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רתש״ע חיים ע״י פ ס

י ר ץ פ ר א ה

 רנהורא עסורא קריעא בוצינא ופרישא חסירא ישראל תפארת גאון ארמ״ו
ם ״ קדושתו שם כבור וחוצות לארץ המאיר אור ח נ ר מ ד נ ע  מ

א כער׳״ק היה ישיבתו מקום אשר זצוק״ל ^יי׳יי כהרב ' י ר כ ■ תוב״ב ט
ל כצלו למסתופפים ןשכת שבת בכל ?רשו רברי והמה  הרב וקבצן החכמה #

 , תוככ״א קדישא דארעא סי״ד זלה״ה זוסמן אלעזר כמ׳ ה^]יד כתו״יר המופלג
 מכדרין שמעתתי׳ שיהי׳ ובברי עינינו אורו הוה המעט ״ומן לידינו הניע ״ד^מנו

 ־ ביום אשר ד״רבר נתגלגל רדל וכפי׳ עולמים באהלך אגורה דהע״ה כבקשת בעלמא
 י סגוכלות אשר הק׳. דבריו להרפיס התחלנו לשרשו האור ונעלה הק׳ ארון י הלקח

ו י׳^יץ כל יאירו אורו נ פ ר י צ  המפורסם הקדוש הרב של ד״ק* שמצאנו מה לוה ו
 י ספ׳ והוא סמעוריטש ׳בער דוב מ׳ רשככה״ג המפורסם הקדוש כהרב אברהם מ׳

 עלינו ינק הק׳ הרבנים מירכיס!.וזכות דווטר כי.איירי המקוה כוונות עד כראשית
.אמן בימינו במהרה צדקינו משיח לגו ויגלה לנו ויעמוד ;י .י.

כמש״נ

כקאפוסט

■ י ו י י Vנ

דעמ-י׳י ^

ץ פרי והי נשכת ר א לפ״ק ולתפארת ^גאין ה

!ף^^ול־^׳וו—ר!1
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P:ב יי•ן־זאודץ
' עציג1ןך1-׳ה.«ו0^ילה,הק מורפ5 העוסק כל וזהו נדח
טוק. pמגאילייד-רי^^עש, פי גמה- חסד של חוט

ש ^ י  ?עדןן־ אלקיסעגן הנ4וזסגויטנ העולמוח בצמצוס החסד אה׳המאוי׳ הגדולים המאורות שני את אלקים ו
ק ואת׳המאו׳ היום לממשלת הגדול ק אלקיה^ ה!, חסו שצמצס,-עולאד אלקיס ה׳- ויטע־ פי׳ מקדם- לממשלת׳ ה

ע גן; הלין רחמיס.למדת שיתוף האציל שהשי״יג ידוע הנה כי■ . הכוכבים ואת׳ הלילה  ץ.שמסחילה-הו<ם^7נ
קי ״אק וברא.יש העולמות המשכה, והיינן נסצמצם,למלר ואיג״כ בהשגה, שלא תענוג יעשה שהצדיק כדי היה ועי

̂׳ש למדות מ?ינ׳ לך ע״ה ד״ה. פמ״ש להשי״ת המלות כל ויכניע אי״ז מי״ש gn טתעךין, דיניף למונה, והכ•0 כמ
נעשה,-הטשכה,שהןא,גימללשו{.גו כ שהוא־ מבינה ג״ן נמחקים יהיו ואז לשרשה המלות כל ויעלה הגדולה ה׳

 מעשה שמיך אראה כי ע׳׳ה דה״מ שאמר וזהו בשרשה
 תזכרנו׳ פי׳ אנוש מה כוננתה אשר וכוכבי׳ ירח אצבעותיך

 שמות שני הם שמיך אראה׳ כל פי'' תפקדנו כי אדם ובן,
ה כי־ אדנ״י• הוי״ה.  קולס,- העילות׳ עילות• על מולה, הד׳
העולמו׳ אצילות אחרי על מורה, ואדני עולמו׳ אצילות

צ עולמות שצמצום, ספני חסדיס•  הגדול,וזסן. בחסדו. הז
 במדריגכנ עדיק׳ שהיה האלמק-פי את, לעבוד אק ואדם
 אלם. םגשה. מלכויצ שהנא למדובג כשבא ואיז;׳כ אי״ן

 שהואג התחתונה למדריכה׳ וכשבית א^ד’ היה ומתחילה,׳
ח, מן יעלה ואד וזהו אדם נעשה מל?ות־, א ם וגעשה ה אד

ח כל אדון כמש״ה א  פי׳ ברא נרא^וג^ וזהן האלמה. פני כל את• והשקה ואז׳ למדריגה ממדריגה צמצם והשי״ת ה
^ כמו היק-בנריאויג ברא צמצים קודם בראשית השייה׳ כי כוננת אשר וכוכבים׳ ירח טונין לד׳ שבא עד רי  הנ

ח שלימו׳ לשון פלוני שבא עד למדריגה ממדריגה נמצס■ פי׳ הירח את מיעט א ה  השני<ה, וזהו ונהו תוהג היתה ו
 היה,. שלא לפי. בירד יהי. אור יהי. אלהיס ויאמר ואח״ה קודם כי הירח מיעוט וזהו הגשמי■ עולם העשיה, לעולם

ק היה ולא דל לפני שוע ניכר היה לא אז למדות■ שבא  ועול. המשכה לשק שהוא• בוא׳ו ויהי■ אור ויהי. נקודה רק ק
 שימגלק. היה, הבריאה ש,עיקר לפו י״ג הוא וא׳ו■ שמספר וקט[ גדול נ^שה למדות וכשבא בגדלות הכל היה רק כלל
 ו,הבן•, העולמות תיקון הי׳ חה. דרחמי. מכילן י-״ג המדיה ויעלה, אי״ן מי״ש׳ יעשה שהצדיק כלי למה כך וכל

■ . ' שהצדיק כדי יש פי׳ אנוש מה וזהו כנז׳. לשרשם הגשמי־ים
/ על בא ק ובהיות הכל יעלה ואז מ״ה למדריגות יבא ר ש ר ח פ , נ
הי אז• כי פי תזכרנו כי• תהו העולמות לכל חיות ידו א . י ב ה  Jcטרין זית עלה והנס עלב לעת, היונה אליו־ ו

ם כי■ בפיה,: מ״ה במדריגת שהוא כיון פי׳ אלם ובן זכר במדריגת להיות שהתפילה-צריכה ידוע הנ
לבינם לשרשה הדיבור- להעאת שצריך פי׳ הלב מקירות לפקוד ראוי הפקדנו כי ואז מ״ה מספר אדם נקרא אזי•

p מתערק דינק דמינה■ שמעטתי■ על כפרה עלי הביאו בגמרא שאיתא חהו אותו n ליבא בינה■ הלס קירות JD0 ־
ת נקרא הדבור מן למעלה המדות כל עלי הביאו פי׳ הירח• את  תפלתו יאז הטדג כל מתכנסים ששס הכנסת גי

ם קכספם תהו המלות כל נתעלו גאז נשמעת על כפרה יהיה ואז בשרשם נמחקים יהיו יאז לשרשם ם ע ת מ
^נלות'לשרשם נכסף, הדיבור פי׳ ה׳ לחצרות נפשי בשביל היה העולמות אצילות עיקר כי כנ״ל הירח מיעוט

 5ג חצרנק שנקראי.ס וביצה- סכמה שהם להמשכילים פי׳ הגדולים המאורות שני- את אלהים ויעש וזהו זה
ח  b נתעלו ואז בתכמם ה׳ כמש״ה בהם נישרה שהשי״ת כי העולמות אצילות קידם גדולים שהיו המאורות אי
ת שני רק כלל קטנות היה, לא צמצום קודם  בסכמם הבל בזנהל כמ״ש התחתוני שבמדריגת המלות גלולי׳ מארו
: הנצוצנת נתעלג לתכמה לשרשם כשבאץ פי׳ אתברירו כמ״ש למדו׳ ובא נחצמצם וכאשר ובינה חכמה שהם

א ממערק מנין דמינה בזוהר אל אל טיננג ובשרי לבי נזסג נופל והרע שבה קדושות וקטן גדול נעשה לעשיה ג
מי אותן לעשיה ובאו שנתצמצם אלקים ויעש וזהו  אל אל עיננג תחתוני׳ מדריגות שמא נשרי אף פי׳ חי ה

ת ת וזהו הגדולים מארו ן על רנת אלסי׳ ויעבר חהו נתעלג פי׳ חי כנ״ל הידועים הגדולים המארו אי שנפעןךל ה
ןיוק נתחי כמש״ם יעקב מדת רוח שהוא רחמים מדת הקטן המאור ואת היום לממשלת הגדול המאוד את

ם מדריגות על יעקב שהצמק כדי קיה הבריאה עיקר פי' הלילה לממשלת ח ?נל חהג שבאלצינת תחא?י ל  , ה
בגמרא דאימא פי המים נישובו נדת ממנו ידת לא כי וישבור שיתלוק פי׳ לילה חצית, יזהו הלילה על ימשול
א הלילה ס שהס• שהמים פי נדו?ו דברותחק ׳ ומעלה הליל׳ אח וכשמשבר לך להודות אהום ו די ק  דוי שקיו מז
א א למדריגה ובא ה,מדות א רגתחק תהן לגבורות ?תהפכו מהם מקבלים המבול אח שצמצם שמה מבין מ  ו

ס קם וממילא חיות לקבל ממי להס היה לא ד״ל ח״ס שהשי״ח «שצי הגדול בחסדו הוא העילמות _ מי ל  אי
2עולכ וסוד צדיק גת ע״י רחמי כשנתעורר אח״נ ממני ידת לא כי פמק״ה התחתונים מדריגות על וחס x  5® J=
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'יי.

kכל שהעלה פ?׳. מ״ה' ’כ״א לחכמה^שהוי! הכל;לשרשה־ 
c הכ״ח M ה' דלית מה במדריגות שהיהי ע״י  לי

 וכשמכניע צוי1 לן־^ליהגדול׳ מגרמר'כ{וס"כמ״ש'
אז' בעולם אלה^ת השגת .^דמביא _להש^׳ת ^^המדות כל  ו
 וכמתקיסבשרשם■ וכלהניצוצרנתעלו וכו׳ ■לפנילתלך ,אש

ס הי ל א ^ ל ע סי ק שנפלט מ ת5כ ^פי; רו הגבו ״; , שהיה ע
רל;  תעו שנ ח ח עליהארץע׳׳י ראמייס ח  ’התגלות \הביא ג

ש^פנירתלך' להות6  ׳ עשרה כנ״ל'תהו' ויכו׳' בעולם')אזןא
ר ^ו פנ׳ ^ ס ^ עי ^ ם ד א מ ת; רו  מהפכים״כל‘ היו המבול דו

ם ^̂^̂ת הסןהרעי ש' ה לא לכך לדיךע׳;י,מע ם' הי ה ל
■׳’יפי תיבת לך עשה הכל^וזהו תיקנן yונ חרא

 י ושלישים"תעשיה שני;ם ^הדבורלשרשה׳מתחתים"" שתעלה
 עבירה של שפלים דיבורי; מדריגות בדבואיש^לשה פי׳

 פי׳ שניי''לדורי זהו של׳רשות ^לזב^דבורי״ם לותוזיס וזהו__
 בדחילו מיצוה של כך"ודבורים “מדברים אדה" כל^בר

 לשרשה'זהו' הדבור ורחימר״שהס/כנפים״שבהם'נתעלה '
 ■ ע״רהכנ׳פים'לחכמה שמעלה"הדבור לאדם;פי׳ עליונה"

 בדבוריס,השפילים'“אדם'אך'אף מספר כ״תימ׳׳ה שהוא
 שנפל■ אך הקדושות מדות מז׳ מרה איזה שם צריך'להיות

 מעלה המדות"להשי״ת'1ש'מכניע'כ ע״י בקליפה-יוהצדיק
 תיקן ונח להשי״ת * תחתונים שבמדריגות׳ המדות כל

ה צוה.ה׳ כאשר תינ  מעל התיבה ותרם הדבור'וזהו ונ
ת א ת’הדבור שנתעלה פי׳, ה ציו ר  ^לה"תולדות וזהו (’א

 היו ומה צדיקים'מע׳׳ט נח'^לפעש^קאתולח^הס''של
ת  בעולם' ושלימות מנוחה שהיל^ליא פי׳, ־נת; הבלדו

 מנוחה למקום המדותי^לשרשה 'ע״י,'שהיס/מעלה,;כל
 והרע בשרשם ואז'נמתקיס'’ דינק'גלל ששס״אי[ ושליקוית׳

 שהיה'מקשר תמים צדיק איש וזהו והניצוצו׳יכתעלו נופל
 לשון תמים התקשרות לשון‘ כל'המךות־'לשלימו׳'-'צדיק

 בדינין שפילות המדות^שהיו'במדריגות ״כל שלימות^ואז
 המדות מכל חיות׳ לקבל ;כולים והיו, לרחמים' נתהפכו

 ועד מא׳ שהוא‘לפי את הצירופים'שנקראים וזהו'א״ת
 המשכה נתהפךלרחמיס"ונעשה שהיו׳בךני׳ האלהי תי״ו
 שהיה ע״י הי־ והכל לשק'הליכהזהמשכה התהלך וזהו׳

 כל שהיה'מעלה פי׳ נח 'חהו למנקזה כל'המדות מעלה
 התהלך לפיכך מקוס״מטחה"ושלימות ״לשרשם המדות

 _פי׳'שנתעלה אליו"היונה ותלא וז.מ *המשכה’ נעשה
 יונה"אליו שנק׳ הדבור היה"מביא הצדיק יהגא ־ הדכיי

 כל מכניע שהיה ע״י הדבור _מעלהל היה3י̂י ללשי".?
 הניצוצות ומעלה הקליפות משבר להשי״ת״והיה המדוח
 שמן איתא'בגמ׳' כי' זית ■עלה והנה וזהו. 'בקליפה ?זהיה

 מן למעלה שהוא הכמה לק׳ שק ^פי. לזכרון ̂ יפה זית^
ץ א'! הצרופייס אין ששם לזכרון יפה וזהו כלל.' י

ל: שכח^״^שהוא ב א א; צ מדי ^ > סי ת ̂ מ  עצמה:קשה הזי
 דין יש[;^ם,עדיין בקליפות כשהחכמה"עדיין לשכחה־פי׳

 '7לחמנו;אא;הזית^צר צריך לשכחה"לפיכך לפיכך,!קשה
■Vהניציצו^להע׳^נת שהם הקליפ׳'ולהוצי׳־משם',הש<^ שגר 
ה ^ע״י לשרשם י מהו ח שהי׳'  'ביראה ותפילה בתורה דבו

ה הפה, מוצאות ה׳ ע״י ד בדבור כונתו וזהו ובאהבה'  נז
ה וזהו הניצוצות! !;__הי׳'מעלה.נל : תיקון הי ח ״' ׳ נ

ך! ן1ו י מ ה וגו^ צדקה לו ויחשבה ■בה׳ ^ הנ מהי ו ע' דו  י
ה שאמר‘ ״ • ך י; יי - מ ל  ■ וקם צדיק שבע'יפיל המע״ה" י א

ת כל מכטע שהצדיק פי׳  "מגרמי׳’דלית,לי שפילות המלו
ק כלום ר  ה׳־ לף ע״ה ד״ה כמ׳׳ש "השי״ת לכבוד הכל '

ת ועי״ז וכו׳ הגדולה שג ה א ש' ב א אז תו מדו ה תבכל הו  אל
כמו. צדיק יפול שבע׳ והניציצות׳נתעלו-וזהו תלך‘לפניו

 ע״י ומשפילם משגר מדות׳יהשפילות שכל'ז׳' פי׳ יפיל •
ת ת' שמביא'השגו עלו ועי״ז במדות' אלהו ת נ ם' ק  כל ■ ו

 מאין יש ברא שהשי״ת הבריאה עיקר הי׳ וכן הניציצות
עלה' ׳שהצדיק כדי ת'וי שמיו הג שבר'  כמ״ש לשרשה הכל י

אלא לא העולם כלי בגמךא'  הוא *והכל לזה לצוות נברא'
כי י ביראה שלומד ע״י״״התורה ה' הג א  הדבורים בכל ו

 הוא ובאהבה ביראה וכשמדבר מדה איזה להיותי צריך
א המדה מעלה י ה' לפיכך' לשרשה' ההי  תחילת׳הבריא׳ הי

ת'דרכו׳כי שנקראת התורה־ בשביל שי א הכל רא  ע״י הו
הי הו' ז ו ה' ר תו ת ה  המשכה החלת פי׳ דרכו. קנני-ראשי

ת של' עולמו ה י בריאת' התורה הי שביל'  לשין הוא דרך 'ב
ם קד ה' שכ מ מפעליו ה אז'’' קר פי׳ מ ה. הבריאה העי  הי

 מאין יש שהמציא שליהשייה ׳מפעליו׳ *בכדי״שייעלה-כל
 פי׳ לקדם'מאז ויפעליו שיעלה מפעליו לשרשה׳וזהו'קדם
ע״; ה" על מ ך'  אל וזהו מדות השגו׳יאלהות׳בז׳ שמביא אי

רדתי 'גינת ^,י ת'-הפרחה ,אגו  דאיתא ^*הגפן׳פי׳ לראו
ק'נקרא פי׳ דלים' גומל דלי״ת" גימ״ל י בג׳וירא  גומל הצדי

ת השגות'׳ שמביא דלים במדריגו ת' בז׳ אלקו ם'  התחתוני
ת ח  גינת אל יזהו כנ׳׳יל הטציצות נתעלו ועי״ז הגשמים מ
 ע׳־י הגשמים מדות נןשורבז׳ עולם של אליפו פי׳׳ אגיז'

 ’ז גומל עולם של אלופו אגו״ז וזהו גימל הנקרא הצדיק
ע״י הכל1 מדות א'' הו  הפרחה וזהו יתעלו שהניצוצות‘־
ק ג  שנקרא״גפן מלכות .'שהוא הדבור שיתעלה' ' כדי ה
 שריגיםיי׳וזהו.-ויחשבה שלשה ובגפן במאמר בזוהר כמ״ש

א'גומל הצדיק כי לו,צדקה ׳ שנקרא'וא״וידלית הו  לי׳ פי׳'
ה ת יכל שמכניע כלום מגרמי  רק ואיטי להשי״ת המדו

ת שע״י המשכה וא״ו שג ה א׳  השכי^■ ואץ' במח׳ אלהות ג
יו״ר שהוא החכמה בחינת נמצא"'שי מיו״ד למטה יורדת

I במדרגות .י .
#

ז

i : '̂ ̂ ייי



הארץ פרי■

r

■ ̂ ̂ ׳פמו̂י גימ״ל צדיק נקרא לפיכך במדרממ״׳התקאיניס
^א וא״ו ש n/ ;- ־,; ■־ ר למך^יעןת: חכמ,- התעלה גומל.דליס ייד^כ l& n s w  11J ־ " 'ח ;  ־״ ;׳ י ך

ל חכמה שהיו״ד׳שהוא ה״א הי׳ מן ונעשה ^הס^גןגלות־־ ״ ן ר לכסיכל המול שנאמר מנין מקום באותו מילה א
 ע״ד הוא הענין ■וכי זכר שהוא מקום זכר : ‘ י׳ פי׳״"־ יחיה' באמונתו צדיק כי והאמקיגה׳ וזהו כה;1בא־^)ן

 ארז״ל■ ע״ד והוא צדקה. לו ויחשבה בה׳ והאמין הפסוק מביא^ ע׳׳י מני׳ פטי אתר דלית מאמין שהצדיק •במה
ה' כמו יחיה באמונתו בעולס'-וזהו אלהות השגתי־ חי  כי יתפלל מקוס'^ואח״כ שבחו:של יסדר"אדס לעולס י
.האמתי הדבקות שהוא תפלה הנקראת היא השכינה שמתחלה צדקה לו ויחשבה ועיי׳ז בה׳ והאמין וזהו שמחיה

 הענין ודקות טעס. שוס בלי האמונה העליוןע״י ברצון ‘חלק שצעולס צדיקו צדיק שנקרא הניצוצות פי׳ צד היה
 אלהיס הולכים הנחלי׳ כל כמאמר הדברים בהמשך יתבאר י חכמה התגלו׳ מביא וכשהצדיק בדלית היה ממעל אלוה

 הס שם הולכים שהנחלים מקום אל ימלא והים'איננו י הניצוצו׳ כל נתעלו ואז לשם בא שהיו״ד ה׳ נעשה בעולם /
̂לשרשה ד‘ ־מן נעשה ואז :! ר  כלוסכ״א מגרמה לה לית השכינה כי והוא ללכת. שביס ■ כשהיה בתחילה כי קוף הי

כידוע. מקים של שבחו המדות'שהם דרך אליה הנמשך הניציצו׳ וכשנתעלו עשרה קטן מספר היוי׳ד היה דלת1
ה כי א״א ית׳ בו לדבקה חפץ כשהאדם לכן ' וזהו מאה גדול מספר מהיו״ד ונעשה גדול לתענוג בא ■ד ע״יתפלה א
( יבא בזאת היראה שהיא השנינה שהיא ובהיות ק״ה צד נעשה צד בתחלה שהיה מה ק״ה צד | אבל הקדש א

של שבחו לסדר תחלה צריו־ כלום מגרמה לה מדלית גדול׳ להשגה זה ידי על בא הניציצו׳ מעלה כשהצדיק ̂_כן
חזי אומרת והשכינה אליה לעורר בכדי כנז״ל מקום שמקבל לסיכה לצדיק הם והניצוצות גדול תענוג "וגס*̂ 

את יבין אל־הדביקות לקמךוכשמגיע אתינא ברא במאי שמיס קינה עליון לאל אברס וברוך וזהו מזה. תענוג
הריח ולא טעם לא השיג לא עדיין כי באמונתו זאת אדון להקב״ה וקרא אברהם שבא עד. גמ׳3 דאיתא וארץ
וכבודו כלל בה נכנס ולא קצהו ואפס מנהו שמץ בהשגה וזהו בארציות בעולם אלהות. השגות מביא היה שהוא
כל אחר האמונה ע״י ית׳ בו להתדבק לבד אמונתו היא מלכות מדת שהוא הארץ אדק'.כל כמש״ה אדוני מדת
בו יכולים אינם השגותיו שכל שהשיג והשכלים העיונית אדנותו ניכר. בארציות שאף פי׳ וארץ שמים קונה וזהו

־ב״ה א״ס הוא שהרי ית׳ השג׳ מביא שהיה ע״י פי׳ צריך גיגן עליון׳אשר 12 וברוך ■ רק אינם השגותיו כל אבל .
מנהיר מגריל האמונה וחוזק האמונה התחזקות פעולת המשכה לשון וברוך וזהו הקליפות משבר היה בארציו׳ ■

כלום מגרמה לה לית שהרי יותר ית־ שבתו סידור ומזהיר הקליפות נשבר ואז בארציות אלהות שנישג עליון אל
מביאו יותר ממנו במופלא מקום של שבחו סידור וגדולת :ונתעלו צריו סביב ותלהט תלך לפניו אש כמש״ה והצרים

א ב ש שהיא עומדת לעולם והארץ יתירה ותפלה הדביקות אל קנ״א שם שהמקוה׳הוא יכוין 'אל׳המקוה כ
הוא וכן כנז״ל בה׳ והאמין ית׳ בו השגה שוס ̂בלי אמונה אל״ף כזה ההי״ן במלוי אהי״ה דהיינו

 כל חהו .מקום של שבחו אדם יסדר לעולם לעולם'וזהו ועיקר מק״וה כמנין קנ״א גמטריא ה״ה ירד ה״ה
הולכי׳ שהנחלים אל.מקום וכד הים אל הולכים הנחלי׳ ’ בעצמו הוא בו טובלים שאנו התחתונה שהמקוה יכוין
ס שם קנ״א שם ויכוין א׳ פעם ויטבול השתלשלו׳ קנ״א״ע״י שם  החילוק במדרש איתא והנה כנז״ל. ללכת שביס ה

של לאוהבו דומה נח משל עפ״י הוא לאברהם נח שבין אגלי׳א שם יכוין ואח״כ המיס תחת י שהוא בשעת כנ״ל
 גבור אתה הפסוק מר׳ת היוצא הגבורות שם שהוא

 יכוין ואח״כ הנ״ל שם ויכוין ב׳ פעם ויטביל אדני ,לעולס
 ונעשה ד׳ מא״ג נעשה אגל״א שמשם 'ויכוין • אל״ד שם
 יטבול ואח״כ הרל שם ויכוין ג׳ פעם ויטביל י אל״ד שם

 השני ישליב המיס תחת ראשו ׳ שיהא’נשעה ד׳ פעס'
 ויכוין ה ה ד יוד ל ה ה א אלף כזה ואל״ד שמותיאהי״ה

 הוא השם'הזה בתוך שהוא עבורו שמתפללי׳ הדבר את
 השם את וישלב ה׳ פעם ויטבול כנז״ל אותו שיעלה נמתק ן

ה ה א כזה פשוט‘ אל״י השם עס פשוט י ̂*■אהי״ה ד  לי
 של עליונה מדריג׳ אל שמתפלל הדבר להעלות ויכוין

 מצאנו ע״כ ג״ורי'. ורחמים חסד הכל נעשה ואז הבמה'
רי ’ * ב ד ■׳■ י הנ״ל: מהיד׳א הרב של קדשו ' r '

־

 דומה ואברהם לו ומאיר בא והמלך באפילה שיושב מלך
 מאיר שאתה עד המלך ואמר למלך להאיר שבא לאוהב

 חהו צח הלשין ע״ש איר במקום ותאיר תלך באפילה
 בלי באמונתו הי;צדיק“נח כי הוא והענין לך. לך שאמר

 לי. האיר והש״י במעשיו תמים והיה עיונית השגה שוס
 עיון עפ״י בוראו את הכיר שנים שלש בן אברהם אבל

 כל ואחר והשכל בינה בדעה וגדל הולך והיה והתבוננות
 התהלך כמאמר לבד האמונה שהיא במעשיו תמים היה זה ,

 כי אח״כ: תמים והיה המדות מן למעלה שהוא לפני
הואא״ס בו ההשגה  האמתי והדביקות וההתקשרות ית׳

 כל התקשרות משל ע״ד לבד. זו אמונה ע״י הוא ית׳ בו
בעולם ואפי׳ אמונה ע״י ג״כ המה בזה זה העולמות

השפל

1
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הארץ פרי
א רוחכשנני נתת לו אדסיש ד״מ השפל הו שוס הקקמכירשהו  הנגראיסהמשפיע^ע לכל ית׳ שכינו החילוק טעס.וז
״ י ■ לו יש אעפ״כ שכל שוס הנער שידע נפרס אייו ת: ח נ

 כראשית כמאמר טלס העולמות כריאת היתה עד״ז וק
 ליוצרה לפאר שידעו ראשית שנקראו ישראל כשכיל כרא

 כמאמר ית׳ שעשועיו כל וזהו .מלכנו אכינו לפניו וקראו
 וזהו להניק, רוצה פרה לינק רוצה שהעגל ממה יותר

 מחכירו הגדול שכל לעולס עילס כל שכין ההתקשרות
 יותר חעניג מקיל ובהשפעתו לשתחתיו להשפיע רוצה

 כלל לנמשל דומה המשל אין איל .בקילתו מהתחתון
 היא הכריא' וטבע זה וסדר באופן נבראו אלה כל שהרי

 א״ם העילית כל עילת ית׳ הוא משא״כ זה התקשרות
 שייך אין הנ״ל הבריאה טבע וגס הכל את הנורא נ״ה

 ברא הוא שהרי כלל הנז״ל והתקשרות תענוג שוס בו
 בכל קיומה חפץ בלתי כי רגע בכל אותה ומקייס הטבע

 מה א״כ בטילה וממילא היתה לא כאילו ית׳ ברצונו רגע
 חפץ אס כי אינו זה להשפיע ית׳ מאתו ההתקשרות הוא

 ברצונו המוזכר: ית׳ ברצונו כשעלה כמאמר פשוט ורצון
 איל ומתענג תמיד ומשפיע מקייס וברצונו תחילה ברא
 ז״ל הרמכ״ס והנה זה. ההתקשרו׳ יכולה השג׳ שוס אין

 כי והאמת המתאו׳ כת להתיש מילה למצות טעס כתב
 ברומו דברי׳אמתיסהעומדיס קדוש מפיו הוציא ז״ל הוא
 והטעם שהכוונה וכמו .בהס כיון שלא אע״פ עולס של

 ומצות תחילה ערלה בכרס הוא כן המילה ערלת בחיתוך
 הראשית כי כו׳ קיץ בטרס כבכירה כמאמ׳ והענק .בכוריס

 היותו מפני רק והחביבותהוא חביב דבר הוא והתחילה
 ואהוב חביב להיותו ראשית לכל דרך שכן לבד ראשית

 מן .לעולם עולס שבין וההתקשרות התענוג שהוא מאד
 הוא נק׳ שלאחריו אל וממנו אחריו של אל הראשית

 בו וההתקשרות העבודה עיקר חבל לעולס: וכן ראשית
 •שאין השגות כל שאחר האמתי הדביקית להשיג ית׳

 הנבראים מכל חוץ ית׳ הוא שהרי בוית׳ השגה ההתקשרות
 ההתקשרות מטבע וחוץ והאהבות החביבות מכל וחוץ

 בו הדביקות אכל .הכל את הבורא הוא שהרי הנז׳ל
 וזהו ותאוה חיבה אהבה טעס שוס בלי לבד באמונה הוא

 חתומים שאנו מילה מצות כי המתאוה. כת להתיש שאמר
 צריכה הדביקות שהוא נשמות ומוציא המוליד באבר בה

 .לבד האמונה ע״י אס כי המתאוה כח להתיש להיות
 ואמונה אמת חותמו המתאוה כח שהתיש מיל׳ ובמצות

 ההתקשרות כדרך טעס השגת שוס בלי בו לדבקה ית׳ בו
 ההשפעה תענוג טבע מחמת לעלול מעילה העולמות כל

 טבע בו שייך ולא הטבע אדון ית׳ הוא א״ס שהרי כנז״ל
 ית׳ השפעתו והתקשרות הדביקות אבל הנז״ל. תענוג
בלי להשפיע הפשוט ברצונו האמונה אס כי אינו מאתו

 היותס התענוג בהשפעתם מקבלים המשפיעים כל שהרי
 הטבע אחןי הוא-ית׳ משא״כ .הבריאה כטבע משפיעים

 b לכס׳ המול שאמרו וזהו .משפיע רק כלל מקבל אינו
 כללבהתיש מקבל ואינו משפיע רק זכר שהוא ממקום זכר
 כלל טעם שוס בלי כלל ההשפעה ותעטג המתאוה כח

 וכמאמר יו״ד. שהיא עליונה בחכמה מתקשר הוא ובזה
 .טעם שוס בלי ואפס מאין שהוא תמצא• מאין החכמה

 שאמר תהו ואמונה. אמת חותמו הס כזה זכרים ומילת
 . אחר שהשיג האמונה שכל צדקה לו ויחשבה בה׳ והאמין

 •' למדריגה אם פי השגה לשוס חשב לא והשכלים העיונית כל
 ’ בטלים ההשגות כל שהרי צדקה.. אמונה שהוא התחתונה

 עפר-^. ואנכי שאמר הוא• אח״כ שהשיג ומה• ית׳. כנגדו
 השפלות שהוא- עליונה בחכמה התקשרות שהוא ואפר.
 אמונה והשגת . תמצא מאין והחכמה כמאמר ואין כאפם
 ■ הדביקות והשגות׳ והעיונית השכלים כל שאחר כזו גדולה
 להיותו עצמו שפלות מחמת• ואמונה באמת יאמק שמשיג
 טעם לא■ בו אין השגותיו כל בודאי ואמר עפר בעיניו

 לדבקת יחיה ובאמונתו .כלל דביקות שוס ולא ריח ולא
 אבי בת אחותי אמנה הנקראת היא זו אמונה ית׳. בו

 אס כי נשפעת■ אינה זו אמונה כי אמי. בת לא אך היא
 תענוג שמקבלי׳ אמצעי׳ עולמית שוס בלי בעצמי יח׳ מאתו

 והמבק כנז״ל. רוצה שהעגל ממה יותר כמאמר בהשפעתם
 מוזכרים ולכן ית'. בו הדביקית הוא זו באמונה ולכן יבין

 צדקה. לו ויחשבה פסוק תחילה כסדר המדריגות בתורה
אחותי׳ אמנה וגס פסוק ואת״כ ואפר. עפר אנכי ואח״כ

:ע״ש היא אבי בת

ויר>ו פרשת
ש ר ד מ  תעשה אדמם מזבח כתיב נפחא ר״י פתח ב

וזובח מזבח עושה אדם וכו׳ עליו והעלית לי -
 אזכיר אשר הו«קים בכל עליי נאמ׳ ושלמים עולות עליו
 א״ע שזבח אבינו אברהם וברכתיך אליך אבא שמי את
 בהקדי׳ הענין ויתפרש .ה׳ אליו וירא שנ׳ זהו כ״ש לא

 הוזכר למה א׳ .המפרשים דכירי דאדכר תמיהי תרין
 יצחק הנסיקע״ש הוזכר אברהסולא ע״ש העקדה נסיון

ם הדברים אחר ז״ל ית׳וכפרש״י אליו נפשו את שמסר  ה
 לשמו א״ע שימסור יצחק והשיבו ע״ש ישמעאל של דבריו

 באור אברהם נסיון במקרא הוזכר לא למה ׳3 .ע״ש
 מחבירו הגדול כל ז״ל מאמרם ידוע הענין אבל .כשדים

 בכל עציו מתגבר אדם של יצרו ואמרו .ממנו גדול יצרו
 רשע צופה שנא׳ לו יכול לא עוזרו הקנ״ה אלמלא יום

מאמר והנה וט׳ יעזבנו לא ה׳ להמיתו ומבקש לצדיק
̂ בעל
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הארץ ;פרי
 שההתנגדו׳ יש כנגדו נמר לו פסו^אעשה על עקידה •בעל
 אלקיס עשה לע״ז זה את התנגדות הנמר-שאלמלא ־הוא

 היה במ״א לפ״ד או .ועונש שכר הבחירה הי׳(ביטול י
 תענוג לסמל יכול היה שלא ■או .כידוע התצגנוג -גיטול

 כללא ׳ההתנגדות שהוא ברצואזשוב לא ־אס השגה של ’
rעשה לע׳׳ז א״ז והעבדו׳ ההשג׳ גודל ערך לפי מי■לת׳ 

ק ומחשב׳ ־הביטול  קטנו לפי הקשן להיפוך ׳מהיפוך ת
 במה אבל - .הנ״ל העזר אל שיבא בכדי גללו לפי והגדול ,
 ע״י ׳הוא העיקר ח״ו בהתנגדות ־מנפילתו ננמר ־הוא ’

 • כלל וסברות טעס ׳שוס בלי ופשוטה •הגדולה סאמונה ,
 לשכנגדו. נפל כבר שהשיג והעבדות השגה באותה שהרי »

ה ■* א ךיי .ופשוטה־בחזקה הגדולה באמונה להתחזק לכ
 היצה׳׳ר. יוסנגד בכל אדם י לכל עוזר העזרשהקב״ה וזהו 1

 ועל .ית׳ בו להתחזק זו האמונה r>b לאדם בהשפעתו
 וטוב צדיק יתורךקושית ׳ובזה .משענתו על יקוס ידה ^

התנגדו׳ לפעמי׳ יודע ה׳ לבות בוחן שהרי לו. ורע צדיק לו
 ולא בה לעמוד ■יוכל שלא יא׳ ועבדות השגה לע״זישל א׳׳ז
 באמונה ולהתחזק התנגדות באותו ׳מנפילתו קוס יולל

 וע״י להטיב או להרע למכתו רפואה לו מקדים .ננ״ל’
 לא עצמה שההתנגדות האמונה.׳או תתחזק סיבה אותה

 שהס העוני או י ־היסוריס מחמת ׳כך נפרךכל עליו תחול .
.הכוזבות ואמונות התאות ובטול יה׳. יראת סיבת בעצמם

 מאתו והתרחקות שהעבירה באמת והנה־איזר־ידיעתינו י
 והמיתה היסורין שהרי; ויסורין. ממות ומר ־דע הוא ׳ית׳

ה רפואת והמה '■'העבירות ממרקין  ועT ממילא המנ
 לו ורע צדיק ׳ומעתה .הרפואה ־מיסורי׳ ■גרוע שהמכה י

 ׳מכתו ורפואת טובתו והיסורקהמה אפשרלומרשהרעה
 באופן הוא אולי לע׳׳ז והשגתוא״ז עבדותו התנגדו׳ !שהוא

 לא אס קוס יוסיף־ ובנפלללא נגדה לעמוד שלא'הי׳ייכול
 וצדיק כלל.׳ ההתנגדות כת י שמתיש י היסודי'והדלות ע׳׳י

 ודרך ועבודתו שכלו שכנגד ׳לע׳׳ז א״ז ־כי הוא וטוב*לו
 כנגדס. לעמוד יכול צריךחחדק׳היסורי׳ובלתם 'הלוכראינו
 נכוה א׳ כל שהרי לשער יימל ברי׳ ׳שוס שאין 'ההו׳דבר
אבלTחנ של מחופתו  יחד היוצר וידונו גלוי ית׳ לפניו ו\

ת ד״א של העניות גודל על 'לבסהמביןוכו׳־־וכארז״ל  קפד
 בריאת יזזרת ׳ע״י בספיקא׳־קמי־שמיא׳אפי' שהשיבו׳לו

 הוא והענין דמזוני. בשעתא ־יתרמי־ אולי מחדש עולמית
א השגת שכנגד כדברינו ההתנגדו׳ ועבדותו שכלו ב?פ י״

יסורין. בלי לעמוד־כנגדה אפשר א״ז*לע״ז'אס אשר מזה .
 והנהנסיון יסוריעוני. ■על לא שא״אילהיות׳אס אולי '

 לאברהס לו שהי׳ ״ז״ל ארש״י במדרשים \־ה<?קדה־הולא
חר ;להרהר  אברהס אבא^אמד ד והואישאמר מדותיו א

כיביצחקייקרא אתמולאמרתלי' שיחתי א%שלפניךאת

 אתה ועכשיו את-בנך נא קח ואמרת ■וחזרת זרע לך
 הבורא אצל רצון שנוי שהוא .ידך תשלח ׳אל לי אומר

 הקושיות כל וכן ת״ו הכפירה שרש 'שהוא ■ח״ו יתברך
 שאר או התורה והבטחת הראוי מן היפך לו ורע צדיק

 עשהאלקיסנגד לעת אשרא״ז הכוזבות ואמונות קושיות
 ז״ל רש׳׳י •וכמאמ׳ בחכמתו •אמיתותו והשגת כלידביקות

 וגדולתו ערמתו לפי ארורמכל מכל ערוס היה הנחש אציל
 ולא בנסיון עמד ע״ה אבינו אברהם מפלתו.•יאבל היתה
 מהופכי׳ שהמה ית׳ דבריו את בהשגתו האמונה אחר הרהר

 מרצונו והחזקה הגדולה־ ־האמונה באמיתות והתחזק
 דרכיו ולא הש״י מחשבת מחשבותיו לא כי ית׳ הפשוט

 הרעות וכל כלל והנהגתו ית׳ דבריו מבין ואינו דרכו
 דבריו וכל אמתיסכנ״ל טובות הם ית׳ המתדמיס-מאתו

 בלי המה והן הולך א׳ מקום אל הכל מהופכים הנראים
 הוא רק הדבר מובן שאין ומה .חיו ותמורה שנוי שוס
 ופירוש ית׳ דבריו להשיג יכולה השגה י שוס שאין .מכס

 מובן שאינו■ וכ״ש רע ולטוב טוב לרע אומרי׳ מלותיו
 אאע״ה הפשוט.-ובאמונהזוהתתזק רצונו מחשבותיו-וכ״ש

 אחריו להרהר• שלא בנסיון •ועמד השגתו על סמך ללא
 כמאמר באמונה הס הנסיונות עיקר דמלתא לללא ית׳.

 שהיו הנסיונות וכל .בלבבך אשר את לדעת לנסותך
 לךלךואח״כ שאמרבתחלה הרעב כמו עד״ז לאאע״ההיו

 ז״ל כפרש״י זה למקים רעב בהביאו רצון שינוי מתדמה
 אחרי •ית׳ עבורו נפש ׳המסירת נסיון •אבל .כולם וכן•

 למסור צוה׳ והוא ויהי אמר הוא הבורא הוא כי הידיעה
 יאבה ■לא ומי ישמע■ ׳לא מי ית׳ עבורו עצמו ולזבוח י נפשו

 אבותינו עדך לפי אבל'לא נסיון הוא גס אמנם אס ית׳ לו
ק הקדושיס.  הי׳ אסהש״י דהו כל אפי׳ העולם ׳קושית ו

 דברי ישהס יודע והי׳ עבורו א״ע שיזבח בעצמו, לו אומר
 שני לאיהחכרדביזורה ולכן .שומע'לו הי׳ בוודאי הש״י

דל. הנסיונות  הי״צרידלהתחיל-את שלא כארז״ל הנ
 לעמו מעשיו'הגיד כח אבל לכס הזה מהחדש א1? התורה

 אדסע״י ובכל דור בכל ונזהג- עומדת לעולם התורה כי
 מדותיו בתורה :הכתוב במעשה ■והתבוננותו ׳הסתכלותו

 טהור ־ליתן העליונה בחכמה ׳השפל בעולם והנהגתו ית׳
 אל ׳והכל• חסדים הס הגבורות וכל• ׳טוב ומרע ׳מטמא
 הפשוטה באמונתו הפשוט רצונו כולס ושורש הולך א׳ מקוס

 בחסדי׳ הגבורות כל מתמתקיס ובזה . והחזקה הגדולה
ה -שהרי ^ונ  המדות יכל ומשלב •־התהום יעד נוקב זו ■י

 החזקה ית׳ אמונתו ונשפע ךך3מת ומשם ליחד'לאחד
 כמו מהופכיס■' שאינס כהתגלות מת׳ דבריו ואח׳׳כ-מבץ

 וממקור .דל כפרש׳׳י ישם ■אבינו ׳לאברהם הש״י שהשיב
 השפל ■עולס העולמות-עד ימתברכי׳'צל־ ממילא -הברכות

ושלשול •



פהי,הארץ
 בכל שאמר נפתא ר״י פתיחת וזהו .שביס קטן ושלשול

 נוק׳ הוא שם שמלת כידוע שמי את המקום,אשר.אזכיר
 המקים בכל ופי׳ .זכר לשון הוא אזכיר ומלת ושכינה

 ’ אבא בחסדי׳ והגבורו׳ בזכר הנוקנא השמות שמתייחדיס
 י ממילא והגשמיות בהשגה והשפעה ברכה וברכתיך אליך

 פי׳ הוא א״ע שזבח אברהם לשון שהזכיר ומה .מתברך
שאמ׳ וזהו וזביח׳ ממות ומר הגרוע כנז״ל האמונה נסיון

:ית׳ דרכיו קצת והבנת בהתגלות, ה׳ אליו וירא ,

־; י ' : שרה חיי פרשת .
המעשרו׳ בשביל במדרש בכל. אברהם את כרך ות

הוא והענין .מכל מעשר לו ויתן שנאמר , :• :
 ולהסביר ע׳ש בימים ואברהסזקןגא על הזהר דברי לפי

 שמנים בן שהי׳ הגלעדי עלברזילי כאח״ל .העניןע״דצחות
,יאכל אשר יטעים אס לרע טוב בין האדע ואמר שנה . 

 באמת והנה זקנה. עליו וקפצה הי׳ בזמה שטוף ^וארז״ל
 משביעו מנאף איש דרך שכן נאמ׳ העולם תאות כל שעל

 וחצי מת אדם אין התאות כל, על ארזי׳ל רעב.,וכן
מהיות .אדם של דעתו, מזקינין הס ולכן . בידו תאותו:

 עצל תאות אומר והכתוב ומתאוה תמיד נחה דעתו אין ■
 עד״ז והנה מחלתלב. ממושכה תוחלת פסוק וכן תמיתנו

 ואי למצוא יקר ה׳, דבר להיות ה׳. בעבודת למצוא אפשר
 עומק מ:ןיג מחבירו הגדול שכל ממנו אפשר.להסתפק

'לו נחשב ואפס מאין השגותיו מאתו,וכל הנעלם רום
 כל וכן א״ס ית׳ הוא כי .תמצא מאין והחכמה כמאמר ■

 אליו ההתקשרות הוא העבודה עיקר אבל א״ס השגותיו
 שהרי האדם על המתגבר אופן ובכל ומדה מדה בכל ית׳

 הפילו איזמול ואס יום בכל עליו מתגבר אדם של יצרו.
 י באותה ית׳ גו להתקשר נחה,עליו ה׳ ורוח עליו והתגבר

ויותר אחר באופן למחר היצר עליו מתנקש אעפ״כ ,מדה
 עליון ובסתר שדי בצל יום ינצחהו^בכל אס ואפי׳ קשה ■

אלח לעולס ברשתו להפילו . היצר עליו מתחזק אעפ״כ
 מלהשתמש לחירות שיצא עד כך כל האדם שהתחזק א״כ •

בהשתמשו כ״א בה יהנה ולא כלל לעצמו מדה באותה
 אז בקרבי חלל ולבי דהע״ה כמאמ׳ בוראו,,ית׳ ״בעבודת

 הנאה שוס לו אין ילכדנו.אס במה מאתו״כי היצר ינוח ;
 רז״ל כמאמ׳ מצטער ואדרבה לעצמוj3 להשתמש כלל של

 זה ואופן ̂ צדיקים אצל היא רעה רשעים של טובתם
 נקראים כי.הימי׳ בימיו בהמ״ק ובגין גאולה בשם נקרא
 היצר עבודת מקושי זו במדה נגאל ועתה .. כידוע מדות

 ואין עליו מתחבט היצר לו תהי׳ שאין.הגאולה ־וכלעיד
ם. למאה לשתים פעם בין חילוק •,שוס ח״ו ואס פעמי

הימים ממילא ומאה באחד בעשירי אפי׳ ילכדונו עוטתיו •

 \ אותו עד .היצר על .שנתגבר מה כל פי׳ יפלו הראשונים
 I באותו בקליפה הכניס הכל הקדש ורוח הנעלם בשכל פעם
̂  הראשון ותגבורת השכל באותו לו היתה לא ותקומה פעם

ת'ועצת היצר כנגדי עמד שבתחילה התגברו תו'  ה׳ באו
 והמשיל ותושיה העצה גדול ידיעתו אחרי עכשיו שהרי

 קדוש׳ נצוצי הכניס אליו לשמוע היצה״ר את עצמו על
 . הנז״ל משחת'חיות להעל -יוכל ואיככה בקליפה ג״כ אלו

 אלא עצמו מתיר חבוש אין כארז״ל עצמה עצה 'באותה
 לוי הי׳ לא שמעולם יתירה וקדושה הגבורה בתוקף א״כ

 בימיו בהמ״ק נבנה שלא דור כל ארז״ל וזהו יכנע. אז או
 \ וכיון לעיל כמבואר בה״מ נבנה לא ופי׳ בימיו נחרב כאלו
 ניצוצי\ מכניס שהרי נחרב ממילא מפילו והיצר נבנה 'שלא

̂. הקדש חיות על היצר בהתגבר ר״ל בקליפה הקדוש׳  אשק
 עליו'/ שמתגבר וכיון ממנו. להנצל ושלשום תמול עליו נחה
 ■J אחר באופן '•ולהתחזק לחפש צריך ממילא כזאת לעת

ן ה׳ בעצת נשקטיהיצר שהרי'לא למלחמה וגבורה ובעצה  ׳׳
 • במה האמונה היא דמילתא כללא אבל .שלשום כתמול ,

 משיג שכל שיה ואין שומעת האזן ואין רואה עין שאין
 תחול וממילא היראה' התחזקות ואח״כ לבדו ה׳ ונשגב
 וזהו פשוט ואחדות אחד דבר שניהם כי האמונה אחר

 ̂ אלו דברים כי ומדה מדה בכל ית׳ בו התקשרות המביא
ה מ ה  * וכל התאות ומשברים'כל עולם של ברומו העומדי׳ '

 און פועלי כל יתפרדו' עצמו, על אלו ובהתגבר הקליפית
 מלכד.''וזהו ברוחו מושל ויהי׳ אש מפני דונג כהמס

 הזקנה'ופי׳ אל בא במדות. פי׳ בימים בא זקן ואברהם ׳
 העולם הבל'כדרך והשחרות הילדות בטול הוא הזקנה
מתבטלי׳ בזקנתו ימיו כל בחושיו השתמשו מרובי הגשמי

 דרך כן■ / יותר זקנה עליו קופצת יותר המשתמש וכל ,
 ולא -ית׳ לעבודתו; להשתמש במדותיו התגברו אחרי. ה׳ ;

 להתקשר המדותומתיבטלי׳ מן יוצא כלל עצמו הנאת לשוס
 ■ את בירך וה׳ 'וזהו .רגע הפסק שוס בלי תמיד ית׳ בו ג

 כולל-'שנים שהוא כל נק׳ ההתקשרות כי בכל אברהם
 המדרש ואמר כידוע. ובארץ גשמים כל וכמאמ׳כי לאחד
 'הוא ידוע כי מכל מעשר לו ויתן שנא׳ המעשרו׳ בשביל

 והוא״מעשר אחרונה ה־ שהיא מעשר נקרא שהיראה
 והאמונה היראה ומן כידוע ההתקשרי מן מעשר פי׳ מכל '
׳״ ; כנז״ל ההתקשרות אל ^זכה , ; . . ,J

":■:'l“:- ':;תולדות פרשת : ־ .,
ה ל א י .י יעקגי״^י, ז״ל פירש״י אברהם. בן יצחק תולדות ו

 הילל תשובת ע״ד הוא הענין .בפרשה האמורי׳ - ־
רגל־־■ _על התור׳. כל שילמדנו מנת על להתגייר שבא להגר •

פרש״י תעביד.' לא לחברך לך דסני מה ולמדו וקבלו -יא׳
־ ' ־ ■ ' "' "■' ׳ ...................■ ל" ״ V ז
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 שגתידלת נאח® זהנה מנין ־והיצה״ר הבריאה התחלת שמקש׳ במהרש״א ע״ש כמוך לרעך. מצותזאהבת שהיא ז״ל
 הל״ת ואת״כ אלהיך ה׳ אנכי העשה היא, הבריאה וקודם תרגום בלשון יאפי* בתור׳ שנצטוינו בלשק לו אמר לא למה .
סור,מרע בהחיל' להיפך להיו׳ צריך המצר בהשגת ■.אבל בלשון ואמר׳ כווהך.־ .לחברך. ותרחס עשה בלשון ■עכ״פ ,
 יולד אדס פרא בתחילה האדם שהרי טוב ועשה ואח״ב אבל .תעביד נא לחברך לך דסאני מה ל״ת ובלשון .שלילה ■

א ־ הו  הקדש ■ש! מחדל ־ להוסיף וצריך למטה.!יטה ומדתתו. והס העולם נברא מאמרות בעשרה ארד׳ל הענין
ד י  להתגיע־■1שהגרשבא חהו היך.1ן ה׳ אנכי עד מעלה למעל׳ : את יברא בתודה שהסתכל כארד׳ל הדברות עשרת מג

ל על הקולה כל ללמוד לצה י הוא שהי׳.מתתיל׳ ידוע העול׳ בריאת ענין ^והנה העול*: ,א׳ והעמדה קץס פי* ת
ה׳ הנא הכל שורש אמנם אס למדו באמת והכה ̂ שהוא וגבול השגה תפיס־ שוס גלי פשוט אתדו אחד ושמו •.  היך12 אנכי

ע. א״ע צמצס לברוא ברצונו.הפשוט וכשעלה .א״ס  לא אס אנכי השגת להבקי יכיל היה לא הגר אבל כנז׳ ־ כחו
מדריגתו j ׳המת מפני לך יהי׳ לא תחילה שלילה בדרך : המצו׳ וכל אנכי דבור הוא יא״ס פשוט אחדו ענק והנה

 גמול, פימשאזיל ךTוא שאמר וזהו מטה מטה תחילה ; יהיה לא ודבור הל״ת הוא הגסרר שהוא והצמצוס עשה ■
ס ע ך ל  תעביד לא לחברך לך דסכי מה •יהשליל׳ ואהבת מצות ־.בי לעלול מעיל׳ כולה התורה שבכל הל׳׳ת כל,פרטי ^

ה .פרטיס בפרטי • וזהו ז״ל* פרש״י, וכהבנת ולא.יהי.לך: אנכי• מצות ־,הוא ופרטי כלליס והעכפי׳ השרשי כל הנ
ופי׳ הבריאה סדר שהוא אברהס ק תולדו׳.יצחק :ואלה חו המצו׳ במעשה למטה פרי עשו למעלה שורש להם שיש

ס הקדושה היא.תורתיט ; ן וגבורות צמצום שהוא :יצחק נתורותי׳ חקותי. כל,מצותי ע  שהנא;חסדים אברהס ג
לי אבדה׳ שמע אשר עקב ארדל ׳והכה הו כל נפצה ומאלה פשוט. דואחדו׳ משמרתי וישמור קו בז ח א  ז׳ל שפירש״י ה

 זעשו.האמורי׳-בפרשה'וכפירש׳׳י;״ל יעקב הס תולדות : לכאור אשד תבקילק ערובי אפי אאע״ה שקיי ־וכו׳.מלמד
 וכמאמר הולח. ביוס בשערותמ שנעשה.ונגמר עשו ־על ■ והמשפטי׳ המצו׳ מעשה שהשיג נאמר ואם ידע מנא תמי׳

ז או כשב או שור פסוק על •:הזהר שאין החוקים השיג האיך ■יקשה אעפ׳׳ב מחייב שהשכל  גמם תיכף כי.יולד ג
 יוס.הולדו3 נגמר היותו מפני שור.גן.יומו ׳נקרא :הולדו ושארי אדומה פרה מחייב,כמו שכל שוס ואין טעס להס .

ט לפי חוקיס^אבל : ־ די  במס הגשמיק אדס.במדותיו גאמת אבל אדם. ־משא׳׳כ אני לך למשה שאמר כאת״ל מגן ת
p חטאת לשחת כמאמר. נגמר הולדו ־ להס יש החוקים שכל חוקה זלאחריס פרה טעמי מגלה n וכסיל. זקן מלך 
סדד למעלה ושורש טעס  בעקב אוחזת בעקב׳ידו ואח״כ עשו. נק־ הולח ביוס ולק ; היתה הבריאה ט הבריאה ג
א זרו ופי׳ •יעשו לאתרי׳ לק דא סביל מוחא כל לאו ט רק התורה ;ע*פ  שהיא תתאה חכמה שלושהוא התפיסה הי

לי חורה אבללאדגרה :תוקה. ס ג r■׳ שאין ואאע״ה כמשה ג r ’i ומצות עילאה, לחכמה ממנה־יגיע. ואח״כ ידו וזהו 
א אנכי .״ הס החוקי׳ כל אבל חוקה להיזת בפניהם דבר::עומד לך ש ק פשוט אחדות ק מ ה :יבין; ו :  ר - :

״ ד׳: דבר היסס.־אבל טעמם והשגפס לידיעתם מצות ;אצלס " בר'־ר , י ' " ■ ' - - ׳ ן * ״ , : U•
* : ;■־, * לא אס לפניו למצות החזקים ■טתהפכו להיות א״א זה שו! פר א :, צ י '־: ׳״״ד;׳ ו

ש ׳ הל"״ כל עד״« אצלו נוהגי׳ ואינם מפטז המצות בהתבטל ר ד מ  הרבה היו בתחילה המקום ויקח.מאמי ,ב
ם c ד.־■:״״ :־, דאוים אלו האזהרו׳ שאין תגנוב. לא תנאף לא תרצח לא . ק נעשו וע׳׳י-־יעקב אבט שנא׳ זהו צ א

ס פאותו שדרת מתמת לפניו ל. אק את ויקח : גשמיר-שאינו המלוח כל ע  מוצב סולם והנה במדרש הרב פתת ;ע״ש ה
הי׳1ן מלאט והנה השמימה: מגיע וראשו סיני זה ארצה . צרכיו עשיית ובל לבדו לה׳ בלתי בלל לצרכו עמם משתמש נ

ס שאינם וצואה כלכלוך.הטיט ^מאוסים,אצלו הס • ט ט ס .־ואהרן משה אלו . צ  אדס צריך דבט׳ שלשה ז״ל אמרם ג
ה מהם שירחק אדם לשוס להזהיר : א״ ^ ס כר.• ע״ש בתוך.ביתו ■לומר מפני יעשה׳ כי:  עבדך ואני דהע׳ה מאמר ג
 לומר .אדם חדג ארז״ל. דמילתא כללא אבל אמתיך: גן הנה בקרבי. חלל ולט המע״ה דוד אמד המיאוס:■ועד״ז ■

ה לאדס  יחידו זקכלמאודעז׳העוצ׳הכלבשכילו העול׳ נברא בשבילי לו;טעמי מגלים אצלו מהגיס המצות שאץ מ
 עולס יסוד צדיק כסאמ׳ א. גצדיק לעול׳ ליו שהרי ממש שיתבטלו אח״ל וזהו למצות.: התוקי׳ לו ונעשים החוקי׳ :
ק מלאה ט המשיח לומות המצו׳ ־ א ה ה׳: את דעה ה ח גס ואתה אני לעול׳ דיו רשב״י :זכמאמ׳ דהי מ  סימנא אנא א
 קיש א׳ כשביל הוא גרדאתהעולם עיקר ואס .בעלמא.־ ,מחיל וכשהולך מצות החוקי׳:זהיו מן אחרת תורה להם '

 רע. ואם טוב ■אס הבריאה אתר עולם של מאורעותיו כל שורש אל שיגיע עד למעלה למעלה רק חיל;והי. ^^אל
לדעתבפצמואיךשהויאהגורסמאורעו' אדם כל צריך לק וא״ס פשוט אחדו אלהיך אנכי-ה׳ שהוא והמצר התורה

 נ׳3ה שוס בלי .זהענד. - ־האמונ׳ לא.פ״ד. וחילופיה׳ -העול־ בטלי׳ וטלס המצר.זהחוקיס פל כנפי תרפינה שס נעמדו ־
 רואה לכו שיהא צריך אכל מכליותיוע דרתוק כפץ קרוכ וקודם למעלה עומד להיותו. היצה׳ד בישול הוא שהרי
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. ערי;האתץ
 הרי רגלו כף מדרך ובכלמלןוס ממשלתו. מקומות .בכל מה׳ רחוק הוא ואיך אדמה; שלו.איש ארציות הערות את
 אותו מיסריס כי.גנרח.הוא ובאמרו שס אדונו. כממשלת אליף מפריד נרגן הקדש חיות ומנשה מגושם דרכיו בכל

 אשל. לנסותו.לדעת,את ומשפט לו.חוק שמיס ושם :שס כולם אומר והכתוב המעשה חכמה,מעולם אלוף בינה
 ׳ ארוני שפחת ק •עבד מדרך ■אבל לסורו.: יחזיר אולי ':בלבבו חהו יתקיים. במה כאן .אין תכמס. ואס. עשית בחכמה

 ועבדו ממנו יברח לא בוודאי יליר,בית׳אדונו הוא :שהעבד בכל ה׳ עד לשוב האדם את ליסר, העול׳ מאורעו׳ סיבת
 אבותיו מעשה וגס הולדו מיום עבדו היותו מחמת לעול׳. ; שיעורא לפוס וחד מד כל ה׳ את דעה הארץ ומלאה לבבו
ה אדוניו שפחת אמו בידו ׳ לפי הכל זעבד־ גדול.לנקלה , אדם בק חילוק ואק דילי' ה עבד הנ  יברח שלא הבטוח ס

 ואני. דהע״ה ומשפטים..:זמ״ש נסיונות לשום ;איט.צריך לחיות צואיס את.־הרוחניות,ומלביש מגשם.הוא מעשיו
 הם המוסרי״ •למוסדי.שהרי. פתחת לכן אמתך בן עבדך . יחוד פשוט האתדו׳ דאמתו׳ דקות ערך. לפי והנה הקדש.

ח שלא בטוח הוא. ואם שלא:יברת שהוא עצמם בהתגשס חץ חדס בני - בהפרידם קוב״הו״ש גי  L .למה המוסרות .י
 % ויחוד גוף.התור׳ הוא הנה יברח שלא הבטוח גוף ;דהנה בזה שוים וכולם הוא וגדול״שס ח״ו;קטן נטיעות קצוץ
 והתקשרות,שהוא ביראה״ואהבה ובמה ושכינתי׳. קוג״ה : כך שהוא.אדם מה לפי. כי.הכל .:חמורות בץ קלות בין
 לומר^ צריך-אדס ג׳רבריס את״ל וזהו התמידי הדביקו׳ הולך א׳ מקום אל הכל עכ״פ אבל ח״ו רעתו אופני הס

 ״ פר:הכנה שבת ערב ואמרם גופו; בתוך ביתגפי׳ ׳בתוך ליסרם ח״ו לבא העול־ ומאורעו׳ שתסתלק לשכינ׳ וגורס
ה׳. דעה בינה תועים וללמד במשפט  י עס יחוד:־קוב״הו״ש־ואמרם ,שמא.דקוב״ה שהוא לשבת. בכל ומעתה את.

 עשרתס ואמרם השכל.: חשכו׳ איזה כשמגיע פי׳ ׳חשיכה הוא שכן בשבילי לומר אדם כל העולם,חייב מאורעות
 פי׳ ערבתם ואמרם כידועה מעשר הנקרא פי׳כיראה קוב׳׳ה המאורע.-ע״י.יחוד לתקן אדם כל וביד האמת.

 הנר את הדליקו לאחד.-ואמרס שנים המערב אהבה החברים שבאו במעשה. הזהר וכדברי בעצמו.: ושכינתי׳.
 בפתילה המתקשר האור ודביקות:כדרך התקשרות פי׳ , כי הלא דבריו תוכן ואמר.שם הגשמי׳ טל מרשב׳׳י לבקש

 ארז״ל וזהו יחסר אל ראשך על ושמן כמאח׳ השמן ע״י ־ שלם יחוד שגרס עד ■משם זז וליא שלס״פב״פ היחוד אץ
 בנחת הגוף לפתות שצריך פי׳ בניחותא. לממרינהו .וצריך יחוד ענין והנה הזהר לשון צחות ע״ש תורתו בדביקות

 ושכינתי׳. קוב״ה ויחוד התור׳ גוף שיעשה אלו להגיעולמדו׳ : הראשון אדם החטא קודם באמרו הכתוב הביננו קב״ה
 מתנהג הוא כן1 העול׳ נברא שבשבילו שאמר האדם והנה : ואח״כ יתבוששו ולא ואשתו האדם ערומים שניהם ויהיו

ס עירומי׳ וידעו.כי  .מבין בעולם המאורע ה׳:ומעין לפני הנהגתו. דרך לפי ׳ עור. כתנו׳ מלבושי׳ ה׳,להם ויעש .ה
 פב״פ להחזיר.היחוד ה׳ עד לשוב ורואה שבעצמו החסרון חי׳ ז״ל ופרש״י חי׳ לנפש האדם ויהי מאמר הוא הענין .;

 העולמי שהוא.המקשר.כל עולם יסוד צדיק הנקרא הוא : שבכולן החיות הו.א שבאדם החיות כי פר ע״ש שבכולן
 אל מקצה המבריח בריח.התכון ידו.ונקרא ומתנהגי׳.על • תחילה המחשבה עד• המעשה מסוף הבריאה סדר בכל

 אמת כי ליעקב אמת תתן כמאמר יעקב הנק׳ והוא קצה ל־ כארז״ל ופכינתי׳ קובייה ויחוד התורה.־כולה כל שהוא
ם של הגופים וא׳׳כ וברא בתורה הסתכל ן אד ה  תצמתומאמר מארץ ומאמר.אמת כידוע דהוא.המבריח גופי הן

 מבריח האמת הארציו׳ בכל כי.אפי', ותשלך,אמת,ארצה : אין ומעתה ה׳ לקראת הכין דרכיו.יכונו. כל אס תורה
 סולם אח״ל וזהו : ■יעקב שהוא.מדת השרש אל ומקשר - אמנם אס גוף.התור׳ שהוא אחר. ערום בגוף בושה שוס

 ואמרם .התורה פי*־■ סיני זה כר וראשו וכו׳ ארצה מוצב .בסתר ר״ת אף בסתר מה.ירך. לריכיך חמוקי. נאחר.
 הצדיקי׳ כי פיי״־הצדיקר. ואהרן משה אלו אלהיס מלאכי : .בהם וחי׳ בתוכו להחתו התור׳ את מסתיר הגוף <הרי

 הן גופם הנק יחודקוב׳׳הו״ש שהוא התורה גמורו׳.ע״י עירומי׳ כי וירעו היה,נפר.ד שהגוף החטא אחד משא״כ
ק• מן המבריח וסולם גופי;תורה :הן להיו׳,כל לבושים שהס עור כתנות להם ה' ,ויעש הס. א ע. ה  ערלרקי

חר ולא הוא •ה ודאי .עליו ה׳'נצב והנה ־ והיו גשמיי׳ במצו׳ הגוף ע״ד להתגשם צריכה התוד״הי׳  כינצ' לאד כי א
 הנברא והוא הנורא לבדו ה׳ בלתי: • בעולמו לו אין ׳בו התור׳ להיר ללבושיך כמאמר;כבשום ללבושי׳ עוד ;צריכי.
 אני׳׳אלהי ומאמי בשבילו.: נברא וכל־העול׳ לבדו בעולם תורה גופי הן שהן גופי׳ אבל כירך בסתר להיות ,צריכה
ה יחטא ולא השערה אל קולע  אני דור כ«אמ׳ כיוצא באדם ג״כ יצחק ואלהי !אברהם קב״ה יחוד הוא זק הנ

 ו שוכב אתה :אשר pהא ומאמ׳ כנז׳.־ אמתיך בן עבדך , מעין והנה ידע. לא הכלם גס יבוש לא טש גס ושכינתי'
 כן תחתיו.,ודאי הארץ כל את שקיפל אתננה לך .עליה שהרי ה׳ נגד הוא איך בנפשי׳ אינש ידע בעולס המאורע

 חסר ע״כ הנהגתו, בדרך מתנהג העולם כל שהרי הוא ומתנהג ומתקיים נברא בשבילו בעצמו הוא הנה העולם
A ■־• • דאבדקד טל וחבל 'הסיום. , ׳־ : ׳ : מאחט ובורח בידו טובאדוניו שכל העבד כדרך דרכו לפי
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■או-־הנתה׳ מצוה ’הדלקה;עושה אם האבעי׳ שאילתא
:<■ ta ^ r r חש״^"שהדליקה הש״כו ממאמר ז^׳ופשטינא 
עשה׳־ולארכלוס״ש״א׳הדלקיז׳וכריפתת׳הרג׳בפר״שי׳ לא
 ■קפךעלירחגזז־של׳ נשלוה’ 3דליש5•יעק ביקש פל־זישב ז״ל

i  qdv לא הקנ״ה אמד לישצ'בשלוה׳ מבקשים' צמקיס 
כל ישראה׳ייעקב איזד בב״ר-עודאמרהשס וכי;׳־ דיין

 מתז״ל העניןהוא ע״ש לקיוישב־־יעקב שלמעלה עשו אלופי י
 ומבואר נפרוזדור״יכז־א-שהמס-׳לטרקלין עצמך התקן־■ ,״f׳‘

 כדרךהעולם ■והכנס אמר ■ולא כרי לשון ■מוסר־על בספר1
-׳שמחקניס ■והמשל  לפנים כחוןונכנסים ■עצמם ■שהבי̂א

 מה1t הנמשל אין1̂ לומר* שתכנס־ כיי׳ אמר'בלשון “לכן ל
V בעה״ז עצמו אדס יתקן אם “שאפי׳ מילי בכל בדומהילמשל 

 בעיניו צדיק שלא־יהי לעה״ר ׳ האי־ךואוליבשיכנס נולי'-
יהי׳ עצמיבעה״ז ׳שיתקן הכנותיו כל אלא יכנס שבוודאי א

 בפרוזדור עצמך התקן וזהו יכנס׳ אולי הספק צד על בעיניו י
 אחר בענין פי׳ 3או.לזו*״״והך אולי,!כניםו שתכנס כדי
 הוא מישראל להיות׳־אדס ועT הואי שהענק כדי לשון
 גמוא אחדות ובאפשרר־להתיחר ממנוי ממעל אלוה חלק
הפסק עמו שוס' בלי' ת׳׳ ם ׳מבליל. זמסך י א  לא אמנם '

 התורה ע״פ יאבל דרכיו דרכינו ולא מחשבותיו מחשבותינו
מעינו'בם -יוכל עצמו ׳'האדם והמצות'בהכניס  לבבו בכל '

 מפרשתו כמאמ׳ ודביקם צחפיצהי׳חשיקה■ ,׳ומאודו ונפאו
 עליון־־חפץ שנא׳' למדרעבודתו״ית׳ אתה: של'אואו״רשע ^

ם53־ חשקה'נפשו“יעקבל בבת  5'בדינה צפשו >תדבק תכ
 מוהר מאוד ■עלי ומאודו'שנא׳'הרבו הי״בנפשו והדביקות ■

 של שכל,הרגשותיו מפני : המילה על ־כפשו׳ ומתן'והפקיר
 ואחדות ההתקשרות מפני הוא נפש או ’גוף בצער אדם

 אתד להיותו ■הגיף' כל למטה'מרגיש אצבעב נשנוקף׳ ד״מ -
 משא״כ בה התקשרותו מדה׳־מפני מאיזה׳ הנפש בצעי וכן

 ואחדות בדביקות למקזםאחד עצמו צל כשהאדם"מקפר ,
א גמור הו  הראשק־שהרלו ההתקשרות׳ מך נפסק■ הרי'
 שנעשה ־בכלימה- אינו^מרגיש לכן י הנפש ארדמדות בגוף׳
 ממנו נפסק שכבר מפני בראשונה התקשרותו במקום עמו

.וכל נפשו ההפקרות אפשרות האחרון'לכן־ דביקות מפני
 ־שנכנס:בה דבר דביקו־ ■שוס־צעררמפני לקבל מאודו׳ישלא׳ ,

 עצמו־בדבר כל עסי ארס להטיסוהנהיצשצכצס' או להרע
 פד מור1 בדביקו׳ ־־ותפילה ׳תורה ̂או איזה-׳מצוה קדושה

ת שטו  להרגיש הראשוףשבחומרייס׳שלא התקשרותו ^^התפ
 והלבישו הצואים מלבושים הסירו ׳הנקרא ״הוא כלל 'בהם

 ונשמתלבש ■; קדושה ברוח פאה מאלבש הוא שהנה ׳מאלצות
 התיבה ביתך־אל וכל אתה ׳ניק׳־בא ואפלה התזירה בתיבת
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; . ,

 או שבת במצות כשמתלבש עצמו־בה׳וק׳ שנכנכדעסהל
ס מעינו כל ומכניס חנוכה  שארי בבטול עצמו כל עס נ

 מלבושי■ •ית׳יכי עמו מוק1נק׳:אחדד הראשוני׳!׳ הרגשותיו
 עתו מתייחד רתוכס אותו:והוא ׳וסובגיס המקיפים המצר

 אמתיר על כנפיך ופרשת נמאמ!־ :הפסק־ ית׳״בליבשוס:
 הם והמצות הוא^המיחדז־יואחרי-׳שהתורה-־ שהמלבוש׳

ו ־ממש אלהות נ דו י  בהכנסו ית׳ ־עמו על;ידס מתייחד: ו
 שאי׳ חכו חייס ^יטועמיי עה״ב״זזהו מעץ וטועם בתוכם
 בטעימתו לא אס בעהי׳ב העליון ואור ■להדבקבחייס אפשר

 בלי מלומדה ־אנשיס ומצות חורה מעשה העה״דמשא״כ
 בתורה בעה׳׳ן בפרחדוך עצמך התקן דביקות;־וזהו שוס

 העה׳׳ב בהסשהוא שתכנס פי׳־באוק שתכנס ־כדר ומצות
 בכדי אבל מלומדה אנשים ■מצות לעשות וטדקלין־י־ולא

 כלל המדות מן לצאת צריך יית׳ עמו גמוד אחדות להיות
 מן למעלה ולבא ילבש; קדש בד מדו כמאמ׳ מלבושים הנק׳

 ■המדות.׳עצמם.־־ולהסביר צרופי ע״י־׳האותיזת המדות
 ראשית שנקרא בתורה ברא בראשית הענקנקדיסאח״ל

 האותיות על נאמר הכל עלמא קב׳׳ה ברא באורייתא ומאמ׳
 וכל ע׳׳י־אתוק הס העולם ובריאות ״עשה־בראשית נל׳

ס ובריאה בריאה  על נזהר וצרופיס־־־כמבואר י ■אתוון ה
 התורה ה׳׳ב:אותיות יש ־פד ההוא במקום וישכל מאמ׳

ת ובכמה:מקומות תיו האו אינ ר־'ו ה  שאפי הדבור׳ נז
 פושט זשוב דצוא לעול״טהחיו; שוקטת־ המחשבה־שאינם

 ומחשל אחרים!בכל'מחשבה אותיו׳׳ ׳צורת־ ולובש צורה
< המגבילים המה־ צי• אותיו׳־א׳׳א ובלתי ח  בכדי לצמצם ה

 תופסת השגה שוס אין הצמצום בלתי כי ההבנה אפשרית
 אחרוהצמצוסבדאשיתחכמהיומבץ גבוליאנל גלי בא׳׳ס

ת מתגלים בבינה׳  וגבורה אותיו-כמרתסד נצרופי המדו
 שהרי־ההמשד,ממשיך nה^קשרוrאהו״יר ־ ׳שהס ורחמי־
שה׳ זמוריד מעל׳ והמביא המוליך זהשפע■ רחמי  הרחמי

 נק׳ למעלה וההתקשררממטה רברב׳ ד ממעלי-־צמט׳״נין
 העולמומעד כל המקשר הצדיק יוסף־ ונקי־ ז׳חעירא

 המדות מן ויוצא ־וביל חכמה אל'הדעת׳המיתד שמגיע
 כשמתחיל דברו מדי וברכה תפילה בכל והנה מהס 'למעלה
א מבוקשו להבין הו  ואפילו חסדזרחמים דמו במדות הרי

אינו  אבל העולמות ליחוד ־אס כי ׳מכויךלשם'עצמו אס'
 ההתקשרות מגודל אס אלא השתנות לעשות יכול אינו :עדיין
 הלב מן היוצאים האותעת גהחקשרות ההבנה מן׳ הצא

 מא״ס ׳הפסק גלי ושוב רצוא במחשבה'והחיות ןונכנסיס
 חלק כי חי־ נפש כל להחיות וקצבהרבגבול חיות המתקן’

 כדי ישראל בני למספר ולות'עמיס■5יציב:ב לכן עמו 'ה*'־
ם כל־ להעלות לשיוכלר  ׳ומדות זרות המחשבות שהם העמי

האותמת בקשר ית׳ עמו. חצקס גמוך-מ״י ,החיצונידביתוד
ti- השופע־ j׳n



פריהארץ ^
 והתקשרו' הצדיק יוסף של רוגזו עליו קפץ זהו הקטנות ההחקשחת עס גהגיע והנה־ ושוג. יצואי חיות3 השופע
 הקטנות^ התחלת דרך לא אס הנלתי^פשדי העולמות דכל ההשתנות כל■ לעשות •ישל. •אז פשוט לאחדות אותיות

ק למה וזהו;אר/״ל אל גפסוק השנוי וזהו עתדשמהפכיס׳ הצדיקים תפילת נ ס׳  יריאיו.עקא׳;,ןפסוקאוזי•׳ עין
 כי כמאמר ענינו זהו ; •עיניס. ׳3,צדי^ס אל ה׳ עיני מדה״ד - מהפכין הצדיקים תפילת׳ רך גורן3 התנואה
ה אגל למה״י.  האדם עם שהולכים מלאכים ה< שהם ■לך מלאכיו,יצוה דגר־ שוס עלית שוסשייכות שאין ידוע הנ
 I העולמי כל המקשר הצדיק והנה והיצ״ה; היצ״ט תמיד אומדותיו, גמחשגתהצד^ אא״כשמתחילהעוגרת תיצוני

למטה עינו משים פשוט ואחדות הגדולות אל הקטנות מן התחתונה היראה שהוא החל בקטן לק בקטנות:. צהיותו
דוחה ואינו השגתו מהסתכלות למעלה עד למעלה ולגו למעלה ועולה ומקצר ס׳ ומפחד מדות מפניו.יח׳:^יחמת

הירא משא״כ עיני,ה׳ זהי ידיס גשתי והיצ״הר הקטנות אותיות התקשרות,אותם ע״י פשוט לאחדות המדות »ן
II עין זהו ידים שתי3 ודוחה כלל כקשר/המלחמה לעמוד השיגנו גמדות מתחיל מתחילה: גתפילה וכן געצמס
\ אס להו עיא5זהו,פי'.הא ואפשר■לומר. יריאיו.־; אל ה׳ המצמצמים האותיו׳ ע״י למעלה המדו׳ מן ויוצא רפאיט

. ישם למעלה עד ,הקטנות פי׳,עלית מצוה עושה הדלקה שאין ההבנה מן למעלה שהוא וצמצום גגול בלי א״ס עד.
 מצוה׳*'/ עושה הנחה או בהשתנות למטה ובא מאיר מדליק היס1ן ראתה לא עין וזהו משגת ■ההשגה הסתכלו׳־ שוס

^ יחוד לשון הוא ופי׳,■מציה כלל. המלחמה מן הנחה פי׳ הדבר ואק שירצה ההשתנות לו. למחכי יעשה אז זולתיך
^ הת״ס ופשיט לזה לצוות כמו מןהאותיו׳ יוצא שהוא א1ן שמשתנים צירופים מפני נעשה ק ח י שמע נו׳ שהדליקו מ

 שאין חש״ז משא״ר היחוד שהיא מצוה עושה הדלקה מינה תיכף להיות יכול השתנות.הצרופים אגל שרשם כלל..אל
חד::: דעת בהם ׳ ־״־־•■״״.־■׳:ד כשאין לחכמה.״והנה מצרף שהרי- החדות מן כשיוצא מי  ה
• רוו ממטה עליי'נק׳ שכל עליי׳ שוס שייכות אין גקטנות הצדיק
ת - -׳ ■ ומסיים ה' ופחי היראה שהוא בשכינה מתחיל למעלה ש - ר . .. ד;:־ד■; ע

ה ב'.עליית גזה ויש ?•: כנזרר פשוט ; האחדות שהוא־ גא״ם נ ה  המדבר פי כי בנימן אתי ועיני רואות עיניכם ו
א הא׳  ככס מהול שאני הרואות עיניכ׳ אליכם,ופרש״י י‘ ר השכינה עלית והב׳הוא שמתעל׳ הקטנות אותו הו

שה־הרא״ם ועליו הקדש בלשון •המדבר פי ועוד-כי ,שהוא ב״ה א״ס לאחדות ■ממנה שמגיע היראה שהיא  הק
 במס' כדאי׳-׳ לה״ק לגלו׳ שלא לפרע׳ יוסף נשבע הרי לא העולם וכל כל.האדס כי,זה ושכינתי'״ קוב״ה יחול

 יובנו ולדעתי ■שאני אחיו אנל תירץ והמהרש״א סיטה עלית שהם הפשוט אל הצמצום להעלות לזה אלא נברא
 והוא לאחרים אחיו חילוק-נק רשום גלי אחר■ באופן דווקא שריצה מי• באותיותראל.שרשס.-וא״כ הקטנית

שינו שלא דברים ד; על. מצרים גאולת זכות ידוע דהנה יש גאלו היא ־-שמיא קמו חוצפא בגדלות תמיל׳ להיות
ע וכו׳ מעריות וגדורים לשונם ואת שמן את להתגייר שבא בגר ענקארז״ל מהו בעצמו. בר לעולם צורך בנ להבין ו
 והמשכתן >אותיות צרופי מענין.הרל׳א:שערים יתבאר א׳ רגל על כילה התורה כל שילממו ע׳׳מ: שמאי לפני

 פנימית שהוא נחלתו חבל יעקב עמו ה׳ חלק ־ מלבד כלל לקטנות הגדלות מן יפול שלא א׳ העמדה שמפרשים
 הוא הגלגל שמרכז ומרכזו,כידוע נקודתו וחיותו הגלגל שוס אץ שא״כ והצמצום הגבורות שהוא שמאי־ ודחהו
ם ■שהוא הילל וקבלו עלי׳:  לכן המרכז דרך כ״א בלתייאפשרי תנועתו וכן חיותו לך דסני מה •ולימדו החסדי

 שהוא אילן של גופו■ בשם הדוש עם וישראל לה״ק נקרא רעך:ורע הנק׳ השכינה הוא־ חברך ופי׳ וכו׳ לחברך
 כולם הברואים וכל השמים צבא וכל הפנימית הנקודה ובלתי השכינה עלית יהיה הקטנות שמן תעזוב אביך.אל
ץ והצמצום הקטנות  עולס ונקרא האילן המסתעפים;.מן ענפיס בשס נקי וזהו :‘ . כידוע הבריאה שייכמז א

 מעולם והעכו״ס׳שרשם לשונות הע׳ כל וכן התמורות עולם וקטנות הצמציס ע״י נבראת לךשהרי דסני מה
 אשמלכן הקליפות המה התמורות כל וסוף התמירות יעקב וישב וזהו להעלותו מהראוי בוודאי; חסד-יבנה

3>p f פנימית הנקוד׳ שהיא בתה׳׳ק ולשון לאומה שייט׳ שוס אין עממין הז׳ שהם עשו אלופי כל שראה אביו מגורי 
 הגלגל חיצונית הם משא״כ;העכו״ס הגלגל המתי׳׳את רצה שלא ומפני הקטנית שהוא ■ומטת.חיצוניות מ׳׳ז

ץ להבדיל ה: נתן גבול <-<י לפנימית שייכות שום ואין לשון וישב לק ובטח אס״גהשקט ט ״מאתס במלחמה־  ג
 מיתה.-־.-וק״ תייג תורה שלמד עכו״ס ולכן והחול הקדש מסביב מגור לשון הזהר כפי׳ אביו באיק-מגורי שלוה
כדרך׳ יאשמו אוכליו כל תבוי^/ו ראשית לה׳ ישראל קדש אליו תגיע שלא היראה שהוא יצחק פחד במדות •שאחז

טע המלחמהזגלל ק • קדש שאכל זר דאדס שופר מעץ דיעקב שופרי׳ אתחל יי כענץ לזרים אסור ראשית הנקרא כל ו
ק ומשה י׳עקנ ט עטנו  המרכז נקודת הגלגל.הוא שמזשית כידוע• וחלה תרומה צריכץ והיו אדה״ר מעץ היו ה
ל׳א מיוחדת התורה אץ לק הגלגל כל מסתעף וממנו את להעלות יעקב מוכרח הי וממילא חדס חטא לתקן

i לישראל



זpKH פרי;
 נמאמרן׳ !להס א׳ וענין ראשית, ■ גק׳ ושניהם לישראל

 על פי׳ רש״י והנה חד; כולא זי^אל וקב״ה אורייתא
 מכאן זאת. לוקחה מאיש כי אשה יקרא לזאת מאמר
 מאמר על נדרשת ׳י?ה ולהשכירו כלה׳׳ק< העולם שנכרא

 לכרא במחשכה עלה מתחילה הים1ן רא3 כראשית חז״ל
-׳־ ־•  r■־׳ ך; ׳ קרחמיס־. מדת שיתף ואח״כ כמה״ל :

ן י ג ע ח כל' הפשוט ;מא׳׳ם הבריאה. שתחילת ועT: ר
 כ׳א ■אפשר כלתי מוגכל להיותו בהנראי ,־׳.׳;־:;נכול ,׳a־־

 הצמצום1 הנכול ינכיל אז כעצמוד מול הכלי הצמצום ע״י »
 גופים המה המוגכליסיותר שכל כידוע הדין. שיש הוא "*־׳״.

 שהוא מה <שכל ונפסדים כלים עבים וחומרים הגשמיים |
 הכליון שם ועיקר ההפסד. מן רחוק הוא רוחני ^יותר

 הגכול שם הרי ודיניי•■ קליפה,ורע ענין הוא וההפסד ״ ■
הדין.,״;״•׳■ שרש ׳ד״!':ד-והצמצוס ׳ ׳״־״■ ל
ח ^ נ ה  אחזה ומכשרי האותיות כללות,הצמצוס,המה ו

 מחשכתו כתחילת. האדס ■כאשר:יתכוק אלוה :ז־’״ ר ■
 פושט ושוכ רצוא גלל•־׳,והחיות .נחה ואינה המשוטטת

 •כי'כלתי ׳ אותיות. צורת המה הכל צורה ולוכש צירה
 אותיות כלי• כי אותיות. ,מכלי מחשכה השגת אפשרןת

 ואינה פשיטותה מגודל אינ׳מושגתכלל פשוטה המחשכה
 צורה פושט הפשיטות צמצום אתרי;י כ״א מחשכה נק׳

כי אתרים אותיות צורת וליכש  לחכמה.־אח״נ מצרף י,
 כין מכריע כהעלס שהי׳ הדעת ומתגלה כינ׳3 דכר מכין

ת יוצאים הדעת התגלות ןאחר לבינה;■ חכמה  המס
-וכן כתפארת. כיניהס להכריע יותר ומתגלה אהוי״ר. ,
מכריע להיותו הדעת עיקר שכל .־־המרות כל סיף על ׳

 להיותו לשון,הקדש ־הדעת נק׳ לכן כאחד; ומחכלןשניס
 לשון נק׳ והמכריע כידוע. <ןדש הנק׳ כקתכמה מכריע

 מן ההכרעה שמתכונן מאזנים של ה״שקילת קנה כעין
׳צד ׳לאיזה ומכריע הקנה מן היוצא הלשק ;p v נקרא 
 :והנהלשון? כשם הקנה מן למעלה שיוצא מה כל״א
ק עלמא. קני׳ה כרא באורייתא מאמי ידוע  המרגוס ו

 התורה החכמה.היא כי כרא כחונמתא כרא כראשית על
תד׳:׳ היא והתורה די:^ ר׳■•■'־■״ תיו  vr•:: ״tc האו

ם ל עו ה ש א, ת ל ד״י א. ר  ענין שהוא גאיתמת נברא כל
 לצמצומיס צמצו.מי׳. כמה אמנם אם ־״הצמצום.״ ״־, ד,׳:
 מעל גבוה כיד להשיגם פאק ׳וכ״ש5מספר אין עד ייש

 הטנ״ת מענץ כידוע •̂  מספר יאין ועולמות שומר גכוה '
 שאץ - .והנהגחס חיותס ■ והמה •־: האותיות מן .שלמעלה ,

 מעץ ־ונעלמה נעלה מאד והשכלתם גבאורס. אנו-עיזה
 ,ולכן מדעתו מכין וחכס ליריאיו ה׳ סוד כ״א :חי. כל ’

 המשכה.:כמבואר ראשית כשם לאותיות כאן מפנים אנו
ע״ש,-׳כי אתוון כ״נ •יש ההוא כמקום ■וישכב ע״פ גזהר

( ̂ ̂

ה והן ע׳׳י;^^ותיות. כ״א שנברא דבר שוס אץ  תיות הנ
 גוף המה הנכתבות אותיות והנה .׳ וקיומו דכר אותו-
פה. המוזכרים אל והיכל  גשמיים הס כפה והמוזכייס נ
 האצילו׳. גלב.־הס שהם כלי.ואיתס שהוא המחשבה לערך
סי/יחנה המשכילים כלב ידוע  תמונת .כמבואר,כפרד׳׳

 מנהו שמץ ועכ׳׳פ למשכילים, ידוע ממש ברמיזיזן אותיות
 בהמתכרות תדע.דמכ״ש התמונה:ואז כספר: מבואר.

 התיכה שרוחגיוח חיכה מהס ונעשים אותיות,הקדושים
 של.נקודה; חיות בס נתגלה. שככר גדול.:מפ;י ענץ הוא

 שההויות וכמו, ול״ל: הנקידה מרגישץ אין א׳ כאות כי.
 הם.ההתפשטות השמות רק אצילות. סוד הס והשמות
ם וההויות ההויות  תיבת כל. כך השמות,- של חיות ה
 זה כשם הנקרא וכל למעלה,־ הם תתיכות הק׳ לשונינו
 היזפשטות■והשתלשלות,-השפע בגשמיות!המה: למטה

 דבר שנחגשס;'ואותו.שם עד רבמת״מדרגית מלמעלה
 דנר:מלה״ק שם כל לכן ;. ההוא •של,הדבר הוא-חיות

 יקרא וכל.אשל בשרשו,:■כמאמת למעלה כאמת שמו הוא
רהמפפה שמו.שכל הוא האדם לי א והתפשטות ע^ן  הו

ת3ד השס כי ע״יאדם.  וחבורם; ו.אותיות1ן הס ר.נמקו
 וקתמו ■חיותו זה.מפני נקי;כשם השתלשלות תכל שכל רק

 צירוף למעלה השם־ מקור נקרא. .7■ משסד״ח שמקבל
ס כח הוא י.״ל אל ה שלוו ת׳ תיו  ומשתלשל יורד והוא ו
i\ 5ג״ ונקרא שנברא,גוף.^ר.^דם עד  r הגיף מפני לא 

א היד של וחמת כח השתלשלות חבל מפני, כ״א קי ף נ  הני
 סיומן אס,אמנס.־מראשית.ההשתלשלות:עד שמו.־ על

 ראשית ע״ש נקי;■יד טלם מדרגות רכבות כמה יש כגוף
ס תורה;;יד3ש הכנויים הנה, והן ומקור;החיות ה ר פ  ה׳ו

 לתפוס ייז׳.דכי:הא״ס׳י/׳ץ#• מאתו שנאצלו עליונים כתות
^׳ באותיות; וכ״ש כנקודה אף ה ת מי ש קכ  אברהם ד״מ ו

ם ויעקג יצחק  מהם.־מתפשט ושרשים.אשה מקורות ג׳ ת
 ■מקור ־ע״ע גקרא למטה.־והוא האדם גוף עד התינת•

̂־  ושמעוןהס-מקומ׳זשרםיזם ראובן קיומו,.־ץק וחיות שר;
 איו׳כ ואם מהס^׳ מדרגות,למטה ,כמה כערך: אחרים

 בנו:ירש או:־ראוק ^ברהם אנשים :אלף אפי׳: נקראים
 ימל נקראו:מפגי דור.׳,-כל׳אלו •חלף עד זקנו;אפי׳
^1•■׳:וזהו.־ומ שנתפשטו־-משס השתלשלות ת  ■ילךא את1מ

 לקיחתה מקום ע״ש שנקראת זאת לוקחה פי.מאיש אשה
 נל״הק העולס שנברא. מכאן שפירש״י: תהו משם. וחיות׳

^ פי* ־ ̂■׳־ ג  ד׳*•: r:ההוא לבר שס, באותיות ממש שנ
ח נ ה  שמו רשע׳את אדם שכחת לכן,מקובל,אצליט ו

י השם ■אץ ■.-כי העדרו אחרי ד ו .. ד ח ו י  לקתא מ
 ־מזורדו: להמסיך בפעולויזיו הוא,דומה אא׳פ •זה כשם

 ולדבקה לעבודתו.יה״ש וני׳עול חוזר באור משרשו וחמתו
בו י



ץ ז ר א ה : ח cפ

 ליהנזיז יזן5שלא־ ענייניהמףיותשאישי׳עה״ז צל לזיות השתלשלותויהויומרשהס שנתפשנו■ דיראויי־הישר ו5
אותו־דנר של הצוד׳ושרשו שהזא הפנימית נ״א־מן ״א3ל משא״כאם העדרו. אחרי זכרולנצח וזה לעולם שמו אותיות

 אסיר החומר׳אנל ויצא "גשתלשל אשר.'יישא והוייחו■ שאינרמגושיך־כוחותיווחיותר לשמו כפעולותיו דומה אינו
 ■להתדניו ־נ״א :־שיצא;משם ׳מאוס״ של ■ מחומיה ליהנות והקליפות ׳החומריו׳ נפשו על ומגכיר ית׳ש מאתו והנאתו

זנעור חוזר להיר צ״ה־ א׳׳ס׳ ־עד השתלשלותו דרך כמצוה התמורה ראחר־מעולמות שס שס'הראשון־ר׳א5 גק׳ אק

. - V ׳.U;׳־r7/1 ד3ד C&JC׳ דזחלת אין־יקמח'זהגהי תולה אין אס ________
 נידועדואץ הכל ■מ׳נהיגיאת הוא והדבור אי״לדור.־ דבר רית־מורה: אפילו בהס ואין טוי כל מלאים׳ כתיס כמה
 שעומדי־ ובריס ־עה״כ להעלו׳ א״א כי כזה להאריר רצוצי המשכת ע״י כ״א כשמו הקמת־צקרא שאין הכוונה אצל

̂ כה׳ שמדברים מה וכור צק׳ זה אם עולסגכי של כרומו נשתלשל ע״ד־אותיות המה:אותיותלהוויתו.ז״צי התורה
 J1 ־כי שלנו מכואר;'כתורת'לאמת הא ,ללהגשמייס מוצאות יר׳ד ־ומשכיע שלמטה הקמת־ לגשמוות ־עד למטה מלמעלה

 i כרמתהורי״ צמבץ ודי לקצר. ועת מדכריס :־:■המתי׳ הן דיניתה״ק פפ״י ממט הקליפות: שנתהווהל״ומפריד
א כדרכו ומשביע קמת נק׳ ראי׳־הל-אז ־דינילהן טילהr דיני ל ^ ̂  להתנהג ותכליתו האדם יכי״זה־כל דמילתא כ

דרכיך שהוא'מאמר:ככל ׳״:לע״דראותיו׳־לה״ק :׳,■;־־ רשעיס ואינודוצהכמותרות.׳משא״צכטן
מב״ם ויכוללפרשדעת לה״קכנז׳ נק׳ דעהוכיהדעת ־מת^ותצי״תאוותו אדם שאין התאוות כל רעב:־כדרך  הר

 שרוצה תשא פ׳■ כרמכץז״ל ועיין עד׳^ ג״כ כיספר־המוד ־והפירוד הרבוי ׳חיותסלהוא צדרד־הקליפה׳שכל כילה
 ז־׳׳ל הרמב״ס דנרי' חן חכם שפתי ־ולדעתי בריו1לסתור: תורה אין אם לכן צאוט. ■אחיית שהוא היפך־הקדושה

 המביךובין1׳ האריכות מחמת ׳■לבאר־ וא״א אמתל ע״פ׳ אחד שם המשכיע־ומחיהדכ״א קמח גק׳־כשם אק״קמח
׳ואפשר משסכיזיוע חיותו מקבל שהוא התמורה.:אחרי מעולמות  להתפלל ז״לשלא למאמרם זה לומר־טעס לעצמ̂ו

 כמאמר הדביקות ־נק׳״ע״ש ארמית.'כי'התפלה בלשון ענפים ע׳ לשונות׳שהס ע!’אלקיס.״ כו;א״ז־לע׳ש׳עשה
 השתנו׳ להמשיך כדי האפלה ודביקת ‘וכר. ̂אלקיי צפתולי הע׳ של ושרשם הקדש: לשון אלשהוא מאילן־ המסתעפים

 מךהמדר בדבוריו לצאתי זהי. באופן להיות ברחמיו'צריך התמורה עוצם אותיות צרופר‘שערים הרל״א הס לשוןהס
 ■איזה על להתפלל כשמתחיל תחלה שהרי צהס.' שהתחיל לשוןמוכדח וככל מרכזם הוא לה׳ק ע״ד*גלגל.התוזר^אכל

 כר. גכורה או אסד' אס המדות מאחת הוא כוודאי דכר תיוחס ־היא המלה ללה״ק::ואותה שוה יא׳ מלה להיות
 מפני המדן׳ מן להתנטל הוא העיקר דנריו כשמדנר איל קורק ־יווני בלשון י ׳׳/״ל׳שק כמאמרם ׳■באילן:: ודביקותס

 '•TJ* לדבקה אליו וכצות:'־נפשו לפניו ית׳־;העומד פחדו שתים.'שהוא־־מקוס בכתפי ־־ט״ט־ ־וכמאמר לאתירהך.
 היוצ^י דבורו להתקשר׳עצמותו;באותיר הוא והדביקות לשונם־־כניון שחוט אן והיה ומשם־יפרדו חיותו׳מלה״ק־

 ברצוא שהם המחשבה אותיות עד בהם ולהגיע הפה מן טומאה.;משא״כ למקום וטפה׳נוטה הקליפה מפט חרק
 ההתלהגי• מגודל שרשס 12 מןהאותיר שיצא ואפשר ושוב; על רקאנטי בספר עינפשו;'מובא3כשהצדיקדאוכל:נלשו

 השתנו׳׳והמשכה לעשות יכול אז הצמצום מן שיצא ואתי עיניהם שזנו וישתו־ ־ויאכלו׳ האלהיס־ ־את ויחזו מאמר.ב
 צידוע.־־וגס הרחמיס דיך ית׳:בחזירתו מאתו אחרת דכתיב ־וודאית אכילה יותנךאמר מןזע־השכינה״דודן

ן“מלך:־תייס.״יוכתר'׳התכם פני־ באור ב  ■.״וע*פ הצמצום מך למעלה־ צהגיע שממילא'נעשה׳־רצונו ז״ל עזרא א
 • ארמית לשון3 להתפלל שלא ז״ל לפרש־אמרס יוכל דרכנו שהוא השפל המאכל י:'כי■3לד הפליא ־איו החכם ראה
 ע^׳מטא׳חרמיא ־3־תש אל לבציו ריכ״־צ ־שצוה הלשון כדרך האדים את זן מזו ^ו סיכה:המקבל יאתר מסינה נא׳

ה להעדר שקרא הרי פ״ש ק׳׳ש כלא תיצני שלא ופי ■הסיכות סיכת הלב כעק דבק־:ורוחה: ה ־עאגףו ומפרנסו מ  י הנ
התם ענין3 צן ארמית;׳ שם בלשון הק• ד״תי ע״פ והעיקרית ־‘״הוודאית והיא:האכילה שהוא;ניזק׳זמענג:־

p נחומז ט שחמר מי 7'ע ״ ־, ----- ־ ^. v /’i ׳ י • צ׳ U I ״רויזיץ
m איזיז כ״א זכה־ודביקות־^ס תפילה .האכילה ישם ־עיקר הוא התענוג שהיי ודאית אטלה  a

ם ל צ א ^ ^ י כל פנימישל ברוחני׳:וחיות השתמשס כמאמר השכיניו. ותעניגשיו שמיזת^י^פש ו נ ,^ית^ת ד
l............... -ייליא-ילד״׳ t״»f היקאנטי עכ״ל ה׳ על תתענג אז i ^ישראטה הנהגה ייילו יש הנהגה יוהוא ׳ftT יקותן■3ד מבליל יהיה:מסך צריכין עדת והנה־ ר ׳דל

i



ץ ר א ז ז ; ל ר ח פ

 ׳דהמשכו^::ומכריעין,בין.עליונים0המעו ובריל; הלשון: הדכק ואממ:יזז"ל: :.הק׳דכמאמר,ובו;הדבק ״ת1 דרך
i ותחתונים,: r-־״;- דדז■;■:׳ דד»: שרש לביקו׳:אל שוס ובלי הדת במרותיו.־זמשא״.כ-בהעדר

ביהול שאני הלואות ׳יגיניכס ה,צדיק יוסן> דברי שישי כי לעיל כיי״ש לשון.חלמית נקי.ע״ש החיות ,פניממ׳.־
ס-,-׳ז׳ תאוותו :מחמת■ ע״ע ממשיך בהוא מל;׳הק הוא אדם ■של כ  בברית ופגום מהול כערבי ולא דייקא כנס i כ

.לה״ק ע״ד הצהגתג :שהיה .אליכם .־:המדבר פי :כי בארצותס לשוטתס. תחת הוא אחרי:בכבר ועמים קליפו׳  שכן ;
 את יצוא י>שר למק כמאמר ד הקדושים מאבותיו קיבל והקליפות לאומות חיות; מביא ובלה״ק,ב״מ. .,ובגוייהם

שדבר לומר צריכין א?י אין ,ועתה ה/ןגר. ציו,ושמרגדרך3 הארוף-,שיש .כפי■ שמו;אפי׳, ומשנים עליו מושלוס •והס
הו ,השבועה/׳ מפני ,.לה״ק שהמשיך •!כפי ראובן שמו שבהיו׳ להיו' יכול נמצא בלשונם. ז  ואין מעע ועוד; ;הפסוק פי' ו

 ז״ל,בסוכ׳ ;;:ע״ן־אמרס מקומן,ץאיכנו והתמננת.על ;רשע כשס ושמו ■אחר׳ שס יש.לו כבר .פה מהקל. חיות '־ע״ע
 אמר״שמואל ,א״ר.אבא4ך:3 בג׳,ו,סכך;פסול פוסל .אייר אמונתהישראלית דךך מתנהג כשהוא משא״ג ב"מ עכו״ס

 פוסלים ״ח:בפסח.1 יוצא ■,אדס׳ חכמיה גירקות;שאמךן (זייז^הבמרא אמצס בבל.לשק.׳:אס ,אמרן״ח״ל,תפילה
א ה  נפלי.ופרכי בסוכה.•משוס־אויר;;מ״ע■כיון.דלכל:ינשי• דין ביחיד.והא•בצבול;.גהנה-הפשוט;כפשוטודהלין ,

 כחציר מ ;׳בהס כתב• וכן,הרשעי׳: .דמי דליתנהו כמאן לפרש ״אפשר־. ע״ד;האמת - אבל ;:בש״ע כמבואר• • אמת
 ממשיכין שאינס ;מפני .דשא:יבולון ,וכירק ■ ,מהרה;ימלו .עצמו לעניני פי^כשמכוון ביחיד, הא .־:כדבריצו דבריהם.

א pית׳.,: פאתו פקחיות :חיות דלך •וכן העולמו׳ ע״ד,התקשרות׳כל כשהוא בצבור ה p.רשע.נמצא נאק• מעט: .ועוד 
ר״י בכתבי אמת׳ובפרט בעלי נכל א  וננת,׳אפי׳3דמי־/:והח דליתנהל■ וכמאן וכפלי. פרכי .יבשי פיהא ובלבד ז״ל־■ ה

מקומו,ואינט;;ו?חייהס,קרואי*..מתוס;״ :--כשהןא,על בזה אדרבה' ב״ה.־ החיות-ניא״ס .והמשכת דרך-אמונה
י י'^־׳• פרס הקדישה.כעבד.המקבל חחת הלשון מכניע • ״ :•.ד׳ד■ י

ה - ־״ ותכלותבריאןתו ■מהקחשהועבדו.לעול׳.-כי;הכל.האדס ו ע ח ; ש ר פ .־׳־״'־׳ ״ i. ׳!'■־ ס
ג1 ולהכניע:החיטנית למעלה ממטה הדברים :להעלות,כל  אור בספר׳ •אדני::־הנה גי יהוןה״ויאמר שואלץ•1י

 ,פי׳1 ■מאי.הגשה ויגש מלת לפרש מובא ׳•:;',החיים -■.) אתר ולית דבר ית^בכל אלהותו במציאת הפנימית אל
 הפני׳ כמיס ילוע להיות כראוי.לו'שהגשהה.י׳;בלג ,הוא ישכילו למען להבנת פשוט היותר ודרך.• מיניה: פנוי

.לצון:יהולה1הי לןf̂ ובלבליס אלם־. אל האדם- לב כן’ ככדוכיא וצווח בזהר :המבואל ע״ד־ הוא .לזכרון .להיות
ולאהוב ליוסף בלבולהתקרב לכןהגיש יוסף רחמי ,לעורר לגרמייהו לעבדין חסד כל הנאתן: לשם המתפללים על

 לעורר לקרר,אהבת,יוסף;אלינ בכדי 5הלב^ :אותגבאמתו• • ויתערבו בהק ואתמי מזו;י;׳ ,לנא3ה חיי.א לנו הב .עבדין
 אתת רי,-פידחכס:חן-3-ל קדוש ■מפה: יצא: רחמיו:;והצה כלךך כ״א ארמית בלשון הנק׳; זהו תעשיה: וילמדו בגויס

̂אלס יסדר לעולם. ,שאמרו:ז״ל  על סבור . שהיי יהודה לפי;לעת ^אמנס. אם. אבל ואמיצה; שהמה -מקים שבחו:•של ־
תסנס חצרקשהזזהלו:ישראל שהוא יוסף חסד:ורחמי׳;(את׳כ דרל;האותיו,׳ ית׳ ׳התפשטו׳־מהתיו  שלא,ליתן לא׳

ק דרך לדבקה ,יתפלל  ע״ד לאהוב.אותו: לבו מלקרב נמנע:יהודה’ i<3 חן להס; קמשכו \ממילא תיבו׳תפילתו, לה׳
במדרש ארו״ל הצה, ואכילה. בתפילה-תקרבנות .הידוע: ורחמי׳,וחיים\שלוס טובה .דרך;אוחיות.תפלחו.השפעה

ת: א  לירך-בשלשלאות,של:ברזל אביט׳ ■הי׳-יעקג וש״ס״ראוי בחורתיט המבוארים הגשמיים יעודים ענין וזהו ב
אותה,לפקולין בהמה:שמו.ליכין ומשל: אלא.כוי. :למצרים. לא וכו׳.׳ דגציך. ואספת גשמיכם.כר •התמימה.דונתתי:

ק ליריאיג הצפון טוב רב כי.«ה העגול׳ סכר .זהו המשל ע״ש.הגה בחבל -מושכין;אותה לילך- רוצה ואינה לא ע
 בכדי,להעלו׳ למצרים ובכיו יעקב ירידת. ענין; הוראת הוא יומשכו:כל שממילא אמרה התורה אבל i׳13T■ ראתה

 מצרי׳ וינצלו;את. פ׳ על כידוע ממצרים הקדושות נצוצות -החיות תלכו;-,ממשיכיס ■בתוקותי אס ׳,האלה :היעודים
 בה:דגים.־,והנה שאין ואס״ל-כתצודה :כתרגומו:והקיט .וזהו יקתו.3בלר.ך!-אותיות:הנהגתו,;.ץד למטה ;מלמעלה,

ת: שינו שלא דבריס.־ הר- •מפני, גאולת•;מצרים  להעלות ;זם-בכדי, ;לצורך ג״כ ׳אדם של האכילה •ענק שמס א
 לצומח:הראק:לאכילת ;הנצוצות-מדרגא.לדרגא,מדומם קיבלו שלא אע״פ ■מעולמז׳!החמורה.; אחר בשם .להקרא
 שמגיע,לאכילת על לחי עולה־,-מצומח: ושאינו:ראד •אלס כמאמר מאברהם,אביט•;ע״ה בקבלה רק עדיין ־התורה

 להיות::המאכל ■פלאי מעיך:שלכ'אורה.:לכר והחוש :אדם.; ךאובן נמצא, תבשילק עריבי אאע״ה,אפילו !הש״ס.קייס
 יכול;לחיות שאינג גון>3 הנפש להתקשסת סבה -הגשמי את ושלא,שיט. סי• סלקי ושמעון נקתו,וראובן ;ושמעון
 הקדש חיות ?יצוץ: ומוכרח,להיות:במאכל. ד אכילה בלא גלורין שהיו. וממילא. כנז״ל..• ■:והמשכתו לה״ק לשונס

ה ׳מעריר;/ושלא.  אין ;ואעפ״כ ת5מן,הגשמי והגוף ממנה הנפשכיזון :אשר ענין:ברית שהוא _ךלטורין, בהם ׳ הי
רוצה •:׳r;cd׳׳T ן



i tפדי-חאדץ
אי. זוית קרן שאח״ל מטרוניתא ההיא3 המדרג׳ נסתר שהוא ממקום לזח הקדוש ניצוץ שום רוצה ודאי ונתחיל׳ הו

והנה כידוע. אפיס נפילת כענק נפש מסירת והוא אסור ומכה הממונה מלאך ישלו 3עש שכל כארז״ל ולעלות
להתנוק האדם שצריך הוא ההעלאה מענק דמלתא כללא ממקרה מתירא הקמש הניצק כי גדל. לו ואומר אותו
מאותו מנהו שטף נמצא נו שגס לפניו המזדק כל על יותר שיפולו נליעל אדס לפני תדמן אולי טהיי נלתי

י אף עכשיו; משהוא נאכלו ס הדבר על עומד האדם כל זה נ  וניעור מינו את מק ואתר״שיצא רע ואס טוב א
 שנזדיין המאורע מעק ית׳ נו להתקשר תיכף צריך לכן שייכו׳ אק ט להעלותו טונ3 ינתור אס יודע ומי הניזירה

ס אלא מלוי כשום ר ראק v ה׳ הלא לנו ^ נשומו לפניו דמתיהינ ממזוני לזון האדם יחשוג א  כמאמר גלחו מ
ומחי' ננל המושל הזא המלכות כי משלה: נכל ומלכותו אה ויחזה וישתה ויאכל המאכל נתוך קונ׳׳ה מלכא מני

אל המלטת עס מתעל ית׳; נו ההתקשרות זע׳׳י־ .הכל המסנא דרנ כמעשה המאכל ע״י אליו צההקדנ האלהיס
^ כמעשה תיכף מתעלה שהוא א30 ק : ארצהדראשו מוצג הסולם ההתקשריוהוא שהוא היסוד רמתייחדיס ה
ס עליון רצק עד המתתוטס י השפלי* מן העולמות הל  % הנה ל^ i.עולס יסוד מצדיק כידוע לעלות השמימה מגיע א׳

ה ט ת אלו כל כשראה יהודה , ממנו ולמטה ;אותה נאטלתו ונהמה אדם ייזוד ע׳׳י '  י .כאמרם לפניהם שנזדמנו הסנו
ק לנו אלהי׳ עשה זאת מה אחיו אל איש .נאכילתו תיכף מעלה ■ ואינו אלהיש ־לפני’שטוב אדס  / להיו׳ יהוד׳ הנ

; יהודה אליו ויגש לכן להתעלות מאתס !מתנקש הדנר ג״ל הגיע נאכילתו'והחיות שקנל תמת התוספת ;עכ״פ
 לפניה׳ ה׳ זימן כבר שהרי מצט או גוי הי׳ אס אפי נלב מתעלה לש״ש אח״כ שיעשה מעשה וכל האדס תורת לזאת -

 נפשס על מאתו לנקש לרחמיו מוכרחי׳ להיותם והקרה ״האכילה מן מתגשם כשהאדם ת״ו ״כ::משא״כ־1 החיות
י יהודה להיות אדני ני שאמר וזהו הקדוש לנצק מפיל הוא הרי לו ינא ותאוותו וישנע ויאכל ת מלטת ה  דוד ני
 להתקשר.עמו• ויגש נו כלול והכל משלה נכל ומלכותו ונורא חיות נותן הוא שהרי ויותר ינתר הקליפה נתוך

t להתעלות הניצוץ יראת זהו ר״ל. קליפות j היסוד הוא יוסף להיותו האמת ועפ׳׳י ית׳ אליו שמכיס Vמתקשר 
 אמת: עפ״י גס פשוט עפ׳׳י אדוני בי וזהו המלכות עס מקום.מוכן שרואה הקדוש ניצוץ ובאמת־ כס״ל; אותו
ע מאד מנקש ספק •בלי להתעלות לפניז מ : :. V - • ■ ־ מענין ט

ת די. ׳;׳’■,:׳ ,':■ג־ ענק שהוא וכייגסאקנעינןלמהויקדס«לכא.5חתוני׳0 ש ר ת פ ו מ  • '־ ־-־■- • ש
ב נאמת התפיל׳שלפעמי׳כשהאדניגשאלהאלהי׳בנקודתלנו ש  לעס הרעות למה אדני ויאמר אדר אל משה ד

ת מחשבו׳ עליו ממעוררי ציהזד׳ כאמור ח תז מדו או ת ח מה וא״ת דל ופרש״י שלחתני זה למה הזה י' ז
פשוט המוסד והנה ששלחתני. על אני קונל לך איכפת להעלותם מקוסאתסמוק הנה כי גהתעלר שרצונם

 שאינו בדבר עצמו ולהכניס לשאול אדם לשוס שאין והשכל אנינו יעקב זכן נקדש לשרת מוק להיותו ההש^י ע״י
 נצלעז מצטער שהוא לומר אפשר שהי׳ מרע״ה ואפי׳ שלו 3עש כענק הגצוצות להעלות למצרים מלית־ הי׳!ממירא

מכי. ל ה ל ג ^ י  איכפת ואעפ׳׳כמה ישראל כלל הכל הכולל הוא ט ישראל להעלות׳ ל״קולק אותה שמוליכי׳ ופרה א
ל של נשלשלאות לירד ראוי ואכילתה. ־כשחיטתה ח  שהוא הו׳. תצויני. ידי, :פועל ועל כני על כמאמר לך אלא נ

 האמת .אבל .•לך איכפת מה לו ־לא 3רי על כמתעבר .עלה גם •אעלך אנכי הקנ״ה שהבטיחלז לו גרמה -שזכותו
ה מ ת ו ־ ^ מ ^ ^נ מאל עניו, משה והאיש מרע״ה על הפסוק העיד הנה לו אסור ׳שכוודאי. -ואמונה אמת ■ מו
א לאדם מי י א״ע ל תה שם גדולתו מוצא שאתה ובמקום זרה נמחשבה א׳׳ע להכניס נסמן ^  נמותמתו מוצא א
י י ה ^ ״ מ הי  פרעה אל זאשלחך לכה־ למשה הקב״ה לי שאמר נשעה ויתנשא כארי יתגבר אס יודע מי ט ח״ו ן

ק יעמוד ולא מטה מטה אולי.ירד. אז ס  דבדי׳ איש לא אדט בי «שה ויאמר נ״י עמי את והוצא לא אס ח״ו. כנ
ט לנסותו ה׳ ק נוודאי מתמין נלא לפניו ■לזדמן כשהנסק  בעיניו שפל משה שהיה תשלח; כיד נא סלח וכר אנ

ע מראל בני את מלעורר והוא התשובה■ על נפשו ומסירת כתו בכל להתגבר וצייד  הגאולה אפשרות מבלתי טדו
 נראה כי יאמינו למק כמאמר דלתתא נאתערות׳ אא״כ אסור ולא ארנה שאמר שהע״ה ענק היה ׳וזה . ?עליה

ה ל חי ^ א שעיקרו כידוע האמת הגואל שהוא ה׳ אל? ולא קדושות נצוצות להעלות ככדי במתטין יצא ז  האמוג׳ הי
^ הו’. ^ז ל יי ך כאות צריות על לכרך אחי ח  העדר הוא קגלר עיקר כל להיות נגאלי• אמונה וכזכות כ
כי ^ ש ע הטבע על להשגיח אס כי ושכתתה אמונה לא למאמר סותר ואינו נאה גוי על אט׳ -  מענק טדן

חו עצמי להכניס «ץדי שס כי א ט לי  הקליפות כעומקי כנפשומם נטבטס שהיו מצרי׳ גלות דשאי אי
י עמד ^ ט ־ ^ ^ דק כשכבר משא״כ זה ק ה הוציא לא ואילו לפניו גז ט ק  היו שעה כאותה ישראל את ה

ד ?חך גי ת ג ם לעולם ח׳׳ו משועבדים דר״ע כמעשה הראי׳ הנאות מעלי ה ע -יעבודו נ ח  היו שכמי• כי
i במכלית '



ט פריחארץ
נער קוראהו ואת׳׳כ ילד תתילה שכתוג בוכה נער והנה אא״כ הגאולה אפשרות הי׳ ולא הקליפה עומק בתכלית

 אל טומאה שערי ממ״ט שהוא קצה אל מקצה שיתהפכו
 בה׳ שיאמינו השלימה הגאולה שהוא בינה שערי נו״ן

 לגאולה יצליחו אז דעה דור היותם ואחרי אותו לדעת
 אלהיס תעבדון העם את בהוציאך כו׳ האות לך וזה כמאמר

 בדבורו להכניס שיוכל מרע׳׳ה והנה הזה. ההר על
ס הלב מן היוצאים דברים  תכליתית האמונ׳ בלבם להמי

 א״ע מחזיגן היה שלא השפלות מגודל בנפשו שיער לא
 נשמעץ. דבריו שמים יראת בו שיש מי כארז״ל לכולם
 כל אמתי גמור ויחוד הדביקות הוא שמיס היראת וענין

 ושמים א׳ מדה שהוא יראה ענק שהוא ית׳ אליו המדות
 ית׳ אליו המה״ג כל בטול ואחרי כידוע אהבה מדת היא ‘

 שמים ירא אפי׳ לכן נשמעין. ודבריו בקול יעננו האלהי׳
 עסיק דלא ובעידנ׳ נשמעין דבריו שמיס ירא שהוא כזמן
 תלה שלא ה׳ אל ואתחנן אמר מרע״ה אבל לא. בה

 הוא איך ית׳ אותו השגתו מגודל חנם במתנת אלא במע״ט
 חשוך כתר אפילו עכורי׳ וגשמים נגדו כאין וכולם א״ס
 גמור ויחוד הדביקו׳ אפשרו׳ ואיך העילו׳. עילת קמי׳ הוא

 שלא די לא מגושם ולהיותו נשמעין דבריו להיו׳ ית׳ בו
 לבם את לנתק יפסידם כי אף אלא אליהם בדבריו יועיל

 כאר ■הוא גשמי ודבר גשמיים י דבריו להיות הגשם אל
 אפשר שבדבורי׳ והמובחר הטוב אפי׳ בלב נכנס אם

 ההתנגדו׳ ומתגברי׳ כוזבו ואמוג׳ בגדולת ידם על להתגשם
 אליהם ודבר למשה הקב״ה שהכריח אחר והנה כך. ע״י

 על ז״ל כפרש״י כנגדו ומחריזים נצבים ?אבירם דתן והיו
 שע״י בעצמו החסרון מרע״ה ותלה לקראתו נצביס מלת

 ההתנגדות ארס בהם הכניס אליהם הוא שדבר דבריו .
 הרעות למה ויאמר קובל היה לכן אזלע״ז. והתגברות

 ■ זה למה ופי׳ במה יותר רע בהם שהכנסת פי׳ הזה לעס
 נתגשמו ומגושם שפל ואנכי ששלחתני במה פי׳ שלחתני

 וההתגלו׳ הראיה פי׳ תראה עתה השי״ת והשיבו בדברי הס
 כידוע ניכר אינו ובלא״ה התנגדות ע״י להיוס צריכה

 למען כו׳ פרעה לב את ויכבד לכן העולם בריאת מסדר ־
■" ־■ ״ ניסא: פרסומי משוס .תספר --־ - י •

ת י ■ ש ר פ א : ר א ׳ :ו
ל א  ינחמוני המה ומשענתך שבטך אח״ל השואל ש
- - תורה: זה ומשענתך יסורים זה שבטך •

ח ת  להם נודעתי לא ה׳ ושמל כי וארא בפסוק הרב פ
 שהרי כו׳ כתיב אק הודעתי לא ז״ל ופרש״י -

 בשם להם נכרתי לא אבל אברם אל ה׳ וירא נאמר כבר
 פה כבד משה היות ענק על הקשה הרמבץ והנה זה

פסוק על השי׳ס קושית קשה ןוט3< הפירוש ואס לשון וכבד

 מוס בעל למרע׳׳ה עשיתו א״כ ומקשה כנער קולו אלא
 פה כבד על לכאורה אשר בקול.׳ נפסלים הלויס שהרי
 שהיחה אדרבה כי דבריו סוף והנה ויותר. יותר קשה

 ■יפה לשון בעל היה שאס כן להיותו הש״י כוונת דווקא
 התור באמת ט התורה גדולת נראה היה לא ומהודר
 בסיני הי׳ והכל נפש ומשיבת עינים מאור מדבש מתוקה

 מחמת מתוק להם נראה שהי׳ לומר אפשר היה אבל
ה לכן משה של דבורו ומתיקת טעם טוב  ואעפ׳׳כ להיפך הי
 דרך תפשו הגדולים באמת והנה ומתיקות. חן להם הי׳

ה באמת אגל יח׳ הבורא לעבוד׳  בשעת נרפא משה הי
 באמת אבל : בקול. יעננו והאלהיס כמאמ׳ תורה מתן
 כידוע האדם כל זה ט הדבור מגדולת ידוע הוא הנה

 האדם ויהי של תרגום גס החי על המדבר מעלת שהוא
 והוא שבוי החיות שהוא ממללא לרוח תרגומו חי׳ לנפש

 הכל את והמנהיג והמצוה המושל הוא הדבור כי האמת
 הדבור ט ית׳׳ש. החיות עיקר הוא בו להיות והענין

 גאותיו׳ מלובש הוא אם.אמנס ותמונה השג׳ שום גלי הוא
 מלבושי בלתי כי והשומע המבין הבנת בשביל הוא אבל

 ולעולם להבינו ותפיסה השגה שוס לדבור אין האותיות
 ומהודר-ומהירו׳ נאה יותר לנפש יש הדבור משפטי כל

 פיb לדבר יכול שבגוף הפה שאק מה האפשרי ובהירות
 אדם וכל לשונם. על ומלתו בו דבר רוח כי שנים אלפים

 כי תצא לא מאתו כי ולהבין להשגיח דבורו את שמרגיל
 חדשי׳ שמים בורא היא הרי המדבר והוא הטוב מה׳ אם ^
ח * א  שמיס ה׳ בדבר הבריאה בתחילת היי כאשר חדשה ו

 דבורו בשעת משיג האר אס עכשיו נשתנה ומה נעשו
 ומשתלשל הוא הגבורה מפי שיצח ודבור דבור שכל איך
 מדבר שהוא דבור באיזה לכן מפיו שנשמע עד כך כל

 הבקעה שנתמלא דר״ע כמעשה מחדש בורא שהוא הוא
 וככל \, מקדושים וכן'הרבה למוח ע״י ודלועין ירקות

 הוא נהפוך כן בקדושה הוא אס הדבור גדולת אמתות
 של רקיעין בורא ח׳׳ו עצמו להנאת להיפוך הוא אס ח״ו
 שהרי עצמו על וממשילס בקליפות חיות ונותן ותהו שוא
 לקבל רוצה שהוא עצמו• 'הנאת מחמת כחס מוסיף הוא

 ממשילס הוא נמצא מהם ומקבל תחתס שהוא נמצא מהם
 שוס בלי ית׳ דבריו אלא מדבר כשאיק משא״כ עצמו על

 ית' בו הדבור עיי קשור הוא ואדרבא כלל הנאה פניית
ר וכן בדבורו מושל הוא הרי הכל את הבורא  שהיא התו
 עולס עד הרצון והנהגתם,מתחילת העולמות בריאת

 בס ודברת כמאמר בדבור ונקמת הדברות עשרת היא
 שהרי כנז׳. גמור אחדות יתי •עמר ההתקשרר ענק שהוא
תמונה שוס גלי האיש זה כלי ע״ו והמשמיע המדבר הוא

אבל
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הארץ פרר
מצות וכן עריפה למצות קודם פדיה מצות כארז״ל הרב דבור משא״כ המדות מן המופשט הוא כ;ה דבור אבל

שבמקדש קשה עבודה שזהו א1ן חליצה למצות הודס יבוס ויש במדה נתלבש כבר מדה איזה מחמת היוצא
 לכן בלבד המצוה לקיום ביבוס לבדו לה' בלתי צש״ש לכוין כל שהרי הגשמיים הדברים בכל ,התקשרות למדה

ס. מדות ע״י כולם התחתונים השפלים הנבראים ה כאן העניו וכן בחליצה נהגו ה הנ פה.  אמרה התורה בערי
 את הכבדתי אני כי בו והתרה דל, פרש״י פרעה אל בא נקי להיות א״א וא״כ הרגל לה יש מדה להיות.כל גס

 את השיב.לא.ידעתי פרעה להיות ידוע. הענין כו׳ לבו דברי כל ואפי; .משכת שהרי.ההרגל ית׳ דבריו. וברור
 פרעה כי המפרשים פי׳ % אשלח לא ישראל את וגס ה' ההרגל אחר קולות וקולי נפלאים ושכליס הדקים המוסר

 ב״ה הוי״ה שם שהוא פרטית השגחה בענק מכחיש היה ,כח שכחת •סיבת.‘ .הוא שההרגל מעוררים, אינם
 באלהות מודה הי׳ אמנם אס .הכל את המהוה,ומחי׳ או שמע או ראה ■ שכבר ,אחר ונפלאותיו הפועל

 כוונת ע״י כ״א מקלה ע״פ מחודש העולם שאין כענין מדה מלבוש שוס בלי הוא הדבור אא־׳כ פעמים כמה ידע
?י האפקורסין 'שארי אמונת אתר נמשך אבל המכוון הנקרא והוא חיים הים1ן בדברי האמונה ע״י כ״א כלל

כוכבי המזלות תחת עשותה אחרי הארץ את ה׳ עזב שאינו ועושה מצווה שאינו ממי גחל שהוא ועושה מצווה
 ולכן העולם הנהגות כל הס ידם ועל ,וכסיליהם השמי׳ המכרחת המדה מחמת אס כי המעשה הוא הדבור מחמת

 כוונתיגו לאין מעניינם כידוע כו״ס עובדי היו אה״ע כל התירה קיום ענק שהוא יראתו או אסאהבתדית׳ אותו
 לדבר באתי ומאז משה שאמר וזהו .בביאורם להאריך מחמת ולא מדותיהס מחמת ויעקב יצחק לאברהם שהי׳

 לעס הרע הוי״ה שם שהוא פרטית בהשגח׳ שהוא בשמך שאינו דבור והנה עדיין. התורה שלא.נתנה הדבור:
נצחונה על לעמוד הקליפה התחזקות מענין כידוע הזה בא״ס קשור הוא שהרי הנובע מעיין הוא מדות מחמת

בפרך ישרו! בני את ויעבדו פרטית. ההשגחה בכפירת ואינו דבריו לדבר נלאים הפיות וכל נובע ומאתו. ב״ה
 גם כי ידעו לא ובאגזת ■ יותר בעניינם להתחזק בכדי שהוא דבור משא״כ נביעותו משפך ,ערך לפי ו^שפיק
משלים הי׳ השעבוד קושי שהרי הוא אלהיס מתת זה שהרי נאינריס הפועל הוא. המדה לפ״ע במדה מלובש
הכבדתי אני כי בו והתרה פרעה אל בא וזהו חז״ל כמאמ׳ ולכן • כלשוני לדבר האיברים. המרגיל,את הוא המדה

כי כנ״ל פרטית ההשגחה אופן לו להסביר פי׳ לבו את פה כבד נק׳ בדבורו המדות מכל מופשט שהי׳ מרע״ה
חזקת מחמת לא ישראל על עולו שהכביד זאת גס אף המדות שהם כו׳ יצחק ואל אברהם אל וארא נמאמ'

היא אדרבא אבל ההשגחה העדר על להירות זו היא ידו אבל לפ״א ההתגלות שהוא באלהותו. די שיש שדי באל
מרשעים. רחוק באמת והנה כנ״ל. נפלאה השגחה בעצמה ולשון בהם ויודע לשון שהוא להם נודעתי לא ה׳ שמי

נוקף אדם שאין כזו פרטית השגחה להאמין לבס ויפג עצמו על ממשיל .או בכל מושל או זה שדבור התחברות
נזרק אבן שוס ואק ונעקר יבש עשב שוס ואין אצבעו מדות מחמת שהוא דבור משא״כ .כהוגן .אינו אס ח״ז
 .במדות ג״כ הנבראים לכל והתקרבות שייכות לו שיש
 הזה לעס הרעות למה קובל משה הי׳ שמות שבסדר וזהו
 שאינו בדבורו קלקל אולי מתיירא שהי׳ שלחתני זה למה

 במ״א כמבואר דבורו ע״י בלבם האמונה נכנס שלא כהוגן
 ישלחם חזקה ביד כי כו׳ תראה עתה הש״י לו והשיב

 שהוא בחזקה הכל להיות פעולת.הדבור שהוא חזקה וביד
 עד״ז ד״ת מדבר שהוא אדם כל ^.והנה בכל מושל שבט
 היסורין שהם ומשענתך שבטך וזהו .כמוהו הוא הנה

 הוא שהדבור או כנז״ל פה כבד שהוא כאופן והתורה
 תורה הדבור יסודי שהמה ממשיל או ומושל שפים צת

 תבלין בראתי יצה״ר בראתי כארז׳׳ל ינחמוני המה נזה
רה: •י:■•■׳״ . , ־״ התו

א ; ב ת ש ר פ : - ^ .ע ד . .
ל א  הוא וערפתו, בד״ה ז״ל רש״י מאמר השואל ש

פתח ממונו יפסד לפיכך ממוט^של.כהן ,הפסיד

 אשר מקום אל כמאמר לו הראוי ומקום בזמן אם כי
 מן וקטנה גדולה תנועה שוס ואין יהוא שם העץ יפול

 לארץ ותחת שבארץ המדרגות שפל עד הראשון הצמצים
 אלהותו לגלות ולכבודו בשמו חכמתו כפי ית׳ מאתו הכל

 בראשית והכל ; ורחום חנון הוא מה ית׳ ומדתו וחכמתו
 בעולם שיש מה שכל עולם יסוד ונדיק בשביל.ישראל ברא

 ולשנות לכל ולחזק לגדל הגדולה הכח ובידו באדם יש
 בדביקי׳ לשמים ולבו פיו וברוח במאמרו בראשית סדרי

 ־ ודעתו מדותיו ע״י מעורה הפסק שוס לי3 פשוט אחדות
 אבי גבור אל יועץ פלא שהוא חכמה אלף בחנייה הבן
 כמאמר ב״ה א״ס אס ?י ותפיסה השגה שוס בלי עד

 שהוא מה האותיות תמונת אבל רואים אינכם ותייונה
 פלא שהוא האלף ית׳.כענק מאתו השתלשלות הס מדבר
 וכל וארץ שמיס נבראו ע״י. אשר האותיות כל וכן כידוע

 עכשיו שהם התמונה מאותיות לא בוודאי כידוע .העילס
מאתם־ בהתפשטות.התמונה עניינם אסע״י כי. נבראו.׳

׳ והתמונה ‘ י ,



י הארץ פרי
עניניי כל ולהיות כלל. מיק גו יעברו שלא לגזור בידו בכדי עצמס להתלבש כ״א־ גאה לא שלהס והתמונה

וכבודו ית׳ אלהותו התגלות הס כילם והנמצאיס הבריא׳ להתחיל שא״א א״ב המתחיל לקטן קריאתה ענק להבין
 צדיקים ע״י כ״א והטבע ההנהגה לשנות בעיניו קשה לכן התורה כל וכן קריאתה: וללמדו א׳ תמונה בהראותו כ״א

שמיס אחר באופן כבודו מקוס הממלאים כנדל גמורים התמונה בהתפשטות ית׳ ומדותיו שמותיו כל שהם והמצות
א ארדל שזהו כנדל חדשה וארץ חדשים תוכה שבתוך הפנימית שבלב נקודה כ״א מאתם והגשמית ד׳ ל ב״פ ע

תי וגשם תמונה מכל מופשט שהוא העולם ולברא לחזור רצונו אס השמים מן שהשיבוהו והדבק לבדו לה׳ ^
 .ההנהגה שנוי שהוא דמזוני בשעתי יתרמי אולי מחדש מצות או צדקה מצות כענק חנק הוא מה ית׳ במדותיו
 אלהותו כל לעין - מראה הטבע שנוי אמנם אם והנה מן מופשטים שהם ואהבה רחמנות הס שהמדות ואהבת

באמת אבל בו. אלהי׳ רוח אשר איש בקול ה׳ לשמוע ית׳ תתןואהבת צתן אותיות בתמונת מתלבשי' אבל התמונה
מי וכח לבדו ה׳ נפלאות שמגיד היא היא הטבע הנהגת המצות כל וכן לעשותם גשמיים באברים ומתפשטים לרעך

 ע״י אס ית׳ בו הדביקות וענייני ית׳ שמותיו הכל המורי׳
 לשונו על ומלתו בו דבר אשר ה׳ רוח או האיברים מעשה

 וארץ 'חדשים שמיס בורא ית׳ בו והעטופיס הקשורים
 שהרי רצונו אל הבריאה סדר.הנהגת משנה או חדשה
 הוא הפשוט ברצונו כשעלה הבריאה מוסד יסוד עיקר
 כידוע. מלך חנון רחום שיקרא ומדותיו כחו הראות למען

 ולכבודי בשמי הנקרא כל כמאמ׳ אלהותו התגלות ולמען
 המדריגות שפל עד הראשק הצמצום’ מן והנה בראתיו

מורים כולם שונים. ונעשים ונוצרים נבראים עניגי וכל

 בראשית ימי מששת א׳ וסדר מהנהגה יפסוק שלא יכיל
ת וכו׳נכל אל כבוד מספרים השמים העולם סוף עד א  ה
 וכמאמ׳ .השמש ובא השמש וזרח יום ובכל כו׳ קום יצא

 שאינו ומה כו׳ אצבעותיך מעשה שמיך אראה כי דהע״ה
 על ההוראה 'היא א׳ סדר על מתנהג ותמיד משתנה
 כדרך משתנה■ שאינו אלהות ונח ב״ה א״ס כח גדולת

 להיותם שא״א בכחס מוגבלים הגשמים וכל האדם כח
 ליום מיום משתנה כ״א א׳ כח סדר על עשור או ימים

משא״כ הוא ישן אולי לו שיח וכי לו דרך כי לשעה ומשעה
ת שירה ואומרים ית׳ אלהותו א משגיח ותמיד יישן ולא ינוס לא הנה כי ית׳ אלהות כח הכל ומתחת־לאק ה

בראשית מעשה בכליוםתמיד ומחדש ומקיים מהוה ושופע שירה דוסמלומד שאמרלשמש יהושע וענק לכבודוכידוע
ומהוה תמיד עת בכל מקיים וברצונו הפשוט ברצינו ברא הוא במקומה אמירתו וענין .במקומה יאמר הוא כי

ורואה משכיל אשרי באמת והנה ואיננו. בו התעיףעינו הבריאה מתחילת העולמו׳ כל התקשרות הוא האדם להיות
משתנה שאינו ממה להבין הטבעית ההנהג׳ מסדר ומבין והתקשרותם החכמה מכתר גופו ע׳יי ההרכבות סוף עד

אץ שהרי פקיחא ועינא בפרטית ית׳ השגחתו גודל איך שבכל הנמצאים וכל כולם השתלשלות.העולמות כסדר
בכל ושוב רצוא והחיות ית׳ חיותו בלתי נמצא דבר שוס בתוך האדם את מלא ה׳ כבוד אשר ואחרי העולמות

ברצוא אס כי ית׳ חיותו לקבל שא״א אדם ולכל מקום המתפשט־ שהוא שבלבו חיותא מקום עצמית נקודת של תוכו
ירידה לכן המקבל יתבטל החיות השפעת נהתמיד כי ושוב אבר בשום עצמו מחשבת פניית שוס ואין האיברים. בכל

והכל ־להתעלות צריכים הדברים וכל הוא צורך.עלי׳ אמתי בהפקרות לבדו לה׳ בלתי ונפשו גופו׳ והרכבת
הוא הירידה כי מלבד כולם את המחיה וחיותו ית׳ מאתי ית׳ לכבודו הנבראים כל במקום עימד: היא הרי נמצא
ההתבוננות והעלי׳היאבהתגלו׳ואחרי פנים בהסתר חיותו ומעתה קטן עולם שהוא. זה באדם מתראה כבודו 'שהרי

שכינ׳ גלוי זו הרי פנים בהסתר גדול היותר צמצום איך סדרה לשנות הצדיק שרצק נברא לשום טענה שים אק
יבק לא הכסיל אבל ויותר יותר ית׳ אלהותו והתגלות שהרי שהוא באופן ידו על ית׳ כבודו מהתראות יפסיק '

השגחתו טבעית הנהגה מתמידות מבין ואינו זאת את השמש מן יותר ׳העולם לכל ומאיר מקומו ממלא הצדיק
וכל פרעה וכן המקרה תחת אותם ומניח בפרטות ית׳ מלך כי החמה ־ובושה הלבנה וחפרה כמא״׳ בצהרים

ההנהגה מתמידות יבינו ולא ידעו שלא כמהו הבוטחים ויראתו ומלכותו ה׳ כבוד מלא שהצדיק ואחרי ה׳נבאות. ־
ת מלכי כל האמינו אמנם אם פרטית השגחה וכן .במקומה - שירה אמירת והוא יותר המאיר הוא להיות א

בן מימיו שפלג נהרא גינאי הנהגה סדר לשום שא״ח אלהות ענק הבריאה תחילת לר״פ ■שהשיב יאיר לרפנחס'
אבל .בטענותיהם ומבואר כידוע המקרה ע״ד להיות ספק ואתה עושה י ובודאי קיני רצק לעשות הולך אני
ההנהגה סדר על הניח הוא הנה הבריאה שאחר אמאס גיזרני אם כי דברי׳ יעל כלום ר״פ השיב לא אשר ■וכו׳

 עת בכל ושוב ברצוא פרטית השגחה ולא ומזלות כוכבים שפיר לכאורה והרי לעולם מיס בך יעברו שלא ־עליך
וכל הישראלי האד׳ ביד הכל יהיה אשר עד רגעי ובכל להיות הוא כן כדברינו באמת אבל נהרא. גינאי קאמר

שהוא ונשימה נשימה כל על שארז״ל יה תהלל הנשמה יכולת והיה הוא מיותר וא״כ כבודו מקים ממלא הי׳ ר״פ
ענק .



. פרידזארץ ^
ך כוחן אבן כמו הלב נסיונות ענין שהוא ושוב הרצוא ענין  לעיל האמור ע״ד הוא חמיי פטר פדיון ענין יאמר א

 לספיר איש יוכל אס אשר אמחי הדביקות בענין ■ בוחן הוא הרצוא ני שבעולם כסף כל עליו שמבחינים
ת ה דרכמ ועל גזרתו ספיר גופו הרכבת עפר את חוזר ותיכף שוב לאו ואס עליו לחול ■תוכל אולי הלב א ג  אור ז

 בהפקרות נפשו ודביקות חומרו הזדנך מגודל ב״ה א״ס אולי .נשתנה מה בלבבו אשר את לדעת לנסותו ורצוא
 וימלא דלבא חיותא מקום נקודת של תוכה מתוך גמור הוא השוב שמנין מי והנה .לעולם וכן לחול תוכל -עתה

 הוא הרי לה' כליל כולו עצמותו בהשתלשלות ה׳ כבוד מטפס להיות וצי־יך ירידה דרך שהוא רק ענקהרצוא •ג״כ
 כל צפש את ופודה הנבראים כל הכולל קטן עולם שאינו מי משא״כ יה תהלל נשימה כל על סרי, • .ועולה
 שהרי רצונו כפי •ההנהגה לשנות מעבדותם הנבראים על ללמד לא הכלל תן שיצא בדבר • מרגיש ואינו נפגע
 שאמר יהושע וכענין בדברינו כנז׳ מקומו ממלא הוא מלפניו שירא אסאלהיסעשה כי וטבע במקרה יצא עצמו

 זיוה הוא הודה הוא השמש במקום הוא שהרי דוס לשמש השכל שהוא למשה אומ׳הש״י וזהו לבדו לו זה גס להעלות
להתנהג מוכרח לפדותו יכול איט אס משא״כ הדרה הוא השכחה שהוא כידוע עורף ענין שהוא פרעה אל בא כידוע

וערפתו תפדה לא ואס וזהו הקדומה והנהגה הטבע ע״ד אני כי בו והתרה פרעה ■אל בא חוץ מחשבת והירידה
 מקוס של שבחו רסדר והטבע העורף דרך א״ע שיתנהג ענין שהוא כידוע השכינה הוא אני כי לנו את הכבדתי.

 הכתוב ותלה וכו׳ שמיך אראה כי כמאמר הטבע מהנהגת תמידית והנהגה וההרגל הטבע שהוא בתחתוני׳ ■שכינה
בתחילת ית׳ מאמרו ידוע להיות מצרים ביציאת זו מצוה שהוא רק ב״ה א״ס הוא אני ובאמת-אני דבר כל ■של

ממצריס העס את בהוציאך אמר להוציאם משה שליחות כי לחול שא״א הוא עליה צורך והירידה פנים בהסתר
התורה קבלת שהוא הזה ההר על אלהיס את תעבדון השוב את גם להעלות כדי הוא והכוונ׳ ושוב. ברצוא •אס
מלכיות שעבוד וכל המות ממלאך וזירות הלוחות על חרות למען פי׳ בקרבו אלה אותותי שיתי למק וזהו הרצוא אל

ואחר יעבודו אותו לצדו לה׳ בלתי מאתו המסתעפים הנבראים את.כל המתי׳ הקב״ה של ושמותיו האותיות
כפרש״י לעבדים עבדם שהיו מצרים משעבוד יציאתם צורך והירידה להעלות כדי התורה• אותיות על כולם
בה שנברא התורה לקבלת והגיעו השפחה בבכור ז״ל יתפלל מקיסואח״כ של אדסשבחו יסדר לעולם וזהו עלי׳

השתלשלות כל כוללים הס הרי העולם וכל וארץ שמיס בעול׳ הנמצאים מכל הוא מקום של שבחו הסידור כי
וכבודו המדריגות שפל עד אלהיס ברוא מיום העולמות מכל השגתו ותפיסת אלהותו והתגלות שבחו להיכר

 על והרי בלתו דבר אין וא״כ ברא ולכבודו בשמו הנקרא
 שהרי בודאי יתפלל ואח״כ יה תהלל ונשימה נשימה כל

 והנה בעולם: הפסק שוס אין אס האמתי הדביקות הוא
 מחשבות עליית ענין הוא בשה חמור פטר פדיון ענין
 ובאמצע קרבנה אל באו. כי הטובות מעין ורעות זרות

 שכנר . ממינה זרה מחשבה איזה עולה טובה מחשבה
 שהיה מצרים גלות כענין להתעלו׳ ורצונה אותה הוריד

 עניני בכל האר״י וכתבי הזהר בס׳ כידוע זרה אהבה על
 בשרם חמורים בשר אשר •מאתם הגאול׳ ואחרי שובבי״ס

 שהוא חמור פטר בפדיון הש״י צונו ולבנים חומר וגלות
 וז׳ לחדשים ראשון שהוא האהבה חמור.שהיא ראשית

לפדותה ומצותה בכור הנקראים שבישראל הבנק .ימי

Jr

 בעניי ההנהגה ההשתנות יכלת הי׳ לכן עליהם יראה
. :פפ״ח בענק הנז״ל כדברינו ממצרים יציאתם

' י:.':;״ יתרו פרשת ■ ,
 מלמד לאמר האלה הדברים כל את אלהיס וידבר

א׳ בדבור הדברות עשרת כל הקב׳׳ה שאמר
 ולא אנכי עוד ח״ל מה א״כ כן. לומר לאדם שא״א מה

:בפי׳ע דבור כל ופירש שחזר לך יהיה ־ ;
 נעשה ישראל שהקדימו בשעה במארז״ל הרב פתח

מישראל לכאוי׳א השרת מלאכי ס״ר צאו לנשמע :
וכו׳ נשמע כנגד וא׳ נעשה כנגד א׳ כתריס ׳3 לו וקשרו . , .

משה זכה וכולן ארז״ל כו׳ פרקו ובחורב טענו בחורב שם ואהבות החסדים כל ולהעלות חסד שהוא לכהן בשים
יצתה לנשמע נעשה ישראל שהקדימו בשעה אר״א כו׳ לכלות שהוא וערפתו תפדה לא ואם .לבדו לה׳ בלתי
: n לבני גלה מי ואמר ב״ק כלל בו להשתמש שלא והקליפה העורף דרך שהוא אותו דכתיב בו משתמשין שמ״ה ז

ברישא כי לשמוע דברו עושי כת גבורי מלאכיו ה׳ ברכו עצמו להנאת ולא לבד מצוה לשם לכוון יכול איט אם
מינא לההוא רבא מאמר שם גס לשמוע והדר עושי דרכיו בכל ה׳ את לדעת וכו׳ יותר ביבוס מצוה כענק
אכתי לאודנייכו פומייכו דקדמיתו פדזא עמא דקא״ל שהוא כהן של ממוט הפסיד שהוא ולפי כיר״א משכיל
מציתו אי למשמע לכו איבעי ברישא קיימיתו בפחזותייכו מדרכיו יורנו וה׳ כו׳ יפסיד לפיכך החוצה אהבות הכניס

וס׳• תנחס ישרים תומת בן כתיב כו׳ א״ל כו׳ קבליתו :דעהו דרכיו בכל באורחותיו ונלכה •. ״
י והנה ■ ■־" :



הארץ ערי
 החכמה שהוא עלמא קב״ה ברא באורייתא אדדל זהנה
 ענץ והנה ברא. בחוכמתא ברא בראשית התרגום כפי׳

ה א ד  חיים אלהיס דברי דבריהם בצחות רז״ל ־פי׳־ הנ
 זשמו הוא היה ?עולם ־את הפב׳׳ה שירא קודם זאמרו

 דלבושי׳ קמצא כהדין העולם חת ברא לכושי לבדזחאוד
 כשחר יבקע תהומות בדעתו זה להבין ובכדי ובי׳. ממי׳

 צמצם ב״ה א׳׳ס כי ידוע להיות והוא הצמצום עניין פירוש
 .■הפשוט ברצינו כשצנלה כמאמר העולם בבריאת א״ע

 הפשוט.:,והאדם הרצון עלית הוא הצמצום ענין והנה
 המחשב׳ כניסת וקודם הבריא׳ סדר כל בו שנכלל יוכיח

 גלי משוטטת המחשבה הכה והבנתה ■ ותיבה באותיות
 היות אמנם אס ומשגת מושגת ואינה וגבולים מצרים

 רצונה אותיות בגבולי ותכנס כשתרצה בכחה ההשגה
 להשגה אץ גבול מכל מופשטת שהיא כניסתה קודם אבל
 ואחרי׳ כתר ענין והוא ויזשך ואפס אין כמו תפיסה שוס

 מן ̂ הצמצום הוא החכמה :כי :־תמצא מאין החכמה
 אותיות בגבול המחשבה להכניס בכדי ואץ ההתפשנוית •

 ההשגה אור התגלות שתחילת הדי ההגנה ואח״כ ותיבות
 ההשגה אור של החיות עיקר אבל א״ע הצמצם הוא
 לענץ מענץ יוצא כ^ודס והראי! :והאפס האץ הוא.

 עד השני בענץ להעמיק עצמו להכניס לו א״א בעמקות
 שמעלה הוא ההשתוממות וענין חדא כשעה שמשתומס

 ואינו והאפס האין שהוא שרשה תחלת אל המחשבה -
ס חושב  בענץ מחשבתו לצמצם באפשרו שאח״כ עד ^ו
 ההשגה חיות כח אמיתות שעיקר הרי שם להאיר אחר
 מחמת הוא אבל חושך כמו הנראה והאפס ■האץ הוא

 והצמצום האכמ׳ לק גבול גלי להשיג המוגבלי׳ כח העדר
 האקוההתפשטו׳ אמנם אס והאור ההתגלו׳ ראשית הוא

•בצמצום. הלזאיר האור העיקר :הוא הצמציס שקודם
 לאדם וא״א ויחשבהו. אנוש בן |ותעהו: אדם מה אבל

 משא״כ פרטים פרטים הצמצום * ע׳׳י א״כ אלא לחשי
 לפנא גלוי מי לפניהם אם העילות כל עילת ב׳׳ה א״ס ,

 אין דק היותר וכל בראשית וסדרי תעלומות כל נגלו
 בלי עצמותו ית׳ בו דבק יותר הוא מגבול ומופשט ואפס

 ומסכי׳ מלבושים המה יותר המתגלה •וכל מלבוש שום ' '
 הפשיט ברצונו כשעלה ־ והנה .הקדש ’ המבדילים'גץ

 הצמצום את המצמצם הוא הרצין העולם את לברא ,
 כתרגומו ברא בראשית שהוא ברא וברצונו חכמה שהוא ■

 ברצץ שבמקרא הויאמר כל נבראו וכבי ברא בחוכמתא
 אח״ל זהו הבריאות בכל רצה מתחילה שהרי הראשון
 השגת למתת ־התגלותם אגל נבראו בראשץ שכולם

 תהו פרטים פרטים כ״א באפשרות היה לא ׳המוגבלים ,
הי הוא הראשץ ויאמר איל דאמר ויאמר, . שהוא אור ד

א י

 להשגת האוד הוא ׳הצמצום שהוא ההתגלות תחילת
 דם1זן להשגר«ס הוא חשוך בתחלה שהדי המוגבלים
 לעח׳יד לצדקיס נגנז כ ג׳ הדאשין האוד והנה הצמצום.

 הנמצוס שהרי לבא הנקר׳לעלזיד בבינה הוא וגנחתז לבא
 ואינו ומאת ודעת בנינה איז״כ מתלבש חכמה שהוא

: בה משתמש  עניני וכל ־צורה הפושט הצדיק אס ט
ם המלבושים  שהוא ה׳ בעבודת ידם על מלהשתמש הה

 אי למשמע לכו איבעי ברישא לרבא מינא ההוא כדברי
 והחלגושי׳ המדות ע״י בנפשו לשער שאדא קבליתז מצייזו

ט ובאמת  באמונה יחיה באמונתו צדק אס ט ־ כן אי
 טיב צץ לדעת הבנה שוס ז־לי והצמצום החכמה- שהיא
 3ואח״ האמונה מחמת נפשה:סתם ברישא זלק״ לרע

 כולם כמאמר ־בחטיה ־תלוי העשיה שפנץ וכידוע נשמע
ת יסד בחכמה עשמז בחכמה  והשמיע׳ עשי׳ שהיא א

ק אתן צמאויר בבמה תלד  לשמוע לב וכמאמר לה ת
 לגו״י אלהיס ה׳ נתנו לא האמונה זענץ ההבנה שהוא
ת א  ילט זהבנתם לבס ושדיחת שכלם אחרי אס א ה
 הסה נפרדים כי יחוד בלי ת־עוס בל ״חשפטיס שהס

 שהיא בתורתו ה׳3 ויאמינו הס קדושים ישראל משא׳ה
 תיק» הגורמת זו האמונה ואחרי הקדומה החכמה

 בהם חי1 האדם אותם יעשה אשי המצות העשי׳:אלה
 בעשית עיקר.מגמתו וכל ־־בעלי׳ תחי׳ ־ וחכמה באמונה
 מחמת והתפילה התורה בעסק או הגשמית המצוה
 ציה הוא ט ׳ יתברך :מרצונו שנשתלשלו בהס אמונתו
 המעשה למדריגת שהגיעו עד לעולם מעולם׳ זיעמוד.

 מעולם שמעודו המצוה במעשה הוא נהפך וממילא־
 הכל את המאסף שהוא לבא לעתיד שמגיע עד לעולס^

 לי השמיעי כמאמר השמיע׳ מקיס שהוא ויחוד'האמתי
 שהוא העם את שאול רשמע וכמאמ׳ לשון:יחיד .שהוא

ך בעטתה: ■רוצה ולק : .אסיפה • לשץ  לרצונו שיגיע כ
ה^ ונע^ה שאמר בעטתו הפשוט  השפלי מן ד״מ רצונוז

 מאוד מחוקים והמה ב״וד ־למלך שיש והפחותי׳ יס1שט
 המלך פקודת ע:ןיתס ■עיקר כל אעפ״כ המלך ק מאוד:

ף אפחיתוית עשיתם מתמלז אולי ע ת ס הי מ תו שהמה ׳  יג
 הענץ ק רצונו ונעשה שאמר אחרי ־המלך מחשבת בתוך

 הדטקות k להגיעו הוא העיקר הגשמית המצות במעשה
 זאח׳׳כ נעשה חהו ,שומלנ לב שהוא ־ האמתי והיחוד:

p בשמע n כח צבורי הצדיקים שהמ׳ מלאכיו. ה׳ ברכו 
 שהצדיקים טדוע דבח בקול לשמוע.־ כדי• דבח עושי

ס אי קי  בסיני שנהנה והמצוה התורה ע״י • מלאכים נ
תטס עולים זהמה מוצב.ארצה סלס שגי׳ מי סבוז רדי  דו
ת עס העולמות כל ^ו p בתוכם המאיר ה n לםמוע פי׳ 

ת ליחד כמו שהוא דברו בקול ^ו ^P הקול כי דבת ג
- -החיות



 הבא כי המצות מעשה העשי׳ ע״י הדבור של החיות
 הראשון האור אל שמגיע עד לו מסייעין מלמטה לטהר

 אכן רבא תשובת שהוא העולמים כל ליחד בו ומשתמש
 מן תנחם ישרים תומת בו כתוב גשלימותא דמשגינן
 בודאי האוזן אבל.שמיעת בלב שהוא השמיעי אל העשי',
 ברם השמיע׳ קודם עשי׳ שום יתכן איך כי לעשי' תקדים

 שהוא הלב שבנקודת השמיע׳ אם כי שמיעה נק׳ זה אין
 שנברא קודם וזהו העולם.־ מלך .הנק׳ היתוד..וההבנה

 א״ס שהוא ושמו הוא וענין לבד ושמו. הוא היה העולם
 ותחילת הראשון אור שהוא ־ הצמצום :הוא י ושמו • ב״ה

 שהעולם וזהו האדם. להוראות שהוא שם כענין הההגלו׳
 מתלבש והוא המאיר הצמצום שהוא לבושו מאור נברא

 הצמצום הוא הרצון שהרי מני׳ דלבושא קמצא כהדין בו
 של המאמרות י׳ המה הדברות ענין;י׳ והנה הוא ובי׳

 פרש״י וזהו עלמא קוב״ה ברא ובאוריית׳ בריאות.העולם
את  י׳ כל הקב״ה שאמר לאמור האלה הדברים כל על,
 הנבראי׳ כל לברא ברצונו כשעלה שהרי בדבור״א׳ הדברו׳

 נבראו.אבל בראשון שכולם הבריאה והיא הצמצום הוא
 אפשרות היה לא עדיין .המוגבלים להשגת התגלותם

 עוד ת״ל מה א״כ כן לומר לאדם שא״א מה פרש״י וזהו
 העדר והוא הכל הכולל הוא שהרי יהי׳ ולא אנכי

 מתתא בחזירתו אח״כ כי ופירש שחזר ותירץ ההשגה
 והדביקות האחדות שהוא לנשמע יגיע מנעשה לעילא

 כתריס הב׳ ענין וזהו לא״ו רצונו;בה׳ ונעשה שאמר אל
 היחוד שהוא כנגד.נשמע • וא׳ ישר אור נעשה א'.כנגד

:הכל המחבר. הדעת שהוא משה זכה וכולן חוזר אור ■

ת- ש ר פ ^ י -י .י משפטים :
. ל א  שהראה עד משה נתקשה שלשה.דברים השואל ש

 מענין שהוא שקל. החדש מנורה והן הקב״ה. לו ־ . :
 ואלה פרש״ז המשפטים ואלה הרג שקלים:פתח פרשת
 אלו,מסיני אף מסיני הם ;מה הראשונים על מוסיף
 שם שמיקר גויס של לפני.ערכאות ולא לפניהם ואח״כ
 הענין פלילים. ואויבינו צורם כצורינוiלי כי שנא׳ אלילי׳

 גשמים לכאורה שהם דינים •מצות לגשם שלא - הוא
 כלים או כסף שומרים ר ומצות עבד תקנה כי מוךכבים

 חכמת לכאורה שהרי השואל כשאלת פקדונו׳ או לשמור
 והיא העמיס לעיני ובינתם שחכמתם ופלסופיא תכונה

 ומשפטים דינים ממצות פשוטים יותר בגשמיס מדברת
ס מנ א ס,  לתבן מה תעתועי׳ מעשי המה נלא״ה,הבל א

 הגשתי האדם בשכל המשוער להם מה וחכמת הבר את
 בה שנסתכל הקדושה תורתינו משא״כ ונפסד הכלה

פנים וכמה ית׳ אלהותו סול שהיא העולם את וכל̂י

. הארץ
 תי כל מעיני ונעלמ׳ לעולם וקדמה סלע יפוצץ כפטיש

 וסוד אלהותו סוד הכל ומצוה ענין ותינה אות וכל
 בענין וא״א מוכרח הדבר איך וקיומם העולמים בריאת

 שבתורה מצוה ולכל גבוה ממקום משתלשל להיותו אחר
 כלל דרך הענין להבין בכדי אבל בפרטית למעלה שורש

 באלהותו דיו ג׳׳ה א״ס כי הראשונות אל נאמר:לחזור
 בבריאת רצה ולא מאתו הכל שהדי נברא לשוס צריך ואינו

 עולם כמאמר להטיב וטבעו חסדו מגידל אס כי. העולם
 הנשפע החסד ולהיות להטיב למי שיהיה בכדי יבנה חסד.

 לפני שוע ניכר ולא ולטובים לרעי׳ א״ס ג״כ ב״ה מא״ס
 ניכר אינו מוגבל בלתי שהוא ודבר גבול בלי שהוא. דל

 הוצרך לכן בא״ס בהיותו הראשון לפשיטוהו העולם ויחזו׳
 הצמצום ענין שהוא הבא פה עד התורה הגבלת להיות

 אלהותו להתגלות ודבר בכל.דבר הקדומה ־ והחכמה
 קצוב חוק ע״י מתחלה ובריאתו העולם קיום שהוא
 ודל כמאמר והמצוה התורה משפט מאזני בפלס ושקול

 . יעבוד שני׳ שש עבד תקנה כי בדין לרחם שלא תהדר לא
 כל וכן הראוי על יתר יתפשטו שלא החסדים שמגבילים

 ופקדונות השומרים בעניני והמשפטים הדינים . עניני
 ומחמת אצלו. המגיע א׳ לכל ולהפריש להגביל והלואות

 ואין למינהו ודבר דבר. כל ומוגבל ניכר שם הגבול.אשר
 הוא וההכרה הגבול והנה לתבירו. במוכן נוגע א׳.

 החסדי׳ רבוי משא״כ העולם וקיום ית׳ אלהותו ההתגלו׳
 שוה אס כי ומתגלה ניכר, אינו בלי.גבול: והתפשטות־

 העולס וחזרת מים מבול שהוא הוא שם וגדול קטן ומשוה
 להיות הצריכיס ישראל דייני ענין והנה ובוהו. לתוהו
 ראויס והיו ית׳ אליו ובהתדבקס חיי׳ אלהיס בה׳ דבקים

 של הדביקות והתכלית הראשית שהוא הרבה להתחסד
 חסד בעולם ההתפשטות ־שהוא העילות בעילת העלולים

 הוא הדביקות אותה והנה לברואיו. להטיב בכדי יבכה
 סוף לה שאין השם תסדי כגודל מרובין לרחמיו גבול בלי

 והנה בדין לרחם שלא החסדי׳ בגבול צותה התור׳ אבל
 . הרי לדין עד החסדים מן לחזור ועושה מצוה הוא

 למדת הרחמים מדת ומשתף מחבר .הוא זה שבמשפט
 חסדי׳ ומחבר המיחד האמצעי קו המשפ׳ קו שהוא הדין

 והוא עד״ז העולם בריאת תחילת שהוא יחד וגבורות
 יקיים חסידא למהוי דבעי מאן ארז״ל והוא העולם קיום
 ועמוק מחסדיס הוא רתוק לכאורה אשר דנזיקין מילי

ם עמוק די ס ח ה  שוס בלי לבד קונו עס להתחסד כי,
ס דנזיקין מילי ענץ וכל גשמים הפסק  .גשמים רק ה

 רב כי החסד הוא לאלהיס המשפט כי דבריני לפי אבל
ד כלפי המטה .־ חסד ס  ■ אס^ כי כלל בעולם שייך אינו ח

’ בלי שהוא התפשטותו מגודל ב״ה א״ס לפשיטות לחזור
גבול



הארץ פרי
 לשון שהוא בעולם החסד שיחראה בכדי גבול..:אבל,

 ארז״ל וזהו המשפט. והוא לחסד גבול צריך א״ס העלס
 במעשה הקב״ה של שותפו נעשה כר אמת ין7 שהדן

ס הן הגבול כי בראשית  בתחילת בראשית סדרי ה
הס בריאתם  תסדר די דיניא ואלין תרגומו וזהו קיומו ו
 סדרי לפניו לסדר צריך דין בתחילת שהרי קדמיהון
 מוכרח ואח״כ גבול בלי ב״ה מא״ס הראשון חסד בראשית

ך עפ״י הוא תו  שהמשפט הרי משפט ולעשר גבול לתת ה
ך ומחובר.אל המתבר הוא ס ח  כאשר לעשות הראשון ה
ת משא״כ .צוה או כ  אבל שויס שהדינים אע״פ גויס של עי
 החסד אל התחברות לו ואין■ .שכל ע״פ משוער הוא

 התפשטות ענין שהוא גבול בלי ההתפשטות של הראשון
 אי יאמר. אל ארז״ל ענין הוא חלוק ■ שס ׳ שאין ראשון
 שהוא עלי׳ דרביע הוא וארי׳ אפשי א1ן חזיר בבשר אפשי

 ית׳ רצונו אל המצוה מעשה לחבר בכדי הגבול התורה
 ממי ועושה המצוה גדול ארז״ל וכן .רצוט ונעשה שאמר
 מחבר הוא צוי מחמת העושה כי ועושה מצוה שאינו

 של בערכאות לכן .מצוה שאינו משא״כ הצר אל המעשה
 לשון מצוה,שהוא אינו הרי שוה הדין אס אפילו גויס

 וקליפה גוף אנושית השגה עפ״י משוער הוא אבל דביקות
לס. שהוא-חורבן  זו פלך ושלך שלי שלי ארז״ל :וזהו העו

 המשפט הוא חבירו לשל שלו בין הגבול שהרי ביטנית מדה
סד המחבר האמצעי קו  בינונית מדה שהוא וגבורה ח

ם ויש ס ■ מדת זו ■ אומרי  אינו והגבול המשפט אס סדו
ה ר תו ה פ״י. ס כי ית׳ בו והדביקות ע  אנושי שכל עפ״י א

 הוא גבול שכל העולס חורבן שהוא ,סדוס מדת. זו, הרי.
הו גבורה  משה שנתקשה מ,חצית.השקל ענין וקליפה.וז
ת שהוא ע ת אל ומיוחס שייך זה הדבר אין כי, הד  הדע
ה, השקל שהרי נ תי  ובתוכו והתפשטות השפעה הוא הנ

 שהוא,ההסתכלות לו ■שהראה עד; גניל• שהוי^ ■מחצית
 וברא בתורה הקב״ה שהסתכל כמו וגבול כלי׳ שעושה

רה גבולי ע״י העולם, ־ את  ברכה מחזיק כלי שהוא התו
ת שהוא שטהס ותיבור יחול שהוא והשפעה  שמקבל הדע

תך  בשביל לצדקה זו סלע ^יז״ל עטן והוא ההסתכלו׳ א
תו להיות צדיק ה״ז בכי שיחי־ תינ  בתוך׳ אמונתו מחמת נ
 והתגלות ברכה מחזיק והכלי הגבול שהיא תתן ■ נתון

 ע״אהגבול ולכן עולם אין גבול אין שאס בעולם החסדי.׳
ת להתפשטות השביל הוא ^ החיו ז  בני שיחיה בשביל ו

-המחבר שהוא צדיק זה הרי לכן ; ; : " .׳ ; .4

? פרשת'חצוה
 שמקשיםהפשטני׳ לךע״לק עשה את.אשר זכור פסוק

ת q :׳ -■ שרו אפ ך. בנד שאינו ! :הזכירה על. .הצויי אי
. n a f f j׳ י■ ^ . :

 כאדס_מגושס הוא דבריהם ובאמת שוכח. אס האדס
 שהיא הגשמית בהשגת ומדותיו כחותיו קלקל שכבר

 ברא אשר אמרה התורה משא״כ השכחה מקוס הקליפה
ס1̂ ס את הי  בדרכיה ולהשיגה התורה את לקבל ישר האד

ס דרכי ע א והתורה דרכיו בכל ה׳ את לדעת ט א הי  הי
תא הר מעמד זכרון מצות שהוא הזכירה מי או ב  סיני.ו

 הזוכר כת ובודאי אומנותו כלי והיא עלמא קב״ה ברא
 אפשרות ואיך הנ״ל הזכירות מצות הוא על.ידה שנברא

ע ט הנו ר: מ א מ כ ח׳, שכ אס הלא אוזן ה שמע.  עין יוצר י
ט., הלא  נגד וכחותיו מדותיו שכבר,קלקל לא.מי אס יבי

 עומדת במקומה הפשטנים אבל,קושית ,ח״ו. התורה
רה להיות ת נצחית התו הג ט  ולכל אדס ובכל דור בכל ו
 איך קלקל שכבר. לאדס וא״כ ליצה״ר ותבלין מרפא בשרו

 ועלתה באחת שאול ארז״ל הוא והענין . זו מצוה שייכות
ך לו ו ה לכאורה אשר לו ־ עלתה ולא ̂' בשתיס ד  התמי

ס משוא וכי לאלהיס באמת,גדולה  והוא בדבר יש פני
על ארז״ל ע״ד תר. מוו תה חייב נביא דברי ה  להיות מי

הדעת שבו הנך״נ ע״ש נקרא כללא.דמילתא,האדס  אבל ו
א הו ף. ו ה האדס בשר הג הנ  והשכל בינה הדעה כל ו

תם אפשרות ה כי רע ואם טוב אס היו ת,ז  זה לעומת א
 מאין יש שנברא והתגלות הישית עניני בכל אלהיס עשה

ת יש שנק׳ החכמה שהוא ר החכמה של והחיו אי  אותה המ
 מה הוא והאין תמצא מאין ,החכמה• כמאמר אין הנק׳

 ההשגה את המחי׳ הוא מושג ואינו ההשגה שחוץ,מן
תה ומאיר ה או הנ ס בהשגה אדס שהוא מה לפי הכל ו  א

 חיץ שהוא ומה אצלו יש נק׳ ההשגה הרבה ואס מעט
ת המחי׳ אצלו א״ס נק׳ מהשגתו ת ואחרי ההשגה א ח  הנ

א ומי ע״א לע״ז א״ז יש שבכל הכלל  האין הרי העושה הו
תי; שלו מ ת ה  דברלהנצל עיקר.ושורש לכן שלו היש א

הג מהיצ׳׳הר א שבו היש בכל הנו  אל עצמו שיניא הו
 דונג כהמס כמאמר. און פועלי• כל יתפרדו, ושס האין
ס מפני רשעי׳ יאבדו אש מפני ס שהוא אלהי  המחי׳ הא״

 מל׳1בכל.ווסן מתגב׳.עליו אד׳ של יצרו ארז״ל אותךדהוא
תר לכאורה אשר יכול.לו; אינו עוזרו הקב״ה  מאמר סו

ת בראתי • בראתי-.יצ״הר א ן' לי ב רה ת ס התו  מאמר ג
ד אבל לבה״מד משכהו התו כי.  התחלת החכמ' שהי׳ באמ׳.

א אומנתו וכלי הי״ש כל  על להגיע היש מתבלת,כל הי
ר האין אל ידה  עיקרא אבל אות׳ ומחי׳ בתוכה המאי

ת הקב״ה דכולא ושרשא ז ע עו  ושס האין אל עצמי בהגי
ס: מפני, ;.רשעי׳ יאבדו  אי.'אזל ארז״ל ענין שהוא אלהי
אס מוטב ה יום לו יזכור כו׳ לאו ו ת מי  החכמו׳ שכנגד״כל ה

אפי׳ לע׳חעשה אח וההשגות והשכלים ס.. הי  בחכמה אל
מה כמאמ׳,חכמיס, קר להרע ■ ה ת תבלין עי להיו רה. התו

■ מתדבנן



הארץ פרי
 היעואר והוא מושג שאינו בחורה המאיר בחיות מתדבק
 מאתו לבקש היצ״הר מן ההצל פעולת אמתת על בספרי׳

 ש׳ארז״ל ממרע״ה גדול לנו ומי לו. שיעזור באמת ית׳
 השיג שלא מא׳ חוץ למשה לו נמסרו בינה שערי מ״ט

 מה להיות מוכרח החיות כי שהשיג מה כל את המחי
 לפיס וחד חד וכל ההשגה את המתי׳ הוא מושג שאינו

 לא ולכן מהשגתו שלמעלה מה אותו מתי' דילי׳ שיעורא
 ההשגות כל אחרי שהרי להשיגס המצות טעמי נכתבו

 אחתה יש מושג שבכל מושג בשאינו להתדבק הוא העיקר
 ית׳ רצונו ג״כ טעמם שנאמרו במצות לא אס ליצ״הר
 ההשגה את המתי׳ מושג שסבשאינו יותרןלהתדבק להשיג

 לאין כסא הוא היש כי האק עס היש תחילת לחבר בכדי
 בסדר לזה וזה לזה כסא זה לדרגא מדרגא לילך ומוכרח
 להשיו. ההשגה סוך עד לטעס מטעס שמגיע עד השגתו

 והוא וטעס השגה אותה ומאיר מחיה מושג שהשאינו
 ואינו ממני רחוקה והיא אחכמה אמרתי מאמ/שהע״ה

ר אמר זה ומאמי כנז״ל מושג  שנתפרשו במצ^ת הכשלו ^ז
ס אסור. ולא ארבה שאמר טעמס  שלמה חכמת אמנס א

 אשר כל את ידע כמוהו קס לא ולאחריו לפניו אשר
 התורה שבין החילוק והנה עד״ז. הוא הנה אבל נעשה
 שהרי כולו העולם כל כללות היא שהתורה הנביא נמצות

 תורה היעולס הויות וכל עלמא קב״ה ברא באורייתא
 תורה אור ע״י ב״ה בא׳ס הדביקית אפשרות ומשס הס

ר כי נרות נקראים והמצות ס אפילו לכן מצוה נ  סר א
 בתורה שנבראו עולם להויות שמאל או ימין המצוה מן

 באומר לא אס התשובה שהיא לוזוטב מחזירו שבה המאור
ם שסר רע שסורו ואשוב אחטא  שהיא שבה המאור ע

 מספיקין אין לכן סר הו׳ לא התשובה ובלתי התשובה
 מושג משאינו שנשתלשלו הנביא דברי על המוותר משא״כ

 חייב אחר דרך לו ואין דווקא דבריו באופן המושג אל
 השאינו אין הרי ההשתלשלות סדר אק שאס ודאי מיתה
 דברי על העובר משא״כ מחייהו. ואינו במושג דבוק מושג

ם ר  אדם אס טעמי בתר שאזל המלך שאול לכן כנז״ל תו
 עונו ונימוקו טעמו נתינת ושארי חטאה מה בהמה חטא

 את והפריד הנביא דברי על ויתר מזה הנביא בדברי
 עקרא שהרי טעמו בנתינת מושג השאינו מן המושג
 בכל היא ואחת המחיה מושג השאינו לכולא ושרשא
 ודאי לו ועלתה באחת שאול ארז״ל כולו'וזהו העולם
ד אס בשתים לול «שא״כ  מצוה מאיזה הוא הרי ס
 התשובה שהרי ליי עלתה לא לכן •שתיס למספר הנערך

 שבה והמאור אותו ומחי ידה על שנברא לעולם קדמ׳
 זית שמן אליך ויקתו וזהו מושג שאינו האחת אל מחזירו

מושג אינו ושכלו ישראל כל של הדעת שורש להיותו ני זך

 ואס מכולם בשכלו הוא גביה על גבוה כי ישראל לכל
 * אצלס מושג כשאינו הס דבהיס הרי שכלו אל שכלם יקחו

 ע״ש נק׳ והשמן כנז״ל חדס שהוא מה לפי הכל שהרי
 הוא כתית זך זית שמן אליך ויקחו לק והחכמה השכל

 כנזכר מושג השאינו שהוא ואק ושפלות הכנעה ע״ש
 מצוה נר להעלות בכדי הכל את ומחי' המאיר למאור

 ליורה משל במדרש מבואר עמלק ענין והנה תורה לאור
 נגד אותה הוקיר שנכוה אע״פ בתוכו א׳ קפץ רותחת
 מושג היה לא בתוכה קפיצתו שקודס הוא והענין אחרים
 מושגת שאינה יראה והיתה ממנה האפשרית הכויה

 זה משא״כ לתוכה ליכנס גמור הפהרו׳ שהיא סוף ואין
 ענין שהיא באופן הכויה להשגת הביאה בקפיצתו
 ■ מאתו ההצלה ועצת בהשגה אחיזתו עיקר שכל היצ״הר

 . ומחיה המשפיע הזכר שהוא מושג באינו ולהתאחז להגיע
 שהוא עמלק לך עשה אשר את זכור וזהו המושג את

 ממט להנצל זכור למדת הגיע מעשיו עניני בכל היצ״הר
 ■ בצתות רמזו לחכמתו קודמת חטאו שירא׳ כל ארז״ל והוא

 שהיא חכמתו ההשגת מן שלמעלה זי יראה על לשונס
 ובודאי היא מא״ס זו היראה שהרי סוף לה שאין יראה

 החכמה את ומאיר המחיה הוא שהרי מתקיימת חכמתו
 בכל שהרי דור ולדור לעולס נוהגת זו ויראה ומקיימה
 ממנה בשלמעלה להתאתז צריך והשגה החכמה תוספת

 היש את להציל בכדי הקודמת יראה שהיא מושגת ואינה
 לה׳ מלחמה כי וזהו היצ״הר מאחיזת החכמה שהיא

 ובלע הגואל ביאת עד דור מדור היצ״הר הוא בעמלק
 אז פנים כל מעל דמעה אלהיס ה׳ ומחה לנצח המות

. ; שלוס: הכל שלס השם יהיה

,:- • זו מפרשה עוד :
א ת ל א  הנרות הדלקת מצות על רז״ל מאמי ש

רל הוא לאורה וכי נה״מ3  כל והלא צ
 של לאורו הלכו במדבר ישראל שהלכו שנה ארבעים

 מפני וס׳ שורה שהשכינה לישראל עדות אלא הקב״ה
 מ׳ כל והלא אמרם על הקשה והתוספות המערבי נר

 מאורו ובא מאיר כולו העולם כל לא״ה3 והלא וכו׳ שנה
 תצוה ואתה בפסוק פתח להבין ובכדי ע״ש הקב״ה של

 עולס האדם להיות ידוע הנה כוי ישראל.ויקחו בני את
 הכל ותכלית ■ סופה עד הבריאה מראשית וכלול קטן

עדז  אותם .יעשה אשר; המצות וכל התורה כל היא ו
 המה עלמא הב״ה ברא ב^וריים׳ כי. בהם וחי האדם

 -י! התפשטות סדר הוח האתוון וענק דבר כל חיות האתוון
 העצם באותו הנברא אותו עד למטה ממעלה החיות

 המה הן התפשטותו המשכת וכענין ומדותיו וסגולתו
האתוון . ־



יג \ י פרי):זזארץ: י
שכת'ההל האתק:-שנעשח  שהכבוד ושי׳לצבודזלתפארתכח־וע3ושכליג^והמל חיונית * לעשותו שירצ׳ אות bמהח

 אלהותו התגלוא ענץ שהוא, רה; יתור ־הוא והתפארת והכה כידוע האות אותו מהא^אל.תמונת המשכה ע׳׳*״
עסו דרכיך ענק.בכל שהוא לבדו יז בלתי דבר בכל ית״ טוב וצירופיהן באותיות ומוגבל מתפשס יבנה חסד. עולם  י
 לאתד ביחור;■ התקבצות.׳האנרוית' ׳ענק׳ שהוא ה״ו דע אשרבהשתנר הכל המשנה הוא הצירוף כי מרע ורע מטוב

ה מתברך.התחלת,התעוררותו ומשם הראשון ראשית .אל הראשק מן־הצירוף־ אתהרבר:יוצא.תפשי  מה על;
ת נ^־א לבדו אות כל כי צירוק: קודס האותקת  תאו׳ חיי׳ עץ פי שהיא י אליו הגיע ומה ככה על ראה ע׳׳ש או

שכונתו.לק באה המשכת ואופן ית׳ אלהותו התגלות וסימן ציק ומופת אות ק והו׳ מהיל'. :באה :חאוס תייס כ  ע
תל •אין שאסר;:ואס תפילת,מרע״ה לאות מאות משתנה המדריגר דבהשתלשלות התפשטותו  וכו׳ צא״מקפרך מ

ם.נפתחק ג״ ע׳׳ז וארז״ל היוצא תולחתיהס שהוא ההבנק בהצטרפ״:מתגלה אשר  בסופרבוספר ובס״י וכו; ספרי
ה לשק־גן שהו,א בינה מענק כידוע מהס  שכל,מושכל משכיל השורש אותיות ג׳ שהמה כי.דוע וספור התולדה שהוא י

 אל.האחדןשהוא האותיות ק בתפילתו■.יצא ומרע׳׳הד אותיות ב׳ מכל וכן השס אותיות שסי של מציחף היוצא
ק ׳אותיות ג׳ תיבה שורש,כל ק לו;אף לי כה:כמו3ה יוצא  ישראל שמע ענק והוא קדושת;שמו:ית׳ למחות,על ענ

א שלישי להיות המוכרח מפני.הדעת כידוע ע.  שהוא ציוני; בס׳ ׳ית׳.כמבואר שמו ליחד נפש־ במסירת׳ • ל3המכרי
העם וישמע:שאול מלשק מעומק כידוע בהעלם הוא הדעת אותיות ׳3 של בתיבה כל לאסף אסיפה לשון את;.

ס ס אשר מ ל ■ בלב אל::שרשם וכחותיי הרגשותיו׳ רס מי.הוא רעת אחרי אבל כמוהו; משמע ר קג ענ החיות כ
הגשמים בחושיו ואינו.מרגיש. בלב השינה בשעת המתקבץ הרוממו׳ ׳שס הדעת בלא • משא״כ בהעלם :הדעת הרי־
ס כי נק׳ אינו הגשמית השגת כי אליו:ית׳ להתיחד. הלב־ אפשרית גא; שם לכן אשר הדעת בואק-־שהוא רום .א

גל^.אז שורשם והתקבצס:אל. בהסירס משא״כ מפסיק וחכמה בינה משא׳כ אחת אותמתנתיבס ג׳ קוא הדעת
ה ולבי כל תיבות ל בעלי מפני:שהם ד; בעלי הס: לו שקודמי שולש'ה^1האחלות: ~חכמהדשהוא, •הרגה רא

הרואה וזהנאיזהו-חכס. בחכמה,עשית כולם כמאמר אשר בינה;כנז״ל וכן מה; תכמס׳כח אות;ות: ל תיבה
אשר,מממ Tהמןל שורש מגיע,׳אל דבר בכל הנולד את אס תפיסת;.השגתם.כי אפשרית בלתי העלמם לגודל

מת ל׳ צירופי ע״י ינו3הוא. אוח ■אות-הראשק החכמה שהוא: הדבר נולד. לעת לכלל כשמגיע משא״כ א לתיבה תי
א1מחני.כא .מרע״ה ית".וזהו,ארז״ל.מפני׳״שאמר ובינו ענק כי מתגלה-כידוע א ״בתיבה שניהם־;כא׳ המכריע ל ׳

ל ם כי. תצוה בפ׳ התכר ' אשר בהתגלות יותר רק הראשונה ב' ■כנגד ׳3 הס ה  ופי;-ואתה תצר ואתה בהעלם א
לזה כמגלצות. יחוד. תצוה.לשן הגעל׳ ־ משה.הדעת שהוא כידוע הנעלמים ל נצוליס;באוק המה ההתגלות קודם
ה r.הדבוריס המה ■:ישראל .בני את: ענק והוא ראשוני׳ משנים הכלול המכריע הרמת מענין ישראל כי.הנ

ד ס , והדבורים ־ במחשבה מהן לאחת פנים: ל; הד׳. ־שם של ׳..אותיות והד פנים ה  אליך;אליך ויקחו בישראל בני ה
ה מעופפים שרכים׳ יעוף ■ את לעות לדעת א למעלה הגב ק  אל אותיות . h זך:המה זית שמן ־ההעלם אל די

 ידוע הכתיתה וענק למאור1כתות; :שמן הנק׳ החכע׳ הוא ועד׳׳ז • הראשין האות .לקול ושרשא;דטלא ־ לעקרא
די ת השפלות:וברוחנדהויא בגשמית־הות אל •בהתקשרות;עצמו והעבודה׳ והתפלה התורה ס ח ת א  להעלות ה

ען:אשד:,תמנו ר3מוצא:הד ת ס נ 'tד ע ע מן למטה'ויוצא '  התורצ)3א מצוס. נר ענאהיחוד, שהוא נדהמיד.כירו
הו בענין ואפילו א. לאות וממקבץ הראשון ההבנה.והצרוף מז ל  שיעשו הוא.צריך לאורה■ וכי־ הגמרא קושיה א

ע המעשה.והמ^ושיס דו  עד -ליקא.ולהגיע למעלה יסוד.להאיר.למעלה אדם בני. המקדש,והקרבנות מחעשה. כ
ד האוררוהאותיות: המגלות קולם חושב.כי מעשה כידוע: ששה־; כפול: חוטן כהונה ובגלי ה ז  הדלקת מצות ע,

ק תחילה׳ מחשבה אס קנים ו; ו מצ  שנה מ׳ נהלא.כל. משה של במקום,הנעלם הנרולז,להאיר וכולם המנורה מן ה
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 ובמה מי ולפני ולמה מה על, שלימה באמונה כפשוטה
 בה׳ גרונו מתוך יוצא כשופר וקולו פר משור הוא נחשב

 ברצוא פורחות אותיר ית* מאתו תוצאותיו והי׳ מוצאותיו
:האדם יחיה ה׳ פי מוצא כל על כי פיר אל ויגע ושוב

־ תשא כי פרשת ;
 מהות ידיעת הוא הענק הפסוק סדר וכוי תשא כי

 עניני וכל התאות שהס ויראה אהבה הוא הנפש ׳
 התאוה הוא והדס הנפש הוא הדס כי כמאמר העולם
 בחפיצ׳ בדביקה שהי׳ רשע אותו של מפרשתו ואח״ל.
 הדביקות וענין לאלהיס העבודה עד״ז.היא בחשיק׳
 יכולת אפשרות אז מפסיק שוס יהא שלא הוא פירושו

 מחתיכות החיבור אפשרית שבלתי מבעש״ט כמשל הדביקות
 מן כשגוררין אס כי הדבק ע״י אחת אל אחת כסך

 אומר יפה מתאחז אז הדביקה במקוס הכסף עצמית
 או חלודה איזה כשיש משא״כ לאחד ונעשה טוב לדבק
 תבקשנה אס וזהו להתחבר אפשרות בלתי מפסיק שוס

 מעצמותו שצריךלגרור ית׳ אליו הדביקות הוא ככסףעד״ז
 עצמותו אס כי המבדיל ומסך חלודה שוס עליו יהי׳ שלא

 איט אחר דבר בשוס אחתתו זמן וכל הדביקות יכולת אז
 ועוצס התענוג הוא בגשמית הדביקות שענק כידוע דבק

 ומחשבתו בשוסדבר מחשבתו השוטטו־ מניח אינו התענוג
ק הדבר באותו פטי׳  שממונו אדס לך יש תענוג דבר כל ו
 כללא ודבר דבר בכל וכן שס מחשבתו כל עליו חביב

 ח״ו לאדם מועילים אינס והמצות התורה שכל דמילתא
ס אס  בהשגת האפשרי יכולת וכל הנזכר דביקות בלי ה

 הכל אדם לך ויש אדס לך יש בגשמים מדביקותו האדם
 בעבודת מחויב עצמו הדביקות באותו שהוא מה לפי

ס האדס כל זה כי ידבק ובו ית׳ הבורא  המדות השכל ה
 היותו מחוייב לק האדם בשר נק׳ הגוף שהרי והדביקות

 בכדי הנצחי ית׳ הבורא אל הנדל השגותיו בכל אדס
 והתפשטו פטירתו אחר אדס שס השארות לו שיהיה

 יתענג אז בנצחונו הנז״ל השגותיו בכל להשתמש הגוף מן
 ותעניגו הנז״ל השגותיו ירגיל לא משא״כ.אס ה׳: על

 אתרי א״כ ונפסדי׳ כליי- הגשמים מן אס כי חי בעודו
 אתרץ ישאר מה ויפסד יכלה והגיף הגשם מן התפשטו

 כחותיו והשתמש שעשועיו תחילת יתחיל ואיך ברכה
 חי בעודו נצחי חיים אלהיס ה׳ דרך ידע לא אס הנדל

 שוס לו שאין אתרי הגוף עס שיכלה הנפש ונכרתה חהו
 האדסהמצטדק ולהיות ונצחיס ברותנים ותפיסה אחיזה
 התלהבות בלא חבילות חבילות ומצות בתורה ועוסק ^הרבה
 להבין דבר שוס נסיון לידי גא שלא והצליח דביקות ושוס

קשוריס' כחותיו וכל גנסיון לעמוד יכיל שאינו פחיתותו

הארץ פרי
 בהגיע רע דבר כל עליו לעבור ומזומן ומוכן בגשמים

 מזדמן לפעמיס לק לידו הגיעו לא שהנסיונות מלבד לידו
 כמעשה אליהס שמגיע צדיקים ויש כמאמר רשע מעשה לו

 ויתלהב ה׳ עס שלס שאינו להבין לב שיתן בכדי הרשעים
 כדברי ה׳ על ותענוגיו כחותיו כל את להשיב לחשובה

 משל דרך על תשכב עצל מתי עד פסוק על המגיד הרב
 בשינתו לו שדי שעות כמה אחרי קבע שינת ישן כשאדס

 ניס שהוא מי משא״כ ומוחו כחו בתוספת וקס ומתעורר
 ממש ואין שעות וכמה כמה כך. לשכב לו אפשר ניס ולא

 חזק ואינו המוח מבולבל וקס עומד הוא שאעפ״כ בהס
 עצל מתי עד, קבע..וזהו השינה הי־ שלא לזה והסיבה

 התורה בעסק וכן ניס ולא ניס בעצלות שתשכב פי׳ תשכב
 ואין הדביקות התלהבות בלי בעצלות שהס והמצות
 שיתלהב בכדי חלילה עבירה לעשות ח״ו והצווי הכונה

 לקוס צריך אתה שע״כ פי משנתך תקוס מתי אלא
 ראויס ישראל היו לא ארז״ל וכן .עצל מתי עד וא״כ

 היו שכבר פי׳ תשובה להורות כדי אלא מעשה לאותה
 על וימרו כמו שקדמו דבריס כמה על לתשובה צריכים

 אליהם הגיע לק בעצמם הרגישו שלא אלא סוף ביס יס
 ובטחונו צדקותיו מגודל דהמע״ה וכן הנז״ל כמעשה

 אמר ית׳ בו לדבקו כתותיו כל את החזיר שכבר בעצמו
 אעפ״כ שינסהו הנסיון לו שאמרו ואעפ״י ונסני ה׳ בחנני
 שאין להבינו בכדי. נכשל מאתו ית׳ שמירתו הסרת אחרי

 כמאמר בגוף בעודו בעצמו אדס הבטחון אפשרו׳ שוס
 וכמאמר בחייהם הצדיקים על. שמו מיחד הקב״ה שאין

 אינו עוזרו הקב״ה אלמלא וכמאמר בעצמך תאמין אל
 להורות כדי אלא מעשה לאותו ראוי דוד הי׳ לא וזהו יכול

 שאלמלא הפסק בלי תמיד התהלך האלהיס ואת תשובה
 הש״ס מאמר המשך שייך וכן כוי עיניו :התעיף הוא

 דמלתא כללא כו׳ וצבור ביחיד תשובה להורות וצריכה
 השגותיו כל ולזכך לצרף לחכמה מצרף צריך אדס שכל

 בנצחי עמס ולהשחמש ה׳ על ותענוגיו וכחותיו מדותיו
 מן פטירתו אחר, אפילו יעבודו בהס לעולס וקיס חי

 מימיו עבירה עבר שלא נמה יסמוך ולא הכלה הגוף
 ראיה שאין ית׳ בו קשוריס כחותיו כל מסתמא הרי

 דנריס שארי מחמת או נסיק לידי בא לא אולי כי לדבר
 בכך מה מעתה שיהי׳ מה או הבושה כמו אותו המונעים

 אינו עצמו העון שורש אס הכתובה עבירה עבר שלא
 כאלו שהכועס כמאמר גו הוא קשור הרי מלבו נמחק
 עבירה הרהורי וזהו לעריות שורש והגדלות ע׳׳ז עובד

 בעצמו היות ואחרי עביר׳ של החיות היותס מעבירה קש׳
 הראש. עד בא ודוד כמאמר ע״ז שהיא ראש פורה שורש

 השורש אס עבר לא אס בכך מה וא״כ ראש ונתנה
, בעצמו .



׳פרי .
 את לדעת האדם רצון אם אבל הוא הוא הרי בעצמו

 ויבין בדעתו יבחין .לא אס אתו ה׳ יש אס בלבבו אשר
.ולהתענג הפסק שוס בלי ית׳ בו לדבק אפשרו אס בשכלו

 היותר בגשמי שמשיג והדביקות התענוג כאותו ה׳ על ,
 כר, אדס לך יש מאודך בכל כר ואהבת וזהו אליו דבוק

 ההתקשרר כאותו ית׳ vk להתקשר ומדה מדה בכל וכן
 ושורש ית׳ אליו מדותיו כל מתעלים בזה בגשמי לו שיש

 בגשמי׳ התקשרותו כל ומתעלים מלבו נמחק בעצמו העון
ס בוכי׳ תחתונים מיס כמאמר  קדס למיהוי בעינן אנן ג

 עליוניס מיס הבדל על שלוס עושה שהקב״ה וזהו מלכא
 ואוחז בדביקותו.בהקב״ה ■ הצדיק ע״י התחתונים מן

 שורש שהוא ראש את תשא כי וזהו חד וכולו בשניהס
 להעלותם פי־ לישא תרצה אס שבמדות השרשי׳ וקכל ע״ז
 ונתנו היא הבחינה וחסרון חטא לשון לפקודיהם ופי׳
 הנפש תחת כמו הנפש כופר פי׳ לה׳ נפשו כופר איש

 מחצית שהוא יתנו זה לה׳כנז״ל יתןכפרה שהיאהתאוה
 כי השקל מחצית כמו הס בעולם הנבראים שכל השקל

 וצורה חומר דבר בכל וכן ממעל אליה חלק הנפשהיא
 ויתן וזהו הכל יתעלה לה׳ השקל המחצית] תתו ואחרי

 מקום שהוא לחתן ככלה כתיב ־ככלתו ככלותו משה אל
 התעטג עיקר שהוא המקבל עס המשפיע וחיבור הזכרון

 היה ולכן ולעולם מאוד ארוך לזמן נזכר תעטג דבר שכל
׳ . : ודוק מועט בזמן לקבל יכול

שת - .פרה פרשת פקודי. ויקהל פי
 לצווי שבת אזהרת ויקהל בפ׳ שהקדים על ז״ל פרש״י

השבת: את דוחה שאינו לומר המשכן מלאכת
 ומונה משה אל המשכו את ויביאו פקודי בפ׳ הרב פחח
 למשה שהביאו ז״ל ופרש״י וכליו המשכן מחברת כל והולך

 שפרש״י המשכן הוקס ופסוק להקימו. יטלין היו שלא על
 משה יכול ולא על הזהר מאמר הוא והענין מאליו ז״ל

 הזהר ופירש הענן עליו שכן כי מועד אהל אל לכא
 בשע׳ שם לעמוד דרך ואין כלה קשוטי ענין שהוא

 שכל דאורייתא ורזין תורה סתרי הוא הנה שמתקשטת
 האוזן את לשבר בגשמיים המלובשי׳ אש כגחלי דבריהם

 דרזין הוא׳רזא הנה .סודותי׳ עייקי ולהשכיל להבין
 כתובים שני על והנה .ה׳ בסוד יותר ונעלם הנסתר

 מכל ופ׳ תרומה מאתכם קחו פ׳ שהם זא״ז המכחישין
 חלק רב לערב גס היה שיתחלה ־ הזהר שפי׳ לב נדיב

 הוא העטן .דייקא מאתכם קחו הפי בא • לרן במשכן
 כך שמתוך לשמה שלא ללמוד שהם הש״ס מאמרי שני
 לשמה שלא הלומד על הסותר ומאמר ;לשמה לידי בא
סשלא שהוא פי׳ וכבר פניו על שליתו שנהפכה לו נוח

יד הארץ
 לכוך שרוצה מי משא״כ לזה נ״א כוונתו שאין לבד לשמה

 בא לשמה שלא מתוך אליה הגיע לא לשמה.ועדיין א״ע
 אמרתי פרה פ׳ על שהע״ה מאמר שהוא לשמה לידי

ק מילתא תלי׳ באמונה כי ממני רחוקה והיא אחכמה  ו
 עדות^ רגלי,אל ואשיבה דרכי חשבתי דהע״ה מאמ׳
 .ואינו עכור חומר הוא שהגוף ידוע להיות פי שכבר

 משיגי פתויי אסע׳׳י כי השכל כהתחייבו׳ לעשות מסכים
 ותענוג נח״ר או עו״הב שכר או עונש יראת שהם הגוף

 השגה שוס שאין ובאמת ה׳ את ואהבתו בעבודתו שמרגיש
 כ״ש שכל בשום בא״ם האמתי הדביקות ותופסת משגת ־

 או היראה הרגשת שכל מובן ממילא ותענוג בהרגשה
 כוזב אדם כל עניני והרגשת הדביקות תענוג או אהבה

 המורגש ־ אחר האמתי הדביקות אבל ה׳ ברעש לא כי
 יראני לא כי והראי תפיסה בשום מורגש השאינו הוא

 ענין שהוא הרגשה שוס בלי האמונה ע״י כ״א וחי האד׳
 להבין וכ״ש בעצמו עליו לעמוד .שא״א המציאות בטול

 לפוס אדם כל של לשמה הנק׳ הוא לאחרים ולהשכיל
 הגוף פתויי ע״י כ׳א אליה להגיע א״א אבל דילי׳ דרגא

 .והתענוג והאהל שהוא^הירא׳ תחילה לשמה שלא עם
 בשכר האמוצה ע״י כ״א ג״כ לחול אפשרותם בלתי אשר

 הימנה למעלה מגיע זו אמונה וע״י עניני׳ ושארי ועונש
 ופתויו הגוף דרכי חשב תחילה דרכי חשבתי וזהו כנזכר
 אל .רגל הנק׳ האמונה שהיא רגלי ואשיבה ואח״כ

 זרות עירוב שוס בלי אמת עדות הלשמה שהוא עדותיך
 אותי׳ חבור ולשון עדי קשוט לשון הוא עדות וכן ושקר
 בתשובה א׳ שעה יפה וזהו ודביקות. הדעת שהוא דעות
ס עו״הב חיי שכל עו״הב חיי מכל בעויהז ומ״ט  הכל ה

 א׳ השעה והנה .מהם התעניג ועוצם נוראות השגות
 אפשרות מכל למעלה היא ומ״ט בתשובה בעו״הז שמשיג

 הרגשותיו מציאו׳כל בבטול הנז״ל האמונה ההשגו׳שהיא
 והתעטג והדביקות השגתו אפשרי כלות אחר ותפיסתו
 שא״א הוא הנה האמת אבל זו באמונה מתדבק האפשרי

 תחלה כלות אחרי אס כי זה ודביקות לאמונה להגיע
 ודביקיהמושגיס. ואהבה ההשגו׳ניראה אפשרי כליעניני

 העיקר שהוא זה שאחר מושג להשאינו וכסא הכנה וזהו
 ומטהר ועוסקיה הטהורים את שמטמא פרה וזהו״ענין

 והשגתם ועונש בשכר האמונה ענין שהיא הטמאים את
 השער תה קודש י למקראי תחלה שהיא ויראה באהבה

 בהם לעולם P ישאר שלא ובלבד בלתה אפשר ואי לה׳
 את שמטמא פי׳ והוא מושג שאינו בדניקו׳ כ׳א יעבוד

 הטמאים את ומטהר זו במדריגה העומדים הטהורים
 מלאכת ענק והוא השער. פתח שהיא ידה המתחילי׳על

שהוא משה ע״י כ״א הקמתו אפשרי׳ הי׳ שלא המשכן
■ הי׳
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׳ והנה כללישראל של יקות3הד1םהוא;החינור הדעת היי׳ ת - ש ר א פ ר ס י  :־;‘•י׳ .׳'.׳■התודש פ׳ ל
ת5נד החילה ר רג 3ער אפי׳ לבו נדיב מכל המשכן:הי׳ ו א ש  שלשיס לפסת -כידקודס ודורנדן שואלין מאמ׳ נ

ח :שבתות ב׳ רשע״א יוס ׳ :־ ־ . שהוא לבד מישראל ואח״כ הרגה: תקרובת:זחת שהוא ח הזה החדש הרב פ
ק המאור שהיא ללבנה מונין שישראל לנס לייקא מאתכם קחו וטהורה.כמאמר הזדככות.יתירה ק . לממשלת ה

מונין הגדול בנה שהסעשו ואו״ה יעקב; קטן כי הלילה וכליו מלאכותיו צורת בכל מרומז׳ המשכן׳:שהיה שהרי
לכאורה אשר המס לממשלת הגחל המאור שהוא לחמה המחשבה מתחילת העולמו׳ השתלשלו׳ לכל ואדנץ ועמודיו
כן ושכנתי כחאמ׳ בתחתוניס שכינה להיות המעשה עד.סיף ה.־ו מו כאדס אדס ז״ל נות:שפרש״י3עניני.הקר ת
ק בתוכס מן כו׳ מכס יקריב׳ גזל;^:כי לו. הי׳ שלא הראשון המעשה סיף הוי/המחבר והמשכן בכלאדס ו ה׳.- ל

ת תקריבו הב^מה.וכו׳ והטהרה אפשחתההזדככות ובלתי קמיזשבה עסתחלתי להיות־מעשה יהתמי' קרבנכס. א
ומה עצמו יותר,ממעשה האדם.לה׳ את בהמה,יוקרבין מעולם לכתו ־ ענין שהוא .זעיר וזעיר, :מעט:מעט•; כ״א

להבק בכדי בזהר.אבל ןאר3מ ה׳ סיד אמנם אס ענינס הדרך זו לא באמת אבל ‘השתלשלר.:העולמו דרך לעולם
בןזאמתך עבדך אני דהמע׳׳ה מאמר הוא הנה.. כלל דרך הלשמה •הוא התכלית ,־שהרי להיות:תכליתי מטהרתו,־-

■עבד אס חן ;חכס פי בזה - למוסרי,אשר.המשל פתחת את ומקים ;המעמיד .העמידה עיקר הוא ■מושג ושאינו
שלאימרוד מעולה לשמירה צריך הוא כסף קנץ מלךהקנוי משה ע״ן אס כי ההקמה אפשרית הי׳.בלתי לא לכן הכל
עבותות במוסרי לאסרהו שצריך. הוא ויברח המלך ויעזוב העס את הריתי י האנכי כמאמר, ■העס מכל גביה; שהי.׳

המלך עבד קודם.היותו. :לקדמיתו יחזור שלא תפוס או ישא כאשר בחיקי: ־:שאהו; כי.תאמי.אלי•.־ תשה שאמה
ח א מן יליד ענד משא״כ עליו שעבר: מרידה איזה עונש על או הזדככותס עניני כל עס ישראל שהיו.כל היונק; הי/

שוס מעולס ראה ולא ידע שלא המלך: שפחת בן בית מצואתו רוחץ שלא משה בעיני ויונק כעולל דעה דור שהץ
אס חמתי׳ מקוס הר׳- המשכן ■ הקמת ׳ועיקר. לשמה השלא כל: דרך כן. כי. צריך אינו זה ולעבדהו המלך בית כי.

הוא פתוח כי נפתחי׳ מוסדותיו ויסורי שמירה לשוס מלאכת;המשכן •כל את הקיס1 ותיבלי שהעלה עץ;.משה
% יברח שלא בו הבטחון וגודל מלידתו העדר על מאתה א׳ וכל ישראל שיתוךכל השנינה שהוא ישראל כל בתוך
ה תקימה .מהס וא׳: ת שוס ואין ־ כולם ׳את מחיה ■ אתה כי מאמי - ידוע והנה ^הדעת שהוא משה ע״י• ■_לו הי

ק אצלו מושג שאינו ,והדביקות  ענין :הוא שנת ענין ו
 המושגים והדביקות המדות כל שהוא העולמות כל עלית
 הוא כו׳ שבת ■יביוס.־.השביעי ;המעשה: ימי. ששת ־ שהם

 האומר יאמר ואס הכל. את המעלה מושג. הדביקותשאינו
ל למה חי ת ה  המעשה ימי ששת שהס בשלא״לשמה מל
7אנ המטמא ־ פרה מעשה ,.׳שהוא המשכן ;מלאכת. שהס

 ומחשבות דבורי׳ המעשים וכל בלתו גדולה או קטנה תנועה
 הבחירה תתת הכל ואעפי׳כ והעושה והאומר החושב הוא
 הבריאה כתחלתסדר יחפוץ.יטנו אשר לכל האדם אצל
 תמיך יוס בכל שמחדש עתה גס כן כמו פשוט ברצון שהי׳

 דבר בכל ישראל כלל של הרצינית ע״י בראשית מעשה
הדבר ית'באותו חיותו: שמכניסי׳ שהסמנניסי׳.הוא ודבי

 הקליפות לחיות טומאות׳ ותוך בתיכם לשכנו רצוכו שרצינס לאחוז. לי למה - מזה גס להטהר ,העיקר שהרי עוסקיה
 לכולם ית׳ מאתו נמשך א׳ וחיות לכל ה׳ 3טו אמנם אס ׳ למלאכת שבת סמיכת ז״ל בפרש״; המבואר שאךו״ל קיא בזה

 פעולה שעושה השמש כענין המקבלי׳ ענין לפי משתנה כ״א הטהרה שהוא.התחלת המשכן מלאכת. שאין מורה המשכן
היבש דבל ומקשה הנמס דבי. מתיך והתוס האור ,הוא א' דרבה הכנה כי הטהרה .עיקר.שהיא השכח: את דוחה
קר הוא:המביא א3אדרv-ההתחלה היא עי ה  לבריאים מחיר האור, וכן ־,השחור ומלבין הלבן משחיר .׳והוא אל.
 עד״ז ן המקבל השתנות לפי הכל לתלושי-הראות ומחשיך כי• שבת רוחה שאינה וזהו בלתה שא״א הכניסה פתח

 אצל ומשתנ׳ לכולס פשוט «אתו. הנמשך ית' חיותו הוא דרכי-הנזכר. חשבתי״ כמאמר ׳ לשבת מועיל אדרבא
 במחשבת ואסור תפוס הוא ית׳ שחיותו הרי לפ״ע כ״א ג׳- שוהין שהיו הראשונים אח״ל;בחסידים עניו והוי/
 הראשון בפשיטותה בו להתפשט ואיכ'־,יכולה לפ״ע־ כ״א ובטול־ האמונה לדביקות שהיו.״גיעיס חפלה בכל שעות

 אמתי גן עבדן היותו דוד שאחר הוא לתבל יכילתו מבלתי הגמרא. שאלת וזהו יוס בכל שעות ט׳ כנז״ל המציאות
 למוסרי. פתחת לכן חיותו הוא באשר חותו כ״א יודע ואינו מדותיהס על והפי׳שאלתם נעשית מתי מלאכתן אי. חורהן

 לתכס יתרון שאין מאמ׳ והנה לפשיטות׳ שיחזרו מחשבתו לדביקות המביאים המעשה ימי וששת מלאכה הנק׳בשס
 הכל האדס ■ מעשה וכל .זה כן זה כמקרה הכסיל עס זה בדביקות עומדיס היו שעות ט׳ שהךי נעשית מחי זה

-ע״ש בכתביס כמבואר ־ • ״-גי,-- ס א׳ ׳״ ״ - - ׳׳ ״ ■׳ ־׳ : עניני וכל ומשתה מאכל ״ והזריע• החריש׳ כענק ה
זאין׳ המעש׳ עניני נל3עסקו: האבות גס אשר האלס -....- •• ־ r י׳
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א' לזה זה בין חילוק שוס א אס האמתי הרצץ ד ת ודורשין שואלין חהר בר תלוי׳ לה׳ הו ט ל ה שפי׳■ הפסת ג

ד כל ■מעיני ץנעלמ׳ או.לעצמו א ׳ מי י א ואיזה :שה הו .תחתונה היותר המדריגה שהיא הדבור שהוא סח פה הו
^ שהרי־;זה שכנגדי־ ו ה ושותה א ז . ק ס שמח פעס ז ע ח בפה והדרישה כידוע דבר כל3 פ  שלשי״ להיות צריכה ס

ה כועס קז אגז דו רו צ ־־״׳׳• י:׳̂■ השלש־ראשינות■:• שהוא קידס יוס נ.־ , בפעולה סי׳ ע״י ניכרכ״א ואינו מי
ט ליצחק':ראה אבימלך כמאמ׳ מעשית - ט אי ו ר יע״ ז י ■- ' ״׳ ־ ־: ״י

ה ;•׳:׳ ,• י5 מעשיות ושארי.־ הבארות בחפירתו־ והבין, ראה ולא ב ש כ ־ ; : ך ; ו ח « ה ש ס פ :־־״ ה
ל וכבר לסי* שהי׳. דבר ■אותו הצלחת ע״י אס ח״ ם נפל א ח ד פ ס א בזוהר השבת;נאמר ממחרת לכס ו כההי

ה בלתי בכוונתם בס ילכו צדיקים האדס מעשה •הענין .'מסאיותא ביומי, דיתבא איתתא ׳־ ; ׳־־ ״-■;- לבדו ל
ע אברהסשקייס שמע אשל עקב בסואמרו שלוrופושעיס ח  'שבכל הקודש ברוחניות־,'וחי.ות־־ניצוצות למאמינים י

ר' כל ם מעשירבעניני מתוך במחשבתו והכל התו העול  הכל אשר ורצונית־ ומדות זמתשבות־ ודבורי׳ גשמי־ דבר . ׳
ה • הנ א מעשה ־בכל ה׳ האמת עצם נקודת ו שוק ה׳ מיד תכלית הי וצורה חומד שום אץ זבלתז ממש בתוכם ה

ם ־וכולם וריח טעם . שבה המאור לעולם ניכרומאיר. ואינו פאקתמצא חכמה ם פגרי בלא כלל נמצאים' בלתי מתי
העולם והבהירות־ ■ ת.  בעצמו ית׳ הוא בעולם ועסקס מציאותם כל איל הווותו וכל.המדוה־שמש יבנה ־־חסד להיו

ר משא״כ כידוע ה׳־ ומגן חי הקודש חיות המדות מן למעלה־ העולה ־■ או ס ־ ו ש :צמצום והנה החיי ת״הקוד החיו
ת מכל מיפשט מדו ה ת מונ ם שהם השמש לעין וחשוךהוא ת מי ש הג מ ^ ך תי הצמצום ■ ט השכינה גלות נקרא שי
ר זהר השמש מן. למעלה אס ט המדות  ■עלה קודש"ישראל ולהעת בתוכס :להשיכן גלות: הוא * r בודשבותס או

שלא לא כענקמי ת טעסו רו הג שהכל הרי בשבילם נברא והכל תחילה במחשבה מיממאיךי^פשחתו ראהמאו  מהנ
מאמר .י־ ־הבנתם א. הו ךס < סחרחורת י שאני תראוני. אל־ ׳ ו  או מעלה מעלה השכינה להעלות ידם לאל דיש על.'

ם ע׳׳י מטה מטה חס להורידה זאין שחור י׳כולו אות שהוא החכמה כי ששזפתניהשמש ה קי ס שגלה מקים שכל ע
ת ככל בהירות שוס .ביתוט.‘ תיו ס שטנה ישראל ' זהטעסששזפתני־השחש האו ה מ חיות וזהו הקליפות בתוך אפילו ע
ס . א הקליפות ־־ האורה כל b:■אלעיניהם חשוךד:הוא לק .המדות ה  ־אליהס מישראל ־ אחד כשנמשך ליצלן רחמנ

 והמותרות הקליפות מחי׳ עמו־ ־שממשיך השכינה הרי שאץ וזהו חושך מני עמוקות שמגלה אחר־ הוא ושמחה
ת חדש כל ח ש שהרי השמש ת א החס  בשה הנקרא הוא הקליפיח לחיות : השכינה וץ הנמשך שהוא החכמה הו

 על ׳;השורה ׳דמסאבותא :רותא הוא. כ״י־ וטומאה; טתס מן למעלה שהוא עשית בחכמה טלם כמאמר הראשית
ת משא׳׳כ המדות ־ ת  להתדבק יכולתו מבלתי והלאה זמאז בזה הממשיך האדם הנקרא- זהזא. תלש כל אין השמש ת

ת אחרי. בקדושה־ המבוארים הנפש שערי השבעה מזוזות ונק׳ ראשונות ג׳ א גשמים היו ת אבו ס מ אד ח אשרעלת רו

׳שהוח ת בעומק ע״י כי ׳ מזיזות נק׳ • .נבדו.ונק נה־ בנתר , פי ת ׳ נהתחמ! ־ נריך הקני  מדרגת :יותר ונענו
מאה הקדש רות .לדרגא-ולהמשיךטילמ גשמי *.ועסק במעשה :אפילו השערים ״ן מות מחשב׳.זז סהטו  שיוצא במקו

ם ה עס.השערי נ ט א •כידוע אחורים שהס בגשמית ה טומאה־ מקבל אס ט בעילם ריקות שוס שאין משם הו
מז אלהי׳ הוי׳ שם שכנגד אתורן׳שבמזיזה שם כינת rו fשיצאו וקדושה טהרה או תו שהוא ממצרים ישראל ולק;כ

ם מן־הג.שתיס ה קי ס ע רה לקבל הקליפותבכדי עומק ותשוב׳;כמעשס' :חכמה לתכלית ו ר בינת התו ת ת ס ת ס בוני נ
ת׳ א ימי ספירת^ אחרי עד שלימות עיקר סנלליס:"הוא תופר שהי׳ וחניך האבו רג מל ס, ת ר ה תמשיס לדרגא ט

ל שבתחילה היי׳. ■שס היחוד קי ולזכך הראשון מדרכס לשוב ותשובה בינה שערי שהס יוס ואח״כ ׳התפשטות ואת׳> נ
ה שהנקודה הולדה ואח״כ המשכה החכמה הבינה לקבל יכולים: היו לא זה ובלתי חומרס ויזתגלית ניכרת אינ ו

ת הכרח מיבן ממילא ההול״ה ע׳׳י אס כי כל^ ה :שהוא -הנקודה היו הנ ה,ו ר תו ה החשוב' ;ה ת הז עסקי בכל ־טהג
סכל תחילה ק3הסדר.־ו ע ס א עיה״ז אפשרית לת*3בגשמי׳ כזה ע ק׳ הי אה חכמה הנ ת א־ענץ ח שהו דרכיך בכל ׳

תיו .לא ולאמו לאפיו׳ שאומר למי אס כי סק דעהו שאינו:ע״ד ראי עי תו מי׳ להיו ש סג ני עני ^ בדביקותוהתקשרר נ
א הקב״ה ■של יציר:־כפץ • שהי׳ הראשין כאדס הטבע מ שבתוט הקודש חיות השנינה הו ם ד׳ ע ט מיני ה שבכל,

ת או מאכל מתקרב הגשמית שהם הבהמה מן הקרבנות עניןמעשה שבגלות השכינה הוא ודבר דבר וקיוסכל חיי
ת זה כל והנה ומתגלה ביכר ■שאינו לבדו לה׳ בלתי בכוונתו להקב׳׳ה יותר ת לו יש לאדם המושג הוא והיום החיו חיו

ץי כלל במעשיו. ה שחרחורת שהיא .הי׳ כענ המשפיע ־ שומר גבוה על גבוה מושג משאינו. הקודש ועיקר טל

■וממשיך .



 ורג מקיף אור הנק׳ הוא המושג בתוך חיות וממשיך
 לכן הדבר איתו בתוך ולהתצמצס ליכנס יכול שאינו טוב

 האדם ואס שבתוכו החיות את מקיף אור בסוד נשאר
 שבתוכו. הקודש וחיות השכינה בדביקות ענינו בכל עוסק

 המשכה יש שהרי מקיף האור להתקשרות נמשך וממנה
 עוה״ז ועסק ושכינתי׳ קב״ה יחוד הנק׳ הוא לזה מזה
 לקבלת להגיע שאפשר הקליפו׳ ק יותר בירור הוא כזה

 תופר שהי׳ חנוך כמעשה הימנה למעלה שאין התורה
 מצרי׳ יציאת כי בלילות .חצרי׳ יציאת ענין וזהו מנעלים

 השכינה גלות כל נק׳ ולילות הקליפות מן היציאה נק׳
 יציאת שתאמר זכיתי ולא וזהו דבר שוס בתוך המצומצם

 הלילות לרבות י ימי כל ג״ז שדרשה עד בלילות מצרים
 והס ותשובה בינה שערי החמשיס על מורה כל מלת כי

 עולם שהרי הבנין ימי בז׳ עוה״ז עניני בכל הנכללים
 לשון הספיר׳ ימי מ״ט ז׳ פעמים ז׳ ■ שהם יבנה .חסד

 מורה לכס מלת כי לכס וספרתם החומר חכוך ספיר
 שתזככו וזהו לה׳. וחצי לכס חצי כמאמר עוה״ז עניני על

 שענין תספרו השבת ממחרת הלכס גזרת וספיר ברור
 היום אס כי מושג אינו שהרי מושג השאינו הוא מחרת

 עמה והדביקות שבתתתוניס השכינה וכן המחר ולא
 השאינו הוא המחרת מן וספירחס הארתם תהי׳ מהיכן

 עד מושג לשאינו המושג מן לדרגא מדרגא וכן מושג
 התינוק חיות שהרי עד״מ הגדלות ענץ וזהו חמשיסיוס

 בהעלם הוא התינוק ושכל שחיות שויסהסמלבד והגדול
 בהשכל להתנהג האברים שידעו באברים מלובש ואינו

ושכינתי קוב״ה ויחוד הדביקות כל דרך כן הגדול משא״כ

.■ ; הארץ פרי
 שהוא לדור אי. דבר לשון הוא הדבור ענין כי העיקר

 כענין אחד ע״י רבי׳ והתקשרות והמשכה הנהגה לשון
 המדריגה ׳ הוא כי דבורו עפ״י מתנהגי׳. שכולם המלך

 הממוצע והוא התחתוני׳ עם עליונים החיחדת התחתונה
 נק׳יראה הדבור לכן שניהם את ותופס המושג שביניהם

 ־נמצא הימנו שלמעלה דבר, מפני הוא והפחד הירא׳ כי
 הוא הדבור וכן התחתון עס העליון יחוד הוא שהיראה

 פה שם מי כמאמר בו המדבר וכח האותיות מן היראה
המדבר, כת מפני המלכות יראת ענין זהו שהרי לאדם

 הוא היראה ־ ולהיות ישן כשהוא ממנו ירא ואינו בו
 הנמשך היראה מפני מולך והמלך והעם המלך בין המחבר

 לעם מושגת אינה המחשבה שהרי בדבור והכל ממנו
 צדיק כמאמר בכל שמושל מלכות והדבור היראה נק׳ לכן

 כח מפני היראה עם הדבור והנה אלקים ביראת מושל
 הכחות בעל עם והיראה הדבור ע״י ומתקשר המדבר

 הוא והיראה הדבור שהרי מדבר.ואדם הנק׳ הוא כולם
 התחתון את המלביש וחיצוניותו העליון מדריגת סוף
 לבוש כעין שהוא ויראה עטה ומלבשתו כמאמר ג״כ

 להצילו בכדיי העליון ק הנמשך עליו כנפיס ופרישת
 כנפיס הנק׳ היראה גדפי ע״י אליו ולהעלותו מאחרי׳
 לעליון שמדמה אדס נק׳ כזה דבור וע״י כידוע אהוי״ר
 כמאמר בדבור. נברא כולו העולם כל שהרי הכל ותעלה

 נברא שהכל ברא ,בראשית וכתיב נעשג שמיס ה׳ בדבר
ומאמר תחילה במחשבה עלה ישרן! שהם ראשית בשביל

 וישראל שהיראה נמצא מלפניו. שיראו עשה יהאלהיס
מתיחדיס ע״י לכן תחילה במחשבה המעשה סוף שהוא ,̂ , . . .

 שכל ישראל אדס דבור עלי׳.ע״י להם ויש הברואים כל ■ להתדבק הוא והתורה המצות מעשה או עוה״ז בעניני
 ותולדותיהם וארץ שמיס נבראו ובאותיות אותיות הס דבור חיות אוחו עצמו על ולהלביש ולהמשיך גמור דביקות
החפץ והתגלות השגת הוא האותיות ענין כי בהם כיוצא ותפילתו תורתו מצותיו ודבורו עסקיו בענין השוכן הקודש

כל הרי נמצא התגלות שוס אין אותיות קודם משא״כ ׳ בהכניסו כי הקליפות מן והחומר האברים שמזכך זהו
כסדר וצירופם אבותס לבית באותיות נתגלו הברואים התלבשו ואחרי און פעלי כל נתפרדו שם בתוכו השי״ת את

שם שכל בל״הק נברא שהעולם אח״ל וזהו נריאתס צריך וממילא לפנים שמכניסו השכל גדלות הו׳ בדביקותו
החייס ״ן והמשכתו וצירופו בריאותו סדר הוא מל״הק ויאדיר; תורה יגדיל עדיכי גדול יותר מקיף אור להיות

והרחבת בדגורו המשתמש אדם משא״כ העליק והקודש ’ ־ ■
ח - ^ / ר י ע ז דברי במלת אין בגשמיות עצמו הנאת ואופני כרצונו פיו ־ < ח

ר מ ) ויחוד שירשו מאמיתת מושן! שס כ״א בו אמתיס השמות בהיי׳ כל אחר אדם של שיצירתו כשם שמלאי ר׳ א
כלל דבור נק׳ אק כזה ודבור בריאתם וסדר העולמות הנה תורתם אחר נתפרשת תורתו כך ועוף חי׳ ..־
וחיותם והקליפה הרע והנהגת ודבור עופות צפצוף כ״א ייאן ינא' ר׳ מכריז על ־ צחות דרך כתב עקידה הנעל

באים שהנגעים מצורע וזהו מרע לשונך נצור וזהו ויחודס החכם ואח׳ מרע לשונך נצור שאמר עד דחיי סמא בעי
כמת חשוב מצורע אח״ל וזהו ולה״ר רע שם המוציא על כאבידה הכרזה שצריך אדסעד מבני נאבד שהעק הנז״ל
הרי ממללא לרות תרגומו חיה לנפש האדם ויהי כמאמי של אומנתו מה חדברון צדק אלם האומנם ארז״ל כענין
שהוא הדבור שהוא ממללא הוא תייס של שהתרגום תורה בדברי אף יכול אלם עצמי יעשה בעוה״ז אדם

רע מוציא הוא הרי כתיקון הדבור אין ואס החיות הוא המדרש לא כי מובן שבגמרא היכול מענין והנה כו׳
. ונגעים ■ ;
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ס ונגעים אי  שס בחשבו או בעצמה העבירה הוא הרי אותה געשותו . שנא«׳ כמת מצורע ל׳א חי נפש אינו כי ג

אדס בני מנגעי בעצמה והנגע העבירה חיות הוא הרי. כל אחר אדם של שיצירתו כשם וזהו כמת. תהי נא אל
ענין אמתת והנה טמא מטהור לחול הקדש מן שנתהפך תחלה במחשבה המעשה סוף ומפני ועוף חיה בהמה

ס התורה כי נתפרשת תורתו כך לכולס היחוד והוא התהודהקליפותוהטומאהעיקרשורשסמתחילתהבריאה ' ה
זמן א״ס קדושת התפשטות והסתלקות הצמצום מהכרת פרישת לשון הוא ומתפרשת יצירתו וסדר דבורו האותיו׳

דרך וכן יברא בריאה ,אס מעתה -דבר נתחדש הצמצוס • ׳ ■ ‘ והתקשרות; היחוד שהוא שמלה : .• .
ובריאת הגרעין מן הצמח כצמיחת תצמחנה התחדשו׳ כל ׳ י ■ ״ — ^................־

ת . י . ^ ש ר י פ ר ח ההשתכו׳ התחדשות להתחיל שא״א הביצה מן האפרוח ■. • ׳. ״ ת1מ א
הראשונ׳ צורת שתפסר עד החדשה אל הראשונה מצורה פתח כו׳ מלכות של בשלומה מתפלל היי מאמר נשא^

כלה תחלה להיות מוכרח שהגרעין ועיקר מכל לה ותלך בקרבתס אהרן בני שני מות אחרי פסוק הרב : * -
חו כו׳ לרופא משל ז״ל ופרש״י ה׳ לפני הז  ההיולי חומר השארו׳ על ואח״כ הביצה וכן לגמרי ונפסד הראשון מן יותר ז

 האפרוח בבריאת ■החדשה צורה עליו חל להשתני שאפשר בשלשה מהללאלהסתכל בן מאמרעקביא ע״ד הענין ואמר ■
 אק נקרא הצורות משני בטל שהדבר ובשעה והצמיחה כו׳ באת מאין דע עבירה. לידי בא אתה ואי דבריה
 כתחלת תמצא מאין החכמה הצמצוס.שהיא ענין שהוא . דקדוק והוא כו׳ סרוחה מטפה באת מאין פירש והדר

 אס כי חדש התגלות לשוס אפשר שאי הבריאה ^סדר הס דבריו שתחלת ותשובתם דבריו. שכפל על העולה
בענין אחר במקוס כמבואר תחילה האין אל בחזירתו השאלה דרך שכן בעו״הז אורח שהוא האדס את להזכיר
השפלו׳ אל בהגיעו ונסיה השתנות לעשות האדס יכולת ולאן בא מאין נתינת,שלוס אחר ראותו בתחילת לאורח
החרב להט האדה דרך וכן החכמה שהוא והאין והביטול שהוא די לא פי׳ אח״כ והצטרכותו ענינו ומה הולך.
טמא ומטהור חול מקודש ואיתעביד ח״ו המתהפכת עד בואו מתחלת ונמאס מאוס הוא ענינו שכל אלא אורח
ויראת הקדושה בהסתלק ב״אכי נגעי מזיק וקליפה גדולים הריס דן ראשו מכניס כך^וכך ובק לעפרו ישובו
משתנה והתפשטותה הקדושה צמצוס ואתרי מאתו שמיס אפשר אבל הקב״ה ממ״המ לפני הדין את ליתן עתיד אשר

־ ■ מי מבטן כאשר השכל מוסר וסדרה דבריו מכפל להבין
 מהללאל בן עקביא שהנה יקירא אלבישייהו ומלתא יצא

 ויראת בחכמה כמותו בישראל ננעלת עזרה שאק ארז״ל
 עצמו החטא מן היראה הוא חטא יראת ענין שהנה חטא
 פעמיישהעונשין כמה כמבואר עבורו הבא העונש מן יותר
 יש ובודאי החטא מרעת ומירוקה הנפש רפואת המה
 הוא וכן הרפואה מן יותר עצמה המכה מן ולפחד לירא
 הוא האדס שעיקר אחרי לבו אל יתן וחי אדס לכל מוגן

 כנראה ולבושו האדס בשר הוא והגוף וחיותו הפנימית
 אתה ומכללו מובס. פגר הוא הגוף החיו׳ הפרדו שאחרי

 עינו נפשו ונותן ומהרהר מחשב שאדה מקוה שבכל שומע
 מחשבבעניר׳ שאה הרי נקרא שמו ועל הוא שס עלי׳ ילבו
 אותה המחי׳ הטומאה ורוח הקליפ׳ בעצמו הוא הרי

 נכנס אא״כ עבירה עובר אדה אין כאח״ל עלי׳ והשורה
 מאתו שמיס ויראת הקדושה בהפרד שתיכף שטות בורות

ת עליו חלה  אה בעול׳ ריק דבר שוס כידועשאק הטומאה ת
 ונגעי מןהמזיקין יקרא טמא טמא הרי טהור מקרי אינו
 הצורה בלתי וחומר טף לשוס אפשר אי שהרי אדס בני

 נתנה לא העבירה שבתוך והחיות ומחייהו אותו המצייר
בריאת בכל הצדיקים אדס בני גהה' לנסות אס כי

̂ , ______ _ העבירה חיות ומהו הצדיקים בשביל שנבראו העולמות
הנק׳ זו ויראה חטא בלא מיתה שאין כארז״ל והמיתה האדס וא״כ והנאתה עשותה אפשרית היא הרי וצורתה

יראת

 גוף נעשה וגופו וקליפה מזיק הטומאה רוח ונעשה
 קשה יותר שהוא טף עס מזיק הוא והרי להקליפו׳

 חטא יראת וזהו רוחנית וקליפות מזיקין משאר ומטשס
 קשה היותר המכה שהיא עצמו חטא להעשות שמשתנה

 ״ מסתעף זה חטא יראת והנה הרפואה. שהוא העונש מן
 חיות נגד אק ונעשה שמתבטל תכה שהוא מי החכמה מן

 אתה בני כמאמר תדש̂ה ברי׳ יוה בכל להעשות הקודש'
 אתרי בעצמו החטא מן מתירא לכן ילדתיך היוס אני

 משתנה הראשונ׳ צורה והסתלקו׳ שאחרי.הביטול ידיעתו
ל וזהו מתירא ולכן מ׳  ;מדריגת לו שהי׳ ״מ3 עקביא על א

ס והן מחברתה נמשך שא׳ חטא ויראת החכמה  דבריו ה
 הסביר ואח״כ כפשוטו הפי׳ שמתחילה דבריו וכפל בכאן

 וכליון הפסד אחרי שהוא סרוחה מטפה שבא הענין
 שהוא הולך ולאן כנודע ברי׳ להעשות הטפה כח ובטול

 שהוא וקליפה לטמאה טהורה מברי׳ להשתנו׳ השני אין
 י לאין הראשון והאץ הבטול שבין והחילוק ותולע■ רמה
 .ביו״ד אי״ן נקרא אינו לקליפה מקדושה שהמשתנה השני
 ניצוצי מכניס אבל הקודש שקל שהוא יו״ד בלא א״ן כ״א

 המותרות אל פשוטה נו״ן התפשטות דרך האלף חיות
 נק׳ ידים כי עבירה לידי בא אתה ואין ואמרו וקליפה
העונשין שהם העונש יראת ואית ירא׳ אית והנה אהוי״ר



הארץ פרי.\
 כ((אמר גאו״ה אפי׳ עולס אי3 כל3 נוהגת חיצונית יראה
ר הירא  שהיא העונש־ יראת שהיא פרעה די3«ע ה׳ דנ
ד יראת ס פ  עיקרה .ייפני ;היראה עיקר־ אנל עצמו ה

 מסתעפיו היראו׳ שכל בממשלה מלכותו הנק׳ נשד״עהיא
 חצתה הממרקים ומיתה קעונשין:יסורי׳ שהס ממנה

 ותחבושת׳-הנפש■■׳ ומזזר היא רפאות כי הנפשות ;והמת
 אינו לפניהאלהיס שטוב לאדם והנה חלי וכל <יכה מכל
 מאד;ה 3טו הג׳ כאח״ל החיציניס ־יראת עליו מר1רע

 עושהו אל ־3ש אדם פעמיי ה3הר כי זהר3 כמבואר המות
 יקי׳7הצ לגדולי. ואפילו מאוד. הוא טוי: לכן זו יראה מפני.

 ליראה להגיע יכול אינו שלפעמים עתים'שוים לאו.כל
 לדמות־בנפשו חיצונית ,הירא׳ התחלת• ע״י כ״א אמהית
 מעלה מגיע ממנה א־ משורש הס היראות שכל ואחרי
 ולכן .והתלהבות.אליו,.ית׳ נעימת;היראה וטוע׳ מעלה

 מן שברא מה כל על ית׳ אותו ומברכים מודים הצדיקים
 מימירשאק מאורות ראה שלא מי כ״א והיסיקץ העונשק

 המעשה עלץ רע גופו מהפסד דרא חיצונית יראה כ״א לו
 מלכו׳ של שלומו הנק׳. הוא באמת אבל והמיתה יסוריס

א כי  שלום וגס כנז׳ לפניו לשוב במקיומיו שלום עושה הי
 עכ״פ לק כנז׳ ורפואה חיים הנותנת היא לרחוק שלום
 .שאם זו. יראה מאחרי.עיניו לסור שלא אדם. לכל ראוי
 ת״ו.עכ״פ נא״ל ובינה. האמתי מלכות יבחין.בין תכה
 מתפצל .הוי ’ וזהו היראה מפני טוב ויעשה מרע יסור

 מלא12ש עכ״פ זי ביקאה להתדבק שהוא מלכו׳ של בשלומה
 ריע נק׳ הנשמה כי, בלעו חיים רעהו את איש מוראה
 יבלעוהוהקליפו׳ בתייס ובעודו וכ׳ יך3א רעך.ורע כמאמי

 בהמשכו כמות׳ וותיק קליפה יתהווה שלא כדבריט:לעיל
ש,אדס שבין הזא התילוק כי אחריהם  ונפש השכלי. נפ

 והמגדל התיוני נפש היא הבהמי נפש ט. הוא הבהמי
א נבראו לא כולם והמתאוה והזן  שהמה הגוף לצורך ט
 היה היורדת הבהמה מאמר״נפש וזה הגוף וחיות צורת

 האדס נפש משא״כ מתעלים המה הגוף עליי יע״י למטה
 הנפשות וכל הגיף אדרבה הגוף בשביל נברא לא השכלי

 ידיהם על ולפעול יbהש הנפש ־בשביל נבראו הבהמי׳
 בהמשיך תיכף וא״כ עמם. ולעלות אחריהם ולהמשיך

 נפש נעשה הוא הרי הגוף להנאת השכלת נפשי האדם
 החיו׳ שמנליע בלעו חיים וזהו בהמה הוא והרי הבהמי

 (הגבורות הצמצומים כל מסהויס בתוכם׳ומעתה.:הנה־
ס עונשין) ט ס ח  שים היה שלא הראשון הצמצום . ע״ד ו

 הצמצומים כל־ וכן צמצום ע״י הבריאה;כ׳א אפשרות
ב הכל ונפש מגוף והגבורות־־עונשין:ומיתה עו מו ס  ח

 וע״י בלעו״כנז׳ חיים רעהו את שאלמלא.מוראה:איש
r ■״׳:מתקרב,לפני ;י : : : ׳ ק׳ ״ דד״■;•• ר

ו ה ז ק בני שני מות •אחרי ו ה  שנותהמיתותהס שכל א
 תהו בקרבתם:לפני.'ה׳: חסד שהוא אהרן• י בני '.־■*־ ::

 ימות שלא השני שזרז. מה שכל כוי לרופא משל פרש״י;״ל
 מלכות של ושלומו ושלום טוב היותר היא פ׳ שמת כדרך

 התורה אק כנודע.־תהו;ארז״ל וש־ יחודקוב״ה הוא
 לעצמו שמזכיר באוהל עצמו שממית במי אלא מתקיימת

 והתור׳ היראה לחזק אותם בעצמו. ומדמה המיתות כל
 גקרבחס גני'אהרן והוד נציו נקי* ההורה שקיום וידוע

 ■ ארז״ל האבנים, על וראיתם ע״פ כמבואר ה׳.וימותו •אל
טס שמתקשים ר  . הולד לקיום מיתתם שהוא כאבנים הי

 ־• שני-צני מות ׳אתרי השכל הוא משה אל ה׳ וידבר ופי׳
 .לפני כנז״לבקרנתם באוהל עצמו שהמית אחרי שהוא אהרן

f^r׳נ ׳'׳■ כטדע: שבכתב ה'שהוא-תורה י־ , - -י ׳

■ ״ i:בהר:ל’ ^רשח' ; - ׳ י *
^ א ש  ורואק זוכה בעוה״ז אורחותיו השם כל מאמר נ

ו ך ת ע ו ש י ב  אראנו דרך ושם שנאמ׳ הקב״ה של :
 שמיטה ענין מה רש״י:ז״ל בדברי פתת אלקיס: בישע
 ופרטותיהן כללותיהן־ נאמרו אלו מה אלא סיני להר
 נברא מאמרות בעשרה מאמרז״ל והענין כר כל אף

 ̂ כו׳ טוב שכר וליתן כו׳ יכול א׳ במאמר והלא העולם
 ;אברהם עד. מנת דודות עשרה כר מאדם דורות עשרה

 בעשרה על העילס י, תמיהת הנה קולס שכר קבל כרי
 הקב״ה וכי כו׳ אלא יכול. היה ■א׳ במאמר והלא מאמרו׳

 במאמר לביא יטל שהיה אתרי בריותץ עם בא בטרוניא
 עשרה עונש להפר.ע כרי מאמרות בעשרה ברא א׳.למה

 פעמי׳ י׳• הם מאמרות העשרה ענין באמת אבל מאמרות
 ויאמר בכל אשר בסדר.הבריאה הכקוביס ויאמר ויאמר

 נהנגלי׳ הידועים מעניניס לנו, כידוע קרטית בריאה היה
 החור׳ בספר המבואר אבל אלהיט לה׳־ הנסתרר כי לנו

 שמיס בריאת כולם וכן רקיע ויאמר.יהי אור יהי ויאמר
ם. ואתרי ועופות ובהמות מיס ומקיה וארץ  ויאמר סל

 ז״לוהנה ותחתוני׳.כפרש׳׳י מגגליוניס הכליל אדם נעשה
 ?זא נבראו לא שכולס תחילה במחשבה מעשה סיף ארז׳׳ל

 אלא נברא, כילו:לא, העולס סל אדז״ל וכן: בשביל.האדם
 כמאמר האדס״ ע*י מתנהג העולם,כולו■ כל לכן בשביל.זה

 .גמעשי תמשילהו: ׳ל.הע״ה וכמאמר וט׳ הים בדגת ורדו:
 הוא התתתוניס-כן וכענץ וכך לגליו תחת שתה כל ידך

 אר/״ל טהרי- טלם על ואדם; שמראי העליונים בעולמות
 פאומ וכר מלמעלס לו.מלאך שאין מלמ^ה עשר לך אין

 הוא מלמטה בכל מושל האדם המת ואתרי: גדל לו
 העלמני׳ והעולמי. עליהם והממונים המלאכים על מושל

סלקי ובהא טלס על מלך הוא. פהרי, בשבילו שנבראו
ובהא
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ץ ר א ה ׳ ^ י ה פ *

 בתאוות מהשתמשו האבר וגהשתק כלל מזה להשתיל שלא
 אורו כשחר יבקע אז ווקא1 המצות צמעשה כ״א ורשות -
 טוב כי האור את חלקיס וירא כמאמר הגנת אור שהוא '

ן •׳שהאור  פי׳ משתיקה טוב לגוף מצאתי לא וזהו טוב מ
 עמ״ש האבר ■על ויקבל התאוות־ שתיקיז־מן ■שיאיר,אלא

ן י נ ה  המצות. מעשה כ״א באבר שתיקהולא׳ישתמש ג״ה י
תהו ה:אלא ■העיקר הוא המדרש לא י ש ע מ  משא״כ ה

תו המעשה ולא לדעת והחכמ׳ המדרש כשירבה’’ חכמ הי.  י
 אדרגה־והופכתו אלא יתקן ׳שלא די ולא ממעשיו מרובה

 ממנו גדול ׳מחבירריצרו הגדול וכמאמריכל־ כנזיר ע״פ ־
י אלא נאמר כלל דרך :ולא פ ס א  תוכחות לדעת ירבה א

ך חכמה ומיסר ’ אי ה מאותו להנצל ודעת'  ירבה ולא תאו
ה לאותו המיוחד אבר אותו במצות •  י,ותר מזיק ג״כ תאו

 שכל נזיר לפ׳ סוטה פ׳ למה'נסמכה הנז״ל מאמר והוא
טה הרואה  אס משא״כ היין. מן עצמו, חיר בקלקולה. סו

טה רואה אינו  להווסר ודעת חכמה ואינו בקלקולה סו
ר א״צ כ״כ' ' הזי ץ.׳: מן עצמו ל  הוארלהיפך ולכאורה הי
 והוא להזיר. וא״צ הנשים כל נווסרו בראותו כי אדרבא ■
הוא כי הנ״ל' דברינו■ ', תו' ר בראיי  באמת יותר ומבין נוז
 יותר שמור צריך ומאז זו בתאוה להשתמש שלא'לעשותו ׳
כי_ ר' ת  תתהפך שלא עליו מעשה׳להגין עדיין לו אין ויו

רי פ ע׳׳ ה' ע די הי  למיס נמשלה שהתורה" הוא והענין '
ם'בצורת"הכלי בתוכה שמשתני  או מרובעת אס שהס'

עטלה ר ; ו ת ה  ואס 5טו אס באדס משתנים והחכמה ק'
ם התפשטותו:בגיף־ ׳ דרך ״ שהוא ׳ במדותיו • רע ׳  ע״י האד

ר ^המדות׳וזהו' ם עי שי אנ ה(  מסכן ילד כי מעט בה קטנ
ק שקראוהו מה על ^ותכס'והתמי׳ ס ד בעל מישב מ קי ע  ה

ס שהגוףי׳והיצה״ר 'ז״ל חני ת ג מ  עושיס ובשלו שלו את ת
ה‘ ע ר ה ת' א  על ואומרים משפט ללענה ומהפכים *הזאת '

ע ר  מלבד והתאוות הרשי מעשה שהוא רע טוב ועל טוב '
ת מ א ע' ה דו הי ה אס אפילו י אלא להיפך, ' סה הי  מנ

ם ע פ ס ' טע ם' לטעו ס' שתי  האבר אותו של המצוה מעשה ו
ה' י ה / ה ע ב  באותו עוד מלהשתמש ממש לגמרי מתבטל’'

ה ■האבר^״מעשה או ת ה  מצוה והוא הכרח כ״א והרשות ׳
 ומתפלל כשמבקש נקשה דרך יעשה יוכן בהס ותי *כמאמד‘

ה' ״על ת רע לא חסרון* א המאו הי׳, ת כ״א י  מהתעוררו
_והד '״התפלה־  ידבק שיתעורר אחר אבל יקות3והעל״ה,

ת שורשו ■אל’ שג ה חק' ממנו/ כטל״ ס שהרי' החסרון שי  ג
א ק אינו הו  בהתקרבו ואז ההכרח מן שה׳וא מה כ׳׳א ח
אל הגנוז ישרקו.למשפיע- ' ר.  החסרון ויתמלא בתוכו האו

ר ' ^מעצמ;. ה  אלא ברכה מחזיק* כלי■ הקב״ה 'מצא לא ח
ר א״ס אור התקשרות הוא 'שהשלום ^השלוס'  המאי
ה תי מ טז האור ^הוא לכל 'ו מכל משפיע הכלי שבתוך הג

ם.'ולק עושה שהוא שלום: שמו הקב״ה׳ ולכן וכל  אץ שלי
 ואור השורש אל התקשרות ע״י אלא ברכה מחזיק כלי

ח  החסרון אל בשפע ולק השלום הוא השפע ־שהוא הגנ
ה הנ ק :ומתמלא.־'ו ה א ת- ד מ ה,רודף ־ שהי  שלום הכהך

 מפני כידוע לאשתו איש ובץ לחבירו ;בפועלדבץ־-אדו^
 דגר כל ומחיה הגנוז אור אחר רק לרדוף •*שהיה;מדתו

 צוה ושס בו המצוה ולק א״ס ־לככשהוא השורש ^־שהוא
ק הברכה :ה׳־ ה ת וברכו ובניו א  אמור ולק ישראל בני א

שיהיה ״פ3פ :להם  השומע א׳ לדבר ;מכוונים ׳ שניהם ׳
 משא״כ ברה ה׳ מצות העליון: האור. להשיג רק־ ־ומשמיע

ס שהוא חסרונו׳ ־להשיג המקבל כוונת ריי ק אחו  דרך ו
ה זישראל• לוי כהן שהוא מהכל הכלול אדם כל  מדת הנ

 שלימה האמונה שהוא ■מעמדו :על יעמוד שבו ■הישראל
ת; בהשגחה  שימצא החסרון שהוא שבו ־ומדת-הלוי• פרטי

ת :רק הוא ר הן ומדת ההתקרבות לעו כ  יקריבו שבו ה
 החסרץ מלוי כוונת שוס בלי שהר פא״פ אומר ובהתקרבו

ה השגת נתבטל ־שכבר מי אור רק התאו פני  ■יברכך אז ה
 דל אמרם והוא ושלום וחייס שפע"ברכה שיושפע: ׳כ״י

ה בתורת כל־,העוסין• ל  כולם עול׳-וק הקריב ־כאלו עו
 שרשו אג להתדבק נפשו התעוררות שתהיה שמ״מ מפני
תו  ומשם הא״ס עד העולמות בכללות מתעורד האור או

ר תוז ״׳ ־;י : ־טוב^הצפון? רב בהשפעה וניער ׳ : -

■ - • V V׳ T O ד ^ ו ר ע ה ב

ק ו ס פ ה והאספסוף'אשר-־בקרבו:התאוו ב  זכר חאו
כהד רי׳ ׳ - !ג בו ת על למשפחותיו::ופרש״י׳ז״ל י'  העריו

ת למה לדבר שהקשה וענין ונו׳:־ כי הרעו  את ככה ואס ו
 אלף מאות שש ודבריו ; ברעתי אראה ואל זכו׳ לי עושה
לי  באבר ארז״ל ע״ד הוא כר־׳-זהענין אמרת ואתה זכר אג
. חורב מהר ג״ק'יוצאת יום בכל כי ת רז כ מ ה ו  ידוע הנ

א׳ ס׳  כידוע ־התורה אותיות ק כמו ישראל צשמות רגו
 גופי הן הן וישראל חד כולא וישראל וקב״ה 'שאורייתא

ה; ר תו אותיו׳ שהן קב״ה״עלמא ברא באורייתא וידוע" ה
חי אותיות לבלתי דבר,בעולס לך ואין ל מ ס ה ה ש תו  או

ם הקב״ה של למאמה; א ת ־ ו תיו ס האו  ואינם בהעלם ה
ה י :־צכריס דס המדבר האדם הנ ה דבר שמדבר קו  הרי מ
תיי ש:דבור האו  נכרים.־כללא׳דמילתא ואינס הם־בכח ו

שחיות'כל ס דבר ' תיי ה  חוטא האדם ואס שבתוכו; האו
ס מכני וז״י' שהס״ ' ת' תיו ת האו רע כת ברע:ונותן החיו  ג

ס בעיני ו?י׳:י5 הג ת בשר נראה' מ א ק ■ידוע ה ל  ודוי נותן ז
 ה׳ יראת ־:מתמתל במרירות:לב באומרן,תטאתיי דבריס

ת ב אה ף' ת שו ה אותיות מיציא הרי ^ה׳ \ ע מן המחי ר  ה
רע ונשאר ה ■אס וממילאלבטל.*'והנה חיות בלתי ה הי

האדם
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ל למוד. בשעת ומשגיחי זוכר האדם' תו ת שלש שאח״ל ע״ד, הוא והענק מדבר הוא איך ה ת3טו מחנו ה גחן ו ד ק  ה
רה ■ אותיות ה בעצמו והוא העולם נברא ־שבהם התו ם ע״י4וכול לישראל הי הכל ודרשו ועוה׳׳ב זא״י תורה יסורי
ד אותיות א^שרשו אותיותץ; בדברי מתדבק תו ק מהכתוב. שנתנה ה ענ א ה קב״ה ברא באורייתא אח״ל ועT הו

ק וברקים בקולות ׳ העולם בזה מ ת ל א ר ה,י הי הס על ה׳ ת ק בס״י ומבואר כידוע התורה אותיות עלמא,ו ב ק ו
ה ממילא בפ׳.־,׳ כמבואר יחטא לבלתי פניו ה בקביעות נקבעו, שהאותיות בפה היראה הי האותיר׳ ובהברת הפ

ת מן שהם העולמות כל מעורר יחטא שלא עפיע עליו וברקים ובקולו*. עליו נופל והפחד. התחלת שהם ולמע׳ המדו
ק אפשרות׳ הוא איך: כי ח״ו ענ ה. לקטוא ה אק יבנה חסד עולם והתגלותם.ע״ד העולמות וזהו בהנ שום לר י

ס כו; שיוצא ב״ק ענין התורה ה ת. תיו הר, מוזכר צעקה רק המדות מן למעלה שיהי׳ מבוקש הוא אדם שבכל או מו
ם. בכל אותו ומכריז מזכיר דלבא מעומקא שהוא מפני ,למעלה .שהוא רום עומק דהיינו ב״ק שומע שאינו ומי יו
תת ידוע והנה, באותיך להתלבש שא״א תהו ‘•; שבתוכו תורה של מעלבונה לו אוי מכריז שאינו בראי וטבע אמי הנ

סק שאינו מי כל הדומם כדרר גרירא עיקרא ^בתר שרשו למשוך,:אחר נר,׳ בתורה רושם שאינו פי׳: בתורה עו
ק והוא נזוף בכדי לגדל הצומח ודרך ממדריגתו יותר ולעלות להצמיח סומקת אזל פניו שמשתנה באדם הנזיפה ענ
חי.במדבר בחי לכנוס עמדו כולם משיח עד: ישראל נפשות שכל ארז״ל .וכו׳ ס ו אך מאומה יודעים שאין הג

תיות שהם התורה :את ׳ וקבלו בסיני אוי מן בוודאי וא״כ בטבע וטבעיס שרשם אל האו ר ת בהזכיר ה תיו או
ה לכס.־ דמי אל אותם המזכירים הנ רה: הי׳ משה כי ידוע ו שהיא שרשו אל עלמא.להתמשך נברא : שבהם התו

ה נשמות; ס״ר שהם כל.ישראל של הדעת הנ ה המן ו ה הי ת ת שהם, שנברא,העולם קודם שנה אלפים: הי המדו
דבר לך שאין מעיקרו הגשמיות כל התפשטות והוא שהוא השמים מן בלחם ישראל את להחיות ימשה שכות
ם רוחני ף בהעמיד והוא מדות ־ בלא שיהי׳ לבד החיו׳ ״שהוא לטעום שירצו מה כל לבד טע והחיות מלמטה הגו

י שמשה מפני י גשם שוס * בלי שה מן פרוש ה ת ופירוד למעלה עולה שהוא הא ההרגש ביטול עד הגוף ק החיו
ה כן הגשמיות ת ס לך׳ שאק לא וזהו ישראל;■׳ לכל מזונו השפעת הי סורי ם .קשים י ם כידוע מה שכל מהחוקרי

ה ־נתנה ר ף ־ יסורי האותיו׳ שהם התיר שהוא המן לאוכלי כ״א תו ס דבר ■ וכל הלב מכח הגו סורי ס י פירוד ה
ק כמו אלוף. מפריד נרגן שהוא גשמיו׳ באכילה משא״כ ו ת׳ קו בי ד ע ר״ל החולשות כל דרך!]וענק ה מענק ^

ת מפני בהמה של לב לאכול שהזהיר ז׳ שהוא הגוף מן פירוד:הנשמה תלוי בהמ׳ נפש היו ה ם ק, ס כידוע דיני א
ה בה. הנ ם נתהוו ולא זוהמתן פסקה מן שאכלו ישראל ו ק אמנ די דון: בני שנשאר מפני. לעולם הפירוד :אין .•

ה לשוס ונתקשרו ת מדרך כידוע, הרשימה׳ לבדו; לה׳ בלתי גשמיית ואהבה תאו חניו אעפ״כ והסתלקותם הרו
ף אבל מה ישר^ מבני לא אשר האספסו ס ה ם גודל ־ מובן . שנזדככו הג  שוס בלי מעמד נשאר שהגוף עד היסורי

ת התאוו אעפ״כ דבד לשוס להתאוות שלא■ המן באכילת ע חיו תו ם כ שהיו מדניאל וכתוביס מהנביאי ונחלת׳,
ה אוו תאו ת ה ש ש לא גשמיית:כי אהבה להם :שיהי׳ פי״ ם;ממ ת חולי שו טול,כל:ההרג ה בבי הנ ח״ל הוציאו ו
מה ישראל מבני ת ק חיותם כל להיר להם וא״א ה ב ק הדע ה אשר״תיסרט הגבר אשרי הכתו תלמדנו ומתורתך י
ם וזהו בשר; למו אוכל בקשו ולכן ם. בכמה ^שרש ואפשר: בזה גם מצות בלא חנ ט א׳ ענייני א. הו ע, דו ה י ׳ א י הו

ק עליות• עסקי על למשפחותיו ניחא רע ל ם וכל חצי:השם מאד למשה ה ם של הפגמי א אד תיות בהפריד הו או
ת שהוא ו נשמות ס״ר וכל הדע ם עובי אנשים יש ,והנה מהו. :ענינו ה׳-יכידוע שהסי׳ענפי׳ רעה דור הי הגופי

ת ויכניסולהדע׳־שהס בגשמיו׳ כולם התקשרו שלא ס שאינם ־ Tהאו סרי א מתי ת ע׳׳ד וביטוש בהנאה ר ח  גערה ה
ת במבין מאות שש וזהו ברעתי אראה ואל וזהו ח׳׳ו ברע והחיו׳ סר המבק כי מאה כסיל ־ מהנו בדברים מתיי

ם רגלי אלף ע ר שרשי-ישראל ס״ך שהם פי׳ ה תו ב״ת משא״כ עב שהוא עבד. ־יוסר ־לא בדברים כמאמר שהוא ה
ה ומה להם אתן בשר אמרת ואתה - הדעת הי ת תורה ־בעל שהוא בסופה י ל ודרשו הלוחות על חרו ת ס׳׳ רו חי

ת א הכל והן הוא כי וכו׳ הרוגל נא הרגני חהו  ונחו
ה דרגא ריג ה ה־ו ת מי רוי חנינו בזוהר ־כמבואר ק כי  ע׳׳

:אכי״ר והשכל בינה דיע׳

 ועTכ וחכם המבק שהוא דחירות עלמא שהוא כידוע
ת ק למעלה שהא שנה אלפים שהם  בדברים יוסר המדו
ק ה. שהיא שרשם אל שלימשיכין אותיות ש ר תו ה ה הנ  ו

ק בק״ו תלמדנו ומתורתך בתיבת ח״ל דרשו ק מ  ו
 שג גופו כל שממרקין pיסו לחירות בהם .יוצא שאדם

, ^ , , ק אדם , רו המי א ו רע וביטול החומר הזדככו׳ הו לגמרי ה
מר בהם ^מיחה׳ שלא א ס ו ת בכל ברע טוב מעורב שהי׳ . שלח תרצה א כשהיה עוד ישוב ולא המדו
כמו ........

ת ש ר פ , ־ : . ״ ו שלח ז ל
ק סו פ רק הסניס לא שהקב״ה ז״ל פרש״י לך שלח ב
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jb1% ק *ך ^ו ^ ^ ץ ^ < א ר אין ש ך עי  שגאי נאוסמי! כאו״א: המצויירס>:כילוע: trpri5t־<o?D ^ירהעולסז1יו
*•̂ ̂י׳סו׳ ̂י מ6■חח]-'לאי־א שהג^ ע ס ■ ־אדס^שהוא^מנק ?5׳ t:ואמי־ ולל: מו r ^ t r h גמור״א צדיק אחל שהמא 

̂'״י 4^:3 רי^5ד3ר׳״5̂^ i ̂י ה׳; א^תיוה׳ א׳1צףא  גה הכולד ואחד לראותה' המצ^:ן־ א ;פי׳ שמאד :בע־מ ח״רחהד ע
 ומ׳׳ן הפקרות כ׳׳א■ להעלות ילול צדיק־גסור.איט אאפר וציצהישלרשהאייה^ אאצמה הגלא־יאיארתייסמ^׳יא׳אמ

• י ע ז ג ד צ ^ ד מ ל ׳ א ׳ ך א א ו א מ ^׳  ואיי*עדמ תור:וא״י א הכל11עפ כל עמראין ובמדאו הוא- פד׳ז אתזרה־ ח
לי י,תרדל כצרגיד ■ גשמיית כקודה־ ־ להיות״שוא : שאא יחע> כא•6 ביאדל אעע־ צריך !ל'5'ו^ריי־'א’מ^נ'^,א^'.^׳י

תהס:״־;׳ שלשתן .:׳:ד־ ׳;׳;־, מדרגסללממל'5^^ןזא^ךשאאלא§רמךהשמי(^^?וא^1̂  ך ׳ ־;■ ללמלהקהמדו
״ר ״ •י'■'■״ ‘ ״י ״ האיד י•לפארה-קשא5ארךלאו<זוש׳אוא'רמ6מץ . ־•:״ : '

tרמאל- 5^ןעו S' ״: מחס׳ מזק ^היות 'ולהאארתלתאוה■':■ r ;,• :״ , ״; ח ר ק ד ח ש . ^ r~ .■׳״:־<•׳פ ; r 
ע הוא העצון15ר&ו־א5א כזהרש>שזא■ :י תאמה או ש׳ ר לעצמו;הנה רע מקח שלקח ז״ל;דקת,קרת ־ ב

תו שמעתצ^־^ למיז^ז׳ל״האצו1׳ו<1נ> א •אם הכלי נצורור מיו א .הו 0T< למקום :'בהשתלשלות■ שיגיע ל n3t ברע 
ע3 מאוס לדעתו את;האד.מ£ר־ אשר,ברא בטוב ברדתו אד^ןר^לעתרולקלאפיייאדזחני׳היוהריפשוט עלולה  ובתור ר

ס צאד^ייו^י׳צןתורתשאנהאל א ו ב ו ט ^ ם ד א א ו ה ש ה ם כל מלא ה׳ וכבוד בטוב מ עד על מגבוה הנבראי ס הי בנ  ג
ש’יע5 ה לפי הכצ «מגשם רואמך0ו^/ג ת שביס קטן השלשול אדס שהוא מ פו הקלי תה כמאמר אפל' א מחיי ו
א ביותר ע1ה עועל׳ !ליפל^־ה^ה'יהרוחציזת׳5'צ?"לאדצזי-5ו ־׳ כולם א ק צ מ כ  הארס יעיקר.מעשה בהם אעולם ;

, 6bhבקליעה זדלך דומני-־ איות׳•‘ >»3הי*6 ׳־:tא ד  להכרית גכל־מןלה בסוד;זמלכוחז ל ■דקר;,מזולל להוציא יעלbא
f4ג}t5bףזאד^r3̂ו^מci מר מך. זו א ויו ע תכוו הנ ה אשר בכל 0מיי3״ ובחור הקוציס האר ז פנ טו b31 ישכיל י ר ד

א מ א הי מין ל י לזוניד הוא' לישראל איי ! א׳ ק מז ; שהוא מ לו ע ה מה ת ה ועל ז ה א א כי ז ר ק רא3 ומי "לפניו ׳0 ל
ת כל זד.המהווה ה׳, הלא אלה שהוא מיס• משתה לשתיס • למעל־ ̂ לוא■t ■ צ׳אעלתר' מ ל הו מחי ס ו ת  הסובב א
לא5ע3איןב״ל*' "ו ס אז עו שד ע״י״ ס וממלא, חסד ס׳3וכמבואר; י ה מי או ק ז  ועצה 0די3ב'ן,בד בינה לשנוי נ

ח ןbצ צאב־אלס׳-׳אשי־ ה ל ק ש פ ח מעבור נאכלס צ א ע להתדנק לבבו למה./ירע ׳ועתה.־ ורע לוב ודעת ה ר ג
ק כי ללס מצצזרך אאצד^שלאז^וה־ א. א ענ ה הו מ ר ו מי פנו!י תלי תו י ע או תי בתוכי הגנוז: בטוב ר מ תו ל או

ד בהוציא לבעליו אדוניו׳ישיב כפש וצזה חרהדזייס.,• שהוא אפשר ויזלילה׳ אדם שהוא ־מה לפי :׳י^קימעו׳שהכל מ
^ אגפ חא ל? כי יו צזזי קרצן יקר מילת והזמנה ^הסנה מלוי הכל נ צתת ניתת ריח אשל, להא׳רש. מזולל.להקדת.

•t t i א א5ע מ ס אוכל :ו שם שאמר. לפניו ת11 ביותר מתמרק להתמרק א העולם בבריאת י־צאי *7 אציע ונע
ק היותר לדןחצ> ע״ייי תר! מתגשם ללתגשם דואס־1ד א ניז ק דו ה, מי הי ש לז מ א ה ל צ א ל מ ר ה  במקום 7ג׳׳ כבוד! שי

ל שיש כאמר עלילס שאח״ל צסחיהס■ שנלש:שאכלז ^צמאמר ד חי א ב אשה וזהי לקליעו׳ שהס מזולל לקר להאי
ה בם־.: ^כשלו ־ופזשעיס מ צדיקיס לנ ח ■ כוונח אס ו חא א א ני ק׳ ממקום שהוא ל ט  שי>מך ו.הקליפי::;וזה ל
ם ד א ל והסתכלנתו למרקדווגאתר ל ה א ת כל הו  ־מאמרו׳;בשניל'השתלשלו׳ השרה שאמר פי׳ ונעשה:רצונו החיו

אני דז ס מישת׳צ ה w מגמתו כל: על תאוולןר. א b n o w ת הגשאי ־ מ חו דן חולאל רציט כזה:זאעפ״כ׳געשה ו א  ה
ת על שמיו שזצ׳ מי לכן שממנו התאדה ל^נ י ס׳ כמיס דעה חייך הש״י א י פ רן ג א א ה  לצמצוס ולוא לגשמי לו

לן אצי ו ס ג ה ת אקו׳ ל רי בוודאי לטעו ה שהבתיר ל הנ תר נ ה עפר להחיות * *ה5 .בא״ס ̂ גדול ־ היו א מלו ח.ו א  ה
ה זכל צ א לו לטמא ־ל אק. ת :עו ה ובדרך . ת ולהיות לפרש אפשר ז או מל ל ה: ת או ב; ב ה סו ת  ^^אח וזהו.ומלאה או
ק עיי' שו ש זלטון ע מדאי א ה הנולד א׳ צה יולד זאי^ י ל דע  שעיקר.בריאת נמצא כידוע ׳התפשטות שהס כמי

ס אלא״ל לדאותה. למצפה ואחר ר5 ק ח ה העולם תשובה שבעלי ב י ל ה  עלמא קב״ה ברא באורייתא תהו לצמצו
ס מדי ס צדיקים ד עו די מו ם ■את צברא בתורל נסתכל וארז״ל כמבואר לעמוד יכולים -אין נ ל ה שנאמר לעו אהי  ו

ל כהדמב״ס׳ ע להיות בע׳׳ת.צריך שתדאת ד ה הגבורה _מפי התור׳ כי אמק אצלו באופן עכ׳ הנ  הצמצום שהוא נ
^ ה1 ט' ר א ת מ ש ה שחורה אש שהיא וארז״ל באמתות זמחציט כלל *■בעולם ־היותו ־ ת ח  ולבאר לבנה אש על ח

ה שלא ׳יותר ־טוב הלב'־כי הי ח והוא רע ׳מלעשות ־בעולם י ע א ה חר הו שעיקר א א שילוע. הו אה. רי  הצמצום לב
רת א כפש מסי חז ת ׳לילעלה שהיא לג הי .רהמדו ה צולך ?תחתול־ס שכינה א1שה ולציק זז ת גנו לחיו  הקדושה פי׳,

■1: שבתתתוניס • ,



ן ת א ז ו ^ . ח יטפ

י־

^צורר^צוה3ס  צעגין מיזןזורם־לה?גצומ׳גולה:ג^<'לס׳
̂וניח<ג1הן:־ג’ל^ ,ישראל cי3ו;־אtף גשמי̂ם

י ■ ,התסשזזיז w יהגצ׳׳פא?דק5&.מוליד^9^
 .1להיו? א״א 0הי׳>־רק:הל}פשטו!-ולא.,-היה־קס'צ«צו ואס
 שס3אחלץל-ש ׳cp שהוא רהם3לא15׳לא1הולדיש:מ סוס

 ־ אל העלומואותפ5 המוליד הוא ̂מאתוגיס שכור סהי׳א
 ,׳תענוג מקבליו דהיא הולדה ה׳׳'-כידוע:סכל: .מול-שני.

 ’ סה׳א ׳מקבלים ׳להיותה אתחאוניס ■בהמת אחחהעים
 מסותפ?ז:עשח״ג,מאהבת אהגה הנק׳ לאשתו איש אהבת

 אסד משורש; *שהוא;'אהגת:ההתפשןוותישגיהם האחים
̂אמצאף לי יתנך׳כאוז כ«איד׳.-«י, אהבה-מגולא שהוא  ט׳

 4אירו,תעכו כו-תענולתמיוי }ל!:. וזו3לי{'י גס גוזוז־אסחך
 ־נתיזתןגיס,שהזס ספינה &הוא מסותרת cpofe אשא׳׳?

 גא<ו הגלולתהו:אח״ל׳אלו רחו.קץנאקרג*הוא:התצמוג
 ע׳׳ן היא הענק מתילין ראלו אוסרק; שאלו אעפ׳׳י דא״ס
̂־מול הממת’ *שהם ־הימיס סבעת אול  ת1ה' תמשה• תמשה

̂ל ;חהו  ;גל1שכנג ה׳ שהלוחות;:הץ׳ה׳:מול ’ ׳אמ
 ספיגה לאור עד,שתצא ̂מציס: ההחפשעות:צדי.ך׳־להיות

 נתלבשן ובלס השפלץהגיפגי עזה׳׳ז על והגיע גתחיפוגא•
 ׳5ו0 אפתהתורה,והמצות:בד׳בה׳ס.גופנים.<מו מופי׳ס

 להתפשט <׳!התםדא1י.:המ5שבדר ׳וכמו גהם ולולב,׳וכיוצא
 א׳.?ראס לכלם,יאל •.■כי:אג,*א!: הגס והגבוקות-לצמצה

 לי3 גילוע בתוכס והוא;עתלכש נתנז א;־ :מרועה ־ וכלה
 להוצ̂ק ־העליון,■ רצון השתלשלית פי׳א א״ו שינוי.גלל איס

 יהחלבשות ההשתלשלות אתר׳ כמו״כן הפועל■ ־ אל מכת:
̂אותע׳ כולא.הד זושראל אורייתא נגואיס ̂מס׳  ?ידוע

 להתפשט מעולס-החסדי״עתיריס אשר•, וס׳ ,וס׳׳ר'■גש«ות
 הגבורה תעולס ̂שד־ ממנו;ג״ג ה׳ מ̂< גס״גזה״גגלה

̂־ותגתן 1׳ע .אוסרי: .  וכ/אינו ה?א פה עד: צמצוס״יוגב
מגכליססהרי אבל באורות: אלא:  שלהם כלגווצת ׳̂ל
 לא •האורות לקבל גשיייות שהס לעשות׳:כליס,אלא

 %־מ«יקק אוסרן׳ שאלו אפי! גלום,»ל״»■ מלהלוק
̂הלכה'הב*ה  שהוא ,מפי׳״הלכה הס מפע-שענותגץ וכו׳

 שהם המקילין קהס גב׳׳ה השכינה אותיות:הנלה::שהןא
̂;רמאגליס ̂,דלית׳לה  שאאסירת כידוע ,התסדי׳.עפני

 הוא הלכה תו?ה5 המ^ר הפמא מאגן «אןר,אלא
 .כי1לה׳ ׳גיה אשי;:ילכו הדרך, להוריוו/להם היליד

̂כאמור וה«,צומ:הס ̂',לקההל;־:לפנידה׳ ̂<גיע  ״תר;י״ג■
̂הלך באבלהס ̂י: הי  ר?ס3כיליע.;שה״כנגדדמ״,ח-אי לפ

 לאגד לעהר:-אוהם::ולקדסס&מציה ושס׳;־ה:,:גידס
 ל1ע״?ג<קשר'החיותץגינ להמשיך,הקדושה־ ה(;ץחד;,אליו

 שהוא פעס,<שמי׳ <;הרגל זההילוךהיא «<<ש קהלגש
 שמההלגל והסיעה,ימ־ גלססיעה לשוןרגלומקבלשכרעל

■ ■ ־' אזס

 . שהוא תכ^;. שטבעו םהואמלשיןדמטבע. פני! טכע. יעשה
 כידוע ויבלא^אלקיס כמאמר ריאיזו׳גך:הוא3תתיל!ה;
 להיות!תחילת.הגריאז וגימיסכסא ?גא<׳:הטבע שאלקי׳

 ^ משכן עלת: גשכון, גנין־אל׳סצון:העליון■ יהטכע:כסא•
 י XV ושכיצהמזאה שכינה,עילאה ■׳ יבית:עילמיסדשהס

^. נפשו התקשרות כי: הס,-דדןע5התקשרות״צפשו: א  ב
 ה׳;והןיגו,5י תתאה:והתאסלו.עמה״להתכלל ״׳השכינה עס

 להעשות-׳כ^^גנפשו׳רוחז/ונשמת^ שלא,תה:>זטעתוזאלא
 .שהם. יומס\להד<ק:בה'“■לא(ר, אלע:יאסף־:לקבל־השקש

 עבר^ <ןידי■ כ״א לזה- ׳גןדוע/עג״ע׳זא׳א-.־להגיע המדות
 ידקיז«ןמה)3פלצות:ויסזרי: :ויאסזוהו־ ';ממשJהמןו דרך:
למזתא ווהל.אי,ל;א3 ?ו;ק ;גליז:סוס;שיצל^כילוע ממש

 נעשו,״למומתים זה;ץהן:איו, הילוכו יו־::דדד׳3יאחד־יו^ג
 ׳וימליה^מיומיוס׳ יןסלוfה׳;rייא.יד וןסבול:<ער^-מיתה:אה

לאהוג 4מחתי3ק׳בה׳--.ו31לה אפילת(• אג־זיאין^-יגשמש
איז עמי ןראל:כל ווימ^תה׳ועלהגע; אולוו סס. ה  ה; ?י

מז־ כ״ה קול׳ה שס נקרא.עליו:ום׳:שהוא  קג כידוע• ב̂ע
 <א'א:להגיע■ אלם לבני נתן השמיס:'שמ?ס','לה^<הא::ז

<לךך שהה:סמד^ת^אם אל^השמיס׳ הנ לא ^ז רן א ה ל כ
ז דרך3׳הולך,״ הנק׳ ל א ה ^  הולד» ׳ולהיכן המיתה. שהוא: ג

^ רך:אחדשיעלה,השמי.ס7וס-:8 שאין השמים. אל ־. ס  א
^ ימות כי אלם ■ ^ א" א שכינ א הו ש ק: ש » א הו ש הל; א ? 
ע דו ת צס!א׳שהיא ברהר־צענק הוא; י ך מ מסי  <מקוס נ
ה סגי •שה.יא.השכעה:<כה?שס אז עו ך ף רי צ קודת ש  כנ

הלב א ודצק חפץ בדציקו׳;והתקשרן' אמיתת.'  שאל״ג גמו
ה א סכנ ח למקה עצמו; שימסור •לפניו:שאחלז־ הי מו  •ולא ה

י ה לק להעשות כד:שיוכל3גמו.ר:‘כשלימות י  ^״:חסד3גלי,
שהם !, ה׳ ת מעולם; מדו  גיגואו, תהו■ שס להחיותי^ישאך: ה

 מפסוקה*:?<זכמהץסד-.א(ץכ< ביזכמם<**!כידתג זלא
א הו ן העליון התכמ׳ חי מו דת והוא ל קו / נ ^ ת ה ^ ת מ א  ה

ת השורש ל ת ת ה ס: עי מ ־. ס א ו כ ■; ^ ק ש-ו ר שו  שהוא ה
ם f ע^מו׳יאל החכמה;להתכלל:בשכיגהולמסוד־ ת.גא «נ  ן

את לי,ולצר? ??ה ןאמר יאמל ה לעבור״בדרך הז א ז ^ ו'  - כ
א־ ך ואץס מל מ א מ ג קז ׳ ^ ם ׳ המקו א.. ל הלא ׳הזה טר  ג
^כלדבר נגלהvלפנן םארץ• סכלל■י■vשיט'; כ^קג-ה׳ ל ק  ג

ם צפש שנק ה ת ס ^ מן׳ הקודש איו ^ ׳ י מ  כמאמר׳עולם י
ך ׳(אין דיבגה חסד בו׳ ל שבעה שיצא-מכצל ?עוצם. ו  עינק ה

 כל;התורה ?כלהארץ.^«הס:ובהס!נכלל־ז ם׳-,סמשוטטות
ק שבכת? ותורה שקוא ועTג ?המצות ם ל מי ס ה ל ע ץ;ו  ע

ת שיאו . ט ה ק לי ב ד ה ל ^ ה י׳ או  ו?ראי» •אהבתו•; במדומץ מ
אל ה:  ד־רך־ה״לד׳ ?ה:כ:א. באופן ■להמלט כנפשו ידמה הנ

ל! -מקוס:•לעבור /גל״^אין. ילך ד ה :׳אחל■• ?  השער׳,לה. ז
ס קי ^ צד ? ^3 ; א ןבואת « ? להגיע הקודם־׳וא״א אל ל

׳ לי ''■לתורה' י'



ץ ־״ אר ח ת פ
ס אא״כ ליגדל כידוע שכיני שהוא ע״פ3ש חורה דרך כ״א 3כת3ש לתור ם ̂ ־החעי פר מתנליס הזרועי ע  ונעשים נ

של מ א' הו ת לו שמסרו שארז״ל ו ס המפתחו מי הפני ת עפר ־ א  כח כי הוא והענק אשה3 אדם זרע יוק כידוע ה
עהr שוס לי3 הארץ תצמח א״כ הו׳כארץוא״ת הצומיד זה לא כי עייל כהי לו מסרו לא החיצונים והמפתחות  רי

ק ה׳ ויראת אהבת הדביקות אל ויגיע א3וי שיעלה הדרך ענ ק כי הוא ה א  הוא תוכו3 ־ המושרש הצומח וכח ה
א בערך א״ס ממש כתר שהוא חלף בתגא ודאשתמש וזהו מטה מטה ירד אבל  דבר שוס להתפשע שא״א עד ההו

 אותו אז לעפרו וחחר מין איזה כשזורעיס א״כ אלא מרובה שחכמתו על כארז״ל בעצמו' ' שבכתב תורה של
 אל בעפר בהתגלותו שהגיע ומפני לצאת המין־מתעורר יתרון מה כי פניו על והופכתו וכו׳ מועטין י ומעשיו

ת יעשה אשר ■ 'בכל"המעשים לאדם ח ח בו יש הצומח־ כח שורשו * בהגלית השמש ת הוא הרבה,והשורש להוסיף נ
ך׳ אס נגלות אי  כי כר אלהיך לקראת הכון ־ שלם לבבו '

א לבא ' רחמנא א״  יראת עליו שתחול חופן בשוס בעי'ו
א הרוממות  שהוא מעיקרו העדרו יראת שיעבור אחר ר׳

תה ת וכל כלל נפש ומסירת המי  אשר ה׳ ויראת האהבו
Tאדס מה  בודאי הל״ז המעבר עברו בלתי בנפשו ה

ה שקר ס המדומיס וקניניס בעצמו בנפשו ענ  בנפשו ה
ת pמ הוא ברע כי הגשמיי׳ מדותיו מהתעוררת  הדע

ד ר א ורחוק ט  אינו הוא הכל המצות מעש׳ וכל מה׳ הו
 עד״מ פרס ולקבל ולתהילה לשס לו להיות גדלות אלא

א בודאי מעלה לו שיש מי הו ק' חו  שכל מפני מהמלך ר
ס שהוא מי ר כלום יחד, המלך ע ס  שוס לו וא״צ לו־ ח

ר ׳ כלוס 'ל״ל ' עשירות ד״מ דבר ס  ערי תחבולו׳ ״כו׳ ח
 חכמה ׳ הוא שמור ל״ל'הרי־ מעולה ־ ושמירה בצורות
 שהר מי ומובן מוכרח ממילא נמצא כנ״ל • ל״ל מלאכה

 מן הוא רחוק בודאי־ מעלה אותו לו ■ שיש מעלה בעל
 אל בהתקרבו כי לו ויש אצלו מעלה נק׳ שהמעלה המלך
תה לו שאין ממש המלך  אבל לו הוא למה כי מעלה או
ה א עצומה סכנ  ומהר חיש רצונו יבטל לא ואולי פן הו

 בעצמו שיודע לא אס בנפשו ויתחייב המלך רצק לעשות
 לעשות נפשו ומסירת גמור ברצון שנס לבבו ואמיתת

 יכול אז יחטא ולא השערה אל קולע תיכף המלך רצון
א בטוח כי ופחדתו שמחתו בעת תמיד עמו להיותי  הו
 וכל מסתוריו המלך לו מגלה לו אלה אשר ולאיש בעצמו
ה עניניו הנ  כי האשה ותרא פסוק על בראשית בזוהר ו

עזבל פי אצל הרשוס העץ טוב כיי  כל ע״ש נו׳ איש ע׳׳
 אוכלה אש אלקיך ה״ כי תי׳ח המאמר ובסוף המאמר

ת דסלקין בשלהובא וכו׳ דבעי מאן הוא נהורין תרין אי

ם בק ממוצע פי  בדרך ממנו העליוניס כתות ובין ענ
 אחרת לדרגא מדרגא להשתלשל שא״א ועTכ השתלשלות

א השורש כיי כנ״ל השורש והוא ממוצע ע״י אא״כ  ההו
 מתפשטים וממנו העליונים כתות׳ כל ־הכולל'את הוא

ם ם ענפי  ולא ־הכנה אלא אינו בעצמו השורש אבל אחרי
 כללות'ונגד הוא־ העליונים נגד־ בפ״ע-־כי דבר שוס

ם  שא״א דברינו מחוייביס לכן הכל שורש הוא התחתוני
 ולטעוס השכינה דרך אא״כ שמה הי מקום אל לעבור
תה טעס  חוזר ואח״כ ממש בתוכה להתבטל ־ ממש מי

 מה רק כלום מגרמה לה לית השכינה ולכן וניעור
ת כי ועTו המדות מאור אליה שמגיע  ושוב רצוא החיו

 נק׳ ולק ממש למיתה עצמו מוסר בשכיני שנכלל מי ולכן
 העליונים כחות כל קבלת שכוללת כללות לשון כלי רק

ם ומכלה  פ׳ דח״ל^על וזהו בתוכה שנכללים התחתוני
 אוכלה אש והלא בשכינה לדבק אפשר - וכי בו־ ולדבקה

 ונתבטל בשכינ׳ שנכלל אתר פי׳ במידותיו הדבק hk הוא
ר לגמרי־בתוכה ז חו כ׳ ח״  כידוע דביקות ע״י וניעור א

 והתקשרות הדביקות מדות ע״י מקבלת׳ ־ השכינה ׳ שגס
 במדות הדבק וזהו המדות מאור ומקבלת יסוד שנקרא

 בזוהר כמבואר בשכינה משא״נ דביקות שייך במדות כי
ס כי־המדות הנז׳ בראשית׳  שורף שאינו חיוורא אשא ה

 שהיה משה לק שס כמבואר דתכלתא אשא י אל ■ ורוכב
א זורח שואף מקומו  תלישות שוס בלי בו דבר ״פ3פ שס הו
 המדור. כל כלולים מישראל אדם בכל הרי דמילתא כללא
 שם הנקרא ישראל וכנסת מהשכינה אבר נשמתו ושורש
 שהשם שמיס שס נק׳ והשכינ׳ שמיס נק׳ המדו׳ כי שמיס

שהיא מתלומת כל וזהו בפ״ע דבר ולא הדבר כללות הוא
א תיכלא או אוכמא וחד חיורא חד תע מחלוקת ־ פי׳ ־ שמיס לשס אדס בכל אוכמ^ נהורא' ההו  איך כנז׳ מדו
א לתתא דאיהו תיכלא או הג חיורא לההוא יקר כרסייא הי תנ ר או מותר בגבורה או בחסד י בדבר אפי׳ אסו

א ס ד׳ ע״ כי דתכלתא ו קר ויראה תורה סטרין לתרין ׳אתאחיד והאי ו  עצמוי לכלול כוונתו שתהיה צריך העי
 עניני וכל השכינה שהוא נשמתו שהוא'שורש שמיס בשס תליא בי׳ דהא כו׳ ׳ להאי ׳ ושצי ׳ תדיר אכלא ׳ ודא וכו׳

א שיצאה ^ ס מחלקותיו הנז׳ בפירוש דברינו הרי כר דכולא מותא ד  בתוכי להתבטל ואיך בשני;׳ להתכלל איך ה
ם לקוטי בס׳ מבואר לדבר טעם לבאר וכדי  הפי׳ ע״ד להיות אפשר הביטול וענין ב״ה השי״ת נגד שאי׳א אמרי

א״ל לעשות לס' בעו ת' שתנו ה שירשו אל הדבר בהעלות ה ם ז  ישמח יכול וארז״ל בו נגילה.ונשמתה ה׳ עשה היו
ריעה בזה והמשל ס שזורעים הז והפי׳ בה׳ שישמח בו ונשמחה נגילה ה׳ עשה ת״ל ביוס וא״א שיתוספו כדי תטי

הוא .



כ , •, ■ , 'פר?;ווארןן;,■ . ־ י _ :
? א?ה. י0,; .הוא ר א ל P שבא?:לאד® ה נ ל ממלא , ^שהשי״ת כי.ידוע מד? מאס?. י ת אינו אבל. עלמין ג  V נקחגלו

ה; אל ה א,׳ הו כו: ה; הי מ ה י פי׳ שישמח•:בייס מהשו״ת^יכול ש הנ  ניכרת חכסאוגבורזשהמעלה מעלה בעל שהוא מ; ו
ה ר א ה ה ת גשה. ממילא;'מובן,היותו .בתוכו ומתגלה פן׳ ה;3 שישמח ו■3 שקוא־^מוזדי.ת״ל; ;במלה ;ג  כי;?התגלו

א שינץ־שההארה ו . המלות כי, ועTכ ה׳. עצמות ן ? ס  אל המעלה להחזיר צריך מעלה בעל■ לכן• גשמית הוא, ה
א״כ ת,ו ק׳:עצמו הנ ס ■לוקחה אשר מקוס, להתאכסן פתאגס בא כשהמלך הפ־. ^׳ א. הי שסו ה מדות ע״י ב״ה מ הענו

לג צריך; אצלו, ח:  שורשו‘אל ר<3החזיר-:הד3ויותל״ יותר' עליו̂• -נתוסף אז י ■הוא:מלית ואס כליו; .יתו:וכל3כל' להני
כמי נעכה קמילא ביתו^וכל:כליו:נמצא כל, .להמלך. א, ע הו א לא׳׳ה3משאר;דרושי׳ךמש^׳כ״, ^  . נפרד'ומגושס ?ו

ץ המלךראימ,גשס שהרו: כלל שאיגנ ה. ורחוק י גשהת״ו ח3 שיס3 ח דהנ ה והאיש כתיב מ?.  מפני עניו;.מאד-כא ^
ת נעשה \אס::?וא:<־ לו •גי מ ה ה ת בשכינה נכלל אז <הוא ח תי א ■בחמת מעלה לבעל אלא אמי הו עניו ו

הו: ת ^נגדו;ית׳ הללושמ׳אי :.היאחתליקת ;ו זמסלוקת.לש׳:ש׳ איזהו וז חו כ ה ל ע ל עו הן קן1״י,שה משא;׳נ פולס ע י י .^ 
כדבמנו :פי' שהע;המדוס.ומחלוקת;.-לש״ש: שס?לכה. א בלא״ה תכל וחסר ,ל ה הו סי א ל' פ מא; א ^ ו בו  בעטה ר

שא״ה ל נאמר משה שחלק^על ועדתו קרח זכנז״ל.מ כ מד^שהוא•הגבורה ■כן ,וכמו; ע עו א׳ להיו  , וטצש ומגביל בלב;
ה ל ע  והוא בטבע רעות מדות בעל אצל ן)א מתגלה 'את^יצרו,אינו חהשכינ׳ למעלה שהי׳,ני)חז קדושים;כמותג בולע ה

ה דו מ ה ם ה ^ כמבואר ש הנ הר: א גז א' מי; כובשס:משא״כ'< מקו׳ שהוא נילויגהו א וטוב-:וידוע; לך. מוטבע שהו  הו
ת ■מץ ״ג הדע עו ה להתקרב כשרצו ולכן. ח״? משס:;יפרל1נ הי ס- ל העו ^ ת א ברי קרי ה •הגשס עבול^עולס .שעי  הז

ת. ־ע״י ר טו ק ס אש עברס; מדי ? ת אכל ע כל ה שהוא החומרי^אע״פ דר.ז;׳ל זזהו או הי כ,י פ״ ע א ע ש ק ף,  כה״כ מלא גו
ש ההורהדאש ־כי. ך לגגה; שחורה^ע^א ר א:ן הו כ הצמצומים;והגבורות כל ולק ■ הילוכו ו ״ לג  ;התגלות עבור, הי
ל ־של א ז ס׳ ד ש א א רה^דרך, ה שתורה התו כינ ש ה א ע ת׳;בקפלים::התחתוגיס;וממילא^«שמע:ומןבן ש  אלהותז;י

1: 4d'qrfז ׳ ב ^ « ב: ׳אז:יצליח6׳ :6 ס 6. ד ד׳ ז ז שהוא , רו החג מוטבע .ע: ת;;ו הרעו ת- מדו ת־  רנ;על3בתכלי
z a z : v o :: ד' ונגלה יצרו י ׳ז׳י־ ד; r ב׳1 ד׳ מ הר ה׳ כ ת ז שאמר העולם ■.בריאת תכלן

c־j׳3 r; -;׳כרג d p r . ^ c;d-: ב־זד־׳ ra>-:האפשרי והתגלות תכלית היותר בגשם אפי׳ רצונו ונעשה ׳:־
ח מ טוגו ״ ה ז׳׳ל ופירשץ יעקב אוהליך ׳ א הן שאין ל ״ כן וכמו בתכלית פתחי מע שהוא חי ת טובות ות5צעל; התכלי
ף:׳ ה־׳1מכו זו: ה:כנגד;;ז כ התכלית ,וענותן:זהו■ אוהליך ;"ל׳1פירש״י גס,׳ גין.:ז ע ^ א הו ש ץ; ת ו:,י פני ל ר: ד׳ הני , 

שובן ה ילא,קס .5ע" גס׳*.אח״ל1■ זסשכנותיך::בחורבנן זי י ה ת ו ל ג ת י ■במרע״ה ה פ ז ^ ע ^ 
או׳הע3:נביאיעוד/כמשהגישראל:א ̂שמרע״ה קעגמטיבלעס ̂ל  בתכלית;המדות״ייעות היה,מוטבק ספריס

̂״לxשגכמ■לפר -.  בעל האפשר!::והיה 3ךלתכלי<הטו מדותיו , את אלא.על *שנר? .אקהשכיגה ;העכץ־א
̂חהו מ?ל̂: והיי<:עניו.: אדסך3האפשרי,; חעלת: .טלן שהיה.בו■ ממשה ט׳:וכלן עשיל: גבור חקס שהוא ומי  ?.אדס

 \ת׳'קכל שכינתו הוא;;משרה ■ שהרי עליו שורה, ,־שהשכינה ׳חסר היה והעשירות. הגמרהJסמ הנה חלכאור?.;תיגיה
 רוס סס עד;ש״י העומק מתכלית ובכל״השפליס ph;? ̂נס היהדשורה.עליהס ־שהשכינה ̂צדיקיס ;לכמה.זכמה

̂|מכ-ר״ע;כיזוע:מגיא?׳לידן■!זהנרות:ט׳3 ע ׳;קפה  אלאלעל׳בעל■ שורה’ןאין-השכינה.5׳ל*,7 דב,ריהס; :וזהו; מ
 לפי ׳דילי׳ דרגין כל;חד־לפוס אבל עניו; ?(<.vהמלות ]?לוי שהדבר נמצא כ׳הק לובי עסה.מביא ענו? .־סוףדבד

 שהענוה ר״פ סדר,ץמא< ג״ג; ונבק -גסלתן.<ענותטקו: אבל הנ״ל שמונה,והולך;ר׳׳פ המדית גענוהדופדר נדק
̂ס״ל־אתהו; ןהעקן־בכדי־־לבאר-׳פשוט  פל׳חד יצרו וככלשת ץהעורגגגבורקו רוה׳:ק לילי ̂מביא גבור -®יא■'ע״־פו

̂יצרג ?כובש  ?מוסר היאמיתת ידוע והנה דרגי;דיליה :וחד-לפוס עשיר:דע.ופי׳־,הגבורה׳הוא ואחהו זאת
 יןאה ואית בושת ידאללהרוממוה־ורא/ ;ונ^ההלאיא. י5חקי,מעור קיס הירא.ור^הלמ ביד:שהאיש :בלב.ולא

 וש׳׳ד;אשר;הביאואז״ל ?עונש, וראת שהוא יןאק ־ואנת וכמיס המה;התפשטות התסדיס ט זהענץהוא :המלחמה
̂-בבוה ?נגריס ̂ת:יצר’̂״או -מקני ׳למקוס,נמוך(ינרל;ומתפשט;עד ממקוס ̂־ 'ביר^־,החממות3ל,?

 כאס״ל זצעקיס א<ע.גדו.!!יס ?עונש ןכאת לזכור זיצמך: ומצמצם המעמלד כ3הוא.ד נשאינו.גראעאבל:הגבורות
ומאיילנדי-ן/גרמא לו:יוע?מיתה* *מכור :ואס׳לאו ;עדז;שהוא'גכעיךפלי *זגבול;נתן,־להתפשטותי,החסליס

f.i
I

עוו מהשי״ת״הגם ושהואדעיקר.הגשאיומ;והריחוק זכידוע פשנינהנשררהגי̂נ
 חרס'לכוין"מעשיו

ומחשבותץ



׳ ץ י א ה ^ ה פ

 כדי־שיהייכמורוו3 יצדיק' לדרצ^׳איזה זמחשממיו'זדרכיו
 יהצהגותיו צדיק אותו מוסרי ייעילוילו לא שלפעמים תפד

ם אד ^ד;  ומוסריו ודרכיו בעניטו שוה להיות אחדא׳;א ו
ם ס;דו  ופתי ו3לב3 ה׳ יראת שיצא עד העתי לפי' ןהיכל יו

 צחילה ואסלדה שהרי כדמיון ולא אמת3 גאוני מהדר הי.
 לאתוריו'מפני’ ונזדקר שננהל ■ידו' הסולל■ כאדם כתיג
 וכנגדי כל״ישרן! דעת׳שלי היה סמשה ידוע והנה .‘הפתז

 כללו׳3ש פסיל מחשבת הרעתאבקליפהיפי׳'של הי׳׳צלעם
 צורך''"העולה ׳ ג״כ שהקליפה' •מהרי הובא ישראליי^הגה

 בלק עסוק' יעל ג״כ זכמבואד כידוע עונש׳הרשעיס גשביל
 לעס'שהות3‘ והנה ־ -ע״ש צפויי־ דווקא ■ למה י ציפור בן

 מכוונין פתחיהן שאין שראה כיון הדעת'דקליפה כללות
 כל אבל לחצירו מכוון א׳־ כל של היראות עאין פי׳ :;אץ
 ערכי לפי והקטן' גדלו לפי* הגדול דילי׳ דרגא לפוס ■חד

 אי<ה1 בעצמן הגדוליס׳לפעמיס כן' וכמר׳ העונש' מיראת
 היראה י להמיס רק■ ' מגמתס י■ וכל בפעם צפעס‘ '־מכווגיס

 שהיראה כימע עליהם שכינתו בלבם,ולהשרות ה׳ ופחד
 וחורבנסישהוא בישובס יז״ל פירש׳׳י ■ישערההו פתח גק'

שתשרה י ראוי ולכן העונש'^ “דדאא' * הרוממות ^אלו- ̂ 0t-f • • / ״*< ז׳י̂   ̂  ji- f - -*•ג ̂ .יי •-fVJ
־■׳ ’ '■ ׳ ;■' ־ :■שכינה ־עעיאס ■

, ״..י -ך i׳*•• • '״״- . ' i  - A

c;־׳ a S: ^ ס ח ג פ , 5'r-

 טתן הנני פסול"שנא׳׳ שהוא <ע״מ ?כגמ׳-־מנק'לכהן
 שלוס והא ופריך' חסר ולא שלוס צריתי אתי לו”̂ ^

 ׳ויעמוד ע״פ אח״ל הנה קטינן י-דשלום ומשני ;לו״יצתיב
 שעשה מלמד ייפלצ אלא ■ נאמר לא ז-יתפלל ^פ^חס;ויפלל

 זהתע״פ5המבואר' ■כ״ד הוא הענין זכר קוני עם' פלילה |
 דרש1נר תגידו-לר מה כר תמצאו אס כר אתכם השבעתי

 בעו״הז היורדים הנשמות כל משבעת שהשכינה׳ :הזהר
 לפרש ובצדי יו1ן השכינה ״מחולת'אהבת; ישיגחצ׳להקב״ה

 לית יראה ביה דאית מאן בזהר ■אחרוי ■יידוע הוא הענין
ק ליריאיוי י ■אין'מחסור שנאמר כלל תוסר <יה׳ ענ  ע׳׳ד ^

 ואמר־יגחך ■בהר;הבית ראה״אומסא |'זומא■3■*מאמר'
 ׳כאהאדם גדול ופחד מוסדי ׳ והיא לשמשני אלו' כג■ רא5זן

 בשבילו-זנתלנשה אלא ■צברא לא העולם לבו׳שכל אל ־<ות|׳
 קז־ומספר לאץ ובני״אדס פרטיש' זכמה השלנא־בכמה

 והישד־ •העו< לעשות זה יתפעל מיניגשמיא׳איול' ;זלצאה
^גי  ובאומות וזץ בעונשק להתלבש צריכה 6א וצ״ק ה׳ יג

 ה׳-ויעשה מלפני -לב׳זה'שיירא אא’להצניע צר ׳*אעזלס
 איזה על השי׳׳ת לפני ■מתפלל כשאדם נמצא צון■-קוצו:5׳

 ׳השכינה ׳שפלת על לבו אלץ־ ״שישים העיקר לו שתסי
 האדס ׳שיהיה העולמות נל5 שלחא -ש־אה^אוי,לאיומה

זכעשיס ׳הנבראים ?נל 'ה^רי^לגמו^ל

ק רבינר ומשה׳ צשהע״ה־ ש ה: ר ה ו ת  הבריאה תחלת הי
מ1 שאמר ס בדגת ר ה ולא וגו׳ הי הי ר י ס  כלום,משא׳ע ח

ר כשהוא ס  בהברח ׳הוצרכה שהשכינה ממילא"נשמע ח
ק דתלהג שיתפעל בנדי• למענו ׳בחסרון להתלבש  לה׳ ל

 יכדןבתפלעו ולא הלב נקודת • מאמיתת פלצות יאחזנו לכן
 גשפעת •שאינה השכינה חסרק על צ״א חסרונו מילוי על

ם כשלימות: 'חהש״ית ס להתלבש מוכרחת א הנ  בחסרק׳ו
 ושלוחה מהשכינה אבר מישראלתוא אדס שכל הוא ידוע

תה  לנפשות משבעת כו׳: י פי'■*השבעתי;אתכם ההז כמו
ת ימצא שר׳א!אם ישראל ד השי״ח א  אהבת מחולת לו מן

 נשפעת שאינה השכינה בצער שיתלבש כרל אליו השכינה
ע״ע ולא ;מהשי״ת כויןי ת מאן חהו וחסרונו י אי  ביה ד

ראה ר ביה לית בשכינה הדביקות שהוא י ס  ^פי':שסרי תו
ה מכל כלום לנפשו חסר אינו אי ט מגמתו ו ח ס ח ל.  ע
ה שכל גלל  nf? בקנאו השכינה ן1נגד-תסר לו -שוה אינו ז

אתה קנ ך לכלום נחשב-לו אינו כולו העולם וכל ׳  הצער ע
ה ו-מגודל א הנ איט כל עד־שכלו שכינה בצערה ה תץ.ז  כחו

ם דכוא אלפי CJאל צו טוב ויותר לסבול ■יכול  מיתסו פעמי
 קדושת על נפשו ולמסור עצמו להפקיר לזה לו ומה מחייו

א נח״ר שהרי שמו  בתענוגים האהבה בתכלית לפניו הו
ם בשרשי כלל נאחז אינו־ זה בנח האדס ובהיות  הדיני

 לילח־עק!' לכוק׳דעתו לו ״וא״׳א תורה מדץ למעלה !והוא
ת ד ס זזה הואי השי״ת אהבת חולת כי ׳ ס נ ע ה  בקנאו הי
ת תוןאת ■קנאת א תיי״בראו  כמאמר ישפלת־השכינה ה׳.ו

א לצרכו לעוצם רואה מה.שאדס שכל ׳הבעש״ט  דגתפעל הו
ת עצמו-נגר -פנתסיוהפקיר ד ק ה הי ם. ^  הכס שאלת סא

ג לילךבץ עצמו להפקיר מוכרח •אס־ ד ה ל ףז ל א ד  את ר׳
rץ לא מרי חס אבל לו מתירי׳ ה ל לא פנ ס  לעמיד לסבול י

ל דעתי עצתלעל <לא :!!לתייו ד מגז ת  קנאת:שפלת הד
ר פלילה שעשה זזהוקיפלל השכינה נ קו -^  ®לילה פ? ע

ם ■ ־^זק־יריינא ר ועשה-דק פלילים הנקראי ח  ■מחמת א
פן אהבמיהש^י -חולת או ק מ ז לי ה ס׳ ק ת מ ה אי ̂לס הז  ■ונ

ה באופן המתפלל ׳ ה ז ענ ק שהרי ספילתר על ע ה מ ג  הלין,
 טליסנת שמדהלשזין וכו;זפי׳ בפי תפילתי. שגזרה ׳זזהו-אס

שגתי״׳אליו תו ׳כמו-׳ ל חפי א כי:  מהשכינה שלוח פיו־הו
ט מפ ת נ  השכינהולהתפלל להתלבש מהשכיבה אבד היו

ק ׳''מפילתהיאצלהשי״ת-׳חהו סי ה ש״י -  ז^ל:עצ<׳ שנק׳ך
ה י ו ג שט נובעת!מלבו שהתפלה תפילתי ש  דימדבר^לוי
א •שהוא ׳עיכוב רכ  בממאר^^שנהלוד׳מ טרפה שהוא ס
חס  3רת31על.■:פסוק,',הנאמדי :בזוהר ״מבואר והכה פנ
ת לי ונתתם ^הזוינה  כד׳מגאידמשהזשהנא ׳אמסלשקשו או

ה ש׳׳׳שהוא הי א של ה מ שלי! ה ^כ ס ■בה ה מי ת שהוא ש  אמ
׳וממשלת «שה1לההשאחים׳לא;פלעתה-מת שדרוע׳והשיבו

יהושע י



כאפרי:חאר^

J

ת שהוא הוא יהושע ס נמחשגהר:והוא לעבור ועTכ מקשריל הפני החוס תקות א ה עלי ^ גי כל צעצמז והכניע■ ג
כידוע דקדושס דעת במדרגת להיות שהגיע עד ■הרע הדינין המתקת שהוא זהורית׳ . של לשון הלבנת מענין

חושדק היו שהיה-בבלעם -מה שכל הבעש״ט ומאמר, שגורה אס והוא כידוע שפתותיך, השני כחוט וזהו
כאשר השנינה עלית נגמרה שלא זמן שכל מפני למרע״ה מפסוק פסול ע״מ3 דכהן וזהו.דרשה כד בפי תפילתי

א כתי׳ בו והא: ופרוך. כו׳. לו נותן הנני הו ה שא״א מקוס ו הי הקליפה ביטול שהוא בב״א צדק וגואל השכינה בזמן י
ת יבלע  להיות-.רק העליות כל מוכרחים לנצח המו

ם -במחשבת א כשר והאדם כשר אד ע לו א׳  ולעלות להגי
k א שורשו  יתעורר והוא במחשבתו שיעלו שכנגדו ע״י ר׳

ק ׳לבוראו מהם ו ד ח ת י שיונו הנ  בברייתו כמאר״״ל הן,
ר ־חשוכא מעיקרא עולם של הד רא י מוזכר והוא גהו

 דשכינה שלוחא ופנחס הכא משא״נ שבירה בו להיות
ע דשלום ו׳ ומשני הוא טי זעירא: ו׳ שהוא ק

ע ר פ " . - ב ל : י1: ע ס מ ( . ח ו ט ס ' ת

ר ב ד י ת ראשי אל משה ו - . . זה לאמר ישראל לבנו המטו
ספר ובסוף ה׳ צוה אשר -'הדבר כ :׳ . ם הרבה בזוהר המצו׳ אלה ה  איזה להכניע רוצה כשהאדם לכן פעמי

כד לפני באמת להכניע צריך בתחילה עליו העומד דבר על מואב בערבות ישראל בני אל משה ניד ה׳ צוה אשר
א הענין יריחו ירדן רע מאותו ב״ה וכן דבר לכל בז תהי אל ארז״ל הו והמתק הרע ביטול וזהו בעצמו השוכן ה
אלה׳ נפשי אל קרבה וז״ש הדינין שאין מכוער לאד ז״ל אלי׳ לו שנדמה דראבר״ש מעש׳ ק ג מ ל כ- ח״ א אויבי ו

א אותו שגינה עד כמוהו ס׳ ד׳׳ אוה״ע מכל לנפשי הגאולה שתבא בקש בתחלה פי׳ פדני מוסר אלי׳ א״ל ואח״כ ו
ה ני והענין - כן לעשות שלא ־׳ ע״ע שקיבל עד הי וממילא חוץ במחשבת ההתקשרות שהס ידוע הנ מאויביו פדוי י

ק׳: כל זפי׳ למענהו ה׳ פעל כל מאמר ת ״ הקליפה ביטל שהוא ולכבודי בשמי הנ תק המ אק שארז״ל וזהו הדינין ו
ד שבעולם הבריות שכל כו׳ בראתיו ת בהיסח אלא בא משיח ׳שביס קטן השלשול ע ע ת כי פי; הד ■ כללות ־הוא הדע

ה הננין • ימי מז׳ המדד כל יותר בהם מתגלית הבורא וגדולת בהה - העולה צורך אינ והגאולה בפ״ע ׳ מדה ו
ת אפשרי הי׳ שאס מבלתס ימי ;׳ שרשס אשר אוה״ע השבעה מכל להיות שצריכה נבראיס היו לא בלתם ההתגלו

אוה״ע הקליפות אפיי שבעולם דבר לך שאין עד ת מן למעלה שיגיע כ״א להיות א״א הבנין ועונשין ו ע שיסח הד
ת מן עצמו ואתה פי׳ וכן משלה בכל ומלכותו וז״ס ית״ש לכבודו הכל ע ד הי׳ ולא ה השי׳׳ת לבין בינו אמצעי -שום ׳'

ת מחיה ק 'שוס ולא בחכמה כולם ה׳ מעשיך רבו מה פי׳ וכן כולם א ס פ תי יחוד י כ׳׳א בעול׳ ה ארז״ל וזהו • אמי
 -שאומרים כמו ישראל לפני קדושה לומר מהש׳׳ר עתידין ההתגלו׳ אותה ■א״א שמתגלהמבריא׳^ ית׳ וכבודו עשית

ק מבריא׳.אתרת הענ ס הוא ו ת עונש יראת א רא אוי שיהיו השי״ת- לפני בושת ׳ ת מפני- תדו  אבל השי״ת עם, גמור א
ת או ממו הרו ם שמתעורר “יראתי. ד א ה ו ׳ א המשיא ביאת קודס עכשיו ובכל:א׳ ע׳ הו מ^ כל ■את המיחד הדע

ם וכמה כמה -יש הנז׳ מיראות אין סרטי ד, ע ומבטל להשי״ת הברואי׳ ומספר קץ ע ר ס ה ה ה ומשפיע מ ס טונ ה ל
ת מתתלקק ק וכמו שארי האהבו ה בדעתו כולל כשהאדם והענק והתקשרו׳ המדות וכך מ שעוברים נבראי וכמה ג

ע קזך אין ץד ח ק ט ק ו ה .שהוא במחשבה השפל בעוה״ז הבריות גופי ; מ מה קו רר ■ ׳והוא ,הלי ם מתעו אל מה
מרי א וכן אחו ת ־ית״ש הבורא הכל את כלול קטן עולם שהוא באדם: הי מו תהו תו- תם ומעלה נבקעו ר בדע או
הר כמאמר במחשבתו ומבררם עד וההתקשרות ׳והמדות והדמיונות המחשבה בחילוף אתברירו בחכמה כלס הז

א שהמחשכה כידוע קץ אין מה י הי וברכה טובה משם שורשם'נשפעיס אל עליותס ואחרי טוב :אס שלימה קו
רר ■ח״ר רע ואס ה מתעו ה גדולה ארז״ל וזהו ליראתו אם ב״ה להשי״ת ממנ א שני בין שנתנה דע תיו שנאמר או

ס א ״ ת אל מודד שהוא ומדה מדה בכל או ית׳ לאהבתו הנז ת כי ה׳ דעו ע ד א ה חד הו שמות;ממטה כל המי ה
ה ובזה ית׳ לו מודה לו ה שלמה יודע הי ע׳ מ מייחד למעלה הלשונות ה ף ו ענ צ״ה הוי״ה שם שהוא השורש אל ה

בראתיו ולכבודי. בשמיי הנקרא' כל- שהרי כדברינו':הנז׳ וחילופי וחילופון ע״ע בהסתכלותו שנעולס הבריא׳ מכל
ס כי ב״ה' שמותיו קדושתו בהס יש כולם הבריות ובכל אבל א׳ רגע ־אפי עומדת המחשבה אין שהרי חילופיו א״

לא תמידי צורה ולובש פושט ע-ו ם כל כידו תי ע ה כ״ע וממלא כ״ע סובב ב״ה שוות ה על ״ תי ע בד -ו ם כנז׳ האד
ס מכ״ח כידוע תי הג זה ודבר מספר לאין והשתנות ע תם נו חד‘שרשם אל או מיי ה ועד״ז ב״ה לא״ס־ ו המקדש הי

ה ואפי׳ הצדיקים בגדולי אפי׳ ״ ע י ה כנגדו ״ פעלת שנאמר אותיות ׳3 בק שניהן ע״מ ק כמו כאח״ל גלעס הי
ת כל כולל שהיה דקליפה דעת ע ה שהמקדש כידוע ה׳ מקדש ה׳ ופסול חוץ ומחשבת הד מזק ומחלק משפיע הי

ה ■כמאמר המוקדשק ז ת' ס א קי ל א ה ש ע ע״ז ם לכל וטובה ואחרי ל אי חג בפרי כמבואר ואפי׳־לא״הע הברו ה
ה שמרע״ה ת הי ת יודעיס היץ אלי ארזי״ל והוא בזהר הבוארי׳ וש״ד ו1ן כל מוכרחים היו בודאי- דקדושה' דע מו האו

גודל :•־׳-/
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הארץ פרי
מן3טו גודל ס,  ועכשיו אותו ין3מחרי היו לא המקז־ש ת

ס שע״י הכשר האדם הוא מקדש במקום חדי  כל מתי
ס,3ה אי טו שרשם אל רו ם, שפעי  האדם כן וכמו ה3וג

 קודם שעכשיו מפני כו׳ רואיס3ה אמצעי׳3 מתייחד
ד ■ א״א המשיח ביאת חו הי ת. היו  שוס ,לי3 האמתי ל

ת כי אמצעי א היחוד שהוא,. הדע  תענוג הנק׳ הו
 לסבול אדם לשום א״א המשיח ביאת קודם ועכשיו

 כללא אמצעי שוס בלי אמתי והיחוד כזה עליון התענוג
 במחשבתו לעבור מוכרחים וצדיק צדיק כל שאצל דמלתא

תחסד יאמר אס ואפי׳ מדריגתו מקום עד שכנגדו כל מ  ה
 שאם מרגיש שועה אין ותאותיו הרגשותיו כל בטל שכבר

 וכשבאה בו כיוצא אחרות במדות לו יש זו במדה לו אין
 בהיכל צלם שהעמיד נמאס בעיניו נבזה צ״ל המחשבה לו

ם שהרי א האד  שהמחשבה וכידוע כנז׳ מעט מקדש הו
א והמוח א והלב ק״ק הו  כמבואר וש״ד האהבה היכל הו
 הבורא אל הדבר מן כשמתעורר ואח״כ מקומות בכמה
 והאדם מעפרא והקמתה השכינ׳ ועלית היחוד הוא ית״ש

 לנסיון ומנסיון דרגא אל מדרגא והולך בזה מתעלה ג״כ
ת המ״ב וזהו למסע וממסע  שנסעו בתור' הכתובי׳ מסעו
רן עבודת שהיא ממצרי׳ ישראל  שהוא ולבנים בתומר פ
 אל ולהגיע משם לצאת וכדי והגופניו׳ הגשמיות מעשה

 מסעו׳ מ״ב. עכ״פ צריך שלם יחוד ולעשות כ״י שהיא א״י
הנה מעל׳ מעלה לעלות ומכוון מ״ב,הידוע של שם וזהו  ו
 לפעמי׳ לכן כידוע לאחור פעמי׳ כמה, היו המסעו׳ ענין

 הוא באמת אבל במחשבתו, ירידה אתה לצדיקים מזומן
רידה כי א עלי׳. צורך הי  ,כל כדרך. שלימה ומסע. הי

ת סעו מ  השכינ׳ ויהי׳.עליות בב״א שתבא,הגאולה עד ה
תי ויחוד בפועל הפסק אמצעי שוס בלי אמי  יאתרו ולכן ו
 המ!תרו׳ פרישת הוא הקדושה שערן ישראל לפר קדושה

ה לשון שהוא וידבר, וזהו מהם הג ם ידבר כמו הנ  עמי
א ומשה ת הו ת ראשי ואל הדע ס המטו  ההשתנו׳ שרשי ה
ה הוא לבר,ישראל אלכסון גבולי י״ב שהם  לאמר האמונ
א ת כמו ואהבה יחוד לשון הו א ,והפי׳ האמרת ה׳ א  הו

ת וינהוג שירגיל  בדעתו שיעלו ההשתנות את,כל הדע
 שהוא המצו׳ ואלה וזהו ית״ש. לבורא אותם ליחד באמונה
 הרגל ע״י, פי׳ והמשפטים לזה לצוות כמו יחוד פי׳,ג״כ

ה הי  משה את ה׳ צוה אשר נותן והדין וישר בעיניו, קל י
ס ב״ה א״ם יחוד פי׳  ע״י פי׳ ישראל בני אל הדעית ע

ה אמונ  הערבוביא שכל להאמין פי' מואב בערבות ה
ה ואתה כמאמר לחיים יפקדו בו בריות וכל במחשבו׳  מחי

ירד על מואב וזהו ב״ה מא״ס באים כולם כולם את  ירדן ;
אח״ל ה שביריחו כידוע יריחו  כמשר המקדש השגת הי

מתעטשיס היו ביריחו כ״ג של קולו נשמע הי׳ ביריחו

 השגת לצורך הוא ירידהpש וזה דברים וכמה כו׳ העזים
ר כי כנאמר נרות כמו המצר כי יאמר או המקדש  מצוה נ
 חדרי כל חופש אדם נשמת ה׳ נר וכמאמר אור ותורה

 ראוי אס וגופו באבריו לתפוש מצוה כל הכנת שעיקר בטן
:נפש מסירת שהוא והמשפטים וזהו עליו שתשרה -

י זו, עור'מפרשה , -
 צוה אשר הדבר זה כו׳ המטות ראשי. אל משה וירבר

ם כל ז״ל פרש״י ה׳  אמר בכה נתנבאו הנביאי
ח הדבר. זה בלשון שנתנבא משה עליהם מוסיף ,ה׳ ת  פ

ס הרב ס חז״ל מאמ׳ ז״ל פרש״י תשמע שמע א  שמוע א
 שמדת ב״ו מדת הקג״ה כמדת שלא בחדש תשמע בישן
 דוק׳ הקב״ה ומדת מחזיק אינו מלא מחזיק ריקן כלי ב״ו

ם שנא׳ מחזיק המלא א וכו׳ תשמע שמע א הו ענין׳ ה  ו
ה ה׳ כי מאמר  על יכול חז״ל ומדרש פשעיה רוב על הוג

 המדרש הבנת בספרי׳ ומבואר פשעיה רוב על ת׳׳ל מגן
ה לכאורה אשר הוא דבריהם ותוכן  ויגון הצער ענין תמו

אג מיצר להיות ח  כי אין שעבר מה בה״מ חורבן על ז
חד אשרי מאמר פ מ ם, ד על הוא תמיד אד תי  וכן הע
 אבל בית אל ללכת טוב וכן מותר יהי׳ עצב בכל מאמר

 יתן גהתי אדם כל סוף הוא באשר טעמו פירש שהרי כו׳
אבל על. לבו, אל ד,  על ודואג ומיצר עצב להיות העתי

 מות אחרי דהע״ה כמאמר זה מה ועל זה מה העבר
א והעצבות כו׳ להשיבו. האוכל צם אני זה למה הילד,  הי

א' הע״ז שהרי מכולם קשה היותר הקליפ׳ קי  שמה על נ
ק עצבים• תבור ומאמר וזהב כסף עצביהם  לה אין ו
ם שייכות  וחדוה עוז לפניו והדר הוד כמאמר השי״ת ע
ה שמחה מתוך אלא שורה השכינה ואין במקומו הנ  מאמר ו

 ואין הבנה צריך בראי בבתי כאן גואי בבתי כאן חז״ל
נק לפרי מחוץ הוא שהקליפה דמילתא כללא מקומו כאן
 כו׳ ולמספד לבכי אלהיס ה׳ ויקרא ומאמר בראי בתי

 רשות ונתן לקליפות שקרא לרעב ה׳ קרא כי כמאמר
 שוין ועתיד העבר שהרי לבו אל ויתעצב וזהו שליטתם

הר וכפירוש לפניו ת ואחרי ע״ש ללבו למאן הז  העצבו׳ היו
ה וטומאה קליפה ס כי נמשכת אינ  מבחינתה שהוא למי א

 כמאמר ממנה ימלט אלהיס לפני וטוב בה ילכד החוטא
 .מבחי׳ שהוא בפחד אפילו שהרי תמיד משתה לב טוב

 אפשר הלצה וע״ד דוקא חטאי׳ בציון פחדו ארז״ל העצבו׳
ה ה׳ כי המדרש דברי בזה לפרש  ביגון שהוא למי הוג
 מן אצא נמשכת שאיג׳. פשעיה רוב על ת״ל מגן על יכול

 ע״ד המדרש פירשו המפרשים אבל מקליפות הפשעים
 ■בימיו נחרב כאלו בימיו. בה״מ נבנה שלא דור כל ארז״ל

מנעו פשעיו.וחטאיו רוב על שפיר בכה קא ודאי דא ועל
.הטוב '



כב , פריחארץ
תס שיעשה מחשבתו אותיות אחד בעולם לדור יכולים •הבה״מק עם הוא שאין הטוב ת3 או  מחזיק וכלי אלהיס י
ת אשה אין וזהו ברכה חורבן על ודואג מיצר להיות מגן על יכול דבריהם והוא ת ר תה שעוה י למ אלא ברית ט  או
א שהמ״ן כידוע השכינה שהיא כלי העצבי לכן פשעיה רוב על ת״ל אק שעבר מה כי בה״מ ה והבגי׳ הכלי הו מ ה
כלים למעשה המצטרף טובה מחשבה שהוא לאמם מ״ן שיבר מקום׳ באותו התשול שהיא עדיין להבא על נקרא
ה דברי ולפרש דבריהם להרחיב ובנדי בימינו במהרה בה״מ מ  על משגיח שאינו מי כן שאין מה המחשבה אותיות ה

הר דברי ע״ד הוא בימיו בה״מ חורבן או בנין  התפשטו אתרי ידבר במה ונקודותיו ואותיותיו מחשבתו על הז
ם כי דהע״ה אצל וכן בימי׳ בא זקן ואברהם ס ור׳ש ונפסד הכלה מעמו הדבור כלי והעדר מגופו נקראי׳ הימי א
טמא טמא וטובתו להנאתו וגופני מגושם ג״כ דבורו התחלקות שם שאין במקום למעלה נק׳ והזקנה המדות
צריך אדם של הבלו חיי ימי שכל דמלתא כללא יקרא למקום למעלה מדותיהם והעלו הביאו והמה הימים
ס כחותיו בכל להשתמש א״ע להרגיל כל כי במדותיו פי׳ בימיו בה״מ בנין ענין וזהו הזקנה מי שמי׳ לשם הפני

מה היכל הנביא כמאמר משכן אקרי מקדש מישראל אדם  להקרא שיוכל בכדי ומחשבתו שכלו ועין מדותיוולבו ה
ה ה׳ מ לשאת מעמו הגוף הפרד אחרי דרכיו בכל שלם אדם ה׳ ובתוכה אדני כמספר היכל נק׳ והשכינה ה

מחשבתו ע״י ולרחו׳ ולחשוב ולדבר מדותיו ע״י ולילך ולתת המדות וכל שבשם אחרונה ה׳ שהיא פי׳ כל ה׳ נק׳ לכן
ה וזהו שכלו ועין מדות החמשה כל ש^ול כל הנק׳ היסוד כענק בה כלולים הי ס ו פה לשק שהוא תשמע שמוע א  אסי

ק שהוא היכל וזהו כל י כמספר מי׳ כלולה וכ״א ס לי השמע כמו יחוד ולשון שאול וישמע כמו יחוד ענ ורגיל בקי א
אותיו׳ ע״י ושכינתיה קוב״ה יחוד לעשו׳ ה׳ בעבודת הוא דלית קול בלא דבור שאין ודבור קול ענק קב״הושכינתי׳שהוא

ת אבל כלום מגרמה לה  חדשים מ״ן ע״י מחדש ישמע שבתוכו והחיות מחשבתו כי בזהר כמבואר דבור בלא קול אי
א הדבור הקב״ה כמדת שלא וזהו תמיד ומחשבתו במוחו הבאים הדבור כענין ועול׳ עולם בכל דרגק כל סוף הנק׳ הו
משא״כ מחזיק אינו מלא מחזיק ריקן ב״ו שמדת ב״ו מדת הענין כן אחת לכוונה מחולקים וגופים אדם בני שני שמיחד

עס סוף כי בעולמו׳ חדו רהמי דבו קמעולסעליוןנין ה כלדרג מ ה ה ״ ב ק ה ת ד ס הכלים מ חני המחשבה אותיות הרו
תו כידוע ממנו התחתון עולם או ק ת ח ת ה ס ל עו ד סנג מנ ס נעשים - שאינם א י ומ״ן ה׳ כבוד המלאס ע׳׳י אלא ^

ה שעושה הו׳ חיות׳ לשורש המתבקשים השומע שאצל השומע נגד המדבר כענק מחשבה נק׳ הדבור ת ה בית כלי או
ה הדבור אותיות מ ם כל ענין והוא הקודש וחיות ברכה מחזיק כלי ג״כ מוכרח מחשבה שכל מחשבתו ה הנביאי
וכה כמאמר דבור הנק׳ השכינה שהיא בכה שנתנבאו לב לתת א״ע האד׳ וכשירגיל כידוע באותיות להתלבש

ס עיני א וכידוע ה׳ אמר וכה תדבר ואותיותיו מחשבתו כל לשמוע ואזניס לראות לדעתו אותיו׳ ע״י הנזכר ע״ד והו
ת ויבן א מחשבתו כי זאת א סת הכללי העליון דבור הו ראה בהצטרף מחשבתו ־ כנ סיף הי שהתנבא משה עליהם מו

ה שלום ברכה מחזיק וכלי היכל הנק׳ השכינ׳ שהיא ישראל ק שהוא הדבר נז והאהבה המחשבה שבאותיר החיו׳ ענ
ת הוא בתוכה הגנוז וטוב והברכה ה משה כי והוא קול הנק׳ החיו שהמה והיכל כלי הנק׳ האשה מן פרוש הי

ת וכלים דבור נק׳ אותיות התחלקו׳ שכל כנגדו דבור הנק׳ תיו ה הנק׳ שבתוכו בחיות הי׳ דביקותו וכל האו במספ׳ ז
ה והנקודות מ ת ה ת המנהיגי׳ שבתוכם החיו תיו עולם יש דבר שבכל המקובלי׳ בספרי כמבוא׳ ו״ו י״ב־אות ונק׳ האו

א עולם נפש שנה הדברים מכל אפילו מחשבתו אותיות כל וא״כ קול. א שנה המקבל וכלי השטת הו הזמן הו
ם ם מיס המה היגעי ת הוא נפש אל לעלו׳ המתבקשים ומ״ן תחתוני ק והוא שבתוכו התיו מהותו דבר שבכל ענ
ת ע״י בהם וחי שורשם ת ואיכותו. וכמותו ודביר קול האותיו׳ ונקודת החיו ת. העצמו׳ ענין הוא מהו חיו ה איכו' ו
ראה ושכי׳ קב׳׳ה יחוד שהוא הי בהצטרף. ק הוא מן והאהבה ו א כמות העולם. ענ ״ הו ק. ה ז הנ ת ו א המהו הו

ת שבתוך החיות• חכם מי המחשבה חיתיו׳ להעלות גדפין המה כי המדות ך והאיכות האיכו האי לכמה מתחצק ו
ד ויתבונן אלה ישמר ק שהוא קב״ה חד מחשבתו באותיו׳ תמי ת ענ תיו הנה שבתוכם והחיות האו שאלת על ו

ת אליו יגיע מיד ומחשבתו גרונו מתוך מדברים ושכינתיה ת שאלת אל זהו לומר שייך מהו כשאומר מהו כו האי
ראה עה הי ההכנ ם הנק׳ מזה והשמחה ית׳ ואהבתי ו ם כל לכן כה להשיב שייך איך שאומר; פני נתנבאו הנביאי
ם פני למטה ממעלה בזה שהתנבא משה עליהם ' מוסיף בכה ואהבה יראה גדפין ע׳׳י העולמות עליות וזהו נ

הדר ה׳ פחד מפני פב״פ להחזירם פא״פ לכן שכינה נק׳ הדבר כי הדבר זה כמאמ׳ כה דרך צו ולדבקה גאונו ו
ם הקדש מחברתו המחשבה גנ״י שנינה ע ת שהוא בו אדבר עליתו ואחרי ה הנק׳ והשמחה האהבה שבתוכו החיו

שמראה כאדם בזה שהתנבא בחידות ולא במראה ״פ3פ מושל צדיק כמאמ׳ ויקס אומר ויגזר מהעולם למעלה
ס ביראת ה אלהיס בית אם כי זה אין אבל אלהי מ דה ענין הוא בכה והנבואה באצבע ה ם וכל חי אי היו הנבי

מתבטלק ״
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 שמדתו עמדו על עומד הי׳ מפניי.היראה.ומשה מתנטלין'
א פא״פ ענין או, האהבה היא ה להיות הו  ע״ש נק׳ הפ

ה דרגא תונ ח ת שהוא «ן ה ה הדבור ההשגה. הנ  כל ו
ם  תצלם מחשבה השכינה שהיא העליין השה היי הנביאי

הפה במחשבתו למעלה דבוק שהי׳ משה משא״כ  העליון ו
ה  והאלהי׳ ידבר משה וזהו ה׳ בדבר ומדבר פיו כנגד הי

׳ - : משה: של בקולו יעננו ’ י

ה .',זפרשת ' ;י ל . א ם י ר ב ד . ה

הארץ פרי:

תן ח א. צ ר\ מ א רז״ל ודרשו מחופתה וכלה מחדרו «
ולהבין תורה זו מחופתה וכלה ארון זה מחדרו. .חתן ...

ס אי בי שה.נ של ר, אמ תח:ו פ ה:  משה איכה בלשון נבאו ז
 לבדי אשא איכה ואמר בשלוותן ראה משה ישעי!,ירמיהו

ה איכה ואמר בפחזוחן אותן ראה ישעיהו ת  לזונה הי
ה קריה אמנ תן ירמיי נ או ה א  ישבה איכה ואמר בניוולן ר

א ע״ש״והענין בדד הר מאמר ידוע מוסר ע״ד הו  על הז
ר פ׳ ה עי ה עיר ודרש מעט בה ואנשים קטנ א קטנ  הי

רה ם ואס התו א וגדולה מדה מארץ ארוכה אמנ  נק׳ הי
ה ה שאשי׳ מפני קטנ א והאמת מעט ג  התור׳ להיות הו

מפני.  אשר תחזי ובה בה דכולה ברכא שהיא נק׳_עיר'
 גופו לזכך. ובמה איך- בנפשו עצות לתת ראתה לא עין

ה וקדיש ואיבריו הי ה ה׳ משכן אקרי מקדש י ר תו ה  כי,
 לזהב וכור לכסף כמצרף יה שלהבת ונר אור נק׳. והמצות

חד3 כי ה׳' לבות ובוחן פ ס;  ואהבתו יחודו בלבו ה׳ הכני
 משם קדוש שבכ׳׳מ אחר.צירוף צירוף; ויצרף לבו יתבחן

תפרדו:  השמימה ■ -הלהב בעלות ובפרט ,און פועלי כל י
 פסול׳ שכל הטבע מדרך■ כידוע גאונו והדר ה׳ פחד מפני

ה באש. בהתיכס נופלי׳ המתכו׳.מאליה'  דמלתא כללא הנ
ק עיקר.ושורש להיות ס  בשכיר להתקשר בכדי התורה ע

תזרהו,יראת וכדי א ה׳ שהתורה.  בנפשו ועצות אוצרו הי
 שאחר שלימ׳ באמונה• בה',:ויאמין בטוח לבו נכון וזהו

עה עסק היגי  הקודש אל לבא לנפשו מרגוע ימצא התור׳ ו
 דבריו ויהי׳ וחיבה גאהבה הקודש לחיבת אותו, ומכשיר

 לכאור׳ שהרי מדבש מתוקה שהתורה וכמאמר למתוק כדבש
ס ס אומר א׳ כתוב אהדדי דסתרו כתובים שני ה  תבקשנה א

 מזהב נחמדי׳ שהתור׳ אומר אחד וכתוב תבין אז כי ככסף
ק כאמרז״לשעיקרתנאי הענין אבל רב ומפז ס  צ״ל התור׳ ע

 בתור׳ ויעסוק לחכמתו קידמת יראתו שארז״לשתהא באופן
 וכשיאמין במדותיו ה׳.והדבק ואהבת התקשרו׳ שתורהו כדי

 ראשו עלי נרה בהלה נהרה עליו תופע שהתור׳ שלימ׳ באמוני
חדו אז תי ה ס ג רה עסק ע  והתקשרו׳ יחוד אל ובא התו

ח כשחר ובקע אמתי ה אותה ע״י או  מאמר וזהו האמונ
ס הפי ס עד״מ תחפשנה וכמטמוני׳ ככסף תבקשנה א אד

 ולהוציא חפירו׳ להתפיר צריך ומטמוני׳ אוצרות המחפש
ה הנ ר,ו פ ע  החול נטל כובל ע׳׳ע!בשמחה •הוא מקבל ה

 ־המטמון שימצא אמונתו. מחמת והתפירה העפר ומשא
 גודל בעצמו משער המטמון שימצא ■ואחר בחפירתו
ה א הנ  מן לעשות■ יתאוה אשר חפץ בכל לו שיגיע ה
ראה שהיא עמ״ש עליו יקבל עד״זארז״לבתחיל׳ המטמון  הי

 תורה ועול מצות עול ■עליו יקבל ואח״כ כידוע והאמונה
ע^ יחי׳ באמונתו צדיק אז כי תו רה לו ו  לזכך והמצוה התו

 לתת גמור. ויחוד בהתקשרות באלהית ולדבק חומרו
 ותאיר אור התורה כד היצה״ר עניני מכל בנפשו עצות

ראה יקדים לא אס משא״כ לו  ובתורה בה׳. והאמונה הי
רה כל חשכו יאיר שבוודאי  יישאר לא:יועילו ומצות התו
 משארז״ל:יגעתי שזהו לומר. ואפשר שהוא כמו מגושס

ה אחר כי פי׳ תאמין ומצאתי ע גי  אמונה צריך שימצא הי
ט ובלתי ימצא שבוודאי אי עה מועיל האמונה-.  וזהו היגי

ק לעולס מרז״ל  של׳׳ש שמתוך שצ״ש ובמצות בתורה יעסו
 לכן לשמה לידו שבודאי.יבא רז״ל שהבטיחו פי׳ לשמה בא
 בחפירת ■העפר כמשא ־ שהוא •השל״ש לאדס יכבד אל

 לשמה לידו יבא שמזה ■ואמונה אמת שהרי המטמוציס
 אח״כ שימצא בשביל צ״ל השל״ש עיקר ■כל באמת אבל

ה לו טוב ׳אז ימצא שבודאי ויאמין הלשמה הנ  ירמיהו ו
 עצמס מעל שפרקו וחורגנס בניוולן אותן שראה הנביא

הס האמוג׳ ואבלה ונכרתה •ומצית תורה עול  ורחקו מפי
ר בדד ישבה איכה אמר ה׳ מעל  לתורה כנוי: שהוא העי
א בדד ופי׳ כנז׳  יתידי■ ישב בדד במצורע כחד׳׳א גלמוד הו

ס כי רה מן פרשו ה קר כל התו הס עי  והתורה לבדם ו
ה שלא לבדה בה ואמר,הנביא התקשרו׳ שוס להס הי  הסי

ה מה הר כמאמר למס שהיתה מפני זה מה ועל ז  הז
 השכינה גלות עיקר אל לבו שס שלא מי התפילה בענין

 ככלבין דצותין ואמר לכלב אותו דימה חסרונו על כ״א
 לגרמיקן דעבדין חסד כו׳ מזוני לנו הב חיי לנו הב הב הב

שס וכן עבדין ה הבית בחורבן הי: הנ  למס פ׳ על אח״ל ו
סד מרעהו  שמונע ביתו בתוך רע כלב המגדל שהוא ח

ס  שמקונן וזהו למס לכלב קורין יוני בלשון שכן מביתו רעי
ה ירמיה ת  שהיו בפחזותן אותן שראה וישעיהו למס. הי

 לכן• כנז׳ ואמונה באמת לא אבל בתורה עדיין מחזיקץ
ה איכה אמר ת ה לזונה הי  התולה שהיא נאמנה קרי

ס כמו בה ומשתמש בה עוסק  לתאותו שהוא הזונה ע
 עמ״ש עליו לק^ל ונכון כראוי אישות לשוס לוקחה ואיני

עס אינו שעדיין אעפ״י תחלה  מאורו׳ ראה כלום.ולא טו
 ויחוד גמור. להתקשרות יבא שאח״כ באמונתו אבל מימיו

תי ה קרי׳ חהו אמי אמנ  ומשרע״ה אמונ׳3 להיות שצריכה נ
ס שראה ת התחילו שכבר הרגיש ואעפ״כ בשלוותם או

לחזור י



כג - פך?.הארץ:
ע טרחכס לבדי אשא איכה אמר אחור ולסוב לחזור דו ת ט רע עשות נגד טענו ק5 ובפרט ה  אעפ׳יכ הגדלות ענ
ם שישראל ארז״ל ם וסרבנים טרחני ס ה ׳ ׳ ׳ י ■ י ■ א׳ נתחייב. א

ם לי יש אמר בדין ם נו׳ ראי׳ לי יש להביא עדי א  היו ו
ם -אלקים בה׳ דבוהים נאמת טס חיי כל 'להיות צרי . ם -אצקים בה׳ דבוקים .. . טס חיי  .— צרי

 לתבירו שמוכן במה נוגע אדם ואין באמונה מעשיהם
 ■חבירו ממון בספק קשת כמטחוי להתרחק ואדרבה
 לא שאח״ג עד בארעא מהפך שהיה גידל דרב וכמעשה,

תה ליקח רצ^שניהם  מפני דרבנן ארעא ומתקרי או
רין וכמשארז״ל גזל מספק יראי׳ שהיו סו באי אמן  אדסא׳.נ

ת כו׳  דרך שואל כ״א שיהא תמונות בדיני מהראוי,להיו
ה ממנה וירחק חבירו: של הממון אולי לחכם שאלה הנ  ו

תיו שהוא בדעת מקושר משרע״השהיה בכלמדו תה׳  דעהא
א כי הו ת, ע ד ת כל כללות ה ה ולא המדו  לסבול יכול הי

 לפי בשבילכם פי׳ אנשים • לכס הבו אמר •לכן גשם לשוס
ס אבל מדריגתכם הג האדם א תנ רה עם מ  באמוג׳ התו

ק שמן ס ע רה ה רה כי גמור לדביקג׳ יבא ומצית התו  התו
ק תבלין בראתי יצה״ר; בראתי כארז״ל תבלין הוא  וירחי

ק.יצא מאמ׳ וזהו גשם אופן עניני מכל עצמו  חתן הפסו
שין החופה מחדרו,וכלה,כו׳,פי׳.הלבו  •ומעלים שחופף ו

ת ,1 ״•׳״.- ת ת אמי - , גמור:־־״׳־ יחוד ניהיה העצמי

ואחחק :,דפרשה
ק ו ס ה פ ת ת א רא  אתחזי כתרגומו ז״ל פירש״י לדעת ה

ם ז׳ להם פתח מ״ת בשעת ■ ־ ■  שקרע וכשם רקיעי
ת  יחיד שהוא וראה התחתוני׳ את קרע כך העליונים א
ה כו׳  חנון אין ופר״שי ה׳ אל ואתחנן בפסוק הלב פתח הנ
ת אלא אעפ״י מתנ ס  במעשיהם: לתלות לצדיקים להם שיש חנ

ק ע״ד הוא והענין וכי. הטובים  עמי נחמו :נחמו הפסו
א המדרש כי בכפלים ה׳ מיד לקתה כי כי  •:עיקר הו

 נחמו זהו בכפלים ונחמו ; בכפלים ולקו בכפלים חטאו
ם כמה, מבואר תשובה מהו להבין והענין נחמו  פעמי

ה וחירות ושופר בינה מקום שהוא בזוהר  הוח:.מהיות הנ
ם נק׳ ,שהקליפה והזוהר הש״ס מאמרי מכמה ידוע  חנ

ס כמארז״ל הנ ם עסקי על גי  מקומות בכמה ובזוהר חנ
ם הטע ם ,באדם מתדבקיס להיותם ו  עליו ושורים חנ

ה שוס בלתי ם על הקדושה להשראת ט הכנ  צריך האד
ף וחילא ידבקבמדותיו. אז נפש ומסירת תקי

א אוכלה־ אש הלא כי  מעצמה שורה הקליפה יישא״כ הי
ם על אד ס כי הקדושה בהעדר■ ה אד א מוכן כלי ה  הו

ם לקבל א הוא קדוש קדושה א הנ עץ ו אס לו לטהרמסיי  ו
 והחוש יקרא טמא וטמא שורה מעצמה הקליפה ח״ו לאו

ד׳ ם מעי  אעפ״י הקדש בחיבת עצמו מרגיל שאינו אד
וכמה והישר הטוב לעשות אתו ואמונתו מחייב ששכלו

אי ית״ש הבורא נגד להכניע או לעשות בידו אין סד ק ו  א
ה עליז השדר זהקליפו לב רוע כ׳׳א זה חת אינ  אותו מנ
ר כמשארז״ל או תרה בה ושנה ־ עי  נעשה אלא וכוי הו

ס; ״כר כהיתר ג רה חן האסור שיודע ה זהורשכל התו
תר כמו הדבר לו עליו.עושה השורה הקליפ׳ ^גפ״כ  הי

 ואבר מדה כל ולק זו מידיעה ר״ל אופן באיזה יודע ומי
 חל ממילא :ית״ש לשמו ומוקדש מוקטר. ■שאיט שבאדם

מאה ס מה כל ועושה שם והקליפה שם הטו שטרחטאי  כ
 כשמתבונן כלענה מרה ואחריתה הבין בלתי ופשעים ועוט׳

ה ע״י: שעש׳ מה שכל בעצמו אי ה.ו פ קלי א -איפא ה  הו
 בעצמו שנתרחק'מהשי״ת זה־ ומלבד ישורנה ותקותו.מי

ת שמטדיח אלא ט א  חיות להשפיע רבים בצמצומיס קו
ע ־ הקליפה אל רו ר: חיות מהיות כ א  הקודש מחמת ה

תדבקו־אל מהשכינה ואבר ה  ניצוצי מכניס ו הקליפה ונ
 שמטדיחין ׳אלא עוד ולא שארד׳ל וזהו הקליפה אל הקדושה

ט׳ אולט ת שתים הפ׳ ומאמר ז  חטא וזהו עמי עשו דעו
ת והנה'אחרי-שמתבונן בכפל ירושלי׳ חטא׳ תע היו ע ת מ  כ

 אל בה בא אשר בדרך ולשוב לחזור צריך בדרך ותועה
ה תשובותיו כל אבל מקום באותו וזהו הישר דרך ת מ ר  ה
ת ממוקשי לסור צ״ל ט אל מו ר ם ד  לק מדותא בכל החיי
 אל שב התבונטת ע״ר שהרי וחירות בינה התשובה נק׳

א קלקוליו ה׳ותחלת ת הו  שורה והקליפה כשכור מהתעו
 ויוצא ושב מתחרט התבוננות ע׳׳י ועכשיו ממילא עלץ,

ם: עממין לחירות.־מד ה ה ש פ לי ק ת ה ת שהם/׳מדו עו  הד
ס רו כשמתבזק שהרי שופר נק׳ ג ב ע ה ה מ ל: כ ל:  עלץ ע

קג הודו ופנה הלך ואכה הזדוני ממיס חי ר ה  הקדושה ק ב
ם וחי חיי אפר שק והלביש ה א שהוא ו ל ו ה' פ לי ק ע ה  ע״

א אן ג״כ המקדש ־ועל הקודש על ט ז  תאחזהרפלטת־ כנ
ה ומרה הי ת מלבד לו ת א ר ס ״ע1־ י הנ ה ׳ וני הנ  באמת ו

ת* לבו אל יתן כשהיד א מדרו ט ח  אשר אחרי בעצמו־ ה
א עשהו כבר תר הו ם של בלבו קשה יו  .העונשי־ מדל ■ אד

ה חטא על להיות האפשרי׳ ק בעוה״ז הן ז  בעוה״ג ■ ו
ם שהרי נותן והדק כפליים כפלי ת ס העונשין או  דפואה־ ה

תו ומירוק וחדר  המכה ומסתמא להבריאו בכדי החטא או
א מן הי ר ת מ תדו תיו ח רי מ ה רוןו ס ח ה תו עו רי ה הג א רפו  ה

א ולהט א הו פ ר ת ע המכה מן ברפואה מ לו הי הנ  ארד׳ל ו
ה :ברא באורייתא ל׳ רה ׳■ באותיות שהוא עלמא קו תו  ה

ע כהו ם מעשה שכל הזוהר חן ו  הכל ותתנולותח י האד
אס אתוון הם ס ת״ו חטא ו ת מכני תיו  ח׳׳חלכן ברע האו

תו כשמתביקעל שאח״ב בכדי א״ב בדרך הודוי נתקן  התעוו
תופס מעשיי את  כדל בעצמו החטא מרירות טדל בלבו ו

ה על וצועק מתחרט בודאי העונשק מכל כפליים שהוא מ
שעבר



 ונטול כתותיו כל כלות .עד הודוי וכל אשמתי. שענל
 אשר אחזתהו נופח לא אש המרירות מגודל כי מדותיו

 גנוחי הברה בקול כ״א ואמירה בדבור להכניסו א״א
ס וצועק ילל וילולי גנח ת  בקול יעננו והאלהיס ה' אל ס

ת מתעלים בזה כי תיו העלה שהרי הרע מן האו א.  הו
 הדבור מן למעלה שהוא הקול אל האותיות שהם הדבור

ס בדעתו ההתבוננות ומן שופר, שנק׳ וזהו  בבינה נכנ
 פשעים כל■ על וזהו האהבה שהוא החכמה אל ומשם

ה ס  מחמת אליו שהגיע השי״ת אהבת שהוא אהבה תכ
 השי״ת על רחמנותו בגודל לעצמו שקנא צבאות ה׳ קנאת

ת ומן חטאיו ע״י, צמצומו עוצם והוכרח  אל בא הרחמנו
ת בקנאו הש״י אהבת את א ס בעצמו דין ועושה ה׳ קנ  ע

חס ונעשה העונשין מכל כפליים לבו מרירות אה פנ  קנ
 אדם של בלבו מרדות יפה וזהו א׳ בשעה עולמו וקונה

 נחמו הפ׳ דברי וזהו וכו׳ עומדין שבע״ת במקום וזהו כו׳
חמה וכופל וכוי נחמו  יראת מחמת שהפ׳מדברבבע״ת הנ
 ממרירות כפל שהוא עונש יראת מחמת ולא עצמו חטא

 לשון הוא דברו כי. ירושלים לב על, דברו זהו עונשין של
 חבה לשון שקראו. אליה וקראו שלם ירא לב על קשה
 המרירות מן כי זה אל זה וקרא משתמשין שמה״ש לשון
ה נרצה כי חהו והחיבה האהבה k יבא  הוא שהיי עונ
 נעשה העון ומן כזכיות לו נעשין וזדונות מאהבה שב

 חטאתי׳ בכל כפליים ה׳ מיד לקתה ני זה כל ולמה רצון
 בכפליים השי״ת רחמנות על בלבו נתעורר השב זה שהרי

החטא  וזהו כ״כ קונו את והטריח עשהו איך בעצמו על.
 ונבזים רוח ושפלי דכאי שהם צדיקים דרך כי ואתחנן

 מאורים פי׳ שהוא הטובים מעשיהם כל עם בעיניהם
א אוכס כתר שאפי׳ ועTכ  חשקם ועיקר עיה״ע קדם הו

א הצדיק שמדת כידוע בה׳ לדבק הוא וחאותס  התהשרות הו
 כי לה׳ אור אשר הטובים מעשים לבס על שמיס ואינם
ס א גמור וגשם ית׳ מפניו הוא אונ  נר כי כנאמר הו
א שהמצוה אור ותורה מצוה  הדבה אור שהוא נר הו

 מכל ומופשט פשוט אור הוא שהתורה אור ותורה בגשמי
 העליון במקור להתדבק הצדיקים חשק וזהו הגשמים

ם ומשפילי: ממשיכים ומשם  כדרך העולמות לכל רחמי
ק העולמות כל התקשרות שהוא הצדיק  תפילתם דרך ו

 כי ומאירים הטובים מעשיהם אל לבם שמיס שאין ג״כ
ם מבקשים(ותנת אבל ב״ה א״ס נגד להם נחשב במה  חנ

 ואתה כמאמר הקליפות מחיה ב״ה שהשי״ת כמו שהוא
ת מחיה ת וז״ש כולם א ע א נ הי ת באיזה הוא אס פי׳ ה  ע
ם הכ״ד מן שהוא א כן עתי  להמשיך תפילתו דרך הו

ם מתנת בתורת רתמים  לאמר וזהו שהוא עת בכל חנ
הדבור ושורש מוצא שהוא פי׳ לאחרי׳ לאמר מלשון שהוא

^ הארץ פרי

 שהוא וכש״נ בלב אמירה שהרי הכל מן למעלה שהוא
* וזהו והדינין המדות מתבטלי׳ וממיל׳ המדות מן למעלה
סדר לעולם ’ יתפלל ואח״כ תחלה מקום של שבחו אדם י
■ בכאן כמו העליון במקור להתקשר שצריך פי׳ צרכיו ויבקש
ה שאמר ת . מוצא שהוא עבדך את להראות החילות א
מדי כסדר רחמים להמשיך ומשם דבר ושורש  גדלך ה
ר אשר החסרון מקום אל כשמגיע ואח״כ החזקה וידך ס  ח

.• מוכרח חסרון ובכל ית׳ מאתו הכל שהרי בלבו מכניס לו
 חטא איזה גרס ובודאי השי״ת של ביותר צמצום להיות

̂ ואהבת החכמה שורש אל שחוזר עד ושב ומתמרמר בלבו
 דמלתא כללא בסוף וחכמה בראש חכמה שהוא כנ״ל ה'

; הרשעים על ואפילו הברואים כל על רחמים להמשיך
ע אולי או אדם של בלב מה יודע מי כי י בתשובתו הגי

. שוס על לקטרג ולא יכול גמור צדיק שאץ מה א׳ בשעה
ם את לדון והמדע החכמ׳ מאתנו נטלה שכבר א׳  האד

ה לא זה שכל והשפעת עדים שנים ע״פ אפי׳  רק הי
ה אין וראיה עדות בלא וכש״כ הסנהדרין בזמן ̂ כ״א ז
ס צבאות לה׳ ומקנא ומע״ט עלילות ורב דעה גדול  א

* .וזהו ימצא אשר בכל כנ״ל בלבו לעצמו יקנא לקנאו׳ רוצה
* . חירות לישראל הי׳ מ״ת בשעת כי כו׳ לדעת הראת אתה
ס למעלה התשוב׳שהוא מקום שהוא ה ש מדו׳ ה ם ק  נקראי

ם ^ קוי׳^י שהוא ה׳ כי ראו אגל ומסך מפריש שהם רקיעי
 בכל השי״ת צמצום שהוא מדה״ד אלקיס הוא רחמי׳

* :וירחמהו ה׳ אל וכשישוב המעשה חטא מחמת חסרון בכל

- ;־- - נחמו שבח
ו מ ח תא אלהיכס יאמר עמי נחמו נ  על כי במדרש אי

 ירושלים חטא׳ חטא שנא׳ בכפלייס חטאו אשר ■
ה לנדה ע״כ ת ה בכל בכפלייס לקתה כו׳ הי  לק חטאתי

ם כל הרב פתח בכפלייס. נחמו  מעוני התורה את המקיי
ה מעושר לקיימה סופה  מן אלא עני לך אין ארז״ל הנ
ה שהיא הדעת ה הירא׳ דעתשהיא מבלי האמונ תונ ח ת  ה
 כלוסכ״א מגרמה לה דלית השכינ׳ שהיא עצמיות בביטול

הו באמת האמונה ה ואיהי אמת אי תעף ומזה אמונ  מס
ראה  לה דלית אחרי ממש עצמיות בביטול הפשוטה הי
ס כי כלום מגרמה ה זו ג א האמונ  באמיתתו האמונתו הי

ראה ומן לעני תפילה כמאמר עני השכינה נקר׳ לכן  הי
ם זו ת כל מסתעפי ת היראו ק התחתונו  משכהו אח״ל ל

רה שהיא באמת הדבקות שהוא לבה״מ תו  יקרא וא״ל ה
ה שהיא ק״ש תה יום לו יזכור וא״ל האמונ  שהיא המי

ראה ה הי תונ ח ת ת כל כלל שהנה ה ס שבעולם היראו  ה
ה ע״י  ומתיר׳ וקיומו חיותו שהוא דבר באותו האמונ

כאדם' חיותו בענץ מאוד ומתדבק חיותו העדר מפני.
שמתחזק
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כד . הארץ פרי :
ת שמתחזק ה דבר מאיזה יראתו מפני בו ודבק בחבי הנ ם שני שיעור ו שהיא מתט של כחודה לי פתחו ואמרו פתחי
ר הזה הדביקות ק ראה דלית מחמת מעוני הוא שהרי עוני נ לנו אין היראה ובלתי אהבה לגבי נקודה הי

ם זו מדה אבל הזה הדביקות ע״י כ״א כלוס מגרמה לה ושייכות ודביקות אחיזה וערך יחוס שוס התחתוני
ת שבכל במדותיו הדבק כלל שהוא מאד יסגא ואחריתה מצער ראשיתה כ״א אינה א הנ ס תג דו מ קבועים הגיף ה

ת כמאמר האהבה ס3 לקיימה סופה וזהו בסופה והב . א במדות יתעוהו שלא להפסד קרוב לק בהם ותלויים ה
ך להנאת ימשכהו בהם עצמו בהתעוררות בביטול הדביקות דרך וכן והאהבה התסד שהוא מעושר ט כמבואר ה

ת והוא עצמיות ראה משא״כ דחילו בלא הרחימו על בזוהר קשה אהבה כמות ועזה גמור אחדו שהיא הי
ם כפרידת .פרידתם ס היראות שכל ואחרי. החיי אפשר ידה על השלימה היראה ואחרי לגוף שוברו הפסד מפני ה

ם פרידת קושי א היראה כי מדותיו בכל להדבק והדביקות האהבה נגד כולםבטלים לכן החיי השכינה השראת הי
ם שהוא ס פרידת הוא ופרידתו עלמו החיי עליו נקר. ה׳ שם כי און פועלי כל יתפרדו ומשם ע״ע לק התיי
הדביקות אל היראה מפני חיל אל מחיל וילך ממנו ויראו שיהיה עוני וכל מעוני התורה את לקיים העצה ארז״ל

תה יום להזכיר החצונית היראה מפני• אפי׳ .קובה״וש זהו,יחוד השמחה תשיגהו אשר עד והאהבה שהרי המי
א אמונה עכ״פ ה וזהו לקיימה וסופה באמת אמונ׳דבוק וכל הי הי ר עקב שמחה לשון שהוא ו ק כמאמ׳ היראה נ

ה עקב ב׳ להם שהיה חטא׳ חטא וזהו הדביקו׳ מפני מעושר ה פי׳ וזהו יראה ענו שמשיגהו השמחה עקב והי
ע״כ האהבה חסרונות ראה. הי תה לנדה ו ת יחוד לשון פירש הוא השמעון והיי־אה ;העקב מן נד שהוא הי א

ע שענין היראה שהיא א ונד הנ ת פי׳ המשפטי׳ הוא שלבדו הבדידות הו ת׳ מא׳ השכינ׳ נק׳ א ר הדעת ע שהוא ו
ה גלמודה קורין לנדה שכן רז״ל.. כמאמר הנ ם ו א השכינה כי נקר׳משפט דביקותהמדות האד הי ש ס קי חו ר ק נ
ה ולתאוותו להנאתו להשתמש ומדותיו תאוותו באומ׳ המגושם וקב״ה שכינה יחוד את.המשפטי׳ .תשמעון וזהו האמונ

אלא ברית כורתת אשה אין כמאמ׳ אותם ועשיתם ושמרתם ודביקות שורש שוס להם ואק מדותיו מקיף גופו חומר הרי
ס‘ חו ת שורש אל וי ה ומדותיו שבעול׳ המדו מ תה שעושה למי כלואים ה תה ובנין הקמתה ענין והוא כלי או ומן הקמ

תעשה הנקודה מן קומתה בנין העשייה אל יבא השמירה כרות נפשס אוות וכל וגלמוד בדד גופו במאסר ואסורי׳
 לכן השורש מן וסומך עוזר להם.. ואין משרשס ?כרתון

ס ם כלים ה ת ונפסדי תו א:כרי  איכה וזהו .הנפש שהו
ם באלהיס הדבק מה.שא״כ ישבה.בדר  מדותיו בכל חיי

א הרי ס יחד הו  די לא ית׳ מדותיו ע״פ הברואים כל ע
מוליך לילך שרוצה בדרך כי אף אלא למו עוזרים שכולם

.ודרק שלימה קומה :

...׳ ״ עקב מפרשת עוד , :̂ '
ל כ  ה׳ מה שנאמר שמיס מיראת חון שמיס בידי ה

ק וכו׳ ללכת'בדרכיו ה׳ ליראה כ־׳א ממך שואל ו
 של אוצרות אלא בעולמו להקב״ה לו אין אמר.רשב״י הנמשך א׳ גוף כדרך כנז׳ מדותיו ע״פ הברואיס כל את
ח שמה והי׳ אשר אל ם כל יחד הולכי׳ ללכת הרו א ה׳ יראת שנאמר בלבד שמיס יראת האברי  הטוב :אוצרו הי

ת היותו ואחרי ס במדותיו גמור אחדו ת מאן הזוהר מאמר דרך שהוא ואמ׳ צגאיו וכל ה׳ ע ראה בי׳ דאי  לית י
ם כולם הרי רצונו עושי הגי מה כפל וזהו ידו על מתנ ח  ביראה מדבר שהזוהר במ״א ופירשנו, כלל חוסר,. לי׳ הנ

ראת שהוא העולמות בריאת לכל וקודמת השרשית ̂ ביראת מושל צדיק ועי״ז יתב׳באהוי״ר בו ,הדביקות שהוא.  ה׳ י
מה לשון שהוא כרצונו העולס להנהיג אלקי׳, ח  הטבע דרך היפך שהוא מה גמור. הדביקות שהוא לחייס * כמאמר נ

ס ולא ח ס נ ס לשון וכל אלהי ח א נ ת שארי • להתנהג שמתנחס הו ראו ת מסוד כידוע הדביקות שהסהעדר הי  החיו
ר בדרך ח ת עשה כי .ל וינחם כמא׳ א ס א אד ראה שמדרך ושוב רצוא כפי׳ ה  כמאמ׳ מעט אחור לסוג הי
תס ז״ל רש״י, ה. על ה׳ שסוינ ע ר אד פי׳. בחילה ואסלדה כפל נחמו נחמו וזהו ה  בגק יראה ואפי׳ ידו הסולד כ
ת ח פני א ״י כי- ״ ס ע ת ראה שהיא א הו כמאמ׳ מפניו הי ראת שהוא עלמין דכל ושרשא עיקרא ושליט רב דאי  י

ס בלא מלך. אין אהבה מפני והשנית ע ס העולמר ומכל ממנו שגדול מי מפני בושת והו׳ ית׳ אותו ה העדר זה ג
ת כמאמ׳ אלהיכ׳ יאמר פי׳ לחיים ט יראת אבל ־ הבושה דרך שכן. מעט הדביקות האמירך וה׳ האמרת ה׳ א
. . :אהבה לשון שהוא . . . : : תר הדביקות הו׳ ' : ת וכל האהבו׳ מכל גבוה היו ח מ והוא ה

ח ע י / ר מטין בשכינה כשמתלבש . . _ * ח ת עצמו ו ית׳ אליו מרכבה היו
*י . ׳ : ; ת׳ שמקבל מה בכל , ת אפשרות ההשגות מן מאתו.י הדקו

ה תשמעון. עקב ת ז״לכיט רבותינו הנ ראה א הס הי ת מוצאות ו תיו ולובש צורה שפושט המחשבים האו
ת בשם ך .;•־ א • וזהלצי״ב החיצוני׳ מפתחו הו מוצא שורש בתתילת ובהסתכלותו יחשה. לא תמיד צורה ארז״ל :ו

השגתו



r'j®הארץ׳ פרי־
 והוא המשפיע ית׳ להיותו מפניו ית״וננהל מאתו השגתו
ץ והוא נבהלים המקבלים כל דרך שק המקבל  טולס3 ענ

 זו הירא׳ וא״כ נמשפיעיס ונכלליס בעצמם שמתבטליס
א  גבוה והוא ב״ה בא״ס נכלל שהוא הגמו׳ הדביקות הי
ת מכל  זו שיראה ה' יראת חכמה ראשית כמאמ׳ המדו
א מה למדי^ ראשית הי  מן ומופשט למעלה שהוא החכ

ת תיו ה המחשבי׳ אפי׳ כלל או א ר  שמים יראת נקראת זו ד
א יראה שתעת כידוע מדות שני יחוד שהוא  א׳ תיב׳ הי

ה ולמעלה היראה המשפיע שהוא שמיס ממנ  מלכות נק׳ ו
ע ח  ממנה הגבוה מפני אאי׳כ יראה לשוס שא״א מפני כי

ס בלא מלך אין וזהו המקבל הוא והיראה  הוא ומלכות ע
ההנהגה הנה משלה בכל ומלכותו ממאמר כידוע .  אדם ו

ת שיש א ר  עצמו כל בהתבטל ית׳ בו ינכלל כנז׳ שמיס נו.י
 לעשות בידו המחשבה מאותיות למעלה ונשאר וחיותו

ת כל שתנו ס הה סי ס העולמות כל שהרי ונפלאות ני  ה
1T5 נק׳ כזה ואלס הכל ובידו ית״ש בו נכלל הוא שהרי 

ה בעל הוא שהרי־ דמטרוניח׳ בעלה הג הנ  העולמות כל של ה
 הכל וזהו כלל חוסר לי׳ לית יראה ביה דאית מאן וזהו
ק שמיס בידי  שמים יראת בו שיש מי פי׳ ימיס מיראת ח
ח הכל ה וז״ש אלקיס ביראת מושל צדיק כמאח׳ בי  ה׳ מ

 ההתגלות התחלת שכל הזוהר מאמ' כידוע מעמך שואל
 התחלת קודס משא״כ זה מה לשאלה דקיימא הוא

מ׳ ההתגלות  שהיא כמבואר וזהו כלל לשאלה דלא,קיי
ראה  ע״ד ליראה ב״א וזהו ההתגלות תחלת השרשית הי

א כ״  אוצרות אלא בעולמו להב״ה אין וזהו וגו׳ לבינה הפ׳
ראה של ט שכבר מפני בלבד י ראה אחר נשארכלוס אי  הי

א אם  הכל ותכלית הכל שהוא:תחלת כאן הכל כאן הו
ת חהו עוד נשמר ומה ית׳ בו בהתכללותו ה מי  חדל ת

ס ר מ תא מלתא יראה אטו ^ טי א זו  לגבי אין ואמרו הו
א זוטרתי מלתא משה  פי׳ הדור צדיק שהוא משה ופי׳ הי
השפלי׳ עד העליון השורש מן העולמות כל המקשר צדיק

ל שאלת  בשביל עשר לו והשיב תעשר עשר ע״פ לד׳י ד
 אין והשיב לקב״ה לנסויי שרי ומי והקשה :שתתעשר

א והענק וכו׳ בזאת נא ובחנוני כנאמ׳  ז״ל אמרס ע״ד ש
 גמור צדיק rה בני שיחיו בשביל לצדקה זו סלע האומר

 הענין אבל גמור צדיק עוד יהי׳ למה עצומה והקושיא
ס הוא ר מ א ד  שאני'צדיק ע״מ האשה את המקדש דל ע״

 התמי׳ אשר בלבו תשובה הרהר שמא מקודשת ה״ז גמור
 לשוב לבו בכל צ׳׳ל התשובה שהרי לאלהי׳- וגדולה רבה

 אפשרי הדבר ואיך עשותס על להתחרט שבידו מעבירות
 עד והורגל האהוב את לשנוא ממעשיו לשוב אחד ברגע
ה  לאהוב ובהיפוך שהוא מה והתאוו׳ העבירות שהס הנ
ה עד. שנא אשר ומצותיו הש״י את  במעשיהם הורגל ולא הנ

ת ומעשה אלהיס עשה זלע״ז את שהרי  וגשמיות התאוו
ס עבירות ושארי  האדם אשר וקליפה אתרא מסטרא ה

 להש״י ומתנגד וס״א ממש קליפה הוא אחריה׳ בהמשכו
ק אליו ולשוב לאהבו להתהפך יכול הטבע דרך ובאיזה  ו

 תיכס ידיו בשתי להבע״ת מקבל שהב״ה הענין הוא מה
ח אשר אחרי ומיד ס מעשיו את הני  עוד מלעשותם הרעי
 מדרך אשר כבר שעשה מה על בעולם טצדקי שוס בלי

ת והכעיס שהמרה לחבירו■■ אדס בין הטבע  תבירו א
ח ואח״כ לאלפי׳  יחשוב לא זה בשביל וכי מעשותה הני

ם א״ל.בהרבות שעבר מה ויגלגל-עלץ  חשא״ע פיוסי
רייתא הבע״ת  3אב די לעולס החטא ועזיבת בחרט׳ דאו
הר בש״ס כמשארז״ל הוא הענין מו  נבראם התשובה כי ו
 קטרוג מפני העולם נברא ובה העולם בריאת קודם

את על המלאכי׳  קמך לארגו הוא זמץ ואמרו האדם ברי
 שאס בה העולם שיברא התשובה באה קמךלכן ולמחטי׳

ה יקבלו מיד. ישוב הי  הע(:ק הבנת בלתי ׳ שיהי׳ איך י
 נמצא התשובה במדת נברא שהעול׳ שמענו עכ״פ לעומקו
 בריאת בכל .תקוע התשובה שכת ־עכ״פ ממילא מוכרח
קטן עולס שהוא האדס בתוך ועיקר כן וכמו העולם

ם ם .וע״י התחתוני  כח שהרי ית׳ מאתו המשתלשלים העולמות מכל כלול מלתא לגבי׳ העולמות כל מתנהגי
א שהרי - הוא זוטרתא ם בכל ולכן בנפעל הפועל חהו דמטרוניתא בעלה ־ נק׳ הו ת אשר מקו א ס אד ה צ- מ נפשו י

ל הקליפ׳ בעומק אפילו לו ויש זהב כלי ממנו מבקשי משל חז״ל שהביאו המשל התשובה איך א״ע כשיזכור ד
מה ׳ כי שמיס בידי הכל יאמר אז וכר לו דו י ד ם ה ם ק וכמו עמה נברא והעולם לעולם קדחה נקראי ד א נמצא ה

ק שנושא •מה ו נ ת הפעולות כל ופועל בהם ו הגו ההנ ם כל על ו אס בו תקוע התשובה שכת פני בעצמו יעורר ו
ס כדק־ די ש הי p וז n א בעצמה שהיא שמיס מיראת אל,שורשה ולהמשיך אליו להתקשר התשובה־ כת את הי

• -״-־־ . ה ־ .־ - הג הנ א ומדותיו וטבעו בריאתו שורש שהיא - ■־ :כנדל והשעל ה הי אליו קודמת .ו
■‘■”■ א י ׳ * ' תהפך ממילא . ־; ̂ ' נתעלה שהרי והרגלו ׳ מטבעו וישתנה י

ח r..• : ״ ־ ^ / ר ח ע א עי למעלה ■ • ־ • ר טנ ה כל ובריאת בריאתו שורש אל ונעתק מ
ל מאמרם ר שותק לכסות עפר לו שאין מי ד נ  כמאמר השי״ת מן וסופי שתחילתו נמצא כולם העולמות ד

ה. .זהב \ ג. ס כ מ ה פ׳3 פתת1: ו א תן אנכי ר תו לטהר הבא כו׳-את נו או עין ת רק מסיי ררו האלם. ק צ״ל ההתעו
ה ד הנ מעשיו אעשות ומנית עליק בכת ומתקשר שמתעורר ואחר מאמרז״ל ־ לבאר צריך .ובתתלה ,ס׳ משמעו אשר .

ם .׳^ג:׳ הקודמי



כה הארץ פרי‘ .
ם מקור שם כי בעליה תחי׳ 'עליו וקדושת׳ ה3התשו מדת עליו חל ע׳׳י הקודמים  י׳ ק ני3 שיחתי חהו החיי

א י׳ כי התשובה במדות תלוי ההשתנו׳ שעגין כידוע לטוב וישנהו גמור צדיק הוא בודאי וא״כ הכל מקור חכמה הי
א נורא כי להושיע לה׳ מעצור אין כי  אל שובה וזה הו

 וזהו אתכם לסייע אליכם ואשובה שבכם התשובה בכח
 חיות בכל חקוע שבכם התשובה שכח ושוב רצוא והחיות
 שמגיע ואחר מלא עולם שהוא באדם ומכ״ש הקודש
 והמדו׳ העולמות בריאת וקודם למעלה התשובה במעלת

 שנולד כקטן שהבע״ת וזהו הוא נולד שעכשיו הוא ממיל׳
ם את אלהיס ברא כאשר ישרה בתולדה דמי  ישר האד
 ע׳׳ע להמשיך ובמצות בחורה גדול כלל זה ודבר הארץ על

 חיים מים ולשאוב בקדושתה ולהתקדש מצוה אותה קדושת
ק בלבו שיראה באופן כליו אל ת ענ  ג״כ עצמו הוא היו

רה מן כלול  במצוה לעורר רק צריך ואין והמצות התו
 העליון בכח בה ולהתקשר בעצמו התקוע מצוה אותה כח

 ט המצוה אותה מעשה בפועל יתפעל אז או שורשם
מה אלהים מעשה משא״כ ' באחדות הכל את המיחד ה

א גמור צדיק תוני׳ העולמו׳עליוני המקשר הו תח עסה
 אותו שהוא דייקא בשביל שתתעשר בשביל עשר וזהו
 בעצמו הוא גם שמתעשר זו מצוה כת בעצמו התקוע שביל

 התחלה שורש שהוא הברכות ממקור מתברך וממילא
ה א״כ עליונה ברכה שהוא השביל ומוצא ס מנ ה; נ  אי

 מתיי ׳המלך תיי להמשיך :כוונתו שכל רק כלל להקב״ה
ס צדיק לראש וברכות העולמים עי׳׳ו־ שבודאי שיודע הג

ס ויתברך יתעשר  רק כוונתו אס בכך מה בודאי הוא ג
ם בחי להתדבק ס ואולם החיי  שהמצוה כפשוטה האמונה ג

תוספת יחוד גורס  מצות ועושה למטה מלמעלה ברכה ו
ה תינ  פעולתו פועל ט3 שיחי או שיתעשר כדי־ רק הנ

 מעורר המעשה שגורס כ״כ חזקה שאמונתו אחרי אמת
ת באמונה ק וזהו החיו ד מצוה ושכר יחיה באמונתו צ

___________. . שייחור בכדי עוד ונוסף מפזר ליתן שמתאוה כיון מצוה .
ט ראה וזהו פעמים מאה ויתן איש יהולל שכלו לפי ותשובה ומע״ט מצות עושה כשאדם י אנ א ראה פ  חכמה הו

סד רע ו ה לא הקב״ה שאלמלא משתולל מ ה ראה ולבי מאמ׳3 בהעתקה הי מ מה ה כי ופי׳ חכ א אנ בינה הז
ק נק׳ אין כח״ב שג״ר כידוע כנ״ל משא״כ ג״כ במעשיו.הטובים ומתגשם לו יכול אינו נ הה אני ו א ו וזהו כתר הו
ם לפניכם נותן כח אותו במעשה מעורר כ״א כלוס עושה האדם שאין א שהיום פי' היו שהוא אנכי שהוא ההו

א שנברא התשובה אזי המצוה או התורה א הביכה ■ ידה על הו הו ה התשובה ה ת ולפני קודס הנ ח מ  ימי וז׳ ה
ה בה ומתקשר ^ ה במעלה הוא ו היוסנכלליןהברכות ובאותו רבים לשון לפניכם וז״ש הבנק שורשו מקוס אל ז

ה מתערץ דינין כי וקללות הברכה את ה׳ צוה שם כי מתברך ומשם חיותו ומקום ת וזהו מינ אשר הברכה א
ס ומקוה יוס נקר׳ שהוא המקדש הוא האשר כי קדשנו אשר מכוונת כידוע תשמעו המלך חיי העליונ׳ ' בריכה מי
א התשובה כי תשמעו וזהו בשב-ועו׳ משא״פ המלך בחיי כנודר שארז״ל בנדרי׳ כידוע ם הו כמאמר השמיעה מקו
ע שהוא ב מ ל אח״כ ואמר נפשיכס ותתי שמעו ושרשו בעיקרו מתקשר ומזה :עצמו במלך כ אלהיכס ה' מצות א

בענק בשרשם ומקושרי׳ מיוחדים שהמדות מקוס שהוא תקוע והתשובה התורה כחות שכל שמאמין לאמונה הלא
 בברכה הכוונ׳ וכענין ממ״א כידוע לזה לצוות מל׳ מצות ונשמתו ורוחו בראם א׳ ואל העולם בריאת ובכל בעצמו

סידרא וכר וציונו במצותיו תשיב אלי ישראל תשוב אס כמאמ׳ כחו בכל יאסוף אליו א דקרא ו ת הו הוא הברכה א
ה בסדר הברכה המשכת צדיק ה״ז בני שיחיו בשביל לצדקה זו סלע האומר חהו וכר מצות אל תשמעו אשר ז

ה האמין כי גמור  :ה׳ מצות אל עצמיכס שתמשיכו תשמעו אשר הפ׳ וע״ד שמדת ומאמין • צדקה לו ויחשבה ב
, , ■ : , • : : ■ שהיא דל אל למשכיל למעלה ושורש כח בה יש הצדקה

ד ק שנ ה ע כ ש את מצדק אתנטילת כד צדקה ה ד ואתקרי ו ה ע ש ר פ ו מ ̂ ז
ק נקר׳ וסלע דחכמה מסטרא הצדק אבן ' סלע וזהו א f'' ’ י  v' : . .  i: .

ה יחוד שהזא כידוע לצדק׳ ע ה במצוה כח שיש ומאמין קג״ א תן אנכי ל ס לפניכם נו ת וקללה ברכה היו א
רה כי לק חיות להמשיך זו ס והמצות התו ק לשק הרב דקדק כר, הברכה העולמות חיי ה ו כמו שהוא נ

תן גשמי דבר עמה להתקשר בה רוצה מצוהזו: בעשותו ועתה כנז״ל ס ^ מיל הני י לזה הרב והקדי י ג הבעל ד
 העולמי׳ חיי למקום העול׳ בריאת המדו׳וקודס מן למעלה
 השביל הוא בשורשה ומתקשר שעולה הכבושה והדרך
 בשביל וזהו העולמות כל אל נשפעיס שהחיות הרבים

ע שיתיו דו כי נקר׳ הבנק ימי ז׳ - והמדות שהעולמות בני'

 שבתוד הגשמיים היעודי׳ כל על■ שהקשה הקודש עבודת
ס כמו ם גשמיכם ונתתי תלכו בחוקותי א  אשר בעת

ה א המצות שנר כל וכי רבה התמי  ואמר הגשמיות זה הו
ר בעל פ ס ה הזכירה שלא הנ״ל ה ל תו ם ה די עו דרך הי

ה דרך כ״א שכר התבוננות מקום שהיא בינה התשובה נקרא ועש״כ י״ה בן הג ה שממילא הנ הי  בתוקותי אס כמו ק י
א התבוננות וע״י מאמ׳3 כמבואר החכמה ההשתנות הו א מצוה השכר תלכו ו ת : והדביקות מצוה הו חני אבל הרו ■ויי

הגשמים
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V הארץ פרי ■ ,
ם לתחיית מצפים אנו יהי׳ שטדאי גשמיכם ונתתי כן ויהי ימשך ממילא הגשמי׳ כל ולא 3״3 לעתיד שיהיה המתי

ענין מה תמוה ולכאורה הרשעים. כן לא כי זוכה אדם אמור זה אין ל3א אלהות חיות3 דנוק היותו אחר כן
ה לשכר הנ הלא ו3 הגשמי והלבשת הגשמי הגוף התחדש3 השמחה שהוא מים בריכת לשון הוא ברכה ולשון ענין ו

 ענין שהוא בגשמית ברכות רוב אבל והשפעה הנביעה
 המותרי׳ בדברים אפילו בגשמית חפצו ומלוי התפשטות

ה מאוד מאוס הוא ת דהנ  וצואה טיט ע״ש נק׳ התאו
 מטיט גרוע יותר א1ן הוא השם מן ולא דבר כל ולכלוך
 והפסד הכליון הוא סרחון ענין שכל וסרחון וצואה

ת כל וכן להסריח מתחיל הראשון מהויתו  גשמית התאו
 והפסד הכליון שהוא הסרחון הוא תולדתו בעצמו שמוליד
 אדם שצואת וכמו ית׳ ה׳ אהבת שהוא הראשון מהויתו

 דוקא ק״ש בהרחקת • כמבואר מכולם יותר מסרחת
 שלפי ענינו וזהו ועופות בהמות של ולא אדם מצואת
ת אחר מפלתו גדולתו ם היו לכן כולם על העולה האד

 אבל מעתה.בגוף גוף בלי עליונים בעולמות אז לו טוב
 לבורא הגוף עבודת שמתת מגודל כדברינו הוא האמת

 לאכול וכי לא״י ליכנס משה שביקש וזהו קץ אין ית״ש
 בארץ התלויות המצות לקיים .אלא צריך הוא מפרי׳
הנה בגוף. בעודו ת ענייני ו  בגשמיות והמדות התאוו
 בדיני והיראה בפו״ר האהבה כמו מצוה לשם שהמה
 לקח אשר באדם מתנות המה המחויב לדון נפשות

ר בקבלת העליוני׳ משרים משרע״ה תו  בזוהר כמבואר ה
אף לא שבלא״ה  תרצח לא וכן משמע אשתו עס אפי* תנ

ת הוא מצוה שלשס מה אבל  התאווה אותה של החיו
וזהו משלהם העליונים שרים ואדום ישמעאל שויתרו.

סד הפ שבוודא הנ״ל תמיהתו על הרשע בלעם של עינו שניסמת רמא מאיגרא להיפוך מהיפוך הוא שבו והכליון ה
מה הגוף להנאת הגשמיו׳ תאוות מותר הסרחון גודל כן ההפסד גודל ולפ״ע עמיקתא לבירא לכלוך סרחון ה
ת גמלוי ועד״ז ב״ח בשארי משא״כ מה אבל בו מואס ב״ה השי״ת לו במותר אפי׳ וצוא' ההפסד שהוא התאו
ומאיר מסתכל הש״ית בודאי מצוה לצורךהגוףולשם שהוא ית׳ מאהבתו להיפוך מהיפוך חרוץ וכליון גדול היותר
ת אהבת אל א״ס שהוא ומאיר מתי׳_ ניצוץ ואותו ית׳ לכבודו כוונתו בהכניס בו אין בודאי ליצלן רחמנא התאו
ת הוא חסד לשון שכל וזהו ומיאוס הסרחון גודל אל ערך ר כענין הכל א כל את דוחה קטן אור ניצוץ שהוא הנ

א חסד עריות פ׳3 כמאמ׳ ומיאוס חרפה בכל ההסתכלות אפשריות וגורס התדר מן החושך ופי׳ ונכרתו הו
סד מבנין כי תיסודא לשון ח ם ה ת מסתעפי מעשה ע״י בדבר המסתעף הברכה ענין וזהו החדר. וזהו התאו
דווקא ולא המעשר מן הברכה כענין שבתוכו המצוה שהאלהות בתוכחה האמור אתכם נפשי וגעלה ענין

ת שהם בהפסדו מואס גידיו שס״ה כמו שס״ה שהמה בל״ת אפי׳ אלא במ״ע שמואס כאדם ז״ל והעבירו׳ התאו
ת ועד״ז והפסדו ממנו היוצא בסרחון שהס במצות מחיות אור המשכה שהוא נגיד נהר ע״ש בלעס של עינו נסמי
ת ומספר שאמר על הרשע אף לא במצות בטנו פרי מתברך וכן הנשמה אברי רביעותיהן ישראל רובע א תנ

כ״א בהתפשטותו הגשמיות ע״ש נקרא הברכה אין אבל יסתכל קדושי׳ ומשרתיו קדוש שהוא מי אמר ישראל של
ה ענין שהוא זה בדבר ת ניצוץ אין באמת אבצ והמיאוס התאו נ הוא הגשמיות בתוך שמכניס .ית׳ כבודו טו
כי ברכה ואיהי ברוך איהו הזוהר כמאמר ברכה הנק׳ א״א גמירא עד הגשמית מכל שהפרישות כדבריו הענין
ס כתיב בהם וחי שהרי  וקדוש טהור יהי׳ בודאי אמנם א
ה הי ה לא אעפ״כ השרת כמלאכי י תנ  למלאכי תורה נ

א וכל מכל שהפרישו׳ השרת  והגבור׳ ההסתלקו׳ ענין הו
ס כי בו מתקיים העולם שאין, הדין ומדת  שתוף ע״י א

המכריע צדק ומאזני המשקל שהוא למדה״ד מדה״ר

 ראה וזהו והראיה ו3 ית׳ בהסתכלותו גורס הכוונה
 יתברך אחדותו שהוא אלהיך ה׳ אנכי ענין שהוא אנכי

 זו וראיה הסתכלות ית׳ שמו ליחוד בכ״ד ע״ע להמשיך
 מעשה על הברכה ואין וכו׳ ברכה לפניכם הנותן הוא

ה׳ מצות אל תשמעון אשר הברכה את כ״א הגשמיות.
ומוראכם פי׳ זהו ואפ״ל דעהו דרכיך בכל ענין שהוא ה׳ לדעת מדותיו עניני וכל רגליו מעגל פלס בינתיס

ה וחתכם והמותר לבדו לה׳ בלתי בוראו לכבוד מעשיו וכל דרכיו בכל הי ת כל על י רן חי א שבאדם ה׳ יראת כי ה
 מחיה הוא הרי מעשהו בתוך הבורא בהכניס כי יתרם
ה ואתה כמאמר הדבר  יכלה לא ובודאי כולס את מחי

ח ולא יפסיד ולא סרי ס כי כלל תאוה נק׳ ואינו י  מצוה א
 בשפלים אפילו האמיתי הדכיקות שהוא צוותא לשון

 רצונו ונעשה שאמר לה׳ נחוח ריח וגשמים התתתוכיס
ת׳ גדול׳ היותר השמתה והיא  לשמחת קץ ואין לפניו.י

תד הגשמים עבודת שהרי לזה והראי׳ הרוחני׳ כל על י

ת כל על שפע ההשפעה היא ת חי א :ה
, J, ■ י

■ ץ. : שופטים פרשת
 הוא מי וסדרו משוח.מלחמה באזהרת רז״ל מאמ׳
טע אשר בנה אשר  האיש מי ואח״כ ארס אשר. נ

ה בתחלה ל״א תורה למדה ואח״ל כו׳ הירא מ כו׳ בית י
כסדר



V . ■ ■ / פרי
 פתח 'דו3ש מעבירות הירא אח״ל וכר הירא ועל כסדר

הנה לשבטיך עד וכר ושוטרים שופטיס בפרש׳ הרב  ע׳׳ד ו
ם על ותמיהתם •ז״ל מאמרם  באמרס הראשונים חסידי

ה נזיקין' כסלר תנויי כולי יהודא 3דר שני3 דאלו  ואי הו
 מתיבתא תנינןי״ג ואנן מטרא אתי מסאני חד שליף הוה

 קדושת על מסרינפשייהו הוו ראשונים ומשני וכר בעוקצין
ה מאמר לבאר ובכדי ה׳  הגר.שבא מאמר לבאר נקדים ז

 על כולה התורה כל שילמדהו ע״מ הלל לפני להתגייר
 זהענין תעביד לא לחברך לך דסני מה ולימדו א׳ רגל
 העמדה לו שיהי׳ בהצדקו חפץ להתגייר א3ש שהגר הוא

 הנופל יפול לא חזקה אמונה איזה שהיא באחת וקיום
ה כי ועולה מטפם להיות יתחזק ואדרבה ממנה  האמונ
ק רגלו נק׳ חזקה ת נ  יראתו ומפני במ״א כמבואר תח

 ומאורעים נסיונות ע״י לפעמים' מטה' מטה ירד שלא
ה כזאת לו והשיב זאת בקש  שום שאין דמלתא כללא הנ

ס אפשרות פ א ת' ל ח ת  לא אם ית׳ עבודתו של קצהו ה
 ית׳ בו אמונתו נקודת שמיעט פי׳ אומן אמוני באמונתו

 לראות ועיני׳ לדעת לב לו הנותן הוא כי ית׳ מאתו ג״כ
אזני  כו׳ הביטו והעורים שמעו התרשי׳ כמאמר לשמוע ו
 חוץ שמים בידי הכל ארז״ל ואם וכו בשר לב לכם ונתתי

 לבד דלתתא אתערותא על רק אמרו לא שמים מיראת
 דברכתא' משו׳ דלעילא' אתערותא עליו לחול שיוכל בכדי

 מה אליהו כמאמר ריקניים אתר על שריא לא דלעילא
 לו יכול לא עוזרו הקב״ה אלמלא אגל כוי בבית לך יש

 כוי לכס אפתח ואני מחט של כחודו לי פתחו וכמאמר
ם השמים ארובות דלתתא באתערותא כי  בפרץ נפתחי

 לפוס חד ■ כל האהבה את לכבות יוכלו לא רבים מים
ם משוא וכי וא״ת אפי*שוין כל ולאו דליה שיעורא  יש פני

ס הן בדבור  וכבשי׳ ממך ומכוסה מיפלא שהוא הדברי׳ ה
ם בני רוח יודע מי דרחמנא כבשא בהדי ללבושך  האד

 למטה' היורד ובהמה האדם ורוח כנשר קל למעל׳ העולי׳ ,
קי ע״ ל הקליפו׳ נ  וחטאתך לו גרמו שעונך אולי או ד

ת מפני ממנו הטוב מנעו  ומעורבי׳ ערבי׳ ישראל צל היו
ת רובי קן בשורשם ממש א׳ נפש סיונו  מסיבות והוא הנ

ת תדק ואל מתהפך  אולי או למקומו שתגיע עד חבירך א
ה לא גמור צדיק אפי׳ עומד שהוא במקום  לעמוד יכול הי

 למה וא״ת ממנו יותר הרבה רע רק והי׳ באמונתו
 כבשא אלו ונסיונו׳ הקליפו׳ למקום פניו מעל ה׳ השליכו

א •דרחמנא חצה הו ס אלהותו בהתגלות ו  ולקדש' שס ג
ה משא״כ הקליפות שהם ברבים שמו ת  אלהיך ה׳ כן לא א

ץ. ם לך נתן ע  ושורש עיקר פניו על ויראתו אהבתו רחמי
 וחשבון מעשה שוס לעשו׳ בעצמו הל/דס ביכולת שאין הכל

הבורא ית׳ כ״אע״י ית׳ ה׳ בדרכי ולהדבק ומע״ט מצות

כו . - ־ הארץ
 לא יאמר כה ואם פניו על ויראתו אהבתו האש מאורי
 וכי עצמו לקדש לו יועילו לא נביות אילי כל בך חפצתי

ל  ובאיזה לו יפעל מה יצדק אל;אם עם גבר מה'יועי
 רחמיו כ״א זה אין ודביקתו ה׳ קדושת עליו תחול אופן

סד ה׳ ולך כמאמ׳ אל וחסד, מעשיו כל על ■ תה כי ח  א
 כ׳׳א לאלהיס העבודה תכון לא לכן כמעשהו לאיש תשלם ־

 ערך מיעוט זכרון והסתכלו׳ מקום של שבחו סדור אחרי *
 עכור גשם מחומר קרוץ האדם איך שפלותו ועומק עצמו
,ובלבו ישמע לא ובאזניו יראה לא בעיניו האדמה מן עפר

טע היום עשה אלהים כ״א יבין לא  ישמע הלא אוזן הנו
 כ״א לדבר בפיו כתו ואין וכו׳ יביט ־הלא עין יוצר אם

ח שפתי אדני כמאמ׳ ה׳ בדבר ת ס תפ  יראתו גס אהבתו ג
ס האוהב הוא מי כי זו ה׳ הלא א  המתפשט ה׳ תי לא ׳

א ומה לה׳ אוהב מי ואת בנפשו א הלא האהבה הי  הי
 ומתאחד ומתקשר המתפשט אלהות מעצמות המוחצבת .

 ובכל האדם הוא קטן בעולם ומתצמצם השפל בעולם
: ׳ ' יתברך: בתוכו עומד שהוא מקום ־ ׳ : י ■

. תצא כי .פרשת ■'
 כו׳פרש״יז״ל ושבית כו׳ ונתנו אויביך למלחמ׳על תצא כי

ה הרב פתח יצ״ה כנגד אלא תורה דברה לא י ׳  הנ
 מקום ושנוי השם ושנוי מעשה שנוי התשוב׳ אופני ארז״ל

ה בזוהר וכמבואר עה ע״ד ענינו פי׳ הנ די  כי מאמר הי
ס אור ותורה מצוה נר ת פהודין רמ״ח ה  לאדלקא נרו

הס תורה מאור  נשמת אברי בכל להתנבש השכינה אברי ו
 'בעמלק לה׳ ממלחמ׳ ולנשאו לנטלו ידם על להאירו האדם
א דור מדור ם על מתגבר היצה״ר הוא השטן הו אד  ה

ת ידם על עוזרו והקב״ה יום בכל  ובצל כנפיו בסתר לחסו
 שלטא לא ודינא דעלמא טמירין בכל וטמיר שדי'יתלונן

ק מן הסמוי בדבר אלא מצוי׳ הברכה שאין כידוע בי ע  ה
ק ביה שלטא דלא במקום תה לא ע א  יעשה זולתו אלהי׳ ר
דיני הקליפה השראת עיקר שכל לו למחכה א ו ההתגלו׳ הו

 'ונשתברו ברעש נתנו הראשוני לוחות כענין יות׳ היות׳ וכל
 נק׳ ולק בשר לכל דראון והיו וזהו תתראו למה חהו

תרו נק׳ והקב״ה בהתגלות ויה״ר חצונית לשון חצוניס ’ ס
ת עולם של מי ה ירכיך חמוקי נק׳ והתורה רה״י פני  מ

ס וזהו ד״ת אף בסתרי ירך  לבהמ״ד משכהו כר בך פגע א
רה שהיא א השמות מבתר כי בסתר לחסות התו  אדם הו

ס איש ^ולא ה׳ א ם, מנ  בשעת זהו מלחמ׳יכתיב איש א
ת בקול לשבר.הקליפות שהוא מלחמה  וזרוע גבורה ענו

 ביה ולשדא. ליזל ובי׳ מני כי כמותם והתגלות נטויה
ס נרגא  כי כארז״ל בסתר שם ה' שם עליהם מלהזכיר ה
. ברעם . .



’ הארץ■ פרי ״.
ס כי מלצא אתי לא ורעש ברעם  מאתו אצולו׳ המדות שהרי וגגול סוף אין המדה המצוה דממה וקול בחשאי א

 הוצרך לק השגה לו אין א״ס ודבר א״ס שהוא ית׳ דרקיע כמלכותא דארעא ומלכומא מלפא את^ המן דקה
ה ע״ש המלך מעמד ראות גלא הבין לכן הנ  וגבול המדה קו דרך המדה אור מאיר ואח״כ הצמצום שאפי׳ ידוע ו
תר שבעולם הקליפות כל  מהיכנו הכלי יתבטל שלא מדאי יותר בו התפשטות בלי ועומדים הלויס חיצונים היו

 כלי לעשותה השיה גמזג אס כי הראשון הצמצום שהוא ' בסוד להחיותם הקודש מן דקיק ונהירו מלך של במאמרו
 הצמצום התגלות ידי על זו חדה3 ההשגה אפשרית אז ק3להתד רדיפתם עיקר כל לכן משלה בכל ומלכותו

ס הצמצומים כל ולכן וגבול כלי ̂ ניצוצי הבירור אחרי אבל חיותם עבור ולהאחד,בקודש  התגלו׳ בשביל רק אינם ה
ת בלע ממנו הקדוש׳ ה לנצח. המו הנ  כל דרך וכן מתגלה את״כ החסרון על והרחמנות כבודו וקב״ה אורייתא ו

רה דרך כן שהנה חד כולא ס מורי׳ ואותיותי׳ תיבותי׳ התו  פדות המציא צרה מתוך וזהו הנסיון מתוך המתגלה נ
 להשיג נר הוא מעשיי בגשם המצוה צמצום עיקר וכל גנוז שבעול׳ הטוב הטוב.שכל כענין • פנימיותה ומעוררי׳

 כל וכן מצוה של השמחה שהוא בתוכו המאיר תורה אור אוחיד במלת השמחה וכן טוב של אלו אותיו׳ במלת בגוה
^ א״ס שהמדה להשיגו אין הגבול בלתי כי ומדה מדה תורה ולשון מלה״ק חיות להם יש לשון הע׳ וכל שמחה של ה  ו

 התעוררו׳ וכלי הגבול הוא גשמי אם אדם שהוא מה לפי יוני בל׳ קורין שכן כענין משלה בכל ומלכותו בסוד לחוד
תו׳ מקום זהו הן לאחת רה מן חיו ם מדותיו ולק ל׳ כל וכן התו אס גשמיים חפצי ה  ולק אהב צדקות צדיק ו

ם ת מתעוררי התשוב׳ מצות כי יכולי׳לעמו׳ צ״ג עומדקאין שבע״ת במקו' הדבור ע״י המה אלהי׳ מעשה כי. המדו
 היגר וכן טובה מבשור׳ המתעור׳ השמחה כענין לשון בכל

 0 וכן בפניו שבחו מספו׳ והוד והתפארו׳ שכנגדו מדבו׳
ח׳ אשר המדו׳ ענייני מ  תמונה שוס להם אין בעצמם ה
 באותיו׳ חסד כמו המדה שם אותיו׳ במלות בעול׳ והשגה

סתר ע׳׳ד ל׳׳א כולם וכן חסד  המדה להמשיך ה׳ וסוד הנ
 כי ה׳ וירא וזהו ל׳ לכל ומוונה ואותיותיה תורה בלשון

ס כל אליו ונהרו כמאמ׳ המשכה ל׳ הוא הראי׳ טוב  הגוי
עינא השכל עין וזהו עין אור שהוא נהזרא לשון שהוא

 שהבע״ת אתרי המצות מכל ופנימית עליונה יותר היא
 היו אס הגשמים בעניני והשיגס במידותיו השתמש כבר

 המדוח מן מעט השיג עכ״פ איסור או הרשות בדברי
תר. במדות ■מתעורר ועתה בהשתמשם שהתעורר  היו

 מדותיו מהשגת לשוב שהוא התשובה במצות עליונים
ס מעשיו׳ המצו׳ כל משא״כ שבתחילה  והתעוררו׳ גשמים ה

ת מהכיל קטן ע״י המדות  במצו׳ הבע״ת מדת התעוררו
ה התשובה. הנ מדותיו להגביר שהוא באמת שובו אחרי ו

שולחנו כי ולהעצבבהם לשמוח ולא בגשמיו׳ להשתמש שלא ג׳ בזוב הנא׳ וזהו חכמה הרבה ראה ולבי כמאמ׳ דליבא
ה זוב המשכת שהוא ראיות ב׳ ראיות הנ במחתיו הגשמים אין לכן משולחנם גדול את מין מצא ו ם' עלי כלוס פו

ם ארס אס וניע׳ מינו וודאי מעשה שינוי הנקר׳ הוא חסד ועשות ה׳ אהבת כ״א מתעוררים אינם ומגושם הוא ג
אין שבודאי השם ושינוי לרה״י מרה״ר שיצא מקום ושינוי וזהב כסף כמו ובשורשס גשמיות בהשגת כ״א מדותיו

 עכשיו כי להקודמיס דהשתא במדותיו שוין השמות צירוף .והחפצים שהדברים אע״פ ב״א ותענוגות לרוב ומגדנות
ס  ותתל׳ אור ותור׳ מצוה נר ע״י ומתפעל בלה״ק משתמש תמונ׳ שבלי המדות בו מתעוררי׳ חומרי וגולם עבים ה

באותו וזהו כנז׳ לשק מע' הלשונות א׳ בשם משתמש הי׳ ע״י- אס כי משיגה אינה אבל משלה בכל ומלכותו בסוד
נפש שנה עולם ענין והוא אשה באותו מקו׳ באותו פרק שהיא המדה דרך כן לכן ענינו וכפי הנז׳ החומר כת

ק נמשך המעשה השתנות כי אהבה בטלה, דבר בטל כמאמר קיימת ואינה חלשה ם חילוף מענ ושורשם הזמני
התגלות שהוא לרה״ר מרה״י שהוא תצא כי וזהו הוא לא רבים ומיס אהבה כמות עזה כי ה׳ אהבת משא״כ

רודפת שהקליפה אויביך על הוא למלחמ׳ בוודאי הוודות לו יבוזו בוז ביתו הון כל את איש יתן ואס לכבות יוכלו
א המדרש לא זהו לכן קר הו א’בי׳ דשלטא היכא הקדושה אחרי האותיו׳ כי המעשי אלא העי הקב״ה ואלמלא עינ
הוי וזהו מלחמה איש ה׳ כנגדס שכיכה גלוי זהו עוזרו נר״נ מחשבה וטעמים נקודת והתגין המעשה בסוד הס

מוראה שאלמלא שכינה שהיא מלכות של בשלומה מתפלל עשה ימים ששת כי עלמא קוב״ה ברא באורייתא וזהו
ושבית אלהיךבידך ה׳ ונתנו וזהו בלעו חיים רעהו את איש כל וזה אותיות וט״ו אותיות ז׳ שהם השביעי וביום ה׳

ת להשיג נברא לכך האדם ס שביו ע״י. עמהם ולהשתמש המדו מהס שהשתמש המדות ה בשביה וראיח תחלה‘ ע
שהשתמש המדה כי המ״ן ע׳׳ש יפ״תהוא אשת המשכי לשון לידו הבאה א׳ מצוה בהשיג כי מצוה ונר התורה אותיות
ממנה לשוב והתעוררות מ״ן עכשיו נעשה תחלה עמה במצו׳ שמח כענין הגשמי חפצו כבהשיג שמחתו יתעורר

קר כי יומא כולי׳ מפומי׳ תוכא פשק לא וכענין הוא וצמצום וגבול מדה כלי אותה שעוש׳ לאשה לך ולקחת וזהו העי
האדם אין ונוודא' ממנו העליונים מדותיו להתגלות גבול בלתי כי המצית השגת ע״י והס במדותיו להדבק

השלם י ־ ' ,



פרי-
 ט אדם שהוא מה לפי הכל אכל לכ״ז צמך השלם

 רוחני׳ יוחר או גשמים גבוליס ע׳׳י מדותיו השגת דרך י
 המלחמי גקשרי לעמוד גבורתו כאיש כי כ״כ מוגבלי׳ שאיני

תיו לעורר רה דברה לא וזהו לשמים ממ  כנגד אלא הו
א הדבור ט היצה״ר ת והתחלקות הצמצום הו תיו  האו

מ3 הקול בתוך  בצמצום אפי׳ והתגלותו הקול להמשיך כ
ע הדבור בתוך ית׳ חמתו המשכת שהוא זה  שהדבור טדו

 שאינו תורה דברה לא וזהו קבהו׳׳ש יחוד הוא והקול
טל אין שאס יצה׳׳ר כנגד אלא הצמצום צריך  בצמצום לו י

ר וא׳׳ל מוטב אזל אי כענין בגשמי׳ מתר מצמצם קל ט  ח
ם לו י י • ־ ת בלע עד כוי יו ־ לנצח: המו

ר פחטת ’ ■ : ;י תבא כ
ר כל רב אמר ט ע מ לו מדותמ על ה פשעיו על מעטרין

פ׳3 הכה כוי פשע על ועובר עון נושא שנאמר ■ 1׳־
תה פותרים מהמפרשים רבים זו א אל תבא כי או  pה

ס׳ העוה׳׳ב שהוא העלמנ׳  נועריקין דורשין בטנא ושמת ו
ם מן טעמי קו ת. נ תיו א והענק או  התקן ר״י מאמר הו

 על: ד״מ שאמר לטרקלין שתכנס כדי בפרוזמר עצמך
 הפרוזדור אמנם אם העוה״ב לפני כפרוזחר שהוא עוה״ז

 בתוכו עצמו להתקן ולא הכניס׳ קודם מעבר מקום הוא
ה' עשוי נ  כך שבתוך התיקון הוא עליו דרך המעבר ה

א זה כי עצמו מתקן  נגדות לכאורה אשר עוה״ז ענין הו
^י שהוא לעוה״ב  העוה״ז למשיגי מושג שאינו פשוט רו

ת יתכן ואיך  לכניסת והכנה תיקון העוה״ז מעבר היו
 מסילות בך לו עוז אדם אשרי כתיב באמת אבל עוה״ב
 נברא שוס ואין יבנה חסד עולם הוא שהענין בלבבם
ת ע״י בלתי בעולם  כל וזה ועTכ הבנק ימי שבעת המדו
ר לא כי הגשם לפעולו׳ במדות להשתמש שלא האדם ק  ה

תה לפניו ה׳  עמה ה־,ולהתדבק בשם להזכיר כ״א או
ס נפשו שמדת ידיעתו אתרי כי א״ס עד בשורשה ^  ה

 ערכה אנוש ידע לא אשר עליונים ואורות ■ עולמות
ם בנשמת הצפון טוב רב מה תי כל «עץ ונעלמה אד  ה
ס ישתמש איך לו למתכה יעשה זולתו אלהי' ומדותיו ה מ  ע
 יקרה מרגליות ממשל כידוע שעה וחיי גשמית להנאת

תננה שלא מאד ס אפי׳ לחם בפרוסת או מועט בדבר י  א
 שהוא מי א״ל ערכה מגודל ך ידיעתו אחרי מאד ירעב
 בך לו עז ארס אשרי וזהו ערכה ידע ולא ימיו כל שוטה

ס המדות כי שלמטה כידוע ע ילייעלה למטה ע״ז ה
 מדות שכל בהתרחבות יותר עשירית ולמעלה יחידות

ס נפשו  הגשמיס המדות כל יי׳ת,ואפי׳ בה׳ בך רק ה
ס במחשבתו ועוברים החולפים  כמו בלבבס מסילות רק ה
בשורשה להתקשר עליהס דרך לעבור לטרקלין פרוזדור

כז nהא
ה יית׳ בו הנ א מדותיו על מעביר ט׳ ז  כפי לעשו' שלא הו

^׳ מעביר הוא אבל מדותיו התחייבו׳ מ  שהוא מדוהיו ו
ק  לשוב בלב וקבלה התתלה עדיין שהוא תשול הרהר ענ

 מדיתיו שהרי דטוט ־ במלואו נגמר. לא שעדיין אע״פ
ס הראשוני׳ ר הוא שהרי וגבורתם בתקפם עדיין ה ט ע  מ

ט לעשות שלא  כתבנו בוזכבד ישנס עדיין ׳אבל מדותיו כ
ם שירגיל שהעיקר ו את האד תי ח  ן^:דו לה׳ בלתי מ

ם ולשרש ה קר בענק אחרי  . אתריה לשרש שצריך ע״ז העי
ה שורש שוס ט ישאד שלא ר  השרש כי ולענה ראש ט
ט זכל הכל הוא נ ע ט ה ע ת ס ה מ  זרוק כענק אחרי

 לא סייפא אי דבר של וכללו קאי אעיקרא כו׳ חוטרא
מטגי מושג האלהי שאק ספרא  שהמדה זמן וכל הגוף ל
ט בגוף משגת ש ך ג חני פשוט האלהי׳ עה׳׳ב תשיג אי ח  ו

ר שתחלת האמת אבל הו הר ה ה ב ט  וטעק מהכל כליל ת
ט בתתלתה סופה ה  כדברי גמור צדיה נעשה בהרהור ש
ק מקטשת ה״ז חז״ל הענ ר ט י ה הוא ההרהו ט ק  ■שבלב נ

א הנקודה כענין והתחלה ט ת לכל התחלה ש תיו או  ה
ע ומנהיגם די א קשה אינו ולק ט  כמאמר ההתחלה ט

ת כל ת התחלו ט א ההתחל׳ אתר אבל ק  ומביא מוליך הו
 מהשלמת התענוג שהוא תתלה במחשבה המעשה לסוף

ם בהולד שגס הולדה כמו הוא התחלה וענק הרצק אד  ה
ם אכל אח״כ לו שיבואו כוחותיו שרשי כל בו יש  אינ

ר בכת כ״א בפועל והתחלקות בהתגלו׳ ת ס  כלולים נ
 מדותיו לחלק והרגל לימוד וצריכין כידוע א׳ בנקודה
 הכל שכלול אע״פ ט הפועל אל מכח הדבר ולהוציא
א הנקוד׳ ט יגמור לא וההרגל הלמוד בלתי בנקידה  הי

ה ל כו  אחר עד שתרצה צד ולכל אות לכל להשתנות ..י
מן בהמשך ההרגל , ת שרשי כל יצא לחלק אשר הז מ קו  הנ

ע מדה כל 'להתפשט ט הגדלו׳ אל מקטנות וגדול הולך ב
 לצרט מאד גדל כי עד לעצמו במה ובונה הולך מדה כל

מה ונעש׳ הצלע את ה׳ ויבן כמאמר שלם בנץ  שלימה קו
 להשתטת שיכולה הנקודה כמו ישונה לא פניו עז אשר
ק כן שתרצה לחה ר ענ  התחלה שהיא תשובה הרהו

 תח״כ אבל התשובה מדות מכל הכלולה שבלב ונקודה
ך כי עד זו במדה תמיד עצמו להמשיך צריך ט מ ת י  מדו

ת חלי ה מן ג ד קו  צרכס כל מדותיו שיתגדלו ואחר הנ
ק על שהיו ממה להשתנות ת .או הג קודה הנ  הוא הנ

: ר׳ ק ת הנ תיו ת או תיו או ה מן. ג אל יבא ו ענו ת  שהוא ה
ם  בנקודה שגס ובודאי מצוה של השמחה שהיא הטעמי

ה  נח״רלמצרו לעשות והוא בהעלס, השמחה כלול הי
ר שאמי• . ד ת מן כמו מורגש איגו אבל ו  הגדולות המדו

ס תשמחה שהרגשת ה א מ ק הו  השתמש וסדר השגת׳ ענ
 פרוזדור3 עצמך התקן ענין זהו שאת ביתר בעה״ב עמס

בעוה״ז ■



 טעמו את נשנותו 3עוה״ לטרקלץ שתכנס כדי עוה״ז3
 :כלל גשחיות3 שלא הרגשתם עיקר מכל ומדותיו

ר ח ו ק ו  לקרות לישראל להם תיקן עזרא ארז״ל ענ
 קודם והשני׳ עצרת קודם הראשונה התוכחה -
 ר״ה ג״כ עצרת כי וקללותיה שנה תכלה אמרו3 ־ ר״ה

חעי לאילן  ענין הזמן מן שלמעלה עליונים שנעולמות כי
ם3 השנה ק שינוי לשון ה  מעולם חידוש מלשון חודש ו
 שקדמה שנה אלפים ענין שהוא לענין ומענק לעולם

 נתקלל תחל׳ חז״ל באמרס הקללות מענק וידוע ■התורה
א כי נחש ם כולם קללו הצ״ת וכל שורשה הו  הסתעפו׳ ה

ק ית׳ מאתו ומתפרד אחריו להנמשך  .הרמתה בתשיכתו ו
 לבדו לה׳ בלתי משרשם מרותיו ישתנו כי עד ית׳ אליו

 הקללו׳ b ויתהפכו 3טו3 רע אותו וימיר יחליפנו בודאי
 שהוא למטה מנחש ויתהפך והמשכה בריכה לשון לברכה
 שהוא השנה בצאת התוכחה. לקרות שתיקן חהו המשה

 כי וקללותי׳ השנה תכלה בוודאי אז כי השינוי גמר
 בתוד• קריאתם וע״י הנחש תיקון הם שבתור הקללות

 להתהפך מדתם את שינו שנה אלפים הקדומ׳ שנה סוף
ה וזהו לאלפים. חסד ועושה לברכה הי  לשון שהוא ו

ת אל א3ת כי שמתה. א  של' שמחה שהיא העליונה ה
 התחלה ענק שהוא כו׳ מראשית ולקחת להשיג מצוה

פי׳׳ הוא בטנ״א ושמת נקודה שהיתה תשובה והרהור

הארץ פרי
מי  שיגיעו עד הנקוד׳ להמשיך שהוא אותיות נקודות טע
ם. והתענוג השמחה תשיג וממנה למדות  אס והטעמי
ם אמנם ם הטעמי  לאותיו׳ ור׳ש לנקודה אפי׳ קודמים ה

ל אמרו וזהו תחלה. במחשבה מעשה סוף ידוע אבל  ח״
 שכן פשעיו על ממנו מעבירין מדותיו על המעביר כל

 נמחק אינו עצמו ועון ארז״ל ראשון ראשון מעביר בלשון
 לעשו׳ שלא מדותיו על ומעביר מתחיל עדיין היותו מפני

 מאתו נמחקה לא עצמה המדה עדיין אבל כמעשיהם
 פשעיו לו מעבירין מדה כנגד מדה לכן י אחריה לשרש
 לעקור הרמתה תשובתו שיגמור עד נמחק אינו והעק

 לבדו לה׳ בלתי בגשמיות בה מלהשתמש מעיקרה המדה
 כו׳ מקום באותו פרק באותו שלימה תשובה הנקרא זהו
 תחיל׳ מגושם שהיה מדתו חשק חמימות חופני כל כי

 מדתו שהגדיל אלא עוד ולא עיקרה כל את לה׳ השיב
 עד יתברך אליו האהבה אש חוזק וחמימות ותוקף לה׳
 ־שאפי׳ היצה״ר אהבת אש עבירה מכבה ית׳ אהבתו כי

 בה חושק אינו מקום באותו פרק באותו לו יזדמן אס
א זו ית׳ אהבתו מפני  נעשו שזדונות מאהבה תשובה הי

 והעק חטא אשר עון לו ה׳ יחשוב לא בולאי כזכיות
:מעיקרו נמחק עצמו

, מדומים שוכן האל בעזיח סליק

ס טוב כי ראיחי  במכתביו הק׳ רבדיו סח להדפי
,הקורא על להכביר שלא , ............ .

ה נ  ■ בקובלנא שקבלתי האגרת דברי כל על כן על ה
ק על מקומות מכמה ת ענ ת דרגת נחו ס  פרנ

 לראות הטבתי אשר אתי האמת הי. את לירא החפצים
חא. בעינא  דבר מעבודתם יגרעו אשר על שהוא פקי

ת. שמיס עלי אני מעיד ובתחילה ביומו: יום א  לא כי ו
 לפני באמת אבל אלו.׳ דברים כותב אני ולהנאתי לכבודי

ה שאמר מי הי  ה׳ דבר ידוע מהיות ולכבודו. העולם ו
ק נביאים ע״י  בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא כל פסו

 חיות הגשמיות בכל מכה״כ שהוא .עשיתיו אף יצרתיי
חני. אתה פסוק שהוא רו ה ו  גלות והוא כולם. את מחי

ס. הדברים בכל המסתתרת השכינה עי  ידוע והיות יגי
 והגוף הנפש.׳ אלא אדם נק׳ ולא כלה גשם הוא שהגוף

 והנפש ייסך. לא אדם בשר על כמאמרי אדס. בשר הוא
ת הוא תניו״ עם התקשרו׳ לו יש והוא שבגוף. החיו הרו

 המצטרך לענק מענק ודגלתי רוסיא. למדינת מאה״ק
. : :היא רבה כי הרפוס והוצאת

 למעלה ולמעל׳ הנשמות. חוצב מקום עד לעולם מעולם
 בבוקר כשיעמוד תיכף הוא מהראוי א״כ ב״ה. א״ס עד

 כי לנפש הראשית וליתן בוראו. לעבוד׳ הראשי׳ שיהיה
קר הוא  היותר וכל ונפסד• הכלה שהוא הגשם ולא העי

קר הוא רוחני  מעשה שוס לעשות אין לכן הגדול העי
 בעודו בעה״ז שמשיג מה שהרי עה״ב. לשם אפי׳ חשבון

ס ואפי׳ גשמי הוא בגוף  עה״ב בהשגתו נזהר יהיה א
ה הדבר. היא משיג אעפ״כ גשם. אופני מכל הי  איך י

א. גשמיות שהוא  ור׳כ בגוף בעודו השגתו אשר אחרי הו
קר אבל ז״ל. ,הרמב״ן  ונעשה שאמ׳ מי משני שיעשה העי

 הנפש ובכך ובקיצור. אפשרי היותר תכלית וזהו רצונו.
.’כנז ב״ה א״ס עד לעולס ומעולם וכו׳. ברוח מתדבק

ת נקרא וזה  מכל להפשיט שהוא מעפרא. שכינה הקמ
כן ■וכמו הרצון. אל ולהעלותה עפר שהוא גשם אופני

בלכתו



כח חארץ פרי
 ישמע לא שהנן רצויה כוונתו עיקר. אבל אליו. שלחה גשמיים שהם עניינים שאר או מו״מ לעשות בלכתו

ת. שכינה עניני והוא בוודאי. תר ת ס מ  מאוד לנ3 להכניסו ואפשר פשוט הדבר וא״כ לזונה. נכל שיש יראה ה
 לעשו׳ במחשבתו הנופל היצר מפתוי דבר שכל בפשיטות. עניני שהוא מלעשותם חכמים ואזהרת תורה דבר.
לעשות׳ שלא הוא והכוונה אותה מחיה השכינה ח״ו ברוא מיוס העולמות. בכל כמעט בטוב המעורב הרע
ק על אדם א ם שעושים שנים כמשל והוא כנגדה ולהתחזק מן להרחיק מחוייב לכן העץ מן ואכל ה סימני
 שאס ביניהם ומסכימי׳ מובן. באופן.שאינו לדבר ביניהם והמותר הטוב אל ולדבק ולברור ח״ו לעשות שלא הרע
ם כל מלא שהוא הצדקה מעשה ׳ ואפי׳  המחשבה ובזה לעשות. שלא הכוונ׳ ידע שיעשה לו יאמר שהוא הספרי

תס מפני להשי״ת גדול דביקות על להשגיח תמיד כך עצמו ישמור ואס במוחו. באה , והשכינ׳ תבירין מאנין היו
ת מגלות תר ת ס להיפך. המחשבה רצון ח״ו איסור ובדבר רצון.המחשבה אפך בעת חז״ל דרשו ומש״ה בתוכם מ

 שוס בלי בפשיטות .במוחו המחשבה:להשתלשלות חכה ״ הש״י. שאין מהוגנים שאינס בב״א הכשילם בהם עשה
 המתגלי׳ המלאכי׳ בענין הזהר וכמאמר. ורמזים לבושים וחלילה ח״ו תאמינו לא אס האמינו והנה בתוכם. שורה

ס יי ־ ג״כ הצדקה בנתינת יש שהנה ולכבודי. בעדי מלדבר לי  אס והתשובה לראותם. אפשר ואיך רוחניס שהם הג
ת מפני .לח״ל א״י בין חילוק .שרים ע״י ניזון ח״ל היו ת - ידוע .ק וכמו מתלבשים להראות צריגיס .  כל היו

 היותר שהוא המחשבה מעולם .משתלשלות המחשבות בעצמה. השכינה שהיא תמיד. בה אלהיס ה׳ עיני וא״י
ק. מן ודק רוחני כדרך הולך כנחש קולה ע״פ במדבר. הזוהר דברי וידוע  בגוף לקשר. הוא אפשרות .ואיך הד
א אבל הגשם. . לזנביה.־' וסליק לעפרא רישא כפיף בדינא איהו כד הנחש  אהבה כמו במדות־ התלבשות ע״י הי

ה.; לכל ומחי סליק זנביה כדין מי ק חי, תכ ש א ד ת. ויראה אינון' ארו תפ ה  בו קשור שהגוף למקוס וישתלשל ו
ת.: במדות אפילו לי׳,. מדבר ומאן לעילא דיסליק לזנבי׳ עביד מאן ואעפ״כ צונו  ולא כנגדה להתחזק והכוונה חי

י לי׳ נטל ומאן ו נ ^ ה שישבור אחר אבל לעשותה. כפיף דאיהו אע״ג רישא האי ל כמה החיצונית התאו
א וכו׳ לעפרא ד ם את נוטרה שמוני כ ס מפני. וכו׳ הכרמי ה ולא מלעשותה פעמי הי לו תבא בה קשור הגוף י

ת ולפאר ה׳ ויראת ה׳ אהבת ה׳ בוזדות בפשטות המחשבה נזוני/ כולס אעפ״כ .לעפרא וכפוף בגלות השכינ׳ היו
ה. על ד א בעצמה השכינה ענייני וכל י ולבי שאמר דברי-דהע״ה וזה מלכותו. כבוד ע״ש ליוצרם דלות דרך הי

א ולבי. פי׳ בקרבי. חלל שבא״י״ וישראל האומות מכל שפלי׳. ישראל לכן ושפלות ת הו מיו  דבר כל שכן שלי הפני
ס ומאן שבח״ל. מישראל שפלים  לבי. אמר לך ע״פ הזהר לפי׳ קרוב והוא לב קרוי פנימי מעפרא שכינתא דמקי
תה ומעלה שפלותה.יותר. שנראה במקוס ובפרט ל או ע ת לבו שהוא אמר ה׳ כי. דבר כל פנימיות הוא היו

פי׳ בקרבי חלל שלי.. הפנימיות פי׳. ולבי דבריו וזהו נקרא וזה ב־׳ה א״ס עד למעלה למעלה עמה מתעלה
ק הוא לכן כלל. גשמי דבר לשיס שאינו.מקושר הנ״ל ע״ד יהיו מעשיו שכל והעיקר דאורייתא תמכין לקבל מו

חהו המחשבה. מעולס שהן כמו כפשוטו המחשבות כל רצונו ונעשה שאמר מי מפני אבל ותכלית גמול לשס לא
ס וידעתי בפשטות לעלות הכבוש׳ הדרך שהוא פ דברי ידעתי ג עי׳ ה. נקרא שהנר והוא דבריך לרגלי נר דהע׳׳

ס ■ הדבריס כל כי עי ורגל והפתילה. השמן שהוא גשמיים דרך המאיר אור אעפ״כ ג״כ הדבר זה ויתיישן יגי
ס בה׳ מובטחני ת ה׳ יוסף בזה עצמם ירגילו א הנז־ דברינו והוא וגשמיים תחתונות מדרגות נקראים כחס ת

ת ת^עצו ס חדשים בנפשס לי תי המאיר, אור פי׳ לרגלי נר .הנובע כמעיין ישניס ג שלי גשמיות במחשבות או
 שזכרתי פי׳ דבריך הוא המחשבה. באופן לעשות .שלא ורוחניות בגשמיו׳ ויתעלו למט׳ יהיו ולא למעל׳ רק והיו

תה כי דבריך המה היצר שפתוי , ■ ־ י . ־ .. מאד: מאד ,, ■ י ־.■ י  ומסתמ׳ אותו מתיה א
ך ו י זאת ובשכר כו׳. להיפך כוונתך מפרק וחזק׳ גדולה להו משמע קא טובה עצה. ע או ואור פי׳ לנתיבתי. ו

ס : ' ת עד .וגבעות הרי ת הוא לעמוד עולס גבעות תאו וזהו גשם בשוס התקשרות בלי רוחני פשוט או
ה נגד ולהתחזק או ת ת והוא זו בעצה, ה ה שבירת; שאחר, שכרי התמי׳ ידוע היו מלעשותה פעמים כמה התאו

 המחשבה לי שתבא נתיבה לי עשיתי המחשבה להיפוך. דבר. איזה היצר ופתוי ח״ו חוץ מחשבת על הגדולה
:נ : ■ :למבין ודי גשמיים לבושים בלי בפשיטות שאין אחרי .הענין אפשרות איך ■ הש״י נגד, שהוא תאוה

ה הש״י חיות בלתי שעומ׳ דבר. לך ל .הענין אותו המחי ^ שי דבר. ן קו א ס שאלה העמי אתה למעל׳ הגבה א
. באיזה רק הקליפות אפי׳ כולם את מחי׳ ואתה כמאמר . ם מן אליהס צדיק איש .  הצדיקי׳ גדולי המפורסמי

א. אופן ק בה. ילכו אשר הדרך שיורם רוסי׳. למדינות להביא המלך בן עד״מ והוא בזהר מבואר התשובה הו  ל
ס  להאמץ מחוייבי׳ כל קודס ישאלו. בעצתי אשר אחרי שהמלך הוא אמת לפתותו. המלך ששלחה הזונה ע

לדברי . - ’ ‘



הארץ הרי . !
ס3 קרואים כך ין3ו כך ין3ש והענין והשפלות הירידה ירא כי ת״ו. עצמי פניות שוס לי3 אמת3 הנאמרי׳ לדנרי  ני

ס . כי. אלהי השפעת וכל פרעי הוא להיות הכלל מן עצמו מפריש והוא עד ויראת. בו נאמר ללב המסור ובדבר אנ
ת אני אוהב כי עלי בשתקנאען ת המפורסמי׳ הצדיקי׳ כל א מהס חלק לו אין ישראל ^לו בתוך,עמי מאמר וזהו ע

עליו ותבא יונעם ולשומע הזה״ק כפירוש יושבת אנכי ובחזקת בעיניח״ו נחשדו לא וכולם וליעא ויאלץ שבמדיני
ס ואס ת״ל עבורי ממש דמיהן להפקיר שיכולים  מעלה ויעלה ורוחני בגשמי ישראל מכנסת ברכה שפע אין ג

את ת אבל אמעד. לא לעולס ה׳3 בעחתי ; תו , . . הנ״לג מענדל מנחם מעלה. ■ נקוח׳ אמי
תי כי י לבס. אודיע לבכי דע ס ,אתכס י  ‘ הכהן אכרהס ט׳ הרב רברי - . גס מתמול ג

ם משלשום ם. דברתי מאז ג ה א אתת רא&ור אלי D ע״נ הי ת לעורר בשורותייס באתי אנכי 5 נפשי שאהבה א
ס אמרתי א מכלה. הוא ורשע ת ף בכלל : הטמאה הגדלות הי ס ט וקיום הפרט על ט שי׳ הרב שכתב הפר
ד שיטמא א ם גס אתם וכ״ש ס׳ בתייר ה ם וכל• . אמכ׳3 והנה את r בלבם וקבוע מושרש שיהי׳־ בכדי הפרטי v m

תי ט דרכי כל א סכי ם להפיל להס י  ולחזק הגדלות מאת
 עד בה מותזקיס שיהיו מובטחני ועדיק בלבס השפלות

 הדרכי כל וממש שוניס דרכים מחופש חפש יחפשו שלא
ה בחזרןת  יניחו מזה וגם בזה יאחזו שלא לפניהם סכנ
הס שחת חלילה ממש ידי הטובה מדרך לצאת הוא אפ

ם ילזתדשו ס יגבילס ולא גבול יקיפם שלא עד הפרטי  תחו
ה ולבס שעיניהם והוא ומצר הי תיהס על תמיד י  מדו

 עד ודרישות חקירר בשבעה לבבם וגסדקי בחורי לחקור
 אור יראה שבאורס בכדי מגיע שכלם עין שאור מקום

ם מקור עד ויבחנו יעשה לעיכוגא ככה ואס .החיי
. ל ת לירא החפצים ישמעון ולקולי לי אס אביל ד ה לרגעים .ס׳. א הי  להטעימו ולבו עינו שהש״י.יאיר בטוח .י

ספיק ם • באגרת המבואר האיכות.' הכמות,ורב מעט להם י אל סלקא לגבוה דכול׳ דשופרי משופרי כעיקר טע
ק הלז ; ל ס וזמן . מה ע א זורח שואף הראשית מקום . והחסידי׳ הצריקי* אל יתקרבו מ עד עיניו ויאירו שס הו

רתט הר חדש דבר זה ראה עליו קיאמר אש כגחלי דבריה* שכל לעיל המבוארי׳ השלמי׳ הרבנים הקלושה מתו
נימא ויקשור .׳בו להתערב לזר באפשרי יהי׳ לא• ובוודאי מערכס יודיעוני הבע״ל לשנה ואי״ה אלקיס ודעת מועצות

לדלות ויזכה האהבה ועבותות היראה מניצוצי בנימא ואוסיף ורוחניו׳ בגשמיו׳ פירות עשו דברי אס וממעמדס
ד ם עז ויתר שאת ביתר שבעיסה שאור לנקות שנית י טת לו ויפתחו עמוקיס מבארות מי מיס לשאוב מעיי

ס כנשר יגביהו אש משא״כ ד משם קנ ר סבו לא אשר * ברור וזהו ח״ו י ת מיראה מימיו י תי ה ומזה מזה אמי מ ס
ה אפי׳ אצלי הי ת יסכונו לא דרכיו כל לכס לרב שיהי׳ מי׳ י בכלו ם' פי ה אשר ס׳ ונטותה"אל הנפש כסו תנ ואס נ

תאבת לפניכם ה הפרטית קיום הכללית בעצה עוצמס ירגילו זאת מעשות לכס חלילה בכן ה׳ דרך ו הי בטוח י
ם, נשאתי מנוער שהרי תכ ראה אש ממנו יכבה שלא בה׳ יותר בכס אני ומכיר א הא הי ועכ״ע לגמרי אבה ו

החחל ישמע השומע מאבותיכם ה בכל ומובטחני: יתדל ו הי אש עליו שתרד עת בכל ומוכן בלבו סולדת ה׳ יד י
ס ת אל ולבו עינו שיתן אחרי למשמעתי הסרי ד אג את שתתיישן עד כ״כ ־ יתגשם ח״ו ואס שמיימי. הזה ה העצה ז
ת לחזק ושלש פעמיס־  הרבכיס ה' קדושי אצל שאלה יעמיקו עכ״פ ג״כ הגלויה • בגשמיו' להשגית שלא מעט לבבו א

להס יבארו והס הנ״ל העצה גדולי המפורסמי׳ המאה״ג יתאמצו בוb מעט יתיישן ואס לפניממת. כ״א הענייני׳
ס ״פ3פ להתראות ם בעילוי יתעלו ואי״ה הכי הרבני־ ע כי להס1מ: מרובה ניפך בתוספת אלו בדבריס החתו

ע יתייאשו רק ובנים, וממון וגוף כפש ע א מהשגחמס מ ר ויורד נוקב הו ת בכל להס ויחודש שיעור אץ ע י ע
ח אבל בגשמית ר תג ט ויתלבט י ה ובטתונו סבלו וכח הרגלתו ערך לפי ה׳ ועצת מעט מע הי ס כאשר נ ח י

: ־־ א • י : הי וס וגברה גרירא עיקרא בתר נופו והעבודה היראה קרן ־ , :תק
י ש ו ר פ א ל :׳ יפט אשר בכל למעלס הצלחתס ; : ■: ־ כיהנדא :להזהירם באתי, ־ מאיסורא .ו

! במאמר לקרא ועור תו כ מן לאהוניט רבא שלמא יחא תתלוצצו אל ה א דנו,נ די ת י ה״ה ח
רגני י עוזבי מב׳׳א להתלוצץ שלא והוא ח׳ז מוסרותכ׳ יתזקו פן תיק מופל׳ ה  ■ ידוע נ״י יעקב מהורר כבוד הו

ג אמר נאס ח״ו תורה סו כ פ3 ה חו ע״פ וחביבות׳ רתימותיה עוצס ליה יתגרו תורה־ ושומרי ס״ ש א פה פעלו, י
ח כבר בס מ ם ומה חלקו טוב מה בה זכה במהרש״א וכמפורש כו׳ גמור בצליק כאן רז״ל א הי לו רב ידיו גורלו נעי י

מי פרק שילה יבא מ עד■ אהלו בארמנות שלוה בחילו שלום צדיק זכר ע״פ חז״ל דרשת על הממוני להס. א
ה בינ ס ל א מצו' של שהדבור־ הג א ומהודעין ולגנר הטובים לשבת הי חנ ישיבתיט ושלוס שלומינו ריב לעיל ת׳ אנ
ה ובחר לי דפשיטא ומילתא יע״ש לס1יק< לא אעפ׳׳כ הלעי׳ י פ י ס רצון לעשות ושמתים ששים לנו עוז ע ה קונ סנ
ת גשכלי עי הדברי את׳ נגלו^ נהגלו דו ת שמעתי סיבת שהוא לי הי ע״כ אליט במכתבו תתיכחו ראינו תפילתו, א

. ׳ זכרונו ־



כט הארץ פרל.
תה דכר״ שוס לי נתתדש לא. כי אל ישמע תפילתינו עת. כל3 תמיד לפנינו בא זכרונו תמול Cj ראיתי כי, מע

שס ןיעננואמן ס גסשלשוס ועור עת התאמצותו,בכל גודל בארה גס ה3 היותי מאז ג חיcמחני מלכותם ממשלת Jת
עננו והאלקיס מאד ותזק' הולך כבדה כי,,ידו תרבה השעה כפי הצורך .לעת מעע שכרו אס ,ועתה  אבל בקול י

ס. שאלת שוס בל' מעצמך ת r לעובתס מבעחס, ה׳ והיה בה׳ אשיש שוש עבור בקשתו עיקר על אגל חכ תי  האמי
 כאיש ישראל וכל עמס היו ברביס כי ורוחניות בגשמיות לפנינו תפילתו.והשתטחותו גודל רואי כי״אחרי בניס.

מאתס קודס דבדתי בסתר מראש ולא חביריס א המלאכה סיבת עסק לתכלית שהוא העצומים וטענותיו עתי, סי  נ
ת כי כסתני פני בושת ח ת ה היו אני אלקיס ה  להשוות ׳המלכות־ ־התקרבות גודל מראות נבהלתי כי דבר הי
ל השם ע ב ה . ד י ם ב ה אחד ויקס אומר ויגזור, ש ם הי הודי ס להבדיל הי ם כמ׳3הגויי. ע  שונים ונמוסיס ענייני

ם לעפר ואחריו כמוהו קס לא ומהקדמונים ס מי.יקו מד, הן שריה׳ ודברי הג מפ רגן  החליקו אלוף״אשר,אמריהם נ
ת וידבח להם פה בדורינו צדיקיס גדולי שכמה  כוונלץ בזהר שמבואר יוכיח חצריס ארץ ומעשה להתקרב ׳ אשר א
ת האמת לך אגיד אבל עמדי אנכי כן לא יבשרו ת. דווקא למצרים להגלותם _ית׳ הרשום א ם מצרים להיו  מואסי
סק אתי שהרי הוא והנה אמת בכתב ם לא.יתערבו ונמוסיהם בישראל בכל במלאכתך, עו ל ג ת עוד ולא^יליודו ג  א

תונה ופרנסתך בלא״ה ונפש לב  ולא ולשונם שמן' שינו.את שלא ו1זה,נג? ובזכות מעשיהם ‘ לךלפידעתךוהצטרכותך נ
 ואס מצרים של שר, ממשלת עצמם על לקבל בלנס נתרצו את לפתות א״ע תרגיל אם לך איכפת מה א״ה בלא״ה

סק שיהיה לבך ע ת בטהרה שבח״ל;עע״ז ישר׳ אמרו,רז״ל וטפל שוא שלא,יהיה ובלבד ג״כ לש״ש ה להיו ם. ת ה ח  ת
ה הלש״ש אדרבא הי ת י מ א דו ק כ,רחמנא השב ממשלת ממשלתם טפלה תהי׳ ופרנסתך עי  לבא,בעי שלהם,ואעפ׳

ע אס. א״ ל: רגי ^ שתהיה ..בכדי בוודאי, תוכל יכול: ת ה בקרנות ויחזיקו לשמני לבם שנקודת וכ״ז י מ תי דו סו רהוי  התו
 השר ממשלת מבלתי,יכולת העולמות מכל שהיא,למעלה ־ 'אבל אני לעצמי.מה באמת:שכשאני; דאורייתא תמכין
תה ם ממנגמשא״כ למעלה להיותם בחזקה עליהם לחול בתורה צדיקיסועוסקיס שאנחנו לךלהאמץ מותר א  את

ת ובעבודה ח  ונקודת באמת והקרבתס לראש אלופים עליכם למדתם שלבך האמת כל ואחרי • השמים שער־ ת
הגה ם את והמשילו ?זנמוסיהס.כי.יקרו,בעיניה׳ הלב •׳ גם אן> ואס באמת ה׳: עבדי ואנחנו באמת לש״ש י סיה מו  נ
ס עה״ב אפשרות שוס' שאין אמת זאת בני  מכל ,אורזם ויפדה ירחם המרחם. עצמם על וגזירותס , בוודאי בלא:
ת המזכה כל ח״ל כמאמר בניס לך יהיו ה׳ דמלתא כללא המושיע האל צרותס. אין הרביס א ב סו' פ ה ר. מ א  מ

ה שלא .כדי ידו על בא חטא הי ב אהלל ותלמידו בגיהנם הוא י ב א דבר אהלל באלהיס ד הו  לא כי האלקיס כי.
ת תצא לא ומאתו אדם מתשבת מחשבותיו נעשה שבוודאי באמת דאורייתא לתמכין וק״ו וכ״ש בג״ע  טוב רק הרעו
ס א׳ נפש ס כמבואר רגלים נקי והתמכין תורה הבעל ע ם א שבה חשבתס את ח ס.  ותח״ל לטובה לרעהאלקי

ט בכף ויגע ע״פ גזהר רי ת מן עשירות שאין אורייתא דתמכין אינק אילק י מנו ה1 זכו׳ ולא.עניות האו ב הסי  אין,
ק אפשרות איך נא״כ א מאיבריו וא׳ נג״ע הנפש שיהיה הענ  תעשה בכל.אשר וברכך כמאמר המעשה. א1ן העיקר. הו

בת ולהאמין אתכם יפקיד הש״י, וודאי וא״כ בגיהנס הרגלים דהיינו סי  לפניו והצלה ריוח והרבה הסיבות בה׳.
ת לנו ואמץ לתזק נכדי והנה וד״ל לבכיס רו מ ת נג ע ת לפי, כסT משלות בכל נ ע בה א״א אס והזמן ה קבסי  לעסו
ת אתל לך ואחוז ועבור. ,מעליו זו,שטה הצורך מן שאינו מובטחני שמיס מלאכת מלאכתו עשי״ ם הסבו  האחרי
ה עוצם ידיעתנו אחרי נ מו א ב קו. ס ה עד ע ס אפת ועצתי דעתי ולפי להחזיק הנ  ויהיו המלכות גזירות תתבטל א

ס ישיבתינו ה .סיבת בעסק :רשאים גדול בעיניך הוא קטן ואס לשמעתינו הסרי מחי  להרחיקה דאפשר: מה ה
ט מפתת יהמו תמיד לזכרו כפיס על הוא חקוק הן אצליט הוא ה. ת  הברכה ׳ אין ־עליה שההטרוג מאחר בי

ס לזרע ביתושיזכה ובעד בעדו ה׳ אל להעתיר מעינו ת וכל קהילות וכמה .וכמה שורה קיי  אשר פאדאלייע מדינו
ת שיקדש ואחרי מי מן להיות לשמיס כאמת וטפו נפשו א ת ני היי עת נ ה.זו מני ס רנ ם פ אמ ס אשר־,כל מ ה  תיי

ת דאורייתא התמכין א ס ג חי מונטחני התיי ם נ ט בחיי. בה תלויים היו. החיי ״ ש ע ב ב. ר רג ונחיי;מורי ;ה  ה
ת ויוסף מיומיס שיתייהו חו ת תהי. וזרומיס ,בגנזי. נשמתם לבני ותכה שבעתיים לו מ עינינו ו  מה כי 'כמצחק,נ

ה pV הסיבה בהשתנות לך איכפת אמן ולירושלים גואל לציק ובא שמיס כימי וחיי ומזוני ם שנתרומס הי  קרנ
ס יותר למעלה באמת השפל טבריאתובנ״א הקדש עיר פה ותותס כותל ת בו סי ה  מעשה וכל ומו״מ אחרות לסיות נ

ם - ח נ מ ; ״ ל ־ ד נ ע מתחילה אשר תהב כסף ארצם ותמלא ה׳ ברכס ידם :ז״ל משה מהורר בהרב מ
ת קול. • תה ושרים מלך ממשא במכתבם חלושה ענו ה דלה המדינה הי בת בהיות ועני סה סי  מצויה הפרנ
. . תברט הסיבה בהמנע - ואח״כ משמוע נבהלתי לא הקאבק פרנסתם סיבת למטע .  כללא הברכות ממקור נ

דמילתא ׳.:'■׳-!
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ה דמילתא  של של» שאני הדחק נשעת וגפרט האמונ
ס מאד ד3הד וקרוב מחומן ומוכן נכנע מאליו אדם ה פי  נ

ת כל שהרי להאמץ ולבבם ס והדוחק הנסיונו  לקרב ה
ע ופרעה כמאמר שבשמים לאביהס ישראל של לבם ר ק  ה

ה לבס את שמבוארצזהרהקריב: ת ע עקתס לכס מה ו  כינז
ס אותה לא וכי ת ק בכל י לבס ■את לקרב מבקשים א  או

ה עפ״י יתבאר: וכאשר האפשרי ר תו ה בצדה אשר ה ר  או
״ גו שאמרתי'בשבת ̂ י ן א ר ר ד ׳

 ־י*;*׳. הכתן אברהם מ׳ הרב־ דברי :־ .
י ר ב ר ד ה  הדברים ק הן כי חיזזק צריכיך אץ שי' 3״

ץ הנקכיס : רה גקג עוד שיש הגס: והעבודה ההו
אי בטוב לראות שיטיבו. מילץ לאלוה  וכ׳ מעץ הטובה רו

הנה בלהב לבס לחזק בכדי  ח״ל.פתחו אמרו השמימה.'׳
ס׳ מחט של כחודו לי ת ו בו ח א ס השסיס ו  חד כלי נפתחי

 תכו לראות:כן שיבואו וכדרך דילי׳ שיעורק לפוס וחד
תקת :ענין וזהו ראות4 ס והתגלות הדינין המ  .מן הנ

ץ סי ס בהסתר חיותו.יח׳ שהוא הנ ד ת פ  עהתגלו׳ וקטט
ם הס :טובו השפעת יתגלה ה׳ אל ^ ס שהוא עלי  הנ

היינו ת׳ אלקותו התגלות ד ה בגדלות • ׳י ע ת ה ת- א ר הו  ו
ה על ומורה מוכית ס : להיות ז  רק :ח׳ ונסיון;צירק» ג

ספת שהנסיון ת בתו תיו  בזה והארכתי הענץ־ להקטין או
 להוסיף שצריך דהיינו בעי לבא רחמנא כללאדמילתא אבל

ה ר ה שאץאדסמתתמס הלב ט שלהס  שאיט ממה: וניזון׳ מ
ה לחכימא ודי שלו הנ  כקטן הזתר1 די שי׳ הרב בדברי ו

שמוע כגדול קוייסבהסאס שמעקוי אהבתס תשמעו ה כ׳נ  ו
א ־ י כג וינשאס גאלס הו ע״ ס:. ל עו מי ^י  ר כל

ה נ ה T אהובינו ו Tח פקדתי פקד נו  לכס העשוי א
ת שבמדינה אחיכס ולכל ־־ ׳ .צ מגרעו תן ו  לבתיהס ני

ה מן חי מ ה ה אל הג מ. ה ידשיעס הוא כי ה׳ עיני הי  ה׳ ו
 עדיפא צעראדגופא על לי דיצר מאד זחלתי מבטתסאבל

ס הכצעקתה להו מנ א לי: א ה: א ב תי ה ע ע . כי נ  את א
ת כי מכאובס ר ת ס ט בס עכרד ;-פניהס ה  אל.ה׳ מהבי
ת לדעת. אלקיס א ט דרכיהס בכל ה א תן הו  כת הנו

ה ומקיימו דבר כל מתי  בבל מחדש ברצונו בראו כאשד ו
מ אם ה י תתילת וכו׳צכאשר Tה א ה ק ברצונו הכיז ת  ע

א הרי קיומו זמן וכל ברצונו מקיימו  בורא כאשר: הו
ה ייד שאלולו,רצונו רגע בכל ומחדש ה כלא הי  ורצונו הי

ה הוא ית׳ מחי ת ה א תר ולית כולם ׳  סיבב מני׳■: פנוי, א
ת וממלא הכל ובתוך הכל את י דבר כל ועצם הכל א פ  א

ס פי ס נגז ס וחומרים עבי ה שוס אין מ.; מזרנבי  הוי
י ר מ ו ח  זבהפרדהצורהאפס המציירתצורתו הצורה ק ל

ם .הוא ית' שהבורא הרי לו נחשב ותהו ת המקיי  הכל א
א ע״י והכל ת ח מוח1עוז בריאת לתכ^ת ;שגילה מז׳ מ

הארץ פרד.
ל: עולם י כמאמר ידם על ס ה ח הג וע^׳-המדות ענ  מתנ

הן הכל ה ו מ ת ה ד כל חיו ק בעולם ׳ מציאות ואץ ׳ דנ  ח
הז ה ■תג־״ת שהם מדות מ ב ה  . .מפני ויראה מפנדז:חסד א

ת מפני •ורחמי הגבורה אר תפ ת־הג׳ ובהתגלונ ה  ? והתענו
הו נצחק נקרא יותר מדות עוז דו שחת־זגדכי התק די׳ו  הו

שיתן הדבק דעהו■-זמאמד בכל.דרכיך ם כמסתיר: אד  ה
שבה פועל כל לבו אל ע׳:מת שמי מדאיו  דאתי ודבור וחטנ

ה לידי  שהדי זו ה״ הלא עכ׳׳ש ־שיהיה':ייזגונן מרה מאיז
 לו ־אליו:ייד.ד״-מ,מץא באותו:יחדה וידבק בלעדונ-א״א

תו לאהוב שלא אהבה אחה ‘ מר או  שחיות להכין כ״א החו
דו אוהו מאהב־ :הפנימי מציי ר'ו מ חו ד ה ק ע׳ ל ־ ב׳ ה א  ה

ת. עבק/עצמו•'באהבתו שהוא תוכו3הפנימי:־ש אל־חיו
ס : המיר׳ ית" אליו * א ל הכ ת־ א א הו ס: מנ  ס א״ס רת׳ א

ה מעל- גבוה י ־דק תחילה אנחנו.־משיגים אבל שומר״ ע
ת . הכה ־ המדו  והדגשיו דרכיו א״ע,בכל האלם־ כשירגיל ו

 ו5 ולדבק נו להתבונן ומאורעותיו־•־ ותשמישיי ותטעותיו
ה זה באופן ית׳ נ הטבע ק למעלה להיותו כתז.זה3 יש ה

 כעולם מושל והוא כרצונו השתנר.בעולס ולעשות והבריאה *
וק־׳ו אלקיס:וכ״ש ׳ביראת־ מושל :צליק ,כמאמר

p אוהב שאינו אחרי כי עליו הקליפה ממשלת אפשרות . b 
ס הקליפה שהוא החומר - אי ע מקבל הרי: ענ  ואינו ממנו ת

ה אדרבא לפניהם נכנע מ  במדרז שהרי׳ ־נכנעי':.לפניו ה
ק על ■־מתגבר הגבורה ר:ו מ תו  כלל וע׳׳ד הגיח׳• בכל ה

ה י-כשאדם להבין אפשר ^ז ב. ה רי ־דבר־ או  מחשבתו ה
א הדבר בתוך שוכן באהבתו  והרי:מקיפו-למחשגתו ההו
א והחומר הו מ לדבקה ו.א״.א־ מגדיל מסך נגן׳ ה י . ו  ב

ד פ ף מ קי א בהי שנכנס החומריות אותו י מחשבתו ה  הי
 להשתמש שלא ומדותמ עצמו כשמדגיל משא״כ ־ מבדלת

 בחיות ■-כ״א לחומר דבוק שאינו גהרי: בחומריות:כלל
א, ־את המכהע  מלובש שאינו נמצא ית׳ שמו החומ״שהו

ץ עולמות,כ׳׳א בחומרי. כלל ויושב ם ח ן מה י  העולם ^
א אבל מקומו א עול׳: של מקומו הו הו  בחיות דבוק שהדו.

תן העולם ס הנו קו  להיות אפשרי: :לכן וציוד'לעו^ז מ
־־׳ ״: :•־■בעולם מושל ' י
ן ^ מ ח3ל אנשי־ אחער השלום ל ת. אהג ם3בינו.ו  t ירי

ע ׳ ־ ע לכל גודל-השלוס להודיעם אדבר רג ר ק  ה
ס וקרבתי אלינו ח מי.האיש יחפץ. אלהי  חיייקז״אוהב ז5ה
ס. מדת ימים תכמי ראת ; ה ה׳ הן.י מ כ ח א:  להקטין הי
הו מאן: כי ־תבירו לפד עצמו אי  ומאן רב איהו׳ זעיר ד

הו רב דאיהו הקען הי״וך הנה■. זעיר אי א:  שלאותיות הו
ה והחכמי! המדות־ לכל המשפיע חכמה על מורה  תחי

ם חסד. בספר כמסאר וכד ה ד בהשקת לאבי ;ר ו . י  א
ץןדת א״ןנ. האלס: שירגיל העליונה'לתועלת התכמה־׳ '

חביריס



ל פוך־•הארץ: ;,
ש ל' !* ד ד ו י י «0נ5ילי^’י ה לקיצל.הנשייה!מהלל 5fcf< נל8 שלשריס יישי)ר1'5פר׳י  אשר לשינה; שידה צילה נ

ח . ס לנבידו - ■ ג«ל<זמזסריס׳,^כאשר,:^םעה ןותר ?ריס3עיקר:אה?מ: א הנ'.־הנה מי  איגד W של עיקרו ע״י.:הצרמי׳'
ל לו ^^ל־רעהד-?הגיר איש ; ר3עולה_׳ של׳זק־וכל עיקרו אשר ד,:עצת,סיצר3אי;-נל. ק W וכל שרשוהד ע W 

הרד וחשס ^שועות3*:פוע ־הדןור׳נעצייו ^הצה ?קחצי׳• ס' י ה נגררי ת •לא :לכן .אחרי ה אשר א א ר ם י אד  צדיק ה
ה1 ;בוראו לעבודת ן<אר הגובר. ,א' . -בעצת השניז,ייך«י אשר. השניא ו?יס1̂ כי מלבד .־היצר , ד מ ר/ ק ב  לנצח כו הגו
א ה׳ י ם הי ה תקו נ  ,שרשוהי עיקר שהוא הנצחק •במדא ה' גיח־ מלאכת־ על -כמוך.- לרעך נכלל,ואהבת ׳באתלות ^

ם ר ו אי ו ו ל ע ד ה מ : ל ת ומפני. יד'־.׳:מק׳3רך:׳לא׳-תע3■לת ^סני ז'  ־כל;׳ לעין נראה לק ונגלית תתתוגה זו מדה היו
ת מ מ ם שהתורה.כקניח ה ט ק הנ ח מ א ך ל הו ו ה׳ נ מו ס ה שאין ואפשר•.להוות ג ר א.גדול.מממ: כ  מפני:היות- כ״כ ני

ס ע׳!י ש ר, ^ ב מ ל מ ת קח?יריס3ד3א ה יהעיקרר.ושרשימ1מדת פלפולתתלחידיסג3ו מד רג׳׳ מד ה ר. ת ס  דאתכסי׳ מ
ת המכיר. ת אוהב מקומו א ת .את3אוה הבריות א חו מונ ר ה ת ק יו ץ ל ס לעץ גרא׳ א הנ  מדומיד יתר מעלה א׳ כל ו

שא ולא ס מגיס:למ;נו ף תבירות ע כ ל ע רי ת מנ ט םגאופן ערביצזה ישראל גרלא.;־וזהו; אגב ז  כזה.ומעורבי
ת על מעמידו א ל : השלום על -מעממיו ה מ׳ א ם י ץ ח ת כלול ׳א׳ שכל מ א  חבירו את להעלות יכיל א* וכל מחבי

^ אץ שלם שאדכו שר ם^־־כללאמיץלתא^עיקרא׳ו ת מקושרי׳ כשהם כלו תו ד׳■א̂ל באמי מ תכו ה ר ב א. הגו ה ש
̂־ הקב״ה מצא לא ת השלום אלא. בלכה מחזוק <ל ח ח ת׳ שורשו א ק ל אותיו׳ מצירופי לוקח שממנו הגןי ^, .מ״  א

ש יסבקו אחיד אל איש הגפ ת׳ קו  ני:יש לפניו עצמו בהקעין כ״א להתעלר;-לי׳ו ־יכול .אינו ■ כאיש נפשם ותדבק דט
ש:אה א׳: שיביםדלקילה׳־־״אי ה רעהו־יעזורר תכירי׳־מק מ א׳׳ אפר שאץ בכל רגו א׳ בחבי ס ח גלול א ט ח  יש מ

ך ־יתן לעמו עוז■ 5ה שלום ה׳ יעשה גקעוזו להחזיק ר נ י ת: לפני עצמו ממנו;דבהקעץ גדול .מדה.א׳.שהשני . ה׳ הבי
ב 0אלהי ;׳תפלחילה!:עא׳ג?צו^ ואני בשלום אותם■ י ת ר ג ב ד ה ת׳ ח ש פ  השוכ; אל להעלותו ׳ חבירו קימשכוהו ׳ א

רל:חסדו ׳ ושלוס כאמת ״קדשו ■מהר יענני •ז־. : ר ר ד רי.׳ אהדא ז ק עי ה שע ׳ ת שד׳ צדך פידזע .ידו א קבל,  שהמ
א אדמרר”דברי, ע צ ט קדי^ר גו ש אי הו קטך־מהמשפיע להיות המסורס׳׳ אלר^קדו ם ת  , מ דאיהו מאן, ז״ל אמר
ל ד׳ך־׳ דנ הנ הכהן:׳ שי׳;לנצח: שהורכ־«ברהם. ר .דאיהו סאן1איהד;זעי}ד. ̂ ;■׳:-:!'■׳ז עי י 3ך ז  חלקו לו יש נ

י ת ב ה א ל א השלום׳ ו הו ר שי סוד; א ד י ק עי ז ד. ס ס ושרשו מו א ג ההו ב:  מזק. שמעלהו,ממילא. שלחבירו מטו
a: ר דנולא ושלפי :׳״.ז ״:: ׳ מנ ע. לא גי׳,ו תי תזו ר מ ר.:ומקעץ ו.0לאי מאן א ק חבירו לפני עצמו; זעי  חבירד .ו

ה קדש מכתב על עול ונוסף לפזר יש. ת. שי׳.־< הרב בהיר חו ב ד א/נ ר ראי לפני  וישמע ה׳ וקשב. אל,רעהו איש י
ש הנה:כל ד ק ד פ טן מלאה ס ם בברכה סלה קדשו ימהר ויענהו אל חכמס.הצימף:אותא^■ בע ם רחמי ושלום. חיי

ה אותעת א׳-ונצרופי ממלס:עס עם,גולם  במקום לשלוע ,׳יכולה ולשון אומה ־ שאץ ,השלום אדזל נבראד, התור
א ■:וכל העולמות כל הו ס.:ו אי ת הב ס ׳: ר ׳ c; האמהי; השלום צדיק. שאץ הגו

ם ארם; שאץ;פרצופי אח׳׳ל ולק וכו׳:לחבירו דומה, מי ד ח ו ר הולך לצדיק זרוע :א ו  f.לישראל .טלו אורות טל א
ק ■גשושכהושרשמ :יפרח המאיריס־אל שרשיה׳-ואורנתיהס שנוי לזה,מחמת.׳ זה ב ל  כל נמצא פרי ממט נ

ה צורך, פניהם;::וטלם עכר . מ ס ג ס ה t כגולאהוביט היה זשלוס מוצא^׳מצאהייס מקרא אמנם א t (;ה׳זידד
א המאור • הלב נפשי^זהחימאךדלבא באברהם׳ בהבראס וכןאת״ל עולם יסוד וצריק מלאהוא ״ופל ר. ואוצר או

ס ואמרג״כ בעלמאז סימגא אנא ׳׳י,3וכןאמרמש ה שנים א ט רב מ ח ם נ כ כק״ש.מהוד׳ר.־ סיני -זה בעירלאלקיס ח
המלאך הנעימים. וגניו ביתו זשלוס כיי שניאוה.זלק לעולם שד; הרי הוא אני א׳הוא קי׳הם,ואס1 אני הס

צדיק לראש ברכות, רג אה׳ש .אותם יברך הוא הגואל האדם ק מדאי הוא הימין אמיתות בצדקאתל.::הנק
;עליון לתתו יתלונן סלו: צל3' בלבנון. כאדץ ׳ יפרח כתמר הלי יסוד אפשריזלהיות העולמןת ?לול.מנל עילם:הקק.

עת .בגל מזכית הנני ; tw רצץ ־ יפק טוגt שמח אך למלאל׳ הרבה ״א3 שצדך מ למלך איט״׳דנמה1 העולמית
בעז״ק ומודיעני זשלוס תייס קיס11 דבר ודבר חפץ מצוא מצירוף; עקרסרשוהי״הוא גי שא הענץ ביס א̂'

■ יתץ עליהם ה לחימי בני. ; וגני יתי1 וסלוס שלומי מרב מוכס היה זיל.שא ^מלס א':עיקרץז. • ביילה מובר .
בי,את:של״ר;העולים Qלוp בלסיס שלומיט אנשי כל ושלום המחת־ ־ הל צגיריס; י חכמים:־■וכו׳׳•:ואחריו ׳ של ׳ שבחן

i.שלום והמכתביסך.הכל■ אחו:וצרור:הבסף וכלמדה יקהכל הכלזלץ:משהרננלולשא והשתלשלות בחצי•..3
ותהי בעז״ה שלום מוצאת.מרב בשורה ■ומאסו מרחשק העיקדת: מדה עלייו/׳ דומה אונו־ הכלאבל "יל?

 אליוגארעות כתבתי וכבר שלוםושמחה: כמוצאת בעינינו דרך; יביא שאינם אתריה המדותשנגרריס ;ליתר ו?ןרשית
 מזוספת לא1 באתי ולא יתוצות: א׳מהיוצאיסלקרית עם סמחת׳ בכל ןכן שבגבורה חסד ויענץ ררא,נהוע1 אגב

אהבש . ' ' , *



פריחארץ׳
׳ ברכה לכם להריק פי׳ וזהו עשית בחכמה כולם כמאמר בלבו אלהיו ותורת להעיר-צדקו עצמי T-במכתב. אהבתו

עד לא מ תרה תאמר לויה '5 אשוייו ת ס ם ׳ מן ברכה להריק כמו לפרנס מה׳ דרכי נ , די לומר אותה הכלים'המגבילי
ה הברכה ■ אבל ׳ כמדתס כמוהו ומי הדרך להורו׳ שבשמים■ לאביהס ישראל את הי  , בהתפשטות מכלי הורק ת

 הקב׳׳ה מצא ־ לא וארז״ל די בלי ־ וזהו גבול בלי הגשמי׳ ואור הולך אור .ותורה מצו׳ נר. כי מדינתס בכל מורה
בי לא כי וחחה לנביא צריכין ואינם י עד.נכון , הקב״ה של שמו השלום אלא' לישראל ברכה מחזיק כלי וחוזה נ

ה׳ כי:־ו ר אנ אמוני בה׳ בטח ואמץ הזק רק לו או ת גומר אחדות ורעה' ם החיו ’ כידוע שמי׳ שס שהוא הכלי ע
; נתנו רועה• כי ת וכשהוא למדה ליראה מעמוכ״א שואל ה׳ מה ה׳ ■ סוך■ אץ האחדות כי גבול בלי הוא אחדו

סס בני:ישראל את ר שמיס מלכות בעול היטב:להכני תו שיבלו די עד־בלי שפי׳ ח״ל מאמר לפרש אפשר ועד״ז ו
w עליה׳נאל העבודה תכבד ועבוד׳ p מלת אץ הלא מקשיס שהמפרשים די מלומר שפתותיהם והבאי שקר בדברי

שר שיגביה בו.־יתב׳ ־מובטחני פרנסתי ס גנ  ע׳׳פ חז״ל מאמר בהקדי׳ אבל כלל השפתי׳ ממוצא די הטוב יבא קנ
ל יתן מה עינינו ה׳ כ״א:אל נעשה מה נדע לא ־ואנחנו מקום מכל  חומות שני מוקף שהלשון אח״ל רמי׳ לשון ו

ת והשפתיים השיניי׳ שהס ובשר עצם של שמים מיראת חוץ שמיס בידי הכל כמאמ׳ לנו נחר־ והיא. שהחומו  וכי'
א בידינו ת לעזור י הי ת מגבילים משיבת ה׳ הורת עפ״י ישראל א הלשון מלת תתפשט - הגבול ובהסיר הלשון א

ך הגופי: עזרת חשא״כ נפש ס ■ מוצאים וכל רשעים משלות לא בידינו אי מי לכס להריק אומר כשהוא צכן הפני
ובלי יגבול בלי הכלים מן בהריק׳■ שתהי׳:הברכה ברכה ליריאיו מחסור אץ כי הובטחנו כבר, וכג/אבל לא ואף־

מי׳ המוצאי׳ יגבילו ולא שפתותיהם שיבלו פי׳רז״ל די והושעת זה בטחך זלך טוב כל יחסרו לא ה׳ ודורשי וכן הפני
להסלעה״ג שמתוקן מה לצדיקים דיין לא תהו די מלומר . וממיל׳יקוייס ומצוי. תורה עול עליהם להכביד ישראל את

ר עול עליו המקב^ כל בהם תהו ריין לא יידאי ׳ מצרים יובלי גבול בלי נחלה שהוא מלכות עול ממנו פורק תו
ם חסד, לעשות רו לאל יש ״נהנה וכו׳ ד״א ועול כמאמר העין מן הסמוי בדבר אלא מצויה הברכה אין ישראל ע

א העין ראות כי וכו׳ ,זולתך אלקים ראתה לא עין מנמוסי להרחיק׳־ והעיקר פרוק לך מצוה זעליך הואיל הו
ע מגביל קרינן אלה בכל יטמאו ובל מאוד הרחק ומחקותיה׳ הגוי׳ רו באלקות שמשיג מה כל השכל עיני ואפי׳ כ
ר' שהוא ביה ק א הקליפה ■ והמשכת הטומאה התחלת עי סו ועל מגביל הו ת פ א ת' ע ר תכלית החכם אמר ה׳ ו

מהשגת .גבוה שהוא באמונה כ״א לידע שלא הידיעה ולא למשכיל למעלה חיים אורח הארוך בכתבי כמבואר
תה א ונפלאות בגדולו׳ כוונתי,שילכו הי ה כי יחי׳ באמונתו; צדיק כמאמר גבול בלי השכל להלהיב מאתסכ״ האמונ

רא לב אה ס מטומאת מאודי להתרחק הקו הו ;הגוי ת א חיו ר' ק מה הוא חכמה כי רז״ל כמאמר החכמה ־ עי
א ובינה הרב מפי ששומע ויכול תעשה עשה כי בעם לעצור ^והתחזק חזק ידידי; דבר מתוך דבר שמבין מה הו

ע״כ: בו ולהדביקם אלה מכל להרחיקם תוכל תברך. בבינה מתגלה שהחכמה עד ר׳כ אצלו גדול שהחכמה י
ח נ ה תנו •כימות ו ך׳ המוליד שכל להיות בהראינו אלקינו ה׳ שמחנו p עני תו מ ר: ב שהמוליד ובוודאי דבר ד

. : ק ע״ג כננס והוא זעיר שהוא מהנולד גדול ואשר הגיענואג״ש אשר מכהבס ציוני'. בנחמות . י עיקר אבל ענ
ה ס תוך בכתובים הי ק פנ א הגדלות אהצס ושלום שלמותם מרב ה ה הראשונה החכמה הי מפי שמקבל האמונ
הילל כמאמר חכמים באמונת נקנית שהתורה חהו הרב מועד.־ כיוס השמחה והגדלתי הרביתי כדרכיו איש איש
ה ה הנ רנ ולא שבכתב תורה ללמוד. ע״מ להתגייר שבא לאותו־ הכסף את כצרוף וצרפתים קריתי.במכתבם ה

ואמר לי׳ אפיך למחר כסדר א״ב ואגמרי׳ גיירי׳ שבע״פ חפצם כל את ־דעת למען הזהב י:את כבחון ובחנתים
אבל סברא ה׳־מ ע״ז במס׳ ארז״ל וכן אדידי סמוך כו׳ עשרת במכתבם לדרוש.ולתור לבי את ונתתי אשר-שאלו

ת לדרוש עליהם ולבי עיני הסבי מונים חד מרב גמרא להם ייתן ה׳ א ף א ץ עדי הענ מדרך בהתפשטות הוא ו
י ששומע מה חכמה ראשית נקרא הגמרא כי אמת להריק מחסורם די משאלותס ה׳:כל ימלא שאלתם את ^
ר ברכה עליהם : ד ת עיקר והאמונה כנז׳ חכמים באמונת הרב .......... : ־ ־ ;די בלי ע לק האחדו

ןשהוא י נ ע  , מתוך דלר להבין בינה נקרא והסברא דווקא א׳ מרב רוחני חיות המשכות הברכה:משורש .
א בד״ת ■להבין והריבוי המולמך שכל שהו׳., דבר מלות כל איך אשתקד לכס פירשתי נאשר ״ . הנגלי

ם: לה׳׳ק ם וחובת התחלתם משרש רוחני חיות המשנות דרך ה ק מרבים ללמוד השנים ׳ טוביס בזה האיברי ו
לא האמונה שעיקרה ׳ הלבבות בחובת משא״כ שלמים מלא כבר שהכלי כ״כ מצויה שהברכה די ענין.מלת וזהו

ה שהכלי יו״ד דל״ת אוהיו׳ שהס יותר מחזיק ואינו וגדוש תנ ה׳ יראת הן כמאמר מדעתו ויבץ יויחיד אלא נ
א והשפעה חיות חכמה יו״ד שהוא הברר נגד בדלית הוא ה הן לאחת קורץ שק חכמה הי הנ אלמלא ארז״ל ו

זכו־



לא הארץ פרי ■
ה ׳לא ישראצ זכו תנ רה ־׳ספר כ״א להס נ ש־הנה׳לא ׳ויהושע׳ התו  ברס יתהלכו’ יבינובחשכה ולא־ ידעו אדרו

ס ודגרי מי ר מעיני יפלא לא כי אמת-ה׳ אדם־ שהרי הנביאים נתרבו זכו שלא ומפני הי הנני מדכריהס דנ  מכיר ז
ה־ הקב״ה של י כפיו הראשוךיציר כי ׳ולא סוף ועד • מראש א׳ יכל את א״ במצוה לו׳ די הי אנ ה.. חוז א:ו בי  בי, נ

ק יח׳ בו לדבקה  מעשהו אנשי כל את לדעת ה׳ ועצת אמת תורת עפ״י שהיא׳ א׳ מדה5 ע״ה אביט אברהם ו
התורה כל קייס האהבה אשר יראת׳ נקודת מהתחלת :הידיעה שקדמני אתרי יזהו תכשילין עירובי ואפי׳ י ׳

ע בזאת הנקודה מאותו מכבר .־לי י מהידועי׳ לוקח חורחך תלמוד דברי כל את לקייס בלבינו ותן שמתפללין אד
ם התורה מצות שכל באהב׳ אשגה ולא ובקומה זבמראה בתואר ממש הכל דבר סוף צרופי׳ המה זגדריס והסייגי
הר כמאמר ית׳ לדביקותו ועצות מדות ".'׳ ברואה ״ ־־־־ *־ ־: :י:.': לכל שקורא הז : ה:׳ ״ עז ד׳ ב ״׳ ״ ב■' -

טין המצות פי' מכס עיני מעליס אינני חיבתם .מרוב והנה שכל מיעוט ׳ומפני המדות המשכות נרות עי א
ה הכללי המכתב חשכתי לא לזאת א׳ שעה ’״ את עשה אשר הכתוב מאמר וזהו. לכולס צריך האנושי הז
 . קצרה קצור כי אומנם האף בעצמי ידי בכתב מלכתוב־ דמילתא׳ כללא אבל רבי׳ חשבונו׳ ביקשו והמה ישר האדם
א אחת ם האג״ש כל בעצמי מלכתוב ידי מהשכל׳ גדול שהיא ־חכמה ראשית האמונה הי  רגיל שהייתי הפרטי

תי' והדביקות והמשפיע המשכיל הוא כי הנולד מ א  שרבו מפני מעולם ׳ מאז נפשי לידידי ידי בכתב לכתוב ה
 והקשורים העטופי׳ וואלין ובמדינות במדינתם רבו כמו ׳ ׳שניהם עושה והתלמיד הרב לאחדים היינו זו ובאמונה

ת ה׳,ובאותו א יכולה שבינינו האחדו י אלי בנפשותס בהעתירי׳׳ שתרחם הי  שרבו יכ״כ לכתוב יכולתי מבלתי אשר ע
 V ויותר י■ :יותר ־אלי התקשרו י,וואלק ובמדינות למעלה״ ממקור: להמשיך־עליו ׳רחמים שצריך מי על ל אל

ת הברכה א אח p פלא התקשרו׳ בוי• לדבקה לשמי׳ לבו ולקרב האמונה הי r ה גבור אל  כ״א שם נתעכבתי לא הנ
תברך אי מועט זמן ׳ ;ההולכים שלומיט באנשי י נוחה דעתי אין לק י פל א: הו ח היוחל ו  בהתקשרו׳ אי־ ביום א

ללב׳ בדברי׳ להבין אחר ממקום רב להם לבקש רי׳ ם עם הגדולים כמוהו שאין נפלא המסו  גודל: .ואלולי הקטני
ה החכמה ענין שהוא ה שלא והאמונ תנ ס א׳ מרוע׳ אלא ׳נ ת ט מ ח תי לא אהבתם אמיתות חשקות ועוצם ר  היי

א מי יודע מי וגס ללמוד לה י איןVלי אהבתכם נפלא באמת אבל ־כלל לכס נצרך :וכו׳ הרב זה הו
ה נ ׳ ״ ־ ישאלו" שאל דבר מהם יפלא כי נפשי ידידי אהיבי ה ׳ : ‘ך: V■:■ ׳ 1 עולמית ־־תמורה '

הנקודה תחילת שקבלת׳ אחר ילדתיכם את׳ס־כאלו בני־ המלאים גדוליהס לפני דבריה׳להציע התמהו וכן .■:׳
ס לעולם ה׳ אמת ;אמרי׳ להשיב רצון ומפיקי׳ זיו לא לעול׳ תהיו במחיצתי עמי מאתי שלום ביראת׳ , י איש ג

תני בס כי ׳פקודיל אשכח שכולם ממנו שגדול מי לפני נשאל להיות יעזורו אחיו את  וכל ושיבה זקנה עד וגס חיי
; מרועה מתאימים ס ורוחב'וכל גובה ' ויראת האמת תורת וקבלו קיימו א׳  אין אבל בינינו יפרידו לא ורכב סו

חין שיעשה מה ומובטחני הרוממו׳ ס דרזק מ ה כחי ' דאחרי ת  המחשבה וצמצום המכתבי׳ בפרטי אז ככחי ע
 בשום להרבות אפשרי מבלתי נשוא נלאתי הכתב במעשה י הפשוטה מיראה ־ לסנדל׳ עקב תעשה לראשם עטרה

ם לחכמו׳ קדמה שיראת׳ גדוליה׳ מפי וכהס מהם  אלה דברי ושמתם:את ממני הדבר כבד כי בעול׳ אופן י אחרי
ס עבה וקטנס  ובכל ביתוד א׳ לכל אליה׳ מיוחד המכתב כאלו לפניה׳ י להטות שלא ־מזהיר הנני כפולה :ממתנ
תי האחרי׳ רבים אחרי פר עם זאת־׳אמרתי ישמע היוס־השומע בכס העידו הפרטי׳ האג״ש כל י לכתוב הסו

ל: - !■ "׳־ ל חד לי חדו ה " ׳ ו ׳ ״: ל " לי' T אהובי ותאמינו האמינו ״: T'פר דברי שכל נפשי ׳ הסו
ל ידידי אהובי. א חיי:  אופניו על דבור דבר כל אליו יקרא מפי ומסורי׳ כתובי׳ ־ הלא ׳ ־־תדעו הלא תריעו א

 ויכתוב שיחזור בהם ומגיה קורא הנני לחתום ובהביאו יותר־ חז״ל מאמר מראש הוגד הלא תש״עו ל ׳■׳ ל
ם כמה לכל אהבתי ותשוקת חפצי וכל ונו׳ לינק רוצה שעגל ממה  מפני המכתב באותו כוונתי לאור שיצא עד פעמי

ה חפצי תשוקת אהבת׳׳וגודל הוקף חקוק וא׳ אי וכל מהשיקתס יותר אצפיס אלפי מכס א׳ ת ע ס מה ו ר ^ו ס  ח
ת אשר המכתב״אחרי מאותו להם ה׳' אל עיני בק ולזכרון ידי על: לאות לבי לוח על הוא תו  אהבת תשוקת אמי

ת' כאלו תמיד הס לפני:להכיר עומד דיוקנם דמו ת לבבו יודע אשר דיליה שעורי׳ לפו׳ וחד חד כל מראי  לבבי. א
ם וכמות ואיכותי מהותם לבם בהתגלו׳ ה ולא עניינ חיי ברכות להמשיך שבשמי׳ לאבא עליו נאמן ׳ העל  ■ ומובטחני ו

' א׳ שוס דעת על  אמת אהבת ואהבתו נאמן בלבבו ה׳ ירא׳ מי׳שנגע׳ בכל ויאמרו־ באו מקרוב אשר החדשי׳ ק
ת דרכיהם ענייני ממני נעל׳ אולי הג הנ  לא אחור מדברי ודבר לפניה׳ אלה־ דברי נאמני׳ וצדק ,וחכמת׳ יראת׳ ו

ע׳ איכה כי יעשק אשר והמעשה בה ילכו אשר הדרך ד ת■ עשה כ״א ישוב נ  על ■־ורכב צלח והצליח חפצתי אשר א
ה' ממני במופלא‘תמונה כל ראיתי לא ל אשר הדבר ת דבר מ מ ספת-ברכת תפילתי ואני לעול׳ א מד,ובה בתו

ואהבת



סח!
אמת השפל לכר' שלוי זה והי׳ עול׳ ת3וי/ה  פעה^יץ כו׳׳יז נ

בדא תו ה גהר? מנחסמענלל ־*טברי/ ש מ ה׳ לד־ז' ״  ז׳׳
ה ב ו ש Tל • כללות ת Tשד ?עסק נפשי י א ה: מד ע  ה
: ת זרות המחשבות על צועקי׳ רני/ ״  והתהוו

ד ולא בע?ודת׳ שמחי׳ שאינ׳ שבה׳ הגדלו׳: ה״א הסיבה
ה :כי ■ מהס ׳־ ונפלאו׳ גדולו׳.׳ אס כי, לה׳  גדיל כלל הנ

ס בחלקו שמח להיות בתורה רה בעסק ג  והעבוז־ה התו
ה אינו אם משא״כ ממנו ויהנה הרבה ואס מעט אס הנ  נ

ת• והנפש ושמח להנו צה: ה מתאוה רו  המחשבי וכן תאו
 ונפלאו׳ בגדולו׳ ורוצה .בעבודתו שמח שאיט ייפני זרית
ס ז ממנו חי  ומחשבה• מחשבה שכל חוץ למחשבת אוחו דו
ה: היכל מ ה ־ שאיטיראוי במקוס לכנוס שרוצה ומי ה׳

ןןרן,ס
ה נ בגדולות יחפצו למה: ‘בנפשי אינש ידע אהובי ה

ס זכה במה : .•־:׳ ה ע לומרמתי מהראוי וודאי נ  אגי
. למעשה תי מ הי: א  עבודתו בעסק מאד שמח ואפ״ה.י

מנה לגדולה יזכה זז מצוה של ובשמחה עכשיו של  ואס הי
הי תור׳ הי יאמרו  והלא אינו זה כלום. לו שאין מצוה ו
 ונהנה: שמח אינו אבל כרימון מצות מלאיס -ישראל פושעי
ה לעולס. כבוד.ה׳ יהי, במעשיו כשישמח משא״כ ממנו הנ  ו

ה בעסק מילין לאלוה יש אין תירה / עד. מה. חכ חקר. ו
 מעשהו: יחוש המאמין האמונה דמילתא כללא אבל

ה ב ו ש ה ־ דאגת על כללות ח ס רנ פ שרבי׳ מפני■ ■ ה
:א׳ לכל דברי לכפול אצטרך שלא מ בוקעי׳ * ׳ : '

ה ס שעיקר ידוע הג ד א  אשר מקוס ואל המחשבה הוא ה
 ואס טמא בטומאה אס האדם הוא שס המחשבה יפיל

א יטהור בטהרה קבדינ  החושב אחר הולך והכל ורחמי ו
ה לפרנסתו ההשפעה ומשס חיותו זהו שהוא במקזס נ  ה

ך ה׳, אל גול וכתיב תעשה אשר בכל וברכך כתיב ט ר  ד
ס יבטח שלא הוא הענין יעשה. והוא אד בה על ה  הסי

ת מן ותT;ועששאין;עניות חז״ל כמאמר מנו  ואינו האו
 דרך שיהיה סיבה באיזה לעסוק כ״א האדס על מוטל
 אבל :וכו׳ ■וברכך: פסוק חהו המעשה על הברכה מבוא

 מאוד לדקדק מחשבתו כל שיתן צריך אינו הסיבה קרטות
ה. ך ה׳ על גול ־וזהו ג  מכח יוציא הוא, יעשה והוא דרכ
ת דקדוקי כי המבוקש הפועל אל  שהפרט כידוע הוא עניו

 ידיאשה מעשה לק אשר רחמיס.־ נקרא דקוהכלל נקרא
ה גו. אין כ ר ב ק א שההשפע׳ סי שמדקדק דין <נ״פ ה  וקכ

חר הולך הכל בפרטות במחשבתו מאד: ה החיש? א  הנ
ה ראיתי רג ה בפרטות מאוד■ ודורשין שואלק ה ת ס רנ  פ

ה זהו ג ה לדוחקס: סי הנ  רגיל בעשינקאוויזהייתי מק״ק .
 ־על-פי־נסתס בקובלנא קלס ?<כמה.שניס לקבל.אגרת

המכת5 והיקפה הזכירוהו שלא שתא יגהאו iס3עינילקרו

הארץ
ס אשרלזאת בעזה״י שיתעלו מובטחט אינס צועקים רגי  ו

ס שהס נעני ^ מפני ג קי׳ ע  מחשבת׳בפרטותהענייניס; צו
די די י , ׳ בי הו חי כי אין.להשגיח נפשי א ד ם,  כלל,:שלא, א

ס ונפלאות להתנהג'בגדולות ה הג מ  כי!אס מדינתם כמנ
 אבל• ביותר לדקדק לגימור המלאכה עליו ולא בינוני דרך

ח.ואז אז', יהבו ה׳; על השלך מס דברי ישכיל ׳ יצלי רתי  ׳
ם ח מנ , ... .j״j< ימענדל : . . ״_. .

׳...- זזכק:.־׳■::'■ אברהם ס׳: דברו-הרב ־■־ ־■׳
ח ה ה קצרה בדרך באתי ע כ ח א ת מלה מארץ ו ח  א

א ,■ ;• הי . :  שדי מעיקרא שכוח Tלהזכ ופרט כלל לכל -
 התורה מכלית כי עלמין לכל ושרשא עיקרא בתר נופא

ר׳ במחשבה::.והחכמה ס ■האין להשיג ומעשה דבו אפ ה  ו
 ■ שורשה הוא והאין תמצא מאין והחכמה כאין עצמו וישיס

ר: ק עי ה ה. מז שפלות משתלשל ו  אין כמארז״ל העטה.וה
 הפקר עצמו,כמדבר במי.שמשים אלא מתקיימת התורה
 אדרבא מחבידו יותר גדול ואינו בדעת ולעשירים לעניים

 ׳ כי בזה זה‘ ונכללי׳ מתאתרי׳ ובזה נגדו במציאות בטל
ק היושר קו בא ומזה והיפוכו דבר מיקד האין  • המחזי

ס מזה חוץ: ושלום ברכה  לא כי, שיאו לשמים ■יעלה א
שס מ אז סהי שמי ושנאה. קנאה, הפלגה דור משתלשל ב

: ח״ו: .״ותחרות ;■־•:• ־ ■ •׳:״:; /׳
־ ה ת י ^ ב ו ה חיי א הדרך זה חי אל ני3וריעי.י: א

״ ׳י  ׳ כי *:ילכו ■:■־׳ ■׳;׳ , ה א נ  וכל לאמיתו האמת הו
ת כולה התורה ארג ח כלל עוד עד״ז נ מ א  אחר לרדוף א׳
אן פשוטיס ד?ריס מ כ ם, תי א בתר דרדיף לזי  , ׳P כי חיי

ק ממט ונפלחות בגדולות שילך ממה יותר שמה ,ארן׳-ל ו
 • וטנא <לא ש״ס לכולי מהדרג׳ כד .הוינא תמנסרי ר3

ה פשוטו מדי יוצא מקר׳ לאין מיו חז׳׳ל דהנ ק א3 א קו  תנ
ד מי הע תו וצדיק א׳; על ו אמונ ה כי יחיה ג מינ א א, ה  הי

א חיותו מחצב ערך לפי נפש לכל ושוה פשוטה היותר הי  ו
אק יותר אלינו וקרובה השכליס מכל אחרונה  הקדושה ו

 כל ושוכנים מתלבשים ובתוכה האמונה ע״י כ״א שורה
ם׳ תחזי ובה בה דטלא בה והפיך בה הפוך השכלים ע ט ב

ה כי ה' ם ובה מתחיל בה סוף לה אין האמונ  ׳ מסיי
תה כמארז׳׳ל השגות.■הנפלאות כל שאתר־ והראי׳ א  • ר
ם על שפתה  ■ וכו׳ ונא'וירא.ישראל ט׳ ראה מה,שלא הי
ם ויראו ט: הזה לשלימות גאו ה׳־ואח״כ את ה^  דאגזי

ה השיגו החזיון כל שאחר הרי בה׳ אמונ  • היזחלה שהיא ה
 והשגות גדולות אחר. להTת3 שרודף מי וכל הכל ותכלית
ם לא שעדיין בידוע נפלאות ת טע רא  ־ נכנס •ולא שמים: י

ה בגדר ה עדיין האמונ שתוקק; אדס לכל ראוי וולאי הנ  לה
ת: להשיג,פל  אבל: ראתה לא עין אשר הגדולים מאורו

ס בתנאי א השתוקקותו א ראה להב מגודל הי ה הי ־ והאמונ
כי



רבפח;'הארץ:
 נפלאות י אביטה׳ ־עיני גל ומבקפ- ̂.6 אשי u פי.בערה
ה וודאי ממורתו. הי ס נכון עד ואוה. הולך, י מ  משצ׳ג ה

 ליראתו קדיס1 וחכמתו דעתו להנידו כלי אלה5 חפץ אס
ק יכסנו וודאי אמןנה מחמת שבאה ע א ה הי  אצלח לא ו

ס האמונה ע״י משא״כ  נהורא ובה ממנו יחשוך לא חשך ג
הרא נהרא שרי ה נכלל פשוט זבכל ופשטי מנ ממנ  הכל.ו

ס; תוצאות הנני:1חיי ר ס נפשי ’ ממציא אנ  לפרש ;לגביי
: 7 7,״׳ ה׳ ■שיחתס : פני סג ל מי הי ל כ ך מי  ׳U ■'•‘7■ ה

ן ט מ ל ה ו אדברה האחי ת. עו רי א ו א כי בשלוס נ  הו
הדעת נפש.זלא שנה עולט של עמודו י . '׳־׳.־־  לנקיי.

 בעה׳׳ז ט, בעצת.ה׳ והמדותבאתב הדעת שלימות ולבעלי
ה רג ס ה ט ר  לפני.המקוס והצלה רמח והךבה לפניהס ד

דה מי את: אבל .עליהס ה :או ע  לגמולי שמועה ואבין ד
 בעיניהס המדומה נהצאןקדשיסשלפי צעריהלדיס מחלב

ה דברי׳ ומביאין לש״ש ■מעשיה׳  שמעוררי׳־דברי עד לזה ז
תי כאשד. ריבות אי מי ר ס חורפי.הרבה בי  כאלו מענייני

 מבא וכל ט דרך ידעו לא עדיין ט להזהר ומעתה,ידעו
~ אפתח א של כחולה להס פתחמ: חו,יז לא, ממי  מחס:ו

 במעיהם a־״7 שיכנסו ־שמתפללין ער צלותא בעי דשמעמא
 מלבס נעולס והשנאה והקנאה בטלי׳ דברר שיצאו ,־יתפללו

א *כי ת,התודה הו שי  לגוף וקעלוי והברכה והעבודה ךא
קן הילל כמעשה ונפש ה שלמד,כל הז ר תו  א רגל על ה

ך ואהבת מצות דהיינו להגר. ע ר ק11כמוך ל ענ  מבואר ה
 עלינוהיא השופע האהוי׳׳ר השכל שזה־ הקדמיניס בספרי

ה והרשות ית' לבינג בינינו אשר הדביקות תונ  אס;ירצה נ
תמיד א״ע, ל, ה הדביקות:־ ■לחזק להרגי הי י א, הי  מוסף ה

 הדביקות להיפוך:שיחלוש תא ואס;■ ית" בעזרתו.־ והולך
ר תחין ה  יתחזק לא לגמרי►.והנה יפסוק שח״ר עד לו פו

 בו עצמו ההרגל רק מאד וחזק הולך ויהיה הדביקות זז
ה ־לאהבתו דאפשר מס בכל סונ ה :ו ת׳  וחולשתו לבדו לו י

ל אהי׳ א ת ס פ  בעיני והנבזה המדומים מדעתו.בפכיותוג ג
ד :השלס גאדס אלהרס סי אפי״היז  כשמפנה שבחסילה ו

ס כראוי. דביקותו ואין מחשבתו־ סו א . הי  ובק שטנו ההו
ת׳ הבורא מפני ;■הראשון בכת ׳ מאיר אלנו: י  •הח כך ו

ס תי פ ק די. מ סי ח  בטלים שהיו השעות הראשונים:על ה
ט. בו. מלחשוב  האלילים אל תפנו אל, בתורתו־ והזהיר י

פי ל ו תי מדעתיכ׳;, אל תפנוי אל מ׳ שוי  ה׳ :ולוד..אמת
ל לנגדי מי p ת i ת שהאמונה הש״י בהשגחת מצינו קרי  העי

ע בכל הש״י,.משגיח כי  פי,אין וגדול קטן פרטי כל. ננל רג
כי ׳אצבעו נוקף. אדם ם כמבואר ו  בתורה לבות פעמי
ת נמל־ א ם מקרה ק כסיל כמקרה לפעמים דאינו ז  :החכ

ת אמתי ת ע׳׳ד הש״י־הוא שהשגחת המכין: ו קו ב  השכל ד
ביני ביגונל שיש י יסו ו ^ כןשעור בי.מז״ שיעמידבקוחז ו

r:•

שלא־יסירשכלי ט ההשגת׳עליו.מי מ מ ת קו ט ד ד ו תמי ת׳  י
ד בו. ית׳* השגחתו שפע יהיה,־ כן מי ה אשר ומי ת פנ  י

 ייז׳ מאתו השגחתו תמעט. פרק באותן לפרקים מחשכתו
ר ח״נ אבל סו ת א;  בעת עיקר כל השגחתו־׳ית׳ :ממנו ל
 עליו שופע הדביקיז־והשגת׳. אור של הצל עדיין כי.י הה

ת ובכל ההשגחה שנתמעט כ״א מ מח ת. א  הדטקו׳ אור ז
 מחשבתו שאין מי, כן יתפלא. עלע.ההשגחה.מאתו. יראה

 עלמ ית׳ דניקתו אחר מחפש ואינו כלל בהש׳׳ל ,ודבקותו
ם שעי ר מר.ו חו ^ הו  מי כל והכה .ידמו.כר. בחושך. הכ

א יצילנו השם הזמן מפטעי טוב בלתי מקר׳ שימצאהו הו  ו
ת משלומי ע ד א ת?;צאהר לא בוודאי ה  השבחה ■בעת ט
 ערךהשכחה ולפי הדביקותוכסו-קמצינגבדהע״ה והפסק

ת תו א ערך־ ח״ו:תהי׳: ואריכווז.זמנה־ ופחי הי ה ה. ר ק  מ
ק ח ר ת לו שאין אדם לך שאין להיות אבל יצילנו ה  קטנו
ר לזאת יח׳ ממנו והפסק*,הלבקד השכ^ ה הננ הז ת׳ או  י

 האהבה .כרמדת כמוך; לריפך.־ ־ הבת1בתורתו,מצותו?
ס ר ת גו קן ע הדבי ח י דבקו נ ^.י א כ חד .  ג״כ כאיש,אד י

ס לך. אין הי׳ד לג שאין: אד שי  ,הדביקותי שפע לו שעט.
 הרי א׳־ -לאיש בטל-יכשנתשביס שזה פרק־ באותה .האמתי.

ד היא.מושגת ח דבוקות ע׳ בי ת' בו והתקשרותך ס  ממש י
ח 2ע׳׳ מנשגידס האברים. שכל א׳ כגוף ת;המו שרו  התק
מה והלב ה תרתכל ו טיו שמר־י טננ חי שג ף איברו מו  הגו

ר; .שהמה מפנן. ת ה יו בי ת אל קרו  וההתקשרות :החיו
ת iנבכ והדפיקות א פל1 ז ף; איברי: ס.  על מושגחיס הגו

ה ה די ה י הנ ט ו ת שארז״ל:מצוה; מ ר ד  מצוה:.ט׳..לאו גו
ם כל על; ־אלא נאמרה א'• אדס על. דווקא ס הדבקי  ע

שמא הש!!זה האקס־ ת עושה במצוה. ר ת גו  הדבקים כל א
ס ס ע ם השלום האד פ איגגשזה האמנ פ׳  עמו הדבוק, הל ע

ת נמשך ת ה׳ יו ש דו ק ר: ת ק עמו מחמת־־׳,הסקשחת ל  ו
רה, ט ע א ומפורש ב ב בתורתוט־ הו  לשכנו סוב לצדיק טו
ס בדבוק ט׳.וא״כ ל מקשיבוס תברי ק ג ל  וולאי:המצוה י

תמת אליהם .ונגררת והתורה.נמשכת  באנשים דביקותם מ
״ י ק ת ס: ודאו ית׳_ בו ה חי ג סד ־בספר, מ״ש נראו א  ,ח
ק לאברה׳.־ ע הר '3 מ  ה׳ תי •באלישע הכתוב ז״ש ל׳׳ג :נ

פר עמדתי־ אשר שכ לקד שעקת לפניו, מ:ו  אלוהו 3אלי
ס תו:,בנטחס־ונחשב קונו לפני. משמשי: הי קו  מרוב:דבי

ט׳ פני ל מד עו מ חמש.־ומכאךידאה; כ ד, ת pע ס ש ק ת ה  ה
ע והאהבה‘ א כאלו מגי  ;מקושר שתכייו מקושרבמקוס הו

ה׳ :וסגולה קי ש ס;: א פל ח5ת מחמת :וקנימד::מושגת נ  י
ת׳ בכי ק קי בו א וסיכן הד ת לכל הו מ טנ  בעילוי והצלחות ה

ש פ  בז ,ז״ל;מו,שאירע מאמרם פד. שזהו- ואפשר. טף.ונ
ר tת מ rס מבקשי׳: ורבים צערוגלרבד ודיע־  עליו.רתמי
ר ולא מ א ס נ ט ה ם עליז: יבקשו ו העגיןגנאמר אבל רחמי

׳ בממנהג ■
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 לרעך ואהבת מצות ונקודתהשהוא התורה עפ״י במתנהג
אינו פרק באתה דבר אתה לו אירע ח״ו ואס כמוך  הנ׳
ס והתקשרותו שדביקתו לרביס להודיע רק צריך ה מ  ע

 ית׳ ההקשרותס.בו, שפע מחמת ית׳ .מאתו המושגחיס
 שוס ומכל יסורי׳ מיני מכל יתי, ,ממנו מושגתיס והמה

ס יחיו בצלס וממילא. נימי המלא אפיי. בעול׳ צער המה ג
 יושגח ומהשגחתס מהנ*. צער השלמיס יקבלו שלא כדי
ס ס בקשת בעצמו, חה מצערו. כשידעו הוא ג  שכן הרחמי
ר לא מ א ת לשון יבקשו נ  היינו נפשי בשלוס פדה וזהו Tע

ת פדה והשלוס האהבה התקשרות  צי מקרב נפשי א
ט ס היי  כי מחמת נפשית והן גופנית הן ח״ו מהקערוגי

ס רביס :־ ־ ; עליו מבקשיס עמדי״ורביס ה : ס: מי ח  ר
א ר ל  והשגחה שמירה לידי המביא הענין כי דמילתא כ

ס להנצל ית׳ מאתו . ;ץ . . קרי מ ה  שפע .ח״ו מכל.
 והשמירה קונו לבין שבינו ית׳ ויראתי אהבתו של השכל

העתיד א והפסק שכל בקטנות שהוא על. הו ת: קו  הדבי
 אכן חביריס בדבוק האמתי ושלוס והאהבה ההתקשרות

ס ה ולא זה לא א א ז ס בהסתר הו  מזה יצילנו ה׳ ת״ו פני
 על שלוס להס שיש בשעה מצינו. להבדיל באה״ע זאפי׳

 כמו מעשיהס על. נדונין ובהפרדס בצלס יחסיו ישראל
 שלח כו׳ עמו לשנוא לבס הפך נאמר מצריס אצלו שמצינו

 ישראל על שלימה שנאתס שהיה מתחלהקודס. ט אותותיו
 נתקיימו אעפ״כ כידוע ועומדים מחוייביס היו אע״פשכבר

 שהפך ־7ע מעשיהס כפי עליהס לחול באפשרי הי׳. ולא
 אותותיו בהס שלח אז בענייו ולהתנכל עמו לשנוא לבס

 כי תבינו הלא ;תדעו.. הלא וריעי אהובי;אחיי.־ ועתה
 יוקשיס מפת הצילס עליהס ובחמלתו אותס ה׳ באהבת

עתה בשלוס; ובירךאותס  מצוה הדי לי שמעו בניס לכו ו
א שבתורה קפו וכ״ש עבודה ־ועיקרה הי נו בו׳ של  מר
 ירדפו כאשר וירדפהו שלוס שיבקש יעש ולמעני למעה״ש
 מדרכינו שאק ולמען מאד נאמן לבבו וכל בהריס הקורא

ה יראה בגדרי לדבר א ת א ת  כן גלל העונש יראת ־ הי
 ח״ו ואס אמה עשריס ולכסות טפח לגלות הי׳ מההכרח

קנאה איבה מאיזה ״א3מ להפרידו לבו ימהר  יצילט ה׳ ו
ה תיש ירוץ תיכף מנהו שמץ ואפי׳ ר ה מ ל.  אחיו אל ק

 ונפשי אתי לאמי באמת ה׳ לקול המקשיבים הגבירים
א הצילני ס לבבי את ירפא ה׳ דבר נא והשמעני נ  ההרו
עד אהבת בלגי להכניס תמיד עצמו וירגיל ס רי  כלות חני
 באחיהם ואיש נפשו שתדבק עד ולהאריךבזה ממנו הנפש

Tה א׳ כאיש כולם וכשיהיו ובקו הי  בתוכם .שוק א׳ י
 ויתנשאו ונחמות ישועות ברוב ית׳ מאתו מושפעיס ויהיו
 בנים כזכור אנכי וגם תדושן ■ ברכה ונפש גוף בעלוי

כ םנו׳ ר כ ם השם עליהס מעי: המו אז רח ם'י ת דברי ר

 י ומצפה מסביב להס אשר כל בעדסובעד ומעתיר הדש״ת
ס לשמוע ה  להס ונוגה ואור הולך טובות בשורות תמיד מ

 . ־ כ ז״ל: כ״ז אלכסנדר מהורר. בלא״א נא׳.אברהם ־ ׳
ה נ ה ה תקצר עצות פרטי א׳ לכל לבאר ו מ ה.:ו ע רי  הי

, ; .־ ס ;  ־ וחמדת חביבי רב כבוד עמכס הלא בעדה כי ג
 כבוד סיני זה ה׳ הר, מכובד. ה׳ קדוש הגדול הרב לבבי
ר, ק״ש או בי ש ר. ר ה מן מו ל  דברי׳ בעל ומי יועץ נ״יפלא ז
א אליו יגש ש ת :יראהו ו ת מבוא א א ר.ו  הדרך כל העי

א״ע לא ומכללות תשמעו אליו ה׳ דרך  ־ מלכתוב מנעתי.
 לבחירי. ברית וכרתי א׳ בפה פני.כולס חילו כאש׳ להס

 לילך רציתי ה'ולא שס מציון לספר עמס וחסדי ואמונתי
ת. ולגלות נפלאות בגדולות תי לא מעולס כי עמוקו סי  נ

 אמת.נקודת דבר על רכב־ צלח והדרס הדבריס באלה
ת לבבי.  וקרוב ה׳ אהבת גלוי.וידוע.ותוכו.רצוף אשר א

 יאור בה׳ ומובטחני לעשות ובלבבם בפיהס מאד הדבר
 מחופש.מה חפש יחפשו כאשר ומנאתס ויגעתס נרס

ם:' החביריס עס העבר נחמו בשבת שנדבר . שיבי  המק
ש ל ה מה מפני שמלאי ר׳ ד  לא״י ליכנס משה נתאו

 מצות משה.הרבה אמר כך אלא כו׳ לאכול וכי . -
 לא״י •אני, איכנס בא״י אלא מתקיימין ואינן ישראל נצטוו

 כולן שיתקיימו. הלשון להבין ידי על כולן שיתקיימו כדי
ס אמר ולא. ע״י. כנ ת המצות כל ואקיים לא״י אי הוגי  הנ

ק לשון נקדים בא״י  אלישע אל צעקה וכו׳ א׳ ואשה הפסו
 ואת עד כי׳. בבית לך. יש מה. ל: הגידי ויאמר כוי.׳ לאמר
ת עד ח״ל ודרשו בנותר תחיי, ובנייך ס תחיי ס המתי  דהנ

ש״י התחנן דהע״ה  עבדך מל פ^יר האירה לפני,ה
 רשעיס ימשו כי-קראתיך אבושה אל ה׳ בחסדך הושיעני

ה כי וגו׳  זיע״א המגיד הרב. אדמ״ו קדוש מפה שמעתי הנ
 יריאיו רצון פסוק על וואלקפי׳ במדינת אצלו בהיותי.

ה • כי ויושיעס ישמע שועתס ואת יעשה  ה׳ העובד הנ
 רק דבר לשוס ויתאוה ירצה שלא מהראוי לאמתו באמת
א ומהיכן ית׳ רצונו לעשות ס ולבקש להתפלל לו ג  רחעי
ס על אפי׳. או ע״ע ית׳ מאתו  רצוט ולהפך לשטת אתרי

תו מחמת ואס כב״י ט מ ח ר ת ח  ולהתאפק לסבול יכיל לא מ
ם עליו מלבקש  מאמיני׳.שזה בני מאמיני׳ אנו הלא רחמי

ת מדת עה ־ הרחמנו טו  מאתו השתלשלות הכל בלבו הנ
מרי לעולם שנשתלשל עד לעולם מעולם ית׳ ה החו  הז

הנה ת מדת כללות כל ו  שאפשר שעור. דהיינ^כ^ הרחמנו
 . בעוה״ז שיש והחי המדבר מן כללות כל בסובלות להכנם
ה אס הגשמי  כללות כל. שיהיה ולדמות להשיג באפשרי הי
את המדה  . שיהיה העולם בזה להכנס שבאפשרי מה הז

תו נגד ושעור ערך אינו א׳ באדם הכל ט מ ח  ̂ אפי׳ ית׳ ר
ד החרדל גרגיר שעור ערך כמו והנה עולם של חללה ע

. רוג
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תי רק המדריגה ק״ן,חשהו.:מדת שג ט3 בן אלפ'•׳,ק-׳ו רבאוה רבוא■ דוג ף ולחזור־ מההכד ג  שיצאנו למקזס תי
ת ישעו וכל חפצו כל ־ זה כי ס. ,בנועם לחזזת כדי ■ משם רחמנותו. נגד נחשב כלא ממש ערטי א׳ אדם של הרחמנו

י ועל מזמכיוה למעלה עצמו לדבק בסוד, יבא־ ומי ית־ ורציט במחשבה; עלה כך ואעפ״כ ית'  שזהר ג״כ הנ׳־אפשד׳ פ
ס דבר איזה על להתפלל ה' העובד יבוש לא ואץ* ה׳ ר רצון בהתגלות ־ דמשמעותי יעשה יראיד רצוך פי׳ הג אי רי  י

ק אך למאוד ■ רחממ: שנכמרו׳ א הענ ה שהש״י הו הנ״צי דר״י כעובדא רצונו בקשת ה^׳י יעשה מיד־ בלבד מתאו
ס של לתפילתך ד כר שליף כד רחמנותו .ומסת-יר מצמצה ע״כ .צדקי איג׳ ת אומר־ ו א  עפ^• אבל ישמע שועתס ו

ת' תמיד שיהיה וחפצו הצדיק רצון דהיינו יובן באתערות! עצמן; ■ שיעוררו כדי. - להצדיק :רצק ועושה קו  בדבי
ם ולבקש להתפלל דלתתא ת׳;כק מלפניו רחמי א י ט ח ת מ  תמידי׳ שיהיה וחפצו רצונו לו שממלא הש׳׳י עשה למעלה ה

ס כרצונו למעלה בדביקות וא״צ.להאריך: ית׳ לפנוו ושעשועין תעניגי׳ וזהי אביו לפני  מהמדריגה" לירד צריך שעהפ הג
 שועתס״ז שאת בזה רצונו לו וממלא עושה אעפי׳כ־ כנ״ל שלו לשנות הצדיק של, לבד מלאו: איך כי מובן הנ׳ ומחמת■

 רק■ זמניות שתחת המבוקש ענק־ על לא דושיעס ישמע אבל שניתי לא ה׳ אני הוא: מלא מקרא הלא ית' רצונו•
ה שאין האמת ה כנ״י-שזה שני-י■ ז בי הצדייך על נאמר התשועה כמפל: מתחלה' רצוני הי  להצדיקיס" שיושיעם העו

 ■ למקומם לחזור שייכלו כדי מיד להם ועונה ששומע בזה. י עליו■ החביב לבנו הערך יקר דבר ליתןאיזה שרוצה האב
ם אשר־ את״ מצמצם.ומחזיק האב אבל חכמתו רוב מחמת ביוחר ש ה בתחילה ה הנ  ריקניס-■׳ אפי׳ ׳לrר דברי ידוע ו
פי.כד מציה־ :מלאים .שבך כמו־ :רצוט ומסתיר הנ״ל ■ בנו לפצי; י א״ע• ומראה עצמו ר ע  נקודה•'■ בפנימיוא׳' יש .כי:
ה ומחמת תלקיס אור מהתכוצצות זיפציר: ירבה; שבנו כדי- אופן• בשום לו ליתן רזצה שאין  ירידה'.' לפעמים יש ז
 ישראלי' כללות ־ עס והתכללותו בהתאתדותו להצדיין א״ע ז ולהחזיק להתאפק ביכולתו שאין עך למאד אותו
ס קבלת־ מרוב ' וזהו לו וליתן טגי ם אותז מהפצרתו־־ תע ט נו הדבוקי היי  ישפע•'.: ונתמעט ממדרגותז שיורד ד

ץ שמי זה מובןואין והנמשל ה כך כי ח ת נקודה כ״א צו־ נשאר שלא עד הארתו מתחילה. רצונו הי ה״ מהחיו ר א ה ה  י
ת אלקות ישמע. שועתס שאת־ כדי■ עושה יריאיו;הת״י■ רטן וז״פ ת ס! עם־ והתכללותו דביקתו מחוו  יל של המדריגו

. עמו הדבקי: ישראל 'כללות היא, ערוכה וגמרא :^לתפילתן מתאוה שהוא ויושיעם א ו ה ה' א בעזרו ז הו ״ ^ תן  הנו
מפני ס עקיריס אבותינו היו מה ^ ה שכבר הג א ר עס: בית להר משם להתחזק׳-ולעלות יאיייז לו:כח המ״י ה  הי־

ה אלא ודורשע ודור דור '*לאד״הר תי בדביקות עמו הדבקים כל מטי־ שהקב״המתאו מי א  ’נעורס* כנשר ותחדש ה
ס היינו עמדתו־ שיהיה־ הצדיק של ורצינו חפצו .באמת. והנה קני ת׳נהרי ת מאור המטערי״ או מ א  יהתורה^'׳ ה

ט מזמניו־׳ למעלה ודביקותו היראה שם כי מהמדו: למעלה . דהיי ה נמצא ו ד רי  ‘הדביקי׳ל החברי׳ כל עלות טרך זו י
אין כלל יתערב-זר לא שס. קר.ו עי ר ו ע•3ד מחסו תו כ הו בה״ עמו ר. ם.וז ם אלקי ק ת ת" דהיינו לילה בעוד־ ו ד רי  י

ס איזה,דבר על רחמים לבקש; צריך, כשהוא אבל די האור והתמעטו׳ , מעניני ף כ ר ט הן ת ה וחוק לביתה ו תי רו ע  ׳• לנ
ה דביקות בערך נקרא וחסרונותיו הזמן שתחת ד רי ה י רי מג ה מאור־ המנ ד תו אה ה ר הי תן ו ק להם נו  ב לשק חי

קה כב״י״ שהש״י; מחמת; להצדיק הוא. הכרחי אבל ממדרגתו תד בפנימיות׳ שנתחקק חקי  הרויתו-־׳ הנ״ל וכל שאת בי
תא שיהיה: כדי רצוניח לו עושה ת ופחדתי .קטני־ אפכ: כו׳,מפב^ דלתתא אתערו ט די מד ה בהתחברות׳ ה ס ת קו מ ד  ז

ה ■■דהע״ה ביקש לזה כני: שמתאוה ר אי שק׳ ה  מעלי״: דתורה פטפוטי לעובדי־הש״י־באמת-והנהכל־ פניך-ל
ת בבל תמיד עבדך על: מזמניות למעלה פנימיות שמבוא'במדרש זהרשזרבנתוכ־לדברבס ובכל: ע ל כמי ה^ :ח״  דהנ

ס ^נול׳ בהם ותו• ממט לבל,יפסיק רגע מ ת. ב המדרעו ..׳ על«״ דההד שיווג׳ א׳ל בזה״ק■ שמצינו אפש^־מה , ד׳ ^די  א
בא דהאיךאפשר: נאמר נאם הזמניות לתחת לורד יצטרך לבל; o בדא א7 ׳ נשמתין מתדבקין כת ס׳ ילזיר: אי  i״ i״c t 

א צריך־ לפעמים־ כי: זה ת ת דל א. רו ע ה א :ל ש־ ולזה . ח לשיט טק מ״ כן ו ק׳ תי בשעשועידקב״ה׳עסצדיקיי׳ ה ב או תי  r'ו
ך: בנועם״ה■ לחזות־ שאוכל-תמיד הושיעג/־לזה•: הדי ת ק באורייתא דחדשץ מילין באלץ:. כ קנ ת איז תד- ב ד ל כ  ״י ד

ה חסדיך; ע״י 1דהיינ הי ד; שי שת רק תמי ש ם התפ א חסדי ו נ א: ואיטן: ו ל מי א ח ם בההו ע א נו  ״שיכא^*ז 'ה׳־ומההי
ה הגשמי בעולם גמוריס הז מרי/ התז די דזיווא;ונהורא יהיו־נצרכיס:׳ שלא■ ו ח ך ד ן דלהוךעבדי י י ן פי אי א  ליי^מא׳^ ו

ה משוס ואי דבל איזה לשנות כו׳ לאתערותא כלל ל ק ה ה והסהורי. וע״ש.לשונו.הק׳ ל הנ ^:3ד ידוע ד ן׳ ך, ^\׳ ״ ר  או
פ׳ כך אל.אבוש׳ עכ״פ כר לתפילתך מתאוה: ״ ע ך תי א ר ה ק ל היינו ק ת ד תיו סלס״־ כל התוד״נבראו־ באו תי  העזלמו

ט׳ בשכי רז״ל מאמר ין ד׳ ה ועיקר חד: שליף כד יהודה רנ■ ואילו; ד מ  : שכק׳־ראשית ישראל בשביל דלי כמאמר ישראל־ ה
תך: קורא תיכף;ומיד.שאני דהיינו מסאני-אתי-מטרא- ה או הנ ׳ א׳ ואדם ישדאל כללא ו טי  ורל־̂■ מהתור׳-: חחת׳ פי

ת להתעכב■באותו׳; אצטרך שלא כדי ואלאנוש׳ תעננל תיכף עו ר א ה יהושטי מ י נ מ ת ז חניו  י הויתז כל ובגשמיות ברו
וחיות׳ *׳
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הארץ ״פרי :י״
ממני ילח לבל הש״י מתסדי והנה . לעולס ה׳ בנועם בדברי כמבואר הק׳ ומדבורי׳התור מאותיות הוא וחיות׳

כללומ הוא להיו׳ מרע״ה ע״י תה״ק את לנו נתן נדת ישראל כללות עם הצדיק בהתקשרו׳ והנה . דל אר״י הרב
נשמתם חציבת במקור בו כלולי׳ היו וכולם ישראל כל דהיינו לדרגא מדרגא דהיינו לירדממדריגתו הוא מוכרח

ודור דור בכל משה מימות שהיו הצדיקי׳ לכל וכן וחיותם ריקנים מדריגת בערך לנקוד׳ רק הארתו שנתמע׳ עד
■ במדרגות יעלה הצדיק וכאשר ישראל של כללות היו אשר פחיתותו ורואה משם דלתתא ובהתעוררותו כו׳ שבך

לעלות הם גס שיוכלו ישראל נפשות לכל עלי יהי׳ ומעלות בעזר למאד עצמו ומתעורר מתחזק במדריג׳הלז וחסרונו
מכבר שעלו והמעיין המקור גבוה מקו׳ עד לעילא מתתא המדריגות כל עמו ומעל׳ ה׳ בית להר לעלות האלקיס

דור שבכל הצדיקי׳ טובת ג״כ הוא וכן כללי הצדיה ע׳׳י מעט ומדרגותו הארתו ונתגדל בה שהיה ההי מנקוד׳
• כי בו וכלולי׳ אליו קשורי ישר ונשמו׳ חיות כללות להיות עלמא ההוא הנקי ה׳ בהר לעלות הגדיל כי עד מעט
̂ שלו מוכן שהכלי ומה לעצמו רק שהיא מי דומה אינו דהיינו דאורייתא מלין מתחדשין נמצא מושג שאינו ר״ל

שבאפשרי ההתקבלות סוף עד לו ה׳ויאר אור לקבל יכול • ממיליןיתיבק היא וחיות׳ הויתס שעיקר שנתחדשו הנשמו׳
למשל ממאה אי ערך אינו במציאות יתבטל שלא לסבול מאד מצומצם וחייתו הארתו הי׳ ומתחילה דאורייתא

ולסבול לקבל שיכול ישראל מכללות גדול כלי שיהי׳ מה נגד ע״י ועכשיו התור׳ ותיבות באותיות באתכסיא דהייט
גודל ע״י שלו הסובל׳ כח שעור אין עד מציחצחיס אורות דהיינו נתחדשו שאת ביתר לטוב שיטין שהי׳ הצדיק
הישראלי איש כל צריך ע״כ עמהס והתכללותו התחברותו ■ מדריגות וכל למדריגותו עלה כשהצדיק והנה ייתר. התגלו׳

שיעורא לפו׳ וחד חד כל באמונתו מאד מאד חזק להיות ומקק אורו בפנימיות אליו ה׳ מתגלה עמו עלו הכללות
וגתה״ק בה׳ להאמין שלו הגוף הוא הכלי נקיות והכנת מתבטלין השמח׳והשעשועין ומרוב והמדריגות החיות לכל

ולהתקשר כחי בכל ותמי׳ באמת הש״י עובדי ובכל והטהור׳ אק לבתי' שבאי׳ דהיינו כו׳ בטיהרא שרגא כי ית׳ לנגדו
והיו יחד חבירי׳ אחד אל א׳ חיות נקודת בתוכן עמהם וזהוומתדבהק הנגדי׳ אפי׳ הדברי׳ כל מחברת שהבחי׳הנ״ל

ה׳ כבוד עליהם יתגלה בוודאי תמים יהיו יחדיו לאחדי' באלין ותאובתי׳ וזהו כנ׳ ונהורץ פירין עבדק בדא דא
ית׳. לבדו לו והאהב׳ הירא׳ ואור והעבודה התורה באור חיותן שעיקר והנשמות החיות דהיינו דאתחדשו מלין
 . החביב בן נק׳בחי׳ להש׳׳י הנ׳ בדרגא העובד הצדיק והנה עם הצדיק כי וטק׳ מתתקנקדכר נתחדשו מהתור׳ הוא

 הזמן תחת הוא שעבודתו מי אבל ה׳ לפני מאד ויקר חמאן ואינון ומקבל משפיע בחינת הוא הכללות דביקות
 שכחה לשון והטשה אלישע אל שצעקה סהו עבד נק׳בחי׳ משיטיזיווא ומההוא הכי המדריגו׳ ר״לכל טעסה׳ ההוא

 כי הרחב׳ מדעתם יבינו בני שני לקחת בא נשני כי כמו החיות כל יחד נזדווגו כי איבק עבדי כני דלהון ונהורא
 בן בחי׳ ולא עבד בתי שיהי היינו לעבדי׳ לו לקצר עת מאוד קצרתי כי וד״ל קדושי׳ אורות ונארגים מתערבי

 מה לה ויאמר ,כידוע שכחה אין שם כי מזמני־ למעל׳ באמת והנה כו׳ דבר הסתר ה׳ וכבוד כאילו בדברי׳
 יש אס בית הנק׳ הגוף שבתוך הפנימית בבית לך יש עילאי מנהירו החיים מחיי לפרוש מאד להצדיק שקשה
 כ״א לה שאק והשיב׳ המתי׳ החכמה אור לחלוחית אתה הש״י. של ושעשועין זהותאובתי׳ אבל מטה למטה ולירד
אמ׳ שמן. מהחכמ׳הנין הארה מעט דהיינו שיק אסוך באפשרי הוא באלף שכתב הגס באשישות סמכוני חהי  י

 _ דהיינו שכנייכי כל מאת החוץ מן כלים לך שאלי לכי כ״כ מאיר אינו שבעששית שהאור דהיינו עיי״ן כמו לומר
 ■ אפי׳ תמעיטי אל רקיס וכלים ישראל כל עם התחברות רית להם שיש כתפוחי־ אפך וריח לשין בתפוחי׳ רפדוני

 וסגרת ובאת והארה מצות הס מלאי׳ ריקים שהם שנדמה דהיינו בתפוחי׳ או בעשיש עכ״פ סמכוני ביקש לזה טוב
 האלה הכלים על ויצקת כו׳ עם לכת הצנע ע״ד כר ־ ריח רק לה שאק מדריג׳ או כ״כ מאיר שאינ׳ המדריג׳

 אסוך לך כשיש רק גדולות הארות לסבול שתוכל דהיינו מעט מזה משם סמיר לי שיהי׳ כדי והירא׳ האמת אור
 מי דהיינו תסיעי והמלא בה ישרה הברכה מעט שמן לעלות בכל להחזיק אני שאוכל הנ׳ במדרגר שיש ההאר

.והתדבקותו עצתך עפי׳י ה' בדרכי לבו נגבה ידך שעל .׳ יותר לירד ח״ו ולא בתחיל׳ אהלו הי׳ אשר המקי׳ אל
- לאיי פני׳ יTל ח״ו תבא שלא ממחשבתךפי׳ תסיעי עמו סיומו חהו וירא׳ תורה אור רית שפי' בו שאץ במקום

;ממחשבתך שיזת ח״ו לא אבל אותו העשרתי אני בלבך שאץ דהיינו לשאול ידמו רשעי׳ יבושו שלמעל׳ הפסיק של
אניו מגישים הם ח״ו חוץ ממחשבת רק אלא הטהור ־ האמת אור ריח לחלוחי׳ שום ולא כלל אוד בפנימיות׳

,, f חדשי* אנשי* התחברות תוספי דהייט עוד לשאול ידמו והאפקורסי* המלשיני׳ כמי גמור יבשות כ*א
 •ו ג א״ס מאור בסובלות עוד לקבל שיוכל מצוי׳ הברכה ׳ למקום יצטק־לילך שלא העולם מן במהרה שיאבדו ובקש
 ״ דהייני השמן ויעמוד כלי עוד אץ אליו ויאמר עד ״ לחזות דילי׳ באמת.כסופא כי וכלל כלל וכר צי* חשך

rהי■ - •־״׳



רר הארץ- פרי
 לחדש שלימה שמיס מלכות עול קבלת עיקר וזהו לבבו ח״ש . ממציאות יתבטל שלא יותר לקבל באפשרי הי׳

 אינש ידע נתנה היום כאלו הישן את תמיד יום בכל אלא מתקיימין שאינן ישראל נצטוו מצות הרבה מרעיה
 בתבערה הבורא לעבודת שנתקרב ראשונה שעה בנפשי׳ נתקשרו כבר גת״ל הנהוט׳ המצות בכל כי דהיינו באת

 ככה האמת באור ולבבו עיניו שהאירו החדש אור מפני קדושתה ערך לפי ומציה מציה בכל ישראל כללות כל
 כליותיו לחדש ר׳א חדש כל ואין היחיס כל חדש יעשהו כבר ומצוה מצוה שבכל בטוח יהי׳ ורוממתה ועלייתה

 תוציא חדש הישן ובהתחדש עתיקין בדברי׳ לבבו ועיני בעצמן' המה גס ואח״כ המצוה של בשרשן ישראל לכל קשר
כבוי אחר כי תכוה שלא בגחלתן זהיר הוי דרז״ל וזהו ע״י שס חיות׳ היה אשר המקים עד לעלות יכוליס היו

כבדו ועיניו אור יכסה החשך טבע כ״א נשאר לא האור מצות אבל ומצוה מצוה כל עשית בעת עמהס שהתקשר
אחיו את איש יראה לא אשר עד מלראות ועמדו מזוקן ביקש לכן עליהן נצטוו לא שעדיין בא״י הנהוגות החדשות

איכנס תפילות תהט״ו ראיתי אשר האחדו׳ את ולחזק לעורר נמרן בקוצר ואבא שיתקיימו כדי לא״י אני ואמר'
האלה מהדברים לשתות בצמא מבקשיס מעמנו שרבים המצות אלו לעול׳ יקיימו ישרן! כללות שכל פי׳ ע״י כולם
בעיני קשה שהי׳ והגס באגרותיהס ונשנית הנאמר ן!ו וכשיעשה בי והתכללותס והתתבתת׳ האמינותם ע׳׳י

 בשרשי למעלה אותם יקשר ישראל באת שנצטוו המצות
 יעלו המה שגם לעולם ומזרעם מהם יפסוק ולא מנר כל

 יראו בעין ועין לפניהם אשר את יבינו בין ועתה בהר
 אלה דברינו יאירו לבס וכשישימו מילין תבחן ואזן ישרים
 ויאירו חיי׳ מלך פני מאור השמים פרישות ידי אליהם
 ודיrכ לכבות יוכלו לא הרבי׳ ומיס הרקיע כזהר וישכילו

 תמיד עת בכל עליהם להתפלל להבה ולפידי האהבה אש
 ומזלם קרנם ויתרומם ה׳ מאת בי־כה שישאו ה׳ אל עיני

 כל ובעד בעדם ה׳ ויסך ומאדם נפשם את ה׳ וישמור
 בדד בטח לשבת נתיבות ישובב כי עד מסביב להס ^אשר
 אברהם בעדס ומעתיר ונפש מלב ודש״ת ל׳אונ׳ יעקב עץ
 - ־ ;ז״ל כץ אלכסנדר מהורר בלא״א - ־ •

ח נ ה מוסר שחרם אוהב מענה הארכתי אשתקד ו

 כו׳ טוב תמנע אל מפני אעפ״כ הני׳ל מטעם לכתוב
 כמה מבואר כיהנה דברי וכו׳ואשלש טוב בסבא כמבואר
ק פקודץ דכל כללא אית פקודא בכל בזה״ק פעמים  ו

 ידוע וזהו התורה אותיות כל נכללין מתה׳׳ה אות בכל
 התורה מאותיות המה הן ישראל כלל של החיות ששרשי
 ׳ זה מתנוצציס וחיותיהם ישראל כללות ממילא החיות

 שמעורבי׳ פי׳ בזה זה ערבים ישראל פי שזה ואפשר שה
 ועומדי מצווים זה ומחמת באחיו איש וחיותיה׳ אורותיה׳

 רבים וז״פ ממש כמוך לרעך ואהבת במצות ב״י אנחנו
 חיותו לראו׳ רואי טוב כ״א שיהיה טוב יראני אומרי׳מי

 כ״א להיות א״א וזה בחבירו וגנח הנכלל ואורו וטובו
 המהוה ה׳ פנימות אור פי׳ ה׳ פניך אור עלינו נסה ע״י
ולקבל לראות יכול ועי״ז מני׳ פנוי אתר ולית׳ הויות כל

 בתוכו וגנוז ונכלל הצפון חבירו מדת התגלו׳ ע״י טוב כל מטל׳ בתוכחת קצרתי עתה והן שבכתב בתורה
 מחשבה שוס להיות שא״א ידוע וזה עצמו של חיותו אור יהיה למק אסתיר הסתר ואמרתי מסותרת מאהבה
 ׳ נמצא אותיות ע׳י לא אם שתהי׳ מדה מאחו בעולם בפעם כפעם אלה דברינו בבא כי כחדשים בעיניה׳
 והתאוה הקנאה מחמת החשך במכת ההולך הכסיל בירושלמי כמארז״ל וכו׳ עתיקא וקשה עתיקין הדבליס

 לראות לו א״א וכו׳ והירא׳ האהבה מדת היפך יהכבוד אתם בעזה״י הלא כי וכי׳ בלבך ד״ת שנתיישנו ראית אס
מן שביאור מהו׳ ה׳המפורסס קדוש רחימאי עמ׳רב ל  מכבה כני וכר הקנא׳ ומחמת בחבירו אורחיותו אותיות ז

 ואור דרכו ומסלף גתביח הנכלל חיותו אור בעצמו מעליותיו הריס משקה אתמוריכי רואות עיניהם אשר נ״י
 ממש אצלו עתיקח דברים להתחדש יוכל שמזה נתינתו גס מה מרגליות מפיק ופיו הארץ תשבע מעשיו מפרי
 איש ראו לא החשך במכת פי׳ וזהו לו נתנה היום כאלו ברוב ישנים גס חדשים תדושיס מספרים העולם שמלא

 מתחתיו קמו שלא מחמת שבאחיו אותיותיו פי׳ אתיו את ׳ יומי כולי׳ מצווחין וקא עולם של ברומו העומדי׳ דבריס
 בכל במושבותס אור הי' ב״י לכל אבל הנ׳ הימים שלשת בעיניהם שנתיישןמאד כ״אמחמת זה אין לכו צמא כל הוי
 נעורם כנשר שנתחדשו גם ומה חיותם אורות מקומות שאין התורה סתרי הלבבות חובת הנק׳ התורה אור

 הסתכלי דמילתא כללא ה׳ מושבותי בכל בה להפוך בדעת ימבין לחכם פרקים ראשי אלא מי־לץ
 וראות אליו המלזנוצצי׳ שבחבית עצמו של אותיות הס ׳ מתחדשין ולנקרי׳ לבבל ית׳ לפניו שפכו עת בכל ולהפך

א בהאי לא ואס אמונתו רבה ת  גנות מחמת לראותו יכול אימ שבחבית שלו החיות אור סתרו עבים קאיס ד
 ״■יי ועפעפיו יגןןעיטריראו גאל ואס החשךוהעורץ תש שמזקין וכת וכו׳ עיניו ראות כ״א לבעליו יתרון ומה
! ־‘הדברים והיו מצווחת קא והתורה ויראתו אמונתו כח

נ: נאאנרהםבלא״אמהוררן)נסנדרכץז בעדם ומעתיר בעיני כחדשים יום בכל שיהי׳ וכו׳ לבנך על וכי האלה
וחודיע



ך ״ פ

 צהס כי.יהי׳ בפסוק דברי,אחכם ״אה־ נא 'ואודיע■
ר- - ג  ליה. מבעי באו מקשה כלו וכו׳ אלי בא ד
 אבל רניס לשון כולם לי׳ מבעי' והודעת׳ ושפטתיס■ וכן

 הנה כי כך• הוא והענק לי6 בא הדבר אמרו ז׳׳ל, הס^
 אמת, אנשי אלקי׳ יראי :אנשי,'.חיל נאמר יתרו בעצת-
 ובאנשי המעלות אלו לכל הצורך ן״ל רש״י ופי׳ בצע שונאי■
 יעשה לא כי הוא כללא דבר שרש אבל לפרש דחק אמת

̂המעשיות עבדיו אל סודו נלס כ״א דבר אלקיס ה׳  -שכל
 התקשרו׳.- בו לו שיש צדיק איזה דרך הבכא בעמק עוברי׳

 קדס למ^י בעינן ■אנן גס בוכי׳ התחתונים מים, ע״ד
 ברחמיס מקדים לכן יפרדו ומשם גבר מחאק יען מלכא
 האחדום אל לשוב האמת אל להתברר צדיק אותו דרך
 הוא מי של עבד מברר היה. שהמן כמארז״ל תקוט וזהו

 להגיע- וכמוהו-רבי׳ לאחרון ז׳ ובן • ׳'לראשון1נ וכן'בן
 יזהגנ ידג על שנתברר משה בזכות' והמן ̂ לשרשו - הדבר

 פי׳-', אלקים• לדרוש העם אלי יבא ני ליתרו- משה שהשיב
 - שכי מפני רבים למשפטים צריכין שאינם ליראה אס כי

 ועי״ז- מתברר וממילא אלי בא דבר-הדבר להם יהי׳
 אות;״ ולהודיע אותם לשפוט צריך ואיני והודעתי ושפטתי

 . ממך כבד יתרו, אמר זאת ובכל• וידוע. ’ נשפט ממילא כי-
̂■ אנשי,אמת שיהיו גדול הצורך לכן וכוי, הדבר-׳  כי-כל
 מתבררהאמת- ידו על עדיף■ טפי אמת״ איש שהוא

 פי׳.. לפניהם תשים אשר המשפטים ואלה וזהו ואחדות
 להולטו- קשה בלא״ה כי; ואחדות הבירור אל ולפני׳ לפני

 שוויס- כולם, השרש על בהתברר משא״כ חייב וא׳ זכאי א׳
 המדרש■ דברי והס. הפשרה נצטוינו■;על ולכך לטובה
 משפט:אהב מלך ועו; הה״ד ,המשפטים ,ואלה לפסוק
 הוצרך משה אפי׳ הפשרה שהיא • מישרים כוננת אתם
 וצדק׳-. משפט עושה בדוד וכן ועשירות מאות אלפי׳ לשרי

 לא. מורה כמוהו: ומי לזה וצדקם לזה משפט ארז״ל-
 הכבוד׳ את-כל דורשיו דור דעת למען רק זה כל כתבתי

 כו׳- מרובק שחכמתו שכל צריך לתורה ולא עליהם אשר
 - להתבונן וצריך מעט התגלו׳ תמצא מאין החכיר כמאמר
 .איף דרכיו;ואס בכל ה׳ את לדעת לבו אליו לשוב בעצמו
 ה׳ג. אל נא העתירו להס׳ מה וחכמת■ 'מניך דעת, גינה

 כי׳ בעדם להעתיר כפיכם^לאל אני וגם הביננו תפילית
 ויראה'- הורה טעמי שנתגלו ונכבדים רבים ספרים הנה

 אלם: כל הן שבעולם ■טעמי׳- מן;;שנתהפך-לכל כטעס׳
 ׳ ומלכס חכמי׳- מדרש נדרש הנה וגס שמעתם וגס■ ידעתם
 כמ;-. האלקי המפורסם :אחאי 3כבוד-_ר הוא בראשם

 נכון וודאי תמיל אתם !.1בך7 הנה שי/ זלמן שביאור,
תורה-אפי׳׳ דבור שום לכתוב שלא האלהיס מעם הדבר

I.

 ;V;ה'׳ כייו,רבו-.-תי רבו כי עליהם פן.הרבה אחת אות
 ׳: ׳ מספיקלי׳ היה זצוק״ל, אדמו״ר מוד לפני עמדתי אשר

 ,אבל.;, נאמר היום■ כאלו עתה כן וכאז כביר לזמן דבור כל
: ,לטוב; ה3 ילכו צדיקי׳ דרך להם להורות הנ׳ כל כתבתי-

 ,■ לג.ע' ישכון, ה׳ ידיך הנז״ל רחומאי■ הרב כבול וגס להם
 ” • בנךאנשא- מן טרדין חיילי קייס כל עליו־ חופף־ עליו

 מצוק איש כל אליו ויתקבצו ערב עק. בקר מן עליו נצביס•
 כאשך מאתי■, ודורתין שואלין נושה לי• • ואשר נפש ומר

 גאור*'•■ גס והלא וגדול ,קטון. דבר בכל ■ כו׳ איש ישאל
 . לא- בחלומות גס בנביאיס גם למלך אלא נשאלים אינס;
 קשישאי:׳ ורמן קטנים בדברים להטריח יעקב חלק כאלה

 גב? מעשה תעניה גמ׳3 בצרכ/רבי■ אפי: הכי עבדי■ לי/.
 ־ • שסי■ עוד '.pו רב דבי׳ ינוקי■ רבנן משדרי־ הוי הנחבא חנן
 דנעשי־: שמע?׳ כהנא מרב רבנן :רבעי יהידא רג אצל

 • מודיעי׳ הץ ילא דאיכ׳.בעלמא מאי ונחזי לשוקא דליפוק
 חבילו■׳׳ מצות שין ע! אין לטרדי׳,והרי דלא היכי- כי• בעצמם

 אדמ״ו- בימי׳ ו,ם טרדין חבלי• .כ״ש ברוב; שלא■-יתבטלו
 שמוש בלא אנשים אליו; באו ■כן- נוהגין ראיתי- לא זצוק״ל
 חמילא- גלול דיר לאיזה וכנסו קדמו ואס ויציאה כניסה

 לאמרו;■ ומה איך נזהרי־ היו זאת ויכל לתפילה מפסיקין■
 מפני- שמספרים המעשיות וכל עליך תכבד לא למען

̂י בעיניהם הנדמה ספור דרך יחד שנתקבצו  תמידיך^ שהי
 באקראי כ״א היי: שלא ועד היודע אנכי:. בפעם• כפעם

 נביא לא כי יום בכל מעשה- ולא בשמיט!- או פעם.בשנה
 עניני* בטרד׳■ למטה מה למעלה יקרא.רואה'מה היום
 ■ יראה והי הורה הי זמנים ומבלה ימים מכלה שונים
 ׳ הלך דו;אשר3ע בקול שומע ה׳ ירא האיש זה מי• ממ״נ
 • הרשות לדבר ואם לו נוגה הלך יראה: לדבר אס■ אליו־
 יעזוב.הן<עולהד שדי ויראת בטח ולא בה׳ לבטוח■ לו־ שהי:
 ■ ידי-יראת,שמיס3 והכל עלמא מתנהג באוריתא כי לכל:

 הרב: כבוד בית הלךאל באשר רגלך שמו׳ י בני ועתה'
 ויראת; חיים אלהי״■ דברי לשמוע וקרוב שי׳ הנז״ל חביבי■
 י להטות׳ ה׳ אל להתפלל מחדול לי חלילם אנכי■ גס שמיס
 עמיד^ ויכלתס עוד להזהר ותדעו לירא׳ כ״א אליו לבבם

י ארחות ישיע■ ושמחה ששון בראשם מלכם גם- אתם גס
' '■■'־;־ץ ׳' ־־ וץים-כיר״א• .....

י ב ו ה  חיבתפיצמיד מה כנפשי-ראו וריע;:אשר אחי א
' דרכיה׳ כל על פני את אני ושמתי־ ־ ־ ־
 חקותי.כל כפיס על הן הרועים■‘ משכנות על

 ל'^2ל^ וטל^' צפנתי ישנים גס תדשים ועניניהם.
״ ^ דגי להם ,וכי:י:הי;׳■ לתולרותם . בשמותס

 חשב^^ גס-עתה תמיר. לזברון והיו להתפלל־ לי־מחדול
׳ לטובה;■ ................
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̂ד< , '■י רץ1־ לדו־ ■ - ' ̂!
̂׳י'3הרן -פרטיך <%iv ה^שלא;לכתוב3ו1̂_לל  ניאת-אנ-יה'; שכלס עיט להסזיאמדד ־ה׳!ויאר אל טוט&‘ מאש'בי לות־;צ

ה^ <ס תורה'יאפילה ^^^^א׳פכה׳יטליכו^איושיטול ט להס^זל׳ אמ<לננ׳אלירעמשמס וגכל:יאשל׳ דא'5ג 'ו
/ !התקשח׳ ״זלי-השכיט1נקו להיות 'א״ע־זבסור'אאמזכה ועכוב׳השלית טונא זמןבזמל׳׳ גחל לטורח עליי’ ^עתה

^3ג OiT ?׳ לקר^!ז'אכתכי:אכוקש>נ!ילפצי טוג הצא עדישגירתי ; ר ר נעמנרנהכל־סנלך יהכ׳ חביבי ח־  ה.מקשב׳ ^ז
 קול-?.?ן־ו3 :ירו^;ה/־שו,מע •בכס דכי-׳ןה׳י-עלדהאדסיבמי במכתבי בצע על׳הכתיב^דמה זמן ושלשימלבלות פעמיס ׳

מול..הרב על יהי״למשיאכבד שמץ;מנהראל אזנו ׳ותקח שהוא כשס דעת׳ דלסמכי׳ היכי כי אלא זה אין בעצמי
ההרגל כאשר בפעס כפעס עמו אתו להתראות הנ״ל .. עיני להיות הבטחה גדולה לזאת הנה נקרא הוא נכתב

 אחד פעס אפיה לקבולי׳ להס ודי יועיל בלא טבע נעשה איש לברך צריך ודאי למקרא ירך אל ולבבס פתוחה •'
 התקשרו׳ פי על להס נראה ה' ומרחוק ושנתיס. בשנה בכל וכן הרשוס חפצם לכל ושס בהזכרה כברכתו אשר ,

ך. מאתו ישאלו אשר בכל המחשבה אשיב,.יהא_, לא או אשיב אס ואגרותיהס היחידיס *כתבי־ תני  יפלא ואל י
 ומתייחד לקצתס שיחי׳מקרב חביבי רב כבוד ט בעיניהם י ך ה׳,<עלי'אשכיל מיד בכתב הכל שבודאי ובטוח נכון לבו, ’

 העצה היא זו כי להם ההוגנת עצה להשיאם יעמהס' דברתי' חמול׳אחת כל ולראות דבור דבר בכל לההנונן
 ומדלת באו. מקרוב אשר החדשים את .לקרב היעיצה י ואשלש ק״אשנה5הכתי מן לכשאפנה ואדרבא אשנה .ולא
ם'■ עתה גרמאהי׳ שהזמן שאלו אשר חפצם כל את ע ה ל־-  בלאו אפשר אי כי תורה בני כך כל ■;אינם אשר קו

 הנהגה ידי על לא אס להם תמצא מאין הכ^והחכמה עלי^״ הכתיבה מ^א. כל את לשוס כבדה ידי כי האלהיס
 על לנער חנוך השמש תחת הנעשים _המ'עשיס גכל אלהים־וי-זו לאמה,?הד ה׳ דבר משא את אס כי כמקדם

ושנה שעבר מי אבל .איש יהולל שכלו ולפי ויגבה גבוה "וצורך הדיוט צורך, :יראה
האור זו לא הדרך זי לא שמע או ידע או ראה או פראו י'״ ,־ :שלום יעשה במעוזס ,יחזיק ׳־

ולשומע להס ויראה להס ניגה כאור צדיקים אורח כ״א הלא ישנים גם חדשים חי אל בני וריעי אחי אהובי ,
וכל נועם דרכי דרכיו נצח בימינו נעימות יונעם מה עומדת מה על הארץ מוסדות • הבינות׳ '

 מטע זכו חיים טועמיה בה יש טעם ■ומה הזאת המצוה
 מעשה לעושי אלא נאמר לא עולם של מלט המלך

ה מעשה הזה המעשה מה ראיתי ראה שלום הצדקה
 וזוקף נופלים סומך וחסדיו רחמיו ברוב הוא נורא כי

אלק׳ להר ולעלות בידו ולאחוז לקשרו.ולענדו וגדול קטן

:שלום נתיבותיו
ת א  שואל לכל הכבוד מפני להשיב־ לבי אל אשיב ז

 רבה מודעא הקדושה. בארץ כבוד לשכון מזבקש
 ז״ל רבינו אמרו היא. מה הארץ את ולהודיע לידע

הקדוש כו׳. ארצך את ה׳ רצית בפסוק טוב שוחר במדרש
עד בה עיניו ונותן ומסתכל ומהפך הופך הוא ברוך להכינו מלך בהיכל תבואנ׳ כסף ברצי רצו׳ והחיות חיי׳

 ליום מיום ידו סומך ה׳ כי יוטל לא יפול כי ולסעדו
 ידיו ויהיה לו חכה שיתמהמה ואע״פ לחדש ומחדש
 עומדת לעולם והארץ ארץ וליסוד שמיס לנטוע אמונה
 האמונה חיזוק ומושכת השואבת אבן האמונה 'עמוד
סמכו כ״כ התורה מן סמוכין לן ליתן האידנא גס ומה

 וגלגולים היפוכים כמה הנה מעשיה. את שתרצה
 האת מבאי אחד כל על יחלפו ועידנין עידן ומאורעות

 עפרה ואת אבניה את ורצה בה ליה מתדיר כי עד
 לארץ שבחוץ מפלטין 12ישר שבארץ חורבות ואוהב יחונן
כח המרוץ לקלים ולא בהם. וכיוצא וכו׳ חריבה ופת

 השנים. ברבות אס כי שנה ולא חדש לא ממיס ולא יום ■ קיומא של בקשר להתקשר גרמא שהזמן במ״ע ,לי ענק
עולם ישב במקלט בחיים קולטתו הקליט' ימי יעברו עד המחכה אשרי עליי׳ מבני להיו׳ שתי' אבן אה״ק בנקודת

לימר רצה בה יולד ואיש איש שכתוב כמה אלקיס לפני ואשרי הקדש מהר והופיע וזרח יביע ליוס יוס ויגיע
וקטנות ויניקה עיבור מחדש צריך הקדש אל הבא כל שיהי' לו מובטח הקדש לעבודת יעבור ולא יזיק המחקה

קשורה ונפשו הארץ פני יראה בפנים פנים עד .וכו׳ בנטיעה ותטענו תביאנו וידיו בשרשה ומשרש אמונה ידיו ,
ה :בנפשה סופן מעוני המקיימה וכל והישר הטוב ועשית׳ מצוה של בידו תלמודו ואייתי דאתי מאן כן כי הנ
-י.י (ותדר לא מדותיו לפי ואחד אחד כל שהורגל במה » :כיר׳א מעישל לקיימה י־

יטרף טרף עליו מטורפת דעתו ממש בכאן בתחלה איש מכובד ה׳ קדוש הנ׳ הרל חביבי רב עמכס
! הניזלה ואל המנוחה אל פנות באין קרוי משכן שי׳ זלמן שביאור מ׳ כבוד אלקי ̂ . י

-in י ביס המטרפת כאני׳ תהומות מהתם ואיהו מהכא אנן המצויין בציון שוכן וה' מקדש
י מנוה והי תורה הי והנהגותיו ובמעשיו. בענייניו וחסדים מרובים רחמי׳ עליכם לעורר עליכם דעתינו

' דהוה .



. הארץ פת;
ס־ עד׳ הוה ־לא אוה  מתוקני* מדותיו רוב פניס כל שעל בעצ״ו וישער מיניה יתברך והשס בארץ תהלה. הי

העצה גדולי בעצת דרכו לבעת ;ילך בס ;ימשל ,והוא לו שאק דבר לו.והוא ׳וינוח ישקוט יפנים'אז לו מראה
■ ,עולנו ואברהם .ושאנן בטח ישכון והשומע .עמהס אשר לפי אחד לכל ומתי וכמה ואיך: הזמן אורך ׳קצבה

̂ -־ לכל ומשניע ידיך את פותח תפתח שפתי ה׳_לפני עומד הבא כן על אשר נשמתו. שורש ולפי מעשיו ולפי ענייניו '
.־. ׳ . ,ע*כ; ה׳,. יאמר כן אמן רצין חי , - • ויבחין האמור לכל עצמו חמין פנימה הקדש אל ׳'לגשת

ב: אודני׳ לגזזו דלא אלה בכל לעמוד כת לו: :כנפשו:-אשר ־, ״'.' ־ ..,.,r r:.;׳v. ■־■ • ־
J '  - r n . i״ ■ , ; - ר ׳ • .r; י ״ * , • - ׳ '■ ׳ ־ ׳ ’■ ■
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