגנה אבל מעשח, לפי נפרעתי לאאדם

 צריך מרמה, מדבר ושפתיך וכ"ז טובים.בדברים
 אבל עמו, בל ולכו בפה אחד יה" שלאלנצור
 סרב, לראות ימים אוהב יאמר שוין. ולבו פיויהיו
 אך טוב, בעושה מחרי כי טוב, לעשות אמרלא

 עצמו מחזיק אשר אחרי בעיניו זכים אינםמעשיו

 ימים. אוהב וזהו מאומה. בידו ואיןלמ"י
 ד"ה ע"ד ט' וירא )פ' מרדכי מאמרובסי

 הצדיק הרב ממוחי שמעתי : זקן(ואברהם
 נושנא הוא קרם איכרם אנט וטישטשח8ידא
 לאורך יין" מוייטשוב ההרש צבי מ'דנהוהא
 פירוש אליו, והנלוים תלמידיו עם וגנניםישם
 אחיך ואהרן לפרעה אלהים מתהיך ראההכחוב

 מחשב"ה... כמנין הוא פרע"ה דהנה נביאך.יה"
 ואהרן מקום. בכל דין מורה אלהים אשרונודע
 נגזר הוא נביא תיבת אשר מדע וגם .. החסדה"מ

 הנ"ל הכתוב יבואר ובזה שפתחם. ניבטלשון
 אלהים נחתיך ראה למשה, ית"ש לושאמר
 בכל האדם א"ע ידין שבמחשבתו רצ"ללפרעה,

 אלהים נתתיך וזהו לעצמו, דיין ויה" דאפשרמה
 האדם צריך אדרבה שפתיו בניב אמנםלפרעה.
 וזהו דאפשר, מה בכל בעדו להמליץכעצמו
 ששמעתי מה עכד"ק נביאך. יה" אחיךואהרן

ממנו.

 הוא מדה וכל המדות... כל עם שלדהאדם
 להתפשט ישתדל נקודה... רק ומיקריטבח
 קטן... בבחינת הקדושיה... אהכהבחיטו

 פרצוף... מנקודהיתהווה
 ראלה ]ד"ה[: רישלת פ' דבלה אברא בס'וכתב

 מלך לפני אדום בארץ מלכו אשרהמלכים
 גנזי ה' בסוד להבאים ידוע ישראל. לננימלך

 ג"כ הוא הזה והדבר הלזו, בפ' לאלקינונסתרות
 מדותיו כל הולדו שמיום ישראל מבני אדםבכל
 נוגה, דקליפות בנפש השבידה בסוד עדתןהם

 ובאמת התורה, אסרה אשר האהבה במידתואוהב
 הבורא את לאהוב רק הוא שנבראת האהבהמדת

 לאהוב האהבה תפעול ומהיכן ומצותיוותורתו
 השכירה בסוד עדתן היותה כ"ז אך איסור.דבר
 עדיין היא נבראת נשמתו שבכח הזאתהמדה

 לכללה האדם יתקן וכאשר בקליפה,משוקעת
 אזי ובמצות בתורה גמור בפרצוףולהעלותה
 ויתגנו הבורא את לאהוב רק זו במדהיפעול
 המדות בכל הענין וכ"ה הרעות. האהבותבעיניו
 עתיקים והדברים וכיוצא. והתפארותביראה
 המקשיבים לחבורינו ובפרט למשכילים,ידועים
 בינית מצוי חיבה של הדיבור הי' כבראשר

 המדות היות בעת והנה קצרהי. ע"כ אלובענחנים
 כדת שלא באהבתו שאוהב השבירה בסודעדתן
 הגורו לא הש"י צוה מאשר וחרא תורהשל

 נק' אזי וכיוצא, רוחו ורמות לבבו בגובהויתפאר
 והנה מישראל. בהיפך שהוא אדום מלכיהמדות
 )היינו ישראל מלכי קודם מולכים אדוםהמלכי



 החייםלעץ עו( )עמ'הוספות ודרךהקדמהער

 מלכי נק' שאז כנ"ל מדותיו כל שמתקןבעת
 מושל והיצה"ר רובץ חטאת לפתח כיישראל(
 מלכו אשר המלכים ואלה וזהו היצ"טקודם
 לחכם תן ישראל. לבני מלך מלך לפני אדוםבארץ

 עודויתחכם

 הנרות את בהעלותך )ד"ה בהעלותך פ' שםועוד
 ב"י אנחנו גם ( המנורה פני מול אלכו'
 ז' הללו המדות כל בנו יש בטן מניהעמוסים

 הם בקטנות בהיותם רק וכו', יראה אהבההמדות
 באהבתו אדם ויאהב הגבורות בסודעדיין

 וכן הש"י ירצה לא אשר את בכחוהתקועה
 בכל התכלית אל בהביט אך ותפארתוביראתו
 ממדותיו ומדה מדה בכל השכל אור להאירענין

 כדי היוצר בו כונן אשר המדות בתכליתלהתבונן
 מדותיו פרטי כל על שלימה מלכות הש"ישימליך
 מגדולתו ויירא לבוראו הנרצה באהבתוויאהוב
 וזה התכלית הוא זה וכדומה, בתפארתוויתפאר

 יכפר הטוב והשם מאד, והנן המדות. גדלותנק'
בעדינו.

 אות המחשבה )חלק כא מ"ע פקודיך דרךובסי
 זמן ובכל אדם בכל ישנו יצי"מ עניןט(

 דהיינו מהקטנות, ממדותיו מדה איזה יציאתבעת
 פעולת יפעול שלא דהיינו ואהבתו יראתומדת

 שלם שכלו שאין הקטן כמו בקטנותמדותיו
 עד זכוכית חתיכת ואוהב מהתרנגולומתיירא
 רק הללו במדותיו יתפעל לא ואז שכלויושלם
 הדבר הוא כן באמת. והאהוב המאוייםמהדבר
 יפעול שלא הללו המדות בהאדם בראהשי"ת
 יירא לא ביראתו דהיינו השכל בגדלות רקבהם
 יאהב לא ובאהבתו יוצרו, מגדולת רק דברמשום
 המדות בכל וכן ומצותיו, ותורתו רצונוכ"א

 בנפשו הללו המדות שיוליד קודם והנהכנודע.
 שלא במדותיו )ומשתמש בקטנות עדייןהם

 שאינו הדבר את שאוהב הקטן כדמיוןבמקומן
 מאויים שאינו מדבר ויתיירא למשכיל,מאוהב
 בידו, שיש עפר רגבי בחתיכת ויתפארלכ,שכיל,
 דגדלות( הדעת יושלם עד המדות בכלוכיוצא
 כנודע. הדעת כקטנות שהי' מצרים גלותדמיון
 נק' מהקטנות ממדותיו מדה איזה יוציאוכאשר

 לשיעור הנקודה שנתפשט לגדלות רמזיצי"מ
 גופו איברי בכל זו במדה שיתפעלקומה

 החיים עץ צוף מנופת המטה בקצה טעמתאם
 אשר שם תבין הנה למאכל, פריו לךויהי'
 והי' להתמהמה יכלו שלא בחפזון הי'יצי"מ
 בסוד מצרים גלות שהיו . קטנות קודםגדלות
 מצות עדיין ישראל הפריחו שלא עדייןהקטנות
 ההכרח מן ב"י לצאת האותות ולעשותומע"ס,
 קטנות קודם גדלות הי' הנה הגדלות ע"יהוא
 ישראל בן בכל תמיד הענין וכ"ה כטבעשלא
 בתחילתו, הוא החסידות חוזק הפרטייצי"מ
 לרגל לאטו יתנהל כי עד ממדריגתו נופלואח"כ

 ישמחו הקודש, עבודת עבודתו מלאכתהמלאכה
 בדרוש השכל בעין בהתבוננם המשכילי'ויגילו

 לישראל טוב אך ואמרו הלזההנפלא

 עועמ'

 הי' לא האלה במלות הענין הלבשתבזולת
 דברו הקודמים המקובלים להזויג...באפשר
 בכיסויים האריז"ל ומרן אחרים...בלטופת
 באורות מכנים למה לך דקשה מהאחרים...

 . . .עליונים

 ז' דף מאימתי, פ' )על תצלומה מגיד בס'וכתב

 את אודיעך אברהם(: שבא עד ד"הע"ב,
 לשום א"א וב"ש ב"ה כל הבורא לבכי עםאשר
 ע"י לנבראים ניכר רק מהותו, ולא להשיגונברא

 סוף בלי והוא מושג שאינו דבר והנהפעולותיו.
 השוללות החכם ואמר לו, יערכו שם איזהותכלית

 אבל המחייבות מן יותר אמיתיות הבוראמן
 וכינוים בשמות לכנותו אנחנו צריכיםאעפ"כ
 ולהתבונן אליו בעבודתינו אחיזה לנו להיותבכדי

 המקובלים בדברי תתבונן והנהבגדולתו.
 ידועים בשמות הנעלמים האורות כינוהראשונים

 שכלינו להתפיס בכדי וכיוצא צחצחו"תכגון
 מרן בדברי תבוא ואח"כ בדבריםלהתבונן
 עיבור כגון אחרים בשמות האורות כינההאייז"ל
 הדברים כל שאין תתבונן ובודאי מוחין.יניקה
 ציורו כפי וכ"א השכל להתפיס כ"א נאמריםהללו



רעא טובועשה עז( )עמ'הוספות מרעסור

 וכן באלקות. להתבונן בדבריו אחיזה עשהכן
 הקדושים רבותינו דברי אלה כדורותינותמצא
 ממעין נובע ומעינם אחרים, בלבושיםנאמרים
 הבן אחד, מקום אל הולך והכל ולהיה.הבעש"ט
 תמצא בדברינו ותתבונן לך שכל עיני ואםהדבר
 את הקב"ה שברא מיום חז"ל בדברי טעםטוב

 זה בשם באלקות שדיבר אדם הי' לאעולמו
 וכן בזה. השער את ופתח אברהם שבא עדאדו"ן
 ודי הודי' פתח ופתחה לאה שבאת עדתתבונן

 למשכילבזה

 מד"ר )ביאורי בראשית פ' רכלה אנראובסי
 לחרישת משל נחמן א"ר ד"ה יב,פרקנה

 אפשר ופקעת בפלטין אחר ובמשל .(.הקנים.
 המביני בהחכמים רואים אנחנו הנה כילפרש,
 לאמרם שא"א ענינים העליונים באורות כינומדע
 ובכתבי בזה"ק שנמצא מה כגת בגשמיים,רק

 ואורות וכיוצא ומוחין ויניקה חיבור עניןהאריז"ל
 שכלנו להטעים לנו א"א כי הוא והעניןוכלים,
 וצריך בגשמיות, בו נאחזים שאנחנו בעניןרק

 הפשטת ענין בהתבוננות להבין דבר עללהשכיל
 להחברייא אמר הקדוש ורשב"י מהענין.הגשמיות
 יעשה אשר האיש ארור לאידרא כהכנסםקדישא
 שע"י הפקעת ענין בכאן ענין תה וכו'פסל

 הפלטין לפנימיות נכנס בחוץ אחד בצדשאוחז
 לחוץ הפלטין פנימיות בין ודמית ערך איןאבל

 והכן.לפלטין.

 הטעם... ונ"ל ברוך... ב"פפרצו"ף...

 פרצו"ף פרצוף: מע, זוטרה ר"ל בס'וכתב
 מאמרות )עשרה ברו"ך ב"פבגימטריא

 הפרצופים שנעשו שכיון ונ"ל דין(. חיקודמא'
 את המבריך מלשת הברכה מסוד האודותנעשו
 ]אולי מלובש וזה זה, בתוך מלובש שזההאילן,

 כנודע. לזה. מלכיש[צ"ל:

 פרצו"ף כגימטריא תנ"ו לאלקים, עוזתנ"ו
 הי' מקדשים בית חרכה כאשרובעוה"ר
 אכמ"ל. א"נ... תמו"ז הידועיםבחדשים

 ע"ז תנ"ו : ]ד"ה[ קרח פ' דקלה אגהק בס'וכתב

 הנ"ו לפרש יש גאותו ישראל עללאלקים
 משה וישמע לרמוז )ויש א"כ תמו"זכגימטריא

 בישראל מחלוקת שנתהווה ששמע פניו, עלויפול
 אין ובשלום באחדות שהם זמן כל כי נתבהלאז

 ביהמ"ק נחרב הי' ולא להם יכולה ולשוןאומה
 ויפול אז המחלוקת שמע וכאשר וא"ב,בתמו"ז

 בפני שהם הפנים אותיות היינו פני"ו, )בעבור(על
 הם שלאחריו אותיות היינו פני נגד משה,אותיות
 החטא זה שע"י שהבין א"ב, תמו"ז מניןתנ"ו
 רצ"ל לאלקי"ם, ע"ז הוא בהם ביהמ"ק(יחרב

 גאותו, ישראל על הדין למדת והעו"זהגבורה
 בשביל הי' וההתנשאות הגיאות אותורצ"ל
 על חמתו שפך ע"כ הם, שיתקיימו בכדיישראל

 חדשים הב' באותן ואבניםעצים

 בגימטריא תנ"ו המצות: טעמיוכקונטרס
 ונגרע הבית נחרב שבהן א"ב,תמו"ז

 והנה המקדש. בזמן רק נוהגים שאיןמצות
 המצות[ ]במנין הוא לגרוע שלא הזאתהמצוה
 לגרום שלא כנ"ל, בגימטריא תנ"ובמספר

 לגרוע. הנ"לבחדשים

 עזעמ'
 ומבואר תאמין, אל ומצאתו יגעתולא

 לאבדו... עת כיאצליע...

 ]פרשת א כה, )זח"ב צבי עטרת בס'וכתב
 הוו לא דא פקודת ואלמלא . ]ד"ה[וארא[(

 מהימנין וכו'. נסין אלין בכל מהימניןישראל
 הגם ח"ו דעת בלא כי נאמן, במקום יתדמלשון
 כחיזרא בי' אזיל ונפלאות נסים בעיניושרואה
 והוא א'. קכ"ח אד"ר בהקדמת כדאיתא מיאבגו
 תאמין, אל ומצאתי יגעתי לא ז"ל אמרםטעם
 בלא מציאות מוצאים שכמה רואים אנו אשרהגם

 חכמה, מצא אדם אשרי נאמר בחכמה וגםיגיעה,
 כי בידו, נאמן המציאה איז יגיעה בלא אםאמנם
 בלא גם וכן כראוי שומר אינו כי לאבדםנוח
 לו שנעשה בחוש רואה אם אפילו כן, הואדעת
 בנפשו נשרש ולא רגע כמעט ית' גדולתו מכירנס
 ערום כל אכל גריע. קטנות לבא ח"ו לאבדונוה



 החייםלעץ עט( עמי עח-עט עמי עח )עמ' הוספות ודרך הקדמהערב

 כל אפילו האמונה בלבו ונשרש בדעתיעשה
 ממקומו. אותו מזמות אינם שבעולםהרוחות

 עחעמ'
 גשם. בגימטריא גובה רוחב אורך ז' פעמיםז'

 )פ"ט מנחות מס, כהטולשת ברכה בס'וכתב
 הלכתא וכו' לח של מדות שבעמ"ב(:

 בזמנו הגש"ם להמשיך לומר, אפשר להנמירי
 היו ע"כ הארץ( להרטיב ל"ת דבר )הואלברכה
 גש"ם. בגימטריא מד"ה פעמים ז' מדות.שבע
 הוספת לנו, כגש"ם ויבא בשאלתה, נפשהוכנס"י
 או"ר הוספת פעם. שמ"ג לעתיד באורההחמה
 במד"ה ברמו ותבין וגובה ורוחב באורךהשב"ע
 הגאולה על חינוך שהי' חנוכ"ה בגימטריאל"ח

 שהי' הניסיי האור ניתוסף או והנההעתידה,
 פעמים. ז' ל"ח,במד"ה

 עח-עטעמ'

 הרב מן לא אם החקירות... מן והזהרהזהר
 או אליהו עם פא"פ לומר הוא כי ידעתאשר

 צדיקים... שאר נשמתעם

 ד"ה לספירה )דרוש הלולים קדש פרי בס'וכתב
 על ג"כ ירמוז בפסח(: אשר אחריומעתה

 מדותיו לתקן צריך אשר הבחרות ימי על הדרךזה
 הכהן אל להביאו צריך והי' התאוות, כלולגרש
 לדעת צריכין אנחנו העושים, שאנחנו אעפ"יכי
 וזה וכו'. איש ירים לא ח"ו ית' חסדו לולאכי
 במצוה קדשנו אשר בזה חסדו פעולת עצםהוא
 ומטה מעלה מניף והכהן העושים. אנחנו להיותוו

 הדעת השכל כח האחד כח אל הכל להעלותוכו'
 מזדעפות חכמות רעים טללים מעציר הואאשר
 צריך ולא מפיהו. תורה יבקשו מרב מקובל'בלתי

לארכא.

 ד"ה ויחי, ]פריעת ב רכג, )וח"א צבי עפרתובגז'
 אמנם : אלף[( ועשרין לארבע אחידוודהא

 רב מבלי לפרשו נדעהו לא כזה סתוםמאמר

 פירוש )וכל מפא"פ פירושו קבל אשרמובהק
 דברים לא בו כשתדקדק המאמר בזההמק"מ

 המה(.ברורים

 גמלין תרין ויחי, ]פרשת א ריז, )שם שםרעוד
 ]המק"מ[ שאמר ומה קטפירא[(דסלקין

 ראי', בלא מאמין איני אמנה מקטני קטן אניכו',
 דבר לשום יאמינו לא אשר לחברים מזהירואני
 וכן הקודש לעבודת החכמה בזאת ראי'מבלי

 ותלמידו ז"ל ומהאר. מרבותינוהוזהרנו
 ז"ל.מהרח'ו

 ד"ה בשלח, ]פרשת ב נז, )וח"ב שםועוד
 במק"מ טיפשין[(: כמה ישראלונחלתי

 אם היא ישרה וגרסא וכו' גרס מוגה זהרבשם
 אם זו להג"ה הכרע אין לכן וכו' מוחזקתהיתה

 ז"ל מאליהו קבל אשר מרב מוחזקתאינה

 ולבתר ד"ה ויקהל, ]פרשת א רג, )שם שםועוד
 אם הספרים למחוק ואין ישראל[(:דחאבו

 זכור אליהו עד מקובל מפי מקובל רב ע"ילא
לטוב.

 מ"ו דף וירא )פ' מהריקא חט'ס לקויתובסן
 רציה הלרהט רבינו מדוחי שמעתי .ע"ג(

 מראפשיץ הרב זצ"ל נפתלי ר' להרה"צשאמר
 שהוא עד ספר מאתו ללמוד שאסורבזה"ל,

 אליהו. מפי שהוא איש מפי אישמקובל

 עטעמ'

 כל ז"ל להרמ"ק תומר-דבורה הקטןבספר
 העבודה. לדרכי כהן להתנהג מדות...הי"ג

 נתן לכולם ד"ה ויגש )פ' -טהאל בית בס'וכתב
 ותכליתה הבריאה  שעיקר ובהיותלאיש(.

 התורה ולקיום ב"ה הבורא לעבודת הכלהי'
 אינת וצדיקייא לעשות, אלקים ברא אשרכטעם
 וצריך מהתיקונים, כנודע דמטרתיתאלבושין
 ולבקש לחפש השם דרכי המחפש העלםהאדם
 בכל ומטרוניתא למלכא ולהלביש לעבודאיך

 תומר הלשחט 780 נדפס ובבר לבושין.העשר



רעג טובועשה ש ~מ'הרספרת מרעסור

 הכמות קטן ז"ל מוהדם"ק קדחם לאישדבורה
 הללו הדברים כל מתבארין ושם האיכות,וגדול

 יחיה ואם ערך, ואין קצבה להם שאין עםבשורשן
  שנים רבואות ורבוא אלפים ואלף שנים אלףאיש
 להיותה להשלימה אחת מדה על יעמודלא

 הענפים ובכל המסתעפים הסעיפים בכלשלימה
 בכל התלוים ושנימין הננערות וכלהמתפרשים

 מצוה. בכל התלויים ובמדות התרי"ג מןמצוה
 ונימא נימא כל באידרא שאמרו ממה ולמדצא

 עלמין אלף לת"י עיבר וכל עיבר לת"ימתפשטת
 הבורא עבודת הוא והכל יעויי"ש, קדושכמנין
 וענפי הדקים מן הדקים המצו' ענפי עםב"ה

 מלכא לבושי הם קודש בגדי הקדושים,המדות
 בהם ולייחד המדות בין השלום לתווךומטרוניתא
 כנ"ל לבושיה כן כשמ" הקרושיםהשמות

 מץ לצאת מקדושים לקדוש וכנאותבתיקונים,

 וכו' וב"ש ב"ה א"סחובת

 דבר על נאמר זה שבירתך דיין אלא לךאין
 מפורש ברורה הלכה נגד לא אבלהספק...

 ופוסקים.בתלמוד

 ד"ה טז, פס' א )פרשה עדותיך דדך בס'וכתב
 . נלך תשלחנו אשר כל אל : ולכל(תרגום

 קצר מקרא והוא דתשלחעא... אתר ולכלתרגום
 תתלחנו אשר מקום כל ואל למימר[ ]ל"והוה
 לעשות מיבעיא לא אמרו רבותא לפי"ז והנהנלך

 נעשה, בודאי ביחד עמנו שאתה במקוםציווייך
 אחר, מקום אל ממך תשלחנו אם אפילואלא
 אתה אם וכו' לפני יעבור הוא כי לך אמרוהש"י
 לשמוע, סילא מהראוי ה" הנה וכו', לפניהםתלך

 והנה למקום. ממקום ונלך לקולך נשמעואעפי"כ
 הנשלח שהמקום הגם להורות בקו"ם חיכתחסרון
 אירע כאשר בחסרון, הוא מבלעדיךאותנו

 אלא לנו אין כי לקולך נשמע עכ"ז עי,במלחמת
 גם שהלכו תמצא וכן בקולך. לשמועליסע

 יאיר שם  שנהרג מרז"ל נודע כאשר עילמלחמת
 ובזה דברו, כאשר שקחמו הדאה הנה מהם,שהי'
 אין ימין שהוא שמאל על לך יאמר אפילוקיימו
 ידעו שהם תראה הנה בי שבימיך. שופט אלאלך

 עמהם, יהושע כשיה" דוקא ההצלחהשעיקר
 נפשם למות והערו דברו את המרו לאואעפ"כ
 עפ"י להם האזהרה באה שלא כיק בקולולשמוע

 בהיפך.התורה

 פעמי

 תנועה לעשות רס"ל ח"ו פסל כמין..הדבר
 רבך. תנועתדוגמת

 ובהבערה : ]ד"ה[ עקב פ' דגלה אנרא בס'וכתב
 הייתם מקציפים התאוה ובקברותובמסה

 רוצים אשר אנשים יש הנה כי לרמז יש י"יאת
 הצדיקים הנהגת ורואים החסידות בדרכילהתנהג
 ועי"ז בקרבם בגער הבורא אהבת אשאשר

 והתנשאות משונות תנועות איבריהם עלמתראה
 תאוות וכל הרגשותיהם בביטול לזההאיברים
 התייחסות להם אין כי יגרשון גרש כלהעוה"ז
 והנה הגופניות. ותאוות ושתי' באכילה העולםעם

 הצדיקים תנועת כשרואים הדעת פחותיאנשים
 הללו התנועות הוא החסידות  שעיקרסבורים
 ולא להם עינים ובאמת ומשתה, ממאכלופרישה
 ית"ש הבורא מאהבת וריק חסר לבם כייראו,
 דמיונות והם תנועותיהם כל הצדיקים כמוועושין
 מה דהיינו התלהבות לשת ובתבער"ה וז"ששוא.
 ובמס"ה התלהבות, כמו תנועות עשיתםשאתם
 ובמס"ה י"ל וגם האיברים... התנשאותלשת
 בדרך לאדם מראה הש"י לפעמים כי נסיתלשת
 העיבור, בסוד להסתירו וצריך מדריגה איזהנסיון
 כמ"ש בזמנו, שלא הנולד נפל כמו יהי'דאל"כ
 התאוה ובקברות עליהם. עי' בספריהםהצדיקים

 הצדיקים, כמו א"ע מתנהגים בזה גם לומררצה
 על הצדיקים. כמו מעט ואוכלים תאותםקוברין
 רק זה אין כי י"י, את החתם מקציפים אלהכל
 הש"י, מאהבת אלה כל עושים אשר הצדיקיםאל

 ועושים הצדיקים כמו להיות הרוציםמשא"כ
 וי"ל ע"ז. דמינן הוא וכתנועותיהםכמעשיהם

 דהיינו ת"ח, לרבות י"י את החתם מקציפיםעוד,
 תנועותיהם וגעושים הצדיקים את מקציפיםבזה

 עם המון יבואו ועי"ז ומדוחים שואבמשאות



 החייםלעץ ט )עמ'הוספות ודרךהקדמהעדר

 בחדא כולם כי באומר הצדיקים על סרהלדבר
 והבן. מחתינהומחתא

 יגר איזה לעצמו עושיה הרב אשר ראיתאם
 זמן מאחר אם כגון התורה כדרךשלא

 וצריך ד"ת... על אתה תעבור לא .התפלה.
 להרהר ח"ו וחלילה זכות לכף לדונואתה
 לע יאמר אם [ מהרצ"א ]ובהוספות ..אחריו

 ..הנביא.

 המחשכה )חלק טז מל"ח מקהיך ררך בס'וכתב
 הקודמת במצוה שכתבתי לדרך : ד(אות

 )כי הגם הזאת, במצוה הרמז כוונת בכאן ג"כנ"ל
 הצאן בעקבי לילך שיש הקודמת( במצוהרמו
 מורהו אותו למד אשר הנכון הדרך כפיכנ"ל

 שלא הזאת במצוה האזהרה באה הנהלצדקה,
 נק' הדבר ועיקר גוף הוא עצם בפסח, עצםישכור
 רכו מפי ילמוד אשר מנהגים בענייני היינועצם,
 היינו לעצם, מתנגד שאינו בדבר רק יתנהגלא

 דבר ולאיזה מצוה לאיזה ניגוד שאינםהדברים
 ניגוד איזה במנהגיו כשיש משא"כ חז"ל,מדברי
 קטנה לאזהרה אפי' או ושבע"פ שבכתב)לתורה
 לא תורתיגו(, עצם הוא זה שכל חו"ל,שבדברי
 )הגם הזה במנהג להתנהג ישמע ולאיאבה
 לו יעמיד אם אפילו הרב( אצל הזה מנהגשרואה
 הים את לפניו ויבקיע השמים באמצע החמההרב
 שצריך הגם באריכות( במ"א מזה דברנו)וככר
 בלבו באמור ההוא, בענין זכות לכף הרב אתלדון
 עושה הרב ואפשר ענייניו, מכין אינואפשר
 אחר להרהר חלילה )כי לי"י לעשות עתמשום
 התלמיד אבל וכיוצא, וכו' השערה( כחוטרבו

 בשום להתנהג יאבה לא להתלמד הרוצהבעצמו
 כגון תוה"ק, דברי הלכה אתה העוקר במנהגאופן
 שקבעו בזמנים תפלה ועונת ק"ש עונתלבטל
 מתחכמים אנשים כמה שיפתוך הגםחו"ל,
 ירגישו עד להמתין הצורך שמן באומרםלדעתם
 עצת שזה ידידי תדע דגדלות, מוחין שפעתיפעת
 שלא האדם בדעת יעלה אם בעצמך הגעהיצר
 השבועות חג עד ימתין רק בפסח מצהלאכול
 כי מלך פני מאור דגדלות מוחין לו יהי'שאז

 ישראל אלקי י"י הירצה לחופה, כלהתיעול
 עשה אשר מלאכתינו בעל הוא נאמן זובעבודה

 בעצם היא אשר תורתו את לנו ונתן הנפש אתלנו
 להורות הומן תחת לגו ונתנה הומן, מןלמעלה

 השמים, תחת חפץ לכל ועת זמן יש לכלכי
 בדברים וכיוצא התורה חוק הפרווהמתחכמים

 שהוא דבר עושה שהרב התלמיד רואה אםאחרים
 ידת הרב ואת ישמע, ולא יאבה לא לתורהמנגד
 על האלה הדברים והיו הדבר, הבן זכות.לכף
 רבים כי גרגרותיך על ענדם לבך על קשרםלבבך
 נא עיין רצוץ קנה על עצמם וסמכו בזהשגו

 שדברי ותראה הנביאים בענייני הרמב"םבדברי
 הרמו בא זה מול התורה. ועיקרי יסוד עלבנויים
 לא עצם לעיל( רמיזתו )שכתבנו הפסחבענין
 להוציא שלא שציויתיך הגם רצ"ל בו,תשברו
 כפי חבורתך במנהג תעמוד רק לחבורהמחבורה
 כו, תשברו לא ועצם עכ"ז מוריך, יורוךאשר
 בכתב המוזכרי' התורה דיני ועיקר עצםהיינו
 ובמ"א קצרתי ככאן כי והתבונן, כיןובע"פ

הארכתי

 ראה רבו, במנהגי הליכה בענין לעיל]ובמ"ום
 )אות ד8רקא אגרא בס' כתבאשר

 פיך את ימרה אשר איש כל ליהושע אמרוסח(
 מט( )סנהדרין רז"ל ודרשו ואמץ, חזק רקוכו'
 חוק רק לומר תלמוד עבירה לדבר אפילויכול

 עשרה בעל הרב וכתב כמצות ואמץבתורה
 תמוה, דהדבר פ"ט ח"ה ח"ד במאמרמאמרות

 כוה, לו לומר בעיניהם ח"ו יהושע חשודומי
 שעה בהוראת ד"ת על לעכור לנביא הותרדהנה
 שעה הוראת שהוא כשאומר בו להאמיןוצריך
 כמ"ש במופגי נבואתו לנו שנתפרסם נביא)היינו

 כגון כל ה"ג( פ"ט התורה יסודי הלכותהרמב"ם
 שכיב לא אכתי לימרון דלא ליהושע נאסרזו

 כפני יהושע פני ועוד שמעתתיה, שבקינןמשה
 מה אלא כלום מגרמה לסיהרא לה וליתלבנה

 שהתלמיד מזה לנו נשמע החמה. מןשמקבלת
 רכו ממנהגי מנהג איזה בהיפוך להתנהג לואין

 וכו'[. לימרון דלא היכיכי



ערה טוברעשה פא-פב( עמ' פא )עמ'הוספות מרעסור

 נגד אחד דבר לנו אמרו לא הזוהר...בעלי
 שהוא. כל אפילו בתלמוד הגמידברי

 ]פרשת כ לה, )זח"ב צבי עמרת בספרוראה
 דאיהו דמא בגין תימא ואי ]ד"ה[בא[(

 התנאים מחלוקת יש במכילתא לבר אמאימצוה
 יצחק ר' שם ואמר מבחוון, או מבפנים אםבזה
 רואים המצרים שיהא כדי מבחוון לעולםאמר

 משמע דקרא פשטיה אבל ע"כ מעיהןומחתכין
 ולא לאות לכם בחומש ז"ל כפירש"ייותר

 ר' ודברי בשם, ר"ע דברי והוא לאותלאחרים
 הדם את וראיתי במשמע יותר ג"כישמעאל
 כוותיה הלכתא הסתם ומן לאחרים, ולא ליהנראה
 הכתוב ומשמעות רבים, שהם ור"ע ישמעאלדר'
 הזהר שיאמר התימא ומן לדבריהם. מכווןיותר

 כהלכהשלא

 שלא מי ד"ה צו, ]פרשת א כח, )זח"ג שםועוד
 בלשון תטעה ואל ראשון[(. ביוםחג
 לראשו"ן תשלומי"ן אי"ן שאמר הזההקדוש
 אין קורא זה לענין אבל הגמרא, על ח"ושחולק
 לתקן יוכל לא מעוות להקרא לראשוןתשלומין

כנ"ל

 ]ד"ה[: תזריע[( ]פרשת ב מג, )שם שםועוד

 מה לך לבאר נפשי, ידיד אחיוששאלתני
 דברי על שמקשין מה על תירתן ממניששמעת
 יום של"ג מדבריו שם שנראה תזריע, פ'לק"ת
 ימים שבעה עם הכל בין הם טהרה ימילזכר

 ימים י"ד עם יום ס"ו לנקבה וכןהראשונים,
 ארבעים והגמרא  המשנה נגד והםהראשונים,

 להקביל הוינא כד נהירנא לנקבה. ושמניםלזכר
 אדמו"רפני

 מקאתני
 עמו פלפלתי זלה"ה

 גם הי' הדברים ובתוך ענינים, בכמהבחכמה
 מ' החסיד הרב אחי אז עמדי והי' זו,מבוכה
 דעתי נחה ולא להגי', נבמ"ר הרב ורצה נ"למשה
 בהיותי עיני וב"ש ב"ה השם שהאיר עדבזה,
 אחי לך שנבאר ואחר הנ"ל, פ' הזהר בס'מעחן
 ז"ל האר"י דברי איך תראה מופלג בקיצורדבריו

 בדפוס כנרשם הדרוש סיום שם וחסרמדוייקים,
וכו'.

 ד"ה פנחס, ]פרשת א ריז, )שם, שם עודוראה
 דברי את לתרץ הוה[( בעלמא פנחסדהא

 שלא הגמ' לדברי יסתרו שלא בפנחסהזה"ק
 כו' לזמרי שהרג עדנתכהן

 פאעמ'
 כמו התורה, משפטי הוא זה לשמה...עבירה
 מפגי שבת לחלל בתורתו השי"ת לנושצוה

 התורה. ממצות מצוה והואפקו"נ
 בני בס' מ"ש ראה בכלל לשמה עבירהבדבר

 יש עוד ד"ה ז, )דרוש ד מא' ניסן,יששכר
 ואילך(. י והנה ד"ה ט דרוש ואילךלפרש

 י( )אות ב מא' אדר, יח( )אות ד מא'כסלךטבת,
 בראשית פ, רכלה אגרא כו(. )אות ה מא'סיון
 ביאורי אמרנו; כבר לך תצמיח ודרדר וקוון)ד"ה
 ג'(, אופן תוהו, היתה והארץ פס' על רבהמדרש

 אל )ד"ה בהעלותך פ' הרן(, וימת פס' )על נחפ'
 עוד וירמוז ד"ה ראה; )ד"ה ראה פ' תשת(,נא
 שופטים פ' משארז"ל(, עפ"י וכו' כן תעשוןלא
 ואתה עוד וירמוז ד"ה האלה, הגוים כי הפס')על
 ואמרת )ד"ה תבא פ' דידוע(, מה עפ"י וכו' כןלא

 י"א(.לפני

 לשמה עבירה באם סיירי הנ"ל ממקורותבחלק
 וראה פקו"נ. מפני שבת חלול כעיןהוא

 ולשם - עט-פ ולעמ' כו-כס לעמ' בהוספותעוד
 כאן. המצוינים מהמקורות חלקנעתקו

 פא-פבעמ'
 יאמר האיך הנשמע... דבר לומר שמצוהכשם
 יקבל לא שתבירו בודאי שיודעהאדם

 לפניך אם רבש"ע מדה"ד אמרהחוכתה...
 גלוי... מי לפניהםגלוי

 אוח ג מא' טבת, )כסלו יששכר בני בס'וכתב
 מפי יצא לא מעולם אמרז"ל הנהלט(.

 ממקדשי כו' חתן בו וחזר לטובה דברהקב"ה
 אם רבש"ע הקב"ה לפני מדה"ד אמרה כיתחלו
 גלוי. מי לפניהם תוכחה( יקבלו )שלא גלוילפניך
 שלא האדם בעיני נראה אם אפי' זה לפיוהנה



 החייםלעץ פג( )עמ'הוספות ודרךהקדמהרעו

 לעשות מהויכ הוא אעפ"כ תוכהה הכיריויקבלו
 חז"ל בדברי לזה סתירה מצינו אבל שלואת

 מצוה כך הנשמע דבר לומר שמצוה כשםבאמרם
 ונושאי ברמב"ם )עין נשמע שלא דבר לומרשלא
 כבר כמהמוכיח דהינו חילוק דיש וצ"לכליו(
 מצוה שוב וקללה ונזיפה הכאה עד והוכיחבחן
 אמרז"ל הנ"ל הרמז ע"פ )והנה להוכיחשלא
 לחח יורדים שהרשעים הסכנ"ה ובזיעתבנ"ח

 כעלילות סכנה ליזע אותם ומביאיםהמוכיחים
 כנהוג וכיוצא הדת בזיון ליזם עי"ז ובאוכיוצא
 מני"ח או"ר, המורד"י האפיקורס" מכתבזמנינו

 על להסמוכים רק להאיר החנו שלחנ"ו,על
 דברי מצד לעצמו יחמיר שלא החנו חץ"ו,שלחנו
 רק וכו' גלוי לפניך אם מדה"ד שאמרהחז"ל
 כנ"ל, שלחנו על מניחו היא הסכנה דומעתדכיון

 בזה(. חץ"ו להחמיר,ואין

 מה"ד ענתה כבר ד(: אות ד מא' )תשרי, שםערד
 ומחויב גלוי, מי לפניהם גלוי לפניך אםע"ז
 שלא בדעהו שנראה לרשע אפ" להוכיחהאדם
 הלכות עמקי בזה שיש באמת )הן תוכחתויקבל
 דהנה כמוני, לקטל בורים על נתבררושלא

 וכן וכו' הנשמע דבר לומר שמצוה כשםאמרז"ל
 בה' בהג"מ ועשן וגו', לץ תוכח אל שלמהאמר

 כן לפרש א"א בכאן שיהי' איך יה"דיעות.
 שאמרה מה בענין הגמרא בשיטותלהמעיין
 עי"ז הגזרה ויצאה הכית הורכן כשעתמדה"ד

 תחלו(.וממקדשי

 פגעמ'
 בדדך הולך וכהוא הגם חביתו על זנותהלמוד

 ית"ש. לעבודתואחד
 לשם[. ובהוספות פא-פג( )הע' ס בעמ' גם]ראה

 בס' שם קמה(: )אות ד5רקא אשרש בס'וכתב
 המדות ע"א( )יב יקרים[ ]לקוטיםהנ"ל
 מגבורה חסד דהחנו מזה זה כולליםדקדושה
 ב"ס דס"א המדות משא"כ מהסד,וגבורה
 מזה עכ"ד. און. פועלי כל יתפרדוהפרידה

 עסה הגם השם בדרכי ההולכים אנשיםתהבהב
 ביראה זה דהיינו זה בדרך תה זה בדרךעבודתו

 יחוייב אעפ"כ ערך, לאין בה וכיוצא באהבהתה
 ומעתה ורעות. כצלום ואחוה אהבה ביניהםלהיות
 נתרבתה בעוה"ר אם לפניך אשר את תביןבין

 אלקים קרבת אשר האנשים ביןהקטגוריא
 מעלמא הוא ח"ו אשר תתבונן הלאיחפצון,
 המשכיל בזה. זה כלולים אינם שהמדותדפרודא
 לא ואז מדותיו ליחד ויראה לבו אל זאתפטים

 שמים. בקדשי דופייטיל

 והפשיט : ]ד"ה[ ויקרא( )פ' הטרלל נדתובספד
 בי זאת ומודעת נודע וכו'. העולהאת

 ואיבריה עולה, זאת מי עולה בהים מכונההכנ"י
 צדיק" מצעו והנה דשכהמעא אימין הצדיקיםהם

 באמת, השם עובדי ושצותיהם, ימיהם השםיאריך
 עליהם השם עצת בהופיע כאו"א הולכיםוהם
 ומראה צדקם בימין ומחזיק יערה ממרוםורוח
 כל יכשלו לא בידו ומוליכם בה ילכו הדרךלהם
 אין אלומים, מאלמים אנחש והנה דרכו. לפיאחד
 חכמה תעלומות תעצומות עוצם להשיגבידינו
 ראות לפי נראה כינה, מקום ואיזה תמצאמאין
 זה לעומת זה הם כמעט אשר לנו בשרעשי

 הק' התורה לנו העיצה ולזה הקדוש. דרךבדרכם
 ברתחת כי הכנ"י, הינו העולה, אתוהפשויט
 דעתו הכל ומלוכדי בשר בעוני הזההאדם

 הם בוודאי אזי גשמחם, בלבושים ובינתווחכמתו
 מים מול אש היסודות כמו לזה זהמתנגדים
 עולם יסוד הוא צדיק כי וידוע האחרים.ויסודות

 ובכל הקודש, וחיות שרפים אופנים מןושורשיהם
 חן. ליודעי כנודע והמערכה הסדר ישהנהעולם
 בבת" וראחת הגשמחם לבושים מן בהפשטאבל

 יראה אזי והנועתם, ועשייתם ברצוניהםהפנימיות
 ב"ה הבורא ברצץ רוצים באמת הםאשר

 הקדוש ביסוד א' כל קונם רצון לעשותומהנשאים
 אמת. פועל הוסד עליו אשר בו,אשר

 יראה בטוב, רק ח"ו כרע יסתכלו לא שעיניווסי
 רגע בכל איך וצדקתם, טוכם מדותגנרל
 אחד כל ית' שמו קדושת על נפשםמוסרים



לעז טובועשה פד( עמ' פג-ש )עמ'הוספות מרעסור

 והמה בתפלה, וזה בתורה זה פעולתו,בנעימות
 כח כפי כ"א האמת, ומבקאתם יד בהארגבמצר
 הטוב מגביר קודש מהררי יסודתו בעצםהנותן

 וכל בערכו. ידו תשיג אשר כפי הרצומחל"כ
 מעתד על ההיגיח ביה ישגיח האמת אלהמשגיח

 כמאמר במלבושא, ולא בפנימיות נורא כיד'
 דלביש בלבושא משגיחיו אינת טפשיןבזוה"ק
 מלכא לבושי אינת המדות כי ונודע מלכא,בהון
 בהון. חד וגרמוהי איהו הלבושין מן בהפשטאבל
 אותה וניתח ואז כנ"ל, העולה את והפשיטתהו

 אז כי לאיברהא, יתה ויפלג ומתרגמינןלנתחי'
 כי ויראה בצדיקים להסתכלות לו נתונהרשות
 ואין הטוב במקור לידבק נפשם כלתה כאחדכולם
 עושם יוצרם בוראם רצת עושים וכולם רע,בהם

באמת

 באם וכו', ונתח העולה את והפשיט נאמראו
 הכנ"י היא העולה את להפשיט האדםירצה
 דברים רואה יהא שלא כדי הגשמיתממלבושה
 זה הללו זמנים מן בזמן כאשר בעיניו,תמוהים
 אשר כצאן בנ"י עם ואנחנו וכו', וזה בכהיאמר
 להאריך ומה בנוכלו, ילך כ"א רועה להםאין

 רוצים בודאי אשריהם קדוש עם נגד ח"ובדברים
 העיר אשר והאיש שלו, את עושה והמעכבהאמת

 אשר האמיתחם בהצדיקים להדבק רוחו אתד'
 וזהו העוה"ב. בן הוא בודאי לעינים, יראההאמת
 לנתחי', אותה ונתח וכו' העולה אתוהפשיט

 הם האיברים כי לאברהא, יתה ויפלגומתרגמינן
 כוחם מאתם ונראה אותנו, המנהיגים הדורצדיקי
 מנהם ואז וגו', גוזר הקב"ה אשר גבורתםועוז

 השכינה הוא, מה ד' מעשה קצהו אפסתתבונן
 לקיסר חנני' בן יההמע ר' כמאמרהקדושה,
 הפליגה כמו ויפלג טעם ויהי' ס'( )דףבחולין

 בים.ספינתו

 פג-פועמי
 נ8ש בעל כל כמגיח זמן... בעתו...דבר

 אותם. לצחת ורגעיו עשו כל עלבחכמה

 המדות(: הכאגדות שרזם עיקר אמנםד"ה
 וב"ן מ"ה על יורה הזמן דמלתא ברזא אחיואולם
 מ"ה לכן המתקלא, התיקת עצם הוא אשרהחדש
 מלכין נקודין הזי"ן מבואר ובו זמן, בגימ'וב"ן

 הנפלא היחוד שרש לשרשם יעלהקדמאין
 לא אשר מ"ן בעזיבת ז"ל האר"י בדבריכמבואר
 והשני ס"ג ע"ב של יודין ז' הן הוא, מהידעו
 הזמן יצא יודין, ט' המה חו"ב אלף שליודין
 אשתו מהיטבא"ל בסוד החדש וב"ן מ"ההמה

 וכו'. הדרשל

 אשר אחר והנה ד"ה לספירה )דרוש שםועוד
 בנה לכם נאריך ובמ"א : הלידה( בפסחהיה

 לעכורת הצורך הזמן פנת כסוד השםכרצון
 לכם שהערנו במה הדבר שרש אמנם ב"ה.הבורא
 ממנה יתד ממנה הזמן כי רגלים, שלשבדרוש
 בזה בעתו, דבר ללבן לברר הטוב לתכליתפנה
 מאות ד' מתת מתת זה המדות, מיזוג תכליתהוא
 מן הטוב בירור החיקק תכלית הוא והזמןשויא
 חלק ממש זה ואחי מכונו על יוצר להושיבהרע,
 אשר ע"פ הזמן על להשגיח בכלל התורותרובי
 והזמן השעה לפי כי רגע, יאבד לבל השםיחנה
 ז"ל האר"י מדברי כ"ז כנודע ההלכה,ישתנה
 היה לא העולם ימי כל עוד אשר ראי'המביא
 כנודע אחת נקודה על הגלגלים ומצבמעמד
 האומר כוונת זה אשר אמרנו ואנו התכונהלבעלי
 שונה הוא הרצון יום, בכל הלכות השונהכל

 אשר היצירה מיום יום ואין הזמן, לפיההלכה
 וגרמי בגלגלי לחבירו שוה אחת בנקודהדומה
 בדבר ישתנה לא ואיך סוף, להם יש אשרהשמים
 כלא וישראל וקוב"ה אורייתא סוף, לו איןאשר
 והבן. עולם, הליכות מן ראי' המאמר והביאחד

 פדעטי

 חכמים שקבעו והזמן בעת תזהרו אחחלכן
ל~...

 לשם[. ובהוספות כז בעמ' גם]ראה

 צו, ]פרשת א כח, )זח"ג צנף עטרת בס' וכתב רגלים ג' )דרוש הלויהם קיש פרי בס'וכתב



 החייםלעץ פד( )עמ'הוספות ודרךהקדמהרעח

 והארכתי . ראשון[( ביום חג שלא מיד"ה
 אשר בזה מהמוסר כמה לתלמידיי להורותבזה
 לא אשר לזה אמנם תשובה, יועיל הדבריםלכל
 לא מעוות נאמר ע"ז בעונתה כתקנה מצוהעשה
 כתקנה רוח לנחת היתה שלא אחר לתקן,יוכל

 המצוה חובת ידי שיוצאי' הגם ובזמנה,במועדה
 תשלומין אין לראשון אבל תשלומין להויש

 מכאן כי יראה חיים בדרך המוסר בעניןוהמעמיק
 איה"ו והא"י שסיים מה וביותר הדברים,יוכרחו
 איך לאשוריו הנבון יבין לעול"ה דמעכ"בחטא"ת
 תקיש מכאן כי להתפלל, החברים בין זריזלהיות
 דוק פוק להאריך מקום בכאן אין השאר,אל

ותשכח.

 בראדי דק"ק לחסידים מהרצ"ה הרבובמכתב
 ודרכי ישרות הנהגות בס')הנדפס

 יכוונו אשר החבירים מן ותבקש א( מח,מסרים
 שאנו  היפעה בערך אתנו להתפלל ושעתםדעתם

 יגיע וברכה טובה כמה אשר ומובטחנימתפללין,
 . ח"ו רינון שמץ שום עליכם ימצא ולאלהם
 לדקדק חסיד נק' שמה על חסד מדת תכליתזהו
 משקל על שתהי' יו"ד נקודת על תנועה כלעל

 החכמים אל עיניכם תשאו ובל והחכמה...התורה
 תהי' תמים . ההוא. והעת הזמן בהנהגתבעיניהם

 וכו'. אלקיך ה'עם

 ס"ה בגימטריא זמ"7 נברא... ג"כ הזמן..כי
 .ב"ו.

 צט-ק עמ' להלן ראה הזמן בריאת]בענין
 בגימט' זמן כי ובמ"ש לשםובהוספות

 פג-פו לעמ' בהוספות לעיל הנעתק ראה ב"ן,מ"ה
 הלולים[. קדש פרימס'

 א(: אות ג מא' )סיון, יששכר בני בס'וכתב
 לימי בזמן ]בתורה[ נתלה לאחגה"ש

 להיות כתב בנתיבותיו גו"א בעל הרבהחודש
 מיוחד זמן אין ע"כ הזמן מן למע' היאהתורה
 עיי"ש. זמן להם שיש המצות כשאריללימודה
 יומם בו והגית שנא' מה ג"כ לנו יונחולפי"ז
 מששת הנברא הזמן כסדר שלא הוא הנהוליל"ה,

 ענין על להורות הוא אבל ליום, קודם לילהימ"ב
 למעלה רק הזמן תחת שאינו דבר היאהתור"ה

 מ"ה ה"ס כתבתי כבר זמן )הג"ה: הזמן...מן

 ס"ג ה"ס הזמן מן למעלה זמ"ן. בגימטריאב"ן
 אין לחירות. עבדים דמפיק העלית יובלבינ"ה,
 תור"ה(. בדברי שעוסק מי אלא חורין בןלך

 זאת והיתה ב( אות ח מא' )תשרי, שםועוד
 בעשור השביעי בחדש עולם לחקתלכם

 וכו' עליכם יכפר הז"ה ביום כי וכו' תענולחדש

 הנועד היום נתבאר לא למה לב לתתמהראוי
 מבארת הפרשה רק הפרשה, מהתחלתתיכף

 יום איזה הודע בלא היום של העבודהבתחילה
 הלא .. יד כלאחר היום את הזכיר ואח"כהוא,
 הזמן הזכיר קדש מקראי י"י מועדי בכלתראה

 . היום של העבודה מפרש ואח"כ תחלההמוגבל
 מעלת ולהגלות להתוודע שהוא הטעםונ"ל

 עלמא בינ"ה, בבחי' שהוא היוםקדושת
 בו אין ע"כ עוה"ב, עילאה תשוב"הדאיתכסייא

 היו"ם שם את מעלימין ע"כ ושתי',אכילה
 מן למעלה הנעלם עול"ם מן שהואלהודות
 ההוא והיום ב"ן, מ"ה בגימטריא זמ"ןהזמ"ן
 מחי"ה ואתה סוד ס"ג בינ"ה בחי'הוא

 ת' אות עם אשר כולם, א"ת ס"ג()בגימטריא

 . תי"ו והתוית כמ"ש היציר לכל הרשימהשה"ס
 .. חתימ"ה היום, פעולת ה"ס הח' עם מחי"ההנה
 מ"ה שהוא הזמ"ן מן למעלה הוא ס"ג שםהנה
 היום של הזמ"ן נעלם היום בעבוד"ת ע"כב"ן,

 מורה מקום באיזה היו"ם קרושת לנולהורות
 הדבר הבן הזמ"ן מן למעלה במקוםעבודתו,

 עסק סוד פירושו א[ רכג, ]בזח"ב שםוכתכת
 עלמ"א... בהא"יהתורה

 צבי עמרת לס' בהוספות הענין גלונמצא
 אבל ד"ה פקודי, ]פרשת א רכג,)זח"ב

 ד[(. סא, ב"נ, כל מנינןהא

 סוד שהוא מקומות בכמה כתבתיאמונ"ה,
 ו"ה.אמן

 כב, וח"א צאי עמרת ובס' ער עמ' לעילראה



 ד"ה בשלח, ]פריצת א סו, זח"ב , ג[ ]ח,א
 רכג, לזח"ב והוספות הגהות , כבדים[ משהוידי
 סא, ב"נ; כל תנינן הא אבל ד"ה פקודי, ]פרשתא

ד[.

 פהעמן
 או"ר... ויה"י או"ר יה"י בגימטריאע"ת

 ה. לעמ' בהוספות לעילראה

 פה-פועמ,

 מאמר תבין ומשם הצלם... בדררשיועחן
 מק"ש. פטורים היו הדין שמן הגם .הינוקא

 חקתן( ]פרשת א קפו, )זח"ג צבי עטרתובס'

 ידענו דלכושייכ"ו בריח"א א"ל]ד"הן-
 פ"א הצלם ובשער הצלם בדרושי עיין נ"בכו'

 פטורים היו אברים בפנימיות הגם לכאן,ותבין
 הלבוש הוא הצלם לתקון אמנם ההלכה, צדמן

 וריח בסוד בריח"א ואמר שם ודוקנחסר
 יבין והמשכילשלמותיך

 פועמ'
 וכו'. לשבת מכיןהחול

 אחי בשם י"ב( )עמום למשה תפלה בס'וכתש
 י"א גימט' מתנה כי ז"ל, ]מהשס"ה[אמ"ו

 מבררים אנו אשר החול בימי וזה אדם,פעמים
 המעשה ימי בששת נבראו אשר מהנטוריןהטוב
 לנו ניתן נשא פ' מרע"מ כנודע טוב להאידנטרין

 וכו' שכתמתנה

 פועמ'

 הדעת שיתרבה בכדי הרבה תלמידיםולהעמיד
 ~צמו. לוגם

 נח(: רירלד ד"ה נח )פ' ומהאל נטת בס'וכתב

 התפשטותו הצדיק, של הרחבה הןויפת
 להעמיד השם עובדי וצלמו בדמותולהוליד

 כי כטעם הרחבה, מלשון יפת וטעםתלמידים
 יפתי מתרגמינןירחיב

 א[. הע' א לעמ' בהוספות עוד]וראה

 פו-פזעמ'

 אבל המצוה.. י"ח יוצא שבזה הרב כונתאין
 להוליד דפו"ר המ"ע בכלל זה שגםהכונה

 התורה.ברוחניות

 ד"ה כו )אות א מ"ע פקודיך דרך בס'וכתב
 נניח מעק ובס' בתורה( ולרבותלפרות

 מצות ישנו דירן בנידון גם והנה א( אות)פ"ה
 בתורה ולרבות לפרות ברמז, גם ורבי'פרי'

 והנה בתורה חדשים שכליות פעם בכללהוליד
 זמן ובכל עת ככל לקיים אפשר המצוהכזאת
 שכל פעם בכל להוליד בתורה ורבי' פרי'מצות
 המקובלים כמ"ש עקר( יהי' )ולא בתורהחדש

 בו נברא השכל כי זה בכל שנצטוינו נותןוהדעת
 בכח במוח הזרע שנברא כמו בכח, המושכלותכל

 מוחו שבכח הזרע להוציא האדם יתרשלובאם
 הזרע בו ישאר התורה עפ"י וכשר הראויבמקום
 במוחו התקועים המושכלות כן כמו תועלת,מבלי
 בלא וילך לריק בריאתם להוציאם ישתדל לאאם
 והשכל הדעת מחשבת ולפי"ז ח"ו לשאולדעת
 להוליר צונו שהשי"ת רק לאדם, פ"ו העיקרהוא
 כל כי ביותר, השכל גם יתרבה ואז בגשמיותגם

 ונ"ל והבן משכיל, שכל לו יהי' שיוולדהאדם
 אעשה מה באמרו עזאי בן א"ע פטרדמש"ה
 שהי' מש"ל לפי גם כי בתורה, חשקהונפשי
 אחרת תשוקה להיות יכול עכ"ז ואנוסמוכרח
 כח תשוקת יתבטל הלזו תשוקה שע"יכעולם
 הממון תאוות אחר מאד שרודף מי כגוןהמוליד,
 ואעפ"כ המוליד כח הרגש ממנו ובטלוכיוצא
 ברפואה לעסוק ומחוייב אנוס מיקדי לא כזהאיש
 ישוב אשר עד מלבו הזאת התאוה לבטלדהיינו
 המ"ע קיים שלא כיק המוליד תאוותלהדגיש
 הנה התורה בחשק משא"כ ענין. בשוםדאוריתא

 קיימה אעפי"כ בגשמיות המצוה קיים לאאם
 אפשר באמרו עזאי בן דבריו חשק ועודברוחניות.



 החייםלעץ פן( )עמ' הוספות ודרךהקדמהרפ

 והנה אחרים, ע"י הזאת( )המצוהשתקשה
 בכל כזאת נאמר א"כ תמוהין, דבריולכאורה
 דברנו אשר הוא אך ותפילין, בציציתהמצות
 המצות מקיים הוא שעכ"פ שאמרלהיות

 מחשבתו יפנה ואם מחייבת, ג"כ שהואברוחניות
 שתבטל הנה בגשמיות להוליד כדי התורהמחשק
 הולדת התורה בעסק ברוחניות פו"ר מצותממנו
 לאו כי אחרים, ע"י כ"כ לעשותה א"א וזההשכל,
 משא"כ ברוחניות, להוליד בתורה גמיריכ"ע

 הענין הבן אחרים ע"י לעשותה אפשרבגשמיות
 לךויונעם

 גמור חיוב אשר ותדע תשכיל זה דברממוצא
 המוליד בשכל פ"ו מצות לקייםהוא

 אמרו זה דמשום ונ"ל זמן ובכל עת בכלבתורה
 עצמו המשביע כל וכו' ילין ושבע בסגולהרז"ל
 לידי בא שאינו היינו רע יפקד בל ולןמד"ת
 הזמ"ג שאין בעת הנה כי ח"ו ז"להוצאות
 אזיל הוא המצוה בביטול הנה בגשמיותלהוליד
 כח להתעוררות ח"ו חשש יש ואםבפרודא
 והסגולה החיצונים, אל להשפיע הגשמייהמוליד
 ואז ההיתר מן א"ע להשביע המצוה לקייםלזה
 המשביע כל ז"ל אמרם ודוק מיחוש. בית כאןאין
 שע"י ענין איזה ולחדש להוליד היינו מד"ת,א"ע
 מחודש ענין בהוליד רק שביעה אין כי שבע,יהיה
 )שהשביעה הגשמיות מהולדה שידעתכמו

 הענין. הבן המעשה( גמר אחר הואמהתשוקה

 פזעמ'
 פ' בסבא שלנו הזהר בהגהת אמרנווזה

 כאדם שלט אשר עת כי נזיקין... .משפטים
 בתוספת ממנו בלעו מוציאין כי לו...לרע

 וקדושה...ברכה

 ]פרשת ב צה, )וח"ב צבי עפרת בס'וכתב
 וכו', שלט אשר עת ]ד"ה[:משפטים[(

 קדמן ממזרים ת"ח ואינון המאמר, סוף עד לולרע
 נזיקין סדר לקשר אמרנו ובזה וכו' רבאלכהנא
 נזיקין, אבות ארבעה מחתיל סופו עםתחלתו
 נזיקין לי' קרי דקא תוי"ט בעל אא"ז בוופירש

 משלם הוא אשר אחר אכל המזיקין, הםוהלא
 נזקו, את הכשרתי ב' במשנה כדאיתאלבסוף
 הדברים הן והנה עכ"ד הניזק הוא ששובנמצא

 לו, לרע באדם האדם שלט אשר עת פההנאמרים
 נשמתין הני כי הניזק, הוא ושוב ודאי ל"ולרע

 אתעביד"ו וס"ה לו לרע אחרא מסטראאתעשקין
 הוריות בסוף התנא שסיים זה נשמתי"ן.מהנ"י
 עם גדול לכהן קודם ת"ח ממזר הסדר זהסוף

 וק"ל. הסבא דברי הן והןהארץ,

 והנה ד"ה לפסח )דרוש הלולים קדש פריובסי
 שרש והנה אחי(. לכם דעו חי'חלק
 מה הכרם, מן הקוצים לכלות הוא הזההדביקות
 ולפי וכו' בקטנותו מעל אשר מעלו בעודשעשה
 בדע"ח, ז"ל האר"י דברי עומק בהבנתענינינו
 עמקי מן החיות להוציא שדברנו הדרךהוא

 תורה של מלחמתה הלוחמת החי' היאהקליפות,
 היא מלחמה, יעשה בתחבולות החכמהסוד

 ומוציאה רצונו לעוברי ממיתה בעלי'המתי'
 דביקות השרש והוא בלע, חיל מפיהםבלעם
 רע, יגורך ולא חיים החיים שיהי' עלאהבחכמה
 ליחל אברי' בכל יריאיו אל ד' בעיןולהשגיח
 במרכבה חיות הר' סוד והוא הגדוללחסדו
 הכח ואשר הקדוש, הזוהר בשם כנזכר חי'שרשם
 סוד אתברירו במחשבה ולהחיות להמיתבידו

 בספר רמה ביד הרע לכלות הרע, מן טובהבירור
 חי' עליון הימין עצם כח והוא ד',מלחמות
 ההתנגדות בקבלת הטוב הרצון הוא, כןכשמה
 רצון לעשות וכו' במשפט אך ד' יסרני אברבכל
 והבן חיים, חיים ובזה וכו' רצונך עשהקונו

 יבואר וכאשר הקדושים ספרים ע"פמעצמך
 אחר במקוםבעז"ה

 של במפלתן הסתכל כי נאמר בכאןאמנם
 הטוב כח כי שירה, ואמררשעים

 וע"ז הרע. נופל בהכרח הרע חלק מןבהעלותו
 כי חוטאים, ולא כתיב חטאים ברוריהאמרה
 יונקים ומשם יותר, הטוב חלק בהםחטאים
 נופל ממילא בודאי חטאים יתמו וכאשרהרשעים,
 מוהרים הקרוש ממורי שמעתי וכאשרהרע.

 רצונו דיליה, וגבה אף מאריך הקב"המלובלין



רפא טובועשה פח( עמי פז-פח )עמ'הוספות מרעסור

 הרע נופל ממילא לעצמו הטוב חלקשמגביה
 ישק. ושפתים עכ"ד רבה. דתהוםלנוקבא

 פז-פחעמ'

 יובן עליה... לצורך ירידה יש פעמים כמהוכן
 בחכמה.למשכילים

 מדריגה: ד"ה מ, מע' משרה רכל בס'וכתש
 מחמת ממדריגתו נופל שארםפעמים

 היא והירירה לכך צריך שהוא יודע שהש"יעצמו
 זה כל לו גורמים העולם ולפעמים עלי',צורך

 במאזני שיבחן צריך הכל ועל יקרים()ליקוטי
 נ"ל.השבל.

 פחעמ'
 ע"ד הכל שמהיי רק לפלפל... גדולהומצוה

 ולא ברואה ישגה אם הגם והנהההלכה...
 חדי קוב"ה לש"ש שכוונתו כיון להלכהיכוין

וכו'.

 אות ג מא' טבת, )כסלו יששכר ננ4 בס'וכתב
 לה... זקוק אין כבתה הלכה איפסקאיא(:

 )הרמוזה התור"ה חכמ"ת מעלת רמזו בזהגם
 דהנה שבעולם. חכמות כל על הלזה( מצוהבנ"ר
 ולא בהן עוסק בשארם שנעולם החבמו"תבל
 הנרצה הענין יתקלקל בעיונו האמיתי העניןיכוין
 והזמן. הענין קלקל ואדרבא לריק, עיונוויגיעת
 תמיד תשגה באהבתה התורה חכמתמשא"כ
 ההלכה את כית לא אפ" לשמה בתורהבעסקו
 שעסקו שנים רז"ל אמרו בפלפולא. חדיקוב"ה
 אומר אינו וזה הלכה של אב בית אומר זהבתורה
 דאורייתא פטטחא ואפי' וכו' הלכה של אבבית
 ביון לא אפ" אשר למשבילים הוא )וידועסבין
 אדם אין חז"ל אמרו כבר  טעה ואפ" ההלכהאת

 זה ולרמז בה( נכ12ל אא"כ ההלכה ע"דעומד
 אין כבתה לתורה( )הרמוז הלזה מצוה בנרתקנו
 אפי' ההורה עסק מעלת הוא שכן לרמו להזקוק
 לאורו רבים שילכ"ו להאיר ההלכ"ה את כירןלא
 לארץ המאיר כמו שכר לו ויש לה, זקוקאין

 בחכמת עסקו ע"י ויושלם וכהלכה, כרת~דרים
 מלכד רגליו ישמור והש"י נפשו אורהתורה
 יכוין לא האדם ח"ו אשר הקבל"ה בחכמתואפי'
 וכו', פן ראשו שערות תסמר הנה האמתאל

 לש"ש בתורה בעוסקו האדם שכוונת כיוןאעפ"כ
 ינחהו הש"י קלה לשעה יטעה אפי' יחוש,לא

 מהר"י הגאת בפסק חזי פוק צדק.במעגלי
 ותתבונן הזהר ספרי של הדפוס בעסקדלטאש

היטב.

 ג מא' )שבתות, שם ראה להלכה המכותוע"ד
 אמ"ת בדרכי בהתהלכם ישראל ו(:אות
 ברבר בתורה בעוסקם וכן ואמ"ת, מדתמעוררים
 לאמתתה הלכה היינו האמ"ת אל ומכווניםהנעלם
 העם אשרי הפסוק פירשנו ובזה כנ"ל. גורמיםג"כ
 התרועה יהלכו"ן, פניך באור י"י תרועהיודעי
 ונפל היא, מה בפירוש בתורה מבוארתאינה
 תרווייהו, או ייליל יילולי או גנח גנוחי אםהספק
 כי לאמת"ה, הלכ"ה ומכוונים מספק הכלועושים
 מיצרך הסדרים דכל ובר"מ בזהר יראההרואה
 ככה י"י עשה ולמה האמ"ת. עפ"יצריכי

 התרוע"ה היא מה לידע בדבר לפלפלשיצטרכו
 כדי הוא באמ"ת להלכה כוונו הספק שע"יעד

 מדת להאיר הנורא הרין ביום ישראלשיגרמו
 פניך באור י"י וז"ש חיים, מלך פני אורואמת

 מלך פני אור להאיר להלכה מכווניםיהלכו"ן
 הזה. הנפלא הדברהבן

 במאמרי ועיין : ו( דרוש ב מא' )אדר, שם גםרכך
 ר"ה( במאמרי )וכן כתבהי שםהשבתות

 מדת מעורר אזי לאמית"ו הלכה מכויןכשהאדם
 הזאת ומדה מרות, הי"ג מן הז' מדהואמ"ת,
 פנ"י או"ר החנו קדישיו תפוחיו תריך הואכביכול
 אפילו תחם, מלך פני באור בחיב והנהמל"ך.
 פני אור להתגלות כשגורמין אזי ההיפך ח"ועזר
 החיים יושפע אזי לאמת"ה ההלכה ע"ימלך
 אפי' ב"ו מלכי בכל בעוה"ז אפילו המנהג)וכ"ה
 המלך פו לראות כערכה וכו' ח"ו  שנתחטבמי

 רשמה אחמא מההוא תתבונן וע"כניצול.
 שכיב לא מלך פני או"ר אמ"ת שהואקושט"א



 החייםלעץ פט-צא( עמי פט )עמ'הוספות ודרך הקדמהרפב

 פטעמי וכו'(.אינש

 ימים זה והנה י"א(: אות )פ"ב גנים מעיןובסי
 שעסק רבותינו מדברי דעת למדתיכבירים

 בדבר אפי' ]לש"ש[ לאמיתה הלכה לכויןהתורה
 מהשגת היינו המדריגות מגל וננבר גדול הואקל,

 )דף בגיטין רז"ל אמרו דהנה אליהו וגילוירוה"ק
 יוסף ר' אמר אביתר, כר' הלכה לשם דאמרוו(

 א"ל הוא, סמכא בר אביתר דר' לן לימאמאן

 ידי' על מרי' דאסכים אביתר הוא דא וכו'אביי

 על הדברים לכוין סוד לו לגלות)ופירש"י
 עליו ותזנה בגבעה[ ]בפילגש דכתיבאמיתתם(
 יונתן ר' לה מצא זבוב אמר אביתר ר'פילגשו
 לאליהו אביתר ר' ואשכחי' לה, מצא נימאאמר
 קעסיק א"ל קוב"ה עביר קא מאי לי'ואמר
 הוא כך בני אביתר קאמר, ומאי בגבעה,בפלגש
 שם ]והקשו וכו' אומר הוא כך בני יונתןאומר,

 דתרווייהו ותירצו שמיא קמי' ספיקא איכאמי
 אביתר דר' אביי שהוכיח תראה הנה ע"שקשוט[
 לאמיתו מד"ת[ ]אחד הדבר שכיון על רבאגברנו
 ידו על הקב"ה )ומדהסכים קל דבר שהואהגם

 כמו לאמיתו תורה דבר שכיון נשמעממילא
 בר דהוא כפשוטו הוכיח לא ולמהשפירש"י(

 )ושאלו אליהו גילוי מדריגת לי' מדהוהסמכא
 ראי' אין זה דמכל תתבונן מזה קובייה( קעבידמה

 מכוין באם )רק התורה בשכליות סמכא ברלהיות
 דבר המכוון על לסמוך יש ]ויותר לאמיתו(ד"ת

 היא כי אליהו[, גילוי מבעל תורה שללאמיתה
 לשורשה נפש המשיבת היא כולנה, עלעלתה

 מן האדם את המוציאה היא ולמחצבה,ולמקורה
 ואם השרת ממלאכי יותר עליון לשומוהחומריות

 עטרת אלה דברינו תעשה אתה טובה נפשבעל
 בתוספת ]עכ"ל לקח( ויוסיף חכם )ישמעלראשך
 אמת ד"ה א, מע' ישרה רגל מס' לשונותכמה
 )אות ד*רקא אגרא ומס' תבואי, מלבנון אתיר"ת
  הצומק כל ר"מ וז"ש ' סיים וכאגד"פקכג(

 ותושי'[. עצה ממנו ונהנין וכו' לשמהבתורה

 אי"ן. הנקראהכתר
 ]ד"ה א קמז )זח"א ויצא פ, צבי עמרתראה

 חוורא[( דרישאבשעתא

 והוא . בעיניך. קל הגימטריא יהי' לאאעפי"כ
 לתורה. ופינהיתד

 לי נראה סו( )אות ד*רקא אגרא בס'וכתב
 וחשבונות הגימטריאות אשרבסגולה,

 לפתיחת סגולה היא תורה ועסק עניןבאיזה
 מבואר כי התורה במושכלות ולהתבונןהשכל
 בסיהרא דכל' דחושבנא ע"ב( רכ דף )ח"גבזהר
 לי"י השער זה כי למנדע ב"נ ייעול ומתמןהוא

והבן

 מיני כמה חשבון( ד"ה ח, )מע, ישרה ר"לובסי
 חורתינו בגימטריאות לחשוב ישחשבונות

 פלאות לחשוב החושב יכול בהם אשרהקדושה,
 אמיתיים ממקובלים והמה הקדושה,מתורתינו

 פט-צאעמ'
 הנחש בחטאה חוה שאמרה קח[]הע'

 בזה שפגמה אי"ן י"ש אתוון וכו'השיאנ"י
 ככאן להאריך רצוני איןוהמ"י

 ]ד"ה( בראשית פ' דקלה אגרא בס'וכתב
 יש ואכל השיאנ"י הנחש האשהותאמר

 ורע טוב הדעת עץ ענין כ"פ מ"ש עפ"ילפרש
 לחכמות הי' הזה הדעת עץ דסגולת פשוטו,עפ"י

 האדם את עשה והאלקים הפילוסופית,חקירות
 בעין עין רק אנושיית בחקירה יחקור לבלישר
 דבר כענין ספק, שום בלי ית"ש כבודויראה
 הענין אם חוקר האדם שאין העין בראייתהנראה
 רואהו שהוא כיון לאו, אם בנמצא הואהנראה
 ויצטרך הגוף להגשים הי' העץ וסגולת בעין.עין

 דהנה ור"ע טו"ב הדעת עץ נקרא והואלחקירות,
 להטות הוא ההכרח מן לחקור כשבאהחוקר
 הסותר וצררי חלקי כל ולהפכו  לטוב עיונוחקירת
 הנחש האשה ש"ש אי"ן. או י"ש הזה הדבראת



רפג טובועשה צב( עמ' צא )עמ'הוספות מרעסור

 ש"י ונשאר הפעולה היא הב"א היינוהשיאנ"י
 לחקור הביאני הנחש החנו אי"ן, י"ש היינואנ"י

 שלא האדם כל זה כי באומרו אי"ן י"שבחקירות
 קצרתי כי הבן ואוכל. כן על כבהמה,להיות

 ג מאמר אדר, חודש כמשכר, בני בס' גםוראה
 סו ודרוש ה, דרוש ; בהג"ה בדרוש

 צאעמ'
 בפומי' מרגלא והוי תשובה... תבליתהבינה
 ורפא ושב יבין ולבבו לדבר רמז כסג"מדמורי

לו.

 ]פרשת ב לא, )זח"א צבי עטרת בס'וכתב
 בשבת[(. אסור חול דבר ד"הבראשית,

 ר"ש עבי"ד הו"ה וכ"ך כשבת, אסור דחולדבור
 הק' ממורי הנק דבר בזה שבנעתי כו'וכו'

 הזה הקדוש בזה דרומז זלה"ה מלובלקמוהררי"י
 יבין ולבבו תשובה לבינה שירמוז ידוע אמ"אכי

 היינו כו' משתעי"א דהות לאמי' חמי וכדושב,
 מדרך כאשר לבו את והכניע א"עשהשפיל
 מגודל ולפעמים היראים, השם עובדיהצדיקים
 דבור איזה מוציא הוא דעתו והשפלתהכנעה
 עצמו, ולהכניע להשפיל וודוי ע"ד בפהתשובה

 בשבת ואסור הוא שבת שתיקו אמא אמראז
 לשבת וקראת אמנם רבה השפלה מפיולהוציא
 ועפ"ז ישק ושפתים עכד"ק לבדו, לה' בלתיעונג

 אבל שמ"ע, כד אמר ולא חמ"י כד תיבתמדוקדק
 בהשפלת תשובתו גדלה אם בעצמו רואההיה
 תשובה דבורי מפיו שיוציא מדריגת עד כ"כעצמו

 אמא מדרגת עצמו משתיק הי'ואז

 יתורץ אמנם ד"ה נח )פ, מטהרך בית בס'וכן
 התשובה היא עלאה אמא בינהבזה(.
 מרגלא מלוכתך הק' מור מן מבמעתיהמעולה,
 ולבבו שנאמר תשובה, נקרא שבינה הרמזבפומיה
 ולכן לעולם, שקדמה אמא נקראת ולכן ושב.יבין
 עולם בשבת כי שתיקו אמא לאמו המב"יאמר
 דברים משיב ישק ושפתיים עכ"ד יותר.עליון

נכוחים.

 ה', לפני : יאמר( כן על אמר לזה )ד"ה שםועוד

 ממורי ששמעתי כמו תשובה, עלירמוז
 לעולם. קדמה היותה יען מלונלק מוהר"יהק'

 ישק.ושפתים

 ד"ה אחרי, ]פרשת ב סט, )זח"ג צבי עטרתובסי
 הזהר דברי שנראו עם וכו'[(. חלקאך
 אשר בכתבים המוזכר לסוד מרמז אכלכפשוטו,
 ושם דכינה ג"ר עד מוסף כתפלת עולההמלכות
 הרמז וזהו למעלה אין המעולה התשובהבודאי
 בחי' לכמה נחלקת הבינה שרש כי חל"ק,א"ך

 ומפלגות ע"א צ"ט דף אמור כפ' עמ"שכנודע,
 עלתה העבורה שעת בודאי הנהוג בדרך שםיומא
 ואהי' א"ך מספר אהי' שרש כה דכינה ג"רעד

 הכת"ר סוד תטהר"ו מנין תצמ"ץ ב"שבא"ת
 סוד שהיא בינה של העיקרית הנקודה היאוזאת
 אשר בתשובה גרמי' לאכנעא הבינה סוד היאא"ך
 לחכמה ירמוז והא' והכנעה מיעוט הוא א"ךשם
 שם וכודאי דכינה ג"ר אך כשם ונכלל לכתרוהך'
 והמבין דבינה תחתונות מז' חלק התשובההוא

יבין

 צבעמי

 מקובלים במה עם בזה פלפלתי ת"לובבר
 הזהר ספר מן הנהגות המציאו אשרהראשונים

 בשם הב"י במ"ש הזהר... של טעםע"פ
 שאלה, בתשובת בזה והארבע ..האגור
 ת"ל נתווכחנו מספר לאין בזהוביוצא

ומצאנו.

 התפילין( )שער הלולים קדש פו" בס'וכתב
 הם אם התפילין ברכות ובענין]ד"ה[.

 ואמר רבינו הכריח לא מצות, ועל להניחשנים
 תלוי שהדבר התפילין ובשער התפלהבשער
 וסייעתו הרי"ף כסברת נהגו הספרדיםבמנהג,
 כבש"י נהגו והאשכנזים ש"ר, על לברךשלא
 והנה התפלה.  מיצער פ"ז ועיין שתים. לברךור"ת
 וכמ"ש ר"ת כסברת נוטה בש"ס הסוגיאבאמת
 הי' לא שמתחלה קטנות בהלכות ז"להרא"ש
 מנחות מס' למד וכאשר בלבד, להניח אלאמברך



 החייםלעץ צב( אמיהוספות ודרךהקדמהרפד

 ובאמת שתים. לברך כר"ת נוטה שהסוגיאראה
 שתים לברך שסובר ז"ל ברש"י שם להעמיסנוכל
 הגיע וכן הנ"ל מוצער פ"ז ז"ל הרב שאמרכמו
 מן תגר קורא אשר גדול אחד רב תשובתלידי
 ורב ברכות. שני לברך פוסקים ורוב דגמראסוגיא
 שלא גלילות כמה הנהיג כזמנינו הידוע גדולאחד
 שלו בסידור כן והדפיס אחת ברכה כ"אלברך
 שלא מדעתו והכריע ראי' שום בלי מחדשהנדפס

 וכו'. א' ברכה כ"אלברך

 ששלח להרב בתשובה השבתי אניאמנם
 עיני את ד' האיר אשר אחר אלי,תשובתו

 מענין מדבר אשר זה"ח תקוני מאמרומצאתי
 בתשובה שם פירשנו וכאשר הנ"ל, ברכותהשתי
 ר"ת כדברי ברכות שגי צריך אשר להדיאנראה

 בשם הב"י שמביא מה תשובה באותו שםוכתבתי
 א' ברכה כ"א לברך שלא פנחס זהר בשםהאגור

 ואם לפנינו, אשר הספר בכל זה מצאנו לאע"ש,
 כי הוא, דסמכא לאו האגור שלפני בזהרנמצא
 מכללא אלא אתמר בפירוש לאו לומרנוכל

 זה"ח דברי אמנם בענין. בראיות שםוהארכתי
 פירושו ותוכן לשונו ונעתיק הוא,שמצאתי
 תלה. על ההלכה יתברר למען בתשובהשפירשנו

 וכו' ד' אליו וירא בד"ה זה"ח תקוני בסוףוז"ל

 כ"ט פרק בסוף ד"ה הק"ש )שער שםועוד
 הזודר בשם אומר ז"ל והכ"ימהחברים(:

 הראד ולא ישראל[ גאל אחר ]אמן לענותשלא
 ממה למיו אשד ספק אין ובאמת הדברמוצא
 מעומד ולתפלה מיושב לתפלה הזוהרשקורא

 שם דגם חדא ראי', משם אין אבל ותש"רתש"י
 בלא"ה גם אמנם וכו' הראשונים בין מחלוקתיש

 וכו' ראי'אין

 ]פרשת א רב, )זח"ב צצי עמרה בס' עודוראה
 דבורין[( וחסין קלין חציין ד"הויקהל,

 שיכול הזהר מס' שהבק במה הב"י עלשחולק
 ישמיע קולא באופן אך ג"כ, לקרוא לתורההעולה
 נ"ז הגרי"ש בדבריו פלפל אשר ]וראהלאזניו.

 לעט"צ[.בהסכתתו

 צריך זה רק טעם... דגר לכל קםאעפי"כ
 לא עהג זה טעם שאין שבמקום מקובללהיות
 עמן אטה בהמצאות ילך ולא הדין...יתנהג

 השעם...אחר

 ...מ"ש א(: אות )פ"ד שים מעץ בס,וכהב
 למצות, טעם שום יודעים שאינםהמחבר

 שכתבנו מה סותר זה הנה לומר, ברוחך תבהלאל
 העשי' הוא דהעיקר פעמים כמה בדברינולעיל
 טעם אין הילכתא ואיפסקא אלהינו, ה' צונוכאשר
 תחויב בודאי לך בשר עיני אם אבללמצות.
 ע"פ למצות טעם לבקש עלינו שחובהלהתבונן
 המסורים התורה וסודות ודרושים ורמזיםפשטים
 סברות ע"פ )לא האמיתית הקבלה ע"פבידינו
 צריך אבל הפלוסופי'( של והכוזביםהבדוים
 כל השיג שכבר א"ע יסמוך שלא לידעהאדם
 ורצונו אלקי שכל הם דהמצות דכיון המצות,טעם
 לטעמיהם א"ס א"כ הוא, חד ורצונו והואית"ש,
 על יעלה לדעתו הנראה הטעם דלפי הגםע"כ

 יפטור וזמן במקום ואופן זמן באיזהמחשבתו
 שהשיג הגם כי א"ע, לפטור לו חלילהמהמצוה,

 שכלו יורה הטעם לפי ובאמת טעם, איזההוא
 אבל ומקום, זמן באיזה מהמצוה ולשנותלפטור
 ותכלית סוף לאין כמוסים טעמים עוד ישהנה

 פטור בלי המצוה תמיד לעשות הואובהכרח
 התורה קבלת ע"פ שהשיג ומה פעםבשום

 כל זה כי הטעם, מכוין אם חלקו אשריהאמיתית
 אצלינו כתובים הם הלא הדברים ויתרכאדם.

 עליו. עמוד פקודי"ך, דר"ךבספרי

 המחשבה )חלק לה מל"ח *קודיך דרךובסי
 להאריך דצוני שאין ידידי תדע ח(:אות
 להיות א"א[, ]איסור הזאת באזהרה כ"כבטעמים
 להיות אחרת, ועוד זאת השכליות, ממצותשהוא
 מהראוי אין הלזו לתאוה  מתגעגע מאדהיצר

 בנפשו סברות לעשות יבא פן בטעמיםלהאריך
 כתבנו וכבר אסור. וזה מותר זה הזה הטעםלפי
 למצותיו טעמים לבקש בידינו ומצוה שרשותהגם
 לתכלית לבא יוכל לא שבודאי האדם ידע אבלית'

 שאין כמו ית"ש, א"ס מפי שנאמרו כיתהטעם



רפה טוברעשה צם ~מ'הוספות מרעסור

 הוא כי מצותיו,  לטעמי א"ס כן כמו לאלקותוסוף
 טעם מוצאים שאנו ומה אחד. וחכמתוומחשביו
 לתכלית לבא שא"א בבירור נדע מצוהלאיזה

 לומר הטעם על לסמוך לנו חלילה וא"כהטעמים,
 חובת אין הזה לטעם שחכות שאין במקוםהנה

 הטעם לתכלית לבא שא"א דכיון עלעו.המצוה
 שבעולם, אופן בשום ית"ש פיו את לעבורחלילה
 צונו כאשר ית"ש ומצותיו חוקיו את לשמוררק
 המצות  טעמי מבואר אינו ומש"ה אלקינו.י"י

 הטעם. לברין התורה שכוונת במקום רקבתורה,
 ורצתו חכמתו של הטעם להשיג לנברא א"אכי

 ממצוה. א"ע לפטור סברות לבדות ויבאית"ש,
 טעם אין רז"ל בדברי לנו מוסד יסוד זהובשביל
 מצוה שום לעשות לנו שאץ לומר רצונםלמצות,

 הזאת אזהרה להיות והנה בלבד. הטעם יסודעל
 י"י פי את לעבור מאד מתאווה אדם שלנפשו
 יבא שלא בכדי לנו, הנראים בטעמים קצרנוע"כ
 מן לאחד אירע כאשר סברות, לבדותהיצר

 הלזו באזהרה סברות שעשה בשעתוהפילוסופים
 לכל לצח וה" הכוזבים בדבריו גדרופרץ

 ע"כ כוזבים. שדבריו הכירו כי הארץממלכות
 הלוו. באזהרה בטעמים להאריך שלא טוביותר
 רגלם את ומנמור ישראל לעמו יעזורוהש"י

 קדוש. וגוי כהנים הממלכת המה והןמלכד.

 ..הגם ד(: אות המעשה )חלק כא מ"ע שםערד
 דוקא ולומר מ"ה למצוה טעם לבקששאין

 )היינו למצות טעם אין דקח"ל הטעם, הואזה
 תוה"ק, לדברי א"ס כי הטעם תכלית עדלבא
 לתכלית לבא המוגבל האדם שכל יוכלוהאיך
 אעפי"כ אבל ב"ה( מא"ס הבאים הממצותטעמי
 ידע רק מצוה. בכל טעם לבקש הוא גדולהמצוה
 רק המצוה, סיבת הטעם זה שאין בנפשובאמת

 ימצאנה... מי עמוקהוא

 דאין כחבנו ..כבר ב(: )אות ט הקדמה שםעוד
 סוף אין כי הטעמים, ע"י דיןלהוציא

 בספק(. הוא הזה הדבר )עכ"ז חורתינולטעמי

 ע"ד ח דרוש ד מא' )ניסן, יששכר 3ניובסי
 טעמי לתכלית לבוא שמ"א הגםהרמז(:

 יבא ואיך אלקי שכל המה דדן חש"ק,המצות
 עכ"ז א"ס, וכהוא אלקי שכל להשיג אנושישכל
 שכלית, כפי המצות  בטעמי לחקור עלינומצוה
 עפא  שנשיג מה כל לנו ויבושם לנוויערב

 לנו. המקובלים מחש"ק אמיתיותהקדמות

 עם והנה הדרים(: ע"ד ט דרוש )שם שםרעוד
 לחקור אנושי לשכל מבואר שאיןהיות
 להתכתן כ"א על מצוה עכ"ז ית"ש, י"ימשפטי

 בבינה. הש"י חננו אשרכפי

 הגם : בהג"ה( הסוד ע"ד יא דרוש )שם שםועוד
 אין דקיי"ל בטעמים המצות לתלותשאין

 טעמה כל שהשיג לסבור ראין הינו למצות,טעם
 כ"פ, כחבנו כאשר המצוה, לביטול מזהמבא
 מצוה אעפ"כ אבל להמתפלספים. אירעכאשר

 שכלנו. כפי טעמים לדרושעלינו

 אנחנו מחויבים : ד( אות ז מא' )תשרי, שםועוד
 בכל אלקינו י"י צונו כאשר המצוהלעשות

 צונו למה לחקור מחויבים אנחנו שאיןהמצות,
 טעמים להמציא בידינו שמצוה )הגם כזאתמצוה
 איזה לבטל חלילה אבל שכלינו, לפילמצות
 כי טעם( לה למצוא נוכל שלא בעבורמצוה
 וכו' המלך אחר יבא ומי אלקי שכל הםהמצות

 במ"א(.)הארכנו

 לחקור שאין הגם . ו( אות ח מא' )שם, שםועוד
 ברצונו, עלה כן כי ית"ש, אלקינו מצותעל

 בטעמי להשיג שנוכל מה כל עלינו מצוהעכ"ז
 הש"י, לפני לרצת תה" התורה, דרכי ע"פהמצות
 טעמיהן. לתכלית לבוא נוכל שלאהגם

 חקת זאת א(: דרוש י מא' )אדר, שםעוד
 נאמרה למה להבין מהראויהתורה...

 בה לחפש שאץ הוא אם בחוק"ה, הזאתהמצוה
 גם הנה טע"ם, מבלי בחוק"ה לקחמה רקטעם
 כן בתורה טעם בהם מפורש שאין המצותבכל
 ודאי דקרא, טעמא דדריש כר"ש קח"ל דלאהוא,
 בפשרטר, האמרד הטעם זה לכרין ר"ש כוונתאין
 פלאות פלאי בזהר טעמים דררש ר"ש הנהכי

 שאינו מי לומר וחלילה המצווך בעסק דרזיןורזך



 החיםלעץ צב( )עמיהוספות ודרךהקדמהרפו

 בעשייתה המצות י"ח יוצא אינו זה כלמכוין
 היינו כחוק"ה, הזאת המצוה אומרו הכוונהואם

 לכוין הצורך מן אין ג"כ המצותדבשארי
 יוכל ומכין המחפש עכ"ז טעמים,בעשייתם
 השי"ת לו חלק אשר )כפי טעמים בהםלהתבונן
 הוא כי טעמיהן, לתכלית לבוא שא"א הגםבבינה
 האדם ישיג לא אדומה פרה משא"כ אלקי(שכל
 טעמים יש פרה במצות גם הרי טעם, שוםכלל
 באוצרי המה הלא אלקינו לי"י נסתרותגנזי

 ר"מ בדברי עיין פשוטו לפי וגםהמקובלים,
 מהראשונים, והוא ז"ל, רש"י )הביאוהדרשן
 ביאורו ]עיי"ש המדרש( כעין הם ז"לדבריו
 ד"ה חקת פ' רכלה אגפא בס' גם וראהבאורך.

 חז"ל[. כמדרשי עי' התורה חקתזאת

 . ראיתי( והנה )ד"ה נח פ, רכלה אגפאוכסי
 ]של דבריו על בקרבי לבי שמחוהנה

 איכא וסובא זצוק"ל[ אוה"ח נעל הק'הרב
 דהעבד נפש, בעל לכל הזה מהדברלמשמע
 א"ע לפטור לעצמו טענה לבקש לו איןהנאמן

 איזה וימצא בדעתו שידמה הגם ית'ממצותיו
 שאינו עת ימצא שמצא הטעם ולפי למצוהטעם
 התורה. חוקי להפר יבוא ועי"ז הזה, הטעםנוהג
 מלבם טעמים שבדו הפלסופים נתפקרו מזהאשר

 הטעם נוהג שאינו עת מצאו וכאשר הש"י,למצות
 להפר התירו המזוהם בשכלם מלבם בדואשר
 התורה. חוקי כל מכלל שיצאו עד התורהחוקי
 טעם שנתן הפלסופים ראש לאפלטון אירעוכאשר
 רבים לחלאים ב"א שיבאו איש אשתלאיסור
 אומנות בעלי של והטבעיות הכחותבהתערב
 שהתיר עד ומריבות לקטטות יבואו וגםאחרות,
 נשותיהן להם שיהיו אחת אומנות כעלילכל

 בלאוין התורה חוקי בכל עשו וכןבשותפות,
 רבים אשר בעוה"ר בדורותינו ובפרטועשין.
 חכמות נכרי' חיק חבקו עמנו שבבני רבמהערב
 הבאי בדברי התורה חוקי כל והוציאוחיצוניות

 הם עמנו ותוך התורה, חוקי מכל שנתפקרועד
 כאלה לא ישראלים, בשם עצמם ומכניםיושבים
 ה"א. צונו כאשר המצות לעשות רק יעקבחלק
 וגילה ליראיו מחכמתו ונתן חלק שהש"יוהגם

 חלילה עכ"ז מצותיו, וטעמי דרזין רזילהם
 לנו שנתגלה הטעם על המצוה ולתלותלעשות
 אזי נוהג איננו הזה הטעם הזאת בעת הנהלומר
 הם כי כן, לומר חלילה חלילה מהמצוה,אפטור
 ודעתו, לחכמתו וא"ס בראשית יוצר שלחכמתו
 הזה הטעם ואם שלהם לטעמים סוף איןוא"כ
 עוד הנה ועת, זמן באיזה נוהג אינו משיגיםשאנו
 הנה וחקר סוף אין עד וטעמים מיליןלאלקי
 למצות, טעם שאין חז"ל אומר גזרו כךבשביל
 בפרד"ס טעמים להמציא מצוה שבודאיהגם

 אבל בבינה, הש"י לו חלק אשר כפי כ"אהתורה
 רק הטעמים על המצות דתי יסוד לתלותחלילה
 ומתעלס השש הנאמן כעבד מאהבהלעשותן

 הטעם. חקירת בלי אדוניו מצותבקיום

 הפועל שנתהווה לעיני האור מתוק מאודומה
 עשו שהמים המבול, ע"י המים ע"יהזה

 דור חטא דהנה טעם, שום בלי קוניהםרצון
 להיות מנוחה בברית ועיין בזנות, הי'המבול
 כנסתרות גדולה ידיעה הקודמים לדורותשהי'
 ואמרו אלו, עם אלו עליונות כחות הרכבתוהבינו
 גילוי להם שנאסר דהיינו ונ"ל אנחנו גם נעשהכן

 המבול ודור וכו', לאמיר כמשארז"לעריות
 איסור לכל טעם למצוא חקרו הגדולהבחכמתם
 לעצמם מצאו מה ע"י והנה עליונים, ברזיןואיסור
 כזאת הרבה נמצא כי מותר, זה באופןהיתרים
 לעצמם והתירו חוק שהפרו עד עליונים,באורות
 מי את הקב"ה עליהם שהביא עד האיסוריםכל

 המבול מי בהנהגת הקב"ה והשמיענוהמבול.
 רצונו לעשות ומצותיו בעבודתו הנרצההעיקר
 הדבר והבן טעם מצוא בלא אפילו ועידן זמןבכל

 ולמצות לתורה ופנה יסוד הואכי

 דהנה יאמר או )ד"ה נשא פ' שםערד
 החוקרים הפלסופים דהנההפלסופים(:

 יהי' גשמיות מצוה עבודת והע"י אפשר איךחקרו
 לחקירת הככורה משפט ונתנו האדם,הצלחת
 כרסן רק הם התורה, למצות סיבה ונחנוהשכל
 טעם ונהנו העולם, בגשמיות האדם ישוקעלבל
 אם הנכזבת דעתם ולפי מצוה. לכל מלבםבדוי



רפז טובועשה צב( )עמ'הוספות מרעסור

 יפטור המצות מבלעדי במושכלות האדםיתבונן
 התורה ביארה לא ע"כ כי רוחם, תפח המצוה,מן
 להבורא קירבות הם עצמם המצות כי למצותטעם
 ע"י רק הש"י אל עצמו להתקרב לאדם ואיןית',

 ומחויב דמלכא איברין כביכול גק' שהםהמצות
 הגם בטעמם התבונן מבלי המצות לעשותהאדם
 מחויב ובודאי מצוה, לכל טעם יששבודאי
 יגיע לא כודאי אכל כטעמים, להתכונןלהאדם
 והוא ית"ש הבורא חכמת כביכול הן כילתכליתה
 מה ידעת וכבר ית"ש סוף אין אחדוחכמתו
 רצוני אין אשר לקרבנות טעמים הפלסופיםשנתנו
 לא כדבריהם ח"ו היה ואלו הכתב, עללהעלות
 קרבנות להקריב הקדושים להנשיאים מקוםהיה

 ע"א( י' דף מאימתי, פ' )על תעלומה מגידובסי
 מאי ל"ל דרחמנא כבשי בהדי]ד"ה[.

 המצוה לתלות ראין מזה נשמע וכו'דמיפקדת
 דאין )הגם למצות טעם אין פסקו ע"כ הטעם,על
 סוף לו שאין דבר הוא עכ"ז מצות לטעמיחקר
 ע"כ הכונה, תכלית אל לבא אין אלקי שכלוהוא
 הטעם ע"י כי הטעם על המצוה לתלותאין

 הטעם, שייך יהי' כשלא זמן באיזהיבטלנה
 תלה חזקי' והנה הטעם. לתכלית בא לאובאמת
 י"י, עובדי בנים להוליד כדי הוא פ"ו מצותטעם

 א"ע פטר וכו' מיני דנפקו ברוה"ק ראהוכאשר
 כבשי בהדי וא"ל ישעי' והוכיחומהמצוה,
 א"א התורה סודות הם המצות היינו ל"ל,דרחמנא

 וכו'(. דמיפקדת מאי ע"כ טעמיהן לתכליתלבוא

 ]ד"ה[. מ"ג( עומדין אין )פרק ברבה וה"ובסי

 קן על מ"ש מענין בפירושו הרמב"םלשון
 טעם תולה שהוא מפני אותו משתקין וכו'צפור
 וכו' כן ואין העוף על הקב"ה בחמלת המצוהזאת

 נ"ל עכ"ל טעם. לה אין מקובלת מצוה היאאכל
 לטעות עם המון יבואו דבזה בתפילה כן לומראין

 וחלילה המצוה טעם תכלית הוא שזהבאמרם
 כי המצות, טעמי לתכלית אויבוא כן לומרלאדם
 בבלי הוא ית"ש וחכמתו אלקיח תכמה הנההן

 אלקי. שכל להקיף תכלית כעל יגיע ואיךתכלית
 היטב שיודע בחושבו לטעות האדםוכשיבוא

 בזמן המצוה לבטל טעות לידי יבא המצוהטעם
 וביטלו החוקרים נתפקרו ומזה הזמנים.מן

 בפועל המצות עשיית שציוי בחשבםהמצות
 שכל איזה עי"ז להשיג המצאה רק הםהעשי'
 שהם כיון וחשבו המוגשם, רעיונם בדמיוןשעלה
 הצורך מן להם אין הזה המושכל השיגוכבר

 סיבה זה והנה בפועל. המצוה עשייתלגשמיות
 כל צווה והכתוב ח"ו ומצותי' התורה כללביטול
 תשמרט היום אתכם מצוה אנכי אשרהמצוה
 פטור לך אין ממש. עשיה דייקא לעשותלעשות,
 ואני המצוה הוא אנכי כי מעשייתם עניןבשום
 הטעם לתכלית לבוא מבוא לך ואין ב"הא"ס
 למצות טעם אין חז"ל אומר גזרו ע"כ הדבר.הכן
 למצוה, טעם איזה לחקור שאסור הכונהואין

 ולהמציא בפרד"ס לחקור גדולה מצוהאדרבא
 במדות הש"י אותו חנן אשר כפי כ"אטעמים
 הטעם לתכלית בא שלא ויבין ישכיל אבלוהשכל,

 המצות לעשות מחויב ע"כ וסוף, חקר להם איןכי
 שלא במקום אפילו ממש בפועל ועידן זמןבכל
 הארכנו וכבר הדבר. הבן שהוציא הטעםשייך
 להאריך הי' הרבה הקורא וידיד במ"א,בזה

 בכאן, והתוי"ט הרע"ב ובלשון האלו,בענינים
 הדברים בפ"ע בקונטרס ולדבר לחשות עתאבל

באריכות

 מ"ח(: פ"י )סנהדרין כלגולשת ברכהובש
 בכל ופירש"י וכו' אוכדין בד"התוי"ט

 דכיון ול"נ ע"כ, דקרא טעמי' ר"ש דרשדוכתא
 לדרוש התורה נתנה מידי, נ"מ לא דיןדלענין
 לדרוש רשו"ת התורה נתנה דצ"ל ונ"לטעמי'
 רזה כפירש"י, הוא דההכרח הקטן לי ונראהכו'

 בכאן גם דהרי דקרא, טעמי' דדרש לר"שדוקא
 א"כ בהטעם, הדין נתלה ראם לדינא,נ"מ

 לדור אחר הכרח להם הי' כשהצדיקיםכשיארע
 יהי' לא הממון, מחמת לא הזאת בעירדוקא
 חילוק, דאין קיי"ל ובאמת אבד, ממונםלפי"ז
 לחשוב וחלילה למצות. טעם דאין כרבנןדקיי"ל
 למצות, טעם שום דאין דסוברים ז"ל חכמינועל
 לתכלית לבא מבוא לאדם דאין דסובריםרק

 והוא ב"ה, א"ס אלקי שכל הנה הן כיטעמיהן



 החייםלעץ צב( )עמ'הוספות ודרךהקדמהרפת

 לאדם מבוא שאין וכמו אחד ודעתווחכמתו
 ותכלית, סוף אינו אשר ית"ש עצמותולהשיג
 עדיין למצוה טעם אתה אדם כשמשיג גםוא"כ
 אין ע"כ ושיעור. סוף בלי כמוסים טעמיםיש

 בשכלו האדם יהרס פן כי בטעם, המצוהלתלות
 הטעם שחך לא כזאת ולעת טעמא, בתר ויללומר
 אין אומר גזרו ע"כ המצוה. מן א"ע יפטורההוא,
 ס"ל ג"כ דקרא טעמ" דדריש ור"ש למצוה.טעם
 ס"ל דר"ש רק טעמיהן, לתכלית לבא מבואדאין
 לאדם מצוה ואדרבא הלזו, לגזירה לחושדאין

 שיהיו ככדי לשומעיהן המצות טעמילהטעים
 במקומות בזה הארכנו וכבר עושיהם. עלערבים

 פה. האסף עת לאאחרים,

 עקב וה" רכב(: )אות שהרמ"א לקומרובסי
 מינ" לעיל כתיב מה לפרש, ישתשמעת.

 וכו', מצוך אנכי אשר וכו' המצוה אתושמרת
 הם מה ולהתבונן לחשוב מחוייב אינךרצ"ל
 מן לשוחט לקוב"ה איכפת ומה המצות,טעמי
 הלכתא דאיפסק הצואר, מן שוחט אוהעורף

 לומר אין )הנה למצות. טעם אין דירןבתלמודא
 עבריו על הש"י יעמיס דלמה כלל, טעםשאץ
 תרדה לא בתורה נצטוינו הלא צורך, בו שאיןדבר
 מלאכה בפרך, ברש"י( )עין בו ופירשו בפרך,בו

 הכוס את לי החם לו תאמר אל וכר' לצררךשלא
 ע"ש. וכר. הגפן תחת עדור צריך, אינו והואהזה
 דבר למצוונו ס"ד וכי תורחו, שומר הש"יוהנה
 למצות, טעם אין הכוונה אבל צורך. בושאין
 תכלית להשיג האנושי לשכל שא"אהחנו

 לשכל מבוא יה" ואיך אלקי שכל הם כיטעמיהן,
 שמצוה הגם ע"כ אלקי. שכל להקיףהאנושי
 אשר כפי כ"א בפרד"ס המצות טעמי לחקורעלינו
 המצוה לתפוס לנו חלילה עכ"ז בבינה, הש"יחננו

 לידי לבא חשש יש כזאת נעשה אם כיבטעם,
 החכם למלך שאירע מה תראה הלאמכשול
 לבבו, יסור ולא טעם במצוה שקם כיוןבאומרו
 אנחנו מחויבין ע"כ אסור(. ולא ארבהאני

 ולא אלקינו י"י צונו כאשר סתם מצותיולעשות
 תראה הלא ככה. הש"י עקדה למה לחקורנרבה
 חטא אדם אם לחקור התחיל הראשוןהמלך

 ב" עלתה מה חזו חטאה, מהבהמה

 אנכ"י אש"ר וכו' המצוה את העמרתוזהו
 ואתה טעמיהן, טוב יודע ואנימצו"ך,

 הבטחת לזה וסמך מצוך. אנכי אשר עלתעשה
 בעקבו"ת יומייא בסוף היינו עק"ב, וה"הש"י,
 את והתבוננו( תבינו )היינו תשמעו"ןמשיחא,

 משער לאין המצות טעמי ונבין האלה,המשפטים
 לרשב"י כמ"ש דאוריתא רזין עפ"י חקר,ואין
 פעמים וכמה גלותא, מן יפקון דילך חיבוראבהאי
 בעקבות הסורות יתגלו אשר בזהר הדברנתבאר
 ביטול על הסט"א התחכמות תראה הלאמשיחא.
 אז וכו' ישחק בשמים יושב אבל דאוריתא.רזין

 וכחרונו באפו אלימוידבר

 וכו' המים יקוו ט( אות )השמטות, שםעוד
 הקוות פעולת הנה וכו' היבשהותראה

 יקוו הל"ל א"כ היבשה, להתראות בכריהמים
 יונתן תירגם וכן היבשה, להראות וכו'המים

 כל היוצר בזה הורה אבל יבשתארתתחמי
 י"י צונו כאשר המצוה לעשות הואשהעיקר
 חקר, אין עד למצות טעמים שיש והגםאלקינו,
 וכבר וכו' הטעם על המצוה להתלות איןעכ"ז
 המים יקוו הש"י וז"ש פעמים. כמה מזהדברנו
 הוא היבשה ותראה טעם, לבקש להם ואיןוכו'

 אחר.ענין

 : לו( אות המשניות )פירוש נחשדים דכותםוכסי

 דאין והכוונה למצות, טעם איןקיי"ל
 הוא שמצוה הגם הטעם. על המצוהלתלות
 חלילה שכלו, כפי כ"א המצות טעמי עללחקור
 עפ"י לו שיתוודע טעם אתה על הלצוהלתלות
 יבטל הנה הטעם, על לתלותה יבא אם כישכלו,
 הטעם זה כששייך לומר יבא כי המצוה,ח"ו

 הוא הטעם זה שייך וכשאינו במצוה,מתחחב
 חשכים דרך הלכו אשר ההכה שעקת וכמופסוד.

 לחקור האדם על מצוה אבל הפלסופיא.בחקירת
 אמה כשישיג והגם התורה, בפרד"ס המצותטעמי
 לתכלית לבא שא"א וידע ישכיל עכ"זטעם

 טוב ח"ש אלקי. שכל הנה הן הלא כיטעמיהן
 טעם טוב למרני המשורר ביקש למדני, ודעתטעם



 רפט טוברעשה צד( עמי צג-צד עמי צג )עמ'הוספות מרעסור

 הטעמים המוציא דעת למדני וגםבמצותיך,
 לאין בדעת טעמים להוציא נוכל עוד כישאדע
 כדרכי לא האמנתי, במצותיך כי וזהומשער.

 מאד. הבןהפלסופים.

 ח, פס' א )פרשה עדותיך דרך בס' עודוראה
 בהוספות לעיל נעתק - חסר( דרכך אתד"ה

 בדיל תרגום ד"ה ז( )פס' שם ועוד פו.להע'
דתצלח.

 צגעמ'
 לתורה עצמך שפוגע רק דבר לשום תכהןאל

 רוה"ק... עליך מלהמשיך והזהרולעבודה.,.

 )חלק מא מל"ח *קודיך הרך בס'וכתב
 עוד ירמוז ולדעתי יא(: אותהמחשבה

 המזבח[ על במעלות לעלות ]שלא הלזובמצוה
 בעסק גם ומדריגות מעלות האדם יבקששלא

 אליהו וגילוי רוה"ק השגת שיבקש היינוהעבודה,
 באיזה השמים מן יכבדוהו אם רקוכיוצא,
 יבקש לא הוא אבל טוב, כי לי"י יודהמדריגה
 ותמימות ויראה באהבה י"י את יעבוד רקגדולות
 יתיר לון דרחים ואימוי אבוי בתר דאשתרלכברא
 ראוי שהוא בדעתו יעלה ובאם גרמוי.מן

 קלונו. ויתגלה פנקסו יבוקר ח"ו הנהלמדריגות
 י"י אל קוה רק לוה להשתוקק להאדם איןע"כ
 התורה עפ"י שנצטוית מה היינו טוב,ועשה
 וכיוצא אליהו וגילוי רוה"ק השגת משא"כלעשות
 בזה כשמכבדים רק בתורה, ע"ז מצוים אנחנואין
 על לי"י להודות יחויב הנה השמים מן האדםאת

 תעלה לא הפ" וזה חנם. במתנת שחננוהחסד
 עליו, ערותך תגלה לא אשר וכנ"ל, וכו'במעלות
 לשם בעבודתך חושש שאינך חרפתך תתגלההיינו
 לעצמך רתבקש רכר' דאשתדל כברא ממשי"י

 בזה. התבונןגדרלרת.

 צג-צדעמי
 אחד שפעם ז"ל מהרח"ו בדברי עיין קי[]הע'

 יחומים. מהני לזה ידו...הרים

 ע"ש ד"ה כא )אות א מ"ע *קוייך דרךובסי
 הקודש בכתבי ועיין ז"ל(: הקדושדברי

 למר"ן אחת פעם שאירע מה האריז"ללמרן
 ממנו ונסתלק אשתו על ידו שהרים ז"למהרח"ו

 מרן לו שנתן עד קדשו, רוח של הדיבורכח
 ע"ז. יחודיםהאריז"ל

 צדעמ'
 עליך. המליכהו ומלך... בם י"י אתירא
 הש"ס )פירושי נחמדים דברים בס' מ"שראה

 )ד"ה בראשית פ' רכלה אגהק מה(:אות
 עוד )ד"ה קרח ופ' תורה( באור עי' רבתיב'

 ג(. דרוש ב מא' )אדר, יששכר בני ; הנה(תתבונן

 צו-צזעמ'
 יקים הצפונה... בחכמה יטעום.....כאשר
 אנושית... בחקירה אבל היום... וייענוהמצוה
 זמנו... לפי אז דיבר חו"ה בעל הקדושוהרב
 תשובה ולהשיב החמישי...באלף

 לס... י"י הטיב כאשר אבללאפיקורסים...
 הפלסופים... בעקבות לילךחלילה

 ובהוספות סה( )עמ' פו הע' לעיל ראה זהבכל
לשם

 צזעמ'
 אש אלהיך י"י כי התורה אמרהעצמותו,
 הוא. מה לנו גילתה התורה הוא...אוכלה
 ]פרשת א מה, )וח"א צבי עמרת בס'וכתב

 והשתחואה[(: הכרעה הכא ד"הבראשית,
 יקד מלשון שהוא נלפע"ד וקדש קדושה לשוןכל
 דעתיק מגבורה נמשך כי תוקד, תמיד אשאש,

 בילדותי ואמרתי אותו. המלביש דא"אלחכמה
 כי הוא, אוכלה אש אלהיך ה' כי הכתובטעם
 והוא בכלי, נתפס אין בוער אש יסוד אשרידוע

 כלל. בי' תפיסא מחשבה דליתטעם
 במדותיו. הדבק . הוא. איך נחקור לאלמה
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 והנה ד"ה ויקרא )פ' משהאל בית כס'וכתב
 קראוהו בהמצאו ד' דרשו הטובה(העצה

 ד' את לדרוש שצריך בזה רצונו קרובכהיותו

 אחיך דרוש עד כטעם וחקירה דרישהמלשון
 במה רק גשם מכל לפשוט היינו בהמצא"ואותו,

 כמ"ש נמצא, היותו דהיינו התבונןשהורשית
 הממציא ראשון מצוי שם שיש לידע ז"להרמב"ם

 רשאי אתה אי מציאותו וסיבת הנמצאים.כל
 לדרוש אמנם אלקים. כבוד זה כי חלילה,לחקור
 ממלא מציאותו והווית נמצא היותו עלולעמוד

 מיני', פנוי אתר ולית עלמין כל וסובב עלמיןכל
 מדות עשרה כשלש הנאחז והוא דרישתו הואזה

 מעבדינו תכלית וזהו בהם, נדרשתשהתורה
 אביך אלקי את דע בסור וודאית בידיעהלעבוד
 בהתלבשות היינו קרוב, בהיותו קראוהואבל

 ית' ממדותיו מדה מכל השולח הוא כיהמדות
 כביכול, הוא היכן שנדע בכדי העובד בלבמחשב'
 הוא קוראיו, לכל ד' קרוב וזהו קרוב. נקראואז
 ואי' כביכול הוא מי ממדותיו ומראהקרוב
 שאיננו באמת, יקראוהו אשר לכל אבלמקומו
 הוא כי בעצמו, הוא איננו אבל בזה מלובשרק

 שהוא עפ"י אף והנה מוצנע אמון מופלאאמון
 ולנתחו כנ"ל, להפשיטו צריך דרישהקרוכ,
 ב"ה הם מדותיו מחלקי ומהיכן מאיןלנתחיו

וב"ש

 לחקור שמצוה ד( אות )פ"י גנים מעין בס'וראה
 המציאות באמונת אבל היחוד,באמונת

 באמונת להאמין רק אלא לחקור לגמריאסור
 עיי"ש.אומן

 צטעמ'

 בדלא תניא תלה ויובל... בשמטה חוזרעולם
 .תניא

 ובהוספות קלא. קיט, ובהע' קי עמ' להלןראה
לשם.

 הסוברים אותן שטעו אמר כלק"תשם
 לאותן אבל השמיטות. בסדר מתנהגשהעולם
 נכון שג"ע הרב של תירוצו זו סבראהסוברים

לדעתי.

 לדעת רכות פעמים כותב רכינו כי למודעיוזאת
 הע' להלן גם )וראה השמיטות תורתבעלי

 במקומות ורק זו(, לתורה סימוכין שעשהקלא
 וכך הכל דעת על מוסכמת שאינה מזכירספורים

 חולין(. גמ' )ד"ה בראשית פ' דגלה אגהקבס'
 מצאתי זה ראה הקודמים המקובלים לדעתוהנה
 שעברה משמיטה הים דגי הקדוש, הקנהבס'
 מזאת הם היבשה ובריות החסד( שמיטת הי')היא

 דגים שם, עוד וכו' ובגבורתם העומדיםהשמיטה
 השמיטה מזו דין להם אין שעברה משמיטההם
 מעורבים אינם כי ימותו ליבשה יעלה שאםוכו'
 במי"ם דוקא הדגים חיות ע"כ דרצ"ל )ונ"לבדין

 שעברה שמיטה בחי' שהיא החס"ד עלהמורים
 הלזו( השמיטה על מורה אר"ץ עפ"רולפי"ז
 מן שנבראו בעופות לומר צריכין ולפי"זעכ"ל
 יש העפר, ומכח המים מכח בהם יש הנההרקק
 זו ומשמיטה שעברה משמיטה הארה איזהבהם
 צריכין אנו ועדיין א'. בסימן הכשירןוע"כ

 לא השמיטות שענין לך נודע כבר כילמודעי
 בליקוטי עי' האריז"ל מרן בכתבי לנונתבאר
 בפ' גם ענין באותו עוד )וראה קדושים פ'תורה

 שאמרו מה מתו[: בחרבה אשר מכל ]ד"הנח
 בענין המקובלים לדעת הראשוניםהמקובלים

השמיטות(.

 מקובל שנאמר(: מי כל )ד"ה נח פ' שםועוד
 דהעולם רס"ל הקדמוניםממקובלים

 הפחד שמיטת הוא וכעת השמיטות עפ"ימתנהג
 ואותן החס"ד. שמיטת הי' העולם לזהוקודם

 הנשמות שאותן המדרש בפירוש ס"להמקובלים
 ראו וכעת שעברה בשמיטה היו הי' בהןשנאמר

 בדבריהם. למתבונן ודי חדש.עולם

 ע"א(. י"ב בסוטה )ד"ה בראשית פ' שםועוד

 עולם הי"ה בו שנאמר מי כל אמרז"לוהנה
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 הראשונים המקובלים בזה ופירשו ראה,חדש
 השמיטות( עפ"י מתנהג שהעולם)שסוברים

 המרובים ברחמיו והש"י שעברה משמיטהשהוא
 הדור לצורך זו בשמיטה אותהשולח

 כאשר ואני וכו' יי' ויאמר )ד"ה נח פ' שםועוד
 הוא בעולם הנהגה עיקר . עשיתי( כןעשו

 וכפי הנסיון, עולם הוא כי כנודע הטבעע"י
 שמיטת השמיטה תוקף הראשוניםהמקובלים

 והבן. לזה, גורםהפחד

 תהו היתה והארץ ]ד"ה[ בראשית פ' שםועוד
 אור יהי . רשעים של מעשיהם אלוובהו

 באיזה יודע איני אבל צריקים, של מעשיהןאלו
 בג' הזה המאמר לבאר בדעתנו עלה חפץמהן

 המקובלים שכתבו מה עפ"י א' אופןאופנים,
 שהעולם התמונה בעל דרך והואהקדמונים
 העולם לזה וקודם השמיטות, סדר עפ"ימתנהג
 וכעת שנין אלפין שבעת החסד אור משמשהי'
 עולם הוא ולכך והגבורה הפחד שמיטתהוא

 משא"כ בו גוברים והרשעים והבחירההנסיון
 מרום. כמלאכי הנשמות התנהגות החסדבשמיטת
 זה מה מחומר קרוץ אדם לב יפול לאומעתה
 ית"ש, התנגדות בעולמו לברוא לנו הש"יעשה
 הלזו החזקה בשמיטה ית' חכמתו גזרה כןכי

 דשמאלא מסטרא התחתונים המדריגות כללקרב
 וצירוף נסיון ע"י ית"ש באחדותו הכלשיכלל
 ימיהם בכל המתגברים הקדושים הנשמותוזיכוך
 תענוגו הוא וזה למתוק, מר להפך ועוזבתוקף

 קבלת והנה בראשית... יוצר שלושעשועו
 קדושה נשמה יבא שלפעמים הואהקדמונים
 השמיטה לזאת תבא החסד בשמיטתשהיתה
 והנה הרשעים... יתגברו שלא הדורלתקן

 וחלאה טומאה מכל נשמרים וראי האלוהצדיקים
 לומר מקום יש וא"כ הדור. לתיקת רק שבאוכית

 מזו רשעים של במעשיהם יותר חפץשהקב"ה
 וסיבות גלגולי' ע"י סוף כל שסוף כיתהשמיטה
 שאת ביתר עליהם ית' שמו ויתקדש יתגרלרבות
 אלו משא"כ למתוק מר שמהפכים ע"י עוזויתר

 צדיקים של במעשיהן ]או[ הקדושי'...הצדיקים
 לזה הקדושות הנשמות שבאים כית דמ"מחפץ

 כהתחייבות וצירוף בנסיון ג"כ נבחניםהעולם
 היו אשר הנפילים מרום מלאכי והריהשמיטה.
 והחטיאו, וחטאו העולם בזה נתגשמובארץ

 והבן בעולם, ימליכוהו התמימים אלומשא"כ

 מה עפ"י עוד וירמוז )ד"ה שרה חיי פ' שםרערד
 הגלגול בסוד שנרע מה עפ"ישנרע(.

 בגלגול לבא הוצרכה מתוקנת נשמהשלפעמים
 המקובלים דעת לפי )ובפרט הדור תיקוןלצורך

 השמיטות סדר ע"פ העולם שהנהגתהסוברים
 נשמה יבא הדור לצורך שלפעמים הםסוברים
 שנאמר הנשמות אותם הם והן שעברהמשמיטה

 זאת והנה ראה(. חדש עולם שארכיל הי'בהם
 תקנתי כבר אני הלא בשאלתה נפשההנשמה
 למקרים מעותד אהי' ולמה לחובתיהמגיע

 השי"ת אזי ח"ו. אלכד ופן היצר,למלחמת
 חטא שום לפני' יזדקר שלא נשמה לאותהמבטיח
 )היינו זק"ן ואברהם וזהו היצר על ומשליט'ועון
 מתוקנת והיא כבר חכמה שקנתה זקינהנשמה
 לבא לפעמים )הוצרכה בימים בא וכל(מכל
 חכמי רעת לפי ובפרט הזמן, תחת היינולימים

 שמיטת זו השמיטה להיות מאוד, יצדקהשמיטות
 יצדק החסד, שמיטת שעברה והשמיטההגבורה
 החס"ד נשמת היינו זק"ן ואברה"םמאוד

 זק"ן והוא אברה"ם הנק' החסדמשמיטת
 היצר עליו ישלוט שלא ובכדי  שעברה(משמיטה

 דברי מתקו ומה בכ"ל. אברהם את ברך וי"יאזי
 והבן. ביצרו. שהשליטורז"ל

 אות א נחמה ה מא' )תמוז-אב, וכשנר בנירבס'
 מסוד באו הגלות בעת הדינים שכלא(:

 הדינים ימתקו ב"ב הגאולה ובעת יצחק,פחד
 תשובה ע"י החירות סוד העלית ביובלבשורשם
 חכמי הראשוני' המקובלים לדעת )ובפרטעילאה

 הפחד שמיטת לדעתם זו שמיטה להיותהשמיטות
 ע"כ יצחק, פחד ע"י להיות הגאול'מוכרחת

 הכסף(. מן חשוב הזהב זובשמיטה

 כד([. )אות א מ"ע *קטיך דרך בס' גם]רראה
 ניקנית, אינה תורה ד"ה ת, מע' מערה רגלובסן

 תורת נק' שביזינו תורה : שג"ע מס'מביא



 החתםלעץ ק( )עמ'הוספות ודרךהקדמהתנ

 כזה הפעולה ועיקר בריאה נק' הבינההבריאה.
 משא"כ הבינה. ע"י הי' הגבורה שמיטתהשמיטה
 הרב[: ]ומסחם החסד שמיטת שעברהבשמיטה
 בענין ובפרט רב, עיון צריכים עמוקיםוהדברים

 ואכ"מ. המקובלים, בין הדיעות רבוהשמיטות

 קעמ'

 הוא שהנה לפי הי' העולמות בריאתסיבת
 וכו'. פעולותיו בכל שלם שיהי' מוכרחית"ש

 אמור, ]פרשת א צט, )זח"ג צבי עפרת בס'ובתת
 ודאי אלא דמלה[(. סתימא ודאי אלאד"ה

 הנה נ"ב וכו'. קב"ה עבד סגי טיבו דמלהסתימא
 אם זה בענין חקירה לחקור וז"ל בזה חקרהרמ"ז
 הקדושות במדות מושרשים היו הקדושי'האבות
 לחסד שיחסם הטובה הוא מה נשמתםבשרש
 למעלתם שיתעלו חייבים היו בדין הלאעליון,
 ולא ע"ז. שתירץ מה עיי"ש בה, מושרשיםשהיו
 אצל חיוב איזה יש וכי ליה, קשיא קא מאיידענא
 יאמר ומי בעיניו זכו לא שמים הן ב"ה,הבורא
 צריכין הכל קדושים היו אשר הגם לבי,זכיתי
 אצלו ואין יבנה, חסד עולם כאמור ית'לחסדו
 אמרו במדרש וראה ובוא שיכריחהו דברשום
 ועשה וכו' אברהם אדני אלהי ה' פסוק עלז"ל
 שהיה אברהם וראה בא אברהם אדוני עםחסד
 אנו לחסד, הוצרך בעולם בשבילו מתגלגלהחסד
 אתה כי החסד ה' ולך פשוט ומקראעאכ"ו
 מוהרר"א החסיר הרב אחי והנה וכו'.תשלם

 שם שכתב א' ענף בע"ח שאלנימקאמרנא
 מוכרח ית' שהוא לפי היה הדבר וסבתמהרח"ו
 יש וח"ו עיי"ש, פעולותיו בכל שלםשיהיה
 וכבר העולם, לבריאת במוכרח שהיהבמשמע
 מוכרח הבורא שאין ואחרונים הראשונים מןמונח
 רק ח"ו, המציאות מחוייב העולם ואין דברלשום
 והשבתי יבנה. חסד עולם כאמור ית' בחסדוהכל
 צורך מה הזה השפל עולם על היה דקושייתולו

 ימצא אשר בכל יפה עולה תירוצו ובזההיה,
 מלכות מדת אשר יען ברא, לברא בב"ח ית'בכחו

 ומבקשת חסד חפץ עולם מכל התחתונההמדריגה

 יה" בשם להקרא כבודה שפעת מזיולהתפשט
 שאמר שר"י שם עד ב"ח בלתי עד שםבאיזה
 במדות ית' ברצונו למעלה אבל דילעולמו
 ית' חסדו לרצון היה הכל האציל אשרעליונות

 א"ק בהיכל עח"ש אכ"מ, בתשובתי לווהארכתי
 חכם ואם להעירך כזה די ויושר, עגוליםבדרושי

 לפניך. אשר את תבין ביןאתה

 לה' נסתרות על סובב הזה המדרש..הלא
אלקים.

 פ' דקלה אגרא בס' ממ"ש להעיר ישאולי
 המרש"א הנה ד"ה כ"א פס' )עלבראשית

 פשוטו. מהש יוצא המדרש שאין בדברז"ל(

 זמנים. סד"ר אומרוודוק
 ג. עמ' לעילראה

 לא בודאי הרב... על הסימא בזה הגדלביותר
 חכמה אל"ף על... שהכוונה הרב... מןנעלם
 הזמן בודאי עויהי' איך ויהי' בינה...אל"ף
 ]עמ' לקמן ביאר בעצמו הרב וגם הוא...נברא

 המאמר. זהקה[

 רגלים ג' )דרוש הלולים קרש פוי בס'וכתב
 היות נ"ל : הזמן( מקור להבין ואולםד"ה

 שנין אלפי וב' לעולם, התורה קדמה שנין אלפיב'
 אלף חכמה אלף המה אשר ז"ל השל"הכתב
 לנוטרים ומאתים שלמה לך האלף וכתיבבינה,

 פריו.את

 בראשית, ]פרשת ב סו, )זח"א צבי עפרתובסי
 אין . אתפשט[( ולא את אעדי לא ועדד"ה

 כשם עלמין כל בבורא זמן שום לצייר יכוליםאנו
 מאצילות כ"א פרצוף, בו לצייר יכון.ן אנושאין

 הז' לבררו רצונו בעליית הוא והזמןולמטה,
 וב"ן מ"ה בכח מל"ך( ז' זמן נקרא )וזהמלכין
 ברצונו כגועלה הזמן חידוש התחיל ומאזהחדש,
 מרצון מחודים נאצל הרצון עצם וגםהפשוט.
 והדברים כו' עליון יותר רצון בכחהמאציל

עתיקין.



רצג טובועשה קא-קט עמ' קא ~מ'הוספות מרעסור

 ולא דקב"ה ברעותא סליק כד בזוהר תמידשאמרו אחד, יום : ]ד"ה[ בראויית פ' דנונה שמארבס'
 כשעלה חכמינו ובלשון קב"ה, רעי כד אמר ה"ל הפרשה לשון סדר לפי רש"י[]וכ'

 והארכנו למ"נ. והתעוררות על" אתה הואברצונו יצדק לא הקשה הרמב"7 ראשון. יוםלכתוב

 לע"ח. נהקרמתי ת"לבזה ותירץ במציאות. עריין שני יום שאין כיוןראשון
 ולי במציאות. ה" הכותב, משה, בימיהרא"מ
 רק ראשון, ביום במציאות הי' דהכל דידוענראה
 קא-קבעמ' הזמן וא"כ הימים. בשאר מקומו על א' כלשנסדר

 עת, בכל חסרות על להתפלל האדםמחויב במציאות הכל ג"כ ה" הנבראים, מן ג"כהוא
 יתרהב. מלפא מכי' בזהר... ואמר א'ביום

 ע"ד א' דרוש ג מא' )ניסן, יששכר בני בס'רכתם הזמן עוד(: ויאמר )ד"ה במדבר פ' שםרצוד
 מיכל"א בזוה"ק קראו המצה הרמז(: הש"י וברא הנבראים, כל כמו נבראהוא

 אמונה איזה על להתבונן וצריך דמהימנות"א, וכל קדש... השביעי ויום אלפים ששת הזמןאת
 הלחם דהנה לומר ונראה המצ"ה. הוראתמורה לחיי חצבתם ולמקום למקורם ישוכוהדברים
 זולת בעצמו פעולה ועושה א"ע מגבי'חמץ עוד הלז הזמן והנה במעשיו. ה' וישמחהתחם
 רק עשאה לא האומן כי שעשאה, האומןפעולת עליך ממקום ובא הזמן מהגלה עולם ימיכל

 מגביה והעיסה והמים, הקמח גודל וציעורכפי כפי הענין ותבין לנרתיקו, תחר ואח"כלעוה"ז
 ויוצאה האומן ממעשה יותר בפעול' אח"כא"ע מתגלה כאשר זה, באופן הוא האמת חכמיקבלת
 המצה משא"כ האומן. שגבלה וגבול הגדרמן לעולם היום חחר ערב לעתותי בשבוע א' יוםזמן

 והנה האומן. שהגבילה וגדרה כגבולהנשארת השבוע, ימי כלות עד השני היום ומתגלההעליון
 היו מצרים בטומאת משוקעים כשהיואבותינו כנסבת הארת ומתגלה השבוע ימי תיתלמווכאשר:

 מצרים ואמונת כחבות, אמונות בהוךמשוקעים החול ימי ששת ומתעלים העולמות עלחת הואאז
 באמרם המזלות בכור טלה למזל הי' ההםבימים אז ומתעלים בזמנו, כ"א העוה"ז מן נסתלקואשר
 התחייבות וכפי המזלות עפ"י מתנהגשהכל שני' בשבוע וכ"ה כערך. נפלא יותר עליוןלאור
 האדם לכני הודיע הש"י כאשר והנההמערכה. ימי כל מתעלים אז החדש ימי שתיתלמועד

 רואה הנך השמים... מערכות ושידדגבורותיו עד חודש בכל וכ"ה יותר, עליון למקוםהחדש
 דבר שום לעשות יכול המזל טבע שוםשאיל ואז וחדשים ימים חלקי ככל השנהשתשלם
 האדם מחויב ע"כ ית"ש. השגחתומבלעדי בשמיטות וכ"ה יותר, עליון למקום השנהתתעלה

 הוא בגזרותיו ולהתרצות ד' על יהבולהשליך עליון למקום השמיטות יתעלו היובל שנתעד
 דבר כל על ולחנן ולבקש לאדם הטוב אתהיודע שנה אלפים ששת ככלות עד יהי' ככהיותר

 המצה בפעולת הרמח והוא הכל. ממנו כימלפניו לשורשם הדברים כל אהובו השביעי אלףויתגלה
 ולא תוסיף לא בעצמה תועלת לה שאיןכנ"ל חלקי כל חתכו שממנו למקום מחצבתם~מקום

 לאכלה הש"י צונו הנה האומן, מפעולת תגרעהזמן.
 הכל כי לכל שנתוודע בזמן חירותינו בזמןבמצוה

 ולא תוסיף לא והשגחתו, ויכלתו הבוראבחפץ קאעמי
 זולת הטבעחת מעשה ושום טבע שוםתגרע1
 קראו ע"כ אלקינו. הוא כל, היוצר האומןבחפץ סליק כד אמר הזהר בכל ברצונ"ו...כעלעלה

 הבן דמהימנות"א מיכל"א מצ"ה שם בזוהרברעותי'...
 אנחנו מחויבים הלזו אמונה ע"י הנההדבר. ]פרשת ב קפא, )זח"א צני עמודך בס'רכתה

 והכל מהמשגיח חמן עת בכל צרכינו כל לבקש תה וכו'[(: דאתער תסכיל הנה ר"ההמסב,



 החייםלעץ קב( )עמ'הוספות ודרךהקדמהרצד

 אבא ודי סבא ייבא דר' בזוהר תראה והנהיכול
 עד אוכלין היו לא קמייהו תכא מסדרו הווכד

 באמרם אכלו, כך ואחר מזונותם עלשיתפללו
 לח"ם שרמז וזה אתייהב מלכא מבי נפקתאכבר

 הלחם ע"י כי הרבה, דברים עליו שעוניןעונ"י
 הרבה דברים ע"י עונין דמהימנות"א מיכל"אהזה
 מבעל רחמים לבקש ובקשות התפלות כלהיינו

 האמונה ע"י הוא בפרטים, המשגיחהיכולת
 המצ"ה ברמז לנוהבאה

 מל המאכילך ]ד"ה[. עקב פ, דבלה אטנאובש
 נסת"ך ולמען ענת"ך למען וכו'במדבר

 העינוי מהו להתבונן צריך באחריתךלהטיבך
 אמרז"ל הנה ידו על כאחרית ההטבה ומהוכמן
 הכוונה המן, לאוכלי אלא תורה ניתנהלא

 השתדלותם כל אשר לידע צריכין התורהדמקכלי
 נפקתא רק יוסיפו ולא יגרעו לא העולםבעסקי
 הי' כשאפילו בזהר ואמרו יתייהב, מלכאמכי'

 מזתם על מתפללין היו למיכל תכאמקריבין
 מלכא מבי' נפקתא השת"א ואמרו אכלו,ואח"כ
 רב כי יחשבו לארץ בבואם והנהאיתייהב
 פרנסתם יתרבה וכרם שדה כעבודתהשתדלות
 ח"ו, הארץ מן יגורשו ועי"ז התורה מןויתבטלו

 להורות המן את מעורם השי"ת להם נתןע"כ
 ית', בהשגחתו רק ניסיי הוא ויום יום שכללהם
 המאכילך וז"ש בארץ גם הזה הדבר וידעוויכירו
 לך שאין כלילה עני שתהי' ענת"ך למעץ וכו'מן
 לך יעשה נסת"ך ולמען למחר, אחת סעודהמזון

 בארץ באחריתך יטיבך ועי"ז בבקר,ניסים

 ע"ב( ב' דף מאימתי, פ, )על תעלומה מגידובש
 וכו' שהעני  מורעה כד"ה תוס']ד"ה[

 לתרץ נ"ל וכו' יתפלל מתי גופי' עניתימא
 ר' ע"ב, ס"ב דף בשלח הזהר רברי עפ"יקושיתם

 דבעא עד יומא בכל סעודתא אתקין לא סבאייסא
 נתקין לא אמר מזונו, על קוב"ה קמי'בעותי'
 דכעא לכתר מלכא מבי' דתתיהיכ עדסעודתא
 אמר חדא שעתא מחכה הוה קובייה קמי'בעותי'
 סעודתא. אתקינו מלכא מבי דתתיהיב עידןהא
 חטאה דחלי קוב"ה דחלי דאינון אורחא הואודא

 דאינון אורחא הוא ודא מדקאמר והנהעכ"ל
 בן לכל מהראוי הנה חטאה, רחלי דקוב"הדחלי
 התנא דאשמועינן וזה כל לעשות מישראלאדם

 לו מהראוי והנה פתו, לאכול נכנסמשהעני
 השמים, מל לי' דתתיהיב מזוני' על קודםלהתפלל
 נפשו לשובע ויאכל ויתפלל ק"ש יקראהנה

 על יום בכל להתפלל ל( )אות ישרותובהנהגות
 שגזרו רז"ל ציווי לקיים ויכויןפרנסה

 שכל שיאמין בכדי להתפלל בזוה"קאומר
 ענין משום ולא בהשגחה לו באיןמזונותיו
 ממנו יותר הטוב יורע הש"י כי גופא,הפרנסה

 מא[. אות רפרקא אגרא כס' עוד]וראה

 קבעמי

 חדש... והר מן הקדמה לךונקדים

 הזה, הזה"ח בדברי ג"כ משתמש הבא]במאמר

 שנכבדות ומהמת אחר לענין כיאף
 לכאן[. העתקנוהו ה', בעבודת בומרובר

 רגלים ג' )דרוש הלולים לרש פרי כס'כתש
 ואילך(. הזמן מקור להבין ואולםמר"ה

 השם העובד רצון על יעלה אשר בעתוהנה
 הבורא מן ילמוד דיבור או עובדא איזהלעשות
 כי ומדה, מדה כל כמתקלא תקל כמה אשרכ"ע
 לאדם כבואו משל הדרך הראות בחושנראה
 מתאוה וכדומה, החסד כמו מה כבר איזהלעשות
 בלבו ובוער משתוקק הדברים, מן לאיזהתאוה
 ינוח לא הפועל אל מחשבתו יוציא עדהדבר

 נאוה ומה ואיך כמה והנה רעיוניומשלהובי
 לעושי' תפארת הוא אזי הטוב במשקלהיותו

 לשוקלו צריך גופא המשקל וכי וכו', לוותפארת
 הוא וזה המלך. משקל ע"פ אם הנאהכמשקל
 עלמין מאות ד' כו' שויא זוזי מאה ד' מאתןמאתן

 אברהם וישקול על באידרא המבואריםדכסיפין
 דמתקבל לסוחר, עובר כסף שקל מאות ד'לעפרון

 וכו' מדינתא ככלכסחורתא

 כלים השבירות אשר מזה לנו היוצאואולם



רצה טובועשה קג( )עמ'הוספות מרעסור

 ביארם האמנם המתקלא, תיקתואח"ז
 שיהי' בכדי השבירה מתחילה שהי' ז"להאר"י
 לפי כי לאורייתא. אנפין שבעים אבל ועונש,שכר
 כי דעת, לאדם ללמד בכדי זה בשביל הי'דרכינו
 רחוק תהי ואל ילמדנו ומתורתו לעבדו נקחממנו
 בזה"ח שכתב ממה ולמד צא הדבר, זהבעיניך

 אם וכו' לר"א ר"י שאל וז"ל, י"ג דף בראשיתפ'
 למשאל אנת יאות שאל א"ל הוה, חטאהלאו

 אלקים וירא דכתיכ קרא האי אמר וכו'כאורייתא
 אלא ושפיר, הוא יאות הפעולה קודם אי טוב,כי
 ידע הוה דלא משמע הפעולה אחר דאמרמה

 וכו' ותקוני' ויופיו הפעולה עיקר לכןמקודם,
 חטאה לאו לי' אמר טוב כי ואח"כ ויראדכתיב
 לב"נ אזהרה הוא ודא עד למשאל, וצריךאת

 פעולתו בראשית מעשה אדם כשילמד ר"ידאמר
 מצוה שאינו מה על לשאול לו אין יום כלשל
 זו בדמות כך נעשית למה זו פעולה ולומרעליו
 וירא למה תדע לו אמר זו בדמות נעשיתוזו

 יותר תשאל אל וע"כ לעשותו, טוב כיאלקים
 הדרך להם ולהורות האדם את להזהיר כדיועוד
 שיעשה קודם הפעולה לפניו וידוע גלוי כיהנכון
 ולכן מלאכה. גמר עד זה הוא טוב לומר רצהולא
 שמא סיומא עד הדבר לשבח לאדם ראויאין
 רבי אמר בדבריו ויאחז ויתבדה גרעון בוימצא
 הקב"ה שנתן מקומות בכמה ראינו כןברכי'
 לו, צריך הי' שלא אע"פ ממנו להזהראזהרה
 לאדם אזהרה לתת כדי אבל לפניו, גלויוהכל

 עכ"ל. ע"ש כן לעשותהוצרך

 התמה, העבודה צורך כמה לענינינו תלמודומזה
 גבוה צורך ג"כ הנקודות שלהשבירה

 לישתמיש עזריה בן אליעזר רבי דאמרכההוא
 הצורך וכן ליתבר ולמחר דמוקרא בכסאאינש

 צריך המשקל גם למעלה, שרמזנו כמהלעבודתינו
 משקל ע"פ המשקל ויהי' אותו ישקול אםלשקול
 אם בדברו, יצאה נפשי הכתוב אמר וכברהמלך

 למלאות בכדי ישגיח לא שלו כלישיתבטל
 העושים החסידים מן וכמה לאלהיו. נפשותשוקת
 יתבטלו שלא לשקול משגיחין ולא קוניהםרצון

 הקדמנו אהבה כר ר"א מדכתי ולמד צאכליהם.

 הקדושה התורה לנו רמזה לכן מאתן מאתןבענין
 אל ועיניכם לאחיו לאמור ליוסף פרעהבאמר
 הוא לכם מצרים ארץ כל טוב כי כליכם עלתחוס
 מכלים שהצדיקים במה נפלא רמז הוא זה כיוהבן

 בראותם אשר במלכם, שעשועי' מגודלגופיהם
 צורך המשקל גם ואמנם להם הצפון טובהכל

 אשר הדרך לפי הכל רצויי' יותר הרצוייהעבודה
 הקיום בקו לעמוד הקדושה התורה לנותורה
 קונה יש רכי ככה ע"ז וכאמת ד' לפני חייעמוד
 אתנו אין כי ימים, בכמה ויש אחת בשעהעולמו
 תלוי' אבל נדע. לא ואנחנו יותר רצוי' איזהיודע

 ד'. לבות הבוחן תעלומות יודעברצון

 אשר הדרך לבחור לנו צוה הקדוש רבינווהנה
 שיתבטל אע"פ הוא לעושיה תפארתהוא

 רצוי' יותר עכ"ז אבל טוב, מה בודאי שלוכלי
 שיעמוד ר"ל האדם, מן תפארת לו שיהי'במה

 הוא תפארת והיא אדם, ויהיה יתבטל ולאבקיומו
 תיכף לכן בנחים. מכריע לשון כף האמצעיקו
 תמיד מחשב להיות מצוה הפסד לחשבצוה

 י"ס מנה עשר שנים של פלוסין בפלסושוקל
 קודם זרע ד' לעם המצוייני' שערים י"בגבולות
 תפארת הרצוי' העבודה צורך וזהו יוסף יעקבכני

 ישקול לא לפעמים האדם, מן ותפארתלעושי'
 בכסא להשתמש בכפו נפשו וישיםהעבודה
 כי ינחהו לא הרצוי' כוונתו תשבר ואםדמוקרא,
 אבל נשברה, לא מהנה אחת עצמותיו כלשומר
 יודע ומי יזרע לא רוח שומר כי ישקול לאהוא
 יהבך ד' על השלך למלכות, הגעת כזאת לעתאם
 עולמו קונה יש ויתבטל האור בו ישפוט ה"יואם

 רבותינו בדברי בעצמך כ"ז ועיין אחת.בשעה
 הטוב. המלך עבודתהקדושי'

 קגעמ'

 פלאות. פלאי רתראהעחן

 ר"ש ]ד"ה[. בראשית פ' דקלה אגפא בס'וכתב
 מפני ב"ג שמואל לר' שאל יהוצדקבן
 נבראת מהיכן הגדה בעל שאתה עליךששמעתי
 מה כן מקמי וכו' הדרו זיו והבהיק וכו'האורה



 החייםלעץ קג( )עמ'הוספות ודרךהקדמהרצו

 כל בעיני תמוה הזה המאמר וכו' אומריןהיו
 בעל שאתה דוקא אמר למה יקשה א[דואיה,
 הקשו למה יקשה ב[ האגדות. כן אמרו ולאאגדה
 בכל כן הקשו ולא נברא מהיכן באורדוקא

 בכחו ברא מאין יש הבורא באמת כיהנבראים,
 ד[ אור ולא אורה אמר למה ג[ ואפס. מאיןהכל
 האורה הי' כבר א"כ וכו' ב"ה שנתעטףמלמד
 קושיא הדרא וא"כ הקב"ה, בה שנתעטףכיון

 כן מקמי קושיא מאי ה[ נברא. מהיכןלדוכתה
 ו[ אומרין. הי' כך ג"כ דילמא אמרין הי'מה

 בית ומקום הציור, קשה הוא המקדש ביתממקום
 והנה הדקדוקים. רבו ועוד הי' לא עדייןהמקדש
 המאמר זה מפרשים שחכמינו ידעתי גםידעתי
 בעניי הקטן אני והנה מתורתנו, נפלאותעפ"י

 מועט וברמז עלינו, הטובה השם כיד ג"כאפרשנו
 מקובלות. אמיתיות הקדמותובהקדים

 סי' האלף אות מערכת אור במאורי הרב נתבא[
 המלכות, בסוד חו"ה גימטריא אגוד"הכ"ט

 זה מצד נק' וכן העליונים האורות נאגדים כהכי
 בעולם האורות התפשטות ידוע ב[ עכ"ל.אגדה

 השמות מאותיות אות שום הגיע לאהמלבוש
 כלום, מגרמא לה ולית למלכות הפנימיםואורות
 לשון לך אקדים ג[ עדן. גן שער בספר ציורםעיין
 תזכור זכור ת"ל ד"ז פ"א ד"א בשער הנ"להספר
 הטהירו חלל שכל ש"א בתחילת שנתבארמה

 נקודת שה"ס האמצעית נקודה במקוםנעשה
 ומן כמש"ש, בא"ס גנוזה שהיתההמלכות
 נקודת מאור מקום באוהו שנשאר אורהרישום
 רושם שעשתה עד שכינה זזה לא בסודהמלכות
 עילאה שבטהירו האורות נתהוו מזהכמ"ש
 י"ס ובתוכו סתם טהירו נעשה ואח"זכמש"ש
 קו דרך מא"ס האור עליהם שירד ואחרמקוריות,
 האור זה הגיע שלא שם נתבאר כברהיושר
 שהם ההויות כל נסתיימו שכבר המלכותלספירת

 יסוד, בספירת המלבוש עולם של פנימי אורסוד
 צריכין וא"כ כלום. מגרמא לה דלית אמרוולכן
 ספירת התהוות הוא מהיכן ולהודיע לידעאנו

 המלכות שאור למעלה אמרנו כי ואףהמלכות.
 וכו' מחלקו כ"א לה נותניך הספידות שכלהוא

 אבל וכו' שלה והמקיף הפנימי האור על קאיזה
 אמר שהרי תהילה להיות מוכרה מהותהעצם
 של מהותה שעצם תדע לכן וכו' הבהירבספר

 מהרישום נעשה המלבוש עולם מןהמלכות
 בא"ס, גנוזה שהיתה המלכות מנקודתשנשאר
 וכו' דאצילות המלכות נעשה רישומוומרישום

 והכל וכו' עולם וכל פרצוף שכל המלכותוכן
 וכו' מנר נר מדליק שה"ס וכו' ראשונהמרישומו

 לכל הוא הדר היסוד הוא הדר נתיב ביאיר עתןד[
 מאורי בספר מבואר היסוד הוא זי"ו וכןחסידיו,
 הרקיע זהר מספר הקדמה נקדים עוד ה[אור
 מה על אלי, היא וגדולה פאפירש מהר"מבשם

 מה וז"ל כתב אורו באמצע הי' שהצמצוםשאמרו
 שאמר אלא עוד ולא אמצעית בנקודה לומרשחך
 יתחייב באמצע שהרי ממש אורו באמצע בואשר

 אנחנו שאף ולומר לדחות שיש ואם וסוף,התחלה
 כי שאינו דבר והוא יודע, הוא האמצעי נדעלא
 חקור תכלית בעל בלתי בדבר אמצע שייךאין
 שיובדל דבר מכל הגדרים מן הוא האמצע כיע"ז

 נראה הי' ולזה תכלית. נעל בלחי אינוויוגדר
 וזה בו שפילה היותר בבת" הוא שהכוונהלומר
 במקום בגלגל עומדת שהארץ כשם אמצעינק'
 המאציל בערך הנאצלים כך המרכז נקודתשפל
 בו. אשר ותחתונה שפילה היותר בבחי'נמצאו
 בדבר אלא שפל לומר אין שהרי נכון, אינו זהוגם

 מורכב בלתי אחד ית"ש הוא והנההמתחלקים
 אמצע מאי א"כ נחלק אינו מורכב שאינו דברוכל
 יוסף כמוה"ר האלקי המקובל והרב דקאמרזה

 בו הגנוז כתר להאציל הרצון כתבזללה"ה
 ודעתו ובינתו חכמתו בהם הדבריםוהמשוערים

 להיותו הדברים מהות צד מכל בו אחדשהיא
 הוא בו להאציל והמקום ו"ק בעלמקומם
 וז"ש באמצע קודש היכל כי וידעתהמלכות
 הנה וז"ש מקומו אינו והוא ש"ע מקומוהקב"ה
 שיש הוא יאמן אם ידעתי לא והנה אתי.מקום
 כתב אבי"ע שבנגער איברא בא"ס, ספירותשורש
 שפילה היותר הבחינה שם שאמר לזה קרובהרב
 המלכות מורל דרך נאמר וכאילו הא"ס בחי'מכל

 כלל דמות אין כי כך שאינו אע"פ א"ס,דמלכות



רצז טוברעשה קה-קו( עמ' קד ~מיהוספות מרעסור

 יותר המאציל אשר הוא האזן לשבר רקח"ו
 הרקיע, בזהר הרב עכ"ל ע"כ, הנאצל מןמובחן
 תבין ובזה ג"ע, בשער הרב הסכים הפירושולזה
 בדבריו והכוונה למעלה. שהעתקתידבריו

 ורישום הגנוזה, המלכות בנקודת הי'שהצמצום
 מלכות נקודת הוא הפנוי במקום נשאראור

דמלכות.

 המאמר יתפרש הנ"ל והאמת הדברים ע"פוהנה
 דייקא אגד"ה בעל שאתה עליךשמעתי

 לדעת לך מהראוי ע"כ ראשונה(, בהקדמה)עיין
 אורה כי אור, לא דייקא האור"ה נבראתמהיכן
 שנתעטף מלמד א"ל נקבה. לשת למלכותכינוי
 המלכות כנקודת כי והבן כשלמה, הקב"הבה

 כינוי הקב"ה בה ונתעטף הצמצום הי'הגנוזה
 רשימו ומרישום מרישומו נתהווה ומזהליסוד

 כי בלחישה ל" אמרה ועולם. עולם בכלמציאתה
 מהר"מ הרב כתב כאשר למשכילים נסתרהדבר
 לא והנה וז"ל שכתב לעיל שהבאתי כמוהנ=ל,
 לו והתחולל לה' דום וכו' הוא יאמן אםידעתי
 לו השיב ע"כ ותבין. החכמה דלתי עלושקור
 שדרשה אלמלא ג"כ וז"ש והבן. הוא מלאמקרא
 הכי ומקמי לאומרו באפשר ה" לא ברביםר"י
 מה להבין צריכין היו כרחך על כי אמרין, הי'מה
 יצדק האיך אמצעית, נקודה בידם מקובלשה"
 היכל כפשוטו ברמז מדברין הי' אך הלשת,זה

 היו אך הוא, שהוא הגם באמצע. מכותהקודש
 והשי"ת למשכילים. מובן עצום ברמזהדברים

 מתורתו. נפלאותיראנו

 קדעמי

 וזה במלאכתו. המלך עם וכו* היוצריםהמה
 צדיקים. של בנשמותיהםנמל"ך

 : ]ד"ה[ בראשית פ, דבלה אג"א בס'וכתב
 ביארנו כבר נמלך. צדיקים שלבנפשותם

 להקרא הי' הבריאה שהתעוררות פעמיםכמה
 דלהתא ואיתערותא עם. בזולת יתואר דלאמלך,

 נשמות שיסגלו מה בדעתו כביכול ששיער מהה"
 ועתיד עבר ית' ואצלו ומע"ס, תורההצדיקים

 והבן. דלהתא, איתערותא במקום הועיל וזהשוין,
 במלאכתו. המלך עם שאמר מהותבן

 ע"כ ד"ה ע"ב י דף )על דחופים ריחובסי
 לברוא ית"ש ברצונו כשעלהקראו(:

 הנה דלתתא( איתערותא היה לא )הנההעולם
 במקור נתעלו )ההנו במחשבה עלוישראל

 ברצת הינו המחשבה עליות היינוהמחשבה
 לו יהי' הש"י אשר ממחשבה( למעלהשהוא
 בנשמותיהם נמלך וזהו בישראל. ושעשועתענוג
 המלך עם נטעים יושבי היוצרים המה צדיקיםשל

 טעם, מבלי ברצת נתעלו ישראל א"כבמלאכתו.

 אעפי"כ ומע"ט, מצות עדיין סיגלו לאכי
 כשמגיע בפרט ישראל א"כ העולם נבראכשכילם
 טעם. מבלי להוה~ע ראויים לרצתזכרונם

 קה-קועמ'
 בעתו ששומא א"ר בעתו, יפה עטיה הכלאת
 הקב"ה קוהיי מכאן אבהו א"ר העולם...ברא
 שכר שיווי* בכדי ומחריבן... עולמותבונה

ועונש.

 ר' ]ד"ה[: בראשית פ' דגלה אגפא בס'וכתב
 יפה עשה הכל את הפסוק הביאהנחומא...

 ארום מלכי ז' הכלים שבירת מענין דירועבעת"ו,
 לבב יתחמץ וע"ז והחריבן, עולמות בראשהשי"ת
 תיכף להבראות לו הי' ככה, השם עשה למהאנוש
 הפרצופים. בהתלבשות והשפע התיקתעולם
 לעולם גדול צורך והוא ליראיו, ד' סוד הואוהנה
 הקרושה ניצוצי העלאת ע"י ועונש שכרלהיות
 שימוש הצריכים כמוסים טעמים ועוד פעם.בכל

 התלבשות קודם ה" הכלים שבירת והנהחכמים.
 התלבשות בלי השפע שבאההפרצופים
 עד בהפלגה פתאומים השפע ונשפעהפרצופים
 באה והשפע התיקת עולם השי"תשהזריח
 ררך צדיק היסוד צינור ע"י פרצוף אלמפרצוף
 פירחח וזה והבן. המיותר בצינור ומקבלמשפיע
 בעתו יפה עויה צדיק( )יסוד הכ"ל אתהפסוק
 ג"כ ונרמז לה'(. לעשות ע"ת דצדיק עתו)דא

 הכל נעשה ובעונתן שבעתו כפירוטוהפסוק



 החייםלעץ קז-קח( עמ' קו )עמ'הוספות ודרך הקדמהרחצ

 התהו עולם אחר התיקף עולם התהוותדהיינו
 ראוי הי' לא העולם נברא בזיעתו וז"שדוקא
 שהי' מכאן והבן. לכן קודם להבראותהעולם
 דין מאוד טוב והנה וכו' ומחריבן עולמותבורא
 טו"ב והנה כנ"ל, כ"ל א"ת רצ"ל וכו' ליהנחן
 גדול צורך טוב הי' ג"כ התהו ועולם רצ"למאו"ד
 והבן. מאוד טוב הוא זה רק לעולמות,מאד

 הפסוק(: דרש במדרש )ד"ה וירא פ' שםועוד
 ברא שהש"י ליריאיו ד' בסוד הדברמובן
 מלכי ו' מסוד ידעת )כאשר ומחריבןעולמות
 היראה בסוד מתחיל' העולמות שהיואדום
 בחי' בציור כביכול הקוין בסוד וניתקנוונחרבו
 כבר והנה למשכילים(. מובן האהב' ובסודאדם
 היראה סוד בעולם נתהווה  קשעי"ז במ"אכתבנו
 לעשותן הזדונות תיקון תבין ובזה האהבהוסוד

 נתהווה מזה והנה מאהבה. תשוב' ידי עלכזכיות
 נבראים העשי' שבעולם הטבעיים הדבריםשכל
 וזה המתוקן, האדם סוד יתקננו עד תיקוןמכלי
 לידי הדברים כל להביא בעוה"ז האדם עבודתכל

 ובזה ועונש. שכר יהי' ועי"ז מעשיו ע"יתיקון
 שהי' מה י"י סוד ליראיו, י"י סוד הפסוקיובן
 היו כן כי ליריאיו מובן ומחריבן עולמותבונה

 בסוד ונתקנו היראה בסוד תחילההעולמות
 הקב"ה א"ל תבין ובזה והכן... וכנ"להאהכ'
 זה יהי' האיך המילה סוד )להודיעולאברהם
 את לתקן המלכים מלכי המלך אחרי האדםשיבא
 רצ"ל כרבו שיהא לעבד דיו עשהו( כבראשר
 שהי' והחריבן עולמות ברא כביכול הש"ישגם

 בלימקודם
 היקוי

 ונסיון הכחיר' עולם שיהי' כדי
 נברא האדם גם ע"כ כנודע, הירא' בחי'ויתהווה
 וכו'. המתוקן האדם ע"י יתוקן עד מתוקןבלתי

 קועמ'

 ויוכל, בשמיטה חוזר שהעולם הסוכריםאותן
 כאד"ר... סמך להםויש

 לשם[ ובהוספות צט עמ' לעיל]ראה

 לס' והוספות )הגהות צבי קמרת בס'וכתב

 אלפי שתא ]ד"ה ב קכו, תרומה פ'זהר"ק
 מן אצלינו מקובל הזמן והנה כו'[(: תלעןשנין

 שנה, בחי' הוא הומן אשר הראשוניםהמקובלים
 לזה סמך ויש ויובלות. שמטות כדרך הולךסוככ
 דרין אלף נ' דיובלא שנין נ' א' קל"ו דףבאד"ר
 והנה בי'. ולשריא לי' רוחי' לאתבא קב"הדזמין
 אשר נראה לכאורה קדושים פ' בלק"ת אשרהגם
 אינו כי בשם, תטעה אל אבל הדרך, זה מןנוטה
 שניה שמטה זו כי שאומרים אותם על רקחולק
 אבל שם. היטב ודוק הוא, שמיטה אטה יודעומי
 לא בודאי הראשונים מן המקובל הזה הכללעל

יחלוק

 קז-קחעמ'

 נפשו למסור כו' הוא נורא כי השם יחודדרכי
 סבה ב"ה א"ס עד אמת באחד ליחד כו'לה'

 כשם ואז כו' העלות כל עלתראשונה
 מעילה לתתא מעילא משתלשליןשהעולמות

 אט כך הבריאה, בשעת ית' ברצועלעלול
 לעילא מתתא יום בכל הגדול שמומיחדים
 כק"ש עכודתיע תכלית וזהו כו' לעילהמעלול
 זהר עין הקרבנות, בעבודת ובפרטוכתפלה,

 ידי ארמית אר"ש במאמר מה( דף נח)פ'
 מתקלס בוראינו נפלאות תראה ושם כו'בצלו

 כו'. א"ס עד לעלה מעלהומתעלה

 נח[( ]פרשת א סה, )זח"א צבי קטרת בס'וכתב
 מאמר הנה וכו' ידא ארימת אר"ש]ד"ה[

 ויושר עגולים דרושי כע"ח מהרה"ו מביאזה
 שם לדייק שכלך עיני תשים ואם ד', בענףוז"ל
 והרמזים והכפולים המיותרים המלות כלהיטב

 תתפלא הנ"ל, במאמרם המבין אלהנרמזים
 לאין מדרגות על מדרגות כמה בראותךותשתומם

 י"ס בשם אצלינו הנקראים להי"ס קדמו מספרקץ
 ויבין ידע יזכה אם זה בחבורינו והמעייןדאצילות
 מסדר בפ"א וגם עיי"ש וכו' מתכונתו עלויעמוד
 אין אשר תבין ומעתה וכו'. למהרח"ואצילות
 בכאן נרמזו האיך כי המאמר זה לפרשבידינו

 וכו'. שמיעה ראיה הנקראים עולמות ד'התחלקות



רצט טובועשה קז-קח( )עמיהוספות מרעסור

 וכהבין לשמוע ה' לדבר וחרד הירא האישאמנם
 מן מעט הזה המאמר דברי להבין יוכל ה'דבר

 באבנתא הדק מן דק כחוט קצהו אפסהמעט
 היכלות סוף עד ע"ח בחיבור ילמוד אםדלבא
 ביאר אשר לאצילות הקודמות המדרגות מןדא"א
 לתפוס ונפש בלב המעיין אחד כל יכול רבינו,לנו
 מרבוא אחד מעט, הזה במאמר להבין בחי'איזה
 להבין וכ"ז הזה, במאמר הנרמזים מדרגותרבבות
 קט לפי שנראה מה כפי לעצמו ונפשו שכלולפי

 זה הוא כי ויקם אומר לגזור לא אבלשכלו,
 וכו'בדוקא

 אומר, אני אפשר כדרך אומר שאני מה כלוהנה
 והעצה ים מני עמוקים אלו סודותכי
 לעיין המעט מן מעט הדברים להביןהיעוצה
 עתיק וכהיכל א"ק כהיכל רכינו כדבריהיטב
 מן מעט כנ"ל דלבא באבנתא תבין ואזוא"א,
 בכל לנפשך מעדן תמצא פעם בכל ואז כו'המעט
 ידידי אחי והנה הזה במאמר הקדרש הזהררמזי

 ברזא נסדר פקודי ובפ' בכאן הזההמאמר
 על אמנם העולם, בריאת שעת על לאדקרבנין
 בו אשר הקרכן ע"י הנעשה רצון עתשעת

 א"ק עד ראש למעלה עד כו' העולמותמתעוררין
 עד העולמות ונתעלו נתקרב הקרבן ע"י והנהכו'

 עד דרעווין רעוא ומתעורר למעלה ג"כעלותם
 ברבו העולמות מתחדשין ועי"ז א"ק ראשלמעלה
 וקדושה כרכה לתוספת נשמות להמשכתיתיר
 בעת שנעשה מה דוגמא והוא בפנים, פניםויחוד
 העליון הרצון נתעורר וכו' העולמות בריאתרצון

 וארץ החדשים שמים חדשים עולמותונתחדשו
 לפניו ועומדים עושה וב"ש ב"ה אשרהחדשה
 כריאת דוגמת נעשה הכל כללותם בדרךוכלם
 המאמר נתיסד וע"ז בראשית. ימי בז'העולם
 נתעורר איך עולם בריאת דוגמת ומסדרהלזה
 ע"י שלא הקדומים לכל הקדום העליוןהרצון
 מ"ן העלאת כלי הדעת ע"י נס כדרך כ"אהמעשה

וכו'

 קודם קץ לאין עולמות כמה בכאן נסדרוכאשר
 השתלשלות ע"י העולמותבריאת

 פרגודים כמה ע"י לעלול מעלההמדרגות
 והתורה הקרבן לעבודת צריך כן כמוולבהטים,
 ורדיפת המחשבה וטהרת להתבודדותוהתפלה
 למרדף עלאה דמחשבה הדעת הוארעותא
 אלף ע"י ב"ה הבורא הרצון בעליית כמואבתרי'
 כמו ומתי. וכמה איך מדרגות רבבות רבואאלפים
 המחשבה הטהרת צריך ק"ו של בנו בן ק"וכן

 העובד הזה השפל לאדם וטהרה ברוריםמקודם
 שמו ולהתקדש להתגדל בכדי הגשמי, הזהבעולם
 וכרצון כרצונו ברא אשר בעולמות וב"שב"ה
 ולא רצונו לעשות רוח לנחת הכל ויהיהיראיו,
 בשערי ח"ו וטמא ערל יבא ולא זרימשול
 עד הלזה, המאמר והולך סובב וע"זהיראים
 דין בעלמא דצדיקייא חולקיהון זכאהשסיים
 לחדש להעשות זוכים הם אשר ראתיובעלמא
 מדרגת כח לפי בראשית מעשה תמיד יוםבכל
 ה' בעזרת לעזרו עליו השם בחמלת אחדכל

 לנו הורו וכבר בזה, בכאן להאריך ואיןבגבורים
 בסודות עמוקים מדרכים דרכים בזהרבותינו
 אני באתי ולא ומספר, קץ לאין והעבודההתורה
 גילי אנשי לחברים הדרך להורות אלא בזההשפל
 כקרכן המדבר הזה במאמר יעיינו אשרוחברתי
 ממש, עולם בריאת דוגמת אותו ומדמהבעבודה
 ונמצא אדם תורת עבודת על ללמד בא זהוהרי
 מקדם בקדמון עולמות בריאת איכותלמד

 לעשר הקודמים קץ לאין עולמותקדמוניות
 למען צדק במעגלי השם ינחני דאצילות.ספירות
 באורות להעמיק ולהשכיל להבין וב"ש, ב"השמו

 ידינו, ועל לנו להתגלות אלינו המקווי'נעלמות
 ותיבת לך. יחלנו כאשר עלינו ה' חסדך יהיכאמור
 מעיד לך יחלנו וכאשר ידינו, על טעמועלינו

 כו'. והבןעליו,

 המאמד זה אשר שהקדמנו אחר אחי לךדע
 דקרבנין ברזא צדיקים עבודת לצורךתכלית

 ידי ארימית הקדוש שהתחיל כמו דצלותיןברזא
 העובד צריך היכן עד להודות וכו' לעילאכצלותא
 והיד כחו, כל הוא בתפלתו ידא להריםוהמתפלל

 העבודה לבעלי כידוע העבודה כח חותםהוא
 עליות התפלה העלאת עיקר והנה וכו'.הזאת



 החיםלעץ קח( ~מיהוספות ודרךהקדמהש

 וביאר דאצילות, א"א עד בכלל ועד עדעולטות
 המדרגות השתלשלות סדר כלל בדרךבכאן

 בהזם הנקראים דאצילות דא"א אלו לס"סשקד15
 קרבן במקום שהוא בתפלה והעובד היכלין,ט'

 אמנם א"ס. עד עתיק עד למעלה עולהעולה,
 אצילות לקשר דאצילות א"א עד העבודהעיקר

 כידוע רישין הג' כולל בעצמו והא"אב5אציל,
 שביאר אחר והנה ובפע"ח בדע"חלעוסקים
 אצילות לעולם כואו עד המדרגות סדרבקיצור
 אלין, היכלין ט' אל בהשתלשלות לחטה55עלה
 כלהו דקיי15 נהורך ט' דכל רעותאא5ר

 ר"ל בחושבנא, מיכיהו חד דאיהובמחשבה
 להיות בתרייהו למרדף אלו נהורך ט' שלהרצון
 נרדפה ונרעה כאמור אחריהם רודף העובדהאדם
 נהורין ט' אותן עד מ"נ לעורר החנו ה', אתלדעת
 זיכוך אחר כזיכוך הטוב וללבן לברר הא"אהוא
 ועד מעולם למקומה עלותה עד יחידה ח"בנר"נ
 הקדוש שהאריך וכ15 אצילות, עולם עדעולם
 רבינו. בתורת וכמבואר בהיכלות, למעלההלזה

 אשר הראש עד בא דוד ויהי נאמריהנה
 חז"ל שדרשו הגם לאלהים, שםנשתחווה

 למדרגת עלה אשר ד5לתא רזא אפנם שדרשו,5ה
 השלישי ראש נקרא כמו ועבודתו, בתפלתוראש
 ביד יכולת שאין ידידי אחי לך דע כי העצניעדנו
 ב"ה הא"ס אל ולעבוד מ"נ להעלות עובדשום
 באה כאשר לנו מורים התורה דרכי כיוב"ש,
 בכל היחוד צנורי דרך לעבוד מרבותינוהקבלה

 העבודה, לבעלי הידוע ומאד נפש ובכללב
 ובק"ש זו"נ, ליחד ותפלה בק"ש 6"נלהעלות
 דלאו רישא והוא 5עתיקא ארזא הטפהלהמשיך
 רפ"ח דף באד"ז ולכן אחידע ולא ידע ולארישא
 וכינה הדקים 5ן הדקים העליונים אורותביאר
 ויחוד ועבודה ראש שהוא לומר רישין לשםאותם
 שם לקשר הכל העבודות כל והנה וכו'. ית'ש15
 העלות כל עלת שהוא והגם וב"ש ב"ההוי"ה
 שיהיה וב"ש כ"ט ית' רצונו ומיוחד, יחידאחד
 ולא ב"ה ית' שמותיו רושם על העבודהכל

 השתות כל ראש ב"ה הוי' השם 5ןלמעלה
 חז"ל קבלת ע"פ נרווחים בו אשרוהמדרגות

 ב"ה, א"ס אל אתפלל סתם האדם שיאמרמבלי

 הארכנו וכאשר כלל, בר' תפיסה תחשבה ליתכי
 דוד ויהי תהו זה. והבן פע"ח, בהקדמת ת"לבזה
 לגבול ונגוען ב5דרג' שהלך החנו הראש, עדבא

 ואי וכו'. רישין ג' 5ן העליון הראש הואהראש
 גם כי ע"א, לעבוד דוד שבקש חז"ל דרשתלזה
 דוד א5ר וכבר עצותה, סכנה לשם עדלדוד
 וכו' תמני ובנפלאות כגדולות הלכהי לאבעצ15
 דוד ובפרט עצומה, סכנה הראש עד לעלותאכל
 עליו שורים היו והדינים לו הקטנות י5י אזשה"
 עד לעלות גדולה סכנה בודאי הוא אז,ר"ל

 לקראתו הארכי חוש"י והנה טעם וזההראש.
 וכו'. ולהטעים להאריך אכ"מ ראשו עלואדמה
 עגולה תפלתו העושה ז"ל מאתרם סוד רמזוהוא
 לו ה" תפילין על קאי ואם תצוה, בה ואיןסכנה
 ל5י 5רו5ז אמנם עגולין, תפילין העושהלותר
 ולעלות לא"ס להשי"ת סתם להתפללשרוצה
 שם שמו יחוד צנורי השתלשלות מדרגותבלתי
 עד ועולה וב"ש, ב"ה הו" והנוראהנכבד
 בענפי כמבואר עגול הוא אשר ראשוןהצמצום
 הוא שם כי תצוה בו ואין סכנה הוא בודאיע"ח,
 ב" תפיסה תחשבה ולית לבוש בלי פשוטאור
 אש אלהיך ה' כי כאתור קשה דין והואכלל,

 מדעתו. לסבין בזה ודיאוכלה.

 קחעמ'
 נפשו... מוסד אמת באחד המיהדלהיות

 ויצו )ד"ה תולדות פ' דגלה אגרא בס'ראה
 ואראנו(. אלכה )ד"ה ויגש ופ'אבימלך(

 ומתיחד נפשו מוסד אמת באחד המיחדלהיות
 נשמת עם ישראל... כללות עםבאהבה

 למ"נ... העוליםהצדיקים

 נאה וכן ד"ה לך )פ' ההראל בית בס'וכתב
 של הכוונה ולמנוע לשלול והנהלומר(:

 בחומרי מלובים שאדם כ"ז נודע פרס, לקבלאני
 לא חולל, בערן אד"ם ב"ן וע"ב ג"סוכלברש
 איזה בה יקבל בלתי קלה הנאה בדעתויצוייר
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 עליון לקדושי כ"א אני, לו יתואר אשר פרסדבר
 מררם ררת עליהם בהרפע ארץ מוסדיאיתנים
 המה וחכיריו הקדוש רבינו כמו מכובד, ה'קדוש

 אנחנו אכל השם אנשי מעולם אשרהגבורים
 הדביקות, נפסק רגע במעט אדם צאן דקיקבעיר
 התורה לנו נתנה מקבלים ח"ו אנחנוובזה

 בכל למסור עבד להיות יעוצה עצההקדושה
 רוחינו נפשינו כאמת ומחשבותינומגמותינו
 כל והוא הכל אל החלק ובערב בבקרונשמתינו

 ופחותי גרועי אנחנו אין ואז יחד. וכוללםיכול
 דורינו צדיקי עם עצמינו לקשר ג"כ ונוכלערך,

 ובהצדיקים נשמותינו גלגולי ובשרשהאמיתים
 בדביקות בעיבור הצדיקים אל לעולםהבאים
 ככח ב"ד מיתות ארבע בקבלת שלימהאהבה
 קבלת והוא עומ"ש, בקבלת בדביקותהאמת
 דביקים אנחנו ונמצא ישראל. אמתתאהבת
 ואמנם מ"נ. עם הכולל ובכללות ישראלבכללות

 בעיני לכלום יחשב לא גדולה הכנעה צריךלזה
 כנ"ל חטאים פירש ע"י בימין לדבק וכו'עצמו

 הזה"ק.בשם

 האר"י דברי ע"פ השמות מתבאריםואצליע
 מיוסדים. נפלאות נחכמות ת"ל...ז"ל
 צבי עטרת בס' הנדפס השמות" "קונטרסהוא

 עייש"ב. ויקרא,פ'

 קטעמ'
 נקי... דמש"ה הקונטרס בעל הרב ליואמר

 שעריס. פותח בחכמה כי חכמה...מילדות
 שמות, ]פרשת א ד, )זח"ב צבי עטרת בס'וכ"כ

 לזמו"ר הוה[(: הגן מה ר"א האמרד"ה
 וקצירה זמור סוד כי החכמה, הוא י' בסודהוא
 מבטן הנקצרות העליונות הנשמות לידת סודהוא
 הוא לידה כח וכל בהר( פ' כלק"ת )כמבואראמא
 חכמה. אשה לה קוראים כטעם החכמהע"י

 חקלא מחצדי נקראים החכמה במצפוניוהעוסקים
כידוע.

 מ"ג(: פי"ח )שבת כמגולשת ברנה בס'וכתב

 מהרצ"ה הקרחם הרח מחג' כבוד ליאמר
 כי חכמ"ה, למילדת התנא דקרראשליפתך
 מן זה דבר דנשמע ונ"ל שערים. פותחבחכמה
 ארי מתרגמינן הנה חיות כי בפסוק דהנההתורה,
 אם נודעו, לא התרגום ונתיבות אינון.חכימי"ן
 כמילדות, בקיאות בעצמן שהן כפירש"יהכותה
 בעצמו הוא תירגם שבמקרא מילדות עלהנה

 שינה חיו"ת[ ]בקרא דכתיב ובכאןחיית"א,
 הפסוק ששינה מה לבאר הוא אך חכימי"ן.לתרגם
 להורות הנה, מילדו"ת כי אמר ולא חיו"תלומר
 ע"י שערים לפתוח בקיאות העבריותדנשים
 החכמה והנה שערים. הפותחת בחכמ"הכוונתם
 ע"כ וכו', תחי' והחכמה כמד"א החייםמקור

 כי וזהו החיים לתולדות שערים פותחתהחכמה
 אינון. חכימי"ן ארי מתרגמינן הנהחיו"ת

 קט-קיעמי
 עת קדישא, עתיקא התגלות ע"י הי'וקרי"ס
 אז היי כי מהרצ"א:[ ]ובהוספות פשוטרצון

 עד וכו' והללו ע"ז עובדי הללוהקיטרוג
 הפשוט. הרצוןשנתעורר

 י"י ]ד"ה[: בשלח פ' רכלה אגרא בס'וכתב
 מכבוד- שמעתי שמו י"י מלחמהאיש
 מהחנ"ה המפורמם המקובל החמיד הרבמחותמ
 היינו מלחמה, איש י"י כך, הוא הפירושש*פ"א
 ישראל על המקטריגים עם במלחמותלוחם
 בדין המקטריגים משתיק וכביכול זכותם,ומזכיר
 עם להיטיב הוא הדין ששורת להםומראה
 טענות לדחות מקום אין ח"ו וכאשרישראל
 י"י אומר הש"י הנה רצ"ל שמו, י"י הנההמקטרג
 עם להיטיב ורצוני הויות, כל מהווה שאנישמי

 ראויין והנה עכ"ד. בידי ימחה ומיישראל
 לו, מסייעין רז"ל ודברי שאמרם, למיהדברים
 הללו הים אצל הגדול קטרוג שהי'שאמרז"ל

 השר לדחות כביכול הש"י שהוצרך עד וכו'עע"ז
 מיד ישראל את ההוא ביום י"י ויופיע מצרים,של

מצרים.

 י"ב(: פ' מצוה נר )מאמר למחטים דעתובסי
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 פסוק על נ4 ]מוהרצ"ה[ הק' הדבממורינו
 תמן ז"א בבחי' אשר שמו, י"י מלחמה אישי"י
 ע"י ולמוטב לטוב להכריע מלחמה אישי"י

 כשהקב"ה רצו"ן, בגימט' שמ"ו, י"י אךמלחמה
 אזי הדין, במדת לנצח כביכול כח שאיןרואה
 אין רצון ועל טוב, כל ונותן הפשוט רצונומאיר
 ב"ה להטיב, עצמו מצד הרצון אלא בדבר,טעם

 מורי. עכ"דוב"ש

 קיאעמ'

 ספק החכמה... זאת לומד שאינומי
 . . .כאמונה

 ]ב'הוספות א פ, )זח"ג צבי עמרת בס'וכתב
 נ.י במהדורת שנדפסו מכי"ק'והגהות

 תקרא נערותיה שלחה הפסוק פירושתש"כ[(
 לפשוטי המוכיחים הח"ח הם סתם תורה היאר"ל
 יסור פתי מי ואומרים ובבמ"ד כנסיות בכתיהעם
 יסור בפתיות מושרש שהוא מי אפילו ר"להנה,
 הוא דלעילא ואורייתא שלו הפתיותמעליו
 לב, חסר לה קריי' לב, שנקרא התורהפנימיות

 אמרה עוד ושטותו פתיותו הסרת אחר הגםר"ל
 שהחכים גם כי מהמנותא פגום שהוא לב, חסרלו

 אינו כי מהמנותא, פגום לב חסר נקראבתורה
 פגום נפשו כי ידע בוודאי התורה לפנימיותחושק
 ולכן וכוסף חושק אינו לכן בנפש פגם גם לוויש
 מתוך אמרם ע"ד ע"ל עבר, בלשון לו אמרהנכתב
 מסירה התורה פשוטי בתחלה וכו', לשמהשלא
 והשחרות, והילדות והשטוחים הפתיותממנו
 לב, חסר לו לומר הי' שראוי בדעתו יסכורואח"ז
 פגום לב חסר הוא עוד בה יעמיק לאאם

 בו מצינו במחשבה התלוי ודבר כנז"ל.מהמנותא
 ולא פתי קראתי בתחלה כי לו, אמרה עבר,לשון
 כן כי מהמנותא, שפגום לב חסר כמו גרועכ"כ
 פעם בכל עמקו יותר התעסקו ביותר התורהדרכי
 פגום וכמה למד, שלא עד לב חסר כמה דברמבין

 זה על להיות בעבר אמרה שייך ולכןמהמנותא
 בעבר לו הי'מה

 לידע תרצה אם והבחירה... ההיעהקושית
 לחיך. מתוק לך נסביר בעז"ה אותנו,תשאל
 ובס' פב, עמ' לעיל גם ראה ובחירה ידיעהע"ד

 תשרי, ג; אות ו מא' )שבתות, הכשכרבני
 מא' אדר, ד; אות ז מא' כב; אות ז דרוש דמא'

 ויזכור ד"ה נח, )פ, רכלה אגרא א(. דרושי
 שם )ד"ה וארא פ' ת"ח(, בזוהר נח, אתאלקים
 וזה ל"ה פ' מדרש )ד"ה תצוה פ' נאמר(;כיצד
 )ד"ה שלח פ' ; הכהן( ולבש )ד"ה צו פ' ;הדבר(
 התורה חקת זאת )ד"ה חקת פ' ט"ו(, פ'מדרש
 דברים בנ"י[(. מס' ]והוא ואילך( צוהאשר

 ובמדרש שם )ד"ה מט"ו פ"ג אבותנחמדים
שמואל(.

 קיבעמ'
 אופן על לצחר... מותר אשר השםאוהדות

 שחורה... אש למעלה,ההכרנו

 ושהאל בית בס' וכתב עא-עב. עמ' לעילראה
 וד"ה בינה ולהשכילכם ד"ה וישלח)פ'

 פי על הדברים(: אריכות מזה לנו היוצאאמנם
 וב"ש ב"ה הוי' השם לצחר רשות כןמעשינו
 לצייר אבותינו לנו הרינו אשר שכלינו,להשגת
 ורגע עת בכל עינינו לנגד וב"ש ב"ה הוי'שם

 ראיתם לא כי שנאמר הגם אותיות צורותבדמות
 המבואר הללו אותיות של הציור והנה תמונהכל

 שאנחנו במה הנה כי אחי, אשכילך ויקראבזוה"ק
 מעשינו בכל הדברים מן דבר איזה עלעומדים
 דוגמת העש" כי ב"ה, הוי' שם בו יצויירתיכף

 הכל כי נכתבים, בספר מעשיך וכל כטעםהכתיבה
 לנו מותר ולכן וכו'. והתורה אלקות רושםהוא
 לבורא ועבודתינו מעשינו לצורך הזה השםלצייר
 ודיוקנא דמות לי' לית האמנם ית"ש. עולמיםכל

 מתחילים שאנו מה בכל אבל ח"ו, תמונהושום
 הנ"ל, בחי' משני יבצר לא ומעשה עבודהבכל

 רמז בא ועלי' והראונית המקור הוא אשרנקוד"ה
 והתפשטו"ת קוצין, בשלש קטנה נקודההיו"ד
 והוא המחשבה מן הנמשכת המעשה סודממקורו
 צד על לרצונו הוא הההי"ן של והציורהוא"ו,
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 והכל לנבראיו מאורו המתפשט יתברךמדותיו
 הוי' העצם השם כי העולה והכלל וכו'.לכבודו
 בכדי מעשינו לצורך בנו מיוחד וב"שב"ה

 דישתמודעון בגין מדותיו דרכיו בקצותשנתפיס
 וזו וקו. ונקודה ואחרית ראשית הוא והטעםליה,
 של ביחידו ביחיד בראשית במעשה הדרישההיא

 הוא שמו אבל זולתו, ואין אחד הכל היותעולם,
 ליה, דברא אחר בכלל העולם כמו בלבדרושם
 דמות ביה לית הא"ס הוא ליה דברא קדםאבל
 ועת עת בכל אשר למדים אנחנו ומזהוכו'

 מצוה הן דבור או עובדא איזה עושיםשאנחנו
 הזה הנפלא עצם ציור על יסובב תמיד רשות,או
 לשם יהיו מעשיך כל כטעם ב"ה, הוי' שםציור

 בחי' הוא שמים כי דייקא, שמים לשםשמים,
 וב"ש. ב"ה הוי' שם הוא שמים ושםהתפשטות
 ודרך וכו' השם זה תנקד שתצטרך עש"ובאיזה
 השם תנקד במקוה עצמך לטהר תלך אםמשל
 ממילא ועובדא פעולה בכל כי טהר"ה,בניקוד

 וכו'. וב"ש ב"ה הוי' שםנעשה

 קיב-קיגעמ'
 תמה עבודה הוא האיך תמה... עבודהאיזהו
 זה ואין מתא%... איש אכילה בשעתהלא

עבודה.

 הרב פי' פקודי(: )פ' יחזקאל דברי בס'וכתב
 אנללה"ה מורצ"ה אלקים ארשהלרוש
 תמה עבודה איזהו חז"ל שאמרו מהמוידימהטונ

 שמכוין מי כי הכוונה עבודה, אחרי' שאיןכל
 השי"ת לעבוד אח"כ שיוכל כדי גשמייםבדברים
 עבודה אינם גופא גשמיים המעשים אזיבנקל,
 בתורה לעבוד עי"ז שיבוא הכנה שהוא רקבעצם
 אחרי' עבודה עוד צריכים הם וא"כותפלה,
 באופן הגשמיים עשייתו שעושה במי אבלכמובן.
 בספרים כמבואר עבודה עצמם הםשיהי'

 אחרי' אחרת עבודה צריך אין שוב אזיהקדושים,
 עבודה. נופא דהא הגשמחם, מעשים לתקןכדי

עכדה"ק.

 קיגעמ'
 ז"ל... האר"י בווזת ע"ד הוא האכילהאם

 באכילתו ליחד יכול השם... שזיכהו מיובפרט
 בתפלתו...כמו

 )בהקדמה(: מהריקא הם'ם לקו"ת בס'וכתב
 יקח ח"ו שאם ]מהרנ"א, רבינואמר

 יתברך, שמו יחוד כלי כפיו משקה אומאכל
 עכ"ל זה. דבר לידו יבא ולא ח"ו שיחנק לומוטב
 ולקדש לייחד ביחודים נפשו רבי מסר כך כדיעד
 בכל ורגע עת בכל ולמטה למעלה יתברךשמו

 שפנה.פנה

 פי' וכו' אורג מעשה )הקדמת אורג מעשהובש
 רודי למורי ראיתי : זרעים( לסדרהמשניות

 קטן דבר כל על אומר שהי' צבי רבינוהקדתם
 בפה ושכינתיה הוא בריך קודשא יחוד לשםוגדול
 ואומר שוהה היה ששתה מים מעט אפילומלא,
 דוגמא הי' המים שותה כשהי' ועד יחודים,כמה

 ממנו עוזנו לשכינת עליונים מים להמשיךדלעילא
 בכל וכן העולמים. חי ברוך חי כל נפשלהחיות
 כדוגמא הי' ותנועה תנועה כל אכילהדבר

 לבית טוב רב המשיך שאכל מעט ומעטדלעילא
ישראל

 מים, כששותה ז'(: דף )ח"א חי זוהרובסי
 בפה שאמר ]מהרנ"א, רשי למוריראויית

 שהוא ואמר ושכינתי' קוב"ה יחוד לשםמלא
 להמשיך היודי"ן של החסדים אור להמשיךמכוין
 דבר כל על מייחד והי' לכ"י קדישין דרגיןלכל

 וגדול.קטן

 אות ב )מע' ישראל זכות בס' כתב אשרוראה
 צבי מהבינו קדמאי מחסידי שמעתי .כה(

 בנ"י ראשי על ידיו נשיאת באמצעשפ"א
 מעליו, איש כל להוציא להמשמש צוהלברכם...

 מעט לפניו להביא להמשמש אמר אז בצאתםדהי
 הקאווע על שבירך אחר ותיכף לשתות,קאווע
 העם כל בחזרה להכניס צוה מעט לשתותוהתחיל
 הצדיק חו"ז האהוב חתנו אתו אז ועמדלברכם.

 הפסיק מדוע זה על והתפלא זצ"ל מראזלאהק'



 החייםלעץ קיג-קיד( )עמ'הוספות ודדךהקדמהדש

 חותנו לו ואמר הקאווע, לשתות הברכותבאמצע
 עצם כי לך דע בעיניך, יפלא אל צבירבינו

 דמילואה )כי ב"ה 'הוי"ה' השם הוא'הברכה'
 וכאשר כנ"ל( 'הברכה' מספר רל"ב גימטריאהוי'
 ב"ה הוי' מהשם הברכה המשכת לפני מאיראין
 הברכה אמירת ע"י הנה התחתונים הנבראיםאל
 עולם אל ב"ה הוי' הארת המשכתי הקאוועעל

 שמעתי. ע"כ העם. על הברכה להמשיךהעשי'

 לכם ונחשב ]ד"ה[: קרח פ' הכלה אגראובסי
 מן וכמלאה הגר"ן מן כדג"ןתרומתכם

 בכל עבודה לדרכי הזה הפסוק לפרש ישהיק"ב
 ידוע הקדמות עפ"י והוא נצחיות, התורה כיעת,

 )כידוע לכ"מ בתיבת עוה"ז לתענוגי כינושרז"ל
 לכ"ם, וחציו לי"י חציו ביו"ט ור"י ר"אמפלוגתת

 עסקי שגם אמת והן לכ"ם( כולו או לי"יכולו
 עבודות הם ומו"מ משגל ושתי' אכילהעוה"ז
 בעולמות ביחודים העוסקים להצדיקיםגדולות
 בראותם עם המון רבת והנה כנודע,עליונים
 מטעמים ואוכלים שולחנם על יושביםהצדיקים

 היתר לעצמם מורים עליהם, הטובה י"יכיד
 יאשמו לא כי וסוברים כחגים ימיהם כללעשות

 הטעתם, ועינם לצדיקים. הנאות דרך ג"כ זהכי

 נוראים יחודים בתפילתם גורמים הצדיקיםכי
 מלכא מבי נפקתא כאשר התפלה ואחרבעולמות,
 נפקתא מן ליהנות שולחנם על יושביםיתייהב
 עבודה להם והוא גבוה, לצורך והכל מלכא,דבי

 זכו. קא גבוה דמשולחן קדשים כאכילתגדולה
 עראי, דרך ולחוץ השפה מן שתפלתו מימשא"כ
 הוא אם יודע מי אוכל( )שהוא סעודתוואח"כ
 ע"י המאכל סיגל באפשר מלכא, מבינפקתא

 ושקר, וחמס גזל ונדנוד ברמי' במו"מתחבולותיו
 לי"י עבודה יהי'הכזה

 תרומתכם, לכ"ם ונחשב בתוה"ק הרמז בארלזה
 לכ"ם, עבודת ע"י שלכם התרוממותהיינו

 לפני נחשב יהי' לכ"ם, הנק' עוה"ז עסקיהיינו
 הכ"ף )יתפררו הגר"ן מן כדג"ן ובזמן בעתי"י

 וכו'( הדגן כאשר ופירושו הזמן, כ"ףכדג"ן,
 דג"ן הכוונה הגר"ן, מן הוא שלכם הדגןכאשר

 בגימט' ברכות י"ס שכ"א תפלות לג'מרמז

 איברים רנ"ג כביכול השכינה נק' וגר"ןדג"ן
 ועפי"ז . בבכורות ר"ע לדעת המפתח עםדנוקבא
 הגרן, מן כדג"ן כנ"ל תרומתכם לכם ונחשביאמר
 )מן הגר"ן מן יהי' דג"ן הנק' תפילתכםכאשר
 גרונכ"ם( מתוך תדבר והיא גר"ן, הנק'השכינה
 היק"ב מן וכמלאה איברי' וכל קומתה כללתקן
 במילוי התפלה אחר הבאה השפעכאשר

 השלם היחוד שפע היינו היק"ב, מן הואהצינורות
 עולם כלל אדנ', הוי' אהי' יק"ב בתיבתהנרמז
 התפלה כאשר קדרש"ה ברכ"ה יחו"דאצילות,
 הנ"ל באופן אח"כ והשפע זה, באופןתהי'

 מלכא, מבי נפקתא תפילתכם ע"י לכוןדתתייהב

 כאכילת ית' הבורא לפני תפילתכם נחשב יהי'אזי
 בהם ותמצא הללו בדברים מאוד העמקקדשים.
 הלזה קודים אמקרא כזו עבודה להסמיךטעם

 קיג-קידעמ'
 העוה"ז... עניני ובכל מו"מ... עניני בכל..וכן

 תוכל מפיך ותיצא דבר כל וזריעה...חרישה
 בכל אפילו ב"ה... שמותיו יחודלמצוא...
 מזל"א... סוד הלח"ם סוד שמדבר...לשון
 ג' קמר-קמה.[ מהרצ"א ]ובהוספות מי"ם...וכן

 לעשות הרב... שכתב כמו שבלחם...הויות
 עצמו את להרגיל ועם... עם לשון בכליחודים
 היוצאים הדיבור אותיות עיניו לנגדלהתבונן

 קבלנו. וזהמפיו,

 ע"ד א דררש ד מא' )ניסן, יששכר בניובס"
 הערות )בתוספת בארוכה העתיקהסוד(

 כהונת ברית הס' דברי את מוהרצ"א(מהרב
 דבריו: ובתוך שבלחם, ההויו"ת ג' בעניןעולם

 יתכן אוכ"ל הוא אשר הלחגם בבח".ואמנם
 לח"ם בחי' כי השנ"ה, ימות לכל גם זוכוונה
 אדיים לגבי אוכ"ל ונעשה הויו"ת מג' הנמשךהוא

 כאשר כי הללו לשמות מילוי יהי' ובזההאוכלו,
 מהזין לו המושפיע הלח"ם את האדרםיאכל

 ככל אותו לדע"ת לשמים לכו ויהי' לכלומפרנס
 ע"ץ סוד חמ"ל לשא"ר תיקון יהי' )בזהדרכיו



שה טובועשה קג( )עמ'הוספות מרעסור

 והבן. לטו"ב נוטה שדעתו כיון ורע טובהדע"ת
 הלח"ם של השמות לבחי' מילוי בזה יהי' נ"ל(כן

 שא"ר נסתלק כי מצ"ה בחי' האוכ"ל עם)ויהי'
 נתמלא כי נ"ל( כן והבן הדע"ת, ע"ץ הואחמ"ץ
 אד"ם להשפעת טובתו בהיות המשפיע שלרצון

 )היינו דע"ת בלא נפש יהי' שלא ובלבדומזונו,
 בחי' שהיא כריסו למלאות ח"ו יהי'כשדעתו
 והכן. ח"ו. לרע נוטה הדע"ת ע"ץ חמ"ץשא"ר
 בחי' למלאות גורם האוכל האד"ם והרי נ"ל(,כן

 על לא כי שאמר וזה כנזכר אדם בסודההויו"ת
 הלחם עדיין בהיות כי האדם, יחי' לבדוהלחם
 מהני לא אכתי אוכ"ל מבחי' מילוי בלאלבדו
 המילוי כי י"י, פ"י מוצא כל על ודאי אלאמידי,
 מילוי שכל הוי', מבחי' הנמשך הפה מוצאמיקרי

 אות כל האד"ם יבטא אשר לכל יהיוהאותיות
 בפ"ע( דיבור אות מכל שיעשה לומר )רצונובפ"ע
 בהיות ודאי, האד"ם יחי' הוי' פי' מוצא כלועל
 מסוד ועכ"פ כנז' אדיים לכחי' נמשך הוי'שפע
 ויחדיו האוכ"ל, ובחי' הלח"ם בחי' מפורשמצ"ה
 יחי' ועליו הוי', פי' מוצא כל על תמיםיהיו

 עכ"ל.האד"ם

 ועוד בקצרה. יב( אות ח )מא' שם עודרראה
 סך והנה ד"ה )פתיחה ברכה וה"בס'
 זו( שבמס'המשניות

 אשל ויטע . ]ד"ה[ וירא פ, דללה אטלאוכס'
 הודעת צורך וכו'. שם ויקרא שבעבבאר

 הצדיקים דרך דהנה דמשמיענו ונ"ל .הסיפור
 כנודע יחודים בהם לכוין שעושים הדבריםבכל
 בגימטריא לח"ם בלקחו כגון למשכילים,הדבר

 נעשה עי"ז הויות ג' ג"כ במל"ח וטובל הויותג'
 בכל וכן עליון במקום פעולה הלזובכוונה
 בדיבור בין בעשי' בין לאדם שמזדמניםעניינים
 אילן בנטעו כגון יחוד, איזה מזה להתבונןיוכל
 כי לאר"ץ, איל"ן תיבת לצרף לכוין יוכלבארץ
 בחי' שהוא באלפין אלקים שם הוא אר"ץהנה
 איל"ן כי בתוכו האילן נטיעת ע"י ימתקודין,

 יחד שניהם ובהצטרף אדני הוי' יחודכגימטריא
 לה"א השלום שיומשך ה"א שלו"םבגימטריא

 והנה לדוגמא. פשוטים דברים לך הצגתיאחרונה.
 אבינו בפעולת בכאן הזה המושכל לדעתימבואר
 כנודע, מלכות בחי' הוא שב"ע בא"ראברהם,

 שבע בבאר יסוד בחי' אש"לויטע

 כר לכל מהראוי קסה(: )אות דמרקא אבראוכסי
 כוונתו שיהיה הבריות עם דברו בעתדעת
 הצדיקים שמייחדים היחודים כעניןלקוב"ה,
 הזהר וז"ש אדם בני עם דברם בעתבדיבורם
 לאו הוה דרמאות תימא ואי ב( כג, דף)וארא
 לקוב"ה ליה דסליק מאן כל דהא הטעם()אמר

 רצה הוא, רמאות לאו קאמר דבגיניהואיתחזי
 לקוב"ה דבריו לסלק איש לכל ראוי שכןלומר

 והבן. אדם בני עם דברובעת

 בכל א"ע להרגיל כג(: )אות ישרותובהנהגות
 אותיות בצורת שיחשוב שידברדיבור

 יצייר מי"ר גי"ב כגון בל"א אפי' ההואהדיבור
 לפניו נקל יהי' ועי"ז צורתם במחשבתולפניו
 קבלנו. כך ואסורים בטלים מדברים א"עלשמור
 ע"י יחודים לעשות השי"ת יעזרהו עי"זוגם

 ור"ת שונים וצירופים בגימטריאותהאותיות
 ויחשוב למשכילים, כידוע בדבריםוכיוצא

 ובצורתן האותיותבקדושת
 חזי: תא תורה ד"ה ת', מע' ישרה רגלובש

 יכול שהאדם מהאריז"ל בידינומקובל
 כאכילתו שעושה ענינים ככל יחודיםלעשות

 ודיבורו. והילוכוושתייתו

 ראה בדיבורם הצדיקים יחודי בענין]עוד
 מט[. לעמ'בהוספות

 להחד שמי"ם לש"מ מלי... מדת נקיש"מ
 שמי"ם פעמים... ק' נזי ש"ם זו"ן...ולקשר

 ק'...נזי

 ב מא' )כסלו-טבת, יששכר בני בס' גםונ"ב
 )ד"ה ויקהל פ' דקלה אגרא מא(.אות

 שם ד"ה ש, )מען ישרה ר3ל קרא(. רארמדרש
 תשלומה מגיד ק'(. ד"ה ק' ומע' המלכות,ה"ס
 המשתף כל ד"ה ע"א, ס"ג דף הרואה, פ,)על



 החייםלעץ קטו( עמ' קיד ~מ' הוספות ודרךהקדמהשן

 הגהות רעו(. )אות מהרצ"א לקומר שמים(.שם
 קרוב ד"ה ע"א יז דף על )בראשיתמהתצ"א

לסוף(.

 קידעמי
 ולחזי"ר. לכל"ב יכונה הרביעיתמלכות

 עשו. ד"ה ע, מע' מטרה רגל בס'ראה

 קטועמי

 בזהר כדאיתא ובפרט בכלל הוא הדעהסוד
 בכלל לקוב"ה ל" למנדע ברע"מ... ואראפ'

 המאמר כל ע%"ש וסיפא... ברישאובפרט
 מקור ועמוד ועמוק גדול יסוד כיוחקרהו,
 במאמר ותעמיק שם, מבואר ועבודההתורה
 נפשך. לתיקון מעדנים ותמצאזה

 ]פרשת ב כס, )וח"א צבי עטרת בס'וכתב
 הואיל זה מאמר והנה ]ד"ה[:בראשית[(

 שיש במה מזעיר מעט מלתא ב" נימא לידןואחא
 מהכא אור, ויהי אור יהי אלקים ויאמר בו.לדבר
 עלמא אתברי איך גניזין לאשכחא שירותאאיהו
 כלל אתהדר ולבתר בכלל הוו הכא דעדבפרט,
 כבר כי המתוק, הרצון וכלל. ופרט כלללמהוי
 מדבר אשר הורמנותא בריש מאמר בביאורביארנו
 וכענפים בשרשים העקודים מכלי הזהרשם

 בראשית בפסוק ומבואר כלי באותוהמתפשטים
 הכתר נקודת על רומז קדמאה מאמר בכללשהוא
 של העולם מן יותר ומוגלם הנגלה עולם וזהוכו'
 מעלה של מעולם עליונים ואורותמעלה

 בעולם ודוייתם ומהותם כחם בכלמתלבשים
 כחות נראה בו פרט, בשם נקרא זהשלמטה
 תפיסת בהם להיות מבואר יותר,עליונים
 מ"כ. נ"ע רבותינו מספרי כ"ז כידועהמחשבה
 בפע"ח ז"ל האר"י לנו שביאר ע"ד פרטונקרא

 המלכות ופרט היסוד, הוא כלל כי דר"יבברייתא
 וגם נפרטים. בה והפעולה הכחות שכלע"ש
 מל המעט מן מעט שהוא כרמך ופרטמלשק
 כגרגיר הוא שלמטה העולם כן הכרם,כללות

 ואדיר נאור ונפלאות גדולות נגד אחדענבים
 ונתקיים נברר כי היחוד )ובדרך שלמעלהבעולם
 והפרט והבן(. ט' וטייל ח' ואפיק ניצוציןהרפ"ח
 ועכ"ז נפרטים דברים ושאר ענפים בו נראההזה
 שאמר וזה שלמעלה. עולם בערך קטן כגרגירהוא

 הוא בפרט, עלמא אתברי איך גניזי"ןלאשכח"א
 רפ"ח הנשברים הכלים להחיות התיקוןעצם

 הו"י הכ"א דע"ד וכנודע. בבריאה שנפלוניצוצין
 מדבר המאמר בראשית שפסוק כנ"לבכל"ל,
 כלי הם כליהם שבכללות העקורים בעולםבכלל
 מכלים בכלים בפרט הוא התיקון והעולםאחד,
 בדרך כי ר"ל כל"ל, אתהד"ר ולבת"רשונים.

 הראשון הכלל מן נפרט העולמותהשתלשלות
 ובו שלמעלה, מלכות בחי' הכתר נקודתשהוא
 פרצופין הה' הם העולם, בזה שיש הפרטנכלל
 ואורותיהם וסידוריהם והיכלותיהם עולם כלשל

 מספר אין עולמות ולרבבות לאלפיםושביליהם
 ועולם. עולם בכל אשר קומה בשיעור פרטדרך

 ב"ה כביכול שמצמצם ר"ל כלל, אתהדרולבתר
 ויורד מרומים בגבהי עוזו שכינת כחוב"ש

 והיא תחתונה מדריגה עד למדריגהממדריגה
 וזה שלמטה. בעולם כלל להיות וחוזרתהמלכות,
 כלל, הוא ה"י כי כדלקמן, יה"י בתיבתמרומז
 פרצופים הה' הוא פרט ונעשית שלמעלה,מלכות
 ולבתר דבראשית, דעובדא אור פעמים ה'כללם
 ויחי בפ' מ"ש ועיין והבן. י', ונעשית כללאתהדר
 כ"ה דף בר"מ וארא בפ' ועיין )הג"ה. ב'רל"ב
 ופרט, כלל ע"ד הולך התורה דרך דרכי כלאשר
 מורה וזה בעז"ה. יותר ונבאר שם, ביארנוכאשר
 יה"י. בתיבה וב"ש ב"ה השם התורה בראשלנו

 הגה(.ע"כ

 פירשנו דנפיק מה כל אור יהי יותררופפכם
 דוגמא בדרך הדבר מציע אמנםלמעלה,

 מה כל אומר או"א מן למעלה עוד שמדברהגם
 אתה אשר עולם באיזה ר"ל נפיק, דא ברזאדנפיק
 וכלל ופרט כלל והוא יה"י, עד"ז כלם יצאובו

 בדרך התורה וררך היחוד דרכי כל סובבאשר
 ובפ' רס"ר דף ואתהים כפ' כמבואר ופרט,כלל

 ע%"ש. ק"ש יחוד בדרך ב' קס"אתרומה
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 וא"ת ד"ה וארא, ]פרשת א כה, )וח"ב שםיעוד
 לך דע דעת[(: ראשית ה' יראת כתיבהא

 הכלל אשר הזה במאמר דקדקתי אשר לפיאחי
 ע"ד הוא אשר בזה, וזה בזה זה נכלליםוהפרט
 שהתורה מדות בי"ג האמור וכלל ופרטכלל

 הצריך ופרט לפרט הצריך וכלל בהן,נדרשת
 והעבודה התורה דרכי והולך סובב וע"זלכלל
 ופ' ב' קס"א תרומה פ' בזהר המבוארע"ד

 במאמר בראשית בפ' מ"ש )ועיין רס"דואתחנן
 וכלל ופרט כלל בענין אור יהי אלקיםויאמר
 ה' אלקינו ה' ישראל שמע וז"ל, לקמן(ונבאר
 יחודא הוא ובשכמל"ו חד, יחודא הוא דאאחד,
 הוא ה' דא ורזא חד רזא שמי' למהויאחרא
 בלחודוי דא חד כל דאתיחדו עד וכו'האלקים

 כלא למהוי בדא דא אתכלילו לא בלחודויודא
 אורייתא דהא ודאי הכי אורייתא דכל כללאחד,
 תורה פה, שבעל תורה ואיהי שבכתב תורהאיהו

 דא שבע"פ תורה הוי"ה, דכתיב הוא דאשבכתב
 רזא איהו דאורייתא ובגין האלקים. דכתיבהוא

 ותורה שבכתב תורה הכי אקרי קדישאדשמא
 לפרט אצטריך כלל פרט, ודא כלל דאשבע"פ,
 כלא והוי בדא דא ואתיחדו לכלל, אצטריךופרט
 כללא דא וכו' לדעת הראת אתה כתיב וע"דחד

 כהאי למנדע ב"נ אצטריך דאמרן וכ"זדכלא.
 מלין כמה המאמר סוף עד עי"ש וכו'עלמא
 בהני אורייתא פקודי דכל עמיקין וסתריןמתיקין
 כלל והנה דשמור. וברזא דזכור ברזאכלילין
 שאמר וכמו דו"נ, שהוא הקדוש בזה ביארופרט
 דכר דא וסיפא רישא איהו ופרט כלללעיל
 התורה דרכי כל והולך סובב וע"ז וכחדא.ונוקבא

 השם. מצות מעשהבכל

 יעשה ערום כל המצוה עשיית ותחילתבראש
 הוא והכלל והפרט, הכלל הכוללבדעת

 עלא"ה שליט"א דאית למנדע הקדוש שביארכמו
 עולמות על עלאה שהוא דאצילות מלכות)הוא
 ורדל"א עתיק )בחי' עלמא רבון דאיהוכי"ע(,
 כלהו עלמין וברא הבריאה( העולם כלאדון

 מלכות הוא עלאה השליטא מן שנשתלשל)כלומר
 שמיא בי"ע( כלם העולמות כל ונבראודאצילות,

 דכר ומטה מעלה בח" )הם חילהון וכלוארעא
 כ"ז ר"ל בכללא, הוא ודא ומקבל( משפיעונוקבא
 העובד האיש בעמוד תיכף הדעת כלל שדרךהוא

 עומד הוא מי לשם עצמו על ויקבל ידעלעבודתו
 צריך הזה הכלל והנה עלמין. כל לבוראלעבוד,
 העולמות הסתעפות הפרט, בו ונכלללפרט

 בגשמים הזה לעולם בואם עדוהשתלשלותם
 ליוצרה צורה לדמות שונות במדרגותמוגלמים
 הוא הכלל כחרא. כלולים ופרט כללונעשה
 בהשתלשל העושה הוא היוצר הואהבורא
 והמעשה המצוה, עד לעולם מעולםהבריאה
 בכלל ואין הפרט, הוא לעשות חפץ אשרהזאת
 כל בבורא העולמות בל שנכללו שבפרט מהאלא

 עוסק הוא אשר המצוה עשיית בנקודתהעולמים
 הקדושה התורה היא המצוה בפרט ואח"כבה.

 כגון והלכותיה המצוה פרטי והם מצותיה,ותרי"ג
 וכדומה ושופר ציצית או תפיליןמצות

 כהררים מרובות הלכות אחת במצוהשמסתעפים
 לנתיבות אחת מצוה ומתפשטת בשערה,התלויים
 ברזין בסודם ועמקן הלכות גופיושבילין
 הוא וזה דפנימאק. ופנימאין פנימאהדחכמתא

 של ושבילי' ונתיבותיה התורה דרכי הדעתפרט
 לעשות והנהגה ודרך אופן באיזה שעושההמצוה
 בגשמי ודקדוקיה פרטיה בכל כמשפטההמצוה
 ובנסתרות בנגלות ובמחשבה במעשהוברוחני
 בדבור וחיצונים פנימים ובאברים וכלבאבמוחא

 .ובמעשה

 בכוונה לכוללם הפרטים כל ליחד צריךאמנם
 עולמים, כל לבורא חי אל לאלקיםאחת

 הצריך כלל והוא הכלל. עם הפרט נתיחדובזה
 כלל נעשה וכלל ופרט לכלל, הצריך ופרטלפרט
 המצוה פרט כי מילי. כל ומרכי הפרט עלמוסיף

 בכלל אין לכלל טפילה כשהיא לפנינוהמבואר
 המצוה זאת עשיית כלומר שבפרט, מהאלא

 ונכלל ומתיחד כ"ע הבורא מתיחדבשלימותה
 כשהפרט אבל בלבד. המצוה זאתבנקודת
 מעשה סוף היינו כלל, אח"כ פרטמתחלה,
 עליו. מוסיף והכלל עיקר הפרט נעשההמצוה,
 כל עם כלם המצות כל נכללו אחת מצוהבשכר
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 לתוספת והכלל ועיקר, בראש והפרטהעולמות,
 די אין המצות כל עבודת תכלית הוא וזהברכה
 הקדוש בדברי מבואר ופרט הכלל ושרשבאר
 מצוה הכלל ומקבל, משפיע ונוקבא דכרשהם
 המצוה לפרט משפיע עושו יוצרו בוראובדעת

 נוקבא והפרט משפיע הזכר הוא והכללדקדוקי',
 הוא דכר בחי' קוב"ה, יחוד נעשה ובזהומקבלת,
 למנדע לעיל כמבואר ב"ה הבורא לדעתהכלל
 היא שכינתי' עם וכו', עלאה שליטאדאיהו
 היחוד ובעת ופרט כלל והם מקבלת,הנוקבא
 עטרת חיל אשת נעשה מעשה סוף הזווגוגמר
 ועל אלי'. טפל והכלל העיקר הוא ופרטבעלה,
 ותשכח דוק המאמר כללות סובב זהדרך

 בארח לת אוליף כדין מ"ש בעז"ה לביאורונבא
 דייקא, היום וכו' היום וידעת הה"דפרט

 שביארנו וכמו דנא. לקדמת רשו הוי דלאמה
 אל והשבות היום וידעת פסוק כי ת"ל,למעלה
 ר"ל פרט, בארח דא האלקים הוא ה' כילבבך
 אלי'. טפל והכלל עיקר והפרט לכלל קודםהפרט
 האלקים הוא ה' בתיבת רכינו שדקדקכמו

 הפרט, הנוקבא והוא עיקר דאלקיםדמשמע
 ואתחנן בזהר כמבואר ב"ה הוי' שם הואוהכלל
 טפל וז"א ראש למעלה עלתה והנוקבאהנ"ל,
 ישראל עמו את המברך ברכת בכוונת ועייןאלי'

 פרט בארח לון אוליף שאומר מה ונמצאבשלום
 הפרט הוא האלקים, הוא ה' מן ראיהומביא
 פרט, הזה יחוד וקורא בקטן. נתלה וגדולעיקר,

 העיקר. הוא הפרט בכאןכי

 ליחוד ירמוז בי', אית וסתרין רזין כמהוז"ש
 בשער הנ"ל רבינו של ותירוצוודקדוקו

 דקדמיתא וההוא והא שאמר וזה הנ"ליוה"כ
 בדרך שהוא זה יחוד ז"א ר"ל חדא, מלהכלא
 הוא שהפרט וכנז"ל האלקים הוא ה' וכללפרט

 העלית הכלל היינו דקדמית"א והיינוהעיקר,
 וכו' ה' אני כי וידעתם לפרט וכולל הכללהקודם,
 דבר אחת מלה הכל וכו', מתחת אתכםהמוציא
 אלקיכם ה' אני כי וידעתם קודם. הכלל שםאחד
 וכו' שליטא דאית למנדע כלל בדרך וידעתםר"ל

 ה', נקרא הכלל וזה וכו' כלהו עלמכןוברא

 לנו להיות עמנו אלקותו מיחד פרט הואאלקיכם
 והכלל הכלל עם הפרט בכאן ונכלללאלקים.
 עמו ופרטו הכלל יכול כל הוא הבורא והואעיקר

 מה אלא בכלל ואין מצרים מארץ אותנוהמוציא
 מארץ המעלך אלקיך ה' אנכי כאמורשבפרט
 פי' מתיקות ועיין תדע. לא זולתי ואלקיםמצרים
 והמשכיל ב' פ"ד תהי' קדושים בזהר זהפסוק

 בעומק לב יתן בודאי העבודה בדרכיומעמיק
 חדא, מלה ודקדמיתא ודא מ"ש להביןהדברים

 ודא בכללא דא וז"ש ופרט כלל בדרך שזהר"ל
 האלקים הוא ה' וכלל פרט הדעת תהבפרטא
 לי' למנדע קדמאה פקודא בג"כ לקמןח"ש

 כי וקשה ובסיפא, ברישא ובפרט בכלללקב"ה
 למנדע קדמאה פקודא אלא אמר לאבתחלה
 אמנם ופרט בכלל לי' למנדע אמר עכשיובכלל,
 עיקר, והכלל להפרט קודם הכלל מפרשבתחלה
 שלבסוף מפרש ולבסוף הכלל. אלא מזכירואינו
 הוא ה' כי לכלל, הקודם פרט הודיעם שנהמ'

 בו. נכלל והכלל עיקר והפרטהאלקים,

 ראשית ה' יראת כתיב והא וא"ת מ"ש נביןובזה
 לא והנה וכו' פרט בארח דא תרוצאדעת,

 לשון שיאמר הקדוש הזהר בכל זה לשוןמצינו
 בכלל והנה וכו'. וקושיא דקדוק איזה עלתירוצ"א
 דכר בחי' והם ופרט כלל שיש בזהשהניח
 הוא הדעת באמת כי נכון. על הכל יבאונוקבא,
 דאית למנדע הכלל בדרך קדמאהראשיתא
 בורא יחד, וכוללם יכול כל והוא עלאהשליטא

 )והנה וכו' סעפרא לב"נ לי' וברא עלמיןכל
 הכתר חיצונית הכתר מדת בספירות הואהדעת
 הוא והכתר מקומות, בכמה רבינו מדבריבידוע
 וכו'(, לראשונים ראשון והוא הספירות, כללכלל,
 לו נחשבים המדרגות וכל הפרטים כל כללוהוא
 התורה לכל העיקר והוא בו, ונכלליםלפרט

 ודא חסרית, מה קנית דדא ז"ל כאמרםוהמצוה
 הרואה בפרק ז"ל אמרו וגם קנית. מהחסרית
 שכל קטנה פרומה איזהו קפרא בר דרשבברכות
 דעהו. דרכיך בכל אומר הוי בה תלויים תורהגופי
 אינם המתים כי חי, לבל וראשית ראשוהוא
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 לידע הדעת של הכלל הוא גוה מאומה.יודעים
 כל היוצר הוא הבורא כי ולהוודעולהודיע

 והוא ה', ירא"ת הוא הדעת של הפרטאמנם
 מספר שעולה בכללה התור"ה כלכלל

 מפי ירא"ת ומספר תרי"ג, מספר ומצותי'ירא"ת
 שאמר תה הגבורה. מפי לך יהיה ולא ואנכימשה,
 ה', יראת הוא מאן למנדע פרט בארח דאתירוצא
 הוא מאן למנדע הדעת פרט הוא שזהכלומר
 ובפרסותיה בכלליה התורה דרכי לדעת ה',יראת
 הכלל שהוא הוי"ה וכולה ירא"ת, מספרשהוא
 בגנזי ולחפש ולחקור לדעת ואתחנן בזהרכנ"ל
 שבכלל למדין ונמצינו ונסתרות בנגלותהמלך
 והעולמות וכו' שליטא דאית למנדע כנזכרהדעת
 הוא, הכלל עושם יוצרם בוראם בכללםכלם

 אליו. טפל הוא ומצותיה התורה דרכי הואוהפרט

 חכמה ראשית שרשו הדעת של הכללוהנה
 החכמה ושרש עשית, בחכמה כלםכאמור

 נתיסדו ומה ואיך כלם בנמצאיםלהסתכל
 וע"ז נמצא, בכל אשר הקדש בהרריויסודתם
 הכלל הקדים ולכן יראה. אין חכמה אין אםאמרו
 וכלהון העולמות כל כולל חכמה ראשיתשהוא

 ה' יראת שהוא לפרט קודם אתברירו,במחשבה
 תרעא רק והיראה האלקים, הוא שמיםמלכות
 אמנם והבן אליו, טפלה והיא בה לכנוסושער
 אזי ה', יראת הוא מאן למנדע הדעת שלבפרט
 ראשית שהוא לכלל ה' יראת שהוא הפרטקדים
 חלש הקולמוס כח כי ועיין, בזה היטב והבןדעת

 בזהלברר

 מני' לדחלא לב"נ ליה דאית ואע"ג שאמררזה
 דעת ראשית כתיב הכא אבל ינדע, לאעד
 פקודא שאמר למעלה המבואר לפי כי ור"לוכו'.
 בכללא לקב"ה לי' למנדע פקודין דכל קדמאהדא
 הלא ת"ל, וכמבואר הדעת של הכלל והיינווכו',
 לי' דאית הזה, לדעת אפי' היראה להקדיםצריך
 שיראת כל וכאמרם ינדע, לא עד למדחללב"נ
 שקולים והדעת והחכמה לחכמתו, קודמתחטאו
 הכא אבל השיב ע"ז במשלי. במדרש כנ"לכאחד
 הדעות כל לא שבודאי ר"ל דעת, ראשיתכתיב

 בפ' וכדאיתא שוות, היראות כל ולאשוות
 הכא אמנם יראה ואית יראה דאית הנ"לבראשית
 לשת וראשית מבחר, כלומר דעת, ראשיתכתיב

 צריך אזי לה', יתנו אשר ראשיתם כאמורחשיבות
 ובאמת שאמר, וכמו כלל, בדרך לדעתתחלה
 פ' עיין היראה ג"כ הזה הדעת אל להקדיםצריך

 וחשיבות תכלית לא אמנם ב', רס"גואתחנן
 וכנ"ל, ראשית הוא היראה מבחר היראהראשית
 כמו ג"כ משמע חכמה היא ה' יראת הןוכאמור
 נתלה מי האלקים הוא ה' בפסוק האריז"לשדקדק
 וכן עיקרית, הנוקפא שהיא האלקים משמעבמי
 והיא עיקרית שהחכמה חכמה היא ה' יראתהן

 דמחפש כברא וחיפוש בחיקור הרוממותיראת
 רוממות ונפלאות גדולת להכיר דמלכאבגנזוי
 שמיך אראה כי דוד כמאמר וב"ש, ב"האלקותו

 בחכמה כלם ה' מעשיך רבו מה וכוכבים, ירחוכו'
 עמקו מאד ה' מעשיך גדלו מהעשית,

 ול"ג לעומק וארץ לרום והשמיםמחשבותיך,
 ויראה החכמה בעצם והוא חקר, איןמלכים
 ראשית להקדים ]צריך[ זו ליראה אמנםהרוממת
 התורה דרכי והוא הדעת, ועומק מבחרדעת

 ובדרך ה' יראת שהוא ודקדוקם בפרטםומצותיה
 חיל אשת שמים מלכות מדת שהיא היראהפרט,
 והיא והעבודה, התורה על שנדרש בעלה,עטרת
 אלי' טפל כנ"ל הדעת כלל אזי שבע"פ,תורה
 להגות והעבודה התורה דרך ועיקר קודםוהפרט
 וליחל ולקיים ולעשות לשמור ולילה יומםבהם

 ולנקות לזכך ואקיימנה, לידי יבא מתיולצפות
 לאצילותה למקורה לשוב הנפש אתולטהר
 להאיר נתנה אשר לאלקים ושרשה מחצבהלמקום
 בצחצחות ונצחים לנצח הנצחיים החייםבאור

 אמן.מצוחצחים

 כל ולאו עמוקים, הדברים כי זה בכלוהארכתי
 השמלה את ופרשתי דא סבילמוחא

 ורום ועומק וקומה ורוחב באורך החבריםלעיני
 לחקור ולהשכיל להבין ואולי האי וכוליותחת,
 התורה שרשי לדעת מכונו על יוצר להושיבבהם

 דשמור, וברזא דזכור ברזא ופרט בכללהנדרשת
 בפ' שכחבנו מה ועיין ושכינתי'. קב"היחוד



 החייםלעץ קטו( )עמ'הוספות ודרךהקדמהשי

 אור, ויהי אור יהי אלהים ויאמר במאמרבראשית
 אשר יה"י, בתיבת וכלל ופרט כלל על שםהנדרש
 כידוע, התורה רושם שהם העולמות כלכמעט
 ופרט כלל דרך על ומשתלשלים מתנהגיםכלם
 היא בכללה היו"ד כי יה"י, כתיבת המרומזוכלל
 הוא הה' ואח"ז כלו, הכלל נכלל ובהחכמה
 אמור פ' )עיין הפרטים וכל זו"נ מוציאההפרט
 נכון(, על הכל ותמצא ת"ל שם ובביאורנובזהר
 י"ה של והפרט שהכלל יה"י של בתראה י'ואח"ו
 מה כל אור יהי ב', י"ו שם וז"ל ביו"דנכללו
 ואמא דאבא רזא על יה"י נפיק דא ברזאדנפיק
 למהוי קדמאה לנקודה אתהדר ולבתר י"ה,דאיהי
 שם ואמרנו ע"כ אחרא למלה לאתפשטאשרותא
 והה' או"א על הנרמז יה"י מן י"ה כיבביאורו

 ז' שהם זו"נ גם הפרט מצטייר בה הפרטהוא
 אתהדר נוקבא מלכות הוא כחרא וכללנקודות,
 ויורדת בה מתלבשת שהחכמה קדמאהלנקודה
 הבריאה לכל שם ומתפשטת שלמטהלעולם
 כל העולם וכל דבריאה עתיק שםשנעשית
 אי ]וזה בה ונכללו אותה מלבישיםהפרצופים

 הבריאה הנהגות שכל הפרט, כעין אלא דןאתה
 חותם היא הבריאה כי אצילות, פרטכדרך

 דר' בכפתא בכוונת בסידור ועייןאצילות[
 ולא לנפשך מעדנים ותשכח היטב ועייןישמעאל,

 כזה. עודנאריך

 אמנם ד"ה בא, ]פרשת ב מג, )זח"ב שםועוד
 בין אחי אמנם תכלית[(: תבין ביןאחי

 ובג"כ שאמר במה המאמר כוונת תכליתתבין
 וכו'. עלאה דחכמתא ברוא ארבע כלהו כלילקרא
 המוחין הם שהפרשיות הגם אשר בזהומורה
 אנחנו לארבע, ומתפרדים המקיפים הםוהבתים
 פ' קדש בהתחלת כמקורם וליחדם לכריןצריכים
 אשר כאחד ליחדם רזעיר כחכמה שהיאראשונה
 עלאה דחכמתא רפא מן יהלכו קדוש ממקוםכלם
 שביאר וע"ד דא"א, דדיקנא מזלא א"א יסודהוא
 וע"ד חד, כלהו ה' אלקינו ה' ק"ש ביחודלהבא
 ואע"ג חד. אינק איך שמהן תלת הא אחדאקרי
 למנדט וכו' אלא חד אינת לאו אחדדקרינן
 תלתא ואיהו חד איהו קול וכו' אחד אליןדתלתא

 כו' דקול ברוא חד וכלהו ומיא רוחא אשאגוובין
 חד דאינון גוונין ג' וכו' אלקינו ה' הכיאוף

 דרך ומורה ומטעים האריך הקדוש איךהרי
 הגם השלמות, האחדות העבודה דרךהיחוד

 וסעיפים וסניפים וענפים מדרגות תראהאשר
 יתפרש לא שונים, מכלים בכליםמתפרשים
 אחר ושרשם אחדותם יעזבו ולאמציאותן
 הכל ישובו שם האחד ושרש ממקורפרישתם
 שם הולכים שהנחלים במקום בסוד אחדלשרש
 מתפרדין ענפין שתראה והגם ללכת. שביםהם

 שהוא הקול דוגמת האחד בשרשם אחוזיםאמנם
 אחד קול הוא עכ"ז מים רוח אש שונים כליםמג'
 העובד צריך וכן ח"ו. ופירוד קיצוץ ביניהםאין
 לעלות ומחשבתו דעתו לכוון הקדוש עבודתכל
 פרשתן ובד' שבציצית חוטין בל"ב המצותבכל
 ליחוד אחת בכוונה הכל וכדומה דתפיליןובתים
 בשכלו לשוטט שצריך הגם ושכינתי'.קב"ה

 וב"ש ב"ה בשמותיו דנרכאין ברובייומחשבתו
 אתוון וזווג צרופים בכמה אמת באחד ליחדלצרף
 הכוונה להחזיר צריך כ"ז עם שונים, וגופיןבכלים
 חד הוא דכלא למנדע משכיל בשכלוהשכל

 משם אשר ראשונה נקודה שרש עללהעמידם
 דברנו אשר העבודה שרש וזו הדרגין.נתפשטו
 )ועיין וכלל ופרט כלל בענין וארא בפ'למעלה
 סודות תמצא ושם ד"ס ד"ו בס"ת בראשיתבזרח

 ב' ט"ז בראשית ובפ' דדעת, מרזאנעלמים(
 ממנו אשר השרש הוא הכלל כי אור. יה"יבפסוק
 יה"י מן די' ברזא והוא יצא, וממנו הפרטנתפשט
 האחרון הכלל בתראה וי' הפרט, הוא והה'אור
 ר' כי דר"י, בברייתא ישמעאל ר' לדעתוהוא

 וכו', כהנא ישמעאל בסוד דחסד ברזאישמעאל
 אל בחסד ולהשכיל להבין ומצרף ובוחןוחוקר
 וכלל. ופרט כלל בדרך התורה דורש היום,כל
 ושרש כלל. בחרא גי' הפרט והה' הכלל הואוהי'
 כל האחדות כולל שהוא היסוד על ירמוזכלל

 שהוא הפרט בתחלת והמדות והצנורותהאברים
 דר"י בריתא מכוונת כידוע שמים,מלכות
 לאלפי' ומתפשט המתרבה הוא והפרטבסידור.
 וגלגול הזמן לפי משתנים שונים כלים~רכבות



שיא טוביעשה קטז( 30מ'היספות מרעסור

 עם כרב כרזא מתרנה מלכות מדת לפיהמערכת,
 אחד לשרש לכלל חזר ולבסוף מלך,הדרת

 הבחי' כל להקטין ענוה עקב ששורשו ר"עוהנה
 מ"ש )עיין חטא ויראת ענוה מדתמגודל

 הי' העומר( ספירת מוצער וכידוע ל"ד,בראשית
 איהו רב דאיהו ומאן ורבוי, ומעוט ברבוידורש
 חיי בפ' מ"ש )ועיין רב הוא זעיר ודאיהוזעיר
 בסוד חג"ת, הוא הרבוי וסוד ויחי(. וכפ'שרה

 שלשה רבים שנים ימים פ"ק קמא בבבאמאמרם
 ימים עיר על תצור כי בפסוק ר"ג בלק פ')ועיין
 הענוה ומגודל רפב"י(. הקדוש בדרושתרבים

 מרבה והרבוי השפע מתרבה יותר עצמוושפלות
 ובעירובין שבועות במסכת דוק הכלל מןיותר

 ותדע ותבין ותשכיל ור"ע ר"י שביןהחילוק

 מספר לאין זהר מאמרי כמה והולך סובבועד"ז
 היטב ותעיין ונפש, בלב דעבודהברזא

 מתרפק הזה הקדוש האיך ותראה הזהבמאמר
 טעם להטעים חיפוש אחר בחיפושומתלבט
 בזה ודי באחדות, הרבוי וטעם ברבויהאחדות

 אחי תביןובין

 בריש בקונטרס בראשית בפ' בזהוהארכנו
 בפליאות לשם בביאורינו דמלכאהורמנותא

 ת"ל.רבות

 בראשית, ]פרשת צבי עמרת בס' הנדפסהוא
 דנן והענין דמלכא[, הורמנא ברישד"ה
 דאזדרע. כיון בד"ה בראשית[ ]פרשת שםנתבאר

 קטזעמ'

 נקודת להשיג התורה כל הולך סובב זהועל
 אוצרו. היא ה' יראת שמים, יראת הואי'...

 כ"ט(: דף תולדות )פ' הצחק חקל בס'וכתב

 נסה אשר אמר זצוק"ל העב"ם הק'רבינו

 אשר וראה ראשו, שערות כמנין עבודהדרכי
 עכדה"ק. ית"ש, ה' יראת הוא המוכתרהדרך

 חקת, ]פרשת א קפב, )זח"ג צבי עשרתוכסי

 . הקודש[( רוה דאקרי וכו', רוחא מאןד"ה

 משמרא והמרא הקדחם ממורי שניעתיוכאשר

 חכם, ולא נבל עם הכתוב בפירושמלובלק
 כי הכימו, ולא אורהתא דקכילו עמאומתרגמינן
 דקבילו נבל עם וזה החכמה בנובלותמחזיקים
 בעיקר להחזיק חכימו ולא הנובלות, סודאורחתא
 לחכמתו קודמת חטאו יראת סוד דלעילאחכמה
 כל חז"ל רמזו וכן ישק. ושפתיים עכ"דדייקא.
 לסוד הימנו, טונה נבל"ה דעת בו שאיןתלמיד
 חכמה הדעת ממשיך אינו אם הזה,נובלות
 יראת סוד תתאה דחכמה בעליה להחיותדלעילא

השם.

 צא ע"ה... דוד מלכת להחמיד שמצינוכמו
 הללו... ובמזמור נפשי ברכי במזמורוראה

 ויחי, ]פרשת א רלג, )זח"א צני עמרת בס'וכתב
 והנה . כתוב[( באתגליא דאיהו ובג"כד"ה

 בקרבו לבו המתלהב ה' עובד דרך כי לך דעאחי
 שמא לשרת לעמוד יה שלהבת להבהבאש

 העולם ועד העולם מן לשמש כחדאושבתא
 בגודל בו בוער אשר שלהבת להבת האשמגודל
 לעובדי הידוע אדכה אחרי' שאין אהבהתשוקת
 תיכף הנפש, כלות עד לה' מס"נ באמתהשם
 נר"נ בחי' כל לכלול צריך רצונו ובעליותבעמדו
 בנפשו ויכללו אחת, נקודה על להעמידם כליווכל
 ביטול ממש עד אכריו וכל ונשמהוורוחו

 להלל להשמיע לפומא בלבו ומוציאהמציאות.
 ובהבל בדבור נכללים ויהיו יסף, ולא גדולבקול
 לבדו. לה' בלתי יהיו הדרגות כל הראשונהפיו

 בדבור גדול בהתלהבות בדילוג וקוראואומר
 אלא אמר, למאן אמר ולא הללוי'הראשון
 וכו'. קדישין הדרגין כל הללו השמיעובכללות

 א"ל זצוק"ל... מהרד"ב הקדוש בכתבימבואר
 ראשונה מדה שהוא ק"ו לה... נא רפאנא

 התורה. מדותמי"ג

 רבים במקומות זו בהקדמה משתמשרבינו
 מגיד בס' כעצמו שנתב וכפיבדרדקיו,

 מדות( הי"ג כללי קיצור התלמוד, )מבואתלימה



 החייםלעץ קטז( )עמ'הוספות ודרךהקדמהשיב

 שבתורה דהי"ג מרבותינו דהמקובל ודע]ד"ה[
 הן בהן, נדרשת שהתורה מדות י"ג היינושבע"פ
 ת"ד רחמים של מדות הי"ג לעורר מפתחותהמה

 א"ל מדת מעורר ק"ו האדם בלמוד היינוקדישא,
 והוא כולם וכן רחום, מדת מעורר ג"שוכשלמד
 שמשה זצוק"ל מהרד"ב הקדוש הרב מ"שהנרצה
 הש"י שישלח לה נא רפא נא א"ל ביקשרכינו
 ק"ו שילמוד הש"י לו והשיב אייל, ממדתרפואה
 להשכיל המתבונן מחויב ממילא וכו' ירקואבי'
 בג"ש וזה בק"ו נלמד כזה דבר למהבתורה
 זו מדה להתעוררות צריכין בכאן כיוכיוצא,
 מיוחדים במקומות אצלינו ויש אחרת מדהובכאן

 לתורה. פנה והוא זה בענין נחמדיםדרושים

 לימוד ואופן הענין לביאור דרשות כמהונביא
זה

 ע"ד ב דרוש ד מא' )ניסן, יששכר בניבסי
 ק"ל האדם בלימוד לנו והנרצההרמז(.

 לחסד. מתהפך בדין נתון ח"ו הוא אפילווחומ"ר
 זצוק"ל מהררתך הקרתם ההב מ"ש ע"פוהוא

 רצה ]הנה וכו' לה נא רפא נא א"ל משהשביקש
 )אגד"כ([ א"ל ראשונה ממדה הרפואהלהשיג
 מדת עי"ז ויתעורר ק"ו למוד הקב"ה לווהשיב

 והבן.א"ל.

 וחומר קל דנין אין . ד( אות ו מא' )סיון, שםעוד
 כתב( קל"ב דף שבת ברש"י )עייןמהלכה

 מדות בי"ג לידתה שבע"פ תורה ניתנהדלא
 התלמוד מבוא תעלומה מגיד גם ]ראהעיי"ש
 ק"ו דנין אין פיסקא ד"ה המשנה, כלליקיצור

 בחי' שבע"פ תורה להיות תתבונן הנהמהלמ"מ[.
 הזהר בהתחלת ועיין זקן, לה אין ואשהנוק'

 מה וכו' החוחים בין כשושנה חזקי' ר'במאמר
 ישראל כנסת אף וכו' עלין תליסר בה איתשושנה
 מדות י"ג היינו דרחמי, מכילן תליסר בהאית

 נמסר זה הנה כהן נדרשת שבכתבשהתורה
 של מדות הי"ג ידן על לעורר שבע"פבתורה
 דבר בתורה, מקריי דבר שאין היינורחמים,
 מדת לעורר צריכין כי הוא וחומר בקלהנלמד
 הנלמד דבר וכן רחמים, של מדות שבי"גא"ל

 כיוצא וכן רחום מדת לעורר מפתח הואבג"ש
 הקרוש הרם מ"ש לדוגמא לך ואבארבאינך.
 שביקש זצוק"ל ממעזרימש בער רובמוהר"ר
 הקב"ה השיב הנה לה, נא רפא נא א"למשה
 וחומ"ר ק"ל שידרוש היינו וכו', ירק ירוקואביה

 ידוע כבר והנה ד( אות יב מא' )תשרי, שםכערד
 אשר רבותינו קבלת כ"פ מ"ש ע"פלך

 המה הן בהם נדרשת שהתורה מדותהי"ג
 של מדות הי"ג ולפתוח לעורר מכווניםמפתחות
 בלימוד האדם שימדוד ומדה מדה וכלרחמים,
 בגבהי המדה כנגדו מעורר שבע"פהתור"ה
 רחו"ם א"ל שבכתב בתורה המבואריםמרומים
 מהרד"ב הקהוש החמיד הרב וכמ"ש וגו'.וחנון
 רפא נא א"ל ביקש ע"ה רכינו משה אשרזצוק"ל
 וכו', ירק ואביה ק"ו שילמוד הש"י השיבווכו'
 המדה הוא א"ל שם ידעת וכבר א"ל. יעוררעי"ז

 כל א"ל חסד מ"ש והוא מדות הי"ג מןהראשונה
 הק"ו וע"י ימוט בל עליון חסד הוא כיהיום,
 מעוררים נדרשת שהתורה הראשונה המדהשהוא
 )פ, עדותיך דרך בס' גם ]ראה עליון. חס"דא"ל,

 לומר([. ואפשר ד"ה ח, פס'א

 דרכינו זה ..והנה ז(. אות ב מא' )אלול, שםעוד
 אשר בחורתינו הוא במקרה לא כי היוםכל
 וכיוצא בג"ש ואחת בק"ו נלמדת אחתההלכה
 דהנה נפלאה. בחכמה הכל הוא אבלמהמדות,
 תורה הם הלא בהם נדרשת שהתורההמדות
 מדות להי"ג מכוונים והמה מסיני נמסרושבע"פ
 דהיינו שבכתב. בתורה הנכתבים רחמיםשל

 )ועיין א"ל מדת מעורר ק"ו מדת האדםכשילמוד
 משה הנה אמר זצללה"ה מהרד"ב הקרושבכתבי

 רצה הנה לה נא רפא נא א"ל אחותו עלשהתפלל
 ירק ואביה הקב"ה לו השיב א"ל, מדתלעורר
 א"ל(, מדת ויתעורר ק"ו למור היינוכו',

 באינך וכן רחום מדת מעורר ג"ש אדםוכשילמוד
 הנה כנ"ל, ונגזר עונות ח"ו לאדם כשישוהנה
 זה רחום ומדת רחום, מדת מעורר ג"שבלמדו
 אפילו ישחית, ולא עק יכפר רחום והואסגולתה
 במדת ישראל, שונאי על השחתה ח"וכשנגזר
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 ישחית. ולא עון יכפררחום

 קמט(: אות תשא, )פרשת מהרצ"א לקומיוכסי
 ילך אדנ"י בעיניך חן מצאתי נא אםויאמר

 וכו' לעונינו וסלחת וכו' עם כי בקרבינו אדנ"ינא
 ויש בקרבנו, ילך אדנ"י שבע"פ התורהרצ"ל
 בהן נדרשת שהתורה מדות י"ג שבע"פכתורה
 ותהי' רחמים. של מדות הי"ג לעורר מפתחותוהן

 מפתחות ע"י לעוררם פעם בכל ]בידינו[הסגולה
 וכו'. לעונותינו תסלח ועי"כשבידינו

 יזח דף שמתו, מי פ' )על תעלומה מנידובסי
 שריכה מקבצא"ל פעלים רב ]ד"ה[ע"א(

 הקיבוץ הוא מה להבין לתורה. פעליםוקיבץ
 מקבצא"ל ולא מקב"ץ הל"ל לפי"ו וגםפעלים,
 והנה בתורה, וחמורין קלין שדרש לפרשונראה
 שהדבר ונפעל פועל בבחי' הוא וחומר קלדרשת

 הנפעל. הוא ממנו והנדרש הפועל הואהמבואר
 מדות שבי"ג הראשונה המדה הוא ק"ו מדתוהנה

 מדה א"ל מדת מעורר והוא נדרשתשהתורה
 רב נק' ע"כ רחמים, של מדות שבי"גהראשונה
 לתורה פעלים וקיבץ שריבה א"ל מקבץפעלים
 הוא א"ל מדת והנה א"ל, מדת מעוררים ידםשעל
 יש ע"כ בתורה. כלולים וכולם הראשונההמדה
 ע"כ א"ל, פעמים י"ג תיבין ת"גבתפילין

 מדת לעורר ק"ו שדרש בניהו אתכשמשבחין
 בהם אשר המדות שארי כל הה"ד ממילאא"ל,

 רידוע כהנים, תורת רב דבי בספרא התורהנדרשת
 ע"כ מדות, הי"ג ע"י כהנים התורת דרשתדעיקר

 כנודע. ישמעאל דר' ברייתא לפניונקדם

 : לך( אומר והנה ד"ה מ"ה )פ"א ברכה וה"רבס'

 את לך אומר והנה שנה[ ע' כבן אני]הרי
  גוערותיו שנעשו לנס זכה הנה לבבי. עםאשר

 שערות ענין הוא ידוע והנה לבנים,השחורות
 מדות י"ג הם קדישא ת"ד י"ג חיוורתא( )י"גהזקן
 מדות י"ג שבע"פ בתורה והנה רחמים.של

 המה הן וכו' ג"ש ק"ו בהן נדרשתשהתורה
 שבכתב, שבתורה הרחמים מדות י"ג נגדמכוונות

 רחמים. של מדות הי"ג לעורר מפתחות המהוהן
 א"ל, מדת יעורר ק"ו במדת האדם בעסוקהחנו

 המדות. באינך וכיוצא רחו"ם, מדת יעוררבג"ש
 שאמר בעת זצוק"ל מהרר"ב הקרוש הרבוכמ"ש
 הש"י השיבו לה, נא רפא נא א"ל רכינומשה
 א"ל מדת ויתעורר ק"ו למוד היינו וכו' ירקואבי'

 לעורר האדם יגרום כאשר בהיפך וכ"הכרצונך.
 להתכונן לו בנקל הנה רחמים של מדותהי"ג

 שהתורה במדות ויבין ישכיל כי התורה,משפטי
 הלכה ויכוין דבר כל מוצא מאין בהןנדרשת
 של מדות הי"ג כי בדרכי"ו, והלכ"ת וזהולאמתו
 שאמר כענין ית"ש, דרכי"ו נקראים הןרחמים
 לפי"ז והכונה דרכי"ך. אח נא הודיענימשה

 דרכיו ע"י לאמתה הלכ"ה תכרין בדרכי"ווהלכ"ת
ית"ש.

 אשר ותתפלא תראה הנה כ"ז שהורותיךואחר
 האיש כאשר בישראל קיים לטבעהוא
 בהלכה עיון ומקום ספק איזה לו יהי'הישראלי
 בתורה, יעיין אשר מושכל שכל באיזה אובתורה,
 זקנו אל ידו יושיט אשר הוא בטבעוהנה

 נדע לא ולכאורה צד אל מצד ויניעהוויכלכלהו
 כל דהנה הוא אך הזה. הקיים הטבע נמצאמאין

 נדרשת ומהתורה מדות בי"ג הוא התורהמפתחות
 מעניני דבר באיזה יספק האדם כאשר והנהבהן,

 הדבר נלמד מאין נודע שלא מחמת הואהתורה
 כן שאין מה נדרש. הוא מדה ומאיזה בתורההזה

 הכל ידע נדרש הוא מדה מאיזה לולכשיתודע
 הצל מה חו"ל ודרשו צל"ך ירי כתיב והנהע"כ.
 עושה שהצל וכו' שוחק הוא שוחק אתה אםהזה

 הפעולה כפי צלך ירי כביכול כך האדם,תנועת
 תתבונן וע"כ למעלה. תתעורר כן עושהשאתה
 האיש יעיין אשר בעת בישראל לטבעשהוא

 יניע הנה  השין, לו ויספק מושכל באירההישראלי
 צלך י"י הנה ועי"ז ת"ד י"ג עיונו בעתהזקן

 יתעוררו ועי"ז רחמים, של מדות הי"גיתנענעו
 בהן נדרשת שהתורה מדות הי"ג האדםאל

 בתורה. הזה הלימוד מוצא מקום מאין לוויתודע
 תכוין בדרכי=ו והלכ"ת הציווי בכלל וזהוהכן.

 וכנ"ל. ית"ש, דרכיו ע"י לאמתההלכה

 אבן לת"ת חז"ל דדשת על שאמרתי מה הואתה



 החייםלעץ קטע( )עמ'הוספות ודרךהקדמהשיד

 את משים אדם אין אם כתיב(,)לח"ח
 במאמר ופירשנו לתורה זוכה אינו כאבןלחיי"ו
 פעם בכל אותו וקתרין גוזזך הצומ"ח והנההזה
 וז"ש אבן. כמו הדומ"ם משא"כ וצומח,וחוזר
 לו שאין כאב"ן, לחח"ו את משים אדם איןאם

 כי אופן[ ]בשום לתורה זוכה אינו הגזיזה,משפט
 מאין רחמים של מדות לי"ג הארה בו שאץ]כיון
 מהיכן נדרשת[ שהתורה מדות לי"ג הכנה בויהי'

 ת"ד הי=ג ע"י לא אם התורה דרכי לויתודע
 לחייו ]והמשים כנ"ל. בדרכיו והלכ"תשהוא
 שאין הדומם האבן מנהג בו שינהג היינוכאבן
 הניתנה התורה לקבלת הכנה בו יש אותו,גוזזין

 ירדוף אם לה מסוגל ב"י וכל לכ"י,למורשה
 שבתוך ]ההשלמות בכאן להאריך ואיןאחרי'[
 אגרא בס' ממ"ש לקוחות זה, בקטעאריחיים

 מ"א([ פ' מדרש )ד"ה תשא פידגלה

 ראב"ע תמיהת הוא זה אשר תבין לפי"זוהנה
 שערותיו שהלבינו שנה ע' ככן אניהרי
 התורה בלימוד שהפליג נראה מזה הזקן,שערות
 דבר כל מוצא לידע נדרשת שהתורה מדותי"ג
 רחמים של מדות י"ג נתעוררו ומזה התורה,מן
 דוגמא כביכול אצלו שנעשה עד קדישאת"ד

 זכיתי לא ואעפ"כ שערותיו, שהלבינועליונה
 וכו'. יצ"משתאמר

 בריתי ואת ]ד"ה[. לך פ, רכלה אגראובסי
 בל למד מכאן אבא א"ר יצחק, אתאקים

 הק"ו עוד, ובהעמיק האמה מבן ק"והגבירה
 מי"ג הראשונה המדה נגד הראשונה, המדההוא
 הגון שאינו אעפ"י רחמים, מלא זקן א"ל,ת"ד

 ח"ו זכות באין אפילו ממילא כדאי שאינואעפ"י
 ת"ד הי"ג מתגלה הק"ו וע"י מישמעאל ק"ונלמד
 תתבונן מזה אתכפיין דינין וכל גמוריםרחמים

 שלא הישמעאלים מנהג אשר עליונהשבהשגחה
 בזה. ודי ק"ו. נלמוד מהם כי זקנם, פאתלגלח

 ר' תני שאמר(: ובמדרש )דייה מקץ פ, שםועוד
 שכתובים ק"ו מעשרה אחד זהישמעאל

 כ"פ מאמרינו קדם כבר סידורם. עי"ש וגרבתורה
 בכין ישתב"ח, ובכ=ן בשבת אומרים שאנובנוסח

 להורות חסד י"פ "שתב"ח חמ"ד, ע"בהוא
 שיעור לפרצוף מנקודה החס"ד מדתהתפשטות

 ק"ו מדת ידעת כבר והנה עשרה. שהואקומה
 א"ל ושם מדות, שבי"ג א"ל שם נגדהוא

 ע"כ היום כל א"ל חסד חס"ד, הואבעולמות
 החסד להתפשטות בתורה ק"ו עשרהתמצא
 הנה המדרש בדברי תדקדק ואם קומהבשיעור
 אבל בזמן, הכתובים כסדר שלא אותםסידר
 והמשכיל קומה, שיעור כסדר שסידרםהנראה
 הדין כי בראותם ישורון השבטי הנהיתבונן.
 שהוא א"ל מדת לעורר כדי ק"ו עשו עליהםמתוח
 שהשיב מה תמצא תה בעולמות. הנשפעחסד
 הי' האיש כוונת . יוסף בית על אשר האישלהם
 החס"ד, לעורר בכדי מדבריהם ששמע ק"ועל
 שאעשה הוא כן כדבריכם עתה גם להם אמרהנה

 נקחם. תהיו שאתם במה חסדאתכם

 עפ"י( עוד ויאמר )ד"ה ויקרא פ' שםועוד
 ק"ו דן משה שהי' משה אלויקרא

 נאמר לא הכי דמשום לדעתי ונראהבעצמו
 הי' לא הקריאה דסיבת להורות בקריאההשם

 דלתתא מאיתערותא רק דלעילאמאיתערותא
 יראיו רצון והש"י כנ"ל ק"ו דן שהי'דמשה
 נגד שהוא ק"ו למוד להתבונן ויש . והבןיעשה,
 וכו' אל ויקרא נאמר ע"כ מדות, שבי"ג א"למדת
 מדת על לרמז א"ל ויקרא רק י"י ויקרא אמרולא

 שלמד הק"ו ע"י שהתעוררא"ל

 הקדשים תרומת כל ]ד"ה[ קרח פ' שםועוד
 כללה זו פרשה של מחיבתה פרש"יוכו'

 מדרש והוא באמצע ופרטה בסוף וכללהבראש
 לפי הוא וכלל ופרט כלל לפע"ד אבינךחז"ל

 קרכן כעל סדר )לפי חסד ור"כ מדת נגדהחשבון
 ממדת מתחילין הס כהונה בגדי ושמנהאהרן(,

 הדבר. נודע ונקה, עד חסדורב

 ט(. )אות ב מא' שבתות, מבשכר שני עודוראה
 ה( )אות ז מא' תשרי, ה(. )אות גמא'

 ופרט כלל יד )אות ה מא' אדר ו( )אות יומא'
 שנ אות שפרוש אגמיא חסד(. רב מדת נגדוכלל
 אגרא שנב. ואות רחום( מדת נגד שוה)גזירה
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 דסמיכי. ג אלקים ברא ד"ה בראשית פ'דבלה
 גמ' ד"ה ה, פס' ע"א י"ב בסוטה ד"ה ד,פס'
 אחד. מקום אל ד"ה ט, פס' דיין כל יו"דשבת
 ביאורי נח פ' למינהו נאמר לא ד"ה יא,פס'

 פרי ההיד נ"ח תולדות אלה ד"ה רבה,מדרש
 )כנין כני יחנך אלקים ד"ה מקץ פ' חיים עץצדיק
 כלל ב"א אר"י ד"ה וארא פ' וחנון(. מדת נגדאב

 בנך באזני תספר ולמען ד"ה בא פ' וכלל.ופרט
 בהר פ' אני. חנה כי ושמעתי ד"ה משפטיםפ'

 ד"ה קרח פ' דת"כ. בבריתא להתבונן ישד"ה
 דנדים ככה. יי' עשה מה על הנה תתבונןעוד

 לקומר יב(. אות ה, )אות הש"ס בפירושינחמדים
 )אות ואתחנן פ' קצג( )אות פנחס פ'מהתצ"א

 בנתיך( שתי ואת ד"ה וירא )פ' השמטותרה(.
 ד"ה ע"ב טז דף )על בראשית מהרצ"אהנהות
 )על וירא וכו'(. אר"ש ד"ה ע"א סו דף עלכאמר
 וירא ד"ה ע"ב קו דף על מהרי ד"ה ע"ב קדף
 )על שרה חיי מדה"נ(. ד"ה ע"ב קיד דף עללוט.
 דף )על ויקרא כאמצע(. מדה"נ ד"ה ע"כ קכחדף
 על מאימתי תעלומה טגיד יוסי(. ר' ד"ה ע"אכא
 ועוד ד"ה ע"א ה' במיכא"ל. דאלו ד"ה ע"ב ד'דף
 רבי' רבי' אתיא ד"ה ע"א ז' ותדע. תשכילנ"ל
 ירושלמי בג"ש. הדבר נלמוד והנה ד"ה ע"בט'

 תנא. להך רס"ל ונראה ד"ה ע"א ג'מאימתי
 מקירו"ת לקיש בן ר"ש אמר ד"ה ע"ב י'מאימתי
 נמשכת שהרפואה ר"ש אמר בד"ה )עיי"שלב"ו
 ע"י שנמשכת לוי ר' ובד"ה רחום, מדת גז"שע"י
 א"ל כי דכתיב קשוט "ותרווייהו א-ל מדתק"ו

 וראה ישחיתך". ולא ירפך לא אלקיך י"ירחו"ם
 ד"ה ע"א כ"א שמתו מי אר"י(. בד"ה שםעוד
 ד"ה ע"ב ל"א עומדין אין וכו'. תוך תוךאתיא
 מ"ח שאכלו שלשה בליעל. בית לפני הכאכתיב
 וד"ה ב"נ, ר"ה וד"ה מנין, התורה ברכת ד"הע"ב
 דף הרואה התורה. ברכת לאמירת לך ישוהנה
 נרפה אבינו. יעקב ראה רב אמר ד"ה ע"בס"ב

 רח"ם כפולה )גז"ש מ"א פ"א פסחיםכאטולעטת
 )פ"א מו"ק ומ"ח(. מ"ג )פ"ג יומאארחמנ"ו(.

 מ"א(. )פ"ר סנהדרין מ"ח(. )פ"ב יבמותמ"א(.
 )פ"ז תמורה מ"א(. פ"ט ומ"ח. מ"א )פ"ובכורות

 כריתות ואמת(. מדת וכו' בכלל שהי' דבר -מ"א
 ריח מ"ג( )פ"ו שקלים גם וראה מ"ב(.)פ"ב

 תוך(. תוך אתיא גמ' ד"ה הקורא )פ'דודאים
 דבר כל קנב. אות ויקהל, )פרשת מהרצ"אלקומר

 חסד(. נוצר מדת רכו' בכתשהי'

 קיזעמ'
 תתמה יחודא ישראל... שמע עלאהיחודא

בשכמל"ו...

 לך ]פרשת א עת, )זח"א צבי עטרת בס'וראה
 שכתב: למנדע[( לך לך לי' ואמר ד"הלך,

 תתאה ויחודא עלאה יחודא בענין שכתבנו מהוע'
 ע"ח. בהקדמת כתבתי אשרנקונמרם

 : י"ב( פ"ג היחוד )מאמר התורה עמוד בס'וכתב

 כי זללה"ה ]מוהרצ"ה[ חותני מוריאמר
 רוחני. זיווג והוא הנפש, כלות הוא עליוןיחוד
 השם שיתכרך בשכמל"ו, אומרים אח"כאך

 המלכות, שיתקיים ועד, לעולם והמלכותוהכבוד
 עלית יחוד וע"י עליון. יחוד כמו בביטוללא

 זאת.נמצא

 ועד. ד"ה ו, מע' זוטרה רגל בס' מש"כוראה
 אברא הקב"ה. של לבושו ד"ה ל,ומע'

 בראשית פ' סח(; ארת בראשית )צירופידבלה
 פ' ; ד( )קטו לך פ' ; וכו'( ויבן יח, פרשה)ד"ה
 ומבן )ד"ה נשא פ' : שם( לך ונועדתי )ד"התרומה
 בכאן שרמז א"י )ד"ה מטות פ' שנה(;חמשים
 דמרקא אברא לחרא(. צבו )ד"ה מסעי פ'ענין(;

 קיא.אות

 קיחעמי
 הי*... הוא ע"ב(... רלט )דף פנחס בזהרעין
 לעולם יהיה הוא אתר: על צבי עטרת בס'וכתב

 שמפרש ר"ל וכו'. הוה הוא היה הואודאי
 הוה הוא הוי' הוא, הוי' שרש שמרמז הו"אתיבא
 מ"ש ונודע מיותר. הו"א תיבת לכאורה כיוכו'



 החייםלעץ קיט-קיט( )עמ'הוספות ודרךהקדמהשטז

 יצירה בס' נאמר עליו אשר הדעת בסודהאריז"ל
 עלי"ו וזהו עשר. אחד ולא עשר תשער ולאעשר
 שם ]עוד יבין והמשכיל וכו'. להוסי"ףאי"ן
 על לרמז בא הוא. דאורייתא דא דאילנאבזהר[
 סתם האלהים דאבא יסוד שהוא דזעיר הדעתסוד
 ומאין דאשיר, חכמה הוא סוף מאי"ן גבורהדא

 דעתיק גבורה הוא וכו'חק"ר

 צדיקים וגדולים במיתה, מששים אחדשינה
 קדושה. ניצוצות יותר מעלה כיבמיתתם

 לשם. ובהוספות מ-מא עמ' לעילראה

 קיח-קיטעמ'
 דבר כל להעלות הבעש"ט בשם שאמרומה

 ובפתיחה במס"נ... להעלות צריך .לשרשו
 יותר. בזה נאריך השי"ת בעזרתלפע"ח

 ד"ה התפלה, )שער הלולים קרש פרי בס'וכתב
 ]והוא התפלה( צורך כללות ענין ז'פרק
 בזה לך לבאר אחי רצוני לפע"ח'[ה'פתיחה
 אשר עולם, של ברומו העומדים בדבריםהפרק
 ההוה זרות המחשבות בענין מרבותיקבלתי
 אשר הגם ומנוסה ובדוק התפלה, בשעתלאדם
 יותר האפשרי היכולת בכל דעתו אדםמכוון
 שקבלתי מה אמנם וכו' המחשבותיבואו

 אותן אשר נ"ע סודות[ ]=מארי ס"סמרבותינו
 להתברר הצריכים הנצוצין הן הןהמחשבות

 ב"ה עלינו השם חסדי ומצד וכו' המלכותמסיגי
 והנה בתפלה, המחשבות כל נשלחיםוב"ש

 בקליפות, והם העולם זה בלבושימלובשים
 מהם להשליך ולבררם להעלותם אנחנווצריכים
 חשב וב"ש ב"ה כי למקורו הטוב ולהעלותהרע

 באים המה ע"כ נדח ממנו ידח לבלמחשבות
 לדבק רצונו שבהם הטוב כי המחשבותלאדם
 ויחודי וקדושה ברכות שומעים וכאשרבטוב,
 מכל החי ומכל נח תיבת בסוד הם גם באיםהשם
 לשרש יהיו, ונקבה זכר אתך להחיות תביאבשר

 וזכר בלהחיות המרומז יחוד ולשרשקדושה
 יהיו.ונקבה

 למקורם, אותם מעלים אנחנו איך אחיאמנם
 ובתחנונים בתפלה כוונתינו בכחהוא
 ואהבת ודבקות ובהתקשרות לד' נפשינובשפיכת
 כל של ונשמות ורוחין נפשין בבחינת כמוךלרעך

 הם זה ע=י כו' באצילות לכללם בי"עהעולמות
 של שמו ונתקדש ונתגדל יחי' עליהם וד'עולים

 האלה הברוריך העלאת אופני אמנםהקב"ה.
 המה הלא ושורשם, למקורם וליחדםלהחיותם
 יעלו ואיך חומרים גסים בלבושיםמלובשים
 לך, אומר הקדושה. שלהבת להבת אשלמקום
 לכתוב יכולה אינה כו' דיו הימים כל אילואמת
 שהי', מה ורחוק עמוק עמוק בזה רשות שלחללה
 ויקרא בפ' אמרנו באשר אומר בקיצוראבל

 אשר העולה בסוד רחבים בחדושים שםוהארכנו
 ואומר בכ"מ, בזוהר שם כמבואר המחשבותהם
 את והפשיט בפסוק שם שאמרנו מה בקיצורלך

 לנתחיה אותה ונתחהעולה

 בכלים מלובשים הם המחשבות אותם הנהכי
 איזה לאדם בא אם משל ודרךהנשברים,

 ממיני או בגדים ממיני מו"מ, מהותמחשבה
 המלובשת מחשבה לכל וישמאכלים,

 תכלית לאין עד המסתעפים לסעיפיםהמתפשטות
 אעשה מחשבה איזה לאדם שבא הן בחוש,כנודע
 הן בלמוד הן דבר איזה חדוש או פלוני,דבר

 זרים ענינים עוד תוליד הזאת והמחשבהבמעשה,
 ואתה במחשבתך, ועולים ופורחיםמתפשטים

 לכל מתפשטים ויורדים עולים והמחשבותשוכח
 עומד אתה אם ממש שוכח ואתה ופנה,עבר

 אשר עצמך ותתעורר תזכיר בעת אמנםבתפלה.
 אותן לכאן באו ומה בתפלה עומדאתה

 דעתך ותישב לפוש עצמך אחי תעמודהמחשבות,
 תיכף ראשונה סגולה והנה להעלותם. ומהאיך

 בעלי אוהביך ועם הדור בצדיקי עצמךלקשר
 בלי כי ישראל, נפש קישור באהבת ומדעחכמה
 אחר אופן בשום המחשבות להעלות תוכל לאזה

 כלים תעלה ואיך השבירה, תחת בעצמךשאתה
 ושם הצדיקים. בספרי כמבוארהנשברים,
 והשכל הרבה, בראיות בזה הארכנובדרושים

מסכים.
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 המחשבה לזכור אתה שצריך השניתוסגולה
 קודם במחשבתך שנפלהראשונה

 סעיפים וסעיפי וסעיפים לענפיםשנתפשטה
 כאמור העולם, בשטות ומלובשיםהשנואים
 תעשה ראשונה מחשבה והנה וכו'. שנאתיסעפים
 אותה שתפשוט ע"י אותה תעלה בזכרךכך,

 אשר הספירה כשורש אחיזתה ותדעמלבושים
 שמים מחשכה לך יפול אם משל דרך נפלה.משם
 כי תדע ההוה, כל מן בריות נהרות ימים ארץאו

 עולם וימים במלכות וארץ כת"ת שרשושמים
 דרך הנמשכים דאצילות קו חלקי ונהרותהבריאה
 מפי אמתית קבלה בדרכי אצלינו כמבוארהיסוד,
 המחשבה ואת לכשתביא והנה וספריםסופרים
 להעלותה לד' נפשך תשפוך שרשה, מאיןראשונה
 בטוב עצמך ותדבק הרע מאתה ותשליךלמקורה
 ידה על עולם עד עולם מן ותעלם בההגנוז
 ע"י או ידך על באו אשר הפגמים כלבתיקון
 רבינו בדברי באורך כמבואר ארה"ר, שלחטאו
 בשפיכת ראשונה המחשכה שתעלה ואחרכאן
 שפכי ונפשי בסוד מ"נ הנקרא והוא לד',נפשך
 כל מחשבה אותה תמשוך אזי לכך,כמים

 ידה על המסתעפיםהסעיפים

 כל לרבות בא ואת העולה, את והפשיטוזהר
 הוא עולה, ע"י התולדותהמחשבות

 מלבושיה 3שיפשיטנה ואז ראשונהמחשבה
 הנתחים גם תעלה ואז לשרשה, אותהויעלה
 וזה ראשונה עולה העולה מן המתפשטיןסעיפים
 היינו לאברהא יתה יפלג לנתחיה, אותהונתח
 הוויות זרות מחשבות ממנה המתפשטיןאברים
 מן הכל שדה, חייתו כל בער די איןהעולם
 וגם למקורם, להעלותם להתברר הבאיםהנצוצים

 עמך יעלוהם

 יום בכל והנה זה בפ' לקמן רבינו שנתברזה
 וכו', ונ"ח ברורים מתבררין תפלה ובכלויום

 התפלה כאותו שנתבררו הנצוצין ערך כפיוא"כ
 ע"כ וכו' בזו"נ שימשכו המוחין לערך יהיהכן
 שוה כוהתם כללות בדרך אשר אחי והבןראה
 רבינו, שביאר כמו דשבת או דחול שחריתתפלת

 הנצוצכם אותן שבאו אחר וללבן לברראבל
 צריך אתה מזולל, יקר ולהוציא לתקנםבמחשכה
 האוחרות הן והן להחיות אליך שבאו וליחדלכוין
 בכח אמת באחד תיחדם אתה הנשכרים,והכלים
 מתאמץ אתה אשר הקדושות אותיותצרופי

 ובזה ב"ה, שמותיו צרופי בהם למצואבתפלתך
 מרבותי י"מ כך והנה למקורם. מעלםאתה
 בהקדמתי, הארכתי התפלה כוונת עיקראשר
 לך שפתחתי כמו תעשה המחשבות עםאבל
 השם יחשו הארכנו. ובדרושים סדקית.כמחט

 אמן. ינפש בלב כאמתלעבדו

 והפשיט נאמר או ד"ה צו. )פ' ושהאל ביתובסי
 כי וכו', העולה את והפשיט העולה(.את

 עולה בשם יכונה המחשבה אשר אצלינונודע
 תמה בעבודה והנה רוחבם, על העולהמלשון
 היא הכבידה המלחמה אשר התפלה היאשבלב
 מחשבה לפעמים יפול אשר והמחשבה, הלבעם
 אשר זללה"ה הבעש"ט מן ונודע לעובדים,זרה
 המחשבה שבאה מדה מאיזו כי להעלותהצריך
 שבעת מכל או יראה מן או זרה אהבה מןאו

 ואגמים ונהרות וימים ושמים רקיע מןהימים
 שולח הכל את וצמחים, ואילנות וכרמיםושדות
 היא לאדם הבאה הזאת המחשבה כי הטוב.השם
 תיקון וצריכה כנודע, הכלים שבירותמן

 כי לכל נודע והנה לשרשה ולקשרהלהעלותה
 הזאת והמחשבה בלב, מחשבה תפוללפעמים
 עסקי בענייני וסניפים סעיפים עוד אליהתמשיך
 תיכף לבו האדם יתן לא אם הזמן והבלי אדםבני

 מאין ע"ד עליה דעתו יתן ולא המחשבהבנפול
 נאמנה ידע האמת העובד אמנם זומא. בןולאין
 שליחא והיא המחשבה היא האדם חייכי

 אבר בכל המשגיח הפרטיות בהשגחהדמטרוניתא
 והכל נדח, ממנו ידח לבלתי מחשבות וחשבואבר
 שלוחים טובה מתנה הם והן וב"ש. ב"המן

 העבודה בידינו נתן אשר עליון אלמעצת
 הנה מדרגתו. כפי ואחד אחד לכל הזאתהמתוקה
 באה מהיכן לידע נקל לנכון דעת מדעלנכוני

 עצמו מדבק ואז מדה, מאיזה הזאתהמחשבה
 פעולת לפעול תוכל ההיא המדהבשורש
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 שוכן הוא היכן אותו השם הודיע כיהרחמים,
 לבקשו ההיא בעת כבורו מקום ואיהבביכול
 התפשטות סוד והוא בו, ולדבקה אותולאהבה

הגשמיות.
 צדיקים גדולים לאנשים כ"ז כי אמנם אםוהנה

 וקימתם שבתם מחשבונים כלאשר
 ישבותו לא תמיד הלילה וכל היום כלוהגיונם

 לב בכל מעסקו כ"ע, לבורא נח"ר לעשותרק
 היא להם ובודאי היום, כל אל בחסד ומאודונפש

 לנו אבל יתברך, מדותיו מחלקי חלקהמחשבה
 אהנו שאין הגם לנו, יעוצה עצה נ"בהשפלים
 אל להשיבה המחשבה להעלות איך מה עדיודע

 עכ"פ מנהם אגחגו נופלים לא עכ"זמקורה,
 הבורא, מן פרטית בהשגחה וה כל כילהאמין
 הזאת, האמונה בסוד המלך אל באה הנערהובזה
 באמונתו וצדיק אחת על והעמידן חבקוק באכי
 האמונה בבוא כי הימין החיבוק והואיחיה

 ויגיע בזה ישמח מהבורא מושגח היותולשכלו
 המחשבות את מח" הוא ואז בזה, השםלאהבת
 זו שבירתן בסוד השבירה, בסוד שהיה במהההם
 האמת בדעת כולם את מח" ועתה מיתתן,היא

 באים המה ובזה לו, ואת היתה השם מן כישיהרע
 ברוחו ומושל חהו גדול. כלל תהולשורשן,

 עיר.מלוכד
 א"ע הזכיר בעת עומד שיה" הטובה העצהוהנה

 ממחשבת אחר בענין מחשבכיהוא
 ממחשבה לאחוריו ויחשוב ויחזירהתפלה,
 מאין לידע הראשונה למחשבה בואו עדלמחשבה

 אשר לכל נודע בי ה~ו. המחשבות המשךבאו
 אחרת, מחשכה אלי' תמשיך אחתמחשבה
 נקל אזי הראשונה המחשבה א"עובהזכיר
 ממנה, היא אשר המדה אל השורש אללהעלותה

 הבאים הענפים כל הזאת המחשבה תמשיךואז
 והפשיט וזהו נריר. רישא בתר וגופאמשרשה,

 אותה יפשיט המחשבה, היא העולהאת
 מדה מאתה בדעת וידע וגשמיותהמחומריותה

 המשך כל היינו לנתחיה אותה ונתחהיא
 איברים רמ"ח ג"כ יש במחשבה כיהמחשבה,
 ואבר אבר כל ואז כגוף, שיש הדברים וכלשידים

 נחת יעשה ועי"ו לשורשו ידובק המחשבהשל
 ולא וכו' ונתח בלשון נאמר וע"כ ליוצרהרוח
 בא אבל כתרגומו, לאבריה אותה ויחלוקכתיב
 מזה כ"ע להבורא שיש והתענש הנחת עללרמח

 שיודע למי דוקא שזה התניא... בספרעיין
 שמקושר מי אבל מצדו... איששההרהור
 מנפשו לו באה התאוה בתאוות,עדיין

 לבבכם... אחרי תתורו ולא יקחםהבהמיות...
 תצא... ובפי קדושים בפי דגלה אגראבספרינו
 מזה... סג[ עמ' ]פו, בהג"ה לעיל כתבהוכבר
 לא . ]ד"ה[ תצא פ' דקלה אג"א בס' דבריוואלו

 נדחים שי"ו את או אחיך שו"ר אתתראה
 מכל ונשמרתם מ"ש ע"פ ברמו לפרש ישוכו'.
 וכתבו וכו' ביום יהרהר שלא רז"ל ודדינו רע,דבר
 רבר אל ארם בהביט כי הוא הענין האמתחכמי
 נשמה בורא עי"ז אז חומד והלב ערוה החנורע

 פעולת כל )כי העבירה ע"י הנעשהלמקטרג
 והנה אותיות, ע"י הכל והמעשההמחשבה
 אל בשבירה נופלים ההם המחשבהאותיות
 נשמת דהינו ח"ו ציור מהם ונעשההקליפות
 רצון ע"כ לבוש מבלי לו א"א בר" וכלהקטעור(
 רודפת ע"כ בלבוש ג"כ להתלבש ההיאהנשמה
 ח"ו לטמאו דהחנו מעשיו בפועל להחטיאואחריו
 לנשמת גוף נעשה המעשה וע"י טהור, לאבמקרה
 שנפלו המחשבה אותיות ע"י הנבראתהמקטרג
 בלבוש לכסותה אחריו תרדוף שלא בכריבשבירה
 משארז"ל עוד ונקדים בפועל. בחטאוחיצוני
 עולמות, ש"י צדיק לכל להנחיל הקב"העתיד
 שלא בריתו השומר נק' צדיק המקובליםוכתבו
 חטא שלא צדיק שנק' יוסף כענין בקריחטא

 למקום בקליפה נופל בקרי החוטא כיבברית,
 עולמות ש"י נוחל הברית והשומר קר"י,הנק'

 דדין. כחושבנא דדץ חושבנאכקדודיה
 ומרנותינו הרק מחכמו וטקונל הוא ידועוהנה

 גמור לצדיק יבוא שלפעמים נפשנוחי
 ממנו בטלו שכבר אעפ"י במחשבתוהרהורים
 לו בא תה בקרבו, חלל ולבו העולםתאוות
 השבירה בסוד האותיות שנפלו העולםמתאוות



שיט טוכועשה קים-קיט( )עמ'הוספות מרעסור

 לענף שורש הוא אשר הצדיק והנה הקליפהאל
 בפועל ח"ו או במחשבתו שהפיל הזההאיש
 לענפי שורש הצדיק ולהיות הקליפה, אלאותיות
 מהקליפה האותיות אלו באים אזי ההםהאנשים
 דהחנו התיקת, אל מהשבירה אותם שיעלהאליו
 לעולם אותם להעלות צריך אהבה הרהור הואאם

 ואסור המדות. בשאר וכיוצא חסד, אהבתהאהבה
 ממחשבתו ולבטלו המחשבה זאת לדחותלהצדיק
 ממסגר לפדותו שכוי איזה אליו שבא כמודהוי
 דוקא זה אמנם ידים כב' דוחהו והואאסיר

 בקרבו חלל שלבו בעצמו שיודעלהצדיק
 אשר איש משא"כ מצדו, באים אינםוהמחשבות

 החומר, ובחומריות העולם בתאוות דבוקעדונן
 לחומריות שמתאווה שלו הם המחשבותהנה

 משוקע בעצמו והוא להעלותם יכול האיךהתאוה,
 אחרי תתורו ולא לקיים עצתו זאת א"כבחומר,
 )עיין ממחשבתו לגמרי המחשבה וידחהלבבכם

 נחומש(כ"ז

 להצדיק אלו בפסוקים נכון רמז בכאן יאמרהה
 שו"ר אחי"ך, שור את תראה לאהגמור

 בראחת או עיניו בראחת שחטא הסתכלותלשון
 שלו, הש"י שי"ו, או במחשבה, והלבהשכל
 לבחי' ש"י להוריד שגרם בפועל המעשהדהחנו
 הקליפה, אל שנפלו אותיות בחי' הוא והכלקר"י,
 ואתה במחשבתך לך שנפל זאת את רואהואתה
 מה"ם, והתעלמ"ת בקליפה נדחים אותםרואה
 ומתכסה מתעלם שאתה בטוב יודע שאתהרצ"ל
 אבידת ודאי זה א"כ גופך, תאוות בטלושכבר
 מעלה שאתה ע"י לאחיך תשיכם השב ע"כאחיך,
 חבירך בנשמת עלית אור יתוסף לעולמותאותם
 והתעלמת )גם ההיא האבידה לו נאבדהאשר
 לא רצ"ל תראה לא על דקאי כפשוטו, י"למהם
 כזאת תעשה לא ולדחות, להתעלם ותרצהתראה
 אותם שתעלה ע"י לאחיך תעובם השברק

 אליך, אחיך קרוב לא ואם לתיקת(.משבירה
 לו שרווחת מה לו להשפיע לך מתקרבשאינו

 לבקש עמך מחוכר ואשו ידעתו ולאאבידתו,
 מש"כ ידוע ביתך, חוך אל ואספתואבידתו,
 טוב שכד ותן השמתה-עשרה בפירושהארמ"ל

 דקוש"א עמהם, חלקנו ושים וכו' הבוטחיםלכל
 עמהם חלקינו עויהי' מבקשים אנחנו האיךרבה
 הארמ"ל מרן ופ" ח"ו, לזה כדאים אנו אץאם

 ואמרז"ל בגיהנם, וחלק כנ"ע חלק לו ישדכ"א
 לדעתי )והוא בג=ע תבירו וחלק חלקו נוטלזכה

 אשר את הקדחתה אל מקליפה מעלה הואכאשר
 בקדושה חבירו חלק לו ניתוסף חבירוהפיל

 את לו מחזיר הוא אזי בתשובה שבוכשתכירו
 רוצים אינם אשר צדיקים ו"8 שלו(, את לקחאשר

 חלק להם שנותנים והגם אחרים משלליהנות
 שאנו וזה אבידתו, לכ"א מחזיריםחבירם
 עמהם חלקינו ושים וכו' טוב שכר ותןמבקשים

 וזה בקיצור. מרן דברי ע"כ לי יחזירו בודאיוהם
 ואספתו כו' אחיך קרוב לא ואם בכאן,שיאמד
 אל האורות אותן שתקח דהחנו ביתך תוךאל

 שבתורתך התיבות כית"ך אל וגםנשמתך,
 אותו אחיך דרוש עד עמך והיהותפילותיך,
 עליך נאמן אחרים, משל תהנה ואל לווהשבותו
 והבן מזכיותיך. וכהנה כהנה לך שישלםהבורא

 קצרתיכי

 לא כרמך ופרט ]ד"ה[: קדושים פ' שםועוד
 הנה לדעתי. רחב ביאור צריך לזהתלקט.

 במחשבתו לאדם בנפול המדות מהעלאותידוע
 באה מהיכן להתבונן צריך אזי רעה אהבהאתה
 מאותיות הוא כרחך על הלזו, המדהלאדם

 מה וכן קדמאין. דמלכין הכלים משכירתהשכירה
 דור בכל בנפשותם החטאים אדם בני ע"ישנפלו
 גדול לצדיק אפי' הזאת המחשבה ובאהודור

 מתוהו לשורשם להעלותן גדול( לצדיק)וביותר
 קדוש ציור מהם להתהוות דמחשבה לרזאוחורבן
 בכל הזה והדמיון והבן. בראשית, מעשהבסוד

 לו בנפול להצדיק הוא אזהרה והנההמדות.
 כי עלי', כלי ממחשבתו ידחנה שלא כזומחשבה
 )עמ"ש וכו' רבא מצוה ומאי שבויים, פדיכןהיא

 ולקולנו וכו'(. והתעלמת וכו' תראה לאבפסוק
 מאוד יודעת שנפשו גדול לצדיק בדוקא הואעתה
 ממציאותו כמעט בטל והוא בקרבו חללשלבו
 עוה"ז תענוגי מכל ואבית עני והוא קונו,לפני
 ונחלה חלק שום לו שאין כארץ כגר קונולפני



 החייםלעץ קים-קיט( )עמיהוספות ודרךהקדמהשכ

 תשוקתו(, )היינו כספו טירת על" לבנותבארציות
 רעה המחשבה לו באת לא בודאי כזה אישוא"כ
 גשמיי דבר שום עם מקושר אינו הוא כימצידו,
 לו באת הזאת המחשבה בודאי ממילאבעולם,

 ממנה להתעלם חלילה ע"כ להעלותה,מהשבירה
 מקושר שהוא מי משא"כ להעלותה. רקולדחותה
 בהעלאת באלה יתעסק לא העולםבתאוות
 ממחשבות לו באת הזאת המחשבה כיהמדות,
 מחלל גירשה לא שעדיין שבו הבהמיותנפשו

 יתעסק האיך וא"כ ואדרבה, שבלבוהשמאלי
 בקוצים מקושר עדין והוא שושניםללקוט

 המחשבה יגרש גרש כלה תקנתו, וזהוחרולים.
 בה' ידידי כ"ז )עיין וכו' תתורו ולא לקחםהזאת

 ותבין(.התנהג

 והם אותיות היא הזאת המחשבה אעפי"כרנונה
 השבוים לאותיות יהי' תקנה ומהבשבירה

 הש"י הנה ממחשבתו, ירחם שהוא כיוןהללו
 הדבר שדוחה לטובה האיש כוונתבראוהו

 להשתקע שלא במחשבה יאריך לבלממחשבתו
 מחשבות החושב ית' הוא הנה ח"ו,בתיעוב
 אליו הקרוב גואל לו יזמין נדח ממנו ידחלבלתי

 במעלת כבר הוא אשר נשמתו ומשורשממשפחתו
 מהנאת עני והוא האלק", לפני ההולכיםהצדיקים
 אותיות את יעלה הוא בארציות, וכגרהעולם
 לכל נאמרה הזאת הפרשה והנה להש"י.השבירה
 כרמך ופרט נצטוו ולזה לההמוניים, גם בנ"יעדת
 תלקט לא בשבירה הכר"ם ממדות שנפל מההיינו
 אין כי המדות, בהעלאות לעסוק ההמונחאתה
 ומשלך כבהמיותך עדין שאתה כיון בזה עסקלך
 ולא ממחשבתך תדחנה רק הלזו, המחשבההוא

 ומהיכן וכו'. תתורו ולא עכ"פ ותקחם בהתעסוק
 מהקליפות, עלי' הזאת המחשבה לאותיותיהיה
 שהוא למי אותם, תעזוב ולנ"ר לענ"י אמרלזה
 י"י אני להש"י, יעלנה הוא בעולם וגרעני

 נדח ממנו ידח לבלתי מחשבות החושבאלקיכם
 לו אשר נשמתך שורש הוא מהצדיקים מיויודע
 המקבץ ברוך נדחך, את לגאול הגאולהמשפט

 ישראל. עמונדחי
 לבבכם על האלה הדבר" נא שימו וידידייבנח

 אורה שערי לכם ויפתחו פלאותותראו
 הדברים. עמוקים מאד כי ית"ש, הבוראלעבודת

 על האלה הדברים להבין ידו השיגה אשרומי
 העניינים יגלה לבל לפה יד ישים לאמתכונתם
 קרבת כי יודע אשר וריעיו לאחיו העמוקיםהאלה

 ותבונה דעת ילמדנו והש"י יחפצון.אלקים

 תעלה ]פן לך השמר ]ד"ה[: ראה פ' שםעוד
 רכל ז"ל הבעש"ט מ"ש עפ"י וכו',עולותיך[

 בעת ובפרט במחשבתו לאדם שיפולמחשבה
 המח"ז הוא ענין מאיזה יראה ות"תהתפלה
 להעלותה יראה אהבה מענין הוא אםההוא,
 אהבה זה הלא בלבו ויאמר ב"ה הבוראלאהבת
 מוטב הכלים בשבירת שנפלה החסדממדת

 בכ"י בטובו המחדש )וה"ס בשורשהלהעלותה
 לבקש האדם אל באת זה עבור כי מע"ב(תמיד
 יראה במחשבות הענין וכ"ה להעלותה.ממנו

 הבשק"ם עוד וכתב המדות. ושאריוהתפארות
 העיקר רק ממחשבתו לגמרי ידחנה שלאזצ"ל
 והנה להש"י. בשורשה להעלותה הש"י חפץהוא
 שבטלו לאדם רק אמורים הללו הדבריםכל

 תאוה דבר איזה בעיניו רואה ואפילותאווהיו
 חלל לבו כבר כי נמאס בעיניו נבזה הואלעינים
 תבוא ולאין מאין וא"כ היצה"ר, מתאוותבקרבו

 ניאוף הרהורי ההחנו הלז מחשבהבמחשבתו
 למחשבתו באת ע"כ והתפארות, כבודוכיוצא
 להעלותה ממנו לבקש הקליפה עמקימתוך

 דבוק עצמותו שכל לאדם משא"כלשורשה.
 רואות שכעיניו מה בכל ומתאווה העולםבתאוות
 שיתעסק מזה גדול שטות לך אין ולאיסור,להיתר

 בעפריות מלובש בעצמו והוא המדותבהעלאות
 חומד ולבו בעיניו שראה דבר אותוחומריות
 צריך כזה איש הנה ח"ו. גומרין מעשנה כלילהיות
 כהעלאת יתעסק ולא ממחשבתו המחשבהלדחות
 שהמחשבה כית יצליח, לא כי בשורשו דבראותו
 באה ומזה חמד ולבו ראו שעיניו מחמת לובאה
 לדבר כאמת משתוקק שאתה המחשבהלך

 לשורשה תעלנה ולאין מאין וא"כ הלזו,העבירה
 והש"י לעינים. התאוה בחומר דבוק שאתהכיון
 א"ס. נרוץ מצוררו ודרך השקר, דרך מאתנויסיר



שכא טובועשה קיא-קיט( )עמ'הוספות מרעסור

 חלק לו אין כי תעובנו לא בשעריך אשרוהלוי
 בעליות לעיל האמור עפ"י . עמךונחלה

 אם כגון לשורשן הדברים כל בהעלותהמדות
 הבורא לאהבת יעלנה אהבה איזה במחשבתונופל
 משבירת המחשבה לו באה כודאי כי החסדלמדת
 וכיוצא בקליפה ניצוצות שנפלו החסדכלי

 לאדם דוקא דכ"ז כתבנו וכבר אחדות,במחשבות
 לאותן בעצם מתאווה ואינו תאוותיושבטלו
 המח"ז לו באה מהיכן וא"כ הגופנייםהדברים
 בעוזרה להיות לו להתחנן אליו שבאת ע"כהזאת

 לא בשעריך אשר והלוי נוהו מהקליפה.להעלותה
 אינה אשר מחשבה איזה אליך כשנלוה רצ"לכו'

 בעסק מחשבתך בטלה ככר כי שכלךבהשערת
 הגופניות, בתאוות משוטטת מחשבתך להיותהוה
 היא כעת אליך הנלוית הזאת המחשכה כרחךעל

 רק ממחשבתך אותה תדחה לא ע"כלהעלותה,
 ומהו שבויים, פדיון הוא כי להעלותהתראה
 המחשבה כשתבין וג"ש שבויים פדית רבהמצוה
 לה תעזור רצ"ל תעזבנה אזי בשעריך אינההזאת

 ירושלים(, עזבו עמו, תעזוב עזוב מלשת)ויתפרש
 כבר עמך, ונחלה חלק לו אין כי הטעםומפרש
 רק אליך ובאת התאוות מהמון בקרבך חלללבך

 בעזרינו יה" הש"י ענמים מביןלפדותה

 עדיין הרבוץ האדם על בהיפך עורוירמיז
 עת ככל במחשבתו עוסק ואינובחומר

 עדיין דבוק הוא רק הבורא, בדביקותתמיד
 מח"ז לו כשבאה העולם, ותאוותבאהבת
 ממש, שלו הוא וכיוצא וכבור ניאוףמהרהורי

 כיון המדות בדביקות להעלות יתעסק האיךוא"כ
 לעזוב יראה ע"כ שכלו, בהשערת עדיין זהשאין

 אחרי תחורו ולא לקיים המחשבה אותהולדחות
 שאין כיון המדות בהעלאת להתעסק ולאלבבכם
 והלוי יתפרש וזה כמש"ל. עדיין בזה חלקלך
 לדבק שתרצה מה רצ"ל לא, בשעריךאשר

 אינה הוא אשר הבורא במדות הזרהמחשבתך
 באלה, עריין נסית לא כי שכלך  בהשערתעריין
 ולא לקיים המחשבה ותדחה תעזבנה מוטבאזי

 רצ"ל עמך, ונחלה חלק לו אין כיתתורו,
 נפשך כהארת עמך חלק עדיין לו איןהדביקות

 עינינו. יאיר הש"י בחומר דבוקלהיותך

 קבלה קמ(י )אות דפרקא אגראובש
 אל הבאה ורה מחשבה כלמהבעש"ט,

 הוא אם דהיינו לשרשה, להעלותה ישתדלהאדם
 ישתדל וכיוצא זנות הרהורי כגון אהבהמעניני

 מהיכן להתבונן )דהיינו החסד למדתלהעלותה
 ואהבה החסד ממדת הוא אהבה, מדת שורשהוא

 אל קדמאין ממלכין השבירה בניצוצי נפלווממנה
 האהבה בשורש א"ע לדבק לו טוב ע"כהקליפות,

 בשמות ויכוין קליפות שבתוך הניצוץ יתעלהואז
 והוי"ה א"ל שם כגון החסד למדתהשייכים
 ועין וכיוצא היראה במדת וכיוצא סגול(,בניקוד
 שכל אמרים[ לקורס שצ"ל ]נראה יקריםבליקוטי

 שזאת בעצמו יודע כשהאדם בדוקא הואזה
 הבהמיית נפשו מתאוות לו באת אינההמחשבות
 מתאוה אינו ככר טבעו שבעצם שיודע)דהיינו
 הזאת, המחשכה לו באת ואעפ"כ ההיא(לתאוה
 שורשה. אל להעלותה הוא הכוונה כרחךעל

 בהיתר תאוה בעל עד=ן הוא כשהאדםמשא"כ
 נפשו מתאוות לו כאח הזאת המחשבהובאיסור,
 להעלותה ישתדל ואיך בה קשור אשרהכהסחת
 מקושר כוחותיו כל עם והוא ונורא עליוןלמקום
 בעלית ישתדל לא כזה איש ממילאבסט"א,
 מדעתו רעה המחשבה תאוות לדחות רקהמדות
 וכו'. תתורו ולא התורה שצותה מהלקיים

 יראה הבעשקם תלבטי ברברי דבר עלהמשכיל
 הכוונה. הוא כךכי

 ולא בתורה מפורש שהדבר כעניי אניראמרתי
 אשר עיניכם ואחרי לבבכם אחריתתורו

 זונים אתם אשר דהנה אחריהם, זוניםאתם
 הוא כך ולדעתי מוכן. ואינו מיותראחריהם
 שלא היינו תתורו ולא מצוך שאני מההכוונה,
 תאוות בבוא תיכף רק הלב מחשבת אחרילתור

 דוקא זה ממחשבתו, הדבר ידחה בלבהמחשבה
 דהיינו אחריהם זונים אתם אשרבדבר

 אתם שעדיין תאווה מדבר הוא זרהכשהמחשבה
 אחרי עדיין נוונים כזאת תאווה אחרילהוטים
 הוא הזאת המחשבה א"כ הזאת, התאווהמחשבת
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 עסק לך אין ע"כ הבהמיית נפשךמתאוות
 ולא לקיים רק כמש"ל המדות בהעלאתלהתעסק
 שאין כזה בדבר הוא כשהמחשבה משא"כתתורו
 אחרי להוט אינך שכבר אחריהם, זוניםאתם

 לך באת הזאת המחשבה ממילא הזאתהתאוה
 תשתדל רק ממחשבתך תדחנה אללהעלותה,
 דהגם במ"א כתבנו ואעפ"כ לשורשה.בהעלותה
 יחשוב אעפ"כ כנ"ל, תתורו ולא לקייםדצריך
 היתה שממנה ההוא למדה השייךבשמות

 יבין. והמבין ביראה. או באהבה כגוןהמחשבה

 ה-ח(. )אותיות פקותיך דרך לס, ז,וההקדמה
 הזה בפרט שנ"ל מה לדעתחאת

 והוא בריותיו, עם בטרוניא בא הקב"ה איןדודאי
 הסתכלות ע"י באונס מחשבה איזה לאדםבנפול
 דע"ז הזה, מסוג אינו זה ודאי וכיוצא,פתאומי
 היינו וכו' לבבכם אחרי תתורו ולאנצטוינו
 תתורו ולא לקיים צריך הרהור לידו ח"וכשיגיע
 יזכירהו כאשר רק ממחשבתו, הדבר לדחותוכו'

 במחשבה מאריך והוא אסור ההרהור שזההשכל
 לצייר אפילו התורה מן האיסור הוא זהברצון
 אבל אסור. ברצון במחשבה התענוג שלהתענוג
 ותיכף באונס, במחשבה לאדם שנופלמה

 וכו' תתורו ולא יקיים והיצ"ט השכלשיזכירהו
 מצות ואדרבה עון, בידו ואין בחיים חלקויהי'
 הוא וזה מצותיו בחשבון תחשב וכו' תתורוולא

 הארץ את התרי"ם מלשון תתורו, ולא שלהפירוש
 ולחקור לחפוש המרגל שדרך מרגליםהיינו

 ולחפש לחקור שלא נצטוינו כןכמטמונות,
 ידחנה רק פתאומית הנופלת במחשבהולהאריך

 לו טוב ואזממחשבתו

 לי אחד פרט להזכיר באתי האלה הדבריםאחר
 בכתבי כתוב נמצא אשר את גילי,לבני
 בשעת לאדם בנפול שקה"ת הבעשיתתלמידי
 ידחהו אל רע והרהור זרה מחשבה ועבודהתורה

 הוא אם דהחנו לשורפיה, יעלנה רקממחשבתו
 אהב"ה בחי' מסוג שהוא וכיוצא מזנותמחשבה
 מדת היינו אמיתחת, אהבה למדת לשורשהיעלנה
 וכיוצא הגבורה למדת היראה מחשבת וכזהחסד,

 מהניצוצין הם כי התפאר"ת למדת בבנ"דבזה
 א"כ עלי', לצורך אצלו ובאו בשבירהשנפלו
 רק ממחשבתו רעה המחשבה לדחות א"צלפי"ז
 באופנים לשורשה שיעלנה עד להאריךאדרבה

 למשכילים.הידועים

 אדם, כל לפני כפשוטם הדברים שאין יחףתדע
 ל"ת המצות ח"ו תפול הנה כן תאמר אםכי

 שהדברים תדע רק נצטוינו אשר תתורו ולאשל
 חלל לבם אשר תמימים לצדיקים רק מגיעיםהללו
 אצלם בטלה כבר אשר בטוב ויודעיםבקרבם
 המחשבה לו באה מהיכן והנה והתאוה,החמדה
 כבר כי הרע יצרם מצד אינו זה בודאיהלזו

 המחשבה זאת ע"כ ולמתוק, לטובהפכוהו
 מי משא"כ להעלותה. באה השבירהמניצוצי
 הגם לתאוה ומתאוה בוער עדיין היצרשאש
 נטמנת בחובו התאוה אבל בפועל עושהשאינו

 הנה גשמיות, תאוות ולאיסור להיתרלהתאוות
 מחלק הוא התאוה זאת והנה שיעלנה תאמראיך
 מנוס אין כזה לאיש ע"כ שבקרבו, והחומרהרע
 המחשבה זאת לדחות תתור"ו ולא לקייםרק

 החסיר של התניא בא' זה כל )עיין בזכרותיכף
 ולא הפסוק פי' לדעתי וזה זצ"ל(. טהרז"שהגאון
 אח"ם אש"ר עיניכם ואחרי לבבכם אחריתתורו
 ולא אותך מצוה שאני מה רצ"ל אחריה"םזוני"ם
 תיכף ממחשבתך רעה מחשבה לדחותתתורו
 עדיין היא הזאת כשהמחשבה דוקא היינוכרגע,

 עדיין אחריהם זונים אתם אשר כאלוממחשבות
 הזה להענין ותאוה חשקות עדיין בתוככםשיש
 מצד הוא הזאת המחשבה א"כ במחשבתך,הנופל
 כזאת מחשבה הוא אם משא"כ הבהמייתתאוותך
 אצלך כטל שככר עוד אחריה זונים אינכםאשר
 להעלותה מוה טובה עצה יש או הענין, מזההיצר
 ובאה השבירה מניצוצי הוא המחשבה כילי"י

 עלי'.לצורך

 רק גמור צדיק אינו אפילו להתבונן ישלפ"ז
 יודע במרהיבתו הנופלת העניןשבאותו

 ג"כ הוא ע"כ לזה, תאוה לו שאין בטובבעצמו
 להתעסק למשכיל ומהראוי השבירה,מניצוצי
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 ותבונתו שכלו כפי עליהבצורך

 המחשבה בעליית התעסקות עיקר הנ"ל לפיהנה
 אבל קורא, י"י אשר להשרידיםהוא

 ולא לקיים רעה המחשבה ידחה ההמוןלפשוטי
 לחשוב מהראוי הדחיה אחר אעפי"כתתורו
 כפי ענין לכל לעלי' הצריכים השמותולצייר
 אל השם יצייר אהבה במחשבת דהיינובחינתו,
 יראה ובמחשבת סגו"ל, בניקוד הוי"הוהשם
 וכיוצא שב"א בניקוד והומה אלקים השםיצייר
 ככתובים הם וכבר להאריך, הצורך מן איןבשאר
 נזה די וכעת בזה עמוקים דרושיםאצלינו

 עמנו אלקינו י"י יהילמשכיל,

 ה(. ד אות המחשבה )חלק לה מלית שםעוד
 עם בטרוניא בא הקב"ה אין כי ידידיודע
 שיחשב ית' הבורא על לחשוב וחלילהבריותיו

 מחשבה איזה פתאום בפתע שנופל מה לעוןלו
 מסיר ותיכף ועריבותה העבירה בציוררעה

 ואונס לאונסו הוא כ"ז כי ממחשבתו,המחשבה
 האדם כל שמחויב אמת )הן פטריהרחמנא
 ומחשבתו מוחו ולקדש הפעולות כללעשות

 לא ואז בהכלית ברע למאוס שיבא עדואיבריו
 האדם יעשה מה אעפ"כ אכל הרהורים, לידייבא

 כרצון מהרהר כשאינו זו למדריגה עדיין זכהשלא
 י"י יחשוב לא לאונסו במחשבתו הדבר נפלרק
 מאריך ואעפי"כ אסור שזה כשנזכר רק עת(לו

 במחשבתו, העבירה עריבות ומצחרבמחשבה

 מאריך רק העבירה לעשות מחשב אינואפילו
 הפר חוק עבר זה הזנות, עריבות ציורומחשב

 כשנזכר תיכף ויח" האדם יעשה זאת רקהתורה.

 ולתורה, ולאהבה ליראה דעתו יסיח עכירהשהוא

 לקחם ויכוון ממחשבתו רעה המחשבהוידחה
 וכו'. התורוולא

 מחשבה כל להעלות יודעים י"י בסודוהכאיב
 אהבה כמהשבת דהיינולשורשה,

 לזה השחכים הקדושים השמות יחודי ע"ייעלהו
 למעיינים הדברים נודעו ואשה, החסדלעולם
ש הכש תלטשיבספרי  כתבנו וכבר מות 

 אם הזה בענין א"ע האדם יונה שלאבהקדמה

 וחומרותו העולם ותאוות כחמדת קשור עדייןהוא

 הענין יסיר רק סגולה(, ליחידי נאמר כ"ז)כי
 כל )עיין וכו' תתורו ולא ויקיים כרגעממחשבתו

 תבין ואתה מחדש, הנדפס החטיא בט'זה
 ויעלזו בזה ארוכים דרושים ת"י ישובעהש"י

 ואעפי"כ בהם(. נדבר ואי"ה בכבוד, חסידיםבהם
 במוחו המחשכה נפול שבעת בהקדמהכתבנו

 שם הוא אל ולשם סגול בניקוד הוי"ה השםינוק
 ועפי"ז )הג"ה. להאריך ואנ"מ ואהבה,החסד
 האדם כשרואה זללה"ה הבעש"ט תלמידיכתבו

 שרצון ידע במחשבתו נופלין ניאוףשהרהורי
 ויעשה אהבה למדריגת להעלותו ית"שהבורא
 עי' בעזרו. יהי' והש"י לזה, הנצרכיםהיחודי'

 נבהל(. תה" ולאבפנים

 ה(: ד אות המהשבה )חלק מא מל"ת שםעוד

 הידוע עפ"י המצוה, בענף עוד לרמוזויש
 שבראות אנלה"ה הבעש"ט טתלם4זיומקובל
 ירחם אל פסולות מחשבות לו שנופליםהאדם

 לשורשם, להעלותם ישתדל רק לגמריממחשבתו
 דהה ידע הזנות אהבת במחשבתו בנפולהינו

 החסד מספירת בשבירה שנפלו הניצוצותמנפילת
 להעלות האדם ישתדל אז קדמאין, מלכיןמז'

 ניוצא וכן החסד, לעולם התיקון לסודהמחשבה
 הצורך מן אין ואינך והתפארות ביראהבזה

 דהדברים וקבלנו לחבירים. הדבר דידועלהאריך
 בעצמו ומבין הרואה להאדם רק נאמריםהאלה
 הנופלת ההיא התאוה מן וריק משולל הואשכבר

 לו באת לא המחשבה זאת ממילאבמחשבתו,
 לחבק המבקש הרע יצרו מצד הבהמיותמנפשו
 כדי לו באת המחשבה זאת כרחך ועל נכר",חיק

 עדין הוא כשהאדם משא"כ למקורה.להעלותה
 ותענוגיו העולם אהבת עבותות בחשקקשור
 מנפשו זרה מחשנה לו נשבאה ובאיסור,בהיתר

 כזה אדם להחטיאו המבקש הרע ויצרוהבהמיות
 האיך כי המדות בהעלאת להתעסק שוטה יהי'אל

 כל עם בעצמו והוא המחשבה להעלותישתדל
 כידו וקשור אסור עדתן ומחשבהו קומתושיעור
 יקעם המח"ז לו  בנפול  צצתי זאת כזה לאישוכו'.

 תיכף וידחה וכו' לבבכם אחרי תהורו ולאתיכף



 החייםלעץ קים-קיט( )עמ'הוספות ודרךהקדמהשכד

 תורה ילמוד חז"ל עצת )ע"י ממחשבתוהמח"ז
 נם' זה כל עיין וכו'( יום יזכור ק"שיקרא

התנטש.
 המדות כל של העליות כל אשר עוד תדעוהנה

 וזה כנודע, מזב"ח הנק' השכינה ע"יהם
 יעלה שלא הלזו כמצוה עולם ימי כל לרמוזיש

 להעלות יתעסק שלא רצ"ל המזב"ח, עלבמעלות
 היא י"י לפני אשר המזב"ח אלהמחשבות
 ערותו בזה תתגלה ח"ו עדיין אשר בעתהשכינה
 באה שהיא המחשבה ע"י כשיוכחוחרפתו
 ויתראה יעלנה והאיך הבהמיות, וחשקומתאותו
 הללו הדברים נאמרו לא ובשתו, חרפתולמעלה
 מתאוה, ופנוי ריק שלבו למי רק המחשבותעליית
 מחשבה איזה לפעמים לו נופל כן פי עלואף

 לבו שאין בדעתו הוא ויודע העולם שטותמענייני
 כדי אליו באת זאת המחשבה בודאי בזה,קשור

 לגמרי לדחותה לו וחלילה לשרשהלהעלותה
 כי וכו', תתורו ולא מצות בזה שיקייםבאמרו
 להעלותה הוא הזאת המחשבה ביאתעיקר

 מיעוט. ברמז יבינו המשכיליםמשבירה

 הנה ולומר לחלוק דין לבעל מקום ישרהנה
 הנה וכו'. תתורו ולא אמרה סתםהתורה

 בדבריה דקדקה חורתינו דברי וראה עיניךפקח
 אש"ר וכו' לבבכם אחרי תתורו ולאהנעימים
 תיבות ד' הנך הנה אחריה"ם, זוני"םאח"ם

 ולא מצוך שאני מה הנרצה הוא אבלמיותרים
 זרה המחשבה תיכף לדחות דהכוונה וכו'תתורו
 אח"ם אשר העניינים באותן דוקא הואכרגע
 אחר זונים אתם שעדיין רצ"ל אחריה"ם,זוני"ם
 אתה שעדיין בעצמך יודע שאתה המחשבהאותה
 כמחשכתך הנופלת ההיא לתאוה מתגעגעכעצם
 לך אין ממילא העבירה, ציור עדיין לךוערבה
 היא הזאת שהמחשבה כיון המדות בעליותלעסוק
 אותה. טהרת לא שעדיין הבהמיותמנפשך
 המחשבה זאת אחר זונים אינכם כשכברמשא"כ

 שייך לא הלזו, מתאוה בקרבך חלל לבך כברכי
 בידך רועות ואין וכו' תתורו ולא מצותבזה

 להעלותה תתעסק רק המחשבה כרגעלדחות
 וכאמור.למקורה,

 בדבר לשם ובהוספות פו פה בהע' עוד]וראה
 בשמות[.הכוונה

 בענין דרושים כמה הרב בכתבי באויעוד
 לא ובהם והמחשבות, המדותהעלאת

 על והמשכיל לצדיקים. רק שייכים שהםהודגש
 גם כאן ונציגה לפניו. אשר את ידע אמתדבר

 אלוימביאורים

 משה ויאמר ]ד"ה[ שמיני פ' הכלה אגראבסי
 פתגמא דין מפרש הת"י הנה וכו', הדברזה
 יד ומן לבכון מן בישא יצרא ית אעדודתעבדון
 הקושיא לו הוקשה הנה די"י. יקרא לכוןאיתגלי
 האיך נדע לא אבל יעשו, מה פורש לא כיכנ"ל
 והנראה ככתוב. ז"ל הוא שפירש העניןמרומז
 מסיתו שהיצר כשרואה בעניינו המשכילדהנה
 רעה, יראה או רעה ואהבה רעה תאוהלאיזה
 זה שאין כיון לאדם זה בא מאין להתבונןמוכרח
 דמארי' מקטרגא הוא שהיצר ס"ד וכי ית',רצונו
 הנבראים מהמדות הוא שזה יתבונן ע"כח"ו

 ]מאהבה[ המחשכה אליו ובאה כשכירהשנפלו
 להפשיט מחויב והאדם וכיוצא, מיראהאו

 וליראתו ית' י"י לאהבת להעלות העניןגשמיות
 והמשכילים כנודע, בראשית מעשה עי"זומתחדש
 מקומות בכמה אלינו הדיבור קדם כאשריבינו
 פנימיות לו יתגלה לבו על אדם בהעלותותיכף
 בהבין ועוד י"י כבוד שהוא המחשבה שלהחיות
 הוא לו שנפלה שהמחשבה לו יתגלה יותרהענין
 שגוף וידע ויבין החיות לפנימיות ומלבושכיסוי
 ר"י כי י"י כבוד נק' וזה המלבוש בתוךהמלך
 ח"ו כשנשאר משא"כ מכבדותא, למאני'קרא

 הקדוש פירוש שתבין וזה המחשבה.בגשמיות
 תעשו, י"י צוה אשר הדבר זה הכתוב[ צ"לי]אולי
 במחשבותיכם שיפול ודבר דבר כל עלרצ"ל
 הוא אם הענין, באותו י"י צוה אשר את רקתעשו
 יראה ואם י"י אהבת תתעוררו אהבהמדיבור
 שאין אליכם יתראה וחיכף י"י, יראתתתעוררו
 שבכל י"י כבוד הוא רק דמארי' מקטרגאהיצר
 דבר וכל ית', חיותו פנימיות מתלבשענין

 קדושתו לניצוצי מלבושים י"י כבוד נק'שבעולם
 כולו העולם כל על מלוך הפירוש וזהית'
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 לעולם י"י כבוד יהי' במלבושיך היינובכבודך
 אלא נאמר לא שמח במעשיו, י"י ישמחואז

 בישא יצרא ית אעדן הקדוש וז"ש והבן.ישמח,
 ומן מלבכם היצר את הסירו רק רצ"ל לבכוןמן
 רק הוא שהיצר לכם יתגלה ותיכף וכו' אתגלייד

 י"י, ובתוכו ית' קדושתו לנצוצי מלבוש י"יכבור
 על יתבונן ולא למלבוש האדם יתפתהומדוע

 לנפשך. ויונעם מאוד והבן המלךפנימיות

 כנען ארץ אל תבאו כי . ]ד"ה[ מצורע פ' שםעוד
 משונה וכו' לאחוזה לכם נותן אניאשר

 ויבואר אחוזתכם, ארץ אחוזה בה שנכתב זוביאה
 שכל דנקדים מה עפ"י התורה ברמוילדעתנו
 המה וכו' ויראה אהבה דהיינו שבאדםהמדות
 אהבה דהיינו הש"י, את בהם לעבודנבראים
 ביראה וכן ומצותיו, ותורתו הש"י אתלאהוב
 בדברים במדותיו המשתמש והאדםוכיוצא.
 נפלו אשר השבירה מבחי' הוא הנהעולמיים
 להעלותן האדם על ומוטל בקליפה המדותניצוצי
 במחשבתו בנפול האדם כל וזה לגדלות,מקטנות
 אלא זאת אין בלבו יאמר עולמחתאהבה

 לאהבת להעתיקה דהיינו למקורהלהעלותה
 הוא הנה העולם באהבת כשנדבק משא"כהבורא,
 האהבה מחשבת כשבאה כמו מדה כנגדמדה

 יהי' שעי"ז י"י לאהבת להעלותה לוהעולמיית
 בארציות נשאר והוא האמיתיית לאהבה אחיזהלו

 בתורה גם כשיתעסק כן כמו העולמיית.האהבה
 משאר יותר רעות אהבות יבלבלו אזועבודה
 בפירושו א' צריק נם' כן וראיתי הפנויים.עתים
 אהבה בטילה דבר בטל בדבר תלוי' שהיאאהבה
 עולם אהבת בטילה בתורה הטוב מדיבוריכשבטל

 בתורה מבלבלים ביותר כי הטורדות,המחשבות
 .ועבודה

 רעות מדות ז' הם עממין ז' כחבנו נברוהנה
 כי וז"ש הרעה, אהבה בחי' הואוכנע"ן

 בעצמיכם תבואו רצ"ל ננען ארץ אלתבאו
 עולמיות אהבות היינו וכנע"ן בארציותלהשתקע
 אני רצ"ל לאחוזה לכם נותן אני באמתאש"ר
 באהבה עי"ז לאחוז לאחוזה רק כ"ז לכםנתתי

 ארץ בבית צרעת נגע ונתתי הש"י, אהבתאמתיית
 מקור השכינה היא אחוזתכם ארץאחוזתכם,
 של התיבות נק' בי"ח ישראל, נשמותאחוזת
 ישראל מתדבקים עי"ז אשר ועבודההתורה
 באהבה קשורים כשאתם וז"ש ומקורם.בשורשם

 בארץ מתדבקים כשאתם ביותר תוכר אזי ח"וזרה
 ביותר לכם יפלו אז ועבודה בתורהאחוזתכם
 הבא צרעת נגע כמו והוא הטורדותהמחשבות
 כן כמו לחוץ, יצקן ואח"כ התוכנח הדםמעיפוש
 העולם באהבת קשור בפנים שלבו כיון הזההדבר
 הבן הש"י. בעבודת בהתעסקו ח"ו ופרחיציץ

 המשכיל. על וסמכתי בענין קצרתי כיהדברים

 מאחד אביון בך יהי' כי : ]ד"ה[ ראה פ' שםעוד
 לרמז נראה . בארצך  וכעריך באחדאחיך

 י"י. בחצרות להיושבים נכת רמז הפסוקבזה
 זצלה"ה המעש"ק תלמתם הנותרנו כתבודהנה
 ועבודה התפלה בעת זרה מחשבה לאדםדבבא
 אם דהיינו לשורשה להעלותה יראה אזיוכיוצא

 לעולם יעלנה בעולם אהבה מאיזההמחשבה
 ית' הבורא באהבת ימירנה המיר כאשראהבה
 ידחה שלא כתבו והנה המדות. בשאריוכיוצא
 כי יעלנה רק לגמרי ממחשבתו המחשבההאדם
 אותן כי רבה, מצוה שבוים פדית דמיתזה

 האדם אל ובאים הס"א בידי שבוים הםהאותיות
 ואותן אביהם, לבית ולהשיבם צר מידלפדותם
 הכלים בשבירת שנפלו ניצוצין הםהאותיות
 בכל בעוה"ר שנפלו אותם וכן בראשית,במעשה

 וזה ודור. דור בכל איש בני גם אדם בני ע"יעת
 אותיות הכ"ב החנו אבית ב"ך יהי' כי לרמזשיש
 ע"י הוא מחשבה כל כי המחשבות כל כללשהם

 להעלותם שבאים הם האותיות ואותןאותיות,
 דבר, לכל שתאיבים אביונים הנק' והםמקליפה
 מאחי"ך אחר ע"י שנפלו או הינו אחי"ךמאחד
 שהם שערי"ך באח"ד או נשנ,תך, לשורשהשחכי'
 היינו כתעריך מחשבתך ע"י היינו  קשוריךע"י

 לך נותן ה"א אשר בארצך או השכל,השערת
 בארציות, ניצוצין שנפלו דמ"ב מהשבירההיינו
 הכוונה היתה מחאת לך נותן ה"א אשרוהוא
 תחזיק תרצה לבבך את תאמץ לא והבן.במ"ב
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 ולדחותה, המחשבה אל שמוע לבלתי לבךאת
 היינו שלך היו"ד היינו ידך את תקפוץולא

 אם אפי' לרבותא היינו האביון מאחיךהמחשבה,
 וכו' ולצרה לי מה ותאמר מאחיך המחשבהיהי'

 המחשבה היינו יד"ך את תפתח פתח כיוהבן
 שהוא הפסח בבחי' המחשבה את תפשטכנ"ל,
 היינו בחכמה, פתחה פיה בסוד החכמהניקוד

 החכמה ע"י המהשבה להעלות האיךלהתכונן
 המחשבה את למשכן היינו תעביטנ"ווהעב"ט
 לידי אותה לתזור תת לבלתי לתופשה היינובזרוע
 אביה לבית ולהעלותה למשכנה רקהסט"א
 כפי כ"א רצ"ל לו יחסר אשר מחסורו דיכנעוריה.
 אהבה עולם אור למחשכה הסר אםמחסורה
 כי יבין, והמבין והבן. ביראה וכן לשם,יעלנה

 כעת הדבור להרחיב יכולתילא

 למלחמה תצא כי ]ד"ה[. שופטים פ' שםעוד
 תירא לא וכו' ורכב סוס וראית אויבךעל

 האדם שבראות פעמים כמה דברנו וכו'מהם
 באה מהיכן להתבונן מחויב מאויים דבראיזה
 ניצוץ איזה בזה שנתלבש ע"כ הוא היראהזאת
 מוטב ע"כ בשבירה שנפל הבורא מיראתקדוש
 וכיון הבורא, ביראת בשורשה להתבונןלו

 אל הניצוץ זה אזי הבורא ביראת מתבונןשהאדם
 קטן הנר כדמיון בשורשה להתדבק שואףמקומו

 באבוקה, נתבטל גדולה למדורה אותוכשמקרבין
 ביראת בשורשו מתדבק הטמון הניצען זהכן

 והניצוץ חיות בלי המאויים הדבר ונשארהשם
 וא"כ הש"י מאת יראה האדם בנשמתמתוסף
 החיצוניות היראה ע"י להאדם באה גדולהטובה

 ומוציא הש"י ביראת אותו שמזכיריןהגשמיות
 תצא כי הכתוב וז"ש מהקליפה. הק'ניצתן

 סוס וראית דוקא הוא החיוב אויבך, עללמלחמה
 לא רק המאויים, דבר שהוא שתתכונן וכו'ורכב

 לדיוק מה"ם תירא לא רק היראה בזאתתשתקע
 הזה. התבוננות ידי על תירא ית' מהבוראאבל

 קפח(: אות בלק, )פרשת מהרצ"א לקוטיובסי
 יגו"ר גוייר הל הפסוק פי' פירשתי.ועפי"ז

 שבמחשבת הענינים דבכל ידוע דהנה מאותי,אפס

 אל בבוא היינו הש"י, אל להעלותה צריכיןהאדם
 מדת לשורש יעלנה רעה אהבה במחשבתוהאדם
 האהבה את יסיר אזי הש"י, אהבת חס"דאהבת
 דבר מאיזה בירא"ה וכן מלבו ויבטלנהרעה

 תתבטל רעה והיראה הש"י ליראת יעלנהבעולם
 רבים בלבבך תאמר וכי בפסוק כבר כתבנווהנה
 אמר לא הנה מהם, תירא לא וכו' האלההגוים
 כהדוף תאמר אל שאמר כענין כלככך תאמראל
 שלא חריפתא בסכינא פסיק קא הנה בצדקתי,וכו'

 אמר רק לומר, שלא הדבר אסר לא וכאןלומר,
 כי מהם תירא לא וכו' רבים בלבבך תאמרוכי
 לאדם לו שמראין מה כל הצדיקים דרך הואכל

 הואבעוה"ז
 שמזכיריי

 צריך הוא דבר באיזה אותו
 הנה מוגשמת אהבה איזה לו מראין אםלהשתמש.
 אהבה שורש למדת ויעלנה ממחשבתויסירנה
 השמים מן הזכירוהו הזה בדבר כי הש"י,אהבת

 אותו כשמראין וכן אהבה במדת כעתלהתהלך
 נאמנה ידע רק בלב המורא תתקע לא מוראאיזה

 במורא כשיחשוב ממילא שמים, מוראשהזכירוהו
 העולמית והיראה בלבו, הדבר יתקע אזישמים
 הנה הנ"ל דברינו ועפ"י בשורשה. ממילאתתבטל
 בלי בלב היראה תקיעת היא מגו"ר שורשתיבת
 במורא רק מורא מין בשום לעשות אין וזההפסק,
 לתקוע שמהראוי )אמת יגו"ר גו"ר הל וז"שהש"י
 מאותי אפס לעולמים( מוסד ליסוד בלבהיראה
 מיראתי היינו מאותי, רק תהיי התקועה)היראה
 כרגע תוסר העולמית היראה אבל שמים,יראת
 יראת שורשה אל המוגשמת היראה העלאתע"י

 פ' דבלה אגרא ]ובס' מאד( הדבר הבןהש"י.

 שונאי עם במלחמה : לפרש( עוד וירצה )ד"העקב
 כי מתחילתה, היראה התורה אסרה לאישראל

 לפעול נצרכים הם והנה גבורות לעוררבסגולתה
 האדם ישאר שלא רק השם, בשונאיגבורות
 לירא להש"י יעלנה רק החיצוניות ביראהמשוקע
 מהש"י, רק מה"ם תירא לא חרש ית'.מפניו

 מחצבתה[ למקו' היראה אתשתעלה

 ידוע יז(: אות יב מא' )תשרי, יששכר בםרבם"
 מה דכל הבעש"ט תלמידי בשםמ"ש
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 דבר רואה להש"י, בכונתו יעלה להאדםשיארע
 הזה לדבר משתוקק אדם של נפשו אשרהנאהב
 זאת ויעלה אהב"ה מדת לו שמזכירין יביןואוהבו

 וחמ"ד אהב"ה למדת הש"י לאהבתבמחשבתו
 החיצונית האהב"ה ותתבטל ית"ש באהבתווידבק
 החיצונית האהבה בתוך אשר הנה"ק אתתעלה
 מאויים דבר ברואה וכן להש"י. השבירהמניצוצי
 וכיוצא מרדיום איזה או עכו"ם איזה כרואההיינו

 ית"ש יראתו עי"ז מלמוד יבין עליו,המאיים
 והדברים וגבור"ה הירא"ה למדת זאתויעלה
 ונשנו נאמרו הרבה, במקומות אצלינוארוכים
 נה"ק בהעלאת המבינים מקשיבין חפיריםבסוד
 התה"ו מן להעלותן בנ"י שצדיכין בשבירהשנפלו
 בגול"ה, כבוש"ה לפרש שיש וזהו התיקת..אל
 בכל להם ויש בגולה היא הקדושה שהכנס"ימה
 ודוחקין הכובשין הגוים מן ופחד אימהפעם

 הדבר. הבן יראת"ך. לומד"ת עי"זאותן,

 דעת[. ד"ה ד, מע, הטרה רכל בס' עוד]רראה

 קיטעמי
 ויותר כחו בכל ובמעשה במחשבה נפשמסירת
 ככל המעשה וכל המצוה כל לעשות כחו...על

 ומאוד... ונפשלב

 נודע כי מהת"א: ושגם לקו"ת ס'ובהקדמת
 צריך במס"נ כי נפ"א כוונתמסור

 למדת אם וזהו פשוטה. ך' וגם כפופה כ'לכוין
 שאין רצ"ל לעצמך, טובה תחזיק אל הרבהתורה
 למסור הרבותא עיקר כי התורה בלימור רבותאזה

 לכ"ך דייקא נוצרת, לכ"ך כי וזה להשי"ת,נפשו
 רבינו מדברי ע"כ נפש. מסירת עלהרומז

 זלה"ה.]מוהרצ"ה[

 קיטעמ'
 שבכתב מתורה רק ברב"ט... ולא ב"מודברת

 בטלים. נדברים ולאושכע"ס,
 ב' דף מאימתי פ' )על תעלומה כגי בס'וכתב

 רשומות וזרשי מפי ושמעתי : ]ד"ה[ע"א(

 וסיומה פתוחה מ' באות שבע"פ התורהשהתחלת
 בהברתה המ"מ אות הנה כי סתומה, מ'באות
 והשפתים הפה האדם פותח הנה מ"מ, מלאבפה

 סתומה, במ"מ הפה וסוגר פתוחה המ"םבאמירת
 שלא בטלים, בדברים ולא בם ודברת לרמזוהוא
 הפה וסוגר ד"ת באמירת רק פיו את האדםיפתח
 המאמר ברמז אמרתי ואני התורה. לימודיבסיימו
 הב' ההנו כ"ס בטלים, כדברים ולא ב"םודברת
 סיום הוא סתומה מ' ואות שבכתב, תורההתחלת
 רק דבריו האדם ידבר שלא לרמז שבע"פ,התורה

 שבע"פ, תורה סיום עד שבכתב תורהמהתחלת
 תורות לשתי נוגעים שאינם בטלים בדבריםולא

הללו.

 צירוף בראשית", )"צירופי רכלה אבראובסי
 אמרז"ל רת"י. שב"א יצורף בראשיתפו(:

 ודברת שנאמר בעשה עובר בטילה שיחההשח
 "שיחה בר"ת נרמז בטלים. בדברים ולאבם

 "ידבר. "תורה "רק "אסור"בטילה

 )שם ב"ם הוא התורות ב' שהתחלת במהוראה
 ד מא' טבת )כסלו וששכר בני בס'מ"ב(

 י(.אות

 לשם. ובהוספות לז בהע' ראה רב"ט בעניןערד

 קכעמי
 נחשבו ותוהו מאפס שבעולם... החכמותכל

 הצפונה. החכמה דרכי תדע לאאם

 ב. דרוש י מא' )אדר, יששכר בם בס'וראה
 ד"ה חקת, פ' רכלה אגרא לס' גםונעתק

 לדייק המדרש בעל ...בא : פי"ד( רבתיפסיקתא
 אומרו וגם התורה, חקת זאת זאת, במצוהאומרו

 ההלכה מענין ודרש התחיל ע"כ לאמר. פעמיםב'
 צריכים אם הגוי, מן אדומה פרה ליקח מותראם

 שאינו דבר שהוא עול עלי' העלה שמאלחוש
 גוי דההוא מהמעשה ראי' הכהן ר"פ והביאניכר.

 בתורה להם המקובלים בסימנים חכמיםשהכירו
 בטבעיית חכמה שום לך שאין מסיני.שבע"פ

 תראה כאשר בתורה, נרמז שאינוובמושכלות



 החייםלעץ קכ( )עמ'הוספות ודרךהקדמהשכח

 ~ידע אתונא דבי סבי האומות חכמי טרחוכמה
 יהושע ור' בידם, חרס והעלו מוליד הנחשלכמה
 עניני בכל וכן התורה. מן במישור הדברהוכיח

 יש הכל בבע"ח הטבעיים והודעתהחכמות
 בכאן והנה שבע"פ. בתורה ובמסורה ברמזבתורה
 פרייה ליקח דמותר מזה נשמע אליך, ויקחונאמר

 המצוה הרי לפי"ז יקשה והנה הגוי מןאדומ"ה
 על סמכינן והאיך עול, עלי' עלה לא אשרהוא
 מובהקים סימנים שיש לומר צריך ע"כהגוי,

 עלה אם להתבונן ויכולים התורה ע"פמקובלים
 אין כי התורה לחכמי מסורים והדברים עול,עלי'
 שהקדים וזה התורה מן חסר חכמה דברישום

 אשר תלמוד )מכאן התור"ה חקת זאתהכתוב
 השמש, תחת נעשה אשר הענין כל בתורהנחקקו
 המושכלות החכמות כל חקיקת בהויש

 לדורות לאמר י"י צוה אשר וזהו(והטבעיית,
 ובעסוק בתורה, רק חכמה בשום לעסוקשאי"צ
 הרתכתי וכבר החכמות. כל ידה על האדם יכיןכה

 לקצר עת וכאן מקומות, בכמההדברים

 משפטים בר"מ . קפח( )אות דפרקא אבראובסי
 דאורייתא מיא כאר ואיהו ע"כ( קי"ד)דף

 הוא עמוק יתיר סוף ליה לית דא דבאר בגיןוכו'
 מני ורחבה ט( יא )איוב בה דאתמרמדאורייתא

 כ"ד )היינו מיא מיניה דשאבי דיליה ובכ"דים
 וכל מימין כל בלע איהו נ"ל( דאורייתאמפרין
 מזה עכ"ל. עצמו באר כש"כ דעלמאחכמתין
 לריב"ח הנרצה מהו לך שכל עיני אםתתבונן
 אתונא דבי סבי עם בהתעסקו ב( ח)בכורות
 הכלי אותו למלאות וצוה דבליעי ממיאששאב
 .. כתפחהו דשמטו עד עשו וכזאת המים כלובעו
 התפארו אשר הם הם אתונא דבי סביהנך

 לא אשר בדברים והתפארו החיצוניותבחכמות
 שוא משאות להם והניחו התורה חכמת עלכן

 ועי"ז הפילוסופים מופתי במופתיהםומדוחים
 עמינו מבני הרבה ועי"ז הארץ בכל שם להםיצא
 )אקלידס היפיפיות ובזונות ישפיקו נכריםבילדי
 בתוי"ט עיין החכמה עיר אתונ"י מהעיר ג"כהי'

 להראות ריכ"ח רצה וכאשר ערוגה(.למשנה
 לנגד ומבוטלים בטלים הם החכמות שכלהדבר

 לתורה משרתים הם החכמות וכל התורהחכמות
 שמעיין מי וכל שונים בדרכים בתורהומרומזים
 )כענין מאליו החכמות כל ידע התורהבפינות
 כמה הפלוסופים שנתייגעו מוליד הנחשלכמה
 הלא התורה, מן הענין ולמד ריב"ח ובאשנים
 ע"כ דעלמא( מימין כל בלע הזה שהכ"דתראה
 שהחכמת דבליעי במיא ריב"ח זה להםרמז

 בין דעלמא מימין כל דבלעין מיא היאהתורה
והתבונן.

 ל"ד דף עומדין אין פ' )על תעלומה מגירובסי
 וכו' רחב"ד על עליו אמרו נד"הן:ע"ב(

 וכו' ניב בורא דא"ק אריב"ל מילי הנימנא
 דילמא מיל"י, הנ"י מנ"א מקשה מאיולכאורה

 על עמד רחב"ד רק פסוק שום מן לן נפקאלא
 תדע אבל פעמים. כמה זה בחן וכבר בזההמחקר
 שבמחקר דבר שום על לסמוך שאין הקוראידיד
 תראה הלא בתורה. סמך איזה לו שיהי' לאאם

 בעיגול אמות ג' הוא באורך אמה כלמשאחז"ל
 שלשים וקו שלמה שעשה ים מן בגמ' להומפקו
 מחוגה נייתי כזאת, ולמה סביב, אותו יסובבאמה
 לא אכל כל לעין ונודע המתברר דבר והואונחזי
 תורתו את הש"י לנו שנתן מיום יעקב, חלקכאלה
 מאירה התורה הנה ונמצאים ההווים הדבריםכל
 וחלילה והחכמות, המעשים פרטית עניני בכללנו
 בשום אנושיית המצאות חקירות אחר לחקורלנו

 לך דע ואתהדבר

 : ריז( אות ואתחנן, )פרשת מהרמ"א עקופוובסי
 א"ת החוקים, כל א"ת ישמעוןאשר

 מזה מהחוקים מתרבה שהוא מה היינולרבות,
 בחוקים צותה התורה למשל החכמות. כלנשמע
 בקבלת יש הנה הכרם, וכלאי זרעים כלאיאיסור
 לידע בכדי זרע, כל יניקת כמה שבע"פהתורה
 זמניהם האומות יבלו כמה והנה להרחיק.כמה
 תכונתה, עד לבא יכלו ולא הזאת החכמהלידע
 אצל ומתרבה הטפל דבר הוא ישראלואצל

 והתכונה, השיר, בחכמת תמצא וכןהמצוה.
 וכן הטפל. כדבר התורה מן נשמע הכלוהמשקל,
 דבר נפל לא והתשבורת, והחשבון המדידהחכמת



שכט טובועשה ע(כ( ~עכו'הוספות מרעסרר

 חוקי אל נטפלת אינה אשר בעולם חכמה שוםמן
התורה

 העמים לעיני ובינתכם חכמתכם היא כיוז"ש
 )היינו החוקים כל א"ת ישמעוןאשר

 חכם עם רק ואמרו החוקים(, אל הנטפליםדברים
 יאמרו רצ"ל הוא, מיעוט ר"ק וכו', הגויונבון
 הגוי אצל מועט דבר הוא ונבון חכם תוארהגוים,
 החכמות כל אשר רואים שאנו כיון הזה,הגדול
 והנה הבן גרמיזא כהדין רק התורה אצלהמה
 לכמה האומות א"ע יגעו יגיעות כמהתמצא
 והראה חנניא בן לר"י שאלו והנה מוליד,הנחש

 בתורה נרמז הדבראת

 ראה הק' בתורה החכמות התכללות בענין]עוד
 בהוספות נעתק - יט( )אות הרואים כליבס'

 סה-סו([ )עמ' פולהע'

 שיש בהנחתם הראשונים התוכנים הניחואשר
 בהיפך ורצונית הכרחיתתנועה

 ]פרשת ב קסד, לזח"ב צבי עמרת בס'ראה
 עדי"ף. שביעא"ה בכלה"ו ד"התרומה[

 אמת ממם, ובנפלאות בגדולות הלכתיולא
 משקול בלי שפי... ולא לדרגא מדרגאשהלך
  בשיעור ברועה... תלוי הדבר לזה וגםועיון...

 מאיגרא לקפץ ההרים על לדלגהארכה...
 הנלבב... בלבלאיגרא

 ]פרשת ב כו, )וח"א צבי עפרת בס'וכתב
 המאמר זה סמך והנה ד"הבראשית,

 ים מני עמוקים דברים ]בלק"ת[ עיי"שלכאן[(:
 לילך שלא בענין ולעיין להזהר איךובפנימיותם
 בהדרגה שלא דבר ולעשות ונפלאותבגדולות
 בהשגת עיונית בהשגחה ושלא בזמנוושלא
 אני בסוד ונשמתו ושרשו שכלו שיעורותפיסת
 כמים פחז בסוד כוזב האדם כל בחפזיאמרתי

כו'.

 )זח"א שם ראה בקפיצות, לילך שלא על]עוד
 אחי לך ודע ד"ה כראשית ]פרשת אמא,
 ח-ט[. לעמ' בהוספות נעתק -ידידי[(

 ]ד"ה[. בראשית[( ]פרשת ב ל, )שם שםועוד

 במעשה ורמז כו', בקדמיתא קפץר"א
 מגודל יורה כ"ז ההרים על מדלג ע"דהקפיצה
 חז"ל ודרשו אהבה עלי ודגלו כאמורהאהבה
 הקדים הרצון עליות התלהבות ומגודלודילוגו,

 כו'. בתחלההמאוחר

 ]ד"ה[. ויקרא[( ]פרשת ב ד, )זח"ג שםועוד

 מבוארים ר"ש ודברי נ"ב וכו'. אמרר"ש
 דף לך בפ' ועמ"ש לעבודה, זו בחכמהלעוסקים

 יקשה ולא דודים ושכרו שתו טעם ותבין ע"בפ"ב
 שלמה גינהו וכבר ארץ מדרך אינו שכורהלא

 ושכרו. שתו לאמר יצוה ואיך ובמשליו,במוסריו
 העבודה מעשה בסוד תחתון לזווג ירמוזאבל
 באהבה לעבודה אדם בלב התלהבות מגודלאשר

 תשגה באהבתה בסוד ופתי שוגה כאישוכמס"נ
 ולא שכורת לשיכורה עלי ויחשבה ובסודתמיד
 כטעם והיחוד עמו, וישכרו וישתו ובסודמיין

 ומשכיל. למבין ודי שם. עייןשכרו

 שאין בחוה"ל... יעויין נמצא, רשות דברשאין
 וציווי. אזהרה רק כעולם דברשום

 המחשבה )חלק כו-כס מל"ת פקודיך ררךובסי
 בחו"ה ידידי תתבונן כאשר יב(: יאותיות

 לך שאין ותדע תבין פ"ד אלקים עבודתבשער
 דבר שיהיה בעולם ומעשה ודבור מחשבהשום

 שכבר וכיון עבירה. או מצוה או רקהרשות,
 אנכי בכלל הם המצות שכל פתוח פתח לךפתחנו
 כל כלל א"כ לך, יהי' לא בכלל הלאויןוכל

 וזה לך, יהי' ולא אנכי בכלל הם בעולםענייניך
 הגבורה. מפי שמענואשר

 עשרה בעל הרב בדבר עוד שהעמיקותשע
 ח"א דין חיקור במאמר וכתבמאמרות

 אחת על העובר כי ומפורסם ידוע וז"ל,פכ"ב
 האחד בכפליים, שוגה שכתורה האזהרותמכל

 היה ממנה נמלט שאילו והשנית עבירהמעשה
 שהי' אחרת מצוה ביטול מלבד רבה למצוהנחשב
 שבארנו מה אחרי שעה, באותה לקחמהאפשר
 מצות דקדוקי בהן יש הרשות פעולתשאפי'



 היםלעץ קכ( ~מ'הוספות ודרךהקדמהשל

 שאץ חו"ה( כעל בשם בסמוך מ"ש עפ"י)רצ"ל
 רק הרשות דבר שרה" תנועה שום בעולםבנמצא
 צריך ה" בודאי ע"כ נמצא עבירה. אומצוה
 אותה ובאם תנועה, אתה השעה באותהלעשות
 וא"כ תחשב. למצוה בודאי עבירה אינההתנועה
 לפיכך ממצוה( בודאי )תבטל העבירה עשחתע=י

 )רצ"ל הכפרה חילוקי שאר עם תשובההוצרכה
 שהתשובה לך הא הן. כפרה חילוקידארבעה
 ומיתה. ויסורין יוה"כ אצל גם לכולןנצרכת
 די מ"ע לביטול דלהיות ורצ"ל הרב,עכ"ל

 ביטול ג"כ יש ל"ת בעבירת והנה לבדהבתשובה
 הוא ההכרח מן א"כ הרב, שביאר כמומ"ע

 ומיתה ויסוריך ויוה"כ המ"ע ביטול עללתשובה
 . המגיע. כפי כ"א הל"תלעבירת

 פ' לפרש לחיך מתוק מה הנ"ל הדבריםעפ"י
  הושע נביאו ע"י השי"ת שהנחילהתשובה

 כשלת כי אלהיך י"י עד ישראל שובה באריבן
 והנה וכו' י"י אל ושובו דברים עמכם קחובעונך

 דברי ולפי רואה... כל לעין מפורסמיםהדקדוקים
 בהקדים טעם, בטוב העניינים יצדקו הנ"להרב

 ומצות ההסדים מצד הוא מ"ע היות אחת,הקדמה
 מונע מ"ע בביטול א"כ הגבורות, מצדל"ת

 ב"ה, הוי"ה השם מצד הם דהחסדיםהחסדים,
 הו" בשם פוגם החסדים למנוע ח"ו גורםוכאשר
 הגבורות ח"ו מעורר ל"ת מצות על ובעבורב"ה,
 למטה אותם ובהוריד קדושים הם בשורשםאשר

 אלקים שם מצד הם והגבורות ח"ו. לדיןמתהוים
 שיתהווה למטה הגבורות להוריד גורם כאשרא"כ
 והנה אלקים. בשם פוגם ויסורים משפטיםמהם
 ל"ת על האדם בעבור שכתב הנ"ל הרב דברילפי

 ווידוי לתשובה צריך ע"כ ג"כ, מ"ע מבטלמיקרי
 וג"ש הל"ת. על ויוה"כ מ"ע, ביטול עלדברים
 ב' לתקן החנו אלקי"ך הוי"ה עד ישראלשובה
 תשובה דוקא למה ואמר אלקי"ם. הוי"ההשמות
 לא ממש, עון בעונך כשלת כי השמות,לשני
 והוה ל"ת, היינו בעת כשלת רק בלבד מ"עביטול
 השמות ב' עד לשוב הצורך מן ע"כ ול"תעש"ה
 בא השמות, לכ' התשובה הוא ותאיךדוקא.
 אל חצוב הדוי היינו דברים עמכם קחוכמפרש

 שה" מ"ע לביטול תיקת הוא התשובה כיהוי"ה
 והתשובה להוי"ה, פגם הי' שהוא העבירהבשעת
 הענין, הכן וירחמהו. הויה אל לשוב תיקתהוא

 השאר. לפרשאכ"מ

 בס' גם נאמר הנ"ל הקדמות עפ"י זה]כיאור
 אות ה' דרוש ד מא' )תשרי, מבשכרבני

 פירש 1 אות א נחמה דנחמתא ז' ובמאמריכ.
 נחמו([. נחמו הפסי זובדרך

 יא(- אות המחשבה )חלק לו מל"ת שםעוד
 ג"כ ויראה טעם טוב ימצא ע"דהמשכיל

 השי"ת דהנה בזה, תלויה כולה התורה כלאשר
 והזהר לעבודתו תעשה זאת וצוהו לו לעבדלקחו
 שאין נתבאר וכבר לעשותו, שלא הזהבדבר
 ציווי זולת תנועה שום בעולם ואין נמצארשות

 עין רפרוף אפילו נמצא רשות דבר ואיןואזהרה,
 אתה עושה כשהוא א"כ אזהרה. או ציווי אוהוא

 ג"כ, מהמצוה העת אותו נתבטל הנה ח"ועכירה
 בשם לעיל כתבנו כאשר המלך, עבודתהוא

 ועל העבירה על תשובה לעשות דמחויבהרמ"ע
 נפש כגונב הוה א"כ הזמן. באותו מ"עביטול

 המלך עבד שהוא נפשו( כח גנב )החנומישראל
 שעשה וביותר לו. קלרה לעבודה לאחריםומכרו
 נמכר הרי לעשותו, וולא הש"י שהזהירועבודה
 אזהרת בכלל והוא הקליפה. אל החנו ח"ולעקר
 ישראל בני לי כי הנ"ל, הטעם עפ"י תגנובלא

 .עבדים

 בתוספתא שם רכב(: )אות ד5רקא אגפאובסן
 ידיו בפניו אדם ישתמש לא פ"ד[]ברכות

 כל ד( טז )משלי שנא' קונהו לכבוד אלאורגליו
 ביאר אשר הדבר הוא עכ"ל. למענהו. ה'פעל

 העבד בגדר ה( פרק ג  )שער הלבבותבחובת
 רצון בהפקת רק עינו רפרוף יניע לא אשרהנאמן
 ללמוד ציונים לך תציבי הענין ולהביןהאדת.
 שום שאין פ"ד( )שם בחנ"ה החסיד בדברידעת
 דבר אפי' כי ואזהרה, ציווי רק בעולםמעשה
 היא אם כי ואזהרה, ציווי מגדר יוצא אינוהרשות
 הוא ואם הציווי, בכלל הוא הסיפוק דימבת"

 אשר הדבר והוא אזהרה. בכלל הואממותרות



שלא טובועשה קכא( )עמ'הוספות מרעסור

 הדברים שמעתי כך )אחר עקידה כפ'פירשנו
 מהרמש הקדוש הרב אדשו בשםככתבן
 המאכלת את ויקח ידו את אברהם וישלחזצוק"ל(

 אם כי אבר שום התנועע לא אבינו אברהם .וכו'
 עד בכך איבריו הורגלו והנה יוצרו, רצוןבהפקת
 רק פעולה שום לעשות רצה לא אברששום
 השי"ת צוהו לא בכאן והנה מצוה, כזהשיהיה
 עד א"כ לעולה, והעלהו וכו' בנך את נא קחרק

 לא שאח"כ המעשים משא"כ מצוה, היאהעלאה
 . פעולה. לעשות היד רצתה ולא מצוה בזההיה
 הוא דילמא בדבר חשש אבינו אברהםוהנה
 )בכח ידו את אברהם וישלח שטןמעשה

 וישלח וז"ש וכו'. המאכלת את ויקחותקיפות(
 רמ"ח אברה"ם שמו להיות כזה הורנואברה"ם...

 פעולה שום יצשה לבל איבריו רמ"ח קידשכבר
 היד רצתה לא ע"כ היוצר, רצון בהפקתרק

 עד ועוז. בכח ששלחה עד פעולהלעשות
 כדין כי וכו' ידך תשלח אל המלאךשהשיבו
 למשכיל בזה ודי מצוה בזה שאין הידעשתה

 קכאעמי

 הלוכי דרכי כל אצליב מבואר..וכן
 לדרכי בידינו נשגבות הלכות כמההכוכבים...

 הוא. מרא כיהשם

 ויקרא, ]פרשת א י, )זח"ג צבי עתרת בס'וכתב
 אתמסר דא ורזא אתמסר[(: דא ורזאד"ה
 נ"ב וכו'. תחומין למפלגי ולא דחכמתאלמאריהון

 השם עשה מדוע בזה להם נמסר לא הסודרצ"ל
 אמת עבודת ואיזה זה באופן הבריאה לסדרומה

 לידע ידעום בל משפטים שנאמר כמו מזה,נלמוד
 מכל היוצא העבודה וסדר הנהגות השכלמדרך
 יודעים, מה יודעים ואינם יודעים הבריאה,דברי

 אין כי עומדים, הן מה על דברים ופלתכליתן
 הטב"ע בגי' שהוא אלקי"ם בשם אלא אחיזהלהם
 הטבע המנהיג הרצון הוא עמו י"י בחלק לאאבל

 דרכי עפ"י וב"ש ב"ה הבורא רצון עפ"ילהנהיגו
 יודעים ג"כ תחומיך ומפלגי והעבודה.התורה
 חשי"ך לאילי"ן נהי"ר כ"ד ב"~וב"א אי"תדאת"ר

 אינם אבל זה, התוכנחם אצל כתוב אמתלאילי"ן,
 כל לבורא בזה למפלח איך בזה הסודיודעים
 ליקח באמת השם לעובדי נודע כאשרעלמין,
 איך לידע חכמה דבר ההווה מכל הברואיםמכל

 גדול ליוצרינו רוח נחת לעשות השםלעבוד
 כסידור ויש וב"ש. ב"ה העלילה ורבהעצה

 על מכוונת בכוונה הכל בראשית מעשההבריאה
 לנו להורות העולם נבראת בה אשר התורהפי
 י"י. עולם אלקי בוראינו רצון לעשות סלולהדרך

 הבריאה סדרי בכל ומעיין שמסתכל למיואשרי
 אצבעותיך, מעשה שמיך אראה כי דוד שאמרכמו

 עולם. דבריאת וקיימא דברים של סודןוהן

 בילדותי... החכמה זאת לומד..בהיולי

 המעשה )חלק ד מ"ע *קוציך דרך בס'וכתב
 ללמוד בילדותו שזכה מי אשרי יב(:אות

 המזלות הילוך של הנפלאה החכמה עומקכל
 בקידוש כגון ובמשקל, בשיצור התקופותוחשבת
 ובס' השמים תכונות ובספר להרמב"םהחדש
 כזמנינו ובפרט גדולה מצוה הוא כי ונעים,נחמד
 בבי"ד כתיקנה הזאת המצוה מקיימיםשאין
 העשיה. במקום עולה והלימוד שבירושליםהגדול
 זמן כ"כ לבלות א"א בילדותו למד שלא מיאבל
 נפלאה חכמה היא כי האלו, לעניינים הצריךרב
 כפי הנ"ל בחשבון לעצמו יספיק הדקה. מןדקה
 יעשן לפעמים ואעפ"כ המצוה, בקיום כתבנואשר

 ולמצוה יבין שיבין ומה כחו, כפיבהחכמה
יחשב.

 לט(: אות הש"ס )פירושי נחמדים רבדיםובסי
 ומתעה עולה שנה לשבעים אחד כוכבא"ל

 תימא, הוא לכאורה וכו'. יצלה שמא ואמרתיוכו'
 עולה הזה שכוכב חשבון עפ"י יודע שהי'כיון
 של הזמן הוא כעת אם הנה שנה לשבעיםאחת

 הרי יצל"ה שמ"א אמר למה א"כ שנהשבעים
 ונ"ל חשש. למה הזמן כעת אין ואם יצלה,בודאי
 קרוב שהוא לו נראה שהי' בהזמן, מסופקשה"
 התורה מן להתבטל רצה ולא הכוכב, עלחתלזמן

 היטב. הדקלחשוב



 החייםלעץ קכב-קכד( )עמ'הוספות ודרךהקדמהשלב

 מהדר... טעמא מאיגי"ד...

 ובס' ה. אות פקודיך דרך לס' ט בהקדמהראה
 גיד. ג, מע' מטרהרגל

 קכב-קכדעמ'

 מעשה מן רבות פליאות ראית..ובעינית
 גובר ח"ו לבד... בטבע מתרפא אםהשם...
 רפואות... ספר גנז הדינים... הרפואהמחמת
 לרופא רשות רש"י... לפי' שהקשהמה

 ז"ל... הרמב"ם במולרפאות...

 עשר בס' הנדפס מוהרצ"ה הרבובמכתב
 החברים ורעיי אחיי כבוד אלקדיחות:

 החברים ידידיי מכתב מונקאטש... ק"קאנשים
 אמנם היום, הגיעני נ"י לחתני כתבו אשר ..אוהבי
 וכמעט שם הנאמר לי נתוודע קודש שבתביום
 על שב"ק אהבת אהבה מנוחת מנוחה לי הי'לא
 אשר תדעו אמנם בצערם.. נפשי בהשתתףנכון
 וגלומכם חסר משלילות בזכרי צערי להעלותאין
 בלב אלי אהבתכם יודעים אתם כי נכון,על

 ודומם יושב תמיד ואני אתכם, ואהבתיובנפש
 של כללן והנה עלי. נפשי ותשתוחחותתמרמר
 ה', ישועת ותראו לי ותאמינו תדעו אשרדברים

 שום עם תשמשו לא אשר באהבה גוזרניאמנם
 ואומר ע"נ מוכ"ז בפי שמתי והדבריםדאקטער

 קהלתכם אשר היות ונגלה, טעם דברים קצתלכם
 אין ונפש בלב הישראלית האמונה בשרשינשרשו
 בעירכם ההווים לתחלואים סיבה וזה ..לשער

 אשר ורפואות בסמים דאקטער עםהמשתמשים
 אשר לי ותאמינו העמים. לכל אותם השםחלק
 בהיותי לי גילו השמים מן אך אומר, אני מלבילא
 נחסרו אשר הנפשות צווארי על ומתאנחיושב
 לבל גוזר ובאתי ולמה, מה על זו בשנה ליונעדרו
 אמונת לכם יזיק ולא דאקטר. בשום אישישתמש
 נבילות לאוכלי נבראו אשר טבעיותרפואות
 רוח להם המה בהמה שהם ורמשיםשקצים
 בני אנחנו כן לא אבל היורדים. בהםהבהמה
 הדת ביסודי המושרשים צורינו חלקינואלקי

 ולהשראת ולתפלה ולעבודה לתורהוהאמונה

 זכרו ויתעלה וב"ש ב"ה יתברך שכינתוהשכינה
 גדולת רואים אנחנו כעינינו נצחים. ולנצחלעד

 עמנו, חסדו מפליא אשר בראשית יוצריוצרינו
 ונפש בלב לאלקינו כפינו פורשים אשרבעת

 כמה רואים אנו הקדושים מאבותינו לנוהמקובל
 להוושע להתולה אפשרי בלתי אם אשרישועות
 ידוע ת"ל נושעים המה צדיקים וע"י דאקטר,ע"י

 וראיתם ידעתם בעצמיכם אתם וכאשרומפורסם
 נתערב כאשר אמנם הבחינה. מבחן עלובאתם
 קטני השכל קטני ובני הטבעיות בחכמהזרעם
 ראשים, בשני החבל ואוחזים מדע מביני ערךיקר

 מזיק בודאי להם מאמינים, ואינםמאמינים
 לא אשר וארץ שמים עלי אני מעידהדאקטר.
 ולמען אהבתכם למען אבל דורש אנילכבודי
 תהיו שלא בלבבכם אשר האמונה יסודיהשרשת

 סעיפים. שתי עלפוסחים

 תשא פן בפסוק שנאמר מה וראו אחיי נאבואו
 וכו' והירח השמש וכו' השמימהעיניך

 ז"ל ופרש"י העמים, לכל אותם ה' חלקאשר
 השמש אשר בחוש מורה והנה להםלהאיר
 להם אבל הם לנו לא השמים צבא וכלוהירח
 אבותינו ויעקב יצחק אברהם בני אנו העמיםלכל
 לך יהי' לא לנו כמובטח לזה, צריכין אנואין

 וההקדמה וכו'. השם כי יומם לאורהשמש
 מאמרם ברמז קצת הארכתי החים לעץשכתבנו

 שהיו ז"ל פרש"י רפואות, ספר גנז חזקיהז"ל
 לבם נשאו ולא הרפואות על מבטחםשמים
 כעת. זוכר איני כי לשונו יעיי"שלשמים

 הפירוש ע"ז הקשה המשנה בפי'והרמב"ם
 אבל יעיי"ש. אחר באופן ופירש עולמותוהרעיש
 על להגניב צורך אק ומופרך מוקשה יותרפירושו
 גדול חולי לך אין הלא שהקשה מה אמנםדבריו
 התירה שם כי קשה לא זה יעיי"ש, רעבוןמחולי
 אלקינו השם ולברך ולשבוע לאכול התורהלנו
 לחולי רפואה האכילה תהי' אמנם הטוב, כלעל

 שלא סיני הר במעמד עמנו שהתנה בתנאיםרעבון
 וכל ושפן גמל טמא ודבר וטריפות נבילותתהי'
 ומאכל תאכלו אשר החיה זאת אמנם ח"ו.טמא
 וגניבה חמס ובלא גזל ובלא מעושר תהיההלחם



שלג טוביעשה קכב-קכד( ~מ'הוספות מרעסור

 גמור ובכשרות בהיתר אבל איסור נתמד שיםח"ו
 יעקב, אלקי קדחם ה' לעם המסורהובטהרה
 לברר עימדה אחריה שאין עבודה תהיהוהאכילה

 אמנם בדצח"מ. בארץ אשר הנפילים מן טובכל
 מרחיקם אדם של נפשו אשר המרים הסמיםאלה
 מצוה בודאי בהם ממש הי' ואם מרירותם,לרוב
 רע"ה משה ה" בודאי החולה לרפאות כזורבה
 אם אשר הקדוש לעמו בע"פ מוסר ישראלאוהב
 או יאכל החולה אזי ח"ו חולי אכה לאדםיבא
 תשמעון עקב והי' אמר אבל הסמים. אותםישתה
 ח"ו דאג לא ולמה תהי, כל ממך ה' והסירוכו'
 מה מבעים תחלואים אתה לאחד יבא אפשרבאם

 ח"ו בור איש יפתח וכי דאג כאשר לו,לעשות
 איש על עובר המתחדש במקרה אשרוכדומה,
 תקנה אתה התקין לא והיאך טוב, לא דבראתה

 הטבע לחכמת נצטרך שלא לעשות מהורפואה
 ה' תורת שליטתא ואוריתא לשפוק. נכריםבילדי
 ושבת לך בצר אמר אבל בה. כל תחסר לאתמימה

 שלימה, רפואה בודאי היא וזו אלקיך ד'עד
 התיקון מאמר על בסופו התיקונים בפ"כדאיתא

 וד"ל. קרטנא אסיא אינון דפיקיןעשרה

 וכו', וצדקה תפלה תשובה ומפורסם ידועוהנה
 השכל דרך עפ=י החיצונה רפואהבודאי

 הדין מן אסור הי' התורה ומדרךוהסברא
 צוותה לא אשר אחרת ברפואהלהתרפאות
 תפלה תשובה הוא התורה רפואת כיהתורה,
 לרופא רשות נתנה התורה אבל כנ"ל. וכו'צדקה

 רשות, שניתן מכאן ירפא ורפא כמאמרלרפאות
 וכוה לרפאות. רשות  שנתנה עד אסור הי' זהובלא
 חזקיה אמנם יעח"ש התוס' קושיות שםמתורץ
 אחר העולם מן ביערם ולא הרפואות ספרגנז

 בה', בטחונם שמו ולא מוטעים שהבריותשראה
 ואיתא לבא, לעתיד לצדיקים עזו כטעםוהוא
 וזה הצדיקים, בתוך האור שגנו ובתיקוניםבזהר
 הרשעים. ולא בו ישתמשו שהם לצדיקיםוגנזו
 אם לצדיקים גנזו הרפואות ספר גנז חזקיהכך

 ודומה הקרחם הרטבים כמו צדיק רופאיעמוד
 ולפי הצורך לפי לרפאות בודאי לו רשותלו,

 שניתן שאמרו וזה זולת. לא לכך, הצריכההשועה

  שניתן סתם אמרו ולא לרפאות לרופארשות
 וקי"ל צדיק. בודאי לרופא אטנם לרפאות,רשות
 אין התפארת, במדת הם הרפואות כלאשר

 ורפא שאמר וזה העבודה. בדרכי כעתלהאריך
 ישראל... עמו חולי רופא אמצעי הקו ויהואירפא

 ד"ה ויחי, ]פרשת א רכ, )זח"א צבי עמרתובסי
 אמרז"ל : ב"[( דקטע דלעילא עובדאההוא

 מלאך עליו שאין למטה עשב לך אעבהענית
 שרשי גדל. לו ואומר אותו ומכה למעלהממונה
 עוברי בפ' תהלים בלק"ת מבואריםהדברים
 תרוה ושם כו', ישיתוהו מעין הבכאבעמק
 ועבודתינו תורתינו נפלאות דרכי ותראהצמאונך
 "4 שכעולם צומח לכל והנה ית' לשמוומעשינו

 המדות שרשי בכח למעלה עליו ממונה שרשלו
 אחיד יש בו אשר היסוד וכח העליונים,והספירות

 וגובר שורגנו רה4 מגבורה, הוא אש מדת בווגובר
 באחד וגש שכמדות, ת"ת ושרשו הרוח יסודבו

 והמלכות. החסד מכח שרשם עפר או מיםשגובר
 הממונה מלאך לו שיש שאמרו חז"ל כוונתוהנה
 תקוני' בריש כאמור וספירות המדות על הואעליו
 שם לה אית ספירה וכל וכו' דאפיקת הואאנת
 כח מלאך כל כי מלאכיא, אתקרי דבהוןידיע

 גבריאל בחסד מיכאל כגון מלמעלההשלוח
 כזה. וכיוצאבגבורה

 מענדיך מנחם מוה' הק' ממורינו שמעתיועפ"ז
 כח כל אשר בגמ"ח נשמתומרומאנאכ

 הצמח" ובכל ובסמים בעשבים הרפואהחכמת
 מחסד הן עליונה מדה באתה שפגם מי ישאשר
 בעל מן החולי עליו גבר בת"ת, או בגבורהוהן

 כנגד מדה ליסרו האיש על שלח אשרגבורות
 הקדוש אזי והחוטא הפוגם כששב אמנםמדה.
 בכל כח הנותן רפואות הבורא וב"שב"ה

 ובכל ובפנימיות בחיצוניות ובנשמותהעולמות
 ועושים ובבעירין, בתיון כעשבין בעולםההוה
 הכח בו אשר מעשב להתולה ותחבושתרט"
 על גבר אם כגון החולאת, לבחי' מנגדתגבורה
 בו הגובר בעשב רפואתו כח אזי האש כחהחולה
 וע"י בעשב, אשר הקדחם הניצוץ ובכח המיםכח
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 הספירה בכח העשב המגדל עליו הממונההמלאך
 החולה על נמשך אזי בה, פגם אשרוהמדה

 ותיקן שב אם בו, אשר האלוהי מכחרפואה
 ועיין הנ"ל. ממורינו שמעתי ע"כ ההוא.המדה
 מאמרים ביאורי נדפס אשר התקונים ספרבסוף

 הא אדהכי ס"ט תקונים מאמר ביאורבתקונים

 פליאת תמצא ושם וכו', נחית קא דסביןסבא
 ספירה באיזה הדפק על להבין איך חורתינוחכמת
 לשוב לנפשו מרפא משם לו ולתת החולה,פגם

 ויתרפא פגם בה אשר והמדה הדרגא זאתולתקן
 אשר וכו' וימרחו תאנה דבלת ישאו בסודמחוליו,

 לשמן שאמר מי ע"ד אמנם הרפואה, היפוךעשה
 לע"ח כהקדמתי בזה והארכתי וכו'. יאמרוידליק

 באורך. עיי"שת"ל,

 כתב נח(. אות ב )מע' ישראל זכות בס']וראה

 איטינגא[ סג"ל ]ר"א הנ"ל הרה"גלי
 כ"ץ משה ר' הרב מפי שמעתיבמכתבו,
 צבי רבינו חלה פ"א כי מפ"ק שליט"אעלאוויטץ
 לו ואמר מלבוב, ראפפורט הרופא אחרושלחו
 לי להגיד אבקש, אותה ממך אשאל אחתהרה"ק
 שפגמתי החטא את אדע ואז חולה הוא אבראיזה
 אשוב וממילא ההוא הפגם את ואתקן אברבאותו

 )ד"ה ויצא פ, הכלה אגרא )ובס' ע"כלאיתני

 וכשיש אבר, מחזיק אבר כל רכות(. לאהועיני
 פגם לו יש ממילא בגופו מום איזהלאדם

 הגוף כי דנשמה, הרוחני האבר באותובנשמתו
 תורה דברי בס' מ"ש וראה לנשמה( מלבושהוא

 פ"א הי' מהרצ"ה שרבינו צב( אות ד)מהדו'

 והלכו לבוב בק' שוכב והי' ל"ע מסוכןחולה
 ומומחים הגדולים הדקטוריםלרפאותו

 לא' הרב לו שביאר עיי"ש בשם,המפורסמים

 לגיהנם[. שברופאים טוב מאמרז"למהם

 רפואות הטבע תחת ..הגוים קנד-קנו()העי
 רפואתם ישראל... כן שאין מההטבעיים...

 יוידע רשות נתנה והתורה כטבע...שלא
 מלכותו רק פועלים הרפואות שאיןהרופא
 הטנעחת שהרפואה יאמין לא משלה...בכל

 תרפא.בעצמה

 מ"ט(. פ"ד )פסחים משולשת ברכה בס'וכהב

 מה בתוי"ט, עיץ רפואות. ספרוגנז
 לפרש והוכרח הרעבון מחולי הרמב"םשהקשה
 קשה ע"ז גם הטלמסאות, על שהכוונההמשנה

 שהוכרח עד כזה, ספר חיבר למה ממחברולו
 למד אתה אבל לעשות תלמד לא ע"ד שהואלומר

 זה, בנידון לפניך אציע והנה רלהורות.להבין

 יוסי א"ר פ' דף יתרו בזהר המבוארהמעשה
 ברי ר"ח והוה בארחא אויל הוינא חדאוימנא
 בחקלא לקיט דהוה גבר חד אשכחנא וכו'עמי

 וכו' לי' אמינא לגבי' קריבנא לאסוותא,עשבין

 אינון לקיט לבתר גבי', יתיבנא וכו' רישי' זקיףלא
 אמר גופנין, טרפי עליהון וחפא לון ואחידעשבין

 אי חכימין דאינון עליהון אמרין ויודאין וכו'לן
 מבני רחיקין תהוון השתא עלייכו, דחייסנאלא
 אנא דהא מכולא לי' דמרחקין דא כסגיראנשא

 ותהוון בגופייכו עאל עשבא דחד דריחאחמינא
 ברא תומי אינון אכלו אלא יומין, תלתארחיקין

 קמן שכיחין דהוו מינייהו אכלנאותחסון
 לבתר סגי עידן עד בזיעה ואיתקטרנאואדמכנא
 אלקכון השתא גברא ההוא לן אמראיתערנא
 על דגופיכון אסוותא דהא לי דאשכחתןעמכון

 לן אמר וכו' אולין דהוינא עד אישתלים.ידי
 אישתעינא ולא רישאי וקיפנא דלאחמיתון
 בני מכל בעשבין חכימא דאבא משוםבהדייכו

 עשבין דכל אורחי מאבא ואוליפנא הוה,דרי'
 בינייהו מדודאי שתא בכל ואנא קשוט,דבהון
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 דגופנין כטרפי ליה דחפינא דחמיתין עשכאוהאי
 האיך )עח"ש וכו' חד אתר אית בביתאיאילין
 העשב כח ע"י בביתו שהי' המזיק אתהרג

 דכל חכמתא נשא בני ידעין אילו לן אמרשלקט(,
 דאישתכח מה דכל וחילא בארעא קב"ה דנטעמה

 כחכמתא דמאריהון חילא ישתמודעיןבעלמא
 מבני דא חכמתא קוב"ה טמיר לא אבל]סגיאה[,

 יתרחיצו ולא מארחוי יספת דלא בגין אלאנשא
 עכ"ל. לי' וינשון חכמתאכהאי

 היו אילו האיש, אותו בדברי תתבונן[ ]אםהנה
 מתבוננים היו הללו חכמות אדם בנייודעין

 ]בחכמה, כל ברא אשר כל היוצר בחכמותמאד
 אותן בידיעת רב תועלת שיש מדבריו תראההנה[

 קוב"ה טמיר לא אבל סיים ואח"כהחכמות,
 ]מארחוי[ יסטון דלא בגין אלא מב"נ דאחכמתא
 הנך לי'. וינשון חכמתא בההוא יתרחיצוולא
 אבל החכמות. אותן בידיעת רבה סכנה שישרואה
 רעים תמים מפלאות ותתבונן שכלך עינילטוש
 הכל ברא עשית, בחכמה כולם י"י מעשיך רבומה

 ומדוה מכה ולכל דבר, כל מחסור איןלכבודו
 רגע בכל ההוה לדבר הן והצלתו, רפואתוברא
 ית"ש בגזירתו בזמן המתחדש לדברהן

 לחולי המאכלים שברא מה כעיןובהשגחתו.
 דבר שהוא הצמאון לחולי והמיםהרעבון
 עשבים ברא כן כמו ורגע, עת בכלהמצטרך
 אחד לכל בזמן המתחדשים לחולאיםוצמחים
 תלוי ]הכל זה כל והנה מחסור. בלי ארוכהמרפא
 צורך לאדם שמזמין ובהשגחתו הבוראבחפץ[
 עפ"י ועונשו שכדו כפי המצטרך בעתרפואתו
 זמן בכל הנצרכת הרפואה אפילו והנהמעשיו
 ועידן זמן בכל הנצרכים והמים המזון דהיינוורגע
 בקיאים והכל והצמאון הרעבון חולילהסיר
 בחפץ תלוי הכל אעפי"כ הללו, החולאיםלרפאות
 האדם את להעניש ית' הבורא ירצה אם כיהבורא,

 רואה והנך לו המוצרכת פרנסתו לו ימציאלא
 הי' אפילו קדמאי חסידי נהיגי דהוי בזהראמרו
 סעודתם לאכול ערוך שלחן לפניהם מוכןכבר

 שיתן להש"י תחילה מתפללין היו רעבונםלשבור
 בחפץ תלוי שהכל יודעים להיותם פרנסתם,להם

 נוהגים אדם כני כל היו ואילו וכהשגחתו.הבורא
 הי' ענינם, בכל הבורא בהשגחת ומאמתיםכך

 ענייני שארי כל גם אדם בני לכל ידועבודאי
 המתחדשים, לדברים עת בכל המוצרכיםרפואות
 הרעבון חולי רפואות ענחני לכל ווידועכמו

 אחרי נוטים אדם כני ענייני להיות אכלוהצמאון.
 הי' אילו רבים, חשבונות להם ומבקשיםהחומר
 שוכחים ח"ו היו הללו החכמות כל להםידוע
 על רק סומכים והיו הבורא השגחתענתני

 לכל הידוע ברפואה תראה הלא הללו.החכמות
 מסוגלים הם אשר והמשקים המאכליםענתני
 בזה חוטאים אדם בני רוב והצמא, הרעבלחולי

 לאסוף ואיסור היתר בענחני ימיהם אתומטריזים
 מאמשים הכל היו ואילו  מוזער. בלי מזונותלהם
 ולא יוסיפו ולא הבורא בהשגחת תלוישהכל
 את מטרידים היו לא השתדלותם, כרוביגדעו
 עולם לבאי בנגלה הי' אלו מכש"כ לריקימיהם
 את הקב"ה העלים ע"כ הרפואות ענ=ניכל

 הללוהחכמות

 עניני ג"כ הקב"ה העלים לא למה א"נוא"ת,
 לחולי הנצרכים והמשקיםהמאכלים

 רגע בכל הצריך דבר שהוא כיון והצמאהרעב
 מפני עולמו את הקב"ה יאבד וכי היוצר,בגזירת
 הנצרכים ורפואות סגולות ענייני אבלהשוטים.
 מעשי כפי היוצר בגזירת המתחדשי'להחולאים

 החולה שישוב עד הקב"ה העלים זה אדם,בני
 ע"י המוצרכת הרפואה לו ויזמין וירחמהו, י"יאל
 הקב"ה שהראה ]וכמו[ פלוני. איש ע"י פלוניסם
 להם שהזמין הנ"ל המאמר כעלי ולכנו יוסילר'
 אשר שכשדה השומים להם והזמין האיש,אותו
 היו כאשר והנה קלה לשעה לרפואתם מוצרךהי'

 מוקשרים והיו התורה עפ"י מתנהגיםישראל
 ית"ש, בהשגחתו אומן באמונת הבוראבחפץ
 חכמות ענייני כל התורה עפ"י להםנתגלה

 ענייני לכל שנגלה כמו הרפואות, ועניניהעשבים
 בית הי' ולא הרעבון לחולי הרפואהסגולת
 להתוודע זה הי' אדרבה בזה, שיחטאומיחוש
 כל מחסור באין ית"ש הבורא חכמותולהגלות

 ואחדותו יחודו על מורה והכל כארץ, אשרדכד
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 החכמה מזאת ספר להראשונים ]ה"[ ע"כית"ש.
 כולם י"י מעאויך רבו מה ולהגלותלהתוודע
 הדורות נתקלקלו כאשר אבל עשית.בחכמה
 ושכחו הללו החכמות על בטחונם[ כל]ושמו
 כדי הרפואות ספר חזק" גנז הנה הש"י, אתעי"ז

 לו וישלח ]וירחמהו י"י אל ישוב[]שהחולה
 ותמצא הדבר הבן לניעתה המוצרכתרפואתו[

 טעם.טוב

 ע"ב( י' דף מאימתי פ' )על תשומה מנירובש
 רפואות. ספר שגנז אמר לוי ר]ד"ה[:

 תורה שנהנה מכאן ירפ"א ורפ"א בתורהכתיב
 ולא הוא רשו"ת הנה לרפאות, לרופארשות
 תואר היפת היתר דמיון כעין הוא הנהחוכה.

 לא אם י"י בעיני יותר טו"ב דודאיבמלחמה
 תורה דברה לא אבל נכרי', חיק יחבק ולאיחשוק
 שלא י"י בעיני יותר טוב אבל יצה"ר. כנגדאלא

 מאת ותרופה עזר יבקש רק ברופאיםישתדל
 הכתוב שהקפיד )כענין והרופא המוחץהש"י
 י"י את דרש לא בחליו גם המלך אסא עלהנבואי
 מיקרי רפואות ספר גנבת הנה ברופאים(.כ"א

 ית"ש, בעיניו הטו"ב הוא שהוא י"י בעיניהטו"ב
 תורה דברה לא לרפאות לרופא רשות שנתןהגם
 הזאת המצוה הוא כדאי והנה יצה"ר. כנגדאלא

 הש"י. שירפאהו רפואות ס'שגנז

 לפי ]ד"ה[: ע"א( ס' דף הרואה פ' )על שםעוד
 אלא לרפאות אדם בני של דרכושאין
 כיון שנהגו, אלא הטעם הוא מה לכאורהשנהגו.
 במה כוונתינו דה"ק וי"ל נהגו. למה אסורשהוא

 עוקר מנהג דקיי"ל עפ"י הוא ברפואותשעוסקין
 והדין ההלכה נפסק כשח"ו הנה דין, שהואהלכה
 מנהג רקח"ל הדין שיתעקר בכדי מנהג עושיןאנו
 לומר דאין השיב ואבח והבן. ודוק הלכה.עוקר
 התורה, עפ"י כל נדרש שהוא כיון מנהג, שהואכן
 החולה הנה בתורה, רשות שנתת כיון יאמררק

 על לו ויהוסף ההורה עפ"י מצוה עודמקחם
 כדימוס. ויצאזכיותיו

 לרופא רשו"ת שניהנה מכאן )שם(: שםועוד
 הרי הוא, רשו"ת רק וכי לכאורהלרפאות,

 שבת. עליו דמחללין והראי' הוא וחובהמצוה
 השם בגימטריא רשו"ת ברמתתינו אמרנווכבר
 דהתורה וכו', קבל שועתינו והוא בכח ראנאהז'
 זה יכוין ברפואות עוסקו בעת השם זה לונהנה
 אל ויתפלל שמים מלכות עול עליו ויקבלהשם

 ומיצליח.י"י
 ואל מ"י(: פ"א )אבות נחמדים דבריםובש

 ע"ד למשכיל מובן לרשו"ת...תתוודע
 רשו"ת, בגימטריא[ הוא מ"ב ]משם הז'השם
 וכו'. לזה זה רשות באהבה ונוועי"ם בכוונתיעיין
 רשו"ת תורה נהנה חז"ל מאמר שרמזנו מהוהוא
 הסמים אשר יודע ]שתהא[ התנו לרפאות,לרופא
 וממשלתו ]בהסכמתו[ רק פועלים אינםהטכעים
 אליו ומתפלל משלה, בכל מלכות"ו כיית"ש,
 אצלינו שהוא הנ"ל, רשו"ת הז' השם בסודית"ש

 וכו'. קבלשועתינ"ו

 תה" זאת )ר"ה מצורע פ' דכויה אגהקובש
 תורת תה" זאת : וכו'( מה ועחן וכו',תורת
 הק' הרב שאמר מה עפ"י לפרש ישהמצורע...
 וכו' חדש עלת זא"ת בפסוק אנוק54מהררתן
 שישנם הנהגות ב' נרמז זא"תשבתיבת

 הטבעעת הנהגה יש דהנה הזמנים,בהתחדשות
 נעשה אשר כל על בראאוית ימי מז'המסודרת

 ויש תבל, ימי כל גדול וער ומקטן השמשתחת
 כן שרצה הטבעחת מן למעלה התורייתהנהגה
 עהים יקבעו התורה שכעלי מבראשית הרצוןכעל
 אדמו"ר כתב )וב"ו כטבע שלא ההורה הנהגתע"י
 אנוק"5 כלאניץ בק"ק מ"מ מהרי הק'הרב

 קבע אם לתורה, עתים קבעת הארם אתששואלין
 ואלו כטבע(. שלא הורהו הנהגת עפ"י בזמןעתים
 הז' החנו זא"ת, בתיבת נרמזין הנהגותהב'

 בראשית, ימי ז' של הטבעחת להנהגהמרמזת
 מא' אתות נ"ב התורה כלל על מרמזיןוהא"ת
 הנהוגה כטבע שלא התוריית הנהגה שהוא ת'ער

 ההורה.לבעלי

 שהצרצת בטבצ לההנהג ירצה אם המצורעוהנה
 ומשתה מאכל ע"י הרם מריבויבא
 עדיין נרפא לא טבעחת, רפואה ויבקשוכדומה,
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 להם אשר הוא ישראל מבני הנה כי הנפש.מנגעי
 רפואתו ועיקר כטבע, שלא התורית הנהגהטשנה
 למעלה הוא אשר כתורה לההנהג י"י אלשעצוב
 שצריך כו' חורת תהי' זא"ת וז"ש הטבע.מן

 וכני הנהגות ב' שישנם זא"ת, ללמודהמצורע
 שלא עניניהם כל הורה של בנ" בניישראל
 רק טבעיות רפואות יבקש לא ממילאכטבע,
 וכל מחלה כל המרפאת התורה סגולותרפואות
 כי והבן לעוש". וכבדד ועושר חטם ומוספתעע,

קצרתי.

 אל ה' ויאמר עוד וירמוז )ד"ה לד פ' שםעוד
 באדם, ובינה חכמה נתן הש"י הנה :אברם(

 עוד בו מתבונן במחשבתו ואעפל שכל שע"יהתנו
 וע"י כבר. מהמושכל שכל וממציאמושכלות
 החכמות בכל מתבונן הוא שבאדם ובינההחכמה
 החכמות. ושארי הטבע חכמת כגתשבעולם,

 התורה[ חכמת ]זולת שבעולם החכמות כלוהנה
 התורה בחכמת המשכיל אבל הטבע, בחקירתהם

 ע"כ הטבע מן למעלה הוא הנה שלובחו"ב
 להיותם הטבע מן למעלה הוא קרובו עםישראל
 ע"כ וכו', אנכי בסיני שמעו שכולם תורהבני

 והסירותי וכו' אלקיכם י"י את ועבדתםנאמר
 וכן טבע. רפואת בקשת מבלי מקרבךמחלה
 ונהנה וכר תלכו כחקותי אם הפרנסהבטבע
 להבין תחבולות  בקשת מבלי וכו' פר"הארץ
 שצותה הגם והנה הענינים. בכל וכן שחונהשדה
 דהינר בטבעי ארץ דרך כמנהג להנהיגהתורה
 הוא לרפאות, לרופא רשות וניתן וקצירהחרישה
 בכדי בטבע ההשגחה מלוחש עויהי' בכדיהכל
 לא הטבע פעולת שרם אבל הנסית* עולםשיהי'
 משדד והוא הבורא,  השגחת כזולתתפעול

 ישראל. תפלת רפ"י כרצונו,הטבעחם

 בחכמתם אליהם נפתה לבם אשר הפתאיםיהנה
 הוא שרק בדעתם מעולם הפתיותובינתם

 חלק באלה לא ונשמתם רוחם תפח בטבע,הכל
 ראה הראשת ע"ה אברו אברהם ה" ואחדיעקב.
 וכר צא הש"י לו ואמר מוליד שאינו המזלבטבע
 והנה המערכה. לשדד שיכולים לישראל, מזלאק

 )במצות( תלויי לפעמים ופעולתההטבע
 להחבא הזאת הארץ שטבע דהמנו]בארצות[
 בריאות בענק וכן בהיפוך, וזולתה רבותתבואות

 בזולה, וראינם מה בארצות ר"ל חולאים מינייש
 המאמינים לישראל אינו זה הבריאות. בתוקףוכן
 בארץ יצחק ויזרע כתורה מצינו ובהשגחתו,בר'
 וימצא אעפי"כ קשה קרקע וכו' מאה וימצאההיא
 מולדות בהתחדשות הלו" טבע מיני ישכו'.

 יה" הזה במזל מולד כשיארע והשניםחדשים
 אינו זה גם בהיפוך, וכהיפוך הארץ עלגשם

 חטים קציר הלא יוכיח הנביא ושמואללישראל,
 רבות וכהנה ומטר. קולות ויתן ד' אל אקראהיום
 הגשמים על ישראל מתפללק ודור דורבכל

 שלש ומטר טל עצר ואל" עתירתם, שומעוהש"י
 מיני בכל כרצונו הורידם המעגל וחונישנים,
 טבע מיני ויש אביו. לפני המתחטא כבןאופנים
 המזל בזה אדם כשנולד אדם, בתולדותהלויים
 ולמד צא לישראל. מזל אק זה גם וכך, כךיה"
 הוה גנבא בריך לאמי' כלראי דאמרימר"נ

 כדאשכחן אתם הי' ואמת תולדתו, במזלשהכירו
 עשתה כוונתה בטוב אמו והנה בש"ס,המעשה
 ותבין ד' יראת חכמה בראויית לראשועטרה
 בש"ס וכהנה לישראל. נשיא להיותונתעלה
 ויש וכו'. דאכלו' דשמואל ומהא דר"עמברתי'
 והן הבריאות בעסק הן במשפחה תלו"טבע
 וגיאות בכעס המשפחה שטבע המדותבעסק
 אינו ג"כ זה לראיות, הצורך מן איןוכיוצא
 המדות. לתקן דעת תלמדהו התורה כילישראל
 כמב מקרבך מחלה והסירותי הבריאות בעסקוכן
 בקרבך נתונה ח"ו שהמחלה הגם ויחיד, יחידלכל
 ברכים ומהתחיל ידוקדק ]וכזה יסירה הש"יבטבע

 בזחיו[.וסטם

 היתפרש הגם אברם, אל ד' ויאמר יתפרשובזה
 דרר בכל עכ"ז ג"כ, אבדים עלכפשוטו

 הנקי ובעה בחכמה המבק איש לכל יתפרשודרר
 התחחבות שלו בחו"ב שופט אם והנהאברהם...
 מארצ"ך לך לך אליו השי"ת מאמר אזיהטבע,
 השי"ת ביד כי הארציות בטבע יתבונןשלא

 כאשר תשב, לא מלוחה מארץ פירותלהוציא
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 ממולדת"ך וכן לבך. אליו ותשים אליותתפלל
 בשפיטת וכן המולד בשפיטת תשגיח שלאהחנו
 טבע אבי"ך מבית וכן כנ"ל. אותך הולדתיום

 הכח להשי"ת כי ומדות, בבריאותמשפחתך
 אתנהג למה א"כ האומר יאמר ושמאוהממשלה.

 אל בזה, וכיוצא וזריעה בחרישה ארץ דרךבמנהג
 ע"י האדם את להושיע חפץ השי"ת כי כןיאמר

 איזה ע"י לו הנאות מזמין והוא הטבעהתלבשות
 וז"ש הטוב. ברצונו לידו מזמין מהשי"תפעולה
 לך אראה אני ארא"ך, אש"ר הארץ אלהכתוב
 מבוקשך. לך יבא ידה שעל הנרצה ארציותאיזה
 סובר שאתה לסברתך ל"ך בלך שהתחילוזה

 באופני אבל הוא, כן אמת בטבע, הואשהנהגה
 ופועל משגיח והשי=ת לרצונו הנרציתהשגחה
 עמוק דבר כי מאוד והבן כרצונו. בטבעפעולה

הוא

 אות המחשבה )חלק ו מ"ע פקותיך ררךובסי
 באה הנ"ל והאמת הדברים .אחריו(
 והוא עמוק.. יותר בהתבוננות שאחריוהמצוה
 רבא טעמא ניסן ט"ו ליל הפסח בשר לאכולמ"ע
 הוא הקודמת במצוה התבאר אשר כפי בהאית

 ולזרוק המזלות בכור הטלה הוא הפסח אתלזבוח
 כולם והטבעיים המזלות כי לי"י, וכחו דמואת

 לנו שאין הוראה הוא ויכלתו בכחומתנועעים
 לנו ואין להשי"ת, רק מזל לשום עבודהשום

 היא אשר חורתינו חכמת רק חכמה בשוםלעסוק
 לאכול שאחריו המצוה באה והנה ורצונו,חכמתו
 שצונו הגם להורות הוא ממנו, ולהנות הפסחבשר

 וכיוצא, ושתיה באכילה מהטבע להנותהשי"ת
 ליקח רשות( התורה )נתנה לרפואה בהצטרךוכן
 ענייני בכל וכיוצא לרפואה סמים עשבאיזה
 רק בלבד, להטבעיי מגמתו ישים אלהטבע,
 בטובו לו ומזמין נותן אשר יכול והכלהמשגיח
 באותו ומשפיע כרצונו לו הצריך דבר כלויכלתו
 האדם חיי להשלמת הנצרך החיוני הכחהדבר
 ושתייתו באכילתו גם ע"כ וחפצו, ית"שכרצונו
 בזולת אשר לבו אליו ישים בטבעורפואתו
 ויכולת כח בו נותן המאכל הי' לאהשגחתו
 בהתלבשות ויכולת כח הנותן והואורפואה,

 פלוני דר' בזהר דאמרו וכההוא בטבע.השגחתו
 עד אכל לא לאכול לו מוכנת הסעודה שהי'הגם

 מבי' נפקתא השתא ואמר מזונו, עלשהתפלל
 אין המלך מאוצר הוא שהכל כיק אתחהיבמלכא
 מהמלך, רשות יקח עד המלך מאוצר ליקחלו
 י"י לשם הנשחט המזלות ראש צורת לוקחיןע"כ

 ישבור שלא להורות דוקא השובע עלואוכלין
 ואין ויכלתו, השגחתו מבלעדי באכילתורעבונו
 ולמלאות פעולה איזה לו לפעול טבע לשוםמבוא
 צורת ע"כ והשגחתו, ביכלתו זולת גופומחסור
 השביעה גמר הוא דוקא י"י לשם הניקחהמזל

 .. החסרוןלמלאות

 הללו המצות ב' הנה אלה בדברינוכשתדקדק
 אחד, שהם שתים התורה דרכייורינו

 לשם בי"ד הפסח )זביחת הראשונה המצוההיינו
 וחכמה, ועבודה התורה בענייני אותנו תורהה'(
 לעסוק ולא לר' זולת עבודה בשום לעסוקשלא
 למעלה היא ית' תורתו חכמת רק חכמהבשום
 ממנה נשפעים וכולם הטבעיים החכמותמכל

 ליהנות הנצרכים הנאות שכל מלמדת הב'והמצוה
 יהיו וכיוצא ורפואות אכו"ש כגוןמהטבעיים
 בטבע כח ונותן המשגיח אלקי העזרבכוונת

 בעצמה. הטבע אל יביט ולא החסרוןלהשפים

 . א( אות בראשית, )פרשת מהרצ"א לקומיובש
 חולים[ ]ביקור במצות האריז"ל מרןכתב

 מ"ט בגימטריא חול"ה כי יו"ד לו להמשיךיכוין
 הזאת והמשכה הנו"ן, משער רפואה לוימשוך
 בס' הרב וכתב הנכבד שבשם[ ]היוד מןהוא

 חולאים מיני תתק"ג בגמ' מבואר להיותברכ"ע
 )והנה ]תוצאו"ת[ מנין ישראל, שונאי עלהם

 ממשיכין התורה ע"י חיים תוצאותבישראל
 י' אות עם תתק"ג התורה בראשי"ת והנההיו"ר(
 הרב בדברי שם עיין חיים( תוצאות ממנה)כי

 ית"ש מעשיו ראשית ביום בתפילותינו זהשמרמז
 אות )היינו ושמך אומרים אנו השנה בראשהיינו
 הוא שברא"ת מה כל על נורא משמך(יו"ד

 משמך יו"ד אות אבל יו"ד, בלא בראש"תתתק"ג
 חיים תוצאו"ת הוא אז בראשי"ת בתיבתנתמשך
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 שכתכנו. דברים תוספות כקצתעכ"ד

 אם ויאמר בפסוק שהקשו מה לנו יונהובזה
 במצרים שמתי אשר המחלה כל וכו'שמוע

 כיון והקשו רופאך, י"י אני כי עליך אשיםלא
 הנ"ל ולפי לרפואה. צורך מה המחלה תבואשלא
 הנה התורה, למצות תשמע שמוע אם שאמרניחא
 דבר כל רפואות בראתי שכבר רופאך י"יאני

 אוה"ע וא"כ התורה. בראשית חסרון כלוהוכלמת
 משא"כ טבעיות לרפואות צריכין תורה בנישאינם
 לעיני בתחילתה התורה סוף שנעוץ )וזהוישראל
 בראשי"ת ברא אלקים, ברא בראשי"ת ישראלכל

 חיים(. ותוצאות תעלהרפואות

 קכגעמ'

 להמתיקם אלא לכטלם כוונתם איןהדינים
כלכד.

 בראשית, ]פרשת א נח, )וח"א צבי עטרתובך
 גם יצחק[(. ר' שאמר מה תבין ובזהד"ה

 באמת הוא מקום בכל דין דיין שהוא אלהיםשם
 מפני ג"כ דין בלא לעולם קיום שאיןרחמים
 ז"ל האר"י רבינו שכתב וכמו דעלמאחייביא
 ח"ו לבטלם כוונתינו שאין בר"ה הרי"ובכוונת

 בזה. ודי היטב והבן למתקם.כ"א

 ד"ה חקת, ]פרשת ב קפה, )זח"ג שם עודנדאה

 שקבלנו "מה פשוט[( בדרך ביותראמנם
 בשרשם" דינים המתקת סודמרבותינו

 כן התחם, מעץ ואכל גופו הזדכך נח כןושם
 בקכלה.הוא

 בתולדות : ]ד"ה[ נח פ' הכלה אגרא בס'וכתב
 שקודם בדורות כמו מיתה נאמר לאשם
 מקדמונים קבלה בעצמו שם הנה כיהמבול,
 לנ"ע. חי שנכנס לעולם, וחי החיים מעץשאכל

 מגזע חוטר יצא שממנו להיות ג"כ,והקלדותיו

 לנצח המות שיבולע המשיח מלך החנוישי
 לי. נראה המיתה. בהם נאמר לא ע"כבימיו,

 קכדעמ'

 מלשון חול"ם בניקוד הרפואה...שם
 רפא"ך התפארת... אודח ותחחני...ותחלימני
 ביצלח בזהר אצליב כמבואר פאר"ךאותיות

 ב[.]נט,

 ד"ה בשלח, )פרשת שם צבי עטרת בס'וכ"כ
 כיון " הזהר דברי על באלץ, דעאלוכיון

 . רופאך"( ה' אני כי כו' למלכא מטו באליןדעאלו

 וק"ל. פאר"ך, אותיות כתיב רפא"ךנ"ב

 ד"ה בראשית, ]פרשת ב סו, )זח"א שםועוד
 כשנאריך ההוא[(: בגו זרע נקודהההוא

 ת"ת נגד הוא החלם נקודת כו' יותרונעמיק
 תלוי שבו חלם נקרא הת"ת ונקודתדעתיקא,
 מלשון וחלם פא"ר, אותיות רפ"אהרפואה
 מ"ש עיין בזה נאריך ובמ"א ותחייני,ותחלימני
 רפאיך. ה' אני כי פסוק על בשלח פ'בזהר

 את וירפא ד"ה נח, ]פרשת ב )סו, שםועוד
 נמשך הרפוא"ה ושרש ההרוס[(: ה'מזבח

 ביסוד. ומלכות ת"ת וחבר רפ"א פא"רמן

 צור מאי ד"ה לך, לך ]פרשת ב )צג, שםועוד
 עם רפוא"ה וכו'[(: אסוותאאל"א
 נרמזה רמז וע"ד עה"כ, צו"ר מספרוהאותיות
 בה למקרא אם יש כי ו' מלא צפורהבתיבת
 אתוון וגם מיל"ה. בגימ' פ"ה ואתוון צו"ראותיות
 ועייל א' וחלופא רפואה אותיות הואפור"ה
 הדינים כל נמתקים אזי הצדיק מעשה ע"יצדיק,

 הצור ההופכי כסוד כו' צו"ר כתיבתהמרומזים
 הנאמר הקהל תוך אל ו"ירץ בסוד מיםאגם

 ובסוד דבירא נטיעו י' צו"ר ו"ירץ וסודבאהרן
 יסוד הוא צ' אות ע"י באה והרפואה אחיו,רצו"י

 בזה. ודיצדיק.

 כנודע. מלכו"ת כחינת והואהשו"ת...

 אמרו והנה ד"ה ויצא )פ' באראל בית בס'וכתב
 רשות, ערבית תפלת כי מאמרם נודע .ז"ל(

 ברשות. זהירין הוו כמו מלכות מלשוןורשות
 תיקן הוא כי ערבית, תפלת תיקן יעקבוזהו



 החמםלעז קכו( עמי קכה-קכו עמ'הוספות ודרך הקדמהשם

 חיים. לה והמשיךפרצופה

 קכד-קכהעמי

 יד גברה  שבעוה"ר 3עת הדקדוק...חכמת
 סיפרו 3זה... גם למעט הצורך מןהמיום...

 זצוק"ל... סופר משה מו"ה הרה"ק משםל4
 אהובה שהיתה הגם מצבה.., לך תקיםולא

 בדעת. נתקוה ערום האבות...בימי
 ...ויותר ו(: אות י"ב )פרק שים מעץ בס'וכתב

 פנה הוא הדקדוק חכמת הנה אתרעך,מזה
 בדור ומערורי' שראיתי להיות אבל לתורה,גרדלה
 בחכמת לדעתם מתחכמים הפוקרים שרובהזה

 ר' פועל אל יבינו ולא ידעו לא ועי"והרקרוק
 דורשים שהם הקדושים להחכמיםשהשפיע
 להם המקובל שוות וגזירות ויתרותחסירות
 ביהות אלפי וחילופי מילויין המדותושארי
 מיד בכתב הכל עקומות דבוקות לפופותטנת"א

 להתחכם הסכל הפתי יבא ואיך השכיל, עליהםד'
 שום להם אין המזוהם, האנושי בשכל דבריהםעל

 חכמת ובאין וביסודותיו, התורה בחכמותמבוא
 ומלעיגים קטן כמעט בפשטיות שמבעיםהדקדוק

 אני ע"כ האמיתחם. המקובלים חו"ל רכריעל
 את להרחיק מהראוי הזה הגרוע בדור לךאומר
 מנעוריו תיכף רק הדקדוק, מחכמת גםהבנים

 בהררי ויסודותיו התלמוד בפינות רקירגילוהו
 וכתובים נביאים המקרא מן מעט יום ובכלקודש,
 התורה )חוץ המקרא כל בפיו שגור ע:יהי'עד

 סוף ועד מראש כולה ללמדה צריךהקדושה
 שכלו(, לפי רבר לרבר כשיבין לימודובהתחלת
 מאוד, הנצרך מדקדוק נעוריו בימיויודיעוהו
 ונד ונח אהו"י אותיות וסגולת ורפה דגושדהיינו
 וניגוני יוצא ופעול עומד פעול ונפעל ונסתרונוכח

 התורה בדרכי וכשיגדל וסגולתם.הטעמים
 וה כי הרקרוק חכמת פעות כל דעתחלמרהו
 החכמות בכל לימודה ע"י להבין התורהמסגולת
 שמעתי אשר וזה ובאהבתה. בה ורק יגיעה,מבלי
 זצוק"ל 7810 מהר"מ הקדוש הרבמרבוד

  שנא' התורה, מן ראי' זה על שאמרמ8שעוורמק
 ודקדקו אלהיך, ר'  שנא אשר מצבה לך תקיםלא

 רז"ל ופירשו וגו',  שנא אשר לי למההמפרשים
 שעשו כיון האבות בימי אהובה שהיתהאע"פ

 שנאוי היא כבר זרה עבודה מדרכי זההמתפקרים
 חכמת על גם הנ"ל הקרוש זה אמר המקום.בצעי

 בדורות אהובה היתה שהיא הגםהדקדוק,
 בדורות כעת זה כל עם להורה, ופעההראשונים

 אור המורדי הרשעים מן וכמה שכמה כיתהללו
 יותר פה, שבצל התורה מקבלת זה ידי עלנתפקרו
 באמיתות דעתו שיתמלא ער מוה למנועטוב

 לך דע ואתה ויסודותיו. ודרכיוההורה
 )נעתץ שח אות דשרקא אגרא בס' עוד]ורחה

 סה-סט([ עמ' פו, להע' בהוספותלעיל

 קכה-קכועמי
 פ' )בסבא וגבריא"ל מי3א"ל על ירמוזעתי"ם

 ע"ב(. צ"ח דףמשפטים
 השם ר"ה א: ]מב, שם צבי עתרת בס'וכתב

 עבים השם וכר[: מיכאל דא רכוכועבים
 עבי"ם נ"ב רפאל. איהו ודא כו' מיכאל דארכובו
 אחורי בסוד דגבורה ולע"ב דחסד לע"בירמוז
 ע"ל המהל"ך אבל במק"מ. הנ"ב כ"כהשם.
 מפרש. אעו רפא"ל איה"ו ד"א רו"ח רו"ח,כנפ"י
 ומרפא צדקה שמש הפסוק על עצמו שסמךונ"ל
 ודף ע"ב ר"ט דף ויקהל בפ' ועיין כנ"ל.בכנפי'
 ע"ב ע"ח רף הרקיע בזהר ראיתי שוב ע"ב.רי"א
 י"ם. גבריאל ע"ב מיכאל י"מ ע"ב עבי"םפ"
 בזהר מפרש ועוד ע"ב. ל"ב דף בראונית פ'ועיין
 מרפא"ל בגימ' הכולל עם רכוב"ו עבי"םהרקיע

גבריא"ל.

 קכןעמ'

 מבוארים פליאות גמי הרבה לערצוד
 מימרות כל ליתום... פרט אמו תחתאצליב...

 דופן...יוצא
 אמור, ]פרשת ב צא, )זח"ג צני עתרת בס'31תב

 אמק(: תחת ימים שבעת וה" ת"חר"ה
 בת"כ בזה חז"ל דרשות ההכה באמתוהנה



 שמא טוביעשה קכט( עמ' קמח עמי קכז )עמיהוספות מרעסור

 למעט אמו ותחת שוה לגזרה אמו אמווכגמרא
 לא המדרשים גם הסוד אלולי אחי אבלהיתום,
 פעמים כמה בזה שהאריך וכמו לנו מובניםהיו

 ה' סוד בחי' בשני התורה אמנם הקנ"ה,בספר
 ר"ל עולם, יסוד צדיק דא להודיעם ובריתוליראיו
 ליראיו ה' סוד ידו על כחגלה עולם סודהצדיק
 כי תורה הרזי כל הצדיק ע"י מתגלים הכ"יהוא
 בעסקו זו"נ תמיד מחבר לשמה בהורה עוסקהוא

 חז"ל מאמרי כמה בדברינו ותבין וכו'בתורה
 בבהמה יתום וסוד הנ"ל דופן יוצא בעניןפליאות
 ואחר בפ' אחי ועשן הרצויי' העבודה בסודוהכל
 נפלאות כמה ותבין איוב כלק"ת זאת נקפועורי
 השם סדקית במחט לבם ופחחחי דופן. יוצאבסוד
 ותבעו תדעו למען אולם של כפתחו לכםיפתח
 לבא אטימין נשא ובני הוא נורא כי השםדרכי
 ה' בפועל אשגחו ולא ידעו לא ע=ניןסחימין
 אבל לרחבן. רחמנא בעיניהם הם וחכמיםיומדין
 אמן אמת בלב לעובדו השם ויחנינותכנו

 קכזעמ'

 דברית. רזא שלוםכי
 בביאור כא-כב לעמ' בהוספות הנעתקראה

 לשלום. אליה וקראתהפס'

 קכחעמי

 יסו"ד. חכמ"ה וראפר-תיבות חי נקראוצדיק

 ]פרשת א קסד, )זח"א צבי עמרת בס'וכתב
 שמו לרומם דוד בא ולזה ד"הויצא,

 חי, נקרא שצדיק על טעם בנותן בזה ויש :ב"ה[(
 הכל את המח" החכמה סוד הוא העולמיםחי

  שנקרא הצדיק ע"י כלם אח מחי' ואח"הכד"א
 חכמ"ה בר"ת ח"י נקרא ולכן דייקא, כלם אתכל,

 חי החכמה אור ממשיך יסוד הצדיק כייסו"ד
 עולמות. חיות לצודך ה'עולם

 אברהם ויקם עה"פ מצה"ל בית בס' גםוראה
 שרה(. ח%)פ'

 כל עיקר החכמה... הוא בעולם החיותעיקר
 הטעם. הוא בעולם אשרהחיות
 יחלום ד"ה ויצא )פ' מצה"ל נכת בס'וכתב

 הוא כ"ע הבורא כי ידוע סלם(:והנה
 כנזכר מע" פנוי אתר לית כ"ע וסובב כ"עממלא

 האמונה הראשנן ועיקר יסוד וזהובתקונים,
 והענפים והחלקים השרשים כל והנההזאת.
 החכמה אם כי דבר בהם אין בעולםההוים
 עטוית בחכמה כולם כטעם הדבר,המהווה
 החכמה וזולת בעלי', אח חחי' החכמהוכאמור
 ותוהו מאפס אז שבעולם הדברים כלהמח"
 אחר לחוץ הנדחה המאכל מיתרת כנודענחשבו

 הטעם מן המובחר הטוב הבירורהסתלקות
 להמאכל הי' בתחלה ואם המשכלת, נפשלהחיות
 מפני לעמוד יכול אדם אין כמעט אשר טובריח

 כאבן נשארה המובחר הוצאת ולאחרריחה,
 כי וכ"ז ההיפך. מריח לו תאמר וצואתמומאס
 וכל מת הדבר נשאר החכמה הוא החיותבהסתלק
 ר"ל, מסאבא רוח עליו ושריא יטמא באהלאשר
 דבר אין החכמה זולת כי העין בחוש נראהוכ"ז

 הגיע וקודם בקדושה היא החכמה ושורשבעולם.
 בכאן ואם אחד, שרש הוא שם דפרודאלעלמא

 ע"י הבל שבעולם מה וכל להשיג נוכללא
 אבל וכו', וה לעומת זה אח גם כיהתנגדות,
 והרוצה ית'. ממנו חוץ דבר ואין אחד הכלבשרש
 הקדושים בספרים יעצן הללו דברים עלשיעמוד
 סובב זה דבר על כי מזה, מלא ונמצאהקדמונים

 לשקול לברר ללבן לצרף לעשות התורה כלהולך
 יחד. מהבל לעלות במאזניםבפלס

 קכטעמי
 על קומתו...  ערעור בכל מסתכל איש אדםאם
 אידה ועל אבר כל משמש הוא ולמהמה

 מורה... הואחכמה
 רגלים ג' )דרוש הלולים קדש 8רי בס'וכחב

 סוד לביאור נבא דברינו ע"פ והנהד"ה
 ליודע" סודם ידוע אשר איבר" רמ"חהעיבור(:

 והערקנו והגידין רי"ו ל"ע סוד עזרו מידוהמה



 החייםלעץ קכט( )עמ'הוספות ודרךהקדמהשמב

 סודו מראה אבר כל ואמנם אותומחזיקין
 עצמו ויקשר בה, יעבוד אשר במדהלעבודה
 בהברא"ם וארץ השמים תולדות העליוניםבפנים
 עגולים. בתוך אשר היושר צורת קטן עולםוהוא

 הנרשמים מאבריו ואבר אבר בכלוהמסתכל
 כמה יראה בהם, יבין ולבבו פ"א דאהלותבמשנה

 אמת פועל ית"ש, לעבודתו בהם הצורךמן
 נדבר השם לנו ירחיב וכאשר אמת.שפעולתו

 בשמותיהן ובתולדותיהםבהם

 לכם וספרתם ד"ה לספירה )דרוש שםועוד
 התחתון באדם המצוייר הגוף ואיברי .וכו'(

 השכלות צורה לו אבר כל המעשה, עולםשל
 החיים במקור לדבק הרוצה אדם וכלבנשמתו,
 ד' מעשה ההסקול בשכלו ישפוט האלהותעבודת

 בו, הגובר מדה לידע ואבר אבר מכל נוראכי
 הלבושין הכלים מן הבאה נשמתו שרשלתקן
 בעיני טוב ושכל חן הנאה, מזג על אותםלמזג
 רבים במקומות הארכנו וכבר ואדםאלקים

 במה עולם הליכות בקדש מלכי אליבהליכות
 וכו' השפל ידינו תשיגאשר

 כטעם היגיעות... נקרא והעסק בתורה...עוסק
 מהרצ"א )ובהוספות העיסה...התעסקות

 בכח... הפלפול בח"ז... בקרוב כ"הז"ל(.
 עקימת בדיבור דוקא בד"ת...לעסו"ק

שפתיו...

 הברכות( )שער הלולים קדש פרי בס'וכתב
 בדברי לעסוק הנוסחא ובענין]ד"ה[:

 על או לעסוק אם רבינו בדברי נתפרש לאתורה,
 לעסוק. שלנו הנוסחא לשנות אין לכן תורה,דברי
 בה וכתיב ד"ת על סידורים בקצת שנדפס כמולא

 הנוסחא לשנות דאין בורכא הוא דעת ר"תכוונה
 מן הוא אם ידועה בלתי כוונה בשבילהנהוגה
 ממטבע משנה יהי' שלא בברכה בפרט ז"ל,הרב
 אבל בטור, ד"ת על הנוסחא שנזכר הגם נ"לועוד

 הוא עיקר כי מדויק יותר לעסוקלדעתינו
 מה עיין בט"ו כתוב וכן תורה, בדבריהתעסקות
 כל בענין חים עץ שערי פתח בקונטרסשכתבנו
 כי הרבה, לדברים זוכה לשמה בתורההעוסק

 וגם ע"ש תורה דברי יהיה הרוסות דבריאפי'
 יוצר קומת סוד הוא רל"ו בגי' עוסק כי שםכתבנו

 בשיעור לעסוק התעסקות עיקר זהבראשית,
 בעיסה התעסקות כטעם היא והתעסקותקומה,
 דברי הן הרשות דברי אפי' ואי תחמיץ.שלא
 מדויק יותר הוא תורה בדברי לעסוק ע"כתורה
 זו"ן ביחוד לעסוק המצוה עיקר הוא זהכי

 והבן תורה. בדבריהמרומז

 עט(. אות ד מא' טבת, )כסלו וששכר בניובסי
 ודיבור, לימוד נקראת בתורההדיבור

 )עיין עוס"ק נק' בעיון התורה מחשבתמשא"כ
 תורה( בדברי לעסו"ק הברכה בפירושבט"ו

 לבר לי אית כמה . תורה ת, מע, השרה רכלובסי
 לדעתי נק' )השתדלות לאישתדל"אנש
 שיהא ולקנותו להשיגו נחמד דבר אחרהמהדר
 שרודף מי השתדלות נק' בתורה גם וא"כבידו,
 דין איזה דהיינו שבתורה העיקר הדברלהשיג
 מפי היו כבר אשר לעבודתו לעבודתו דרךואיזה
 תפוס שיהי' להשיגו ישתדל והוא התורה,חכמי
 אדם יקרא כמשאחז"ל למודו, על וחוזרבידו
 בגין וליליא יממא באורייתא בידו( תפוסשיהא
 )עסק דמתעסק"י דאינון לקליהון צייתידקב"ה

 בדברי שמשתדל שע"י ודקדוק, ופלפול עיוןנק'
 טעמים עת בכל מוצא לאורה יצאו שכברתורה
 בכל משתדל הוא וכיון תורה, וחידושיחדשים

 בדקדוקים בפעם כפעם ומתעסק בוודאיעת
 באורייתא, חדשים( ד"ת משכלם ויחדשועיונים
 דההוא ידא על באורייתא דאתחדש מלהובכל

 שמשתדל דכיון )כמש"ל באורייתאדאשתדל
 רקיעא עביך כנ"ל( שיתעסק בעורו יהי'השי"ת

חרא

 באורייתא איתעסק נש דבר כיון . להלן שםועוד
 בנשמתא אתתקן בפלפול( לחדש נק')עסק

 שהיא נפש חי' נפש שרץ דכתיב קדישאאחרא
 לית באורייתא אתעסק לא ב"נ דכד . קדושהחי'
 עלי', שריא לא דלעילא קדושא קדישא, נפשאלי'
 להמציא השתדלות )החנו באורייתא ישתדלוכד

 )החנו בה דרחיש רחישא בההיא התורה(חדושי



שמג טוברעשה קכט( )עמיהוספות מרעסור

 זכי לבד( בהרהור סמ ולא דווקא בפהלרחוש
 דכתיב קדידתן כמלאכין ולמהדר ח" נפשלההיא
 דמתעסקי אינת אילין מלאכיו הו"ברכו

 )זהר בארעא.. מלאכי דאיתקרתבאוריאל
 מכללות לנו היוצא ע"ב(. י"ס דףבראשית
 ובחידוש בפלפול ההורה עסק וכע"יהמאמר
 בנשמתא איתתקן ד"ת בפה ולהוציאדייקא
 מעלה לאותה לעוה"ב ויזכה מלאך ויתקריקדישא

 וכו'. כנשרים אבר לצדיקים יעשהשהשי"ת

 ע"א ה' דף מאימתי, פ' )על תשלומה מנידוכסי
 ירגיז לעגלם וכו'(: ירגיז לעולם גמ'ד"ה

 עס"ק בדהרה, יעסו"ק לאו ואם מוטב נצחוכו'
 בד"ת, לעסו"ק בברכת הט"ז כמ"ש פלפולהוא
 כנודע והקליפות היצר כח מחליש הפלפולכי

 האריז"ל.מכחשי

 ]ד"ה[: ע"ב( י"א דף מאימתי, פ' )על שםעוד
 הם ברכות הג' אותן המהרש"א, כתבוהנה

 טו"ב לעסוק ברכת מועי"ל, ער"ב טו"בנגד
 טוב להלכה שאינו הגם פלפול נק' )עסקלעסוק
 האדם שסוחר הסחורה כסף, מסחרסחרה

 מן שאין אעפ"י אחר דבר לסיבת היאהסחורה
 דאורייתא פטטחא וכן הלזו, לסחורה לוהצורך

 נ"ל(.מבין.

 דף כליו, ונושאי הרי"ף מאימתי פ' )על שםעוד
 בר מהד"א א"ר מברך מאי ]ד"הן: ע"א(ח'
 אקב"ו אמ"ה בא"י ב"א( ח"א ר' )בגמ'אש"י
 ועסק בד"ת. לעסו"ק וכגמרא תורה. דבריע"ל
 ע"ל משא"כ וכיוצא, הקושיות ולתרץ פלפולנק'
 נק' הפלפול והנה דייקא. פסוקה הלכה יורהד"ת
 והמדרשות. והברייתות המשניות לתרץגמרא
 גמרא הוא האחרונה המעלה כגמ' לגירסתינווהנה

 מקרא ואתמן בד"ת לעסו"ק עלי'ומברכינן
 לא ד"ת ע"ל נאמר דאם במכ"ש משנהומדרש
 אבל משנה, מדרש מקרא רק זה בכלליהי'

 מברכין ע"כ בכלל, יהי' לא פלפולתלמו"ד
 שהוא האחרונה המעלה גם לכלול כדילעסו"ק
 המעלה הנה ז"ל הרי"ף לגירסת משא"כהפלפול.
 הלכות והן ספר"י ספר"א מדרש הואהאחרונה

 לעסו"ק מכרכץ השנו אם המקראות, עלקבועות
 טוב יותר ע"כ בכלל, מדרש יהי' לא גמראפלפול
 מן הנשמעים הדברים היינו ד"ת ע"ללגרוס
 טעה מדות וי"ג המקראות מיתורי התורהדיבורי
 עיקר שהם הנך וכל גמרא ומכ"ש מדרש,הוא

 לומר נהגינן אק ודנה ובע"פ. בכתבההורה
 משנה, מקומן איזהו ופ' מקרא שהםהקרבנות
 אנו ע"כ מדרש, שהוא דר"י בריתאואח"כ
 המעלה הוא דהמדרש ז"ל כרי"ףתופסין

 בד"ת לעסו"ק לברך נהגינן ואעפ"כהאחרונה,
 כית קפידא אין מיהו רש"י. כשיטת הוא~פמ"ש
 עניני כל בכללם "ם הברכות כל מברכינןדאנן

 דברי את ה"א נא הערב אומרים אנחנו כיהלימוד
 תורה המלמד וכן מדרש שהוא וכנ"ל וכר,תורתך

וכו'.

 תורתך ולומדי שמך יודעי כולנו : ]ד"ה[ שםעוד
 שמך יודעי כולנו הגירסא וכגמ'לשמה.

 אזיל הוא הרי"ף גירסת הנה תורתך.ועוסקי
 פסוקות הלכות החנו ד"ת ע"ל דמברכיןלשיטתו
 תורה ללמוד צריכים והנה התורה, מןנשמרים
 להורות שמה תורנה כשמה החנו לשמהלשמה,
 אשר המעשה ואת בה נלך אשר הדרך אתאותנו
 נלמוד אשר את לעשות לשמה תורה והינונעשה,
 הוא כגמ' שלפנינו וגירסא לאמיתה הלכהמשנה
 חדי וקוב"ה פלפול היינו בד"תלעסו"ק

 אומר זה אמרז"ל לאמיתו אינו אפילובפלפולא,
 קול אב בית אומר אינו וזה הלכה של אבבית
 טוב הנה טבין, דאורייתא פטטייא אעפ"כהלכה
 ועוסקי מברכין הנה לשמה. לימוד אינו אבלהוא

 וכו' אדם יעסוק לעולם כי לשמה, וא"אתורתך
 הדבר. והבן וכו' לשמה שלאשמתוך

 השר"ד בגדי קומתו... ערעור בכל טילםשי'
 כקודש...לשדת

 אחח והנה א(: לג, )זח"א צבי עמרת בס'וכתב

 המדבר הזה הקצר במאמר אשר וראובואו
 וכמה כמה כולל איך וחידה ומשל רמזבדרך
 עבידתא ציורי הקדש כלי והרות היחודצנורי

 דקין כלים שרשים יסודיים דבריםדמשכנא



 החייםלעץ ק" )עמ'הוספות ודרךהקדמהשדם

 לבעלי הקדש כעבודת המציירים רומזיםדקיקת
 כמה אקוים, ובשביבי דנורא בזקוקיןהעבודה
 שיראה לפנים לכנוס הרוצה האדם צריךוכמה
 לאין עליונים עולמות נכללו קומתו בשיעוראשר
 וחושיו תנועותיו ועל עצמו על לדקדק ואיךמספר
 ריחא ראי' שמיעה בקדש לשרת השר"דכגדי
 לדמות ואיך ומשוש הלוך ולגויבה ועמידהדבור
 ואחח ליוצרה. צורה לדמות וב"ש ב"הליוצרו

 הזה הגדול הרב בדברי היטב תעינוורעיי

 בו יש אשר הזה המאמר המפרש רבינומתלמידי
 העבודה. לבעלי הצריכים הקדמותכמה

 כי' לית ואם יו"ד... ועם חסד... חסיד...שם
 חסיד. איהו לאוחכמה

 ב; ]כא, א סב, )וח"ג צבי עטרת בס'וכתב
 אינון כל ותאנא ד"ה אחרי,פרשת

 הוא דמלכ"א, ריש"א מתעטר"א וחמ"ן :מכילן[(
 דאקר"י וזהו דאריך. לחסד המלב"מ אבאסוד

 חסד הוא חסיד סוד כי דחסידו"ת עלא"הבדרג"א
 אבא הוא יוד ל"ג, דף צו פ' בר"מ כדאיתאיוד

 כ"ל ירתי"ן וחסידי"ן דאריך. לחסדמלב"כ
 המתפשטת החכמה הוא כבו"ד כו' כבו"דההו"א
 ווהו קל"ו( דף באד"ר )עטן בז"א שביליןלל"ב
 את חכמה להלביש להשגיח דחסידות עלאהדרגא
 ואת סוד והוא נשמתין, דכל דנשמתאהחסד

 יבין. והמשכיל לכת, והצנע חנמהצנועים

 )הנדפס בראדי דק"ק לחסידים הרבובמכתב
 ותשוו : ההלולים( קודש סריבספר

 ושכל חן ומצא כאמור הנעימות כדרךמדותיכם
 שום עליכם ימצא ולא ואדם, אלקים בעיניטוב
 כל לקיים החסידות ומדרך ח"ו. רינוןשמץ

 ותתמזגו בדחז"ל. ע"ז מהמוסר וכמהדחז"ל,
 תכלית זהו רוממה, ה' ימין בנעימותמדותיכם

 כל על לדקדק חסיד נקרא שמה על חסד,מדת
 התורה משקל על שתה" יו"ד נקודת עלהנועה

 צו. פ' ברע"מ כדאיתאוהחנמה

 קלעמ'

 קמ"ה )דף תרומה פ' בזהר אימא צדיקשם
 וכו'ע"ב(

 ירסף ]ד"ה[: א( )נב, שם צבי עטרת בס'וכתב
 כי דסיהרא. שמי' על צדיק, דאקריזכאה

 משפיע והוא קדישא, מלכותא צדק נקראתהיא
 צדיק הוא נקרא ", הם גבורות וה' חסדים ה'בה
 יחודים בזה עוד יש ואמנם פשוט. וזה שמה.על

 לבאר. מקום כאן איןנעלמים

 דאמא... מוחין כשלקחו ואביהוא נדבחטא
 דאבא... מוחיןבלי

 ; א ]פא, א קנ, )וח"א צבי עטרת בס'וכתב
 באמצעיתא דיעקב מנ"ל ד"ה ויצא,פרשת

 שאנו על תבץ דמלה כרזא דכתיכ[(משמע
 בשם וב"ש ב"ה עולם לבורא בתפלתינומכנים
 שמע הרחמן אב בנים על אב כרחם כאמוראב

 פעם בשום בתפלתינו מזכירין אנו ואין כו'קולינו
 כמו לנו, כך עשה אמנו לומר לאמאתפלה

 הגם אבינו. אתה כי וכן כנ"ל, אבאשמזכירין
 אמו לו שעטרה בעטרה בפסוק אמא כנוישמצינו
 וידוע ואמו אביו גוזל ונאמר פירש"יעי3"ש
 בתפלה אמנם כ"י. אלא אמו ואין חז"ל,דרשת
 ריעות לנו אין כי דברים של סודץ אבל מצינו.לא

 נדב מדרוש כידוע אבא בלא דאמא מוחיןליקח
 והבן. פ"ז, ורחל לאה ובשער בלק"תואביהוא
 מדעתו. יבין החכם כי בזה נאריך%א

 מארצך. לך לך דכל"ה... אגר"א בספריהעין

 אברם אל ה' ויאמר ד"ה לך, )פ' שםוזלה"ק
 ירמז אבר"ם כי הספיקות(: הנהוכו',

 בחכמה עילאה תשובה העפצה תשובהלבעל
 בינו רק מעשיו יודעו ולבל ישומם לבלנפלאה,
 מ"ש התבונן בתורה חשקה נפשך ואם קונו.לבין
 אבר"ם יוסף יעקש הילדות בפשר הקדחהההב
 סתומה. מ"מ בתוך אב"ר או"א ליסודותרמז

 יעשה עילאה תשובה שערשה מי התבונןממילא
 הרמב"ס מ"ש תזכור זכור והנהבחכמתו.



שמה טובועשה קט ~מ'הוספות מרעסור

 לעיל נעתק יותר באריכות זה  ]ענין וכו' תשובה וגזירה טעם מבלי גופו את המענהשהשוטה
 לה[. להע' בהוספות אינו וזה הגופות את שונא שהשי"תוחושב





שפז

 מזידימשוב מוהרצ"ה מתורתלקופים
 טוב ועשה מרע סור הסתדק לעניני הנוגעים ה' ועבודת תורהעניני

 ה'עבודת
 הקרושה עבודתכללות
 הקדושה התורה שצותה איך השומע לב יוקשה ברפב"י המבואר ההדרגות כל שאחר העולהוהכלל
 עד קדוש, יהי' מישראל וב"א ישראל בל על התורה וצוותה בנ"י עדת בל אל דברו ובאמרו תהיו,קדושים
 אשר מישראל, אחד לכל להחזיק אפשר אי קדוש במאמר הנאמר האלה הררגות לכל אשר נאמנהשידענו
 בל שלאו אמרו ובבר באמת, שיהי' ולפרישות ולזריזות ולזהירות לתורה רחב ולב גדול מוח לזהצריך
 ובן גדול. מוח להם אין המוח ערך ופחותי קטני שיש הללו בדורות רואות עינינו באשר דא מבילמוחא
 עשי' מן ויש בעקב התלויות נשמות בחי' שיש בע"ח אמת במפרי ישראל של הנשמות בהדרגותמצינו
 רוח בהדרנות הן בנפש הן דאצילות דאצילות מלבות ויש דעשי', דעשי' מלכות מן וגם דעשי'ועשי'

 אשר למקורו, להשיב שרשו יודע להיות מתורתך נפלאות ואביבה עיני גל רוד אמר עליהם אשרוהנשמה
 אי שידענו מה לפי ובפרט חכמה. תעלומות אליו שעלו למי ב"א נגלו לא ים מני עמוקים האלההדרושים
 אשר ומי יסים, לחוף ישבון וזבולון ביששכר ומצינו היא, בשמים לא פסוק על הנאמר מייפא לאמפרא
 הזמן מקרי מחמת באמת האל לעבודת והזריזות האזהרות בבל לו אפשר אי בעוה"ז הנמצא מן טרףיבקש
 תם איש ויעקב ד', בבית שבתי בו' ד' מאת שאלתי אחת המע"ה דוד בקש וכבר צנה. עת חמה עתמפני
 לכל באפשרי ההיה ואיך ק"ו, של כנו בן בק"ו הקרוצי' אנחנו גלמוד השלימים ומאלה אוהלים,יושב
 כל אחר עליון לקדושי כנקל תבא לא אשר כאלה מצוה ינוה והכתוב קדושים מצות לקייםישראל

 פי' מדרך ז"ל רש"י נטה זה בשביל באפשר )ואם ב"י עדת בל אל דבר יאמר ואיך רפב"י, מאמרהאזהרות
 אם במעשה, להבשל לבל והרצון הבחירה לבעל ביכולת היא אשר ערוה גדרי על ופירש ז"ל,הרמב"ן

 עבירה(. הרהורי וכו' אדם אין דברים שלשה ז"ל באמרם למחשבהשקשה

 והנפש הגוף הטומאת מן והבדילם הקדוש לשמו להקדיש' ישראל לעמו להטיב הרוצה הטוב האלאמנם
 ודגלו תקרי אל במדרש ואמרינן אהבה עלי ודגלו שהע"ה אמר המקדש, ישראל אהבת מגודל ובבאבזה
 בשביל אבל לקדושה הדרגות ובמה דרבים כמה שצריך אמנם אם ב"ה הבורא כן אהבה, עלי ודלוגואלא
 נמו נרבים ש"ש לקדש מישראל באדם כח יש ומהרה ונקיות לזריזות מתורה בהדרגה הלך לא אםזה

 פמוק על תולדות פ' רבה מדרש מן ולמד צא האומות סבל המובחרי' ה' עם ממעשי אצלנושנתפרסם
 ממש יובללו לא אשר ה' עם מפשוטי נפלא דבר לעשות בידם בח שיש מצינו ובן בגדיו. ריח אתוירח
 אשד שם אמרו ובן החליל. בפ' ועיין התנאים, בעיני יפלא אשר גדולה מצוה ויעשו למצוה, הנמנהבמנין
 קדושה איזה היינו הצדיקים, כמעשה אלהים מגיע אשר רשעים יש תמה ושלמה להפלא, עמכםעשה
 צותה הדברים בל ואחד וכדומה. דצוציתא נתן במו מנעוריהם, באמת ה' עובדי הצדיקים בעיני יפלאאשד

 שמר לא אם והגם קדושים, להיות ישראל כל ביד בח שיש הק' רצונו תהיו, קדושים הקדושההתודה
 אמרו וע"ז הללו. בפ' כ"פ עליהם המצוה וגם רפב"י, הקדוש התנא בדברי המוזבד ממרדעותעצמו

 מעכב איננו מעיקרא הנימנים ההדרגות כל כי הרבה, אותו מקףשק מעם עצמו מקדדם אדםוהתקדשתם
 תנאים במה הצריבה קדושה למדריגת הגיע שלא היינו קדושה מעט ועם הלבן. את מעכב אינווהתבלת
 הקדושים בערך מעם נקרא הקדושה וזו תטהרו, ה' לפני למעלה שביארנו השלשה הטהרה וביותרמקדם,



 החיים לעץ מוהר"ר מתורת לקיטים ודרךהקדמהשטח
 יחשב דבר בעשותו קלה בשעה לקדושה יבא וזה יום, אחר יום גדולות במלחמות חל אל מחל לכואשר
 ומלמטה קדושה. הרבה וממשיך ההתחלים הכנת בלי בקדושתו נטרה וקדוש תענוג, לקבל הבוראבעיני
 עלי' בהמשך גדולה למדרכה יגיע מלמעלה אבל למטה, ג"כ קדירתו ג"כ ואז כנזכר, ג"כ הלך שלאהינו

 אמא עכ"ז הצדיקים, בעצת הלך לא אשר כשלימות קדושתו היתה שלא היינו בעוה"ז וכן עליונה,קדושה
 וכו'. וממהרת מקדשת העוה"בעלאה

 המרבה בה יטוה לא האמנם ב"י, עדת לכל ציות הוא תהיו קדושים בפשמים המקרא היותואמנם
 העובד כי אמת, חפץ לרצון למעלה לבו שיכוון ובלבד על הסובב העבודה קרבנות במעשה כמווהממעיט
 הת"ז נעץ האפתי הגאון אדונינו שפירש כמו אחרת יעולה יאלצהו כי זו במעשה מעם והעובדהרבה
 ג"כ הוא אחת במעשה הרבה והעמד העמוק, האמת שכיון במה מיין דודו וטובים "טק שפתים כיע"ש
 לקדש אמת ורצונו נפשו בשפיכות בה המרבה בודאי הפרפרות הוא בקדושה אבל כו'. שיכוון בלבדטוב

 כל אוכל' אש ולפידי' אש בלהבת הבוערת ואהבתו מחשבתו ולקדש שמים שם ולקדש לשמיםמעשיו
 שכר ופט והקדוש, והפרוש והצהור והנקי הזך הזירוז בדרכי בה המרבה בודאי הגדול, לשמומגמותיו
 ורצונו פעולתו לפי כ"א כי וכו' שמים חפצי אפילו בה תטוו לא החפצים וכל אמת, פעולתו לפיהרבה
 יהי' לא יכול כ~, מגשמי מיהר ולא עתה עד הלך אשר אמנם אתו. שכרו כן הזכה ומחשבתוהמוב
 כנ"ל טהור בלתי הוא עוד אם הגם ית"ש, במדותיו ותדבק אני קדוש כי ת"ל תהיו, קדושים של זובמצוה
 מה ועין אמת. ברצון האלהים אל הנפש כלות אהבה וקפיצת בדילוג ש"ש לקדש כ"א ויכול קדושהוא

 מזעום הוא אני, תיבת מן הוא ביאורינו פי על המדרש דרש אמנם בזה. נחת ותמצא פסח בדרוששכתבנו
 נא ובא רפב"י. הקדוש כמאמר בהדרגה לילך צריכק אנחנו אבל נזק, שום יניע לא אליו כ"ע הבוראבודאי
 הלך לא האמנם הבא לעולם מזומן דורדיא על דיתיב סב חמר דהוא דורדייא בן אלעזר ר' מן וראהאחי

 שרש הוא זה והנה ימים. בכמה עולמו קונה ופט אחת בשעה עולמו קונה "ט רבי בכה וע"זבהדרגה,
 הגם לד', נפשו שפיכות בכ"פ יראה יזרע, לא רוח שומר כי בהדרגה, הולך אם מיד ד' בתורתלהולכים

 עד ולרדוף חניכיו להריק באהבה שור ידלג פסח כאיל לדלג לבו את יאמץ ממדריגתו נפל פעם באיזהאם
 מגעת. שידומקום

 והנה תהא, בהווייתו דוכתי בכמה דרשינן תהי' כי כמוני, יכול המדרש בדברי להעמים ג"כ אפשרוזזך
 כנודע, השכל לקטנות ויבא יפול ובהכרח אחת במדריגה תמיד לעמוד לו אפשר אי מחומר הקרויןהאדם
 עומד בהווייתי אני מקדושתכם, למעלה קדושתי אני קדוש כי ת"ל אחת, בהוי' תמיד שאני כמוני יכולוזה
 קדושים תהיו אתם אבל קדוש. יאמר ואשוה תדמיוני מי אל עומד, בקדושתי למעלה תמיד ויהי' הוההי'

 וכו'. למעלה שהארכנו כמו והשעה הזמן לפי לאחור פעם לפנים פעם הולך עמידה,בלי

 תשרה שלא בקש ומשה דייקא, בתוכם ושכנהי מקדש לי ועשו כאמור העולם מן מופרש קדושתווהנה
 בעבודת קיים שבהמ"ק בזמן רק כלל העולם עם שיכות להקב"ה אין וכביכול לו ונתן אוה"ע עלשבינה

 כך יעקב. תחת העולם כל מקפל ובד"א הלכה, של ד"א אלא לקב"ה לו אק בהם"ק ומשחרבהמקדש,
 ושתטה אכילה העולם מערוה כל מפראנק ותהי' לשמי, רק העולם עם שיכות לך אין קדושים תהיואתם
 שמים לשם מעשיך וכל ואזהרות", ומצות" התורה קיום ע"י ית' לשמו ומופרד מופרש קדש יהי'ומשגל
 אמר התנא מלך של הכבוד הוא מלך של שרבימו המלך מנת מופרש בהנאה אסור הקדש כמושהוא
 מעם סוד והוא הוא. קדש של מחה תענוג לו מגיע אם בזה בפרפרות אפ" חלף, בתנא דאשתמשהלל
 עצמו לכבור אם והכוונה המהות כל מקלקל הוא כי אותה, אבנה הניא אם ב"י, לב ויניאו מלהוןהנאה
 דמאר" לשמא ח"ו ולא לצרבו הכוונה מהפך הלב אלמא לבך, והנאך ברבים ררשת שמא ואמרוהוא.
 הדברים כל הקדחטים הספרים מן ידעת' אחה וכבר לבך. והנתך וזהו לבו, את מניא שהוא הנאהנקרא



שטה סרבוגלשו: מוהרצ"ה מתורתלקוטים כטרדןסרר
 אלא באתי לא ואם הקדוש, חטטה ראשית הס' ובפרם שבשמים, אביהם לבין ישראל קדחותשרש

 לבם יפתח ורהטם מופלג. בקצור לכם שביארנו הרברים על הסובבים הקדושים רבעיו תוכן לכםלהמציא
 ד'. עולם אלהי אלהות עבודת על הסובבים עולמים עולמי על השכלי העק בחוש הדברים ותראולבבכם

 לבו בכל ד' את אוהב רטנו אם לדעת בקודש בהלוכו עצמו לנסות רכות נסיונות לזה האדם צריךאמנם
 לעמוד צריך זמן בכל אדם וכל קדש, מעילת ח"ו למעול הקדש מן להנות לעצמו לוקח אינו אםונפשו
 ומאודו נפשו ובכל לבו בכל באמת לד' במם"נ לשמש מעשיו היותו בלה בפעל מרוטבותיו לבררעצמו
 תשוקתו עוצם להראות במדה במשקל כחו לפי צרין* אחד וכל מזולל. קר להוציא הכסף מן סכיםרגו

 זה קמנו בפעלי אדם וכל בגבורתו, וגבור בעשרו והעשיר בחכמתו החכם ב"ה, בבורא וחפצו חשקווחשק
 חיבתו להראות וגבורתו וגבולו מכחו יותר לעשות צרינו הוא אשר עצמו שמנדד במה במאכלובנופו
 ישראל קרישתו הדר יפואר ובו ברבים. שמו לקורט שלם בלב רצונו לעשות הכבוד, למלך תשוקתוקוצם
 מקלטיו בכח כי ותוכל, ואנשים אלהים עם שרית כו' הקראטה שרש הוא ישראל כי אתפאר, בךאשר

 וכו'. הקץ עד הרע כח ינוצחו ולבו עשו עם מלחמה יעשה בחכמה והנחמדיםהנעימים

 וחפצו כחו כל לשום לך, במותר עצמך קרש תהיו קדושים של המצוה תכלית זה כי המתבאראמנם
 ופרמותי' בדקדוקים מצוה כל במעשה כל לעין בלה ופועל בעובדא בבירור אצלו להתאמת כחו עלויותר
 הדרך מן אשוריו ימה לא יחמיא, ולא השערה אל קולע השערות ובמשקל במדה הישב הדק בםלדקדק
 כו' נקי אטטו כר עמרא כהאי ומהרתם ישראל קדמית כח גדול כמה העמוק בענין והעמיק ותראהכו'.
 וכל בזה עיונא כל נותן אשר האטט אשרי כו'. במשקל להיות עלאה החכמה שהיא הקרש צדיךוכמה

 וכו'. שערה הפרש ואק אני בין כי לנפשי', מיבותא להחזיק ולא עצמו לקדש עניניו וכל ומעשיומחשבותיו

 קדמיים, תהיו אתם כך קדוש שאני כשם תהיו פרקטים תהיו קדמיים ת"כ של המדרש גם מבוארוזה
 נסיונות כמה ע"י העולם מן מופרש להיות בזה המתוק הרצון פרעוש. תהיו אתם כך פרוש שאניכשם
 כלי קדמי יהי' ובזה לבדו, לד' בלתי מעשיו כל אמנם הקיש, מן נהנה ואינו הוא "ין כי ולהודיעלבד
 צורך מצוה במעשה זה בלשונו, שכפל ומה קרהט. שהוא כשם עליו הקב"ה של שמו שיקרא לקבלמוכן
 שיוכל במה במשקלו במדתו עצמו לנמות פרמט יהיה הרשות בצרכי וזה עליונה, קדמנה ממשיךגבוה
 הקב"ה מה"מ מלך בו להתפאר יורו מקיטיו וכל ותפלה, התורה ביגיעות אם בממונו, אם בגופו אםלשאת
 ידי על מתאהב ש"ש וטהי' הנעימים במעשיו ידו על ש"ש ולהתקדש אתפאר, בך אשר ישראלכאמור
 מעשיו כל כי ד', ברך זרע הוא כי יכירו רואיו כל הקדוש בגדר מוגדר בהיותו מעשיו נאים במה זהפלוני
 הרבה, אותו מקדשין מעם עצמו מקדש אדם הגמרא דבף והוא הרים. בפלס שוקל במשקל במדהועניניו
 דקד"ש ש"ק וזה מעשר, כליל וק' י' וכל יורק ד' בו ע"ב החסד שם ובו בחכמה היא הקדמנה כיהרצון

 וכו'. הקדש שק"ל ובהן השערות סוד והן פשומין יודק ר' הןוהד'

 ר"מ מעבודתו, ח"ו ויתבמל ללטאת יוכל לא אשר הקישט בשקל שקלו מהמת מעם, עצמו מקדש הוארזה
 ולכן שירותא, כלבא ליכול בתעניתא דיתיכ רב בי בר והאי מעיו, בתוך שרוי קדמי בתענית היחטבכל
 הוא ואם כו' בכוונה מעם מוב אמנם התענית. סבת 6ה וכדומה העבודה לו טיק שלא כהיקל לזהצריך
 ובכל חזק כח שפע רב על" ושופעין מענויו כל ומבין לבו יחד היוצר אמנם מעם, עצמו מקדש זהמחמת
 מחב"ד הנובע ישראל בקדמית אותו מקדשק הוא, ףעים תמים וכי רצו" כוונתו בהיות כח מחליףפעם

 אמן. שלם ובלב בשטת ד' לעבוד שנזכה רעווא טנא וכו'. החכמה שםהמשחם
 קרחנה( )% תנושלפה



 החייםלעץ מדהרצ"ה מתדרת לקיטים ודרךהקדמהשב
 האלקות שיתמלא ורצונו מעייניוכל

 וצנורי סברכות כל שימולא מבורך, ה' שם יהי אשר דא לאתר להלל להם וראוי אתחזון להון ה'ועבדי
 אשר משאלותיך, כל ה' ימלא זלה"ה הבעש"ט בשם שמעתי וכאשר וברכה. שפע רב וב"ש ב"השמותיו

 שמותיו וכל הויה מלואי בכל ויתמלאו ברכה, בשפע ה' שימלא יהיה וחפציך מבוקשך כל משאלותק-כל
 ישק ושפתים עכ"ד, וב"ש. ב"הית'

 דדא[( שם דשה ידד ]פ' ב הלב, )שישא צביעמרת

 לברו לה' בלתי לכתהצנע
 מה לאומרו הדבר קשה וכו', נתעקשתי ז"ל כפירש"י ועקש נפתל שם על נקרא אשר נפתלי נשםוהנה
 כל נפתלי באותיות שנכלל אחר אמנם ונפתולים פצירות עתירות להפציר שהרבית בזה לה הי'עקשות

הדרגיי
 התפלין עבודת לדרכי והוא באין, אתקשר המחשבה עד כנז"ל בינה הוא מחשבה הוא התפלין

 הוא וזה אין שנעשה ער המציאות ביטול ער אמיתית בהכנעה עצמו ולהכניע גרמי' לאשפלאוהתפלה
 הולך ושאינו דהול"ל מיפי' רישיה לאו קרא והאי יודע, דרכיו ומעקש בטח ילך בתום הולך הכתובפירוש
 ולפי דעת. מלשון זז אינו אמנם מכות אנשי בם ויודע ע"ד אם כי טעם לו אין יודע שם ועוד, יודע.בתום
 כו' בתום ההולך ושלם הירא כשארם אמנם נפשו, מתמימות זז לא זה שגם באמת הכתוב נדרושדרכינו
 ירדפו שלא לבו ומפחד לנפשו וירא בנפשו חסרונות תמיד שמוצא היינו דרכיו ומעקש בטח, ילךבודאי
 ומעקם אלקים עם לכת בהצנע המדרגה מתר עד לבא דרכיו ומעקש הלב, וגבהות פניות החיצוניתאחריו
 דעת מל' ויודע בעולם טבעו שנתוודע היינו יודע האדם זה אזי לבדו, לה' בלתי לאיש יודע לבלהדרך
 עולה הוא כזה האדם ע"י שמים שם ונתאהב ידע והאדם העמים, מכל ידעתי אתכם רק כטעםואהבה
 והבן שפר אמרי כל משם וממשיך העולמות כל בקישור האין רישא עד מעשיו ובפשפושבדרכיו

 בשם[( יעה דשה קחי ]פ' ב רטו, )זחל צביעטרת

 ויראהענוה
 וגם הלזה ר"ח דברי על העמידה מכוונת פ"ה ועיין ומש"ש ורס"ב רמ"א דף עיין נ"ב כו'. לגניבאתי
 אלקי אחזה מבשרי והלא לאה עם שנזדווג מה לרחל זה יספר למה י"י בסוד תבוא אם תבין רס"במדף
 רחל משער פ"ג עיין בזה. והמוסר העבורה מררכי כמה תבין משם אבל והמומר. השכל מררך זהואין
 אתה, נפש בעל אם לפניך אשר את תבין בין ובזה חטא ליראת ורחל הענוה, לסור מרמזת לאה כיולאה
 הענוה בדביקות אפילו לבו על המדבר איש והוא ויראה, בענוה זה על סובב היחוד עבודת דרכי כלאשר
 כדברים הדברים ברוחב יתפשט העבודה בדרכי והמשכיל חטא. יראת מדריגות לכלול צריךעכ"ז

 שבלב עבודה תמה לעבודההעמוקים

 באתי(( שם דנה יקהל ]פ' ב ג )"קשנ צביעטרת



שנא טובוענשיו מוהדצ"ה מתודתלקוטים נקרעסרר

 ושפלותהכנעה
 הצדיקים עם מרקרקהקב"ה
 רבות הסמוק שמפרש בזה הרצון נ"ל פי'. אתרעי' דקב"ה בגין צדיק אלא בתים לא לצדיק רעיתרבות
 שגיאות דוד שאומר כמו זדון עולה תלמוד שגגת אפילו בי רבות, הם צדיק של רעות כלומר צדיק,רעות
 לקמן )עיין ח"ו גדולה לעבירה שבקלות קלה אפלו נדמה בעיניו תמיד, במעשיו המפשפש והצדק יבין.מי

 להם להוסיף ~כותם בבדי ויראיו צדיקיו עם מדקדק וב"ש ב"ה שהקדוש מפני ועוד לשם(. מ"ש ב'קפ"ב
 ולא ויומא יומא כל כונן אלא כונן מאי שמים כונן ר"ז דף ויגש בפ' וכדאיתא אותם, אהבתו מגודלברכה
 שמים מן תשיבו אלא שמים, מן הוא דגריעותא ס"ד וכי בעיניו, זכו לא השמים דכתיב רזא והיינופסיק
 יומא בכל ליה מתקין דהוא אע"ג דהא לגביה וחביביתי' בהו רעי דקב"ה מגיא ורעו חוייבו בגיןאסו
 לאנהרא וכו' זהירין נהורין אפיק ראתי עלמא דהא וכו' יאות כדקא מתתקנין דאינון בעינוהי דמי לאויומא
 המדה הוא ובן בהו, אתרעי דקב"ה בגין בכאן שאמר וזה עיי"ש ע"ב וכו' בעיניו זכו לא וע"ר תרירלהון
 ב"ה הקב"ה גדולות, כחמורות קלות בעיניהם ונדמה תנועותם בכל עצמם על מדקדקים שהםבשכל
 עליהם להומיף בכדי לטהר, השמים עצם אפלו זכה לא עוד אשר בעיניו ונדמה עמהם מדקדקוב"ש
 ואין ובהירות. צלילות מלשון ה' יצילנו ומבלם וזהו לברכה. לתפלה לתורה ובהירים צלולים יותרמוחץ

 בהון. אתרעי דקב"ה בגין להון לחשיבו אמנם ח"ו, לגריעותא עמהםהדקדוק

 אם ופירש"י לך, דברתי אשר את עשיתי אם אשר עד אעזבך לא כי בפם' ויצא בפ' אמרנו אשררזת
 אחר ליעקב וב"ש ב"ה חביבות מגודל אמנם מיותר, והוא אשר בלשון משמש בי והנה כי. בלשוןמשמש
 היותר צד על עשה אם כביכול מסתפק ויהיה השם בעיני נדמה יהיה עמדו שקשה והבטחות הטובותכל
 שם והקשה עמדי, אלהים יהיה אם הזה בלשון ג"כ אמר יעקב וכן מפק. מלשת אם ויהיה השלימות,נכון
 שיעלה הדעת על יעלה איך שבאבות בחיר ואצל הובמח, הלא אם, בלשון ואמר ממופק היה מהבזהר
 מוצב אמנם אלהים. יהיה כאשר בלשון הול"ל אם, בלשון דמפיקא מופמא בלשון שיאמר בלבו מפקשום
 משפל תמיד ויהיה השלימות בתקון עבודתו ואין התחיל לא עוד אשר בעיניו יהיה שתמיד זה ע"דג"כ
 ואמר תנועותם, בכל המדקדקים הצדיקים מדרך ידוע כאשר ובהירה. צלולה אם בעבודתו ומסתפקעצמו
 כלומר וכו' יחשוב לא אדם אשרי נבבם"ר הבעש"ט בשם הצדיקים טן ושטענו ימובני. עקבי עוןדוד
 פלילי. עון לו אזי עיניו, ומנגד ממחשבתו ב"ה הוי' שם ויסתלק יחשוב לא פעם באיזה כאשר לאדםאשרי
 תקרי אל בזהר ואמר מצידו, בא אחיו ועשו יעקב יצא יצא אך ויהיה אמרנו וכן נשא. פ' בר-ט מ"שועיין
 ומובר והתורה העבורה טן המדרש בית מן שיוצא יעקב יצא יצא אך אם ברמז והרצון מצידו, אלאמצידו

 בזה. ודי מצדו. בא אחיו עשו אז חובתו, ידי שיצאבדעתו

 הבחזן( ר-ת תשב ~י ב קטם, )ות-א צטעטרת

 לי קשה כי ע"כ. אתענש וע"ר קאמר הוה יוסף אלא וכו', החי מן אבר אוכלין הוו והאץ-ותאיך
 שמדתו יעקב לפני ולה"ר שקר ח"ו לומר הצדיק יומף על התימא ומגדיל דה"בב" את מתרץשהקדוש
 ע"ד פשומ בדדך נלפע"ד אמנם וכו', ו"ו ראת רזא הוא ודא אזלף כחרא ותרווייהו אמר ומתחלהאמת.
 מעלה אלא סועה, אלא אינו חמאו עלי בני האומר וכל וכו' חמא ראובן האומר כל בשבת ז"לאמרם
 בשם טרבותעו קביתינו ע"ר אמנם פשוטו. מידי יוצא מקרא אין הא וקשה וכו', הכחובעליהם

 חמורה, עבירה מוג מן מתפשטה המסתעף מעיף קלה עבירה על העובר הצדיק אשר נלפע"דהבעש"ט



 החיים למץ מוהרצ"ה מתורת לקיטים ודרךהקדמהשנב
 הזאת העבירה מורגשת וכו', עובד כאלו המתגאה כל הכועם כל כמו כאלו, עליהם שאמר באלוכגון

 ע"ה עובר ח"ו אם אשר החמורה העבירה ומעשה גוף בחוש שמורגשת ממת יותר הצדיק אצלבגשמי
 אלהיו עבודת העבורה ובאש בתורה גופו זיכך אשר והזהיר הזך הצדיק חומר זכות מחמת דבר,ועמא
 וגם עב רושם מן יותר הדקה מן דקה ובתם רושם יובר ונקי הזך בכלי כי משל וע"ד ופחד. ביראהבאמת
 גופו חומרית וממהר המקדש וזכותו הצדיק כלי בהירות לגודל וכן ח"ו. ועכורה וממוהרה נקי' בלתיבכלי
 נרשם וכאלו, כעם מעם עבירה איזה נדנוד על כ"א עמה אינו ח"ו אם אפילו שלו, ר"נ ונפש כליו*וכל
 העבודה בעלי אצל סיועים והדברים וש"ד. נ"ע ח"ו ע"ז כמו העון וחומר כגוף ונבתם ר"נ ונפשובנופו

 ע"כ עושם. יוצרם לבוראם לקונם ליחדם ורחימו בדחילו למהרם לקיוטם וחצציהם אבריהם כלהמזככים
 העבירה גוף עשו אשר בפשומ הכתוב עליהם מעלה עלי ובם ראובן גבי ולכן בקיצור. קדשםדברי

 בהם וניכר נרשמו וקדידתם צדקתם אור מחמת אמנם שבקלות, קלה אלא ח"ו עברו שלא הגםהחמורה
 פשותו. מידי יוצא אינו הכתוב ח"ו, ג'יע חמורה עבירה וגולםרושם

 עבירה איזה נרנוד על פעם באיזה עברו אפשר עליון קדושי השכמים אשר לומר נוכל אשר נלפע"דוזה
 עבירה כגוף הקדוש וגופם חומרם בהירות זבות קדוחת על ונרשם כו', בארץ צריק אדם אין כאמורקלה
 באכלם כגון החי, מן אבר במו החמורות עבירות ממיני מין וגדר במוג נכנסת הקלה העבירה אשרגדולה
 קדושתו בהירת מגודל הצדיק ויוסף ופרמותי'. בדקדוקי' כהיקנה התורה דרכי עפ"י מתוקן שאינודבר
 שמצינו וכמו וגופם. חומרם בזכות ונכתמה נרשמה כי חמורה, עבירה על שעברו בהם הכיר הקדושורוחו
 טשאד אנותינו 5נו ספרו ואשר ז"ל, להאר"י השבחים בקונמרם עיין ד5 האר"י ובפרם עליוןלקדוחי

 אטר ד5 האר"י חמורה. עבירה עליו שכתוב במצח הבירו אשר ש5ם שדדי שידן קדושיגורוחי
 עצמו באלה מעשים ומפורמם ונודע מבל. מעין ומצא וחפש מצחך, על כתוב מכל ד5 ג5אנטי5טהר"א
 רקה, עבירה איזה קדשו ברוח פנים הכרת בכח אחיו על הכיר הראות זהר זך עיניו באור יוסף ובןממפר.
 חמורה. עבירה אדם כל ביד וחותם הכותב עליהם והעלה עליהם נרשם גופם ובהירת קדידתם כחולפי
 ובאהבתו ב"ה, שם של לו' מרכבה הי' כי ונבואה, רוה"ק ה' רוח מלא אביו והי' אביו אל יומף בבאוהנה
 ח"ו, כדת לא אשר דברים אחיו על יומף והרהורי במחשבות אפילו יעקב הכיר בודאי זעירא ו' יומףאת
 אצלו יומף בהיות יעקב אל הצדיקים אחיו בבוא והנה הצדיק. יומף ומחשבות בלב רושם הדברים עשוכי
 בזה )ונאריך כידוע וצדיק מרזא ורוה"ק נבואה שרש כי הקדוש, רוחו בהירת אור גודל עליו שורה הי'ואז

 הוא אשר יומף את חשדו ורוממים ירצה, בן את כאב פניהם על אותם הוכיח בודאי אחרי( פ'בעז"ה
 מדרך כאשר אביהם תוכחת קבלו דבר בעצמם הרגישו לא אשר הגם כאלו. דברים עליהםאומר

 אומר הוא אשר בעיניהם נחשד יומף אמנם באביהם. והאמינו בעצמם ולחפש תוכחה לקבלהחסידות
 בהכירו עליהם חשב אמנם דבר, ח"ו לאביו אמר לא יוסף ובאמת ח"ו, זרים דברים עליהם אביולפני
 ועשו עליו, השורה קדשו רוח מגודל והבן( וכו' אחיו את יומף ויכר בפסוק ג"כ רומז )וזה פניהםהברת
 כי והחמר, הזכות לפף דנם ולא אחיו. על לבו והרהורי יומף מחשבת הכיר ויעקב בלבו, רושםהדברים
 הים שיקרע כדי אותו וישנאו במדרש ז"ל באמרם הבתרים בין ברית גזרת לקיים ה' מאת מפההיתה

 אלשיך(. בהר"ם )עייןלפניהם
 איזה פנים הברת טבח פעם אי"ה בראותו ובמחשבתו בלבו ר"ל קומר, הוה יומף אלא הזוהר שאמררזה

 עליהם הקדום לבו ואמירת מחשבתו על גם כי ר"ל אתענש, וע"ד וכדומה, החי מן אבר כמועבירה
 בלבו אברהם ויאמר וכתיב ויקרא, וזהר שמות זהר עחן אמירה, בלשון הלב מחשבת מצינו פעמים)וכמה
 מחשבתו ועיטתה הנזיר( פ"ב בהוי"ם שם ועיין נזירה הריני זו פרה אמרה אמר חז"ל ובלשון רבים.ובדומה
 מימן היא זה דבר בהם הביר אם מעליהם, דין להמתיק לו שהי' נענש וע"ז הקדום. בלבו שינאוהעלתה
 ויוציא אמר ולא אביהם אל רעה דבתם את יומף ויבא הכתוב שאמר וא' ח"ו. עליהם דיניםלדושאת
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 הקדחם, בפיו דבר שום הוציא לא נאמת כי כמיל, הוא דבה מוציא הארץ דנת ויוציאו כמו דבהיוסף
 ברוח נלבש אביו לפני נבואו הצדיק יוסף במחשנת מושרשת בהיותה לאביהם כעצמו מובא הדבהאמנם
 כי לה"ר, עליהם ח"ו ממפר הוא אשר יומף את וחשדו חשבו והם אחיו את והוכיח והזהר, הזךקדשו

 כנז"ל. ה' מאת מנה היתההכל

 ח"ו בזה נתחיינ וכי יומף, את להרוג רצו בטן מני העמומים צדיקים הקדושים י"ה שבמי אן תניןובזה
 דברינו לפי אמנם ח"ו(. להמיתו השהמים דנוהו במה האוה"ח הקרוש הרב בזה )ונתקשה ארם בירימיתה
 לבל לנפשותם ויראו הקדוש הצדיק אניו לפני אותם מומר יומף אשר בדעתם מברו כי ברודףדנוהו
 כנודע נדנוד, שום ח"ו זר דנר שמץ שום בעצמם הרגישו לא הם כי ומלשינות, שקר בדברי ח"ויענישם
 הם יה שבמי ונמצא ננפשו. להצילו וניתן ברודף אותו ודנו ימובני, עקבי עון וכו' אירא למהמפסוק
 והיתה אמת, שפעולתו אמת פועל אמת מדתו הצדיק אביו קקב במדת ואחיד הצדיק הוא ויוסףצדיקים

 אמן. עולמים לעולמי מנורך שמו יהי מחשנותיו. עמקו מאור ה' מאתמנה

 הס[( השרך ר"ה והשב ]פ' ב ק8ב, )אשנא צביעטיית

 המשפיל צדיק באדם מדבר עון לו ה' יחשוב לא אדם אשרי הבעש"ט בשם מרבותינו שמענו אשרןזהך
 אשר השם יחשוב לא רגע באיזה ואם עצמו, לשנוא עונו למצוא חיפוש אחר חיפוש בעצמו ומחפשעצמו
 לא ואז בנפשו, תמרון שממציא הענוה עצם וזהו ח"ו. פלילי עון בעיניו אזי הבורא, דביקות במחשבתולא

 עון. לו כי ענו, נעשה כי ר"ל עון, לו ה'יחשוב
 84שו[( ר רנה מאת ]8' א קכ4ג )8שן צםשקהת

 של בפשוטן פירש"י עיין נ"ב כו'. בכי הוי כו' בחור שמח קרא להאי קדמאה מנא המנונא רב מטימכך
 עם יוצא אשר התורה לפסוק משל הוא כי אמר ולכן קמ"ל. מאי כי הזה להקדוש לי' אריה ולאדברים,
 בילדות"ך ביו"ר שמ"ח ואמד העבודה. דרך הזה בפסוק לנו רמזה אשד התורה דרך להבין הזההמשל
 שבע על פי' הוא לב"ך ויטיב"ך וגדולה במעלה הצדיק אשר הגם השם דרכי לנו ללמוד ר"ל נע"ר,והוא
 שוה גדולה נמדדעה שהי' בצא"ן אחי"ו א"ת רוע"ה והי"ה לב"ך ויטינ"ך וזהו טו"ב כמנין שנהעשרה
 בני א"ת בחורותי"ך כימ"י ואמר כן, עשה ולמה נער. מדריגת עצמו ועשה עצמו הקטץ עכ"זלאחיו,
 וקנ"ח קנ"ד דף ויצא בזהר כאמור אחורים בחי' והן השפחות בני מור המה כי בזה ירצה וכו'בלה"ה
 בשביל עצמו להקטין נער לבחי' עצמו עושה הצדיק והנה ביתה. אחוריהם וכל עליהם שאמרעי"ש
 א"ת יום"ף ויכ"א לכ"ך כדרכ"י יהל"ך נדה. ממנו ידה לבל מחשבות חשב לפכם, אחור בחי'להביא
 המוחץ מדרושי כנורע דינים שתחי' הוא אזי בקטנות כשהצדיק כי בזה ורצה לגרום( נ"ל )כן וכו'רבת"ם
 ח"ו לא וכו' דבת"ם א"ת יום"ף ויב"א וזהו דין. מתעורר כביכול ואז האריז"ל, מדברי הקטנותומדרכני
 ררך וזהו אתה. שבל בר אם היטב והבן עוני, את להזכיר אלי באת כי שנאמר כההוא אלא לה"רשמפר
 שלמה שאמר וזהו עצמו. מלהקמין מונע אינו כ"ז עם דינים, ח"ו מעורר עצמו מקטין אם אשר הגםהצדיק
 אתכלי"ל יום"ף במשפ"ט אלקי"ם יביא"ך לגדום( )כנ"ל יום"ף קק"ב תולדו"ת אליה כ"ל ע"ל כ"יוד"ע

 הכהכפם אל מעלה להעלותם נשמות כמה מעלה כי ת"ת, דאמצעיתא עמודא משפט והוא )כצ"ל(בשק"ם
 עם אחיו אותו ושנאו וינם, ראה הים למה מרבניהם ולמר צא ויומף. דיעכה כמעשה ביעקבלהתכלל
 מ*ן מתיקץ כמה ענודה טעם טועמי וליראים מהפך. מפות נתחנולותיו המשפת אפקי עבירה,שנראה

 העבורה. לדרכי הזה הקרחם לנו גילה עמוק מוד כי אחי היטב עייןאלין.

 דירן( שם דא החשה ]8' א קשח )אצ צםמשהת



 החיים לעץ מוהדצ"ה מתודת לקיטים וררךהקרמהשנד
 הכלולה הבינה שרש שם עד בודויים להעלות צרני כי קמי"ה לאעל"א נ"ש ב"ר הכע"יושלס"א
 ונעשה מעשיו רוע ולהתודות ה' חמדו להודות באודא"ה מתקרבי"ן הכ"י שלמי"ם דה"א יו"ד טורבחכמה

 נשא"ת ואת"ה חטרו. לדהם ויודה מדעתו עוד יבין והמשכיל קל"ג. דף באד"ר כדאיתא שפע פשע מןאז
 עון מהכתיב שמדייק נ"ל שרי"א. קד"ם"א דעתיק"א את"ר לעיל"א לעיל"א ד"א מל"ה חמאת"יעו"ן

 זדון עולה תלמוד שננת ז"ל אמרם ע"ד לעון נחשב החמא אזי הגבוה במקום לעילא לעילא כיחמאתי
 הדק האור וצחצחות צחות נודל מחמת בעיניו זכו לא השמים ע"ד וטהרה ובהירות זכות גודלמחמת
 מעלה ועולים מעולם המופשמים הדעת לזכי אמנם מחומר. קרוץ אנוש בשכל ידומה לא דכיאאוירא
 הוא נורא כי ה' מעשי ראו המה אנושי ושכל רעיון מכל מופשט הקדוש האור הופעת להשיגמעלה

 זכות זכיות לו נעשים ואז מאהבה קטוב עד זדון עולה השוגג ושם חשך, יושבי אדם לבניונפלאותיו
 בינה שערי אורה שערי לו לפתוח השם רוח עליו יערה עד ממעשיו ולהכלם להתבייש עוד ויוסףהשכל

 הארצות. לכל הוא צבי החיים, בארצות החיים כאור לאור רצונו עושי לחבורת ויזכה אמת כאחדומתיחד

 א( כ, )זח"ג צביעטרת
 תעה ד-ה ק-הוםשר

 חכמה יהב הכתוב כמאמר מחזיק אינו ריקן מחזיק מלא כלי ז"ל אמרו החכמה, כלי החכםךזקנה
 הוא ותמיד אין, מ"ע עושה לאין עצמו המחזיק החכם כי באמת אבל החגם. עד שהוא נראה וזהלהכמין.
 ולהשיג להחזיק לו שראוי במה להשיג התחיל ולא השיג לא ועוד חכמה מכל ריק עוד הוא אשרמחזיק
 והחכמה וזהו ויותר. יותר הרבה שלו כלי מחזיק ובזה כ"ת, טוף איו הוא אשר ית' האל ונוראותמגדול
 אין הנקרא הכתייר מדת והוא העליון, ממקור יותר להשיג החכמה אל השופע הוא האין כי תמצא,מאין
 כלפי מסתכל עולמים עולמי מקור בעצם העצומה השגה כי ב"ה, טוף אין הבורא ונפלאות גדולתעד

 דאיתו אע"ג עלאה כתר שאמרו עד העילות כל על עילת עליון זהר כהירות עוצם נגד כלא והואמעלה
 כו'. העלות עילת לגבי הוא אובם וכו' צחאור

 ג( )לז, עזראלבית

 תפלה זו שיחה שיחתן מור כי בנים, של מתורתן אבות עכרי של שיחתן יפה ר"א אמר ז"ל מאמרםךזהך
 קודש, שרפי שי"א במור מאות ושלש עשר שמונה הוא העכר של שמו וכן שיחו, פכפוך ה' לפניכמעם
 תיקנום אבות תפלות אבות, עבדי וזה תפלש זו שבלב והעכורה בתפלתו שעזרו אליעזר נקראולכן
 כנודע דביקות תפלה הוא שיחותיו כל כמעשיהם העושה הצדיק כי חולין, כשיחת הלזה המעשהוטיהור
 כי עולם, של ברומו העומדים דברים אלו אדם לבני זולת כרום ז"ל מאמרם ונודע וכמלולא. כעובדאכ"ז
 בהתיחדם ונעשה במלים, כרכרים השכירה בטור הי' אשר אותיות ככ"כ הדבור ליחד שרש הואזה

 היינו עולם של כרומו עומד הוא תפלה ולכן למאצילם. ומשתוקקות שוחקות מאירות אותיותבמקורם
 המכרת החכמה כמור והמחשבה למחשכה, תנועה ככל מיוחדת והמעשה כמחשבה אחוד הדבוריחוד,
 כמאמר גדולתו שמכירים במה מזה תענוג כ"ע להכורא ומגיע וב"ש, ב"ה הבורא גדולת הנבראיםבכל

 לי'. ד"טתמודעון בגיןהזה"ק

 לדברים זוכה לשמה תורה הלומד וכל ושמות, ויחודי' אותיות באמת הוא כולה התורה כל כאמתךזקנה
 בק למהור שמא בק ומפרקט נזהר הוא כי מחשכתו למהר אוי ומבירו כיודעו נתעלה ההכורים כיהרכה,
 התודה, ע"פ בהיותם ומהורים קדושים הדברים כל ונמצא לאמור, מותר בין לפסול כשר בין לח"כזכאי

 יותר התפלה דרך מדוע ויגש בפ' מ"ש ועין לשמה. התורה כלימוד כשרשם מתעלה האלהוהאותיות
 להכרה ויגיע בקרבו לכו תגבור נפשו של חמדון מחמת כי התורה, דרך מן עולם של כרומו ועומדגבוהה
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 פעם במחשבתו עולה פעם בזה וילהום לנפשו, שהסר ומה המרונו מכיר בהיות עצום נשלימותאמיתית
 בלימוד אבל בשבירה שהי' האותיות להעלות לחברי' נמי זכי לנפשי' דזכי ומגו עלייתו, צורך וירידתויורד,
 של מתורתן אבות עבדי של שיחתן יפה וזה אמת. דבר יע"ש הדברים, בפשוטי מחשבתו לשום צרכיהתורה
 ברמז, אלא נתנו לא תורה גופי שכמה בנים של מתורתן ד', פני נכח לבו שפיכת ושיח התפלה היינובנים,
 נתנו לא לכן האלה, גופים לקבל יכולה היה לא דקה אש אשר בתורה לכתוב יכולין ולא דייק, תורהוגופי
 עצום יותר שהוא הדביקות מחמת הקליפה כח משברת שהיא התפלה יאות זה ומחמת וכו'. ברמיזהאלא

 בהתוודות ובמ"נ העבדוון המדריגות בג' הזה"ק בשם למעלה שכתבנו וכמו לה', נפשו מסירת ביחודבתפלה
 שנכתבה במה בתורה כח אין אבל שבים. לקבל הפשוטה הקב"ה של ימינו כף עליו לפרוש ומבקש חטאיועל

 ישראל חכמי ע"י ואנו ברמיזה, רק להעלותם מהם הקדושות נצוצות לברר טמאים גופים כ"כלקבל
 של תלים תלי וקו'ן קוץ כל על הרמזים דורשים השם, קדושת על וחביריו ר"ע כמו ונשמתם גופםהמומרים

 וכו' זורקים וקליפתם אכל תוכם הטוב, ומוציאיםהלכות

 באיר( כאשר יעה י8ה שוה חי )פ' "טוא5בוז

 כל נכלל ובזה והמתק"ה, הבדלייה הכנע"ה בסוד זלי"ה הבעש"ט ורבינו אדונינו טן קביתינו3רןאע
 הפטרה התפלה דרך כי בהיות כו' בשלימות הכנעה היא התפלה סוד ויהיו ב"ה כ"ע לבוראמעבדינו
 כי להטיב אפשרי בלתי השלימה הרביקות כי נודע וכבר גמור, דביקות היא מס"ה לפני הרצוי'הנכוחה

 גדולה מלחמה לזה צרני האמיתית הכנעה לידי האדם בוא וקורם כו' האמיתית השלימה הכנעה ע"יאם
 הבדל"ה וזהו כנ"ל ד' מלחמות הלחם ואחר כו' וכדומה שינה שתי' אכילה כמו הגופיות תאוותלשבר
 לקשר עצום זיווג יעשה מפיו שיוציא דבור וכל כדבש בפיו יומת"ק אז האמיתית להכניע"ה האדםעא
 העולם בבורא והשמחה הנחת איבריו כל ירגישו נפלא תענוג לו יהי' וזה העולם והיה שאמר במיעצמו
 להאיר אות כל יתעלה ידינו על אשר קדישין באתוון צח באור גנוז אהבה רצו"ף תוכו העילותעילת

 יצוייר בלתי הזה התענוג אשר קדם, שמי בשמי הרוכב אהבת נעימות ממתיקות בהיר זוהר מזיווליהנות
 כנודע נגדו, חשיבין כלא העולם הבלי תענוגי וכל קדוש, יאמר ואשווה תדמיוני מי אל כמאמרויסופר

 וכו'. מדרגתו לפי אחד כל הזה העצום לתענוג ומבקשים המשתוקקיםלמשכילים

 עולם. של ברומו העומדים דברים ז"ל מאמרם כנודע התורה, על התפלה של מעלתה יוגבל נזהאמנם
 אבל כידוע, התפלה ממקום יותר וגבוה' במעלה יותר שיהי' לצד יובדל מעלתה אמנם אם התורה הנהכי

 בעצמם הדברים אשר והנסתרות הנגלות בלימוד כמו גופם הדברים של פשטן להבין להיות צריכההתורה
 מדרגות הוא אשר הדברים גופי בהבנת מלובשים והמדע והבינה החכמ' השכל להיות וצרריעמוקים,

 להעלות השלם הדביקות באמתת קשור להיות אפשר אי ואז כנודע. רגלין שוקיים בשם ויקראוהתחתונים
 איזה ועשה דיבור איזה ב"ה הבורא הלביש אשר בתפלה או גדול. אור עליהם ולהאיר למקורםהכלים
 לעלות להתאמץ ויראה חסרונו מצד בקרבו לבו ישבור ואז חלילה, בנפש או בגוף לשלימיםחסרון
 הכלים היינו לחברי' נמי זכי לנפשי' רזכי ומיגו העליון, והאור החיים במקור לידבק החפציםבמעלות
 שבירות אחרי יבא אשר עצום בדביקות ומוב שמח ובלב נשבר ובלב וכו'. שבר אל שבר לחברםהנשברים

 בעלה עטרת חיל אשת יעשה ואז ומחשבה. וקול בדבור האותיות יעלו נפשו, על ולבקש לשאוללבו
 דבור לכל מחיה מתים המחי' והאל סי' הנקראת השבירה בסוד נאחזים היו בה אשר הדיניםבהוציא
 וברכה שפע העליונות מהבריכות להתמלאות החמדים ממקור ופועלים עולם בבל רושם מהםונעשה
 הנשהט"ט אדונינו ובראשם העבודה, בעלי האמת מחכמי הללו דברים כנודע טוב בל מלאיםובתים

 הללו. עמוקות סודות על הולך סובב דבריו וכל לנו גלה הואזללה"ה
 באשי( בנט-הש כר רגש ד-ה רגש )פ' שישקבת



 החיים לינץ מהרציה מתורת לקיטים ודרךהקדמהשנו
 המלך חיי בינה אור התשובה אור הוא דהה העליון במאור עצמו לקשר וחשק וחפץ הרוצה האדםגהנה
 רוח הטפל עלוב שיהיה הא' דברים. ג' מקודם צריו כשז"ל, תשובה חכמה תכלית אשר וב"ש ב"הכביכול
 בדרכיו יעין בהיותו לזה יבוא ואק- הק'. חרדים בס' כדאיתא המתוקה הנפש הרפואת זאת כי מאד,מאד
 ובח"ה. בם"י כדאית' חובתו ומה ואק- בתמרוריו, העולם והי' שאמר למי הכעיס וכמה אק- מעלליובפרי
 לפנקי שנתחייבתי שמסיים עד וכו' שגימאנו אמא על ביוה"כ הודוף' בל שאמר מה באמת בדעתוויניר
 לידי יבא ואז תמיד, עדי וחמאתי ע"ה המלך דוד כמאמר זו במחשבה ויתמיד ר"ל. ב"ה מיתותארבע
 ועוד ר"ל, חוץ דעת בלי באמת חובתו עיניו לבד בראותו אבירו שיקנימנו במה ממח בודאי כי זו,המדה
 ואז זה כל בם"י עיין ר"ל, שחת מרדת אותו ופרה והצל אותו שריפא על לאבירו אהבה יוסיף זהבשביל
 עד נביות, אילי בל יביא אם אף ורגלו ידו את איש ירים לא כלעדה אשר הראשון הדרך וזהותשכיל.
 שתקנו הסיגופים וכל כל. לו יכופר ממלא אזי להכנעה אדם וכשבא כל, לפס האמת להכנעתשיבוא
 מכל המוב ותוכן אחאב. נכנע כי יען כמאמר אמת בכניעת להכנעה לבוא כדי הוא הכל הקדמונים,חז"ל

 האמיתית. הכנעה הוא אחיהמוכים

 ברא באמת כי וכו', מצוי שם שיש לידע ה'חכמות ו'עמוד העמודות "סוד ז"ל הרמב"ם שהתחיל מההבי
 שיש מה כל והנה כנודע. הבריאה כוונת תכלית וזאת ליה, דישתמודעון בגין זה בשבל עולמו אתהקב"ה
 סמה יותר פעם בכל וכידע ולבקש לחפש צרתי ועוד האלהות, להשיג צרק- בשכלו לדנציג האדםבכח

 לא מ"מ משנה בני, שקרית מה אמור כו' מקרא למדת בני במפרים הובא משלי במדרש כמבוארשיודע,
 נפשי נא בא וכו'. כמה גור עד רגלי מכף וכו' במרכבה צפית בני המדרש שממיים עד וכו'למדת
 ואנו מושג, בלתי כמעם דבר להשיג להתנשא כחינו יגדל וכמה ב"ה המושג כח גדול כמה וראההעלובה
 חקר נועם אמתת ולהשיג להמציא אק- ולתור ולדרוש דודינו על ולהתרפק ולחקור ולבקר לחפשצריכין
 הינו ממני, ובנפלאות בגדולות הלכתי לא ע"ה המל רוד שאמר ומה מהשגה. מושלל הוא ואםאלהינו,
 צפית לא למה אותו שואלין אין אבל שנית, לא מ"מ לו אומרים המקרא לבעל המדרש שמדיקכמו

 מה דבר איזה ומשיג אדם בא אם אבל תדרוש. אל ממך במופלא ואמרו ממנו במופלא הוא כיבמרכבה,
 וכו'. עיני גל כמאמר יותר להבין לב לו ויתן דעה ד' יחנהו אולי בכחו לעשות מחויבאזי

 ע"ה אבינו אברהם על בם"י כנזכר ולהבין, ולחקור ולהשיג לדעת האמיתית השלימות עבודת היאוזאיר
 נותן ח"ו אז לו שיש מועם בדעת מסתפק האדם ואם הנצחי. מעלת שהשיג עד ושקל והמיר ושצירףאק-
 קצץ כמעם בנם4עות מקצץ כאילו ח"ו הוא והרי דעתו על עומד ובזה ותכלה, סוף לו שאין לדכרקצבה
 בך תפימא מחשבה לית ז"ל אליהו מאמר ידוע וכבר בשכלו. ששיער במה פירוד ח"ו וגורם שברו,,לו

 צווח וכבר לכלי, שחוץ למה הבלי תוך בין המפריד והוא שהשיג, האלהות במחשבה תופם והואכלל,
 רגיל הי' באמרם תשובה לבעל רז"ל הזקירו וביותר וכו'. עשה בכחך לעשות ידך תמצא אשר כלאלמה
 עולם של אלופו שהפריד אלוף מפריד נרק ח"ו להיות שגרם מה היפך תקונו ויהי' ב"פ רטנה פ"אלשנות
 להשיג כחו על ויתר בכחו היכולת בכל ולחקור ולהביר לדעת בקוקונו צרק- יודענו, ומי רואינו מיבאמרו
 אחון. אשר את וחנותי בו יקויים ואולי האי וכולי ידף, הפסק בלי ופנה צד מכל אלהינו נעם אהבתאמת
 ולבקר ד' בנועם ולחזות שהבינה כנפי בצל לחמות הזוכים מן להיות ויקחהו בנפיו יפרוש עליו ירחםוד'

בהיכלו.
 כמו המוחלם, ואפם כאין שנעשה עד האמתי ההכנעה האלה המוכות מדות שני לו שיהיהולאוטר
 חשק להיותו שטני דרך ואח"ז לבאר. בזה ש"ט ממה בים קנה כנועץ קצהו אפם הא' בדרךשביארנו
 על ויתר בכחו שמצא במה אלהות וידיעות התורה ידיעות להעניג אמת ותשוקת ורצון בחפץומשתוקק

 בלתי היא שהנפש עוד כל כי נאמנה נפשו תדע כי בנקל השני דרך אל לו יביאו הראשון ודרךכחו.



קטנו טךנ1ךענו51ץ מוהרצ"ה מתורתלקוטים נטרולסרר

 הכלתי "טיג ואק- האדם על חופף התאוה חשק שעוד מדריגה, שום למשיג א"א האמת בהכנעתנכנעת
 תמיר עדי וחמאתי אמר וגם הכ', הדרך היינו תמיד לבדי ה' שויתי דהע"ה אמר ולזה )הגה"ה:מהגג
 ויראה באהבה הבנין ימי שבעת לתקן ההטליאי[ ]הדרך לו נקל האלו דרכים השני ואחר הכנעה(.היינו

 האדם. חיי ימי כל לדבר בהם "ט אשר האלה ארוכי' והדברשוכו'.

 פתלך( ההמה ר"ה שהה חי )פ' חישלמח

 סוד הכנעה על ירמוז בצר כי לבצרה, בצר בץ למעות עתיד מעיות ג' ז"ל מאמרם סוד הוא מבצרהיך2:2נ
 ערל ב"ה הבורא של עליו ההמד יגדל אשר וכל ההמרש, מכל קטנתי האמתית בושה הוא האמתההמד
 שאינם אותם הוא וכן גדולה, בצרה כמעם כצרה אל לנו"ם סועה הזה הרע האדם אבל עליו.הבהגה
 אשר מוברש אזרח, ונקרא ממזרח העיר אשר אברהם אהבת שרש הוא אשר החסידות מהותיודעים

 ולא אני, צמתנו הצום הכתוב מאמר הוא וכן טשו, אדם ענות והתענית והחבא הצעקה הואהחמידות
 כי ז"ל הרמב"ן בחב כבר כי חמדים, גמילות חמד באהבת האדם זה מחונן אנחנו אמנם לארכא.צריך
 ואנחנו אחותו, על בא אצל האמור הוא חמד כמו שיה" צד לאיזה הרכוי הפלגת על יורה חמדמלת

 לאביונים, נתן פז"ר חמדים גומלי התורה, ע"פ יוצרינו לרצון שיה" המעשים ככל כחינו על יתרהעברין
 וההכנעה. הבושה לו מגיע ויותר אהבה על אהבה עור ונוסף מפזר ויש זר"ח ב"ן היוב"ב זהמתקנס

 ההבקם( יעה 0ה*ה לפשיזם )חיש ח46ם לקט8ף

 ופחדם יראתם הצדיקים של הימורין באמת אבל הרע, למשלק- לברר אפשר אי ימורין בלי נאמתאבל
 חסרונם תמיד ורואש הקדושה בתורה תמיד ממתכלש כי זכו, לא עוד כי יודעים המה אשר נאונומהדר
 שכידם, בעבירות ארי בחסרון וזקנים כעבורה נערש המה אשר נפשם בשפיכת באמת בעיניהםונדמה

 מזה. גדולים ימורין לך היש תמיד, לבדי וחמאתי בדם רואים עתובבל

* "ו ט  ( * ו  ה  ט   ט( 

 והשמחההשפל"
 רצק עלצת בגל וק ית/ רצתו נעלצת הבורא הנפלאות בבל הוא בן הראעןן אדם בריאת "גמתוהנוו
 אחור בכח" הדבר נעשה בתחלה בעולם, המתחדשות הפעולות בכל המוכ ומעשה העבודה לצורךבאדם
 קדם. בשם מבונה יופי כבלילת המוב מעשה עצמות הוא וקדם ודינש לפסולת מרומז דאחור וידועקדם,
 להעריך אץ בזה והעבודה התורה מתקות ככמה ב"ה לעבודתו ודעת מעם שוב ימצא הדבר עלומשביל
 פנימיות ובדרוכי ואחור פנס כדרושי עיין זו. נקודה על והולך סובב והעבודה התורה דרכי כלוממש

 רעש. תמים מפעלות ותמצא הזווגש כענין התפלה ובדרוכיוחיצוניות

 דטאנט[( ר"ה בשלה ז% ב סג )אשב צםעטהת

 לב לו ולהיות תמיד עדי וחמאתי כאמור עצמו על תמיד להסתכל הדרך ע"ז להיות הכינונים דרךוכן
 בינונים. אנו כגון בנמ' אמרו וע"ז ומצוה, לתורהשמח

 חכר[( יעה רשה בהחשות ז% ב 6, )אשא צםעטחת

 בעל בל )שצרמי ממותרת מאהבה מגולה תוכחת מוכה במור הגבורות מצד ההבלים מזווגהועךכוץה



 החיים לעץ מיהרצ"ה מתשת לקיטים ודרךהקדמהשנח
 עד ובמעשיו במחשבתו ולפשפש לעשות רוצה אשר ויהוד מצוה דבר כל קודם עצמו להוכיחנפש

 בשירות האהבה לעורר היחוד קודם נפש בעל צריך )אשר החסדים מצד ושירה נפש( שלדכדוכה
 תוכח"ת נוקבא בחי' מצד הוא ותוכחה העבודה(, לבעלי כידוע וב"ש ב"ה השם חסדי ולהזכירותשבחות

 ונזמים. שירים לה ונותן לכלה החתן מפייס אשר דכורא מצד פטירהמגולה,

 וענד(( תנטר דעה לך זפ' א ט, *א"א צביעטרה

 וכו' אני מי שפלוחו בהראוהו האדם אח המרחיק יצה"ר נגדההחזקות
 ארין, יכסה והחשך בעבים שמים יכסה היצר בתגבורת לפעמים היות הקדושה, התורה לנו רמזהוהנה
 אחריה שאיז תמה עבודה שלימה עבודה תשיג ואץ- אלהיך איה לו באמור וחשך עצבות האדם עלוזורק
 אשר רשפים שלהבת אש יקוד ביקד ולהדבק רבים במים לשוס בדרכיו ללכת כל ליוצר להדמותעבודה
 מן אחת אות אמיתת נקודת תשיג ואיך נמצא, כל הממציא הראש ומקור תכלית עד יגיעו לא מעלהשרפי
 את להרחיק והבלים בשמוחים היצר מוסיף ועוד א' נקודה יכילו לא השמים ושמי השמים אשרהתורה
 ידיד ידידינו החסדים ושרש החיים מקור האמת למקורו ולהשיב עצמו לקשר בה ילך הדרך מןהארם
 ויפגע לנו והורה הכתוב בא זה לבהל וכדי לעלמין. יפסוק הלא דודים אהבת להשפיע וחריק הרוצהעליון
 בא לכן ההוא, במקום וישבב ולזה כנ"ל היצר הסתת מחמת המוחין הסתלקות רצונו השמש, בא כיכו'

 אם גם הלא כחו, בכל עצמו לחזק האדם צריך כלומר ותחלימני, כמו חיזוק בל' ויחלום תיכף לזרזהכתוב
 כח ובידו ארצה מוצב בכאן הוא ואם הקנאה, לממל רמז הוא כי המדרש מן גודע ומלם ארצה, מוצבמלם

 ושרש היצחק, בעימפא רעשו ר"טא הק' הזהר בדברי כנ"ל השמימה מגיע וראשו אבל השקר,המדמה
 ביום ולכן והבן. בגרר יצחק וישב וזהו גרירא, רישא בתר גופא כי וידוע ב"ה, הבורא הוא הכלומקור
 ויורדים באמת העולים המה כי בזה רצון בו, ויורדים עולים אלהים מלאכי והנה וזהו אחד. ד' יהי'ההוא
 אנו ואדרבה כחו, מה בקדושה אצלינו שם שראשו ע"י כי הנהר, בעבר רודה והוא כמו ממשלה מל'בו

 ואז בו.נמשול
 מסיריי

 וכו'. אחותי לי פתחי דופק דודי וקול עליו נצב ד' והנה ומיד העורין חשך בזה

 רסנה( יצה דנה רצף )פ' אוואלבפז

 "תשובה"[. על בליקוטים ראה ובושה, הכנעה לענין]עוד
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 המם"נעבורת
 הוא ברוך הקדוש אומר עני, מנחה להביא דרכו מי רז"ל מאמר ידוע וכו'. מנחה קרבן תקריב כירנפש
 תמיד נשא פעם ובכל אשא, נפשי ד' אלפי לדוד ע"ה המלך דוד ואמר נפשו. הקריב כאלו עליו אנימעלה
 זה פסוק על מצטער הייתי ימי כל ר"ע שאמר כמו לד' נפש בממירה הוא העבודה שורש והנה לד'.נפשו
 הוא הצדיקים תשוקות מן והנה נשמתו. שיצתה עד באחד מארקי והי' וגו', ואקיימנו לידי יבאאימתי
 בוער ובלבם וכו', ביתו הון כל את איש יתן ואם ומאודם, ונפשם לבם בכל ליוצרם אהבתםלהדאות
 כל והנה הכל. אל רטוב והחלק מקורה, אל נפשם להשיב עת בכל חשקה עד אש שלהבת רשפיאהבת
 שאם עולמים כל לבורא חיבתו להראוה במם"נ היא היקרה העבודה ולזה נפשו, בעד יתן לאישאשר
 וסמך הקרבנות הקדמת מדר כל מראה זה ועל יגיע. עד ממנו תומתו יסור לא האומות כל יבואואפילו
 המזבח ירך על אותו ושחט פמוק שאמר מי אליהו דבי בתנא אמר וכן וכו', העולה ראש על ידואת

 וכו', הקודש לרוח זוכה וכו' שפחה או עבד אפי' גוי אפי' וארין שמים עלי אני מעיד ד', לפניצפונה
 כתיב הבוקר בעולת כי בקרבו נפשו תתלהב אשר הכוונה רק בלבד, האמירה על הכוונה איןובוודאי
 גבי על צווארו פשט כאלו בזה ירמוז ובוודאי אותו, ושחט כתיב הצאן ובעולת הבקר, בן אתשחט
 אשר טובך רב מה כמו ה', לפני צפונה וזהו והבן. שחוט, חין או שחוט זהב כמו ושחט וטעםהמזבח
 דבר מלא מקרא וכבר במם"נ כ"א תתגלה לא אשר בלב הצפונה האהבה מן הוא כי ליראני,צפנת
 ועם נפשכם. ובכל לבבכם בכל אלקיכם ד' את אוהבים הישכם לדעת משתוקק הקב"ה היותהכתוב
 וחי האדם אותם יעשה אשר לפועל מחשבתו שיצא ד' אוהב תעלומוה, ויודע הלב מצפוני יותר ית'היותו
 אמר אמנם ואם רוחי. חיי בהן ולכל יחיו, עליהם אדני אמר דאה כמא מ"נ מעורר ובזה עולם חייבהם
 מיתה אבל רצ"ל, טבעית מיחה על רק זה אמר לא יודך, הוא חי חי אמתך אל בור יורדי נתבדו לאלהלן
 להשיב אהבתו יכלה ח"ו רצונו לעבור דמסאני ערקתא על שאפי' מצינו ד' אל אהבתו חיי בה מראהאשר

 וכו' ד' אל נפשי כלתה שנאמר כמו ד', אלנפשו

 מחשבהו יפרד לא גדול דביקות צריפי לזה והנה מקור', אל הנפש בכלות המ"נ היא הבהמההקרבת
 ובהחבולה בחכמה שמים, מלכות יקר והוד אדר אמיתה גבורת אהבה הדות עוצם מן אחת רגעאפי'

 הצורה לדמות ודמות בצלם עושו יוצרו בוראו מאצילו מחשבות וחושב מלאכה בכל לעשותובדעת
 יושב צבאות אלקי מרכבה גלגלי אופני רעיון יכילוהו לא לב, וחמדת ותשוקת חן בתשואתליוצרה

 ממצרים מרכבה להעלות ריתמי יתמי אנן הלזה הכח בידינו אין ערך קטני אנחנו אמנם אבלהכרובים,
 מגהה לאיש הורידו כמעם מנחה להביא דרכו וזה הדעת בהעדר נקרא עני כי וידוע הזמן, בהבליהמצירים
 צריך ואיננו מוב כל יחמר ולא כל למלך שיש הגם והנה וכו' לצדיק צבי שמענו זמירות הארין מכנףבסוד
 לא מבוקשו המלך יעשה אם להיות במנחה, פניו לכפר שבידו מה מעט העני מביא עכ"ז העני,למתנת
 מחשבת כשרואה החמיד והמלך בי' לאמתכול' בהית דילי' דלאו דאכיל מאן כי דכטופא כנהמאיהי'
 למי נחלתו לשארית חמד ועושה הוא, חסד חפ,ן כי למלך להראוה רצוייה בכוונה לקבל שרוצההעני

 ויחמול חסיד מלך הוא כי נפשו על לחלוה זה כאופן רק הוא נותן שהוא והמנחה כשיריים, עצמו'טעושה
 עצמו עושה והמלך לו, הובאת אשר מנחתו מקבל המלך אזי שהכין, במה יעשה מה כי ממנו לקבלהעליו
 שמבקש מה כל המנחה בשביל לו ונותן בקשתו להעני ועושה מנחה, לאותה וצריך מקבל הוא כאלוכעני
 המלכים. אצל ההנהגה הוא כן כי יראה שכל לו שיש מי וכל הרבה, מבואר זה ודברממנו.

 לא כי למעבדינו צרתי איננו בוודאי כי עמנו, כן כמו מתנהג והנורא הגדול המלך דרקיע מלכיתאוהנה
 מאתנו מקבל הוא כאלו לנו ומראה עלמין, כל וסובב עלמין כל ממלא הוא וכי כל, לו מ2 וכי חלילהיחסר



 החיים למץ מהרציה מתורת לקיטים ודרךהקדמהשם
 שאמר וזהו לעני. תפלה כמעם עני במור התפלה כי וידוע מתפלל, שהקב"ה מעם וזה לעבודתינו.תרן
 שומע בהיותו הכוונה אך אני. חמיה כי נפשי שמרה אמר ותיכף אני, ואביון עני כי אזניר ד' הטהדוד

 ולעשות בשאלתם נפשם להם לתת להם צרף- שאינו עם מנחתם ומקבל בקשתם ועושה ענייםצעקת
 כי עם, בלא מלך אין כי הבריאה רצון תכלית כוונת עיקר בזה מעורר והי' חמיד, מלך בזה והואבקשתם
 להביא דרכו מי חז"ל רמזו ודה והבן. ענני, אזניך ד' המה ולכן וכו', איפא יוודע ובמה לעם צרף-הוא
 מנחה, לו מביא לכלום צריך שאינו עם המלך כמו העשיר לפני להביא שדרכו בזה רצונם עני,מנתה

 לפני באמת המנחה כוונת הוא כן נותן. הוא לעני לו שיש ומה נפשו, בעד יתן לו שיש מה כל כילהראות
 רגע מניח ואינו נפשו מקור לדעת בנסתרות בנכמי"ן ועתיר עשיר והוא דעת לו שיש מי כי כ"ע,תבורא

 כליל מלשון שהוא שביארנו כמו כליל, כולה מלקא לגבוה אשר עולה מביא ב"ה, הבוראמדביקות
 תעלה עלה כי לרמוז יתירה ואל"ף כת"ר, כמנין העולה רא"ש( ע"ל )יד"ו וממך בפסוק רמוז ולכןתפארת.
 כי לרמוז ג"כ יותר, ואלף מלכו"ת כמנין ל"ו ונרצ"ה העל"ה וכן הרא"ש. עד סוף, אין עד עילתהומבקשת

 האל. בעזרת למעלה שבארנו וכמו בעלה, עמרת חיל אשת כמוהותשתווה

 ממנו לקבל ליוצרו רוח נחת לעשות בכדי האל חסד לקבל במנחתו מבקש דעת בו אין אשר הזהוהעני
 וזמנים ממועדים צבור קרבנות בכל ולכן להטיב, רצונו כי רצונו, ונעשה שאמר בזה חפץ והאלחמדו,
 כי לפני, נפשו הקריב כאלו עליו אני מעלה הקב"ה אמר ולזה והבן. זה בשביל מנחה באה בכולםותמידין
 ביקש ולזה וב"ש. ב"ה מחלקיו חלק היא אשר הזאת הנפש מן הערך יקר יותר לפניו תחשב מה כיבאמת

 אשא. נפשי ד' אלו- לדוד ואמר דהמע"העצמו

 מ( ת8ש ד"ת יקרא )% ישתלבגז

 שנאמר מאחר כי ז"ל ופירש"י ישראל, בני בתוך ונקדשתי קדשי שם את תחללו ולא בפמוק -ררינווהוא
 מובן אינו קושייתו ולכאורה וכו' השם קדושת על עצמך ממור אלא ונקדשתי, נאמר למה תחללוולא
 שמהן כלהו אשתארו מינייהו תסתלק אנת כד תקוני' בר"ת ז"ל מאמרם ע"ד תחללו ולא פי' נראהאמנם
 מודות זו בפ' אצלינו ומבואר חלל, ימצא כי במור חלל הוא נשמה בלא גוף והנה נשמתא, בלאכגופא
 עובדא בכל כי חלל השם יעשה שלא קדשי, שם את תחללו ולא וזהו שבלב. העבודה לדרכירבים

 שמו ליחד איך מתנועה תנועה בכל מצוה כל בכוונ' בר"מ כמבואר וב"ש ב"ה לשמו רומז הכלומלולא
 כזה הצדיק והנה חיות. בו שאין כחלל הוא המצוה הנשמה, שהוא בכוונה ממשיך וכשאין וב"ש. ב"הית'

 ממילא, ית"ש הקב"ה של שמו נתקדש בה-אי ואבר, תנועה בכל עצמו על משגיח תחללו ולאהמקיים
 בכוונת עיין דקוב"ה. שמי' ליחרא ומלה ואות אות כל על להריגה עצמך ממור אלא ונקדשתי, ת"לומה
 ובנשיקה. באהבה למיתה מתם מ"נ ובין להריגה מ"נ שבין החילוק אפים נפילת ובכוונתק"ש

 באנר( סח אמם ר-ה וקשטת )שקד ח**ם קרש*ף

 ע"ד. בגימ' אלקים חלוף הרחמים בשם במחונו שים המוחין, בקטנות כשהוא אפי' היינו דב"נ, יימויכל
 אלקי אפים הנפילת מזמור בראש כאמור למיתה עצמו ומומר עשי' לסוף עצמו שמפיל אפים בנפילתוגם
 יפול שבע ואס-ן, חזק במחונו ער עדי בה' שם הוא כי לי' לאבאשא עלמא בני כל יכלין ולא במחתי.בך
 כשהוא אפי' ר"ל בה' יבטח אשר הגב"ר ברוך וזה קרושות. הניצוצות כל מעלה דל מעפר מקים וקםצדיק

 מבנה אשר נ"א בשער כמבואר עשי' למוף עצמו ומפיל למיתה עצמו ומומר הקצנות גבורותבמררנת
 אהבה בתגבורת גובר הגבר עב"ז מהמומר כמה עף"ש לכך ומתוקן ראוי ואינו מכוין אינו אם היאגדולה
 זה אלקיו, בשם שען ה' בשם יבטח עצמו על משגיח אינו וראוי נכון כ"כ אינו אם אפי' בכפו נפשוומשים



שסא טובוגלשה מוהרצ"ה מתורתלקוטים נמרוקסרר
 לשון אלא והיה אין ה' והי' וזה עולמות. בכל ויחוד שמחה וגורם חקר אין עד גדולות עושההא"ש
 לעולם וקיים חי יהא בהווייתו ה' והיה גורם בטחו מן כלומר מבטח"ו ואמצעות בכח ר"ל מבמחושמחה,
 בשם תוקפי' רשוי מאן רכל החיצונים, שליטת ח"ו עליו יהיה שלא לי' לאבאשא עלמא בני כל יכליןולא

 בזה. ורי בעלמא. אתקייםה'

 במוס[( רבא רנה השנא ןפ' א סג )שנשב צםשכהת

 הבירוריםעבורת
 שבדבר והסכנה הניצוצותבירור
 נשמות להעלות וללבן לצרף וללכת לירר כ"א המוצרכי' בניו כמו לתרן בלכתו לבניו מימן הי' הואוהנה

 כידוע עבודתינו תכלית וזהו מקורם, אל להביאם אשור בארין והאובדים מצרים בארין והנדחיםרהטקועי'
 למטה יותר לרדת בכ"פ ח"ו יצטרך שלא מלעילא סיעא וצרק- קשה דרך וזהו האמת, העבורהלבעלי
 הנוצרן יעלה תיכף ממדריגתו למטה מעט ברדת רק לי"ח, כידוע במיקלא העשוקות נשמותלהעלות
 טוב אך דהע"ה וכמאמר הארץ. לו וקפצה לקראתו המים שעלה הי' שבאמת כמו לקראתו, שאולמעמקי
 הדברים להעלות לחזור בארץ ולשוטט משוט להיות הוא יצטרך שלא בזה רצונו חיי ימי כל ירדפוניוחסד

 עזר לו אעשה היינו דלעילא וסיעא עזר וזהו לידו, אליו יבוא לעשות שיצטרך והחסד הטוב רקלשרשם,
 המוב. דרך להמציא וסיבות עילות ובקשת חיפוש בלי לבדו שתבוא רצונוכנגדו

 דע אלהק- ד' את ליראות משם בהעלותך שכר יותר ותקבל ויותר יותר שתרד בזה לך איכפת מהריסון
 בנדרו בתפלתו יעקב אמר ע"כ למלכות. הגעת כזאת לעת אם יודע ומי ח"ו סכנה בחזקת הדרכי' כלכי
 להחזיר בארצות ולשוטט מאוד לירד ח"ו יצטרך שלא דלעילא הסליא היינו עמדי אלהים שי' אםנדר

 עומד, אני אשר במקום במדריגותי עתה שאני כמו היינו עמדי וזהו בדו, עזר לו שיהי' רקהניצוצין
 תאוות מן שימור צרק- מאוד הזה החומרי השפל העולם גור דרך כי בזה רצונו הזה בדרךושמרני
 לירד ח"ו אצטרך שלא דייקא הזה בדרך ורצונו היושר, מדרך הנבחר עם לב את ח"ו המסקיםהגשמיות
 ח"ו, יוקשים מפח להנצל יתירה וחמלה גדולה שמירה צריך ג"כ הולך אנכי אשר הזה הדרך וכימאוד
 אבינו עוד ואמר לפני. אשר במועט ואסתפק ופסולת סיג בלי שלם שיהי' ד' בעיני טוב הדרך זהויהי'

 מוח בו שיהא רצ"ל לאכול לי תהיי ללחם, המרומז לידי השפע בבוא כי לאכול לחם לי ונתןהמרחם,
 אוכל והלחם הלחם אוכלי' הם ח"ו הרשעים בודאי כי בתוכו, הגנוז החיות לעלות ואק- לאכול אק-ושכל
 בגד וכן מגונה. שם שאר או בליעה נקרא אבל המושאל, לצד כ"א אכילה אכילתם יקרא לא ועודאותם,
 ואין ללבושו נאה "ם אומרם ע"ד וגם הבגד, את ללבוש אק- שכל לי שיהי' זה בדרך ג"כ ותפרשללבוים,
 שתהי' ללבוש בנד בקש יעקב נמי וכן ז"ל, כאמרם וילב"מני לבשתי צדק הכתוב אמר לכן לו. נאהלבוזרו
 ז"ל אמרו ועוד חנם, מתנת אלא מבקשים אין כשמבקשים ז"ל אומרם ע"ד לי, ונתן ואמר לו. נאהלבושו
 אבי, בית אל בשלום ושבתי כדי אלא דבר, לשום שאזכה כדי בשבילי לא וכ"ז נותן. יפה בעין הנותןכל
 אל ולשוב כו' יציאתכם שתהא ולואי במד"א אחזור ואק- מתי ולצפות לעמוד הכל ועיקר יסוד הוא זהכי

 השבה מצות ולקיים אותם להשיב ובבגד בלחם הבאות העשוקות הנשמות על קאי וגם הנעלם.מקור
 בדראמה. לבעלים החוזרתבאבידה

 קדישת להיות ורצונו הטבע, על מורה אלהים שם כי ידוע כי לאלהים, לי ד' והי' ביקש זה אבינוולכן



 החיים לעץ מהרציה מתורת לקיטים לדרךהקדמהשטח
 להתנענע אוכל לא כן נגד, ונלי לחם נלי להיות אפשר שאי וכשם נטבע, אצלי יהי' והענודההשם
 ושם הוי' שם שיהיה הפדראלית העבודה שרש וזהו אמת. ודביקות השם קדורות בלי ותנועה אברבשום
 ויטבתי בה שרמז הבינה שהעולם וכמו לעלמין. אתפרש דלא שרין וכאדא נפקין כאדא משולבים,אלהים
 הוי' בשם ג"כ יהיה הנהנה כן אלהים, בניקוד ונקודתה הוי' שורשה בינה זו בית כי אבי בית אלבשלום
 וכל והשגותיו ותנועותיו ובמלבושיו במאכליו האדם הנהגת המבע שהוא אלהים השם כי אלהים,רצם
 לעיני הראות בחוש כנראה לצדיקים, הניתן צלול ולחן רוחני לעצם להוי' יחוור אלהים, לשם מרומועניניו
 שרואה מי ואצל זה. על יגיד והחן מעשיהם, וכל בתנועותיהם בצדיקים שורה הוי' השם אשר אתכל

 השם כי וראשונה, בעצם ההוי' השם מקדושת מוקף גופם וכל ראשם, על ההוי' עצם יראה צלולהבראי'
 רק אחרת פניה שום בלי מעצמותם עצם וכמו למבע אצלם ד' עבודת עבודתם והיה באלהים דבוקהוי'

 וכו' שלם ובלבבבאמת

 השם כזה בהאחזו קדושה ברכה יחוד הי' ע"ה אבינו יעקם שרש שהיה ביארנו שכבר מה תכין ניןובזה
 לצדיקים ירש וזאת וכו', עלמין בתרין באחזו הקודש דרך דרכו הי' וכן הכי בגימ' אלהים הוי' כיקי"ב,

 הבורא רצון קיום תמה העבודה וזהו ובארעא, בשמיא דאחיד ובארץ בשמים כל כי כדמתרגמינןצאצאיו
 עוצם מקום בכל להמצא הזה, עולם קניני כל עם כחדא עלמין תרין לקשר בדרך ד' את לעבודב"ה

 השלימים דרך וזהו כל, את המהוה כ"ע בבורא עצום ודביקות השםקדושת

 הוא( יעה דשה תצא )פ' "ןשלבעז

 להם מהשייך ניצוצות המברריםצדיקים
 חביב שממונו אדם לך "ט אם חז"ל דרשת לפי נ"ל וכו' ממרין לכל אחיד דאיתו יעקב דא מאדרובכל
 ממונם שהצדיקים ז"ל ופירש"י קטנים פכים על אריה שחזר יעקב דא מאדך וככל לומר נוכל מגופו,עליו
 וכל הניצוצות כל וללבן לברר הצדיק עבודת כל כי נעלמים סודות בזה ויש מגופם יותר עליהםחביב

 מקליפה נתעלה השם הקנהו אשר האפין כי מגופו יותר עליו חביב וזה לשרשם, ולהעלותםהנשמות
 כן מגופו, יותר ומכבדה אשתו את האוהב ז"ל ואמרו נוקבא, בחי' היא בה משפיע והוא ממנומקבלת

 להארץ- ואין השם חנהו אשר וחפציו בממונוהצדיק
 שבל[( תו ר"ה מרא ]פ' א ם, )זח'ב צביעטדת

 לה( הקודמת מלמעלה )וההתעוררות דלתתא באתערותאהעבודה

 לא לתתא אתער דלא ועד לעילא אתער דלתהא באתערותא הזהר בכל מלא אשר ידידי אחי לךדע
 בממירת מ"נ להעלות צריכים אנו שבתחלה והמצוה התורה דרכי כל סובב ע"ז והנה לעילאאתער
 ב"ה א"ם עד וגבוה גבוה כל מעל גבוה עד עליונה יותר לדרגא עליונה ומדרגא לדרגא מדרגא לה'נפשינו
 ע"י :עשה והכל יחוד, קדושה בברכה העבודה בסוד לבאים ומפורסם נודע וזה זכרו, ויתעלהיכ"ש

 מ"נ מעלים כשאנו והנה רשות של חללה לבאר יכולה אינה וכו' דיו הימים כל ואם ית', ברצונומעשינו
 עד סמא יומיא עתיק עד והא"א לא"א אז מעלה ואו"א לאו"א מ"ג זו"נ מעלים אזי לזו"נ נשמותינובשרשי

 ראש,למעלה

 לכ4 אותנו לעורר קדום רצון יש אחיי עכ"ז הכל מעוררים ואנחנו ידינו על הכל אשר הגם כאמתיהנה
 שלא בשינה בלילה בדוגמא הרי מתים, לפגרים נשמות המחזיר מברכין שאנו ע"ד וקדושותהברכות



שעג טד21דמועה מדהרצ"ה מתדרתלקדטים להרעסרר
 ולהקיצנו לשמרינו עלינו המקיף האמש מעבודת הרושם רק ואדמתינו גויתינו אם בלתי אדני לפנינשאר

 המכוון, מן אצא שלא אאריך ולא הלילה הנהגת בכוונת רבינו בדברי עיין ית' ברצונו הכל אמנםלעוררינו

 הבזו[( ד-ה בהאשרה ןפ' ב בב, )אנא צביעטרת

 בסוף אבל רצון, לו ועשה יעשה שהוא לצדיק שעשה ע"י ית' רצונו מצד בעצמו קב"ה זרע הראשוןאור
 בלא כי דלתתא באתערותא אמת זרע זהו מ"נ לעורר היינו דקשוט זרו"ע עוד לזרוע עצמו הצדיקמעורר

 לא אבל דלעילא חמד נקרא ובאמת ביה, לאמתכולי בהית מדילי' לאו דאכיל מאן כי אמת נקרא לאזה
 ואינו דכמופא נהמא יהי' שלא בכדי לעילא מתתא אמת באמתת יעורר שהצדיק נקרא אמת כיבאמת
 וב"ש ב"ה הבורא לגבי אבל גמול לתשלום מצפה שאינו אמת של חמד נקרא אצלינו אשר הגםבאמת
 בלי לעילא מתתא חמד אהבת אהבה לעורר רצונו ונעשה שאמר אמת של חמד הוא ואז להיפך,הוא

 זה והבן גמול ותשלום פני'שום
 היק ד" עישה ב גי; צלאצש"ז

תשונה
 צדק ממדת גדולה הש יטר התעחבה מדת עם אחד 'טהן ר"ל כו בתתבת"א דאחו"ן דחמירמהפלץ
 נפעם מומר הוא עת ובכל כר עעו ממד ילח לא בלכתו בקומו בשכבו אחד התעבה עם והםוחמי,
 חמיד החליל פ' במוכה אמרען תמיד הלא וא"ת כף, התעבה עצמות לבעת מ"ן ומעלהלתע"בה
 הוא אנת רע"מ פנתם פ' בר"מ מ"ש וראה בא אחי לתשובה, לו ומה מילדותו, רש"י ופירשדמעיקרא
 קדוש יהי' אשר עם אשה ילוד לכל עולם באי לכל שצריכה התשובה על ולחקור תראה ועתהבע"ת,
 מושרש בו אשר מי וכל יוכיחו מפשעינו מחולל והוא בו שנאמר ומשיח ומשה וקלך, קדושובמקום
 הי' ז"ל האר"י רבינו אשר קדושים פ' בלק"ת וכתב כמוך לרעך ואהבת מצות מקיים בודאי חמדאהבת
 קומה אחד גוף ישראל שבל אחר בהם בעצמו הרגיש ולא הי' שלא דברים אפי' הודויים פרטי כלאומר

 כו' עיי"ששלימה
 ח-א[( ד-ה בהאפרת ןפ' א סרג וזחול צביעטרת

 חטאתם עצמם בעיני לרעים אמנם זו, ואצ"ל זו בדרך לא לטובים, רעים הקדים ולטובים, לרעיםהמגב
 עת, בכל תשובה לעשות הטובים תכלית וזה וכו', בעיניך והרע חטאתי לבדך לך כאמור תמידנגדם
 אולם, ובריא וכו' חרצובות אין כי עצמם בעיני הטובים הם ולמובים בעיניהם וחטאים רעים הםתמיד

 ומטיב. מוב להם וגם השערה, בחוט להם נדמהוהר
 אבנו[( ר ד-ה מקץ ןפ' ב קוד, )אצא צביעטרת

 הבורא יחודי בעומק וחפש נתלבם איך הנביאים כל של רבן מרע"ה איך ללמוד נובל הסיפור ומזהריכזה
 במקום ועמד שנכנם למקום ונפנם עליון, מלך הדר ביחוד ופחד במורא כבודו מקום אי"ה וב"שב"ה

 עצמו לשמור ואיך יחורים עומק במעמקי לעמוק ועבודה תורה אור המבקש האדם צריך היכן ועדשעמד,
 יגיע לבל עצמו על לבקש ואיך גוברים, והגבורות הדינים ח"ו אשר עשי"ה בעולם ובפרט המסטיניםמן
 בענין והעמק לך דע אחי ואתה ונפש, בלב התשובה הוא כבודו בכסא לאחוז אמנם ח"ו, רע שוםאליו

 גדולות,ותמצא
 סוד[( תימה ר"ה בשלח ןפ' א טת, )וששב צביעטרת



 החיים לעץ מוהדצ"ה מתודת לקיטים ודרךהקדמהשפד

 העריקיםמעשי
 דבר יבתוב אשר גדול פלא ולכאורה בו, ינחש נחש והוא הנניע בסוד אחיו אל יוסף נרמז תניןכזה
 במאמר כחרש הזה עולם בעמני הצדיק כי ענדי, אם בי וחרש במשלם עור מי בתינ אמנם בתורה.שקר
 לעין נראה בדבר מתעסק לפעמים הצדיק ולזה ברמיזה, מעשיו וכל ונרמז רומז וחרש וכו', בחרש ואנידוד
 אמונת ומכוסה מוצנע כעולם( לסימן שהוא ציון צדיק נקרא )ולנן מופלא סוד מה וגט הוא, נטל נינל
 הרחמים מדות י"נ לעורר ע"ב י"ג סוד הוא בנבי"ע בהתעסקו יום"ף והנה אופיר. בכתם יסולא לאאומן

 והבן. חסד"ו, פעמים י"נ לה ממשיך והוא חסד, בלפילהמותם
 סק( ה~4 ד"ת סק )% שישלטח

 פעולות היות מקומות נכמה ביארנו כבר בי צאן, רועה הי' קד"טק השבכין ובל יוסף דוד משהיעקב
 החי הפנימי בעולם ומחשבותיו דעתו עיקר האמנם גשמיות, עשי' בדבר מתעסקין העולם נזההצדיקים
 נבל אלקות להמשל- בפועל עשיה מורגשת עשיה עושה אבל חי, כל נשמת הקדושה במקור וקשורודבוק
 או המצוה. מעשה עם הנוונה ליחד החיות המשבות היינו פעלתו אתה כי פעול בל שידע בבדימפעליו
 ולמד צא זה. בשביל הוא הבל רשות, שנקרא במו מצוה זולת עולם בהויות הצדיקים מתעסקיםלפעמים
 ובו' ההוא ביום ויסר המתחל במאמר זו פ' בזה"ק יובן יוסף, של הנביע מעשה על נח בפ' שכתבנובמה
 ומנהון בעובדא תליין מנהון דלעילא מלין דתמנן קאתי דחכמתא רזא לאחזאה קראי הני כל אר"אז"ל

 דלא ומנהון ורעותא במלולא בצלותא נרבאן לאשבחא דנעי ומאן דלבא, ברעותא ומנהוןבמלולא
 ובו' המקלות את וענ כתיב עבד בחכמתא דענד מה כל שלים יעקב ת"ח תלין. בעובדה אלאבצלותא
 מהבי אלמא ובו'. ועדפי חולקי דאבון עלאין דרגין לכלהו דבלא ממבוע ארבאן לאשבחא בחבמתאבלם
 התעסק התורה אור הוא הזה קקב והיות נ"ע. גורפי תנועותיהם בכל העובדים הצדיקים עובדתלפינן
 התורה עם הנהגותיהם בתורה הכל יהי' ד' בצבאות שיוליד והכלים והנופים הנשמות כלל שיהיובזה

 על המרחף חיים אלקים רוח הפנימיות, ובנשמות דאורייתא האתוון הן הבלים בפנימיות התורהבפנימיות
 בלים מהם לעשות הבהיר באור לאור ולהעלותן הנשברים הבלים מן המובחר אור בל ולהוציאאותיותיהם

 הלז. במעשה בהתעסקו וב"ז זולת. לא ב"ה הבורא מדות פי עלחדשים

 תמו( כא ר" הש )% חפשיפח

 שהיה הזה האמיתי הפשט כי רמז, או דרש דרך בעיניך זה יהיה אל בו'. פרחי' מנית אנא אמרשמואל
 היא אשר מעשה באיזה להתעסק והחסידים הצדיקים מדרבי אמנם פרחי', מונה והיה בעלמאמתעסק
 ואמר משח והוה דמיא באונא יחיב דהוה שבת דסוף עובדא בההיא בטל, מעשה איזה עושה שהואדומה
 מחשבותיו יחודי לעשות הצדיק דרך אנל ח"ו, תהו מעשה שהיה תדמה אל אנא, בעלמאמתעסק
 שנת מסבת סוף ונעץ השנת יציאת משנת בוונת בזה שרמז אצלינו מבואר )אשר למעשהלהביאם
 במה ואמר הקדוש רבינו דקלסי' רבה דר"ח ונעובדא ובו' במקלות יעקב דאבינו ובעובדא ונו'.נתחלתה(
 אצלינו מבואר ובו'. שלו במעשה ר"ח שעשה ורמזים סודות במה ת"ל אצלינו ומבואר חייא מעשהגדולים
 מלינא ערסאי רקמי בטיקלא לך דפ' עובדה ובההוא רבות פליאות מעשות בעשותם מקומות בכמהבזהר
 זו בעובדא אשר הזהר בהנהות שם ואמרנו ע"ב בו' ביתא בבל קל" ואשתמע בו' סיף סיף ונטיף מיאלה
 לטועמי ואשרי חצות. תיקון בשער ז"ל האר"י רבינו כוונת עפ"י חצות וקינות חצות התיקון כוונת בלרמז
 שם עיין למעשה. תנועה בכל יחודים וממשקי וב"ש ב"ה שמותיו ביחודי דרצוי' והעבודה התורהטעמי
 פשוטו מידי מוציא אינו בודאי דמוסיא או פרחי' רמני החסידים אלה ובן קם"נ. דף ויצא טהרעוד



שמה טו21וקיוטה מוהרצ"ה מתורתלקוטים נזרעסרר
 פליאות כמה תבין האלה ובדברים ב"ה. שמותיו בצרופי גדולים יחודים עשו אבל במעשה עשהשבודאי

 והקולמוס הפה שאין מה נעלמים סודות העבודה לדרכי למשבילים בזה ויש וכו' דתלמודא מארימן
 וכו' תליא דלתא באבנתא להאריך,יבולין

 קזטץ( חשל )בר"ת הלתהם קדש8י

 משל איזה או יחוד איזה ליחד עליונה בחכמה ומחשבתם דבר עמא עם המדברים צדיקים מדרךיך;נדץ
 לעבודה בזה רמז שיש הגם זה מום בעל עם לדבר בזה חפין לא ר"א והנה וכו' ב"ה האללעבודת
 ואסור ליצנוה, לאיזה שהוא בתשובתו ברבריו הכיר גבי', מהימנותא דלאו אשתמע במלוהי כילחכמה,
 לא באמת בי יהוא, מהימנא בר לאו וגם כנ"ל. יחוד איזה בזה וחושב שלימה שדעתו מי אפי' עמולדבר
 שוין כלם שיהיו יחד גם אחים שבת ממוזגין המדות בל שיהיו להיות צריכה העבודה כי הואכדבריו
 כלם כי אחרת ממדה חשוב יותר שיהיה מי במדות לנו ואין שרה. חיי שני על ז"ל שפירש"י כמולסובה
 ת"ח פסולה. ועבודתו אבר וחסר מום בעל כמו הוא ממניה מכל אחת יחסר ח"ו ואם מובים,כאחד
 כחינו בכל אמת לעבודת יזכני והרחמן בתורה שלא השיב וזה פגום, באתר שריא לא דלעילאקדושה

 לבדו. לה' בלתיאליו

 תמיד דבוקים שלו המוחין היה העולם בזה אפילו בשהיה ג[(: ]מה, א צח, )זח"א צבי עטרתובגז'
 הקדשים. קדש תקיפא מנרא האי ובפרם הצדיקים מדרך באשר ראש, למעלהבשרשם

 איי" טפר דיה אמר ]% נ צ, )שישג צביעטית
 ובמחשבה במעשה הצדיקים תנועות כל כי בב"מ אצלינו מבואר שם זהר"ק[ ]של הקדושים דבריועפ"י
 ר"א קפ'ן ובענין ב'( צ"ב דף לך )בפ' המיקלא בענין לעיל שהארכנו במו העולמות, ליחודיסודם

 ור"ש ר"א מאמר ובן ב'( ל"ב )שם בשפתייהו מרחשן הוי ובענין א'( ל"א )בראשית ודרשבקדמותא
 ויחוד בנין לצורך הכל ושתיקותם ומאמרם עליונים, ואורות סודות ארי מרמזין הוו דלהוןושתיקה

 בזהר"ק. רבינו בדברי שם עייןעולמות.

 שמא(( דגה רשלך ]פי ב ושיק )"וש צםשהת

 והורה בבוונה הכלי זאת עשה הזה שהחסיד ידידי אחי לך דע מייא. לי' מלינא ערסאי הקמימקלא
 דבריהם להלביש חסידים דרך הוא וכן ובו'. רבינו בדברי לנו המבואר חצות תקון של הבוונותבמעשה
 הבנתי מיעוט לפי בחובם נחת חלק לי להיות השם *זבני מילתא. תליא ובמלולא בעובדא להיותבמעשה

 אמן. שלם בלב אמת בלב קוני רצוןלעשות

 על מדלג ע"ד הקפיצה במעשה ורמז כו' בקדמיתא קפץ ר"א א((. ]ב, ב ל, )זח"א צבי עטרתיבם'
 ומגודל ודילוגו, הז"ל ודרשו אהבה עלי ודגלו באמור האהבה מגודל יורה ב"ו הגבעות על מקפץההרים

 כל אשר הקדושים טרבותינו אצלינו וטבואר בו' בתחלה המאוחר הקדים הרצון עליותהתלהבות
 ומרמזים מורים עולם יסודי חז"ל הי' לזה וכדומה כו' המה לתהו לא ותנועותם הצדיקיםמעשה

 באר די אין ה' מעשה גדולים הוא נורא כי ה' מעשה גדולים רמזים ובתנועתםבמעשיהם

 ששקלא(( דיה לך ]% א צה )שנשא צטעטרת

 ד[. ם, בית-גבראל מהם' ושפלות" "הכנעה בענין בליקומים הנעתק ראה הצדיקים, מעשי לענין]עוד







 החיים לעץ מוהרצ"ה מתורת לקיטים ודרךהקדמהשמח
 בריאתם סבת וסבה טעם שום בהם נרגש שאין בעולם דברים שכמה עד מספר, ואין חקר באיןלבושים
 בהם ונתפשת בחכמה נעשה והכל ח"ו, לריק דבר אין אמנם לעולם. באים הוייתם ולמה מה עלויצירתם
 טעם ומחשבתינו בכתינו למצוא יכולים שאנו מה אמנם חי. כל מעין הנעלמה קדומה חכמה עפ"יטעם
 טוב בהם למצוא אנו מחוייבים והעלול, העלה ועיקר שרש ונשתלשל נמצא מאין ההוה דבר לכלוסבה
 גדולת ולהכיר וב"ש ב"ה לעבודת עשיתיו אף יצרתיו בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא וכל ודעת,מעם

 כלים לבושים רבואות אלפים כמה דרך הפשוט אור מן נמשך הפשט כי הכלל עושינו יוצרנובוראנו
 מעט טעם ומעמו ראשונה, בהשקפה בעולם והנעשה היצור לכל וידוע הגלוי הפשט והוא שונים,מכלים

 והבן. עליון, ממקורנמשך

 ונעלמים כמוסים טעמים וטועמים תמיד זה ומתיחדים מתפרשין הלא רעים שני בין הוא הסודאמנם
 לאחודים כ"א נגלה ולא לזולתם יודע לא ביניתם לאור מתוק טעם וטועמים דמלכא בגנזיאמחפשים
 האוכלים ולועסים ותחת, רום בעומק ולחקור ולהשכיל להבין המלך בגנזי מחפשים באהבה, אמתבאחד

 והאל ב"ה א"ס עד המלכים מלכי מלך גדולת להכיר מתוקים טעמים ורגע יום בכל להם למצאלמעדנים
 ולמלאות להם להטעים צופים, ונופת מדבש במתוק אורה שערי להם ופותח להם ונמצא מצויהטוב
 להודיעם ובריתו ליראיו ה' סוד או"א חבור סוד נקרא וזה באמת. חי לאל המבקשים ומשאלוחםחפצם
 בבינה. וחכם בחכמה הבן דאו"א, ברזא והסוד הפשט ונמצא וב"ש. ב"ה שמו ולחושבי השםליראי

 ה' דרשו כאמור מזומנים בעתים הוא אמנם ביניהם, תדירי היחוד אין אשר בזו"נ הם והרמז הדרושוהנה

 עליה ולדרוש לבקש אבידה כמו לזווגם וחקירה דרסנה וצריך וכו', מצוי פעמים ז"ל ואמרובהמצאו
 דבעיא מכלל לה אין דורש וציון אותה, דורש אלקיך ה' אשר ארץ ונאמר אותו, אחיך דרוש עדכאמור
 בתאי מתיקות ותמצא ב' צ"ג דף אמור בפ' מ"ש )עיין תמיד פניו בקשו ועוזו ה' דרשו ונאמרדרישה,
 לשון ושנוי ויהירות בחפירות ולעיין ולחפש אבידתו על ולהחזיר ולדרוש לבקש התורה בדרך וכןקרא(
 הז"א מדת והוא וב"ש. ב"ה קונו רצון לעשות ורצון חפץ דברי למצוא הדק היטב ולטחון לדקדקהכתוב
 וחרד, וירא העושה מן דבר נאבד כי בכאן, בתורה נחסר ולפעמים אבד. הצדיק אבידה בעל שלדרכו
 דברים. ומייתר מארק- ולפעמים מחסר ופעמים אבדה, ממנו ונאבד במציאות בטל ממש התשוקהמגודל
 שחסר מה באורך(, עי"ש כ"ז בר"מ צו בפ' המבואר המשל )ע"ד בחכמתו הכל מתקן טוב הדורשוחכם
 דרכו הדרש ענין הכלל, אמנם אחר. לדבר ענין תניהו לגופו ענין אינו אם ע"ד אחר, במקום מוצאבכאן
 והבן, לו. החסר חפצו למצוא ודורש המבקש שבתורה ז"א בחי' והוא אבדתו, אחר לחזור אבדה בעלשל

 עמוקים ודברים בידי להארזי איןכי

 דבר בו אשר הסיפור לזה דוגמא אחר, ענין רמז בו ורומזים ממשמעו הפשט מוציאים שאנו הואוהרמז
 מחצבה מקום ומקור מעולמה היורדת דז"א נוקבא מלכות דוגמת והיא המצוה, או הסיפור אוהכתוב
 דוגמא בדרך כ"א הראשון מענין ואינו ליוצרה, צורה לדמות התמורה לעולם אחר לעולם תחתוןלעולם
 בדרכי הרמז וכן המדרגות, והשתלשלות לבושין כמה ע"י ליוצרה צורה לדמות בעלמא בראי'ומשל

 וכו'. בכאן תמצא כן והנההתורה.

 פרטי ושרש מקור לידע תורה ואומר הדורש החכם צריך איך אחי תבין פרד"ס בענין הארכתי אשרונוזה
 ממשיך עולם ובאיזה עולם מאיזה להבין וכו', בסוד או בפשוט אם רואים, הם איפה איההדברים
 ]טא, פקודי לפ' והוספות בהגהות גם ]וראה בזה. ודי וב"ש. ב"ה שמו וקשור צנור מאיזה הדבורומתפשט

 בזה[ נאריך ובמ"א נשמתו, שרש מצד לררוש יראה הדורש החכם אשר השכל מוסר נלמודב[(:

וש"ז ל צ  ושא עע ר" 1טא 1 א סג 



שטס מרבריהוטה מוהרצ"ה מתורתלקוטים להרעסרר
 הזוהרמפר

 הרה"ק אל מוהרצ"ה הרה"ק של מכתבו את הבאנו הספר שבראש מוהרצ"א הרה"ק לפתיחת]בהוספות
 שנכנסו והנוסחאות בו אשר המשובשות הגירסאות וברבר הזוה"ק ספר הרפסת ברבר זצ"ל,מאפמא
 כאן[. מעתיקים שאנו עמ"צ בס' גם נאמר האלו הדברים וככל המק"מ פירוש בעקבות הזוה"קלתוך

 בכמה ומעורבת המשובשת הגירסא לברר וב"ש ב"ה בעזה"ש פשומה הגירסא לפניך נציגמתחלה
 מהגהות שהם אומר המגי' אשר וסלאווימא אמשמרדם דפוס הזהר מפרי בכל והנה שוניםנוסחאות
 בשפלינו ואנו ל"ג, בו וכתב ( ) כזה עלה ומסמן עליהם מסבב דברים כמה על בכ"מ וכתב ז"למהרח"ו
 אלה, בהגהותינו משרים תחזינה עיניך כאשר בזהר דברים בכמה לאומרם הם ראויים דברים כירואים
 משובשת שנוסחא ולא ר"ל דל"ג, אומר הנ"ל הזהר המדפיס והמעתיק אחרינא מנוסחא דברים היואמנם
 יותר שהם בהם ויש הן ישרות שנוסחאות ככלם ממש דרובם ורובא רובא הרואות עינינו כיהיא,

 הדפוס זה ממנו שהעתיק הזהר ס' שבאותו ר"ל ל"ג שאומר והמדפים הספר, גירסת מןמטעמים
 שמצינו כמו נ"א והוא אחרים, בההעתקות נמצאת אבל שלפניו, בזהר זו הגירסא כתוב הי' לאוההעתקה

 התלמידים מן יש ניתנו, אחד מרועה כלם אמנם שונים, ולשונות נוסחאות כמה ותלמוד משנה ספריבכל
 אין אשר כ"ז כנורע מקובלים, הלשונות וכל אחר בלשון ששנו התלמידים מן ייש הלשון בזהששנו

 ששנאום התלמירים אותן גירסה והררך התואר על לפרשם לפירוש צריכין הנוסחאות וכל בזהלהארץ-
 הקדושים רבותינו כדרך ביניהם חילוק ומה מדבר ודרך בחינה באיזה הלשונות מן א' כל ולבאר זהבלשון

 שותים. אנו מימיהם אשר ז"ל התלמוד מפרשיבעלי

 המק"מ הרב ובראשם החדשים המדפיסים עתה עשו כאשר ולדחותה וכל מכל הגירסא למחוק ח"ירלא
 שהעתיק אומר והמגי' ל"ג, ומסומן הנ"ל דפוס בזהר כתוב בראותם הישנות הגירסות כל ודחו שמחקוז"ל
 אותן לחוץ להשליך גזר הרב לא אבל רבינו מהגהות שהגיה בלל בררך הוא זה ז"ל מהרח"ו מהגהותזה

 שכתוב הגירסא אותה נוסחת ז"ל מהרח"ו ומדברי ז"ל האר"י מתלמידי הבאתי פעמים כמה כיהגירסאות
 מספר. די אין אחרת וגירסא נ"א שם על ישנים בספרים מצאנום וכמה ל"ג, שלפנינובספרים

 ולהשמים למחוק צדיק אותו בעקבות הלכו החדשים המדפיסים כל אשר לו ימחול השי"ת המק"מריברב
 הל"ג אותן כל חי ת"ל ולתקן המעוות לתקן תצני נערתי הזה המעוות ובראותי הנוסחאות, אותןמן

 מעורבבין והל"ג הגירסות כל עלה הזה הקדוש הקדוש במאמר והנה החדשים הספרים מןשהשמימו
 בבקשה כרת שלא השמים הל"ג וכל הספר, גירסת רק מפרש אינו המק"מ והרב הקורא, לבומבלבלין
 הזהר מפר ככל בעזה"ש תראה וכאשר המעהו, ל"ג שכתב שהמגי' מחמת בהם עיונו שם מבלימבבורו

 יתברך. לאל תהלה מקומו על אחד כל בעזה"ש נבראאשר

 ישח ףה וןמ%ו % ב , פ )""ו צםשמח
 נחחא"





שעא

מפתחות
 ההוספות לחלק ולא מוהרשו'א והגהות טוב ועשה מרע סור לסה"ק מתייחסיםהמפתחות

 העניניםמפתח
 השדה:אבני
 )ממוצע(.נד

 :אגדה
 אשר מספר אין בפליאות המבהילות )אגדותקנז
 דרכי שם ויעמיס אותם דיתרץ נגר ובר נגרלית

 הפנימית( החכמה וריי רק אלא -העבודה
 ואמוראים תנאים גם.וראה
אדם:
 דיבור( קול, מחשבה, )רצון,מז

 דבריאה(: )אדם קדמוןאדם
קה-קו

 ויראה:אהבה
 מקיומה(. והתיקון האהבה, מהעדר )השבירהיא
 להתעורר מדריגה בכל צריך שבתפלה )בעליותסב

 שיסייעוהו הכוונות יותר גבוהים באהזל'רמחדש
 את להפריד )אין קכט-קל האהוי'ר(.להתעוררות

 החכמה(. מןהאהבה
 יראה גם:וראה
 החברים(. )ואהבת ישראלאהבת

 באהבה צ"ל התפלה החברים )אהבתגה-מא
 פגם הרואה החכ' עסק ל"י רק מושגתובאחדות
 ושנאה קנאה כשיש עצמו בו שזה ידעבחבירו
 אינו תבירו כשאוהב בנטיעות כמקצץהרל'ז

 הרע וכל התאות שורש שבה"כ עליומתגאה
 התיקון האהבה והעדר מהגאוה נובעתשבעולם,

 - השלום קרי נעשים לפרצוף הנקודותוהתפשטות

 בעליונים, אהבה גורמת זו אהבה ברכה מחזיקכלי
 תכלית זאת על סובבים והתורה התשובהוכל

 בין פירוד בעשיית דוקא מתגרה הסליאהעבודה
 האומות בין שלום ועושה והצדיקים,החברים
 תלמידי הזוהר, בעלי בין שהיתה האהבהוהרשעים
 הנובעים ומחלוקת פירוד הבעעויט ותלמידיהאריי
 וכן דוקא אתו שהאמת חושב של'א האמתמהעדר
 מייחדים ואין בחכ' עוסקים שאין ממה הפירודנובע
 המון שבין ממחלוקת גרועה זו מחלוקתבאמת

 מאהבת )שמחה עג מתשובה(. רחוקה כיהעם,
 אחדות )העדר קיא יחדיו(. והתוועדותהחברים
 המינות( להתגברות הסיבה הואהדעות

 גליון:און
ה
 ישראל אהבת ראה -אחדות

 חקירה ראה - ה'אתדית

 :אידרא
 החבירים(. )דביקותז-ח

אין:
 לגבי יש הוא )האין עז הכנעה( )קוצעו'י עהנה
 לעשות היש מן להפרידו )לא פט שעליז(האין
 יש(. ומאין איןמיש

אכילה:
 השתוות שבכחו למי ויין מבשר )פרישותכד-כה
 )בעליונים(. נד הניצוצות(.העלאת
 יחודים. גם:וראה
 הוי' שם ראה -אלקים

אליהו:
 )שלום(נח-נט

אלמוג:
 )ממוצע(.נד

אלף:
 )אלפיים(. קה )ואליף(.1

 והששי: התמקקיאלף
 דוקא(. הששי באלף הקבלה )גילויד-ז
 דורות. גם:וראה
אמונה:

 האמונה על התמימה האמונה )מעלתסה-סו
 יהי' ומתנו ומשאו דיבורו )כל עד-עדהשכלית(.

 צ'ל האמונה הימנה דעתו יסיח ולא האמונהבענין



 החייםלעץמפתחות ודרךהקדמהשעב
 שאינו במה גם להאמין ספק נדנוד ללאקבועה
 וכל משיג, שכלו שאין בדבר היא )אמונה עזמשיג(.
 בבלתי האמונה אמיתיות ולא הגשמה הןהשגותיו
 יגעתי לא בהשגתו שמתייגע אחרי צ"למושג

 מאמין פתי להיות )לא פג עט- תאמין(. אלומצאתי
 ובפרט אחריו, לעשות עושה שהרב דברלכל

 שאינו ברב להאמין ולא דין ל'פ שאינםבדברים
 )אין קי-קיא ר"ה(. )אמן פד אליהו(. עדמוסמך

 המפיל הבחרות בימי היצר כמו גדולאפיקורס
 הפנימית בחכ' עוסק שאינו מי באמונהספיקות
 אלו-ה(. לו שאין וכמי בספיקותנופל
 חקירה. פרטית. השגחה גם.וראה

אמת:
 מא-מב הבנין( אמת מתקלא ליבוניה )מלבןיא

 הפירוד ושלום )אמת נט-סא עקיבא(. ר')יעקב
 שמ'א האמת, מהעדר נובע והצדיקים החבריםבין

 דוקא(. אצלו שהאמתחושב

אסא:
 ברופאים( שדרש על )נענשקכד

אפיקירט:
 אפיקורס אין לאפיקורס שתשיב מה )דעקי-קיא

 החכ' בעסק עצתו הבחרות בימי היצרכמו
 ההרחקות נפרד יבקש לתאוה שבזה"זאפיקורסים

 מהם(.שלג'ל
 רב. ערב גם.וראה

 מרחק:ארץ
לט
אש:

 המתקתה(. )בחינתהקי

 )חוה"ל(: בחייר'
 דרכו בהלוכו בנ"א לבות המלבה )החסידצה

בקודש(

 :בינה
 אין אם דעת, אין ]תשרתן בינה אין )אםצ-צא
 ]תשרע[(. בינה איןדעת
 פרצופים. חכמה. גם.וראה
 :בירורים
 סא-סב התורה(. )בלימוד מח הגלות(. )תגליתא

 ממדריגתו )הנופל פז-פח בתפלה(. הנפש)בירור
 )ההעלאה קיביקיג הרע(. מן ניצוצין מעלהושב,

 בלש'ז(. ומייחדים שמדברים )ל"י קיד אכמש(.של'י
 שבשינה(. )ההעלאהקיח

בית:
 יעקב( )ביתמז

 כנסת:בית
 כולם שכר נוטל ראשונים מעשרה )להיותנד-נה
 לצייר )שלא עא-עב בטחת( לבימ'נ מהליכהעדיף

 העמוד(. על השם את לחקוק ולא'מנורה'

 עולם ראה - העולםבריאת

 הברית(. )שמירתברית

 שם נאבד לא תשובה ועשה נכשל )אםכא-כב
 משנה( פרקי ח"י לימוד של'י התיקון ממנוצדיק

 האבר שננגד מצות עשיית ל"י )התיקוןקכז-קכח
שנפגם(.

 :גור
 וקדושה(. ברכה )יחודנד-נה

 :ברכות
 להודות ראוי תשמיש על ברכה תקנו לא )מדועלז
 ברכת )נוסח קכט הברכות(. )כוונת ושד לשון(.בכל

 'לעסוק'(. או 'על'התורה

בשר:
 טמא(. ובשר קודש בשר )ולחםעג

 ושפלות ענוה ראה -גאוה

גאולה:
 עילאה )בתשובה ט )כג'ל(. ז-ח הזוהר(. ס' )ל'יא

 הקדושה(. החכמה ל"י רקהמושגת

 דורות ראה -גאונים

גיד:
קכא

גימטריא:
 בה(. העיסוק )עלפט

 תכונה ראה -גלגלים

גניו:
 )וטמיר(.פד-פה

 המלכות:גזירת
 את פסלו המדינה, ולשון כתב ללמוד )גזרוסח-סט



מפתחות מרעסור

 לשונם את שידעו עד הנישואין מתירין ואיןלה"ק
 ישראל( לבושי עלגירז

 :גלות
 הניצוצין(. העלאת )תכליתהא

 :גרים
 )נשמתם( קכז )ניצוצין(.א

 :גשמים
 גם והושאל בעליונים, הוא גשם שם )עיקרעת

 קכו קידלתחתונים(.

 ממעזריטש( )הרה"מ דובערר'
 )כוונת לח קטנה(. באצבע אפי' נהניתי ללא )פי'לז

 דעיילו מוחזקים היו וחבריו )הוא עטהמקוה(.
 נדרשת( שהתורה מדות וצג )יגמה"ר קטוונפקו(.

דוד:
 דוד(. )כסאא
 לייחד יכול שאינו בעת כחו יגרע שלא )בקשמא
 ל"י הדינים יגביר ולא העולם, ככל על'פויהי'

 דרכיו שיורהו מה' )בקש טה ון'ו(העצבות
 יחודים )המציא קיד האנושית(. מהחכ'שלמעלה

 גדול ודבר קטן דבר הניח )לא קטו מעשיו(.בכל
 הלך )לא קכ וזמרה( תודה נתן שלאבעולם
 ממנו( ונפלאותבגדולות

דצח"מ:
 האחדות( להורות שביניהם, )הממוצעיםנד-גה

דורות:
 והמקובלים הגאונים ודתיקון דתהו )נשמותג-ז

 נסתמו הראשונים )בדורות צההראשונים(.
 כדי יון לחכמת ונדרשו האלקית החכ'מעינות
 סוד בעלי היו )הגאונים קו ההגשמה( מןלהרחיק

 בקבלה(. דבריהםוכל
 החמשי. אלף גסיוראה
דיבור:

 ומל'ש בנ"א בגנות וסיפור מלה"ר )שמירתו כןכה-
 בת"ת סרה לדבר היצר הסתת החביריםבגנות
 הצדיקים דביט שלישית סעודה בשעתדוקא

 הם )דב"ט ל חולין(. בשיחות יחודיםהעושים
 והמחשבה הדיבור )יחוד מז-נ לה"ר(.כרציחה

 ודיבור קול מחשבה, רצון, ואדנ"י הוי' ודיבור,קול
 דיבורים ת"ח של חולין שיחת הרבה לדבריםזוכה

 להרבות א"ע יונה לא המחשבה מןהמרובים
 דיבורים לדבר יבוא כי יחודים, לשםבדיבור

שעג טובועשה
 אם אפי' בי'א, בגנות לספר )לא ס-סאאסורים(.
 מחשבה )יחוד טד שמספר(. הדור מגדולשומע

 ברבים, בגנות וסיפור לה"ר )איסור פג פא-ודיבור(.
 ה' מחלל שהוא למי צדיקים כן עושים אםאפי'

 אם גם תוכיח הוכח קודם בו לקיים ישלדעתם,
 בגנות, ידבר לא התורה ל'פ שאינן הנהגותרואה
 אפי' בדיבורו, )יחודים גור-ארי זכות(. ילמדאלא
 אותיות עיניו נגד להתבונן עצמו ירגילבלוייז
 מייחד )כשאינו קיט מפיו(. היוצאותהדיבור
 שאינו בדבר דיבורו יהי' שלא דל'ט הויבדיבורו
 לתורה(.נוגע
 הקודש. לשון טבילה. גם:וראה

 )והמתקתם(:דינים
 וצריכים התענית, מן המתעוררים )דיניםנ-נא

 קכב-קכד כו'(. בהתבודדותלהמתיקם
 ללא ]אלקים[ טבעית ברפואה)כשמשתמשים

 היא הכוונה הדינים מגבירים הוי'ה בשםהמתקתם
 היצר )מעוררים קל לבטלם(. ולא הדיניםלהמתיק
 בחכמה(.המתקתם

 :דעת
 אין אם רוה"ק דבר מתוך דבר והבנת )דעתצ*צג
 אם ועבודהן, תורה ,טעם דעת אין ,תשובהןבינה
 בינה(. אין דעתאין

 .דקדוק
 לתפלה לתורה נצרכת הדקדוק )חכמתקכד-קכה
 הוציאוה שהמינים בזה"ז אבל הנסתר,ולחכמת
 בלימודה(. למעט ישלהבליהם

 :דרום
קכ-קכא

 הפסוקים:דרשות
 כי הפסוק, מן בחלק רק רמזים לדרוש )אסורסט-ע

 להביא ואין עזרא שפסקם כפי שלא פוסקם הואאז
 כך(. שעשו מצדיקיםראי'

 דבר: מתוך דברהבנת
 תשובה(. )ודעתצ-צב

 חקירה חכמה השגה ראה -הגשמה

הוא:
 -קיח
 תוכחה ראה - תוכיחהוכח

 שמים שם ראה - השםהזכרת



 ודרךהקדמהשעד
היולי:
נד

 ושפלות ענוה ראה -הכנעה

 פנים:הלבנת
 דמים( )שפיכותל

הלכה:
 סד לעולם( יבואו שלא הלכות )לימודמה-מט
 לא אם אפי' להלכה, לכוין הלימוד עיקר)שיהא
 מתוך הלכות )לימוד צב לעולם(. הזה הדיןיארע
 הזוהר(. ס'טעמי

 ושמאי:הלל
 רגל על התורה ללמוד שרצה הגר מעשה )חר'גיא
א'(.

העלאה:
 ללא להיות יכולה אינה העלאה )שוםקיח-קיט

 ובמעשה(. במח'ממו"נ

 בירורים ראה - הניצוציןהעלאת

הרהורים:
 ואוויכ ממחשבתו, מיד יסלקם רעים, )הרהוריםסג

 שייכת העלאתם השייכות הכוונותיכווין
 )כעל(. קיח-קיטלצדיקים(

השגה:
 ולא הגשמה אלא אינן שמשיג ההשגות )גלעז-עט
 באורות משלים למשול נכון האםאמיתיות
 הגשמה הוי שמא או השכל, אל לקרבםהעליונים
 בתורה(. כשיחדש אליו )תגיע פואסורה(
 חכמה גם:וראה

 פרטית:השגחה
 לפשפש ומזכירו ח"ו, במקרה אינו עליו הבא )כללו

 פה-פו כך(. על לזכור המקובלת הסגולהבמעשיו
 הכל כו', הן לטוב הן עליו, הבא שכל)יאמין

 המקרה(. מיד ולאבהשגח"פ

 : וותהשת
 צכה

 :התבודדות
 התענית שעם והפרישות )ההתבודדותנ-נב

 והבעש"ט האריי'ל הזוהר, בעלי שלהתבודדותם
 לא ותעניות סיגופים בל'א בין בעודוהתבזדדזת

 התבודדות צריך והוא בתורה, שעמלו למינאמרו

 )השמחה עג בחצות(. הוא להתבודדות העתמבחר
 ההתבודדות(.בעת
 דחושבנא מארי גם:וראה

 :והיה
ע-עב
 חרפות:זהירות
נד

זוהר:
 לעיין )כנ"ל ז-ח נפשנו(. ופדות גאולתנו )מבטחא
 שיעור על מיוסד בעלמא באמירה להסתפק ולאבו

 מרכבה להיות והיאך גדולים מוסרים בו ישקומה
 ט הנפש(. מזככת לשונו החיצוניות מחכמותמציל
 ברמזים לדרשו ניתן ונעלם סתום הי' האר")קודם

 כג-כד וס"ת(. בר"ת )נדרש יבוגימטריאות(.
 )בעלי נ הלבבות( מלהיב התשובה מדרכי)לימודו
 במערות והתבודדות בפרישות היוהזוהר

 הזוהר( בעלי בין שהיתה )האהבה נטובמדבריות(.
 כל לקדש איך גדולים ומוסרים יר'ש בו )ישס-סא
 גורת פסוק, )כשדרשו ע ה'(. לעבודת ושערהאבר
 דבר בו )אין פ-פג הפסוק(. בשארית ידרשומה

 יש הפוסקים, בין מכריע הוא הבי"ס, ע"פשאינו
 נגדו(. לסרב ואסור ,לחומרא[, הכרעתו אחרלילך
 טעמי ע'פ והלכות הנהגות המצאת )בעניןצב

 נתיסד הרס"מ )כל קיד בזוהר( המבואריםהמצות
 ומעשה(. מצוה בכל יחודיםלמצוא

זיווג:
 ותערובת הנאה ללא )א"א לו-לז החול(. )בימותיג

 תקנו שלא במה קודם היא הקדושה עיקרהיצר
 עצמו ירחיק לשון בכל שבח יתן זו הנאה עלברכה

 ומי מקוה, לו שאין )במי נג יכלתו(. כפימההנאה
 ועבודה(. תורה לענין לע'ש, מע'ש בפרישותשאינו
 בשם שכליות למדריגות מכנים )מדועעה-עו
 וכד'( וזיווגפרצוף
 פר'ד יחידים גם.זדאה

זכרון:
 ישכחך( שלא איש אשרי תמיד ה' )לזכורמג

זמן:
 )זמן מ תפלה(. זמן לאחר )שלא כג זמנים(. )וסדרג

 אחר לדבר מסוגל זמן וכל עת, )לכל פו פג-חצות(.
 שאז לו נדמה אם אפי' בזמנו שלא דבר לעשותאין

 העולם נברא הזמן יותר בשלימות שלוהמוחין
 צח-קי מהזמן(. רגע כל שמירת הזמן תחתנברא

 החייםלעץמפתחות



שעה טךבךן3שהמפתחות 3ורן3נורר
 האומרים דעת דוקא זה בזמן העולס נברא)מדוע
 חפץ, לכל עת בזמן, העולם הנהגת נברא רכשהזמן
 שויריט, קימה, שינה, אכפש, תפלה, תורה,זמן

 ויובל(.שמיטה

 פריר דיבור ישראל אהבת ראה -הברים

 ודקדוקים:חומרות
 דרבנן, בשעטנז המדקדקים )מתחסדיםכה-כח
 וכו'(. העיקר על ושוכחים וכו' מצהסירכות,

הורגן:

 פהפד-
חזקיה:

 רפואות( ספר וגנז בדבילה )נתרפאקכב-קכג

חטא:
 שיצילו לה' תפלה כפרה צריך השוגג )גםיב-יג
 כחטא הנחשבים דברים מילי לכל מהנימשגגה
 )עבירה פא )מיתה(. בג להמון( ולאלצדיקים
 שבת חלול כמו התורה ממשפטי היאלשמה

בפקרינ(.

 :וגטה
 וירדו מחר'ל בספינה שבאו )חטיםקכה-קכו
 בזויי(.בעבים

חי:
 עיקר חכ' הוא החיות עיקר חי איש )וחיותקכח
 אין התורה מבלעדי דבר שבכל הטעם הואהחיות
 כלל( חיים הישראלילנפש

 :ופידורן
 אינו תדירי תענוג בכ"י בראשית מעשה )חידושקו

תענוג(
 תורה. גםוראה

 )מהררל'ו(. ויטאל חייםר'

 התורה סתרי ולגלות הגלות חושך להאיר )נשלחב
והעבודה(.

הכמה:
 החיות )עיקר קכח מילדת(. שערים )פתיחתקט

 דאמא מוחין המל', )החסד, קנט-קלשבעולם(.
 חכ' החכמה עם להיות כ"א צריכים,תשובה[
 הדינים(.ממתקת
 פרצופים. גם:וראה

 ומקובלים(: קבלה הפנימית )חג'הכמה
 )לעסוק ב-ג לשכינה(. סמיכה עושים )בלימודהב
 לחכמים ידועה היתה החנמה השיק ביוםבה

 )גילויה ג האריי'ל(. וך'י גילויה הראשוניםולגדולי
 סגולתה אמת חכמת )נקראת ד-ה של'ה(.בשנת
 הששי, באלף )גילויה ו-ז המקטרגים(.לבטל
 לבוא הי' אפשר הבעש"ט קודם ש"ץ משנתובעיקר
 מחצדי נק' החכמה בעלי מלימודה הגשמהלידי

 דוקא לנסיונות צריך אינו בה )העוסק ז-טחקלא(.
 )מגלה ט וכו'(. מדבש המתיקות טעם טועמיםבה

 לא האר'י תורת אור ראה שלא מי חו'ל דבריעומק
 ולגאולה(. לתשריע מביאה מימיו מאורותראה
 המהרטו'א למ"ש הטעם ללומדה )המתייראיםי-יב
 מעיון יניח ולא בלימודה יאריך הקבלה לימודנגד

 נק' החכ' בעלי המלכות אריה בלימודהההלכה

 החכ', מעסק להתיירא )לא יג-טז חקלא(.מחצדי
 זו למלחמה להכנס וחייב חיים חייך אין בלעדהכי

 האזהרות כל שיקיים עד ימתין לא ובבטחוןבמס.'נ
 יקיימן ובאם כו' וישתדל וך'ע יקבלן אבלוההכנות,
 זו חכ' ל'י הוא הקדוש היחוד עיקרי עודיתעלה

 בחכ' לעסוק הבא על המתעורריםהקטרוגים
 השגות להשיג ולא לקיימה וך'מ יהי'לימודה

 החכ' )ללא יח-כא בשלום(. יצא ואזומדריגות,
 כל ליחד יכול אינו כבהמה הוא ומעשיוהאדם
 מד-מז הטוב(. ולבירור לשמים ותנועותיומעשיו
 עתים מקביעות פטור אינו בעסקיו הטרוד)גם

 האם והעבודה האמונה התורה יסוד היאלחכמה
 )עיקר 3 החכמה(. לימוד לשם הנגלה בלימודיקמץ
 וך'י )רק נו והבדידות(. הפרישות ל"י החכ'השגת
 כמוך(. לרעך ואהבת לקיים אפשר החכ'עסק

 ח"ו שגורמת החכ' על רע שם )המוציאיםס-סא
 מייחדים אינם כך ובשל היצר, הסתת זולפסע
 סג השפע(. והעדר מחלוקת פירוד, ונגרםבאמת,
 הרוצה דצדיק ברזא עצמו יקשר הלימוד)בשעת
 לבל מעולה לשמירה צריך לחכ' שלו המוחיןלשעבד
 בחכ'(. ויצליח התפלין, קדושת ממחשבתויזיז

 ענין מכל ה' לעבודת דרך לקחת )יראהע-עא
 יודע שאינו לדעת גדול, )כלל עד-עט לו(.שיתגלה
 הפרצופים מסיפור עובדא או יראה יקחאיך

 סדר יבין בחכ' שיוסיף ככל וכהאריישבזה"ק
 למדריגות המקובלים שכינו הטעםהעבודה
 השתנות וכד' וזיווג פרצוף בשם עליונותשכליות
 הגאונים הזוהר, הקדמונים, המקובלים ביןהכינויים
 עיקר וכד' ויניקה עיבור כגון כינוייםוהאריו'ל

 בשם הוא ולמטה בעליונים, הוא האמיתישמם



 היםלעץמפתחות ודרךהקדמהשעו
 ואינן הגשמה הן שמשיג ההשגות כלהמושאל
 במשלים הפרצופים ענין את המסביריםאמיתיות
 ואין מגשימים, אלא אינם השכל, אל לקרבוחקירות
 קיימים שהם מפשוטם הפרצופים ענין אתלהוציא
 ]ויש הראות לזכי המושגים דקים רוחנייםבאורות
 להמשיל ניתן האם כלל[ יושגו שלא אחריםאורות
 הרחיק האר"י האדם למדות העליונים האורותאת

 מהיותם הרמבין שאחר הקבלה ס' שלמלימודם
 המקובל מרב רק לקבל אנושי שכל עלבנוים

 )שמירת פה הצדיקים(. נשמות משאר אומאליהו
 להשגת מהני הבהירות בתכלית שויריטוזכירת
 בחכ', בעוסק מתגרים )החצונים פז-פחהחכ'(

 אלא ממדריגתו, בנפלו אף אחור יסוג שלאוצריך
 הוא גם ויתעלה ניצוצין, יעלה ועל'ז בתשובהישוב
 יותר יש הפנימית החכ' בפלפול עליה צורךירידה
 שאינו )מי קיא בפשט(. מבפלפול ושמחהתענוג
 לו שאין וכמי באמונה, ספיקות לו יש בחכ'עוסק

 לייחד שיוכל החכ' )מסגזלזת קיא-קיקאלו-ה(.
 החכ' למד שלא מי ובתפלתו ואיבריו תנועותיובכל

 והן בלימודו הן כרחו, בעל האלקות מגשםהריהו
 להרחיק שלמעלה האיברים ענין שמו לייחדבבואו

 בפילוסופיא(. המעורבים ומשליםמחקירות
 העולם חכמות כל הצפונה החכ' )ללאקג-קכב
 יובנו החכ' ל'י )רק קכה-קכז נחשבו( ותהומאפס
 חפץ דברי מהם לקחת זיוכלז התלמודפליאות
 מקום באיזה יבין החכ' )ל'י קכז-קכח ה'(לעבודת
 החכ' )בלי קשח-קל בתשובתו(. לתקן ויוכלפגם,

 שהיא לשמה תורה ללמוד יוכל ולא כבהמהנמשל
 צדיק להיות ויוכל וסומא, חגר יהי' שלאהמכשרתו
 למה אבר כל להבין יוכל החכ' וך'י וכו'וחסיד
 החכ' עסק כנטולים יתרים אבריו יהיו ולאמשמש,
 היצר(. לכבוש ועוזר הדיניםממתיק
 עבודה זוהר השגה. גם:וראה

 אנושית(: )וחג' חיצוניותחכמות
 האמונה מעלת אנושית מחקירה )להרחיקסה-סו
 מהחכמות להרחיק השכלית האמונה עלהתמימה
 החכ' )ללא קג-קכב ומלומדיהן(.החיצוניות

 נחשבו, ותהו מאפס העולם חכמות כלהצפונה

 הטבעית(. בחכ' סומים החכמותובעלי
 תגונה. גם:וראה
 ואמוראים תנאים דורות ראה -חכמים

 )וחסיד(:חסד
 נק' ואז החסד, אל החכמה להמשיך )צריכיםקכט
חסיד(.

 :חסידות
 דרבנן, בשעטנז המדקדקים )מתחסדיםגה-כט
 גם החסידות עיקר על ושוכחים וכו' מצהסירכות,
 גדולים בגנות המספרים תורה גופי עלעוברים
 נעוריו חטאות מגנות הוא החבירים, וגנותמהם
 שמתקבצים בשעה בדופי לדבר היצרפיתוי

 ודב'ט הוללות שלישית סעודה ובשעתבשויריט
 יש כמתחסדים יראו שלא בכוונה הנעשיםדברים
 דחסידי במילי ואח"כ הדין וך'פ הענין בעיקרלהזהר
 נקי גוף בשביל התפלה זמן לאחר אין ההמונילאיש
 לבטל אין דגדלות מוחין ובשביל מהדין[]יותר
 חסידות עניני הדביקות העדר מחמתתורה

 יאחז לא בנ"א לפני ולא בביתו ינהגוחומרות
 הדעת שקול צריך עולם של כטבעו שאינםבדברים
 מעורר לגבוה כולו אם התורה מדרכי לנטותשלא

 הוא למחר מצוה הוא שהיום שמה אל'לקטרוגים
 את )יכיר לג-לד והמקום( הזמן האדם לפילהיפך,
 ללמוד מאשר ללמוד שלא שטוב יאמר ולאמקומו
 לשם בנגלה יקמץ )האם מו-מז דביקות(ללא
 )לא ג מתברכת(. תורתם חסידים הנסתרלימוד
 יבוא כי יחודים, לשם בדיבור להרבות א"עיונה

 בין שסל )האהבה גה-סא אסורים(.לדיבורים
 במדה דוקא מתגרה והסנויא והצדיקים,החבירים

 הבעש"ט תלמידי בין שהיתה האהבהזו
 שלכ"א האמת, מהעדר נובע הפירודותלמידיהם

 לימוד מאי נובע וגם דוקא אצלו שהאמתנדמה
 עובדי בין המחלוקת באמת מייחדים ושאיןהחכ'
 רחוקים כי העם, המון שבין מהמחלוקת גרועהה'

 בגנות שמספרים הדור מגדולי רואה אםמתשובה
 אחריהם( יהרהר לא אך כמעשיהם, יעשה לאבנ"א,
 )כנ"ל עג ודביט(. בהוללות לא אך בשמחה )צ"לעא

 להתייעץ עמם והתוועדות החברים מאהבתשמחה
 מאמין פתי להיות )לא עט-פג העבודה(.בדרכי
 ובפרט אחריו, לעשות עושה שהרב דברלכל

 לא רבו אחר יהרהר לא אך דין ל'פ שאינםבדברים
 ברב להאמין אליהו עד מוסמך שאינו ברבלהאמין
 לעשות ללמוד שלא הדור גדולי מצדיקיםהמוסמך
 וג"ח וגנות לה"ר המספרים הצדיקיםכמעשה

 י'פ שאינן בהנהגות רואה אם אפי'ותלמידיהם
 על גם זכות ילמד אלא בגנות, ידבר לאהתורה

 ה'(. לעבודת אחרת בדרךההולכים

 אורע:חסידי
 )נשמתם(קכז

 חצות תקון ראה -חצות



שעז טרברעשהמפתחות מרעסור
 :חקירה
 האנושית החקירה מלימוד )להרחיקסה

 בדורות בזה שעסקו הטעםוהפילוסופיא
 האמונה על התמימה האמונה מעלתהראשונים

 הראשונים )חקירת צה-קיא חקירה(.של'פ
 לאותה אוי היוונית הפילוסופיא ל'פ ה'באחדות
 מזמרים מיוונים אלקות מהות ללמודבושה

 ונדרשו האלקית, החכ' מעינות נסתמובימיהם
 השגות מההגשמה להרחיק כדי יוןלחכמת
 אם לשאול שיש האומר חוה"ל בדבריוביאורים

 הנביאים דימויי הוא מה לשאול ולא נמצא,הוא
 נברא מדוע ית' מדותיו על לחקור ישלאלקותו
 ל'פ שלא פשוטה אמונה קודם ולא זה בזמןהעולם
 כדי לבריה"ע שנאמרו הטעמים השכלחקירת
 חסד חפץ וכי ופעולותיו, כחותיו שלימותלגלות
 השתלשלות ל'י בריה"ע ליה דישתמודעון בגיןהוא

 האמיתי היחוד דרכי ועלול בעילה והנהגתודוקא,
 האלקית בחכ' העוסק ההמון בפי מורגל כאשרולא
 )להרחיק קיז והקושיות(. מהספיקותנפטר

 בפילו- המעורבים ומשלים אלקיותמחקירות
סופיא(.
 אמונה. גם:וראה

תקל:
 חקלא( )מחצדייב

חשמל:
פח

 :טבילה
 הצורך בעת )טבילה לז-לט הכעס(. פגם )לתיקוןלג

 תשובה לשם טבילה כוונת הצורך בעתושלא
 לוגין תתק"ס הדעת מי ,מהבעסו'ט[ המקוהכוונות

 במים בע"ק טבילת התורה להשגת מועיל סאהמ'
 לטבילה שנצרך בשעה חצות )תקון נג-נדקרים(.
 קדושה דברי וכתיבת הרהור דיבור, מקוה לוואין
 הטבילה(.קודם

טבע:
 ואי הטבע, בדדך עולמו מנהיג )הקב"היט-כ

 סותרת אינה הפרנסה בטרדת המרובהההשתדלות
 כסא והוא אלקים, משם )שרשו קרב-קכדלכך(.
 ולא השמות ב' חיבור ל'ל ברפואה הויהלשם
 בלמע' דבוקים ישראל לבד טבעיתרפואה

מהטבע(.
 תכונה. רפואה. חיצוניות חכמות גם:וראה

טמיר:
 )וגניז(.פד-פה

טעם:
 הטעם הוא שבעולם שבל'ד החיות )עיקרקכח
 - תורה טעמי שבדצה"מ הקדוש הניצוץ הואשבו,
 שבתורה(.החיות

 תורה:טעמי
 אין והעבודה[ התורה ,טעמי דעת אין )אםצא-צב
 שידע התונל'צ, טעמי עילאה[ תשובה ,השגתבינה
 בענין וכו' צצית ומהי תפלין מהם עושה, הואמה

 ששלמה ובמה מצות, של טעמן גור הלכותקביעת
 דבר מתוך דבר המבין הטעם אחר הלךהמלך

 בדרכו שתשמרנו לרוה"ק צריך תורהבטעמי
 טעמי ל'פ הלכות שהמציאו הראשוניםמקובלים
 שבתורה )החיות קכח בזוהר(. המבואריםהמצות
 בה(. לעוסקים חיותהנותנת

 ובחירה:ידיעה
 קפב-קיא

יום:
 פג-פד הנפש(. לחשבון ולא העבודה )זמןמ

 להיפך(. וכן בלילה, יעשם לא ביום שזמנם)דברים

 טוב:יום
 וזכירה בשמירה הבהירות בתכלית )כשהואפה
 עבודה(. מלאכת )נאסרה קיג להשגה(.מהני

 כפורים:יום
 עבודה(. מלאכת רק ולא מלאכה, כל בו )נאסרהקיג
 קדי. גם:ודאה
 :יוסף
 )בגלל מא במצרים(. נתבטל שלא )במה לחה

 זל" ניצל בבגדיו תפיסה לסו'א היתההעצבות
 פרעה(. לו שנתן השם את נייע קיבל )לא סויעקב(.
 בהם יש כי בניו, לשמות הטעם את אמר )לאעב

 )קיים(. פד אויש(.הזכרת

יחודם:
 )צדיקים כן ותנועותיו(. מעשיו בכל )צ'ליח-כא

 )יחוד מז-מט שלהם(. חולין בשיחותהמייחדים
 זוכה ואדל'י הוי' ודיבור, קול והמחשבההדיבור
 סד וקדושה(. ברכה )יחוד נד-נה הרבה(.לדברים
 האמיתי )יחוד קו-קח ודיבור(. מחשבה)יחוד
 החכ' לימוד ל'י )רק קיא-קכ בע'ש(. ממשבמסוינ



 החייםלעץמפתחות ודרךהקדמהשעת
 שלא מי ובתפלתו ואבריו תנועותיו בכל לייחדיוכל
 בבואו אפילו האלקות מגשם הריהו החכ'למד
 לשם לא ואכריש, במרימ גם לייחד שמולייחד
 עניני בכל וכן עבודה עצמו שזה אלא אחרת,עבודה
 אפי' בדיבורו, יחודים כו' וזריעה חרישהעוה"ז,
 יחוד למצוא יכול למע' קשורה כשמחשבתובלוויז
 כשפועל דב"ט הוי בדיבורו מייחד כשאינו עניןבכל
 לתפלה(. צריך אינו יחודיםלויי

 ויתך'ת;יתי'ע
קיז
יין:

 הד-

 :יסורים
 במעשיו לפשפש להזכירו בהשגח"פ )הכללו

 דמי היכי משארבל כך על לזכור המקובלתהסגולה
 כו'(.יסורין

 התורה.יעודי
 מדברת התורה אך רוחניים, הם )היעודיםעת

 לתחתונים( גם שהושאלובמלים

יעקב:
 שמירה אהלים, יושב תם איש שלימה )מטתולו

 דמות יעקב )אביר מא-מב ציד(. יודעמאיש
 )יעקב מז עקיבא( ר' אמת יוסף את הצילהדיוקנו
 המקום לשם הטעם את אמר )לא עב יעקב(ובית
 קו-קח )קבוע( פד נריש(. הזכרת בו יש כיפניאל,
 )אמר קיז הסתלקותו(. בשעת שהי' והמס.'נ)היחוד

בשכמל'ו(.

 מלובלין( )הרבי יצחק יעקבר'

 פשוטו(. מידי יוצא שאינו אומרים במקרא )רקי
 מפוגם נעקר לא צדיק שם תתורו ולא )פי'כא-כב
 קודם הזיווג קדושת )עיקר לו-לז ששב(.בריתו
 עח הרבה(. לדברים זוכה )פי' מז-מחהזיווג(.
 )לקבל עט השכל(. אל הקבלה ממקרבי)להרחיק
 המקובלים רוה"ק מבעלי רק משל בדרךהסברות
 פז כלל(. מאמין אינו אדם לכל )המאמין פגפא"פ(.
 צג גו'(. יבין ולבבו בפס' רמז בפומי' )מרגלאצא

 בשם גם ואמר השם, בחלול שיצאו הכת)בענין
הבעש"ט(.

 )האריו'ל(: לוריא יצחקר'
 סתרי ולגלות הגלות חושך להאיר )נשלחב-ז

 נשמת הששי אלף של'ה שנת והעבודההתורה

 רו'ל דברי וכל הזוהר ספר הי' האר'י )עד טבצלאל(.
 לא תורתו אור ראה שלא מי ונעלמיםסתומים

 נט ופרישותו(. )התבודדותו נ מימיו(. מאורותראה
 אמר )לא פ האריי( תלמידי בין שהיתה)האהבה

 הסריס(. נגד שהואארי

 מצרים ראה - מצריםיציאת

 הרע:יצר
 הבחרות, בימי היצר כמו גדול אפיקורס לך )איןקי

 באמונה(. ספיקותשמפיל

 :יראה
 חג' אין ואם חכ', אין העונש יראת אין )אםטז.יח
 יראה החיצונית היראה לרחק פנימית יראהאין

 ללו'ש(. צ'ל היראה גם דעשי' ממל' ולא דיצי'ממל'
 תוכחה שלימה קומה בשיעור )צ"לעד-עה
 היחוד מזו פנימית זו ביראה )מדריגות צדלעצמו(.
 בחיפוש רק המובן אוצר היא יריש מהאר"יליראה
 יריד, נקודת להשיג סובבת התורה )כל קטורב(.

יראה(.
 ויראה. אהבה גם:וראה

 תכונה ראה -ירח

 ואין:יש
 ומאין אין מיש לעשות ביניהם להפריד )לאפט-צ
 תורה(. כתריש

ישועה:
 פז-פחפד-פה

ישי:
 השפחה(. אל לבוא שרצה במה )כוונתולז

 ותלמידיו(: הבעטרט, )מת ישראלר'
 הגשמה ללא מהמושכלות עבודה לקיחת )לימדז

 ח בחכמה(. העסק ללא יובנו לא תלמידיודברי
 יט תנועה(. בכל ה' לעבודת למדים תלמידיו)מדברי
 ואוד'כ החסיד שהציל הארמון שראה)המעשה
 בוויכ, לומדיה לשמח התורה שטבע )אמר לדחרב(.
 הכ'ל(. )בענין לו דתורה(. בתנא משתמש הויולא
 את פוטר שהקרי )אמר לט המקוה(. )כוונותלח

 בהרים(. ופרישותו )התבודדותו נ ממיתה(.הצדיק
 עצמו בו שזה ידע בחבירו פגם )הרואהנו-נו

 אצל וחיפש שבת שחילל באדם שראההמעשה
 )העלאת סג זל'ז(. תלמידיו )אהבת נטעצמו(.
 מכינויי הגשמיות )הפשטת עוהמדות(.



שעמי טךנ:ך37שהמפתחות מרעסור
 מוחזקים היו וחבריו והמגיד )הוא עטהמקובלים(.

 בחלול הידועה כת שנפלו )הטעם צג ונפקו(.דעיילו
 וההרהורים התאות )העלאת קיח-קיטה'(.

 לעשות שיכול מיהו במס"נ צ'ל זו העלאהלשרשם
 זו(.העלאה

 מקאזניץ(. )המגיד ישראלר'
 וכו'(. תמה עבודה לאיזהו )פי'קא

 :כוונה
 )חנמה(.פד

 תפלה ברכות ראה -כוונות

 ברכה: שלכוס
 בו( עיניו נותן בימינו ונותנו ידיו בב' )מקבלופו

 ופרט:כלל
 ויחרית(. יחריע האלקים הוא )ה'קטו-קיח

 דוד:כסא
א

 חי:כסף
 )ממוצע(נד

כעס:
 המראה מהיצר להזהר שיי נפשו )טורףכט-לג
 פגם הגאוה ענף הכעס להסיר סגולותהיתרים
 התפללו שלא החכמים לביטולו והכוונותהכעס
 ג' ביום טבילה תיקונו אלוף מפריד שכעסוביום

 מהכעס הזהירות גודל לטר'ש הכועס כוונת ו'ויום
 בחכמה(. ולעסוק להתקדש שבא למיהנחוצה
 התענית(. מן הבא )נעסנא-נב

 הידועה:כת
 ביחודים שעסקו מחמת ה' בחלול )נפילתםצג

 מורא בלא החכ' למדו חומרם הכניעו ולאלרוה"ק
שמים(.

כתר:
 קט תורה(. )כתר צ אין(. ממוצע )היולינדיינה

 בעי לבא רחמנא ראה -לב
 :לבושים

 של מסיינ ישראל מלבושי לשנות )שלאסח-סט
 גזירת הזה הדבר על מרימנוב רנו'מהרה"ק

המלכות(.

לבלר:
כח-כט

לחם:
 )לחם קכה-קכז )וברריט(. קיג-קיד )ובשר(.עג

 לשתי הם מה בעבים שירדו חטים הלחםושתי
הלחם(.

 מפראג(: )מהר'ל ליראר'
 הגרא בעל עליון קדוש בספרי נפשך )תדבקע

 רבוה"ק דברי לחכך ינעמו ואז באה"ג, בס'ובפרט
 קדושתם(ותבין

 :לילה
 התורה לימוד הנפש וחשבון לוידוי )זמןמימד
 וקימה שינה צ'ל חצות וזמן שינה זמן חצותשלפני
 הוא חצות אחר חצות אחר לישן לילך ולאלחצות
 )דברים פג-פד האדם(. חיי בימי הזמניםמובחר
 להיפך(. וכן ביום יעשם לא בלילהשזמנם
 שינה. גם.וראה
 הלשונות(: )ושאר הקודשלשון

 גוו-פוח לשון(. בכל או בלול'ק )תפלהנב-נג
 בזכות מצרים גאולת העמים מלשונות)להרחיק
 העם מלשון חלוקה שויל הלשון לשונם שינושלא
 ללמד המלכות גזירת בלה"ק מעורבת שלשונםש'י
 להתיר ולא לה"ק את לפסול הגוים, ולשוןכתב

 כתבם הלומדים לשונם את שידעו עדנישואין
 הבנים להרחיק הדרך מן לסור עלוליםולשונם
 הוא לאק )עיקר עו-עת הגוים(.מלשונות
 ובתחתונים האמיתיים, השמות הם ושםבעליונים

 דבריה כל וכד'[ יניקה ]עיבור, המושאל בשםהוא
 )לימוד קיא שמים(. בקדשי אלא אינםולשונה
 המינים(. ספרי ילמדו למען העמיםלשונות
 למטה והושאל למעלה, הוא לה"ק )עיקרקיב-קיד
 כל לש'ז בדיבורי אפי' יחודים וכו' הגוףלאיברי
 מלשק(. יונקותהלשונות

 גהמאה:

 מאיר:ר'
 אני(. )לבלרכח-כט

 דחושבנא:מארי
 בעצבות, יבכה שלא ביום ולא בלילה )צ'למ-מד
 יעסוק חצות אחר ומריש עצבות מתוך ישןושלא

 ביום(. מעשיו כל ויזכור וכו' והתבודדותבתשובה
 או בלה"ק שיחו ישפוך האם חצות )בתקוןנב-נג
 לשון(.בכל



 ודרךהקדמהשפ
 :מדות
 יש אלא הרעות, המדות על בהתגברות די )לאכט

 לשרשן רעות המדות )העלאת סג לטוב(להפכן
 ואוד'כ תתורו, ולא יקיים אדם כל לצדיקיםשייכת
 במדותיו )כשמתעסק עה השייכות(. הכוונותיכוין

 ועלולות נקודה בבחי' הריהם קטנותבענייני
 המדות מתפשטות כך השגתו שגדלה וככללשבירה
 )העלאת קיח-קיט זב"ז(. ומתכללות פרצוףלבחי'
 מיהו כמסה"נ צ'ל הבעער'טן ןשציוה לשרשןהמדות
 וו(. העלאה לעשותשיכול

 :מזרח
קכ-קכא

 רפואה ראה -מחלה

 חסידות 'שראל אהבת ראה -מחלוקת

 חקלא:מחצדי
 יבז

 :מחשבה
 בעליונים וכשמחשב נמצא שם שמחשב )במקוםה

 קול ורצון, )מח' מז-מת המקטרגים(.מבטל
 מן המרובות מחשבות והמח' הדיבור יחודודיבור

 קיג-קיד ודיבור( מח' )יחוד טדהדיבור(.
 יחוד למצוא יכול לבורא מקושרת)כשמחשבתו

 הדיבור אותיות במח' )להתבונן קיד ענין(. בכלשמו
 מפיו(.היוצאות
 טבילה הרהורים גםוראה
 העבריות:מילדות
 פרעה(. להן שנתן השמות את ל"ע קיבלו )לאסו

 חכמה גםוראה

 :מים
 וואסל'ר( )ואסל'ר קיד קרים( )מיםלט

 שינה ח' ראה -מיתה

 :מלאכים
 לשון( לכל נזקקים )האםנג

מלח:
 )ממוצע(.נד

 מלוכה:מלך,
 קו מלכים(. בני ישראל כל עם בלא מלך )איןקד

 העולם( עניני בכל מלכותו)התגלות

 החייםלעץמפתחות
ממוצע:

 דצווימ(. בין והעולמות הנג'ס )ביןנד-נה

 מרימנוב( )הרבי מענדל מנחםר'
 בענין )מבנ"נ סט תרצח(. לא בכלל הוי )דביטל

המלבושים(.

 נפש:מטירית
 קז-קט מס"נ(. היא התפלה כוונת )עיקרסא-סב
 העולמות כל לייחד ובתפלה בק"ש ממש)מס"נ

 מס"נ בלי עלי' שום )אין קית-קיטוהנשמות(.
 וכו'( כחו על ויותר כחו בכל ובמעשה,במח'

 :תעות
 ומעות בנפעל, הפועל כח בהן )ישמה-מן
 להפיל עלולים הגונים שאינם מבנ"אהנלקחות
 ממדריגתו(האדם

 :מערב
קכ-קכא

 ים:מצולות
מא

מצות:
 הוא טעם ללא מלומדה אנשים מצות )המקיימןיח

 העם כהמון לקיימן במועט יסתפק )לא ככבהמה(.
 בתשובה )להרהר כג ויחודים( טעמים כוונותללא
 במצות גם לדקדק )יש כה מצוה( קיוםקודם

 יראה ודקדוקים בחומרות כשאוחז מדרבנןשעיקרן
 גרוע בפניות מקיימן )אם ל העיקר( על ישכחשלא

 ממש( במס"נ צ"ל )קיומן קיטמעול'ז(

מציאה:
 מתקיימת(. אינה יגיעה ללא באה )אםעז

 וגאולה(. )גלותמצרים
 לשונם שמם, שינו שלא בזכות )נגאלוסו-סט
 שמותיהם את לשנות המצרים השתדלותולבושם
 שנתן השמות את ל'ע קיבלו לא והמילדותיוסף
 החכ' ספי' ל" וקרל'ס )יצל'מ קט-קי פרעה(.להם

 והרצון העולם חידוש על מופת קדישאועתיקא
 וכו'(. עובדי הללו קיטרוגלידה

 טבילה ראה -מקוה

 :מרתק
 מרחק( )ארץלט
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מעבה:
 להיות כיצד ידע הבעש"ט ותורת הזה"ק )מלימודח

 לה'(.מרכבה

 פרנסה ונתינה נשיאה ראה - ומתןוישא

 רבינו:משה
 נו-נח ומרים(. אהרן של טענתם )פרישותוכח

 שיודיעהו מה' )בקש סה האדם( מכל)ענוותנותו
 את אמר )לא עב האנושית(. מהחכ' שלמע'דרכיו
 קיז ש"ש(. הזכרת בו יש כי אליעזר, בנו לשםהטעם
 בשכמל'ו(. אמר)לא

 )הרמסם(: משהר'

 קדוש השם בדרכי הולך ישראלי מומחה )רופאקכד
 לרפאות(. רשות ניתן לויעקב,

 )הרמ"ק(: קורדובירו משהר'

 הזוהר(. בפירוש ודקדק )נתייגעט

 מאניפאלי( )הרבי זושא משולםר'
 שתי על פוסחים אתם מתי עד בפס' )רמזכח

הסעיפים(

 :משיח
 ימסור יוסף בן )משיח קכא בשלום( )יפתחנח-נט
 דוד( בן למשיחהמלוכה

 :משלים
 והפרצופים האורות את להמשיל נכון )אםעת-עט
 השכל אל ולקרבן האדם, למדותהעליונים
האנושי(.

משמד:
 )ומשמרת(.לו

 :משנה
 פרקים( רד'י בלימוד הברית )תיקוןכב

 ומקבל:ונשפיע
 )עשיר מה-מו במשפיע(. ניתוסף ותלמיד )רבא

 מי הנותן אחר לחזר ולא בפה תובע להיות לאועני
 מבל'א המקבל כמורדת הוי וממאן לקבלשצריך

 טבע העברת ממדריגתו ליפול עלול הגוניםשאינם
 העולם(. הנהגת )בסדר קה המקבל(. אלהנותן

 ואביהוא:נדב
 חכמה(. ללא תשובה )חטאםקל

 פזנזיקין:

נחל:
לח
 ונתינה:נשיאה
 באמונה(. ומתן )משאעג

נשמות:
 בני ישראל כל צדיקים של בנשמותיהם )נמלךקד

 אם ודגרים, אוה"ע דחסידי )נשמות קכזמלכים(.
 הפנימית( מלכות לשלחןכשרים
 דורות גם:וראה

 :ספינה
 שנבלעה מחר'ל חטים מליאה )ספינהקכה-קכז

 המטר( עם בא"י וירדובעבים

 :ספירות

 שמותיו בכח הבורא פעולות )אלקותקח-קי
שבספירות(

 זוהר ראה - הזוהרספר

 רפואה ראה - רפואותספר

עבודה:
 יעסוק אלא ההמון, כדרך בעבודה להסתפק )לאכ

 לא נכשל אם )גס כא-כב וכו'( ויחודיםבכוונות
 )עבודה ל והתקדשותו(. מעבודתו אחוריסוג

 לו כשבאים )גם לג-לד מעוע"ז(. גרעאבפניות
 את וידע בקב"ע, התורה בלימוד יחזיקהרהורים
 ס הלילה(. ועבודת היום )עבודת מ-מאמקומו(.
 פוסל ול'א העבודה, בדרכי ברורה הלכה לנו)אין
 יבין כן בחכ' שיוסיף )ככל עה תבירו(. שלדרכו
 וללא במציאה הבא )דבר עז העבודה(. סדריותר
 ביום יום עבודת )ל'ל פג-פו מתקיים(. אינויגיעה

 לחסר ולא ביומו יום עבודת בלילה לילהועבודת
 החול בימות עבודה אחר ביום ולהשלים זהביום
 ממדריגתו )כשנופל פז-פח לשבת(. עצמולהכין
 יעלה וע"'ז בתשובה, ישוב לעזוב, שלאיתחזק
 ירא לא עליה צורך ירידה הוא גם ויתעלהניצוצין
 ממדריגתו(. למעלה תמיד וילך הקודש, אלמגשת
 וכד', רוה"ק השגת לשום בעבודתו יכוין )שלאצג

 באהבה בדביקות, ויעבוד חומרו לשבר יתייגעאלא
 העולמות מעלים במנו'נ הייחוד )ל'י קטובמנוינ(.
 שיהא ברצונו עלה כך כי לחיותם, רצוןוממשיכים

 קיב-קנא באתעדל'ת(. עבודתנו ע"1 נעשההכל
 אחרת, עבודה לשם לא שו'ל הגוף עניני וכל)האכר'ש

 שאין תמה עבודה ה' עבודת יהיו עצמם שהםאלא
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 כל משא ועבודת עבודה עבודת עבודהאחרי'
 היאך נרשם הבריאה בכל שמים לשםמעשיך
 הרשות, דבר שום )אין קיט-קכ הבורא(לעבוד
 לקפץ )עת קכ-קכא מצוה( לגבי רק רשותונק'

 בשתי ש"'ל בכ"י בהדרגה לילך ועתבמדריגות,
 אינו )אם קכט והכרחית(. רצונית הפכיותתנועות
 ולאיזו משמש הוא למה מאבריו אבר בכלמסתבל
 דמי( וכנטול אצלו, יתר זה אבר הרי יורה,חכמה
 חסידות חכמה גםוראה

 :עבים
 וירדו מחמל בספינה שבאו )חטיםקכה-קכז

 בא"י(בעבים

 )ובריה"ע(.עולם

 חיותו ומקבל התורה רושם )העולםמח-מט
 כל שתהי' כדי הזמן תחת )נברא פג-פדממנה(.
 צח-קו עלמא( האי לה המיועד בזמןעבודה
 לגלות כדי בריה"ע קודם ולא זה בזמן נברא)מדוע

 לבריה"ע, הרצון עלית ופעולותיו כחותיושלימות
 מלך אין ליה דישתמודעון בגין הוא חסד חפץכי

 בנשמותיהם נמלך התורה רושם העולם עםבלא
 הנהגתו דוקא, השתלשלות ל"י בריה"ע צדיקיםשל

 בזמן, הנהגתו התורה ליפ והכל ועלול, עילהבסדר
 שכר לשם ומחריבן עולמות בורא חפץ לכלעת

 )מדות קטו-קטו בכ"י(. משב חידושועונש
 סדורה הבריאה כל העולם ממדות גדולותהתורה

 קכח ה'( עבודת לעבוד בכל ונרשם התורה, דרךעל
 דבר כל חיות עיקר מהחכמה הוא חיותו)עיקר

 הקדוש הניצוץ הוא שבטד, הטעם הואשבעולם
שבו(
 שמיטות גםוראה
עונש:

 העונש(. יראת עצמו האדם ל"י )נגרםטז-יח

עיבור:
 בעליונים, הוא האמיתי וענינו שמו )עיקרעו

 המושאל( שם הואולמטה

עמל.
 מתיקות טועמים אין בלעדיו תורה של )עמלהצ

 טבחים של עמלן בידו מתקיימת ואינההתורה
 הזוהמא(.השואב

 :עכב

 )וגאוה( ושפלותענוה
 בגזל גמור רשע אפילו אדם, כל )בפניכס-לא
 בהן ויש בעקביו שדש העבירות ריבוי יחשובוזנות

 לג-לה כט, החמורות(. עבירות כג'השקולות
 הגאוה כגאוה אסורה אם דטמעתתא)חדוותא
 מהגאוה הזהירות גודל תאומים אחיםוהכעס
 הגאוה בחכמה ולעסוק להתקדש מהבאהנדרשת
 שאינו מי שפלותו מראותו הנובעת העצבותשורש
 יתבונן הגאות ענף הוא באהבה הדחקותמקבל
 העבודה את גם אין שלגוי גול', עשני "שלאבמה

 הוא הגאות פגם )עיקר לד-לו שלנו(.השפלה
 זה דגר בחכמה שיודע במה זולתו עלבמתנשא

 והשגותיו בה נגע שטרם מוכיח ההשגה,מונע
 מ-מב ובמס.'נ( בייחודים לכך התיקוןמגשימות

 יזהר ביום ולא בשפלותו יעמיק בלילה)רק
 נו-נח התענית( מן הבאה )גאוה נא-נבמעצבות(.
 כשאוהב עצמו בו שהוא ידע בזולתו פגם)הרואה

 בהסתכלותו עליו להתגאות יוכל לא חברואת
 הגריעות וכל האדם, מכל שפלותו גודל יראהלמע'

 הגאוה מרחה של ענוותנותו בו תלוי'שבעולם
 כל שמשם לשבה"כ שרש הטומאה, אבות אביהיא

 והפסולת(.התאוה

 החיים:עץ
 מעה"ח(. אכל שם באכילה נאסר )לאקכג

 :עצבות
 )לעתים לג-לד ההוללות(. מתיר אינו )איסורהכן
 במה יתבונן מהתורה ומבטלת מהגאוה ענףהיא
 השפלה העבודה את גם אין שלגוי גול', עשני"שלא
 יבוא שלא בלילה ל'ל הנפש )חשבון מ-מבשלנו(.
 מתוך יבכה שלא היום עבודת באמצעלעצבות
 יתגרו שלא ומריש עצבות מתוך ישן שלאעצבות

 עבודה במעלות לעלות יוכל לא וגם החיצוניםבו
 היתה ביוסף הס.'א תפיסת הדינין מגבירהבעצבות
 התענית(. מן הבאה )עצבות 2א-נד העצבות(.בגלל

 :עצלות
 תאכל(. לא עצלות )לחםנד

 עקיבא:ר'
 כשראה )שחק עג מס.'נ(. יעקב )אבירמא-מב
 ויצא בשלום )נכנס קיב קה"ק(. מבית יוצאשועל

בשלום(.

 : רבערב

 ומבזים חיצוניות בחכמות העוסקים )הם סטסה-
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 להרחיק ולבושם לשונם שמם, משניםהתורה
 הם וכו' בם להתחתן לא הריחוק, בתכליתמהם

 המלכות( לגזירותהגורמים
 אפיקורסות. גם:וראה

 :ערום
ה

עריות:
 מלך(. של בשרביטו )משתמשלה

 : ראשוניםעשרה
נד-נה

 :עת
 עתך(. עתים קביעות עת )לכל פג-פוה

 זמן. גם.וראה

 חקירה ראה -פילוסופיא

 תורה ראה -פלפול

פנחס:
 ברית אליהו )זה נט כעסו( לתיקון )כוונותיולב

שלום(

 :פסוקים
 כי הפסוק, מן בחלק רק רמזים לדרוש )אסורסט-ע

 להביא ואין עזרא, שפסקו כפי שלא פוסקו הואאז
 שכל הוא פסוק כל כך נהגו שלא מצדיקיםראיה

לעצמו(

 ורביה:פריה
 עצמון בז ,גם והדעת שמים כבוד )להרבות פזפו-

 שלא חברו עם ובדיבור הרבה תלמידיםבהעמדת
 יבטל שלא צריך חידושים ויחדש בתורה עקריהא
 בגשמיות( גם דפתרמ"ע
 זיווג גם:וראה
 זסיגזפים תעניות התבודדזת ראה -פרישות

פרנסה:
 צריך )אם מד-מז בה(. להתעסק צריך )אםיח-כ
 הטרוד גם מעסקיו ולבטל למעט מר"מ לבעלומותר
 הפרנסה קושי החכמה מעסק פטור אינובעסקיו
 הפרנסה בעסק הנרצה האופן לצדיקים גםמפריע
 הוא חלקו הדורש תורה בעל ה' לרצון יסתורשלא
 כך בשל ממדריגתם נפלו גדולים וכמה בפה,כתובע
 לא כמורדת הוא וממאן מקבל להיות צריךאם

 הגונים שאינם מבל'א המקבל הנותנים אחרלחזר
 ממדריגתו(. ליפולעלול

 :פרצופים
 הפרצופים מסיפור ועובדא יראה יקח )איךעד-עט
 פרצוף יראה[ ]חכמה, אבא פרצוף וכהאריישבזה"ק
 בקומה שיהי' צריך פרצוף וכל תשובה[, ]בינה,אמא

 המדות מתפשטות כך השגתו שגדלה ככלשלימה
 כל אחיזת זב"ז ומתכללות לפרצוףמנקודה
 לעניינים מכנים מדוע הושה בשםהפרצופין
 פרצוף שם עיקר וכד' וזיווג פרצוף בשםשכליים
 המושאל בשם הוא ולמטה בעליונים, הואהאמיתי

 וחקירות במשלים הפרצופים ענין אתהמסבירים
 להוציא ואין מגשימים, אלא אינם השכל, אללקרב
 באורות קיימים שהם מפשוטם הפרצופים עניןאת

 אורות ]ויש הראות לזכי המושגים דקיםרוחניים
 את להמשיל ניתן האם כלל[ יושגו שלאאחרים
 האדם(. למדות העליונים והפרצופיםהאורות

 )אודותיו(. מדינוב אלימלך צביר'
 קכז נג מוהרצ'אהקדמת

 ואודותיו(: )בשמו מזידיטשוב הירש צביר'
 קכב קכא פח מן מוהרצ"אהקדמת

 צדיקים:צדיק,
 להמון, זלא לחטא להם הנחשבים )דבריםיג

 נאבד לא צדיק )שם כא-כב עליותיהם(.ומעכבים
 כן-בז בתשובה(. שב אם בברית, פגם אםאפי'

 תפלה זמן לאחר יכולים חולין בשיחות)מייחדים
 לט כהלכה(. שלא הנראים דברים שעה לפיולעשות
 )יכולים מט-נ ממיתה(. פוטרם מקרי)צערם
 ועושים כיתרים, הנראים בדיבוריםלהרבות
 פירוד בעשיית מתגרה )הסנויא נט-סאיחודים(.

 שומע אם פירוד נובע האמת מהעדר הצדיקיםבין
 כמעשהו, יעשה לא בנ"א בגנות שמספר הדורמגדול
 התפלה )בשעת עוג אחריו(. יהרהר לא גםאך

 חיל אל מחיל ילך דצדיק ברזא עצמו יקשרוהתורה
 פסוקים לדרוש שנהגו )אותם ע לצדיק(.מצדיק
 עג ממעשיהם(. ראי' להביא אין בשלימותםשלא
 לשמים מעשיו כל מגביה באמונה ונותן)נושא
 )צדיקים עט-פג הנבראים(. לכל חיותוממשיך
 הזמנים משאר ומשנים תפלה זמןהמאחרים
 ולא טעם, בלי כמעשיהם לעשות לא חוללשקבעו
 לא האמיתיים אליהו גילוי בעלי אחריהםלהרהר
 בגנות המספרים צדיקים הגמ' נגד שהוא דבראמרו
 אינן תפלות זאת בגלל ותלמידיהם אחריםחכמים



 החייםלעץמפתחות ודרךהקדמהשפד
 עם )להתייחד קח גזירות( ונגזרותמתקבלות
 קיח ומס"נ(. היחוד בשעת הצדיקיםנשמות
 בשנתם( ניצוצות שמעלים - במיתתם)גדולים
 להמתיק יכולים לצדיקים נגנז רפואות )ספרקכג
 אלקים( בשם המושרשים הרפואותעניני

 הברית פגם לתיקון צדיקים )שימושקכז-קכח
 הפעולות לכל החכמה המשכת פעלים רב חיאיש

 חכמה לצד'ק, יר'ד )המשכת קלשבעולם(.
למלכות(

צפון:

 קכאקכ-

 :צצית
 בזמן בפרט דכר'ע אליבא בדקדוק )שתהי'סד

 תפלין(. מניחשאינו
קבוע:
 עת( )קביעותפד

 )הפנימית(. חכמה ראה. - )ומקובלים(קבלה

קדושה:
 עשר ראשונה קדושה וקדושה ברכה )יחודנד-נה

קדושות(.
 זיווג. גם:וראה

קול:
 רצון, ואדמ'י הוי' ודיבור, קול )יחודמז-מח
 ודיבור(. קולמחשבה,

קוף:
 )ממוצע(. נד )קליפה(לח

 :קורה
ה

קליפות:
 מא-מב אחת(. מרגל )שרשן יא תניא(. )קלי'ה

 דברים )רבים מז-מח )קוף(. לח ים(.)מצולות
 שקוראים ל'י מתחזקת )אחיזתם סו-טזהרבה(.
 שולטות )נשהן פז-פח הגוים(. בשמותלאדם

 כשהאדם להן, לרע הוא אול'כ האדם, עללפעמים
 הוא(. גם ומתעלה ניצוצין מהן ומעלה בתשובהשב
 וושט:קנה

פו
קר:

 קרים(. )מיםלט

 :קרבנות
 תמידין )תגריל קיד יחדיו(. והרגל הראש )הקרבתנז
 שנה(.בכל

קרי:
 זרע יראה ביוה"כ ממיתה הצדיק את )פוטרלט

 ימים(.יאריך
 ברית. גם:וראה

 שמע:קריאת
 כל לייחד ממש במנר'נ האמיתי )יחודקז-קח
 שחרית )בק"ש קיד-קיט והנשמות(.העולמות
 ויחו"ת יחר'ע ולילה יומם בו והגית מקייםוערבית
 כל העלאת שחרית בחשאי בשכמליואמירת
 הניצוצין העלאת ערבית הלילה, מעבודתהניצוצין
 עונל'ש כשיקבל במס.'נ והכל היוםמעבודת
 מיוחדים יהיו מעשיו וכל בו, לוהגית יזכהבשלימות

לה'(.

 ותלמיד:רב
 )לקבל עת-עט ההשפעה(. של'י )ההתעלותא

 מאליהו המקובל מרב רק בחכמה ומשליםהסברות
 פתי להיות )לא עט-פג הצדיקים( נשמות שאראו

 ובפרט אחריו, לעשות עושה שהרב דבר לכלמאמין
 רבו אחרי יהרהר לא אך דין ל'פ שאינםבדברים

 מחכמי או אליהו עד מוסמך שאינו ברב להאמיןלא
 ל'י ברב הדעת )הוספת פו הצדיקים(.הדור

 לתלמיד(.ההשפעה
 חסידות גם:וראה
 :רבים

 הרבה( דברים )קליפותמז-מח

רגל:
 רגלים(. ושתי א' )רגליא

 הקודש:רוח
 בענין דבר מתוך דבר להמבין שמירה )דעתצ-צג

 אלו שביחודים הסכנה רוה"ק להשגתהיחודים
 מזוכך(. חומרו איןבאם

 העולם:רוחות
קכ-קכא

 בעי: לבארחמנא
 בבית מתחלת )התורה קטו-קטזכח-כס
 מהעולם(. גדולה שהתורה מדות בלמ"דומסיימת



מפתחות מרעסור

רע:
 לטוב( להופכו )ישכט

 :רפואה
 ]שם בטבע רק המתרפא ישראל )בןקכב-קכד
 הדינים מגביר הוי' שם המתקת ללא לבדואלקים[

 ברפואה להתרפא יכול הוי' בשם חלק לו שאיןמי
 רפואתה וגם המחלה גם בישראל לבדההטבעית
 הטבע, בדרך שלא נתרפא חזקי' טבעייםאינם
 העולם מן העבירו לא אך רפואות ספר גנזואוו'כ
 יצטרכו ולא במדריגתו יהיו ישראל שכלחשב

 שדרש על אסא של ענשו הסמיםלרפואות
 לרפאות, לרופא רשות ניתנה בה' ולאברופאים
 הטבע בדרך להתרפא לישראל אסור הי'ובלי'ז
 בשורש עצמו המקשר לרופא ניתנההרשות

 ולא הרופא בכוונת תלויה והרפואההרפואות,
 לסמי הבורא כח הממשיך הוא הרפואותבכוונת
 יאמינו ולא והחולה הרופא יתפללוהרפואה
 תרפא( בעצמהשהרפואה

 :רצון
 הרצון )עלית קא-קב ודיבור(. קול )ומחשבה,מז
 פשוט(.רצון

 :רשות
 לגבי רשות ונק' הרשות, דבר שום )איןקיט-קכ
 קכדמצוה(.

 הכלים:שבירת
 והעדר )מהגאוה נח-נט האהבה(. )מהעדריא

 התיקון שבעולם הרע וכל התאות שרשהאהבה
 ל'י נעשים לפרצוף מנקודה המדותוהתפשטות
השלום(.

שנת:
 )סגולת כה-כן ברזיו(. להתבוננות )מסוגלב

 ועצת ת"ח, בין מקטגוריא להנצל שלישיתסעודה
 )צדיקים פג - פא ור"ת( של בגנותם אז לדברהיצר

 שטן ומעשה ותלמידיהם, חכמים בגנותהמספרים
 )קביעא פד שלישית(. סעודה בשעת דוקאשזה

 בהירות בתכלית )נשהשבת פה-פזוקיימא(.
 צריך החול בימות להשגה מהני והזכירההשמירה
 לשבת(. עצמולהכין

 חטא ראה -שוגג

 :שינה
 הנפש חשבון השינה בשעת ממ'נ )זמנהמ-מד

שפה טובועשה
 ואם ומר'ש, עצבות מתוך לישן לא השינהקודם
 ג'ל לחצות בקומו נפשו חשבון יעשה - יכולאינו

 לחצות משנתו קימה חצות, קודם השינהעבודת
 לשם הלילה כל הניעור חצות אחר לישן לילךולא

 לבטלה לבו מפינוי לזהירות צריך וסיגוףתשובה
 דעתו צלילות לשם היום אור קודם לישןיכול

 בערבית השינה, )קודם מט-נבתפלה(.
 )מיתה(. נג לחצות(. שיקום יתפללובקשעהמ"ט

 העלאת - במיתתן צדיקים גדולים )מיתהקיח
 השינה(. בשעתניצוצין

 הקן:שלוח
 אדם(. של בראשו קן )מצאקכה

 :שלום
 השלום מהעדר הנובעות )הצרות פב-פגנח-נט

 ת"ח(.בין
 ישראל. אהבת גם:וראה

 ערוך:שלחן
 א' וסי' רל'א בסי' לקבוע מרן על רוה"ק )נחהכח

 כו'(. ושויתי דעהו דרכיך בכלענייני

שלמה:
 הטעם(. אחר שהלך )במהצב

 )רזויי(: שלמהר'
 כלול ביה, דכולא כרכא לתי'ך )פירושוסד-סה
 הפשט לפי ודבריו האמת, חנמי חדלבנתיבות
 מדרכי נוטים ואינם האמת אדני עלמיוסדים
 חי'ל(. דברי אמיתיותנתיבות

ומם:
 בשמות קריאה ל'י במצרים שמם שינו )לאסן-סז
 הגאולה(. ומעכבים הקליפה אחיזת מתגברתהגוים
 יש שבתורה והמקומות האנשים )בשמותסט-ע
 קיג-קיד ה'(. לעבודתרמזים

 הומה:שם
 שר'ל הציור עת בכל עיניו נגד ציורו )סגולתעא-עב
 'מנורה' לצייר שלא וקלף נייר על ולא השכלבעיני
 )ניצד עה שבביהל'נ(. בעמוד השם לחקוקולא

 והנשמות(. העולמות וכל הפרצופים כל בותלוים
 הוא(. ופרט כלל ואלקים )הוי'קטו-קיח
 המתקת אלקים, ושם הויה שם )חיבורקכב-קכד
 בטבעי והשימוש הוי'ה, משם הרפואההדינים
 עצומה(. סכנה]אלקים[



 החייםלעץמפתחות ודרךהקרמהשפו
 שמים:שם

 לצייר שלא עיניו לנגד השם )לצייר עא-עבכ
 להזהר שבביהל'נ בעמוד השם לחקוק ולא'מנורה'
 קיג-קיד פד לשון( בכל השםמהזכרת

 ושמאי הלל ראה -שכיאי

 )המהרש'א( אליעזר שמואלד'

 למה הטעם הקבלה בדרך האגדות )מפרשט-י
 הקבלה( לומדי כנגדשכתב

שמחה:
 לשמוח חייב או מותר )אם לו לד- הוללות(. )לאכן

 מחידושי דשמעתתא חדוותא התורהבעסק
 שפע( ולהשפעת להשגה מועלת הפנימיתהחכמה
 ובמשך חצות תקון אחר להשגה ההרגל )עיקרעא
 ויהא ודב'ט בהוללות לא אך בשמחה צ"ל היוםכל

 ההתבודדות, בשעת )שמחה עג עליו( שמיםמורא
 מהתורה החברים, מאהבת שמחה התומ"צמענין
 אליו )תגיע פו זרה( משמחה ולהרחיקוהחכ',

 בתורה(כשיחדש
 עצבות. גם.וראה

שמיטות:
 בסדר מתנהג העולם כי האומרים )דעתצט

 )כנ"ל( קו ביובל( וחוזרהשמיטות

 שמים שם ראה -שמים

 דיבור ראה - הלשוןשמירת

שמן:
ד-ה

 שמעון:ר'
 ללמוד )לא ה התיקון(. סוד )גילה ד ב-ג)רשב"י(.

 בזכות חבריו על )נתעלה נ ביחידות(. קברועל
 במערה(פרישותו

 תכונה ראה -שמש

 ושפלות ענוה ראה -שפלות

 לחם ראה - הלחםשתי

 ותיקון:תהו
 מקיומה(. והתיקון האהבה, מהעדר )השבירהיא

תוכחה:
 לפרסם מותר )אם פא-פב לעצמו(. )תוכחהעה

 לו בנראה עצמו, לבין בינו שהוכיחו קודם ה'מחלל
 שמצוה כשם נאמר אם תוכחה, ממנו יקבלשלא
 א"א ברוה"ק שגם ואטל וכו' הנשמע דברלומר
 לאו( אם הימנו יקבל אםלדעת

 :תורה
 תורת ול'י נגלה ותושבול'פ תושב"כ של )עומקהט

 מעיון להניח ולא בכהאר'י ארוכות )לטייל יהאמי(.
 פרטי אבר מכל תורה ללמוד )צריך כאההלכה(.
 כז התורה(. קודם בתשובה )להרהר כגשלו(.
 להרהר דביקות וללא לשמה שלא גם)יעסוק
 לג-לד לשמה( שיבא וסופו לימודו קודםבתשובה
 ללמוד שלא שטוב יאמר ולא מקומו את)יכיר
 אם גם בקב"ע ילמד דביקות ללא ללמודמאשר
 )חדוותא לג-לו כט, הרהורים(. לובאים

 של בתגא וכמשתמש כגאוה אסורה אםדשמעתתא
 חצות קודם בתורה יעסוק )האם מ-מגתורה(
 יקמץ )האם מן-מז חצות(. אחר הלימודסדר

 תורתם חסידים הנסתר לימוד לשם הנגלהבלימוד
 שלא בהלכות העיסוק )ענין מח-מטמתברכת(

 חיותו ומקבל התורה רושם העולם לעולםיבואו
 לעסוק )עדיף נב * נא התורה(. שטי בירוריםממנה
 חטאיו( לתקן צריך אא"כ בתענית, מלישבבתורה
 למקוה כשנצרך ד"ת[ ]וכתיבת לימוד )בדברנג-נד
 ברזא עצמו יקשר הלימוד )בשעת סג לו(ואין

 עיקר )שיהא סד-מה דחת( בתפלין לימודדצדיק
 הזה הדין יארע לא אם אפי' להלכה, לכויןלימודו
 חריפות מפלפולי הבחורים למנוע לאלעולם
 לבד הפשטנים, התאך פרשני בלימודלמעט
 ללמוד וניתן נצחית, היא )התורה סט-עאמרטי'י(.
 לפסוק אסור וכו' והשמות מהסיפורים רמזבדרך
 ראי' להביא ואין חלקו, על רק ולדרוש הפסוקאת

 להתבונן יש הדרש בלימוד כך נהגו שלאמצדיקים
 לדבוק יש כך לדרוש הביאם ומה הדרשותבעומק
 הסוד מלימוד האגדות המבארים המהתלבספרי
 )בלימוד פד ה'(. לעבודת דרך ענין מכל לקחתיראה
 לתורה(. עתים קביעות והריע זרינ, מייחדהתורה
 חידושים יחדש בתורה, עקר יהא )שלאפו-פז
 הפלפול )עיקר פח-צ והשגה(. שמחה מכךויקבל
 מפלפול להרחיק הבל של פלפול ולא בחכמההוא

 עסק הפנימית בחכ' פלפול למעשה הלכהשאינו
 אין מיש לעשות הוא בהלכה הפלפולהגימטריאות

 עמלה ש'י הכרם מן קוצים מבער וע"ז יש,ומאין
 פסולת, ללא תמימה ה' תורת תהי' תורהשל

 ואינה התורה מתיקות טועמים איןובלעדיו
 יהא שלא צריך התורה בפלפול בידומתקיימת



שפז טךבךעשהמפתחות מרעסור
 מסוגל הפלפול תורה כתר א' לצד נוטהשכלו
 התורה רושם )העולם קב-קו ההשתוות(.למדת

 תכלית וזו התורה, וי'פ ועלול בעילהוהנהגתו
 באורייתא אסתכל ליה דישתמודעון בגיןהתורה
 כל שנה אלפים לעולם קדמה התורה עלמאוברא
 לבורא(. נח"ר לעשות העבודה לצורךהתורה

 ל"ג העולם ממדת גדולה התורה )מדתקטו-קטו
 מתחלת דרחמי מכילין וי'ג נדרשת שהתורהמדות
 בעי לבא רחמנא - בלמ"ד ומסיימתבבל'ת
 קכח-קכט אלקות( רושם הקב"ה שלשמותיו
 החיות - תורה טעמי הפנימית חכ' לשמה)תורה

 מבלעדי בה לעוסקים חיות הנותנתשבתורה
 עסק וי'י כלל חיים הישראלי לנפש איןהתורה
 המכשרתו שהיא לשמה, תורה ללמוד יוכלהחכ'
 ותסיד צדיק להיות ויוכל כו' וסומא תגר יהי'שלא
 התורה ברכת נוסח בתורה ויגיעה התעסקותכו'
 'לעסוק'(. או'על'
 תנאים תורה. טעמי אגדה. גם:וראה

ואמוראים

 :תכונה
 מובנת להיות יכולה אינה התנונה )חג'קכ-קכב

 בגלגלים, הפכיות תנועות ב' הפנימית החכ'ללא
 הרמשם, לדברי העיבור סוד הוא ורצוניתהכרחית

 והירח(. השמש מהלך דוקא לאו זהאך
 ותלמיד רב ראה -תלמיד

 ואמוראים:תנאים
 )עומק ט התלמוד(. בים סודותיהם )העלימוג

 והמדרשים )הכויס י האר'י(. ל'י רק נתגלהדבריהם
 כפשוטן(. אינן רו'ל חידות הקבלה מחכמתמלאים

 )גם פט - פח חו'ל(. שבדרשות המושכלות )עומקע
 )פליאות קכה-קכז בעליונים(. מדבר בפשטמ"ש

 ולקחת להבינם א"א הפנימית החכ' שללאדבריהם
 ה'(. לעבודתמהם

תנ"ך:
 הפשטנים, התנ"ך פרשני בלימוד )ימעטסד-סה

 מרטבי(.לבד
 תורה. גם:וראה

 וסיגופים:תעניות
 ללמוד לרוצה וכו' מבשר )פרישות כד-כהיג

 התענית )האם נ-נב לעיכובא(. אינוהחכמה
 התענית בדורותינו והתבודדות פרישות גסצריכה
 ללא תענית במעשה מנר'נ והיא הגופני כחמחלשת

 ומעוררת רעות למדות שתביא אפשרהתבודדות
 נאמרו לא ותעניות סיגופים דקטנות ומוחיןהדינין
 תענית התבודדות צריך והוא בתורה, שעמלולמי
 התשובה שקודם תענית מהני לא תשובהללא

ושלאחריה(
 תשובה. גם.וראה
 :תפלה
 מילי(. לכל מהני החטא מן שיצילהו לה' )תפלהיג
 )איש כז התפלה(. קודם בתשובה )להרהרכג

 הגוף נקיות לשם התפלה זמן יאחר לאההמוני
 לא-לב דגדלות(. מוחין ולשם דיןן מל'פ,יותר

 )יכיר לד בו(. שכעסו ביום התפללו שלא)חכמים
 מוחין בהעדר התפלה מן יבטל ולא מקומואת

 לשון(. בכל או דוקא )בלה"ק נב-נגדגדלות(.
 סא-סג ובאחדות(. ישראל באהבת )צ'לנה-נו
 יחידי לקדושים רק נאמרו שבפל'ח התפלה)כוונות
 שפיכת מסיג, היא התפלה כוונת עיקרסגולה
 הנפש בירורי הגשמיות והתפשטותהנפש

 ה' עבודת דרכי ליקח צריך שבפל'חמהכוונות
 המחשבה בשורש הדבק דצדיק ברזא עצמולקשר
 שבכהאריו'ל הכוונות כל בתפלתו לכויןיוכל

 להתעורר מדריגה בכל צריך שבתפלהבעליות
 לעשות ללמוד )שלא פ ובתשובה(. באהוי'רמחדש

 תפלה(. זמן המאחרים צדיקים שלממעשיהם
 אפי' מזונו ויבקש חסרונו על )יתפללקא-קג
 בק"ש ממש )מסוינ קו-קח לפניו(. ערוךכששלחנו
 ונשמות ישראל כללות עם להתייחדובתפלה

 אל'צ יחודים ל'י )כשפועל קיט-קכהצדיקים(.
לתפלה(.

תפלין:
 האמיתית לחכ' המוחין לשעבד )הרוצהסג-סד
 קדושת ממחשבתו יזיז לבל מעולה לשמירהצריך

 לימוד ודר'ת דרדרי תפלין בחכ' ויצליחהתפלין,
 לברך ברכות כמה הזוהר )בדעת צב דר'ת(.בתפלין

 התפלין(.על

 חצות:תקון
 סדר תקר'ח חצות קימת חצות )זמןמ-מד
 השמחה מגודל בזה"ק מ"ש התיקון אחרהלימוד
 החכמה להשגת ופינה יתד חצות מקימתוהשכר
 ולא לחצות קימה צ'ל בתשובה לדופקי שערופתח
 מובחר אדם בחיי לך אין תקר'ח אחר לישןלילך

 התבודדות חצות אחר אם כי חייו ימיהזמנים
 השינה )קודם מט"נד חצות(. שאחרותשובה
 עונות למחילת רצון עת בחצות שיקוםיתפלל



 החייםלעץמפתחות ודרךהקדמהשמח
 תחי'מ, בחי' ופרישות להתבודדות העתמבחר

 או אנוס שהוא בשעה כזכיות נעשיןוזדונותיו
 בשמחה והלימוד )השמחה עא מקוה(. לושאין
 הזוהר בס' בעיקר אז וילמד תקר'ח אחרשצ"ל

ובכהאריז"ל(.

 :תשובה
 החכמה ל'י רק ומושגת לגאולה, מביאה )תשרעט

 והסיגופים ובקבלה, בחרטה )עיקרה סוהקדושה(.
 בתשובה ישוב נכשל, )אם כא-כה לעיכובא(.אינם
 מהני הברית בפגם גם מעבודתו יפסיקולא

 הפשפוש ממנו צדיק שם יסור שלאתשובתו
 התשובה עיקר לו הזכורים בעוונותיו רקוהוידוי
 מדריגות כמה נפש של דכדוכה עד ובחרטהבבושה
 הזוהר בס' ובפרט יראים בספרי לדבוקבתשובה

 של עיקרם ולא והנפש הגוף למרק רק הםהסיגופים
 התורה התפלה קודם בתשובה להרהרתשובה
 לחלושי נאמרו לא וסיגופים פרישותוהמצוה
 לדופקי שער פתח היא חצות )קימת מד - מבהגוף(.

 וידוי וסיגוף תשובה לשם בלילה הניעורבתשובה
 פרישות )צ'ל נ-נב חצות( אחרותשובה

 לא תשובה ללא תענית מתעניות יותרוהתבודדות
 מדריגה בכל צריך שבתפלה )בעליות סבמהני(.

 שיסייעוהו הכוונות בתשובה מחדשלהתעורר
 אין תתאהן ]תשובה בינה אין )אם צא זו(.לתשובה
 הבנת עילאה, ]תשובה בינה אין דעת אין אםדעת,
 באיזה יבין החכ' )ל'י קכז-קכח דבר( מתוךדבר
 כנגד מצוה יעשה בתשובתו לתקן ויוכל פגם,מקום
 ]מוחין )התשובה קל שפגם( והספי' האבראותו
 דאבא,(. ]מוחין חכמה עם צ'לדאמא,

 הפסוקיםמפתח
 ה ערום היה והנחש א( ג,)בראשית
 צא השיאני הנחש יג( ג,)בראשית
 לו אהלים. יושב תם איש ויעקב כז( כה,)בראשית
 לח-לט חרפתי: את אלקים אסף כג( ל,)בראשית
 אלקים ראיתי כי גו' יעקב ויקרא לא( לב,)בראשית

 עבגי'
 מלאכתו לעשות גו' כהיום ויהי יא-יב( לט,)בראשית

 מא גו' ויצא וינס גו' בבגדו ותתפשהוגו'
 גו' פענח צפנת גו' פרעה ויקרא מה( מא,)בראשית
 סו-סז ארמ"צ: על יוסףויצא

 אלקים נשני כי גו' יוסף ויקרא נא-נב( מא,)בראשית
 עב גו' אלקים הפרני כיגו'

 במצרים. בארון וישם גו' יוסף וימת כו( נ,)בראשית
סז

 סז מצרימה: הבאים במ'י שמות ואלה א( א,)שמות
 שם אשר גו' מצרים מלך ויאמר טו-יז( א,)שמות
 סז גו': עשו ולא גו' ויאמר גו'האחת
 פו ה' אני כי וידעתם גו' תספר ולמען ב( י,)שמות
 לה גו'. אליי זה גו' "'ה וזמרת עזי ב( טו,)שמות

 לא במצרים שמתי אשר המתלה כל כו( טו,)שמות
 קכד קכב-קכג רופאך. ה' אני כי עליךאשים
 ושם גו' אמר כי גרשם האחד שם ג-ד( יח,)שמות
 עב גו'. אלקי כי אליעזרהאחד
 עו כנפים פורשי הכרובים והיו כ( כה,)שמות
 1 בצלאל. בשם קראתי ראה ב( לא,)שמות

 וגו' בחכמה אלקים רוח אותו ואמלא ג( לא,)שמות
 צ-צב)ורוי'י(
 סה דרכך: את נא הודיעני יג( לג,)שמות
 נה-סא כמוך לרעך ואהבת יח( יט,)ויקרא
 עת בעתם גשמיכם ונתתי ד( כו,)ויקרא
 עז )ותרגומו( נושן ישן ואכלתם י( כו,)ויקרא
 קכא הוא. גד כזרע והמן ז( יא,)במדבר
 כא לבבכם: אחרי תתורו ולא לט( טו,)במדבר
 עמל ראה ולא ביעקב און הביט לא כא( כג,)במדבר
 הבישראל.
 נט שלום: בריתי את לו נותן הנני יב( כה,)במדבר
 קי צז הוא: אוכלה אש אלקיך ה' כד( ד,)דברים
 פז ובבהמתך. ועקרה עקר בך יהי' לא יד( ז,)דברים



שפם טרק:ריעשהמפתחות מרעסור
 צב לבבו: יסור ולא יז( יז,)דברים
 קיד שם דוד ויעש יג( ח, ב)שמואל
 כחהסעיפים: שתי על פוסחים אתם מתי עד כא( יח, א)מלכים
 קטו-קיח האלקים: הוא ה' לט( יח, א)מלכים
 ג אורות: ללקט גו' אחד ויצא לט( ד, ב)מלכים
 ה הקורה: מפיל האחד ויהי ה( ו, ב)מלכים
 מז ה': באור ונלכה לכו יעקב בית ה( ב,)ישעי'
 צא לו. ורפא ושב יבין ולבבו י( ו,)ישעי'
 אנשים מצות אותי יראתם ותהי יג( כס,)ישעי'

 יחמלומדה.
 )והי'( עא-עג גו': עתך אמונת והיה ו( לג,)ישעי'
 פז-פח )חוסן( פו )עתך( פה-פו )אמונת(עג-פג

 )יראת צד )ודעת( צ-צג )חכמת( פח-צ)ישועות(
 אוצרו( היאה'

 השתין על וימרחו תאנים דבלת ישאו כא( לח,)ישעי'
 קכב-קכגויחי:

 עט ידיך. במעשי תמשילהו ז( ח,)תהלים
 צופים. ונופת גו' מזהב הנחמדים יא( יט,)תהלים
ח-ט

 טה באמתך: אהלך דרכך ה' הורני יא( פו,)תהלים
 בכל ומלכותו כסאו הכין בשמים ה' יט( קג,)תהלים
 צדמשלה:
 צ ודעת. טעם טוב סו( קיט,)תהלים

 ובנפלאות בגדולות הלכתי ולא א( קלא,)תהלים
 קכממני:
 חסדו: לעולם כי בשר לכל לחם נותן כה( קלו,)תהלים

 קידעג
 בדרך ונחני בי עוצב דרך אם וראה כד( קלט,)תהלים
 מאעולם:
 הדר גו' גבורותיו גו' להודיע יב( קמה,)תהלים
 נחמלכותו:
 קא יעשה. יראיו רצון יט( קמה,)תהלים
 מט פשע: יחדל לא דברים ברוב יט( י,)משלי
 מבסה רוח ונאמן סוד מגלה רכיל הולך יג( יא,)משלי
 עדדבר:
 לט עיפה: נפש על קיים מים כה( כה,)משלי
 נד תאכל: לא עצלות ולחם כז( לא,)משלי
 צ תבונה: ימים ואורך חכמה בישישים יב( יב,)איוב
 עד-עהבינה. מרע וסור חכמה היא ה' יראת הן כח( כח,)איוב
 מג שתחפץ: עד ז( ב,)שי'ש
 הוא האלקים יעשה אשר כל כי ידעתי יד( ג,)קהלת
 קיח גו': להוסיף אין עליו לעולםיהי'

 מ מלאכה: והיום משמר הלילה לנו והיו טז( ד,)נחמי'
 סח אשדודית: מדבר חצי ובניהם נד( יג,)נחמי'
 כי ה' את דרש לא בחליו וגם יב( טז, ב)דה"י

 קכדברופאים:

 רז"ל מאמרימפתח
 של בתפלתן מואס הקשה שאין מנין א( ח,)ברכות
 נורבים:
 רפואות: ספר גנז כו' המלך חזקיהו ב( י,)ברכות

קכב-קכד
 ב בענביו: המשומר יין ב( לד,)ברכות
 כו' מאה שאפילו הראשונים עשרה ב( מז,)ברכות
 נד-נה כולם: כנגד שכר כו' כולם שכר עליוקבל

 לד-לה צריך: אני וללמוד היא תורה א( סב,)ברכות
 תורה גופי שכל קטנה פרשה איזוהי א( סג,)ברכות
 קטו דעהו: דרכיך בכל בה,תלוין
 על כו' התורה בל שתלמדני ול'מ גיירני א( לא,)שבת
 גיירי' הלל כו' הבנין באמת ]שמאין דחפו אחת,רגל
 יא כו': הוא פירושה ואידך כו' סני רעלךא"ל

 קבעת עג-עז באמונה: ונתת נשאת א( לא,)שבת
 פו ורבי': בפרי' עסקת פג-פו מז לתורה:עתים
 פח-צ בחכמה: פלפלת פז-פח לישועה:צפית
 אוצרו היא ה' יראת אי צ-צב דבר: מתוך דברהבנת
 צד כו':אין

 רבעריע כו' הקשה לפני מדה"ד אמרה א( נה,)שבת
 שקיימו בנ"א אלו כו' גלוי מי להם גלוי לפניךאם
 פב כו': התורהאת

 לי' דלימצי כו' כרעי' פשוטה מ"ט א( קד,)שבת
 מהנפשי':
 הדמעה את יפוסק מש בת מעביר פוך א( קט,)שבת
 ג בעפעפים: שיעיומכבה
 ניצול בשבת סעודות שלש המק"מ א( קיח,)שבת



 החייםלעץמפתחות ודרךהקדמהשצ
 )ופירותיי כו' משיח של מתבלו פורענויותמשלש

 כה-כו בדו"ח(קטיגוריא
 קט חכמה: לה וקורין ב( קכח,)שבת

 אמרתי מלאכתך מה בני כו' מאיר ר' א( יג,)עירובין
 כח-כט אני. לבלרלו

 כולו העולם כו' ופירשו עדו בן זכרי' א( כא,)עירובין
 קטו-קטז בתורה. ומאתים אלפים משלשתאחד

 מצלי. לא דרתח ביומא חנינא ר' א( סה,)עירובין
לא-לב
 קדירה. ציקי שהריחה מלך לבת משל א( נו,)פסחים
קיז

 אלא כו' ישראל את הקביה הגלה לא ב( פז,)פסחים

 א גו': וזרעתי' שנא' גרים עליהם שיתוספוכדי
 ולא כו' בתפלה ולא בם בם, ודברת ב( יט,)יומא

 קיט אחרים:בדברים
 אחרי' שיש עבודה ולא תמה עבודה א( כד,)יומא

 קיב-קיגעבודה.
 נז רישא: בהדי רגל סלקא ב( כה,)יומא
 אנא כגון רב אמר השם חילול דמי היכי א( פו,)יומא
 כד כו'. אנא כגון אמר יוחנן ר'כו'

 כו' חיי מפיש כו' ביוה"כ קרי הרואה א( פח,)יומא
 לט ימים( יאריך זרע יראה הסימן שכך)וברמויי
 שופט אצל אלא לילך לך אין ב( כה, השנה)ראש

 פה עטשבימיו.
 נא כו'. בתעניתא דיתיב רב בי בר ב( יא,)תענית
 קכב וכו': וידלוק לשמן שאמר מי א( כה,)תענית
 עז תאמן: אל ומצאתי יגעתי לא ב( ו,)מגילה
 קה לשעתה: קידשה ראשונה קדושה א( י,)מגילה
 מן פירש כו' משה עשה דברים שלשה א( סב,)יבמות
 כח )ותוס'(האשה
 שלא כו' מצוה כך כו' שמצוה כשם ב( סה,)יבמות
 פא-פב נשמע: שאינו דברלומר

 לז קטנה. באצבע אפילו נהניתי ולא א( קד,)כתובות
 בת"ת קטיגוריא בא דוד שבן דור ב( קיב,)כתובות

 כה-כוכו':
 כל על בא כאילו גסה"ר בו שיש אדם ב( ד,)סוטה

 לההעריות.
 גביהא רב כו' ודימונה קינה דכתיב מאי א( ז,)גטין

 כו' צקלג מעתה אלא כו' שעמא בה אמרמארגיזה
 הכי בה אמד כו' אחא דב נו' הכא גביהא דב הוהאי
 סט-עכו':

 לרפאות לרופא רשות שניתנה א( פה, קמא)בבא
 קכד)ותוס'(
 המוכסין מתיבת כו' פורטין אין א( קיג, קמא)בבא
מה
 כו' ברבים תבירו פני את המלבין א( נט, מציעא)בבא
ל

 נד וברכת. כו' הקדש א( קיד, מציעא)בבא
 מראשי קלני כו' מצטער שאדם בזמן א( מו,)סנהדרין

 נזכו':
 ס עדרים: עדרים נעשית כו' האמת א( צז,)סנהדרין
 וף'ע כו' קה"ק מבית שיצא שועל ראו ב( כד,)מכות
 עגמצחק.
 צריכה ת"ח של חולין שיחת ב( יט, זרה)עבודה
 מטתלמוד:
 לחבר נשואה שהיתה אחת אשה א( לט, זרה)עבודה
 לו קושרת והיתה למוכס כו' תפלין לו קושרתוהיתה
 מו מוכס:קשרי
 ללמוד עצמך והתקן כו' חבירך ממון יהי יב( ב,)אבות
 יח-כ שמים: לשם יהיו מעסויך וכל כו'תורה
 קיג-קיד שמים: לשם יהיו מעשיך וכל יב( ב,)אבות
 שתשיב מה ודע תורה ללמוד שקוד הוי יד( ב,)אבות

 קילאפיקורס:
 אין דעת אין אם דעת אין בינה אין אם יז( ג,)אבות
 צ-צא )ור5ר'י(בינה
 ל-לא אדם. כל בפני רוח שפל והוי י( ד,)אבות
 לדברים זוכה לשמה בתורה העוסק כל א( ו,)אבות
 מז-מטהרבה:
 ומכשרתו כו' לשמה בתורה העוסק כל א( ו,)אבות
 קכח-קכט וכו': צדיקלהיות
 לשתי כו' מהו בעבים שירדו חיטין ב( סט,)מנחות
 קכה-קכו )ורגעיי( כו'הלחם
 שחרית ק"ש אלא אדם קרא לא אפילו ב( צט,)מנחות
 קיד-קיז ימוש: לא קייםוערבית
 קיח במיתתן. צדיקים גדולים ב( ז,)חולין
 כו' לתיאבון אלא בשר אדם יאכל שלא א( פד,)חולין
 ממשפחת כו' זקן לדברי לחוש כו' מנה לו שישמי

 כד כו': ואוכלין לווין כו'בריאים
 אמר מהו, אדם של בראשו קן מצא ב( קלט,)חולין
 קכה ראשו: עלואדמה
 וצדיק צדיק לכל להנחיל הקל'ה עתיד יב( ג,)עוקצין
 נב עולמות:שיי

 רקע כמוך לרעך ואהבת קדושים( פ')תורת-כהנים
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 ספד זה אומר עזאי בן בתודה. גדול כלל זהאומד

 נה-נו מזה: גדול כלל זה אדםתולדות
 להיות כו' תלכו בחקתי אם בחקתי( פ')תורת-כהנים

 צ בתורה:עמלים
 פותח אינו בא המשיח שכשמלך ט( פ' ויעיר)מד'ר
 שלום: משמיע מבשר רגלי כו' שנאמר בשלוםאלא

נח-נט
 אלא כו' ישי אבא נתכווין כלום יד( פ' ויקרא)מר'ר

 לזלהנאתו:
 ישראל נגאלו דברים ד' בשביל לב( פ' ויקרא)מד"ר

 ושמעון ראובן כו' שמם את שינו שלאממצרים,
 לראובן ולא רופא ליהודה קורין היו לא כו'נחתין
 סז-סח לשונם: את שינו לא סו-סז כו':לוליאני
 סח-סט בנדיהם[: שינו]שלא
 יראה כו' ה' יראת חכמה ראשית ב( יא, י'א)זוהר

 ב"נ למדחל עיקרא כו' סיטרין לתלתאיתפרש
 כו': ושרשא עיקרא ושליט רב דאיהו בגיןלמארי

 יז -טז
 דמלין בסימו הא וגו' הפעם זאת ב( מט, וי"א)זוהר
 לד-להכו'.
 דעאלו כיון כו' צדיקים כולם ועמך א( צג, וויא)זוהר
 כב כו'. חולקאבהאי
 דשמעתא חדוותא יצה"ר אלמלא א( קלח, וו'א)זוהר
 לד-לה ליהוי.לא

 למנדע כו' פרט בדרך לון אוליף כדין א( כה, ודב)זוהר
 קטו כו': ופרט בכלל לקוב"הלי'

 הוה לא כו' מיכלא לי' דהוה אע"ג ב( סב, ונ"ב)זוהר
 מבי דינתנון עד כו' מזוני' דשאיל עד לי'מתקין
 קא-קגמלכא:
 עלמא מתברך וזומא יומא בכל ב( סג, וו'ב)זוהר

 פה עילאה: יומאמההוא
 שמא על צדיק דאיקרי זכאה יוסף ב( קמה, וו'ב)זוהר

 קטז כו':דסיהרא

 אלפא תדין אורייתא אקדימת א( קסא, ב"ב)זוהר
 קה ק לעלמא:שנין
 שמע[: ]בפ' הכא פקודין תליסר ב( קסב, וו'ב)זוהר
קיט
 דינא שריא תמן כו' מאלקיך ויראת א( רטז, וו'ב)זוהר
 יז-יח כו'. אשא איתכו'

 דאתעסק כו' עתך אמונת והי' א( רכג, וו'ב)זוהר
 לאכללי כו' שמים לשם כו' עלמא בהאיבאורייתא

 פד-פה נוי: דא על דא לאשדאה נוי בדינארחמי
 חסיד: חכמה דאיהו י' ועם חסד א( לג, וו'ג)זוהר

קכט-קל
 הזוהר ספר כו' יזהירו והמשכילים ב( קכד, וו'ג)זוהר
 ז-ח נסיון: צריך לא באליןכו'

 ניתיב אימת עד לחבדייא ר'ש אמד ב( קכן, וי'ג)זוהר
 ט-יב סמכא: דחדבקיימא
 כחיזרא בגוויה אזיל כו' רכיל הולך א( קכח, וו'ג)זוהר
 עד כו': דרות קיומא רוח ונאמן כו'במיא
 ולא כו'  דעתיקא שמי' )עכ"ד( א( קל, וויג)זוהר

 קח באורייתא:מתפרש
 בריתא כו' ק"ש קרו לא דא יומא א( קפו, וו'ג)זוהר

 פה-פו כו': ידענאדלבושייכו
 חד יתודא דאיהו ישראל שמע א( רסד, וו'ג)זוהר

 למהוי כו' דאתייחדו ועד אתרא יתודא האבשכמל'1
 קיז כו': חדכלא
 לר'א ר'י שאל המים, יקוו אלקים ויאמר חדש()זוהר
 כו' למשאל אנת יאות א"ל כו' למשאל געי אנאכו'
 את חטאה לא א"ל כו' טוב כי האור את אלקיםוירא
 קב-קג כו': לב"נ אזהרהכו'

 מן כו' אורות יהי והול'ל מאורות, יהי חדש()זוהר
 יקרא כרסייא ומן כו' דא מן דא אתאצלא כו'אורות
 קג-קד כו': בהבדל מנן רישאכו'

 קו בכבודך: כולו העולם על מלוך)תפלה(
 מג ישכחך: שלא איש אשרי)תפלה(



 ודרךהקדמהשצב

 צב בשי( )מובאאגור
 קל קיט רכלה:אגרא
 סה יעבץ( )לריי החייםאור
 טו יד ז נערב:אור

 מח דריע:אותיות
 קז ודעות.אמונות
 קדאצילות.
 האגור( )בשם צב סג יוסףבית
 נב מדות:בית
 עג עולם. כהונתברית
 עא מנוחה:ברית
 קג אגוז.גינת

 ידגלגולים.
 )וחביריו( עט לח לז ממעזריטש( )הה"מ דובערר'

קטז
 קרנים ראה - ידין:דן

 קד קג סה ט ב-ז משה:ויקהל
 קד יז הרקיע:זהר
 קז צה-קי פב עו סה סב ידככגלנג הלבבות.חובת
 - -- " קכקט

 צח ומקובל:חוקר
 צט צד נב מט מגחרדים:
 סגטור.
 קכט צג זהבטורי
 עת נתיב:יאיר
 ט חייט: יהודהר'

 קד קג צח אלם:יונת
 מלובלין( )הרבי יצחק יעקבר'

 צג צא פז פג עט עימז-מח
 קל קי נא יא צמח: יעקבר'
 יד י ז דלטאש: יצחקר'
 עו סג נו נ לט לח לו לד יט ז )הבעש"ט( ישראלר'
 הבעש"ט( תלמידי עוד )ראה קיח צגעט
 קיב-קיג מקאזניץ( )המגיד ישראלר'
 נח סרוג: ישראלר'
 פט ה':כח
 מ שמים:לחם

 תניא ראה - אמרים:לקוטי

 החייםלעץמפתחות

 וספריםאישים
 קיד קי עי עג יב ה אור:מאורי

 ט' גבאי: מאירר'

 פו פאפירש. מאירר'
 '(ה המיליאים:מאמד
 פח מייסרים:מגיד
 קיג עג לט ד עמוקות:מגלה
 סג אברהם.מגן

 קכט ע ח באה"ק תפא"ק )ס' מפראגמהעל
 צ פח פו כו ט-ימהרשיא:

 רמב'ם ראה - נבוכים:מורה
 יצחק יעקב ר ראה -מוף.
 ט דן:מחנה

 סט ל מרימנוב: מענדל מנתםר'
 ט לחבירת( רקאנטי מנחםר'

 צב יעקב:מנחת
 נד חמרים.מסילת
 פג לחכמה.מצרף
 קכה מפשעחארסק: סופר משהר
 הרמ'ק( )תלמידי ל )ז קורדובירו: מימהר'

 כח מאניפאלי: זושא משולם ר, . - .,~יי

 לו-לזכא-כב

 מב יי בסידים:משני
 שושנה( )לקוטי קא פ לז אלימלך:נועם

 פב יוסף:נימוקי
 נב )להחיד"א( הקודשעבודת
 קד קג נ המלך:עמק
 עו לז מאמדות:עשרה
 עב יהושע:פני
 מ לז מגדים:פרי

 קיח לפל'ח( )פתיחה הלולים קדשפרי
 כג שערים:פתיחת

 הענינים במפתח ראה - מדינוב: אלימלך צביר'
 הענינים במפתח ראה - מזידיטהמוב: הירש צביר'

 ג עולם: יסודצדיק
 )וקבלנו( יג מרבותינו( )קבלנו ז וגדולים:צדיקים
 צדיק בשם )שמעתי כט מרבותינו( )שמענויט

 )קבלתי לט אחד( צדיק בשם )שמעתי לדאחד(
 שבדור( אחד מצדיק )שמעתי מא וקבלתי(מרבותי

 נ שם( אנשי ראיתי גדולים אנשים )ראיתימה
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 סב קבלתי( קבלתי )אני נד מרבותי()קבלתי
 )שמענו קא מרבותינו( קבלנו מרבותי)קבלתי
 קיד מרבותינו( אצלינו )מקובל קב הצדיקים(בשם

 )ידוע קכח מרבותינו( אצלינו )מקובל קכד)קבלנו(
מרבותינו(

 טו יא-יב ברמה:קול
 קטו קו נב יקנה.
 ט ה ידין. ודןקרנים
 קיט צהרא"ש
 קיא גראב"ד.
 קכח קיד נד נג מג יז חכמה:ראשית
 לח ישרהרגל

 קט קג צה צג פג פא פ עת נג לח כג יטרמב"ם
 קכד קכג קכא קיא)במפרש(
 צח )וחביריו( פ עח לז יד גרמב"ן.
 צה סהרשב"א.
 קג צח אמונים.שומר

 עח מז זשל'ה:
 כח )ורמ"א(: ערוךשלחן
 קו קד קג קא צט צח עדן: גןשער
 קיז היחוד:שער
 רמב'ן ראה - הגמול.שער
 צג נח כא הקדושה.שער

 צא אורה.שערי

 מ ציון.שערי

 עב כהן.שפתי
 מ שור:תבואות
 עב יוסף יעקבתולדות
 עט דבורה.תומר
 עט עו סג נט לד יט ח ז הבעש"ט:תלמידי
 קותמונה
 קכח קיח נב מט כט כגתניא.

 ז הלןתשובות
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