
 ר מ אמ
 כמאמרהמצוה

 טצוה העושה כל אידי בר ה*נכא ר'אמר
 ר~ת, בשורות אותו טבשרים א'ןכמאמרה,

 דבר ידע לא מצוה ,שומר ח( )קהלתשנאמר
ר;".

 הקב'ה אפילו הנינא, ר' וא'תימא אמיא*ר
 *באשר )שס( יסנאמר מבטלה, הוא מירה3ויר

 תעשה', מה לו יאמר ומי שלטון טלךדבר

 רע". דבר ידע לא מצוה "שומר ליהוממיך
 ס'ג()שבת

 קועשת בכל כונותיה, מעמקי בכל כמחמרהןהמצוה
 כולם, העולמים חי החיים היי שכסקור החייםקשור
 וכל העולסות כל של הקודש שפע כל יסודהיא

 נל נובעים הללו העליונים ההי'ם סמקור כולן.הנשמות
 אור את בפועל המגלים טצוה של ודקדוקיהפרפיה
 כמאמרה* מצוהך של העליונההקדושה

*ן
-

 את המקיף הח"ם כח בה יש כמאטרההמצוה
 העויונה הקדושה היא כתפשמת כולה, ההויהכל
 ומבל ומתחת ממעל ער, עולמי במרחבי המצוהשל

 חיים באוצר עולם אור עברים, מכל עולם גבעותתאות
 המצוה היא שומרת עליונה, אצילות סגולת כלוחמרת
 כולם, המרחקים של הגרולה ההתפשפות אתכסאמרח

 תשינ לא חשר בסקום סשתלהים קדושתה אורוקוי
 תקלה וכל וענפיהם, חייו שרשי והרחבת האדם יראותו
 לויול מחוץ ונם המוב, במקור יקרב לא ננעוכל

 סוקש כל יונל לא כמאסרה סצוה העושה שלהויתו
 - ~ר" בפוח לבו נכון ירא לא רעה "סשמועה אליו,לבא
 רעות" בשורות אותו מבשרים. אין כמאמרה טצוה העושהכל

וטקור



המצ1ה6 ר מ א מ כ  

 שלה, הפנימי החיות הוא כמאמרה המצוהומקור
 הוא חי :גכל אשר .החיים של זהבח

 כל על שומר-
 כולם, והפניסיים ההצוניים וחלקיו אבריו - כונניותפרפי
.'מפני
 זהי ומופלא עליק ננוז קרוש כח )כולם. אתןישמל4) ככולם הודר כולם, את מקיף לכולם, ממעל שהוא .
 לעם נשמה הנץעו הוא המצוה, אור את הפחיההוע
 ד' במצות אשר ד' דבר שת לשמור קדוש נויד'
 המצוה של החיים טקור ודקדוקיה. פרמיה 1'נבולןןבלל

 מסודרת, חים הויית לכל ממעל 'עימד איאכשא"יה
 ההולכת הגבולית ההויה סרר* י בקצות ומתוארת מוג4לת)

 כולם הקשורים ומכונותיהם המציאות בפרקיבמסילותיה
 כל של .והכל5'ת השוה בעקודה "ור_,_ץ(לנדם,1לןז_רת
 גצירות צה קצוב ומכח פרפיו, בכל החודרתהיקום
[ןצאות
 המוכל והמנוי, השקול הטרוד יעולם לעוים, .
 כמאטרה מצוה והעהטה וגזרתה במנו קתכניתגהמקיצב
 החיים כח מתוך משתמרים גבוליה שרקרוקיהמציה
 סעיפ'ה כל של המלש הת4אר חת הקומי'םועיזהם'
 ל-קור מ"נשא א,4 וגירה, קצוכה מדה לנלמם"ל

הח~"
 חדש כל ליאין בנעוד שם להשסש,יעשר *4על

 מתעלהע והוא יאיר, י-הרש -אור ת"יר שם "שמשש"חת
 לכל אשר הק4ובה ב,הלוכה נזירה נוזר לקב'אווש"יל5
 אית"ןו' ,ל חי וגל.סל-,יה

 הסתרוקי הן" 'הה~
 ממעל

 -את ' הרורש "יא י גבוליה, והגכלת - הייה צמצומי י לכל.
 הצוז י*שר

 בימור.
 החיים

 קר""ת אור ;של "עליונים '
 את.'כל הו8 ס"תיק טבמלה- הוא- ' צששתה,אלצ"הי-ססור

 מופיע עליון חמר ואור - והצמצומים, 'הגנורותהרינימש,
 הקגשירה המצוה נקמת שרשן שרש , , '..בקטשת.היא
 הנשמות כל ואת מוארים, לה-ות העולם,ם כלאת

 החיים, חיי ביסור אשר מופן8, חמר מוין, טופעות.להיית
 גו"-רוגזי שתוכו טהגלה המצוה 'שנשטת

 לך ויקם י4ימר-
 ועל -ן
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 דבר ,באשר אורן נגה _דרניךועל
 טה להיאמה

 תעשה-

 ליה וסמיך

 תפליןומצות-

- 

 החביבון
 במגולתה . אשר היא ,והיא

 על נשטה, כל חיימטקה-
 כנמת של הכלליחהנשטה

זז
-

 וובבירז *פעחוח-_ רובפף5ם 3נכשמנל.

 עמ . ץחותחנ,
- 

 ליחראל, ופא"דה
 הע5,ק האור אתלהופיע
 עג ונפ.שנן, רת,מנשטתננ.
 הפרק,ת חנשמה יעיישראלי
 ק,קן אשרה עת בכליעקב,

"א 4,י

 ום. שלמוןטלך
 לא מצוהששופר

 רע" רבר -ירע-

 .גואליק קמו__. בירעג מתהופפת. היתה קלושתה..רוטמדוע
 יפחד צןיקיםעליינים

 4%"ל, כל_ בידו. והתווקג_ עולם_
 קררץ לאור_עק ל"-יו,ע נתהזקה.ונתקיטה. ונתבצרהושבה,,

 בעוה"ה-, -הקלקול-
 בןחש,-

 למיהום
 'אצל נמאסך,ק. נגשתה_ולא,

 % בי:ר"גו:::י":י%
 ה.מינות ררה זו ה.רי מ..צחו עי,ה

 של התפלה .חת נותנים ורבים ה,ה, הקדהםהענין
 הטצה על טקצתה לפחות או רובה, אולכולהל
 שלא עי"ז בעוה"ר נעשית והמצוה תורה, שלברת

 רה* מ אכמ

 המחברת את להו'ל העירני ר' רוח בשנים רבותוזה

 המצוה לקיום ועצומה יבה- ישעלת_. פאר,חבש
 לקולי טקשיבים ,חברים שההנמ ועמה: ירהי על 'צאהכטאמרה
 שי' המבירנר מג"ל אורי ור' שי' אריאלי יצהק ר' מו"ההרבנים

 המחברת של שניההוצחה
 להם שממרתי ואגרה,בהלכה
 יכוק ידיהם ומעשי עליהםר

 במאמרה המצוה עשיית של הנפשית ההתחזקהתוע"י

 והררו) פארו - :חייפ"ון

 הגיע הזמןד-רו"וך
 שנעגבה.. ספניהסצהה,

 נ רן 4ש
נעזב
רחש,!

שלא

 להו"ל להםלהרשות
 הומפות עםהנזכרת
 נועם ויהי לב,בחפץ



 כמאמרה ה צ'יט5

 פושעי וגם כולו, הנוי רי עם על נשמות ח" אוריבא
 תפלק, טנת דלא קרקפתא כל שהם בנופן,"טראל
 הירוע הקורש אור את החיימן אור את ויכירוישובו
 ומתקה טעטה ג'לף לידי המניאה הזאת, הקדהטהבמצוה
 וכיסי בפיך" ד' תורת תהיה "לטען כולה התורה כלשל
 ' רוחם את נפשם את ויחיו ' ישובועולם

 נשמתם יא,
 והררם הורם הזאת הקדושה המצוה קדושת . אורבנועם
 שם כי הארץ עמי כל *וראו ישראל, של ופארםעוזם-
 לה( )מנחות שבראש* תפלין ממך-אלו ויראו עליך, נקראר'

 בריתי זאת ואני ביעקם פשע ולשכי נואל לצ'ק,ובא
 שמתי אשר ודברי עליה אשר ריחי ד' אמרשתם
 זרעך זרע ומפ; זרעך ומפ' מפיך ימהשו לאבשך
 עולם וער מעתה דאמר

ןן ..  וישועה גאולה המביאה שלמה לתשובה המצפהכנפש
 אפסי כל על חדש באור תאיר אשר כולו -ולעולםלישראל
 בב"א מירושלם הקודש מהררץ

 -- - -גיפ"א* ירושלם פעה'ק 'תרפ"ד כסלו, י"נן,יום-ד'

 קוק הכהן יצחק ייבנרוומהק'
ל ,,  , 

4י *  




