
הגדול ראשת פרק הלב עבודת שער הראשוןשערשער
 ובו המחשבה עלב תטה עכורה האדם עכורת יתבארבו

 האדם בריאת כוונת ועיקר ויתעלה יתכרך אל רהיטותיתגאה

 בבריאת ויתעלה ית"ש הבורא כוונת עיקר היא ממנה הכאה ולעבודה דאהכת היראהיחדך
 ית' להבורא רוח נחת יגיע ומעבודתו יתכרך אותו עבד האדם שיהאמאדם

 כתחלת כתורה כתוב ככתובים. ומשולש בנביאים ושנוי כתורה כתוב. זה דברויתעלה
 טצות זו לעכרה ודרז'ל ולשמרה לעבדה עדן בגן ויניחהו בראשית בפ' האדםבריאת
 תהלתי לי יצרתי זו עם בישעיה בנביאים שנוי תעשה, לא מצות זו ולשמרהעשה
 החסיד ופי' טלפניו, שייראו עשה והאלהים כתיב בקהלת בכתובים וטשולשיספרו,
 עבודה באה ומהיראה היראה בשביל היתה הבריאה עשית שתכלית הלכבות חובתבעל
 מוראי, איה אני אדזנים ואם כבודי איה אני אב אם כמ"ש בעבד נאסרה יראה עניןכי

 כי שטור מצותיו ואת ירא אלהים את נשסע הכל דבר סוף כתיב קהלת ספרובחתיטת
 אלא נברא לא אדם כל דרשו ועוד האדם, כל נברא זה לדבר כי ודרז'ל האדם כלזה

 הטצוה יעניה אשר האדם בשביל אלא היתה לא הבריאה כל שתכלית נמצא לזהלצוות
 רבו כמו רבו ומה זאת, לכוונה כ"א היתה לא האדם בריאת שתכלית לפניך גאתהרי
 חרש ובזוהר זאת. לכוונה האדם בריאת שתכלית בהם כיוצא מהם הטורים פסוקיםכטה
 אסרי חייא גר' יזמי ר' מקדם בעדן גן איתים ה' ויטע וז"ל ע"ב י"ג ד' בראשותפ'

 להרהר לארם לו יש כטה ראה הנחל באבי לראות ירדתי אגוז גנת אל כתיבתרויהו
 שלא בלבו ויהרהר עניניו בכי ולדקדק בטעשיו ולפשפש ויום יום בכל בלבולדקדק
 בעבודתו להרהר אלא בריותיו שאר ומעלה_על קליונה נשטה בו ונתן הקב"הבראו

 עשאו לא חנילאי א"ר תנחום א-ר ז"ל שם עוד כו', ההבל אחר ילך ולא בוולהדבק
 מאי בראתיו ולכבורי בשמי הנקרא לל הח"ד קונו בכבוד להשתדל אלא לאדםהקב"ה
 ע"כ. לעה"ב טוב חלק לו שינתן טטעשיו ולחשוב כבודי את ולדעת להשתדללכבודי
 מיני בכל לעבוד פקודא עבדים בנ"י לי כי בר"מ ע"ב קי"א בר' ז"ל בהר פ'וכזוהד
 בחד לאשתדלא בצלותא קבורה דאקרי פולחנין אינון בכל ממקדש ולבר במקדשעבודה
 כו' ראצמרך מה בכל טארי' בתר דאשתדל כעבדא עבודה אקרי דכלא אורייתאפקודי
 דכהיב בנים ואקרון . הם עברי דכתיב עבך אקרון להקב"ה ישראל אקרון זיניןבארין
 עבד אקרי כדין כלל באורח להקבעה ב"נ ליה דידע בזטנין אלהיכם לה' אתםבנים
 ליה דידע כזסנא דביתי', וכרזיך כגניזו להפשא רשו ליה ולית דמאריה פקודאדעכיד
 דביתי' רזין בכל בנניזו דתפיש ככן דלי' רחיטא בן אקרי כדין פרם בארחב"נ

 דאנון פולחנין בכל לאבוי למפלח דעכד טבללא גרמי' יפוק לא כו' בן ראקריואק"ג
 רזין ולטנדע בגניזו לחפשא בן אבון לנכי לטהוי ב"נ לכל אצטרך והכי דאכוייקרא
 ליה פלח דב"נ בפולחנא כו' עבד אבוי לגבי' ולטחזי אבתרייהו ולאשתדלאדביתי'
 בי, לאתעטרא גנן, עבד לטחני בתרווייהו לאתכללא נ"נ דאצטרך פולחנא איתלקב"ה
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 -*העבודה 1ש1רשיסודב

 בדרגין לאתכללא ובן עבד בה למהוי דאצטרך דצלותא פולחנא דא איהו ומהבקביה
 דעלסין כתקונא פולחנא לטפלח דענד ברזא צלותא ולאתקנא למפלח איליןעלאין

 אתדבק בן חזי, כדקא עלאין בגניזין במארי' לאדבקא רחכטתא ברזין רעותי'ולאתדבקא
 ואתקין דסאריה פולחנא גביר קבר בידוי, דיטחי סאן לית כלל פרודא בלא באבויתריר
 רזא דאתקין נש בר איהו דא חרא בחבורא חד בכללא תרויהו דהוי סאן עלסאתקוני
 רקב"ה נש בר איהו דא כחרא כלא ומחבר כלל פרודא בלא חרא בכללא סהיסנותארכל
 בפלני' אזדהרו רקיעין אינון ובכל עלמין דכל יטשריין חיילין אלין בכל עליהאכריז
 בעלטא איהו וזכאה עלמא בהאי איהו זכאה בידי' דמארי' גנזי דכל טלכא דבימהימנא
 דאצטרך בשעתא כלהו בעלטין ואתרשים נש בר אשתטודע ולחלאה יומא מההואראתי
 וקלא כלחודוי איהו אלא בעי לא וקב"ה נביה לטהוי אזדהרן כולהו וטשריין חיליןכל

 כו' דתרין ורזא כיחיד יחיד ולאתעסקתא דיהיד גביה למהוי ליחיד הוא יאותאתערי
קכ'ל.

 לעבד הצריך כאדון לעבודתינו ח"ו צריך שהש"י האדם לב על יעלהולבל
 אשה הקרבנות אצל הקדושה בתורתנו לנו גלה ע"כ ההוא לשטוש נצרך והואשישטשו

 שכל בשום מפורש נמצא רצוני, ונעשה שאמרתי לפני רוח נחת ודרז"ל לה' ניחוחריח
 בריאת עיקר שכל הוא שכן וכיון רוח הנחת כ"א יתעיה להשם אין שמהעבודהוהכן
 חייו יטי כל האדם שישתדל מחייב השכל ית' ליוצרו רוח נחת לעשות הואהארם

 הנחת טהות אך רגע. ובכל שעה ובכל עת בכל ויתעלה ית' להבורא רוח נחתלהרבות
 טעטך שואל אלהיך ה' מה ישראל ועתה הכתוב כמאמר והאהבה היראה היא כללק"ד
 וביחוד מ"ע הם האהבה ופרטי 0ל"ת הם היראה ופרטי וגו' ולאהבה וגו' ליראה אםכי

 וטספרים אותו ומשכחים שמהללים מה וגם גדול נחת ית' להבורא יש הק' תורתנומעמק
 ואף יספרו, תהיתי לי יצרתי זו עם הכתוב כטאטר גדול נחת ית' לו טגיעתהלותיו
 טשבחים וכולת ותכלית קץ אין עד ואופנים וחיות ושרפים עליונים עולמות הבודאשברא

 ברא עכ"ז השמים טן יה' את הללו במזמור כטבואר יתיש שם את ומהלליםומפארים
 זאת ועיקר ויתעלה. ית' להשם ג"כ ולשבחו להללו הנשמי בגוף התחתון האדם אתג"כ
 לה' הן בפ' טבואר וזה אתם אדם הכתוב כמאטר קדוש עם אנחנו הוא הארםתורת
 שעשוע יותר ית' להבורא שיש אלא עוד ולא וגו', חשק באבותיך רק וג' השמיםאלהיך
 פי הזה'ק וז"ל כולם. העולטות כל של משבחים יותר התחתון אדם של משבחיוותענוג
 ממנן שולמנין כמה ליה אית חילין כמה רתיכין כטה קב"ה תאנא ע"א ס"ו דףאחרי

 כגוונא קרישין בכתרין לון אכתר עלסא בהאי ישראל להו זמין כר בפולחני'טשתכחין
 בהו עלאי לכלהו קשיר בפולחנ' דישתכחון בגין קדישא בארעא לון אשרידלעילא
 קבדין דישראל עד לעילא קטיה אתעבד לא ופולתנא קטיה אעלין לא וחרווןבישראל
 בזטנא כביכול לעילא ה"נ לתתא דמאריה בפולחניה טשתכחין דישראל זמנא כללתתא

 לתתא ולא לעילא לא אשתכח לא זפולחנא לעילא בטלי לתתא פולחנא בטלידישראל
 קב-ה אטר לבתר, כ"ש לעילא ה"נ בארעא שראן כד דקב"ה פולחנא בטלי דישראלועל

 אתון דלית תנדעון בגינייכו מתעכבין חילין כמה אוכלוסין כטה ידעין אתון איישראל
 ע"א ט"ו ד' כשלח פ' וז"ל עכ"ל. כו' ועכ"ד חדא שעתא אפי' בעלטא למיקםכדאי
 גם ואף עכ"ל. טכולא לקכ'ה ניחא דא יתיר רחוק דאיהו עלמא מהאי דסליקושבתא
 ע"י כי התחתון האדם ומעשה במאמר תלויים העולפות כל של התיקונים שכלזאת

 הנדברים דבורים ושארי הקדושה תורה לסוד וע"י ההגונים ותפלותיו הטוביםמקשיו

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



גששק ב 5 " ת ד י בע ר עש

 עושה ח"ו להיפך' נם העולסות כל וטתעלים נתקנים ית' הבורא בעבודת רעהו אלאיש
 יקירא כורסא זכאין בשעף8,הדישראל ת"ח עיד מ"ט ד' בזוהר וז"ל העולסות, בכלפנסים
 אתברכין וכלהו בחדוא לקמין ומתחכרן רחיסו בכמה לעילא לעילא אמתלקדלעילא
 קדישין בכטה )ברכאן בכסה ואתקדשין ואתברכין אתשקיין כלהו ועלטין דנחליןטעמיקא
 איחו כולא זכאין אינון לאו דישראל וב"עתא בשליסא, בחדוה עסהון חדיקב"ה

 על כאמא עלייה' יחבא דליה םנייאו;וכורם" אתםנעל לא דקב'ה רתימו ועכ"דכהפוכא
 ז"ל ע"א ע"כ דף אחרי פ' ובזה'ק ע"כ. כו' רחטי עלייהו מלמתבע אתטנעת ולאבנין
 עכ"ל. 'טטש פגיטותא דאוקמינן כמה פגיסותא טאי לעילא פנימותא עבדי חייביןאר"ש
 תקוניי הני כל יצחק א"ר ע"א רציו ר' ז"ל האזינוופ'

 חקלא לטחצדא מילי הני וכל
 אשתכחו לא תקונין הני דכל כו' לעילא כביכול, פגימותא עברי הייבי' ותנינןאתמסרן
 לעילא אתקין לא קדישא דכורסי' רזא ז"ל ע"א קניה ד' תרומה וכפ' עב"ל. יאותכדקא
 כו' תקונין יתקנא וידעי וחמידין זכאין נשא בני אינון כד עלמא רכני תקונא מגואלא
 טלרק גרסי' דטקדש סאן קדושים, והייתם והתקדשתם ז"ל ע"א דל"א צו ובפ'עכ"ל.

 ויה טקדשין טלעייא, ליה ממאבין טלרע גרמיה דממאב מאן מלעילא ליהמקדשין
 חיטא ואי אתר, מאן ליה טמאבין אבל עליה, שריא דמאריה קדושה דהא יאותמלעילא
 אתער דלתתא נעובדוי דתנינן היינו הייא א"ר יעילא שריא טמאבותא וכימלעילא
 עליה ושריא ואתי לעילא חולשה אתער בקדושה היא דגאתא עובדא אי לעילאעובדא

 עליה ושריא ואתי לעילא ססגכותא רוח אתער לתתא אסתאב איהו ואי ביה,ואתקדש
 דלית וטמאבותא קדושא וביש מב לית דהא טילתא תליא בעובדא דהא ביהואסתאב

 בעובדא, רחלי טה דלעילא, עוכדא אתער דלתתא ובעובדא לעייא, ושרשא עקראליה
 אתער בטל' אתגזר כד במלין במלין דתלי וטה עובדא, אתעביד לעילא אתערבעובדא
 אתער דבר ההוא . דבר, ודבר כתיב הכי אלא אתער, מאי פלה תיטא ואי לעילאהכי
 שטים ה' ברבר יקר היה ה' ודבר היה אשר ה' דבר דבר, דאקרי לעילא אחראטלה
 דאתער טה ואתקר בדוכתיה דסלקא עד רקיעין ובקע מלקא סלה ההוא תנילן בהאנעשו

 תחזינה עיזייך הנה קכ"ל. רע דבר סכל ונשטרת דכתיב כטה ביש ביש אי טב סבאי
 רוח נחת לתת האדם בעבור חיא הבריאה ותכלית ית' הבורא כונת קיקר כימשרים
 יהיה בארץ גבור טאד חפץ במצותיו ה' את ירא האיש ואשרי ויתעלה לית"שבעבודתו
 ודי הזה בעולם וימיו צבאו כל פי ובדבור ובטחשבה בטעשה דלעילא תקונאלתקן
 לטשכיל. זובהערה

 שניפרק
 הכרתו שתנדל טה לפי כי אדם בכל שוה אינו שאמרנו העבורה מלאכת כלהנה
 בעבודתו שליטותו ולב הפצו נפש תגדל ויתעלה ית"ש הבורא של ורוטטותובגדלותו
 לו יאיר וסי והדיותיו שכתיו ונתינ' טובות וסדות טצותיו ולקיים כתורתו לעסוקית"ש
 כגרגיר העולמות וכל וממפר rP לאין העליונים עולמות מרבוי הקדוש הזוהרמאור
 כתטידות ויתעלה לית' ולשבחו להללו לבו יתלהב בוודאי אזי ויתעלה יתברך לפניוחררל
 בקצור ואעתיק וטספר, קץ לאין שברא העולמות בבריאת ית"ש ורוממותו גדלותועל

 ויתעלה ית"ש ובוראנו יוצרנו שברא העולטות טרבוי סקוטות קצת האפשרי בכלנמרץ
 הטאטרים ,ענין אעתיק ולא ית' ואהבתו ליראתו כערכי אנוש לבב יעורר כדי לעדזכרו

 בכדי טחם הנזכרים העולסות רבוי ענין אעתיק הקורא על תכבד שלא כדיבעצמם
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 ושורש.העצודהיסודד

 נחתין ולא מלקין לא רזין וכל נהורין כל ע"ד ס"ה דף בזוה"ח וז"ל המעיין, עללהקל
 בהאי קיימא ולא שיעורא דלית לעילא לעילא בר דא בטשחתא אלא סתפשטיןולא

 עלטא בין כו' ביה קשורין עלמין אלפי תלתא קרמאה קשרא כו' ולמנדעלאמתכלא
 בסמוך ומפרש זרתין, וחמש אמין אלף ארכי' מכלהו תתאה עלמא עלטין אלףועלמא
 רבוא דשהין בכללא שמיא אתתקני זרת בהאי עלמין רבוא שתין זרת דההוא ארכאוז"ל
 עכ"ל. תכן, בזרת ושטים הה.ד אחרנין אלפין בארבע כלול ועלטא עלמא וכלעלסין
 הבורא שי ורוממותו גדולתו מזה ויבין האמה ממפר האדם יחשוב הזרת ממפר)ולפי
 ~לת אורכי' קשרא והאי עוד וז"ל הקודם מאמר להשלים לראשונות ונחזור ויתעלה(,ית'
 עלמין איפי שית חרא בעגולא כו' אמין אלפי תלת פותי' אצבעין וחמש אמיןאלפי
 עיזקא דהוא ואלף חדא עיזקא דהוא אלף מדיד לאתפשטא המדה קו שארי קשר'מהאי

 עיזקא בין כו קב"ה בהו דכסיף עלמין אלף מאתן אינון עיזקן ואלין ברא דאלאתחזאה
 ומשחטא כו' מחברת' רב חנינא עיזקא טפח ועלפא עלמא בין עלמין אלף ת"קועיזקא
 תנינא קשרא כו' זרתין חמשין רא דרכוע עומקא דרבוע משחתא אקרי המרה בקודקיימא

 גווני כההוא ופותי' ואורכי' דליה ושיעורי'. איהו קדמאה דקשרא כגוונא קשרא האיכו'
 קשרא תליתאה קשרא ז"ל ע"א מ"ו ד' כו' דהאי בר הנ"ל( העולמות ברבוי )ר"לממש
 מספר רק ואעתיק ותכלית וקץ מספר אין עד עולמות וחזשכ כו' כקדסאה איהז לאודא
 מאה שית במדידו בוציצא בההוא אשתכח ז"ל ועוד בשכלו להשיג האדם שיכולמה

 עלמין אלפין מאה חמש וקשר כו' מדיד המדה קו כו' אחרנין רבוא ושתין עלמיןאלפין
 )וכבר זרתין אלפין סאה תלת כו' מבוציצא דנפיק ברזא ופותי' רומי' סטרא בהאיכו'
 אלפין מאה בתלת האדם יחשוב ולת"ז עלטין רבוא שתין שהוא הזרת אורך לעילנת'
 אלף מאה תלת ועלמא עלמא ובין עלמין טאה בתלת לאתפשט' בהם( עולמות כמהזרתין
 ורתין ושית קימין אלף מאה שית במשחתא כו' עכדין ואלין וכו' קייטי וכלהוטפחים
 ותתא .לאורכא במדירו קיימין דגונין פשיטו בההוא ז"ל ע"ב מ"ו ד' כו', טפחיםושית
 גוונין אלץ אשתכחו כו' מטרין אינון בכל וכן זרתין ותלימר ושית עלמין אלף מאהשבע

 ותריסר סטרא ופהאי סטרא מהא? ומאתן ואלף עלמין אלף ועשרין תמני' כו'במדידו
 כיון ז"ל ועוד ותכלית, וממפר קץ לאין עולמות והולך-ומונה כו' פשימו הכי ערזרתין
 רבוא מאות וארבע אלפין אלף ביה אשתכח כו' וקיימא בוציצא אתפשטת התםדסטי
 קשרא וכל קשרין חמש בריבוע ומדיד אתר מהאי אתפשטת לבתר כו' רזין וכמהעלמין
 ז"ל ג' עטוד עוד עלמין, אלף תמני' אשתכח כו' עלמין אלף מאה חמש ביה איתוקשרא
 לאין המדה קו של התפשטות עוד וחושב כו' דמשחתא בנהירו קיימין עלמין אלפישבע
 ותכלית. וממפרקץ

 אלפין אלפי איהו כי' פשחתא למעבד כו' פשיטו האי ד' בעמוד ז"יועוד
 קרמוהי רבוון ורבוא ישטשוני אלפין אלף דכתיב רזא איהו כו' עלמיןרבוון
 ושבע עלמין רבוא אלף סטרא כההוא טשהתא ביה למעבד כו' תניינא פשיטו כו'יקוטון
 ווים עשה ושבעים וחמשה המאות ושבע האלף ואת ומיטנך ושבעין וחמשה אלףמאה

 לימינא למיעל וידעין מהימנותא גוי עילאין רזין לאפקא דידעין .אינון זכאיןלעמודים
 ע"כ הרקיע, כזוהר יזהירו והמשכילים כתיב וק"ד כסיפא בלא יאות כדקאולשטאלא
 אין עד עולמות ויותר יותר ויראה יביט זה במאסר בפנים שיעיין ומי המדה. קומאמר
 ותכלית מספר קץ לאין עולמות מרבוי קדישא באדרא שיעיין מי גם זתכלית, וממפרקץ

 טגודל טאוד ער עצומה באהבה ית"ש ובוראו יצרו את לעבוד ויותר יותר לבויתלהב
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ראשנן ב 5 ה ת ד ו בע ר עש

 אעתיק לא אך קצר טאטר רק ואעתיק וחקר ותכלית וסוף קץ לאק ורוטמותוגדלותו
 לשונו אעתיק אך טאוד ומתום נעלם זה במאסר הקדוש לשונו כי בעצמו הזוהרלשון

 כרבוי מאמרו ולהשיג לתקין אדם כל שיוכל בכדי אדם לכל המורנל קלילא בליהקדוש
 בנולגלתא תאנא, ע"ב קכ"ח בר' באדרא נשא כפ' לשונו התחלת וזה העליונים,העולטות
 העליונים בעולסות וזהו ותקונים הזוהר בס' עמקו שאין לאדם ואפרש כו' תלייןדרישא

 א' עולם ישהקדושים
 עליזי

 זה ומקולם טאזד ונורא
 יוצאיי

 במספר מצוחצחות אורות
 עוד נחלק זה טטמפר ואור אור וכל מאה וחמש אלפים ושבעת רבוא אלשין אלףזה

 מאלו וחלק חלק וכל קדו"ש בחושבן חלקים ועשרים סאות לארבע קטניםלחלקים
 וכל הל' בזה ומסיים עולמות, ועשר סאות לארבע מאיר הממפר מכל הקטניםהחלקים
 שממנו ההוא העליון עולם לבד ר"ל איהו בר לון דידע ולית וגניז מתום ועלמאעלמא
 חסרתי ויא העדפתי שלא יראה בזה"ק, בפנים שיעיין ומי הנ"ל האורות טמפריוצאין
 הקרוש. מלשונובהעתקה

 לפי לבד זה במאמר הנזכרים עולמות אותן האדם וימנה יחשוב ורעי אחייעתה
 ית' הבורא של וגדלותו טרוממותו קצהו אפם משם ויראה בהם המאירים האורותממפר
 מקומות בשאר גם ותכלית וממפר קץ לאין נעלסים עולטות בבריאת לעד זכרוויתעלה
 וספארים ומשבחים מהללים וכלם ותכלית ומספר קץ לאין וחיילות עולמות מרבויבזה"ק

 הבורא טבריאת העולטות רבוי דהע"ה וכשהשיג לעד זכרו ויתעלה ית' להבוראבתמירות
 עולמים, כל מלכות מלכותך חקר, אין ולגדולתו מאוד, ומהולל ה' גדול אמר ויהעלהית'
 קדוש טעם הישראלי איש לכל ראוי ובודאי ממפר, אין לתבונתו כח ורב אדונינוגרול
 וברא בו שבחר על ויתעלה ית, להבורא בתטידות ובטחשבתו בלבו עצוטה הודאהליחן
 יוכל שעי"ז הקדושה תורתו ועסק מצותיו בקיום לעבדו הקדוש ובגורלו בחלקואותו
 הבורא כוונת היתה שזה ויתעלה ית' ובוראו יוצרו של ורוממותו גדלותו קצתלהשיג
 וז"ל ית', ובוראו יוצרו של ורוממותו גדולתו להכיר בעה"ז האדם בבריאת ויתעלהית'
 ליה ועבד דחכטתא ברזא לב"נ לי' ברא קב"ה ת"ח ע"א קנ"ה ד' חרוטה פ'זה'ק

 ביקרא לטנדע דחכמתא ברזין -ולאמתכל' לטנדע דחיי נשמתא באנפוי ונחת סגיבאומנות
 נשמתא כד קיימא קדישא חיותא האי ע"ב רם"ז ד' פקודי פ' וז"ל עכ"ל. כו",דטארי'
 דרדיף חכטתא ההיא וכחום דטאריה דחכמתה ברזא לה שאל כדין לגביה ומטתמלקא
 לבר לה דחי אדבק ולא לאדבקא יכול ואי אגרא יה יהבי הכי בה ואדבקאבתרה
 דתחותה שרפים אילין גדפייהו נטלו וכד בכמופא היכלא ההוא תחוח וקיימא עיילהולא
 והכי קיימא ולא וקייטא אתוקדת ולה ואתוקדח לה ואוקרן בגדפייהו בטשי כלהוכדין

 אגרא לה דלית בגין לה אית סבין דעובדין ואע"ג נהירת ולא נהירת יוטא בכלאתדנת
 לאגרא שיעורא ולית דמאריהון ביקרא לאמתכלא בחכמתא דסשתדלי כאנון קלמאבההוא
 דכתיב דאתי ובעלמא דין בעלמא חולקהון זכאה דמאריהון ביקרא הכמתא דידעידאינון
 זה עולם של מבריות זאת נם ועות עכ"ל תבונה, יפיק ואדם חכמה מצא אדםאשרי

 כי ית' הבורא של ונפלאות טובת וגודל ורומטותו גדלותו להתבונן אדם יכולהתחתון
 שטטפה בראשית ימי מששת הטבע סכוני על בה יושבי וכל תבל ומלואה ארץיסד

 לזה טצורף בזה, ה' גבורות ופנימים חצונים אברים עם ולד הנקבה במעי יתהוהסרוחה
 ת"ל הקדושה בגם' כנזכר העבור בחדשי הולד עם הבטן בטצולת ונפלאותיוגבורותיו

 בני ידעינן לא דאולידת יומא עד אחתא דטתעברא יומא ומן ע"ב מ"ג ד' תזריע פ'זה'ק
 וגו', מעשיך רבו סח הח"ד עלאין אינון וכטה רברבן אינון כמה דקכ"ה עובדוינשא
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 העבודה ושורשיסוד1

 עלטא קיים איהו באורייתא דאשתדל מאן כל ת"ח ע"ב קליד ד' תולדות פ' וז"לעכ"ל.
 דקייטא ושייפא שייפא כל לך ולית יאות כדקא תקוניה על ועוברא עובדא כלוק"מ
 וכלהו שייפין מתפלנ איהו דב"נ כמה רהא בעלמא בריה לקבליה הוי דלא בכ"נביה

 אלין כל עלסא ה"נ גופא חד וכלהו אלין על אלין טתתקנן דרגין על דרגיןקייטין
 גופא חד הא כלהו מתתקנן וכד אלין על אלין וקייטין שייפין שייפין כלהובריין
 על אלין וקיימון ופרקין שייפין כלהו אורייתא דהא דאורייתא כגוונא וכלהומטש,
 ואמר פתח דא בעובדא רוד ראסתכל כיון גופא חד אתעבידו כלהו מתתקנן וכדאלין
 נופח יצירתו ובעת עכ"ל. קניניך הארץ מלאה עשית בחכמה כלם ה' טעשיך רבומה
 ופלאי הדבור, כח בו שיהיו בטעלה יותר רוח ובאדם בבהמות, היינו החיוני רוחבו

 המבטא כלי חמשה באדם ית' הבורא שהכין שבאדם הדבור כח בענין נעשיםפלאות
 לדבר עסק לי אין אותיות הכ'ך ומהות ומאיכות הקדושים, אותיות הכ"כ תצאשמהם
 לחמשה יציאתם אנתיות הכ"ב אלו הנפלאה בתכטתו ית' הבורא וחלקם העלטם סרובבם

 מהשניים זסשר"ץ מהלשון דטלנ"ת מהחיך גיכ"ק מהגרון יוצא אחע"ה שחלקחלקים
 אחי במכמא, זו הנפלאה החלוקה בעצמו ירגיש האדם כל זה כי והנה טהשפתיםבומ"ף
 בת תיבה מפיו להוציא לשונו בקו רוצה אדם משל דרך בדעתכם האמת שקלוורעי
 שיוציא שקודם מחייב השכל ]ישתבחן כגון אחר מטוצא הוא אות שכל אותיותחמשה
 לנענע שצריכין מקומות באלו ובשכלו ברעתו מקודם גדול ישוב צריך זו תיבהטפיו
 השי"ן לתוצאות השיניים ואח"כ מתוכה היו"ד תוצאות לטחות טסיק החיך תתלהבה

 מתוכה הבי"ח לתוצאות יניעו בשפה יפטירו ואח'כ התי"ו לתוצאות הל' ואח"כמתוכה
 תיבה מוצא שהאדם חושית ראיה רואים העם כל והנה החי"ת, לתוצאות הגרוןואת'כ

 אפילו אלא בלבד אחת תיבה ולא וכלל כלל המבמא כלי סדר ישוב בלי וכיוצאזו
 המבטא מוצאות והחמשה שינתו מתוך מדבר ארם לפעמים וגם בזה ה' גבורותha~n כי של ואות אות בכל המבטא כלי תהלה להתנועע ודעת ישוב בלי זא"ז הרבהתיבות
 ימי טששת או טבע בתקון ועושה אוטר בגזירת דבר לדבר מעצמם פעולתםעושים
 כל ובודאי זו נפלאה בהכטה ה' גבורות ה' גבורות שבאדם המבטא בכלי בראשיתימי
 גבורותיו במחשבתו ללתבונן יכול ותפלתו תורתו בעסק שלא אף ענין איזה בדברואדם

 בעצמו האדם יבטא אשר לקול נפלאות טענין שטו ית' ובוראו יוצרו שלונפלאותיו
 -תשכח פן לך השמר הפסוק ויקיים ית' ובוראו ביוצרו דבוק בתמידות להיות ויוכלכנ"ל
 בשאר הנפלאה וחכטתו ויתעלה ית' הבורא גבורות גם למשכיל בזה ודי איהיך ה'את
 אית וכי עליה בורא ולית כול' ברא הוא ע"א קטץ ד' מ"ט תיקון התיקונים וז"לבריו'
 עכ"ל. כו' הוא אלא זעיר יתוש אפי' למבראדיכול

 נפלאות טאוד מה עשבים סיני וכל ואילנות זרעים סדר זה אתך אמונתוהיה
 ית"ש העולם בריאת מתחלת טאטרו בגזירת הטבע ע"ד בהם כיוצא בהם הבוראמעשה
 דנפל מה כל נשא בני ירעין אלו ע"ב פ' דף יתרו ש הזוהר ודל יקד זכרוויתעיה
 כו' מניאה בחכסתא דטאריהון חילא ישתטודעון בעלם' דישתכח מה וכל בארעאקב"ה
 בשמיה וחילי' סגיאה חכמתא ביה הוי דלא בארעא דאתיילר ועשכא עשבא ליתוח"ח
 תהלתו כל ישמיע ה' גבורות למלל יוכל מי האדם יחיה שנים אלף ואם עכ"ל כו'מני'

 גם ומה העולם, כריאת מתחלת מאמרו בגזיר' הטבע ע"ד מהנהגתו הנפלאהוחכמתו
 הים בקריעת כגון במצולה ונפלאותיו ה' טעשה מאוד גדלו מה לטבע חוץ שהםבנימים
 אלף וגבורו' ונפלאו' ניסים עושה ית"ש שהבורא בודאי בהם וכיוצא נכרתו הירדןומי
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זראשון ה5בעבידתשער

 עה"ז של כבריאותיו אף רגע וככל שעה נכל כתם וכיוצא סוף ים כקריעתפעמים
 הבורא שנתן השכלי אור קטן שבניצוץ ודעתו בשכלו להתבונן האדם יוכל וגםהשפל
 דברים שכלו נטחשבת "דבר אחד ברגע במחשבתו תהום ויורד שמים עולה באדםית'
 קטן ברגע הכל ובתהום טתח' לארץ ויבט השטים ושמי בשטים עולם של ברומושהם
 הגה שלא טה א' ברגע לחשוב אדם ויכול א' ברגע הכל רתוקים וים ארץ קצויואל
 ארוכים ומספר ימיו הרבה יהיו אם אף חייו יטי כל תטידית בעשיה יעשותיכול

 שניו. ולרבבותלאלפים
 ובחכטות חקר אין עד ונפלאו' גדולו' שכליו' הקדושה בתורה להשיג האדם יכולגם
 יש האדם את ית' הבורא שחנן הזה הקטן השכל בניצוץ ואם החכטו' ובכלהתכונה,
 כל מקור שהוא לעד זכרו ויתעלה ית' הבורא ק"ו של ב"ב ק"ו כזו נפלאהחכטה

 המחשבה שמעוים העליונה המחשבה לעולם גם ומקור שורש שהוא והמחשבותהשכליות
 האדם על ופחד ירא' יבא לא ואיך שחחתי' העויטו' לכל השכליות כל באהעל*ונ'

 במלים דברים יחשוב והנוראי' הקדושים העליוני' מעולמו' קדוש ניצוץ שהיאבטחשבתו
 שהוא בעצמו שלו טהסחשבה האדם יבוש לא ואיך לצלן רחטנא רעים הרהוריםובפרט
 עיא' עלמא לבר' עלאה במחשבה מליק כד ע"א ל"ז ד' ז"ח וז"ל כנ"ל קדושניצוץ
 בה דידע דלית מתיטא טחשבא ליה אית לתתא וב"נ כוי חדא ברגע הוי כלאותתאה

 לממרא ב"נ יחפני דלא כו' דטצוה סיין למחשב לב'נ ליה ויהבה בלחודוי קב"הבר
 למנדע רישא בסיפא ורישא ברישא סיפא אמירן כלהו נעיצן דהא וח"ח כו'אתרא
 טתדבק ב"נ וכד אחרא לסטרא ור~ותי' מתשבתיה לאמטאה דיא מיפא בטחשבתי'לקב"ה
 עכ"ל, דכלא מתימא עתיקא טן דנגדין עלאין ברכאן מתטלאין עלמין כלהו כדיןכהאי

 עוצם כמ"ש הרעים בדברים בעיניו טלהמתכל האדם טוזהר זה ובשביל זו, בהערהודי
 אליה יכוף הונן שאינו דבר ישסע אם השסע חוש על ארז"ל גם ברע, מראותעיניו
 כשרואה לכן המחשבה והוא טהשכל באים שבאדם החושים כל כי בזה והכוונהלתון'
 ועושת הקדוש העליון מעולם שבאה הקדושה טחשבתו פוגם הוגן שאינו דבר שוסעאו
 גבורותיו בתמידות לבו אל לתת האדם על חיוב ע"כ ר"ל העליון בעולם פגםג"כ

 כגון ית"ש הבורא של שבחו שסמדר בשעה וביהוד ית"ש הבורא של הנפלאהוחכמתו
 גבורותיו בטחשבתו להתבונן לאדם יש וכדומה כו' ה' מעשיך רבו מה יוצרבברכה

 ברוטטות התבוננותו טעוצם הרוססות ירא' אדם של בלבו בא אזי הנ"ל מכלונשיאותיו
 ליראה ה' פקודא ע"ב רם"ג ד' ואתחנן פ' הזה"ק וז"ל בתטירות, ית"ש הכוראוגדלות
 קב"ה מקמי' לדחלא דב"נ עלי' דאית בגין אוקימנא יראה והא פרט ובארח כללבארח
 השם את לירא' כד"א יראה דאקרי אתר הוא ויראה בארחוי יסתמר יראה ובגיןתדיר
 כלל בארה וע"ד כו' רקב"ה דחלא שריא דחסן בגין אלהיך ה' את הזה והנוראהנכבד
 דחביבותא דחלא איהי ודאי ה' יראת איהו מאן ב'נ ידע כד פרט בארח ובתר לדחל'אית

 פקודוי כל לנברא עביד יראה האי בתר לקב"ה לית למרחם וימודא עיקרדאיהו
 כזוהר יזהירו והמשכילים עכ"ל, יאות כדקא קב"ה לגבי נאטן עבד ב"נ למהוידאורייתא
 זאת. בהערההרקיע

 שלישיפרק
 זה דרך על הרוממות יראת מהות כערכי אנוש להסביר במשרים מבר יש כיהנה

 אדם אל יהתקר' ומתיירא מתבייש שהאדם והבושה היראה כל את הרואות עיניכםהלא
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 );ל העבודהיסוד:ושורש . .,ח

 הפחותים אנשים על ופחדו חתיתו. ?פול כי וכתורה ופרישות בתמירות מאד ומפורסםנדול
 וידבר;.עמו לפניו לאכול ) גם ומה אליו .טלהתקדב והבושה היתאהב אליהם וטגיעסערכן
 סחטת דבר בשום ולא רצח בסכות לא יענישנו; לא זה גדול אדם ובודאי ענין,איזה

 זה אין אליו להתקרב מהיראה הפחד פניך נפלו,ע5 ולטה ,לך ירא למה הגדולה.תמידותו
 ופרישותו ובחסידות בתורת וגדולתוי רוססותו :בערך וטכידך יריעתך .טמאת אםכנ

 כל של והרצון. התשוקה גדלה זבודאי אליו טלהתקרב והיראה הבושה תגדלהגדולה
 ,הבושה _היא אליטא פסיקא אך ענין איזה עטו ולדבר היכולת בכל אליו להתקרבאדם

 זו יראה נמצא 'הרוטטות יראת נקראת זו ויראה אליו התקרב לבלתי פניהם עלוהיראה
 וקירות והרצון החטרה תשוקת ע5,ך, כי הגדול להאדם ההתקרבות .גורם כזו יראהנקראת
 רוח ונחת רצונו לו ולעשות הגדול לאדם ההתקרבות לזכות היום כל שם ורעיוניךלבך
 קונות אדם. של טקומו- ובודאי במעשה ..הן בדבור 'הן בפניו שלא אף דאפשר מהבכל
 צחת שיעשה בכדי ושטוש איזה.,שירות זה גדול לארם יעשה אם. נרולה לזכי'. בלבולו
 זה הוא 'כי אדם באותו לו ויודע כשיכיר הזה הנדול האדם ג"כ ובוראי לפניו,רוה

 בחרדה פתח אזי ,פניו הבושהל'.ע5 מסוה אך אליו להתקרב והעצוטה. הגדולהתשוקתו
 עמו וידבר ההוא האדם אליו שיתקרב תחבולות חבילות חרב טזור לו והטציאהממלקת

 צד על ענינים עמו,בכל להיטיב ותשוקתו רצונו ולעשות לבו כל לו ויגיד צרכוכל
 כי יחון אשה ילור לאדם עשיה זאת איפו וא"כ היא כן חקרנוה זאת הנה טובהיותר
 כל על ושליט רב וב"ש.'שהוא. הקב"ה 'ש"ע.מם"ה מלכו הרוממות ביראת הואק"ו שי ב"ב וק"ו הוא טענינו הנלמד דבר כי במשרים טעתה אמור הגדולה רוממותויבחון

 מרוטמותו קצהו אפם שיודע אדם בודאי ומספר. קץ לאין. ,עולטות שבראהעולמות
 השפל עה"ז טהנהגת רק ואף, ויתעלה ית'- הבורא של הנפלאה ותכמתו וגבורותיווגדולתו
 ומיד חרוטטות יראת הזה האדם על .נופל בודאי שבו הבריות .מיני ובכל לארץויבם
 פחיתת את אמונת, לבחון דהיינו ית"ש אליו להתקרב גדולה והבושה הפחד אליויגיע
 וגדולתו רוממותו גודל. לנגדו וישים שכלו' וממיעוט שלו העכור סגוף ושפלותוערכו

 מנום,מפני בית טקום לאדם לו אין אזי ויתעלה ית"ש הבורא הנפלאה,שלוחכמתו
 וגו', אברת מפניך אנא אטר הרוממות זו דהטע"ה,.יראה וכשהשיג ית' נאונו והדרפחדו

 מגשת ירא כי ענינו טצרכי' ית"ש לפניו דבוהים! איזה לדבר גדולה בושה לארם ישואף
 ית"ש הבורא של. הגדולה וחסדו ענותנותו טוצא אתה שם גדולתו במקום אך ית"שאליו
 בת"הק .מקופות בכמה מספר ואין רמז. שם כי למדנו סשה סתורת זה ודברויתע'

 צעק כ"א כתוב משפטים בפ' בקשתו ויעשה צרכו כל ית' מאתו וישאל אליושיתקרב
 ק"ש בפ' גם אני, חנון כי ושמעתי נאמר לו ומסוך צעקתו, אשמע שסע אלייצעק
 זו הו"א בלב שהי עבודה איזה דר"ז לבבכם בכל ויעבדו טענין נלטד אשר רטזקול

 לך שאסרתי אף בזה הרצון תעבוד. ואותו תירא אלהיך ה' את בפמוק מרומז, גםתפלה,
 המפורשים פסוקים כמה טהכיל היריעה וקצרה תעבוד אותו עכ"ז ית,,); מפניולירא
 להתקרב מתפחד האדמ:פתירא היה, זו הרשאה בלתי אך ע"ז ובכתובים ובנביאיםבתורה
 ועל וכנ"ל, כנודע ית' ורומטותו שלטנותו טגורל לפניו דבורים איזה לאבר ית"שאליו
 מעמך שואל אלהיך ה' מה במ"ש בתוה"ק משרעיה לנו רטז האמתית הרוססות זוהיראה
 שבשביל היא זוטרתי טלתא משה לגבי 'אין רז"ל רמזו וע"ז אלהיך ה' את ליראהכ"א

 כטעם ישראל. .סכל )ותר ' ויתרוטם ית"ש הבורא של וגדלותו ברוטסותו השגתושגדלה
 והבושה היראה ממילא-בא..אליו' כן, גלל מאלהים מעם ותחסרהו כמ"ש תכליתלאין
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טראשק ב ל ה ת ד 1 בע ר עש

 הוא רחוק ההתרוממות יראת העיקרית יראה ,כהשיג אדם וכודאי תתרומם. ית'טהבורא
 בלבבו יאסר כי יתעלה מהשם גדולה ובושה וסחר אימה עליו תפול כימלחטוא
 יראת ועל כנ"ל, ושליט רב שהוא ויתעלה ית"ש רצונו נגד שהיא דבר אעשהאיך

 בזה ורי תחטאו לבלתי פניכם על יראתו תהיה ובעבור הכתוב אסר הזההתרוססות
 למשכיל.הערה

 רביעיפרק
 הדרך את ולהורות להכין כערכ' לאנשים אותה להיישיר בה עברנו אשרהדרש

 באיכות מגעת שידינו מקום עד הביאור שער הגיע מעתה ההתרוממות יראת עניןמהות
 לידי לבוא להקימו שני והן אחד יש הרוממות זו ליראה לבוא יזכה איד אדםהדבר
 ההתרוממות.יראת

 ויתעלה ית"ש ורוממותו מגדלותו במפרים ובינותו עיונו טעיין באר ד ח אה
 בני מעשה כל על ית"ש וידיעתו ההשגחה מפאת י נ ש ה 1 לטעלה. באריכותכאסור
 עוד ה', נאום אראנו לא ואני בטמתרים איש יסתר אם כמש"ח טחשכותם ויודעאדם
 יודע הוא כי נאמר עור ולב, כליות רואה כחן חדרי כל חופש לאמר, קראנאמר

 השניח שבתו טמכון אדם בני כל את ראה ה' הכיס משמים נאמר עוד לב,תעלומות
 סאסין אינו אדם ואם מעשיהם, כל אל הסבין לבם יחר היוצר הארע יושבי כלאת
 האומות כל ואף ישראל, באלהי חלק לו ואין בעיקר כופר הוא האלה הכתובים בכלח"ו
 מכתישים אינם וכזה אדם כני מעשה כי ורואה מהשכות יודע שהבורא מודיםע"עא

 האמת על יורה בקדקדו מוח לו שיש מי כי ממתירם יודע שכראם הבוראשבוראי
 אומן ידי טעשה בהיות והוא גשמי טדבר ומליצה משל בררך להחבירה לו ואמשילהזה
 בחכליח ופשיג היורע שהוא בהכרה מנוסה האומן בוודאי זייגע"ר שקורין השעותכלי

 שעל יודע בקדקדו מוח לו שיש מי וכל מגלגליו גלגליו בכל הכלי זה בהילוךהיריעה
 ראי' מזה טהיות בפלימות תכליתו על מלאכתו להשיג ההכרח במלאכתו ואומן אוטןכל

 האדם את ברא הבורא כי בהיות ית"ש בידיעתו ויצדקו עדיהן יתנו ממהר ועדמוחשת
 שאין תכלית ולאין קץ לאין הנפלאה בחכמתו הקולם לאויר צאתו עד יצירתופתחילת
 ה' גבורת ה' גבורת וחצונים פנימים אברים בחתוך קצהו אפם אף משיג האנושישכל
 ואיכותו מהות אף משיג האנושי שכל שאין שבו הרוחניות תבנית במלאכת וביחודבזה
 שבודאי והחיצונים הפנים' האברים כל את הסחי' הוא ואיך וכלל כלל זו הרוחניותשל

 שבוראינו בזה ידיעתינו ההכרח טן וא"כ הנפלאה בחכמתו זה כל עשה והמוראהיוצר
 בספק אף תאוה באיזה להטרידו האדם של יצרו הסתת בעת לכן פחשבותינו, כליודע

 וכיוצא רח"ל גזל של או ושתיה אכילה איסור איזה דהיינו במעשה הן איסור שלמפיקא
 וביחוד ויתעלה ית' הבורא בעבודת כלל נוגע שאינו בטלה טחשבה באיזה הןבהם

 וכדומה רח"ל בטלים דברים בם ולדבר בטלה להליכה או לצלן רחמנא עבירהבהרהור
 יוצרו שבודאי לבו אל האדם ישים והטתשבה התאוה לאדם שיבא רגע באותותיכף
 טובה לא אשר זו המהשבה על או המעשה על משניה לער זכרו ויתעלה ית"שובוראו
 הארץ כל טלא כי ויתע' ית"ש ובפניו לעיניו הזאת הגדולה הרעה אעשה ואיךבעיניו
 או במעשה ורואה כנגדי שעוטרת סלפני השכינ' רגלי אדחוק איך לי ואויכבודו

 ויתעלה ית"ש המלך אל פני אשא ואיך ויתעלה ית' נגדו פנים אעיז ואיך זובמחשבה
 לנפשי, ואוי לי אוי השגחתו וכחשתי ופחדתי יראתו גוי אחר שהשלכתי פטירתיאחר
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 העבודה ושורשיסודי

 ההיא טהמחשבה או טהמעשה לאחוריו ירתע בוודאי לבו קל בהעלותו האלהודברים
 ונקופ הצפון טוב לכל ויזכה ויתעלח ית' להבורא נאטן עבד יהיה ואז היצר עלויתגבר
 בבריאת ית' הבורא כוונת היה זה כלל ועל ויתעלה ית' הבורא בעבודת בידךכללא
 הן האדם של והמחשבות והדבורים מעשה עשיית שבכל היא וזו השפל בעה"זהאדם
 ויתעלה ית' להבורא רוה נחת שיעשה בהם הכוונה עיקר העה'ז בעסקי הן שסיםבעמקי
 הקדושים מצותיו בכל אותנו שצוה ית' הבורא כוונת עיקר ונם הקבורה עיקרשזהו

 הקב"ה אטר ניתח ריח אשה ע"פ שדרז'ל כסו זו כוונה על רק היא הקדושהכתורתו
 כוונתו לו תתן מח צרקת אם הפסוק כוונת וגם רצוני ונעשה שאסרתי לפני רוחנחת
 ונעשה שאסר הנחת רק מזה יש' להבורא תועלת מה הטובים במעשיו האדם יצדקאם

רצוני.

 המישיפרק
 עזה והאהבה ההתרוטטות יראת הססבכ סיבה הקודמים בפרקים טראש הוגרהלא
 הלב עבורת כערכי לאנשים בעז"ה לבאר באתי עהת ויתעלה ית"ש הבוראבעבורת

 לבבכם בכל ולעבדו הקדושה בתורה שנצטווינו העיקרית העבודה שהיאוהטחשבה
 מאלו שיבא בכדי קבורות עניני כטה ולבאר עזה. ומהאהבה התרוטטות מיראתהטמובב
 בלבו האדם אל בא הוא בעז"ה שאבאר העבודות וכל ית"ש להבורא רוה נחתהעבודות

 אל בתטידות נותן ויתע' ית"ש ובוראו ביוצרו עזה ואחכה דבקותו טמאתובטתשכתו
 אף כי במחשבתו ויותר רנע ובכל עת בכל רוח נחת איזה ית"ש להבורא לתהלבו
 האדם יכול מחשבה כי הוא בטחשבה מוכשר בפה לשרת לעמוד גרסא הזטןשאין
 למצוא המשכיל יכול שאבאר ענינים כסה וטאלו רנע, ובכל עת בכל ית"שלעבדו
 הנה חכמה, יתן וה' השמש תחת נעשו אשר הדברים לכל העבודות פרטי כסהטעצמו
 לא ועכשיו תמיד ובא רגיל שהיה בה"כ מאנשי אדם שנחמר בבה"כ האדםכשרואה

 ובוראינו מיוצרינו רוח והנחת חעבודה שנחסר על בלבו גדול צקר האדם יכניסכא
 וקדוש' וכרכו קדיש כענייתו דהיינו זה מאדם לית"ש לבוא מהראוי שהיה ויתעללית"ש
 בקביעות תורה ללמוד נם וניל שהיה ת"ח גם וטה כהן כיוצה עבודות ושארי הצבורעם

 ליוצרינו העבודה שנחסר על כלבו נדול צער יכניס ר"ל רוי ערש על, טופלועכשיו
 או מאוד עצומה בכוונה טתפלל חבירו כשרואה להיפך וכן וה מח"ח ית"שובוראינו
 ליוצרנו רוח נחת בא ההם שמעבדות להיות שיכול העבודות בכל העצומה כוונתושרואה
 שסעתי וכן ע"ז. טאוד עצוטה שטחה ובטחשבתו בלבו יכניס ויתעלה ית"שובוראנו
 זכר בן שנולד כששמע ז"ל איויער משה ר' וטפורסם גדול ארם על זו עבורתדוגמת
 הילד טן יבא המתם טן כי ית"ש להכורא עבד נולד ואסר גדולה שסחה שמח היהבקירו
 המה, ה' ועובדים כשרים רובם קדוש עם עפינו שרוב יתיש להבורא רוח נחתכשיגדל
 ליוצרנו רוח נחת בא טנקבה שאף לשמוח ג"כ יש בעיר נקבה שנולרה שנשסעואף

 הנעשים וגבורות נפלאות איזה כשרואים ומכ"ש ית"ש להבורא שמשבחים יתישובוראנו
 אותם ומחנכים לת"ת בניהם ומגדלות פרנסתם אודות ית"ש אליו מתפללים וגםבעולם
 ע"א קם"ד ד' תרומה פ' הזה"ק וז"ל מלך, הדרת עם ברוב וגם הקדושים, למצותג"כ
 כו' אלהיך לד' לתה קדוש עם כי בהו דכתיב ישראל אינין אלין פלך הדרת עםברוב
 דמלכא שסיה משכחי ותתדיין עלאין דהא איהו דקכ"ה יקרא בהושבניהן סגיאין אנוןוכד

 איהו ההורא סלף הררת עם ברוב וע"ד כו' רא קרישא עמא בנין ליה ומשבחןעילאה
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שיעושק ב י ה ת ד 1 ב ע' ר עש

 לשטוח עצמו השלד הכן אבי על וטסוטל וכ"ש לשינה כאן עד קב"ה עלאהדטלכא
 להיות בבן אותו שזיכה שטו יתברך להבורא עצומה הודאה וליחן בלבו עצומהשטחה
 כשיכול קצת כשיגדל וביחוד חלציו מיוצאי יתברך להבורא רוח נחת ויבא ה'עבד

 חייו ימי כל וגם הקדושה חורתינו ללמוד למלמר אותו כשיתן וביחוד במצות: אזלחנכו
 של טצות ומעשיית הקדושה תורה טלמוד אביו של לבו קל עולה אשר אשר עתבכל
 איזה עושה או ברכה איזה סברך שבנו בעת וגם כנ"ל, עצוסה שמחה בלבו יכניסבנו

 בא שטזה בלבו שסחה להכניס יש אחרים אנשים סבני שומע או רואה אם וגםטצוה
 ילד איזה סינן בר כשטת להיפך וכן כאלו בדברים כיוצא וכן ית"ש להבורא' רוחנחת
 מהראוי שהיה יתיש טבוראנו גדול רוח הנחת שנעדר על בלבו גדול צער להכניסיש
 ולחשוב אביו של צערו על עצסו ולצער להשתתף יש וגם נתגדל כשהיה טהילדלפא
 בר אם וביחוד בנו, אודות על כזה צער לו יש קדוש מעם הישראלי שאיש,פלכו

 תורתו סלטוד ויתע' יתיש טבוראנו גדול רוח נחת נעדר שבודאי ת"ח איזה ח"וימות טיני
 כי הנ"ל כונה על דמעות ולהוריר ע"ז בלבו נדול צער יכניס מצותיו ומעשיתהקדושה

 כונת אין בודאי בחייו לקברו ראוי חכם של בהספדו המתעצל כל בגמרא שאסרומה
 והצטערם בכייתם לחמת יוסיף ומה יתן מה כי כשר האדם הקדר על הקדושההגמרא

 הרוח הנחת ההעדר על והצער הנכי' עיקר הגטר' כוונת בפראי אך טהעולם העדרועי
 בעיר חולי איזה כשיש וגם בזה. ודי שמת הזה כשם טאדם ית' הבורא אל באשהיה
 אסו ושם לידע לחקור האדם צריך ח"ו לטשכב שנפל ת"ח ובפרם ילר איזה אףר"ל

 בשביל הנ"ל כוונה על רק יהי' התפלה וכוונת יום של תפיות הג' בכל עליוולהתפלל
 הטפורש מן סתום ילטד שבארתי עבודות וטפריי ויתעלה יתיש ובוראו יוצרונ"ר

 שארם נשסע אם ג"כ היא זו עבודה ומכללות אחרים, רבים פרמים השאר אלותקיש
 מפיו יצא שבודאי ולחשוב כלבז שמחה להכניס יש שלו בם'ם רוב הון הרויחאחד
 כסה זה באדם יתוסף הסתם סן בודאי גם ע"ז ית"ש להבורא ושבחים הודאותכמה
 נ"ר יבא זה וסכל יתעלה השם שחננו ההון מן וכיוצא ובנית בצדקה מעשיותמצות
 צער להכנים יש שלו במוים רב הון אבד א' שאדם נשמע אם ולהיפך ויתעלהלית"ב
 חייב כך בשטחה הסובה על שמברכים רכשם ואע"ג הנ"ל. כוונה על ע"ז בלבוגדול
 בגרעון יוצא ט"מ יתיש להבורא נ"ר מלבוא תנה אל טזה גם וא'כ הרעה עללברך
 ולהשתתף להצטער יש וכן בזה. לבא ראוים שהיו וג"ח כצדקה טעשיות הטצותכסף
 חשון ביטי בחוצות וטים רפש בעת כשרואה לטשל לו, המגיע צער באיזה הברובצרת
 ושבם מבת בים* גרול הקור בעת או קרועים במנעלים הולך ואביון עני אישוכסלו
 ויחשב ציר ג"כ בלבו ולהכניס בצערו להשתתף ראוי ומחופים קרועי' .בגדיםלבוש
 ראוי ואביון בעני היוקר בעת פגע אם גם כזה, נדול צער ולהקי למעט איךבלבו

 ידו שאין ואף בזה, כיוצא וכל הזה האביון של ודוחק צער על בלבו נדול צערלהכנים
 זו. מחשבה לו יהשכ רבה לטצוה עכ"ז ופרנסה בכסות האביון של כעזרו שיהיהמשגת
 טארי' לגבי' טבין הרהורין דטהרחר סאן איחו זכאה ע"ב ק'נ דף תרומה פ' זה-קוז"ל

 ע"ב רען. דף ז"ל פקודי ובפ' עכ"ל. עביך כאלו רעותא ליי סליק קב"ה יכיל דלאדאע"ג
 קייטין אינון ואלין כו' קירא'ל חרכים דאקרון' ארבע דאלין שפא החרכים מןמציץ

 אע"ג דסצוה טחשבה דטחשבין אנון כל ועל סבין עובדין דעבדין אנון כל עללאשגחא
 דטנחםי אינון לכל לאשגהא קיימא ודא דרום לסטר קייטא עירי"ה לסעכד. יכלידלא

 ג"כ לכוין ויש עכ"ל. כוי לי' לטיהב יכלי דלא אע"ג עלייהו לבייהו דצערי אולממכנא
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 העבודה 1ש1רשיסודיב

 וטכיוצא טוה צקר ג"כ כביכול לה יגיע בוראי כי הקדוש' השכינה בצערלהשתתף
 ית"ש להבורא רוה נחת זו ומכוונה טטחשבה יבא ובודאי בצרה אנכי עמוכם'ש
ויתקלה.

 עשה על שעבר א' כאדם שמע או ראה באם זה דבר ג"כ הוא זו עבודהומכללות
 ומהצער האדם, מזה נ"ר טהבו'ית שנעדר על בלבו גדוד צער מיד יכניס ר"ל ל-תאו

 ית-ש עבודתו העדר על עצמו שציער האדם סזה נ"ר לתבו"ית בא בלבו שמכניםהגדול
 שבא טנ'ר במחשבתו בתמידות לשטות השפל בעה"ז האדם של העבודה עיקר וזהויתעלה
 גם כנ"ל. לפעטים סהבו'ית הנחת העדר על א"ע ולצער אדם בני טעבודת ית'בלבורא
 טאד בלבו גדול צער להכניס יש הקדושה אסונה על וגידוף חירוף לפעמים שוסעאם

 הנדול שטך לנצח שמך אויב ינאץ מתי קד העולמים כל רבון בסחשבתו ולהתפללומאד
 שנשתתף ניר יתיש להבורא בא זו והטחשבה מהצער ובודאי בזה. ניוצא וכלוהקדוש
 על טצוה בקרוב שיבא טצפה כשאדם זה ג"כ הוא זו עבודה ומכללות כביכול.בצערו
 זו טצוה ע"י ית' ובוראו ליוצרו נ"ר בקרוב ע"י שיבא ע"ז מאד ויגל ישטח לקיימהירו

 הטצות על אף איא האדם על מאד חביבה טמילא שהיא טקריות טצוה איזה עלואצ"ל
 פצות פכה לערב שיקיים מאד האדם ישמח לערב סמוך פסח בערב כנון בזמןשתלוים
 של זנעונה נעת וכ"ש וכיוצא שבתזת וערבי הרגלים ערבי בכל וכן ודרבנןדאוריי'
 יתיש ובוראינו ליוצרנו מעשייתן נ"ר ביאת על ומאד מאד ויגל ישטה המצותעשיית
 טובה וכוונה והנהנה טעשה באיזה ררך לתום להשכיל זו עכורה מכללות וגםויתעלה

 לאדם לנלות ראוי ט"מ מב"א הטובים מעשיו ולהסתיר ה' עם לכת הצנע שמהראויואף
 או ויראה וצדיק כשר לאדם שיגלה אחר ואזי טזה, נ"ר לית"ש שיגיע בכדי וצדיקכשר

 עד וישמח יגיל הכוונה אותה כיון או ההנהגה הצדיק האדם אותם יעשה אשריבין
 יקח יוסיף דעת ויוסיף בזה כיוצא כי וכן ית"ש ובוראינו ליוצרינו נ"ר שבא עלמאד
 והמחשבה הלב עבודת עניני בכל רנע ובכל עת בכל א"ע שירגיל טאד לאדםוראוי
 דעלסא בריכן עייונין קדישי עליון בני תורה. בסתרי ע"ב קנ"ד דף ויצא פ' הזה"קוז"ל
 כו' דתיי באלנא ואיתתקף ונפק אעל די מנכון מאן כו' לטנדע כנשו דאגוזאמוחא

 בגין כו' דחיי טאלנא הרהורא הההוא דאתעקר לי' ווי כו', בישא טהרחוראאסתמר
 אפקין ברכאן וכל קדושין כל כו' דחיי באלנא אחיד לעילא סליק סבא הרהוראדההוא
 כל וגו' טים קל שתול כעץ והיה אתטר עליה לגרטי' ואסוותא לנפשי' חיין אחסיןסיני"

 וטשיך אפיק דעיטא קירושין דכל בגין כו' והרהורא מחשבה בתר אזלין דעלמאטילין
 דאצטרך מה בכל עובדא ועביר טשיכו טשוך ומחשבה רעותא ודאי כו' טבאבהרהורא

 הרהורא דקב"ה פולחנין בכל אנון וכן לכוונא והרהורא רעותא אצטרך בצלותאוע"ד
 ע"ב קצ"ח דף ויקהל ובפ' עכ"ל. דיצטרך מה בכל טשיכו ומשיך עובדא עבירוטחשכה

 רעותי" שוי דב"נ בשעתה ת"ח וגו' יביאה לב נדיב כל לה' תרופה סאתכם קחוז"ל
 דכל וימודא קיוטא דאיהו לבא על בקדמיתא מלק רעותא ההוא דסארי, פולחנאלגבי
 גופא שייפי דכל ורעותא נופא שייפי כל על טבא רעותא ההוא מליק לבתרגופא

 וההוא עמהון לדיירא דשכינתא זיהרא עלייהו משכין ואנון כחרא מתחברן דלבאורעותא
 טלין כל ז"ל, ג"כ ע"ב קס"ב דף תרומה ובפ, עכ"ל. כו' הוי דקב"ה הולקא איהוב'נ

 אונקלוס תרנם כן כי הלב הוא ברעותא )פי, עכ"ל. ברעותא אלא תליין לאדעלסא
 זדי לבד והטהשנה הלב עבודת בענין דברנו ע"כ ברקותי,( לבו אל ויתעצבק'פ

 זו.בהערה
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עראשק ב 5 ה ת ד ו בע ר עש

 ששיפרק
 ית"ש לפנה תעבוד אשר בעודה נ"ר מיא שלחן לפתך אערוך כערכי אנושועתה

 ליוצרינו ניר נתינת של השרשית זו בעבודה פרטים דברים כטה בעז"ה עודואבאר
 האדם יקיש אבאר אשר הדברים וטפרטי והדבור המחשכה ע"י ויתעלה יתישובוראינו
 באיזה הבנתו קשה והיה ספר איזה אדם כשלומד וזהו, בהם, כיוצא השאר אלטעצסו
 שבה ליחן מהראוי האמיתי כוונתו אל בא העיון ואחר הספר כוונת אל טלבואמקום
 כל רבון הלשון בזה עצומה בשמחה ויאסר מלא בפה וגם במחשבתו ליתב"שוהודי

 תורתך להבין וכינה שכל יי שנתת על הגדול לשמך והודי' שבח נותן אניהעולמים
 שדרשו נפלא דרש באיזה בנגלה אף הקדושה כחורתינו כשלוטך גם והתמיסה,הקדושה

 התיבות של סמיכות מאיזה או תיבה איזה מיתור או מהמקרא אות איזה טיתזררז"ל
 איזה לומד אם ומכ"ש הפשט ע"ד הקדושה מחורתינו נפלאות היא והיא קדשוהמקראי
 נפלאות היא והיא הסוד ע"ד המקובלים ספרי בשארי או ובתיקונים בזה"ק נפלאפירש

 בלבו לשטוח לאדם יש כנודע חד כולא וקב"ה אוריי' כי בעצמו ויתעלה יתישמהבורא
 כלי להם שנתן הישראלי טעם שהוא המוב חלקו על מאד עצומה שמחהובמחשבתו

 שכח כרצוי סלה ירצז בפיהם אחריהם כזז ונפלאה תמיסה ה' תורת קדוטה גנוזהחמדה
 ובוראנו ביוצרנו רבה ואהבה עצום' שטחה בלבו להכניס יש גם ה'. גבורותבשמחה
 הבורא שנתן השכלי טאד קפן שטניצוץ הנפלאה וחכמתו אלקותו טגודל ויתעלהיתעש
 בפירושי והמצאות שכליות כ"כ להמציא יכול הדרשן או הספר המהבר לאדםית"ש

 ויתקלה. ית"ש הבורא הוא השכליות במקור שק"ו ב"ב וק"ו הקדושהחורתינו
 בעניני נ"ר נתינת של זו בעבודה ענינים כמה לבאר אלקינו ה' עזרנו הנהעד
 הנשטית כעניני וו בעבודה פרטי' כמה ג"כ ביאזר חובת עלינו תל ומעכשיושכליות.

 ג"כ שוטע ואח"ז להם הראוי' ברכה ובירך ברקים רואה או רעמים אדם כששומעוזהו
 ה' גבורות זה בלשון לומר ראוי עכ"ז עליהם עוד לברך צריך שאין אף שעהבאותו
 דבר הן לאדם שיקרה המקריות כל גם במחשבתו. עצומה ובהודאה בשמחה ה'גבורות
 רק מקרי שהיא לו יחשב לא ת"ו להיפך הן טוב בדבר מאד וקל קטן דבר הןגדול
 ד' ערכין במם' כמבואר ויתעלה ית"ש הפרמית בהשגחתו הם הדברים שכך אצלייתאמת

 וטזגו בחטין לו לטזוג נתכוונו אפי' אמר רשכ"נ כו' ימורין תכלית היכן ער ע"כט"ז
 הושית אפי' תני במתניתא חלוקו לו נהפך אפי' אמר אבדיטי דר' ברי' מר כו' בצונןלו
 יביטו לנוכח עיניך הנה עכ"ל. כו' שתים בידו ועלו פרוטות ג' לפול לכיסידו

 גרועה טלאכה והוצאה שלש לטול הושטה כמו קל בדבר דאפי' נגדך יישירווקפעפיך
 להצדיק צריך וא"כ עונו לסרק פרטית בהשגחה הוא לו עלתה ושתים אחת כסףבגרעון
 בסדה טקיש וממנו טעם טמנו שנפרע הגדול חמדו לית"ש ולהודות בזה הדין אתעליו
 מאד קל כדבר אפילו לו הנראה היזק מאיזה ה' הצילו אשר הטובה כל על המרובהטובה
 לשקוד בתמידית האדם צריך הזה הגדול הכלל ועל ית"ש. להבורא בשטחה הודאהליתן
 טחויב שהוא טההודאה ית"ש מהבורא נ"ר ח"ו למנוע שלא השכל משפט ומאזניבפלס
 ובוראינו ליוצרינו נ"ר עשיית של זו עבודה לחקוק לאדם יש ובודאי ית-ש לוליחן
 היה זו עבודה קוטב על כי א, רנע אפי' טעיניו יליזו ואל לבו לוח על ויתעלהיתיש
 כל קל שדרז'ל יה תהלל הנשטה כל הפ" יקיים ובזה כנ"ל בעה"ז האדם בריאתעיקר
 אחת טלאכה בעל שהוא סי אף כי הנטנע טן הוא ולכאורה יה תהלל ונשיטהנשיטה

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 ה ד 1 ב ע ה ושורש- ד ו סי-ע

 עתים בכסה טעסק יבוטל ושלא בזה הנטנע מן הוא ולילה יוטם בתורה תמידלעמוק
 הנשטח כל פסוק יקוים ואיך ויתעלה ית.ש הבורא מעבודת טחשבתו אז ויבוטיקטנים
 ובוראו ליוצרו בתמידות נ"ר נתינת של זו עבודה באדם נתאמת אם אך כדרז"ל יהתהלל
 שיבוטל רגע בכל אז ויתעלה ית' הבורא באהבת העצוטה ותשוקתו אהבתו מפאתית"ש

 ומיוחד יתיר שאתה שליטה באסונה מאטין הריני עצומה בשטחה זו מחשבה יחשובמלמודו
 ית"ש. ובוראינו ליוצרנו נדול נ"ר יבא זו טסחשבה, ובודאי עת בכל לחשוב יכול אלו תיבותוז'

 אם גם יתיש לבוראינו בתמידית נ"ר נתינת של השרשיות זו העבודהומכללות
 הנשטי דבר כל ועל ואבנים קצים קל כגון עה"ז של הגשמים בדברים האדםיסתכל
 ובצמיחת זו עץ בצטיהת ויתעלה יתיש הבורא של הנפלאה חכמתו במחשבתויכוין

 כוונה יכוין אם וביחוד בהם וכיוצא זו אבן בבריאת הנפלאה וחכטתופירותיה
  נתהווה הקדושים העליונים מהעולמות איך ית"ש הבורא של הנפלאה כהכסחוהאמיתית
 ה גבורות ה' גבורות הגם העכור חומר הגשמי הזה השפל עולם עד לעילהטלילה
 טוציא הנ"ל בכוונה ואז קצהו אפס אף משיג האנושי שכל שאין בזה הנפלאהוחכמתו
 התרי"ג כל של העכורה שורש והיא הנ"ל הנשטיים מדברים קדושות ניצוצותהאדם
 שע"י ברור וזה זו. בהערה ודי המקובלים ממפדי כנודע הקדושה תורתנו שלטצות
 כל אל האדם ויתאטץ ויתעלה ית"ש ובוראני ליוצרנו בתטידית נ"ר נתינת שי זועבודה
 ובוראו ליוצרו נ"ר יותר שיגיע באופן נכון היותר צר על כשלימות אותם לעשותמ"ע
 אמורות מאכלות של הן גזל של הן איסור של ספיקא מספק אף האדם יתרחק גםית"ש.
 שלא די לא בלבו האדם יאמר כי רח"ל עבירה מהרהורי וכ"ש בטלים הרהורים שלהן

 הקרושים העליונים בעולסות גדולים פגמים ר"ל אעשה אף אלא נ"ר ית' לואגרום
 טעליו. וילך היצר וישבר יכתת זו בטענה ובודאי ויתע' ית"ש רצונו ננדשהוא

 שביעיפרק
 ותדעו נפשי שאהבה את אתכם נא ואודיעה הפעם נא אדברה ורעי אחילמען

 כשירגיל יא אם הנ"ל והעיקרית השרשית זו העכודה לתכלית האדם שיבא שא"אנאטנה
 לרעך ואהבת של ט"ע הא' הקדושה, שבתורה כלליות ט"ע שני בתסידי' לקייםא"ע
 בצדק של מ"ע והיא בה תלוי' והכ' בתורה, גדול כלל זה ר"ע עליי אמר ובאמתכמוך

 בהם האדם כשיתמיד לו יאמר קדוש כי קדושים בפ' נאסרו ושניהם עטיתךתשפוט
 בכל וכגופו כנפשו חברו את שיאהוב דהיינו קדוש. להקרא עליונה למדריגה יבאבודאי
 שום בבא וישטח יגיל כן טובה שום הש"י לו כשנותן שטח שהוא כמו טמשענינים
 ח"ו כאלו לבו במר ודואנ נעצב ויהא בצרתו עמו ישתתף להיפך ח"ו וכן לרעהוסובה
 מה כל לעצמו שעישה כמו ססש רעהו רצון שיעשה במעשה וכן ר"ל, עליו באהי'

 לעצמו עושה שאינו כסו רצונו נגד שהוא רבד שום לרעהו יעשה לא וכן רוצה,שהוא
 ואהבת של מ"ע כצווי ויתע' ית"ש הבורא כוונת עיקר וזהו רצונו נגד שהוא דברשום
 לברכו צריך חבירו של משובח ענין איזה שמזכיר מי אף בזה"ק ואיתא כמוך,לרעך
 שבתא דאטר סאן האי ת"ח ע"ב קי"ז ד' במרמר פ' וז"ל מרובה ענשו אותו ברך לאואם

 דכתיב טמשה טנלן ברכאן עלי' ולאודאה לי' לכרכא בעי דמטונא או דבנוידחברי'
 ככם עליכם יוסף אבותיכם אלקי ה' כתי' מה לבתר לרוב השמים ככוכבי היוםוהנכם
 עלי' אודי ולא דהברי' שבחא סני איחז ואי כו' חד הזי ברכאן תריז זגז' פעטיםאלף

 וברכתא טלקילא טתברך הוא לי' מברך איחו ואי מלעילא בקדטיתא נתפס הואבדכאן
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פ ,העבודה ושגרשיסוד

 כבא ולנא סבא לנא רבעי קאכהצ לקוביה לי' דסברך נטן כד סבא נעעא ט'בערלנרכא
 בצדק של ום'ע זו. בחערח ודי ענ'ל. כו' לבבך ככל ח"א את בגשכ'ואהבת דלנאורחטותא
 חברו שיעשה אקשה ובכל ענין בכל זכות לכף חברו את לדון היינו עטיתךחשכות
 ,תלוי' היא זכות, דוקא לבו אל לקרב הבוי"ת צוה השכל טן רחוק יחי' שהזכותאפי'

 חוכה לכף לחבירו שידין באם הוא ברור דבר כי כסוך לרקך ואהבת של למ"עומחוברת
 ושליטותח כור" על כטוך לרעך ואהבת של מ"ק בו לקיים יכול לא שוב א' פעםאפי'
 שעת ובכל עת בכל לקייטם האדם יכול אלו מצות ושני כעז"ה, במסוך שאבארכפי
 וב6חשבח: בריקשה עת בכל אותה לקיים יכול כו' ואהבת של פ"ע דהיינו רגעובכל
 ואם כפועל כו' ואהבת של פ"ע מקיים הוא בפועל סובה איזה לרעהו עושה אםכיצד
 לו בא כאלו טפש שלם בלב ושטח שש והוא פובה איזה תבירו על שומע אורואה
 נמצא ר"ל, להיפך ח"ו וכן כפחשבה כו' ואהכת של זו p.o קיים הרי הפונהאותה
 מקום בשאר או במרחץ הוא אם אפי' לידו שתבוא עת בכל לקיים האדם יכול זופ"ע
 עת בכל נ'כ במחשבתו לקייטו האדם יכול כו' תשפופ בצדק של ט'ע וכן נקי,שאינו

 יכול נקי שאין במקום ואף פות, התרי'נ שבכל ולית מ"ק באשר כשא"בשיתרחש
 נ"כ יכול ובחול וי"א בשבת הן כחול הן חבירו כמוכת לשטוח דעתו על להעלותהאדם
 ברור זח ונם במקום, או בזחן התלויים מצות שארי משא"כ חבירו בצרת עצמולצער
 אנרא צערא לפום מרז'ל כגודע מאד עד אלו מצות שני של שכר גדול כי משכיללכל
 אדם של יצרו חבירו ש5 בסוכתו רק תלוי קיומם צווי אין אלו ספות ששניבחיות
 התנא הזהיר כן ונלל חבירו בסוכת מרעהו איש קנאת לתת יום בכל עליומתגבר
 טוציאק והכבוד והתאוה הקנאה ואטר העבירות. אכל יותר נהם וכיוצא זו רעהבטרה
 ובוראו יוצרו של ויראה אהבה פאת יצרו קל הארם וכשסתגכר העולם מן האדםאת
 ויחק' חבוי"ת ככוונת טפש נדול בשליטות בוריין על אלו סיע הב' לקיים ויתעייתיש
 זו. בהערה ודי ראתה. לא ועין לו הצפון טוב רב טה כנ"לכחם

 שמיניפרק
 תכלית אל לבא שא"א הקודם בפרק לעיל דנקיטנא כללא האי לבאר ראויומעתה

 ואהכת של ט'ע שני ברנילות תוקדם לא אם להבוי'ת נ"ר נתינת של העיקריתהעבודה
 ירוק זח חוא כי עליו יאסר הדבר, את נדע ואיכה גו'. תשפופ בברק ושל כמוךלרעך
 רצח אם אזי ק'ז, מאד א"ע כשפער והוא שטחה העדר איזח ח"ו לאדם כשישופשוט
 שום שאין רואת אם אך בזח, נ"ר קפח זח לאדם יש צערו על נ*כ מצטעריםאחרים
 מנם חולת ואין ה' בחיר שאול כמאטר ויותר יותר מצטער אז צערו על סצפעראום
 כביכנע השפקרת שהשכינה ידוע וזח בצרתי, לדאונ חושקים שאינכם צערי 9"קלי
 trUIN לשון מה שכינה טצפער שאדם בשעה נסנהדרין כמרז'ל אדם של בצרתונ*כ

 דחס קל ק"ו שנשפך רשקים של דמן קל מצטער המקום ואט טרוקי קלני מראשקלני
 האדם כצער ככיכ51 חשכינמ צער מנודל כקינך רואה הנך הגמרא, עכ"ל צדיקים,של
 שקיל בזה חנירו של בצער עפו ופער כו' ואהבת של ט"ע סקןים הארם אםוא"כ
 על טובה איזח שבכא ועור כאפור, בזה נ"ר קצת לה ויש כביכול השכינה צערנשכ
 כנ*4 וכיוצא עושר ברבוי או בנים ברבוי הן ב"ה למקום ג"כ הנחת תרבה ממילאאדם
 ששוסע לפשל כסוך, לרעך ואהבת של מ"ע מקיים כשאדם נמצא כביכול. לחינוךוכן

 לקיא כדי זו שטחה ושטח בן אותו לו נולד כאלו חמש שפחה ושסה לרעתו כןשנולד
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החשק ' ' מ9ב עבודת' שערפ

'reנ-ר'ניול יהבוי'ת ניט 'שבא קצוטה)נעל שטחה ,בלבו נ*כ המטת ואהבתלתו' של 
 נמצא מקדושים טצותיו )ובקיום תודתו בלטוד כשינדיל נ"ר )יתשש לו nerlVשנ~ד'פי

 על שנימחים וזח גדול להבויית.'נחת מניע הנ"ל סכל האדם ות- שי משטחהמזאת
 ומבליח קץ לאין .וקצוסה נדולח ענודה להבוישת האדם עובד זו נשסתה נטצא ןשטחתו
 אפו, ח"ו יעדר אם להיפך וכןן'ח*ו לחבירו, שיניע פובות שאי לכל האדם יק"פומזה

 כו' ואמבת של ט'ע לקיים כרי חנירו. של צקרו על ,מאד עצטו וטצערי טחבירופובמ
 נחת נ*כ עושה טאד עצטו שטצטער בנה נטצא כביכול טחבווית חנחח הערר עלנם
 בם*ע תלוי לבוראנו(.ית' נתינת.)נ*ר של זו שעכורה בארתי כנ"ל.:הרי להנוי"תנדול
 של ט"ו קיום של דוקא תלוי ואהבת של זו שם'ק ואבאר לרעשכ,)י,בפםוך ושחבתשל

 . כזח.' .ודי ונו'בצדק
 . ), 'ן '

 יקיש וסחם כטוך לרקך ואהבת הפל זו סיע טענין דברים ונ' ב4' אבאר עתה,,,
 או שעשה חבירו' בן את אדם כשרואה הוא, וזה טקצטו הדברים פרפי' כל אלמאדם
 ט'ע.של קיום בטהשבתו יכוין ע", שיוניחו וקודם אוחו יוכיח "ובן שאינו דברשתיבר
 רצונו ב"כ כודאי כי לרעשכ ואהבת של ם'ק לקיים ב"כ ויניון עטיתך את תוכיחתוכח

 יאסר אותו שיוכיה שקודם וראוי אוחם שיוכיח הוגן שאשינו נדבר בניו את שרואםשטי
 של ס"ק ית"ש שצוני-בוראי תורח של ט"ע שני לקיים וטזוטן ,טוכן') חריני טלאכפה
 אטה לחבירו 'שיניע ושטל אם נם כטוך, לרקך ואתבת ושל וסיע עמיתך את תוכיחמוכח
 להניד ונו' ואהבת של זו .במ"ע קליו נדול חיוב אז אחד מדבר אףע ישטור לא אםהשק

 שיאסר וקודם סזמ חהיזק לו להניע שיוכל החוא סדבר עצטו שישטור ולירזולחבירו
 ואהבת של התורה טן טנק לקיים ומזומן. פוכן מריני עצוסמ בשטחה יאמר אותוושרז
 א' מקנין חטצות אלו) כל אבידח)כי השבת של 0*ק מענין נשכ שורש "8 ונזם121'

 וכיוצא, כאלה עצטו.טדבורים -' יטנק שלא מאר חאדם וינהר ודום*הם ופריקהופקינה
 עונשי כך ביטא 'טלה בנין ב*נ דהאי דעונשא כטה ק"ב ט"ו דף תזריע פ' חזח*קחדל
 ונכלל נזור ודי כו' דפני' כנין סליל ולא לטללא ויכיל לידי' ראת" פבא טלהכנין
 בפה ויאסר הארץ טעל יגביהו הארץ על טונחת חבירו בנד רואה אם ב"כ הוא זומ"ק
 שציוני כאמור אבירה משבת ונו' ואחבת של 0'ע לקיים וטווסן טוכן הריניסלא
 שלא בכדי טנביהו הי' הארץ על מונח שלו בגד חי' אם נוראי כי יתיש ובוראייוצרי
 שאין ופשופ ברור זח אד הענינים. לכל האדם יקיש לפניך שחצנתי וטדנריםיפסיד.
 תכלימה ועל א0יתתה על כטוך לרעך ואהבת של סלע קיום ' אל לבא יכולאדם

 עטיתך תשפופ בצדק זו טיק קיום, של הסדרינה על אטד לא אם' ותסיריתבשליטות
 פשופ הוא זה ולהבין בזה, זה ואחורים תלוים חטה כי ובתמידיות נשליסות תכליתחעד

 נגד חוא שלכאורה דבור' איזח טפיו יצא או פעשה איזח שעשמ בחבירו שרואהדהיינו
 טוכן הריני בזה'ל במחשבתו החשוב זכות לכף תיכף אותו לדון יש ית' תבוראתצק
 למצא בסחשכתו נדול בחתאטצות ויתאטץ . קטימך תשפופ בצדק של טבע לקייםוכחורץ

 נ"כ לו יהא0ץ כודאי בעיניו ,צדיק כשהוא ואז ההוא בדבור או נטעשמ זכות איזחלו
 שה" ואף ונו' ואהבת של ' ro בזה ולקיים ביכלתו שיחי. ענינים באיזח רצתולעשות
nemבט*ע ע-ז שצוח מבוי-ת רצון, עשה עכוז וכות לכף אותר שרן 'בסח ות כדבר 
 דן לא אם אך זו, טמע , בקיום ?ת' לפניו נ"ר בזם עשה ובודאי עסיתך תושפ1פנצדק
 טאז בוראי רשע בחזקת וסוחזק,בעיניו, חחוא מדבור על או הסעשח על זכות לכףתותו
 עוכר אז הצפרכותו *כלתו;'נעת נכל פונס אטה .לו לעשות נשיאיו יתאטץ) יא1חיאמ,
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חראק ב 5 ה ת ד ו בע ר עש

 נדותם כל על מלאים והזה"ק הקדושה הגמרא גם כנ"ל. וגו' ואהבת ע% מ"ע עלנ"כ
 שאין בשעה אף בניו על בתטידית מנגוריא שילמדו ויתע' הכו"ית שרצון העבודהמזו

 בן לו שיש האב כדמיון ומאליהו, וטהושע מגדעון ולמרו ב"ה מקום של רצונועושים
 על אדם בני שילמדו האב רצון שעכ"ז שכל בר כל ע"ז יודה טובה בדרך הולךשאינו
 עליו שלמד אדם מאיזה ישמע אם ובודאי זכות לכף אותו ולרון סננוריא תסיד זהבנו
 ולא לכל וסטיב טוב שהוא ית"ש בהכורא כ"ש חמתו ועל אפו על היא זה דברחובה
 זכות לכף בתמידית אותם ולדון סניגורים בניו על שילמדו שרצונו נדח ממנוידח

 את הדן ת"ר קכ"ז ד' בשכת כמרז"ל זכות לכף נ"כ אותו ידונו השמים שמןושכרו
 צדיקא דיהוי אע"ג אר"ע ע"ב כ"א ד' ז"א וז"ל זכות. לכף אותו דנין זכות לכףתבירו
 כלהון מן מגי עונשיה ישראל על דלטורין או קב"ה קדם בישא ויימר עלמא סכלרבה
 כו' ישראל על דלטורין דאמר ומשום דרא בכל כאליהו סבא צדיקא אשכהנאולא

 עונת מראשותיו ויטצא בי' כתיב מה ת"ח קמי' מגיא אבאיש שעתא בי' כו'רכתיכ
 א"ר כו' בני על דלטורין דאמר מאן למיכל יאות כדין קב"ה אמר רצפים טהרצפים
 וכל תמיד ישראל של זכותן להורות הקב.ה לפני שנשבע עד משם אלי' זז לאיצחק
 זז ואינו פלוני עכשיו עשה וכך כך הקב"ת לפני ואומר מקדים הוא זכות שעושהסי

 לענינינו ונחזור בקצור. הזה"ק עכ"ל כו' דכתיב גכרא דההוא זכותי' שיכתנו ערמשם
 מבטל שהוא מה לבד בשלימוח אסתתם על אלו מ"ע שני ח"ו מקיים אינו אדםשאם
 ולא כנ"ל בתמידית מהבו"ית נ"ר גם מטעט תתורה מן אלו ט"ע שני עת בכלכמעט
 אחיך את תשנא לא על לאוין כמה על לעכור רח"ל עבירה גוררת שעכירה אלאעוד

 מ"ע שני לקיים א"ע ירגיל ארם אם ברור וזה וכיוצא, ונטירה נקיטה של ולאובלבבך
 וברורה זכה תפלתו יה" בודאי אז הענינים בכל ואמיתתם מכונם על בתמידותאלו
 זו. בהקרה ודי ר"ל. זרה מחשבה שוםבלי

 תשיעיפרק
 למוכה זכרונם שעלו ויתעלה ית"ש הבורא עבודת ורעי, אחי לכם נאות בזאתאך

 הגדול הכלל תמיר לב על ולהעלות למודעי אנו צריכין עור הקודמים, הפרקיםבכל
 מעשה שכל זח והוא ד' פרק האלקים עבודת בשער היבבית חובת בעל החסידשכתב
 הן האדם בעניני בעולם דבר לך שאין ר-י הרע, ואל הטוב אל רק נחלקו לא אדםבני

 דהיינו רשות לפעמים שיהי' בשמיעתו הן בראייתו הן במחשבותיו הן בדבורו הןבטעשיו
 להיות א"א המוזכרים האדם עניני חמשה כל רק הנטנע מן זה עבירה ולא מצוהלא
 כלל בדרך הענינים כל כלל הלבבות חובת שבעל אף רח"ל עבירה או מצוה אורק
 לב על נחקק שיהא בפ"ע.כדי האדם עניני כל פרטי בדרך בעז"ה אפרש אני אךע"ש,
 בנקל ועי"ז שכלו בעיני תמיד לזכרון יהי' חוש וכל בפרטות חושיו עניני כלהארם
 הארם אכילת מעניני העשי' בעניני יעיר דברי ופתח שבו, הרע טחלק להזהריכול
 יראת מטנו ונעלם בשביעה האדם יחטא אשר חטא לכל הוא הגורם דבר כיבהיות
 אכילת הנה וגו'. אלקיך ה' את ושכחת וגו' ושבעת תאכל פן כטש"ה ית"שהבורא
 מאכלות אוכל אם רהיינו אזהרה, או ית' מהבורא צווי או היותו כ"א יצויר לאהאדם

 בזו עושה ארץ דרך טהל' בש"ע שנזכר אזהרות מכל ונזהר לבד מפוקו וכדיהמותרות
 בעל החמיד שכתב כפז וציצית תפילין כמצות ית"ש להבורא וקכזדה מצוההאכילה
 ההוא ולאכילה' וגו'. עשב כל את לכם נתתי הנה טפסוק הנ"ל בפרק הלבכותחובת
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 העבודה 1ש1רשיסודית

 יוצרו לעבודת ובריא חזק שיהא כדי נפשו לשובע אוכל צדיק כי מטעם מצוהיקרא
 לכוין האדם על גדול חיוב ובודאי רל"א, ט" א"ת בש"ע כמבואר ויתע' ית'ובוראו
 זה אדם ועל באכילתו נדמו כבהמות ימשול לבל אכילתו לעת הפשוטה זו כוונהעכ"פ
 בידו, היא עבירה אזי הנ"ל התנאים מכל אחת חמר ואם נפשו, לשובע אוכל צדיקנא'

 איבריו כי הבויית מעבודת דמי כנפול יתר כל מפוקו טכדי יתר אוכל אםוביחוד
 והוא כידוע הנוף חולת ח"ו נורם וגם התפלה וכוונת תורה בטול מזה ויבא עליוכבדים
 שהע"ה אטר המאכלות אחר שלהום זה אדם ועל לנפשותיכם, טאד השמרו ועומדמוזהר

 מאלו א' על מוסב הארם אכילת אופני שקוטב טזה היוצא תחמר, רשעים ובמןבחכמתו
 אם ההליכה, בענין וכן מאד. בהם להזהר האדם צריך וע"כ אזהרה או צווי אוהשנים
 אפי' או תבירו לטובת לו עולים הליכת או ובהמ"ד בה"כ אולטו לבית האדםהולך
 טצוה, הליכת היא זו הייכה גופו לבריאת או ההיתר צד על הפרנסה הצטרכותלאיזה
 בידו, היא ועבירה זו בהליכה ית"ש רצון אין הנ"ל מענינים אינה ההליכה אםאבל
 כתורה ית"ש הבורא בנ"ר דבורו אם בדבור, וכן אדם. מעשה עניני בכל אמצאועד"ז
 או יתע' הבו"ית וגבורת ונפלאות נמים בספור לאו ויתעלה ית"ש הבורא ושבחיותפלה
 שאינם דבור וכל מצוה, הוא הנה באמונה, סו"ם באיזה או לחבירו טובה איזהלעשות
 וכן כנודע. בם ודברת התורה מן מ"ע ' על ועובר כמלים דברים הם הנ"למענינים
 הטחשבה על ונוטל מצוה של מחשבה היא כנ"ל כו' הקדושה בתורה חושב אםבמחשבה,

 בטלים בדברים מחשבתו רק כלל הנ"ל טענינים אינו מחשכתו ואם ובבא, בזה גדולשכר
 בראי', וכן רח"ל. גדול וענשו תחשב לעבירה ית"ש הבורא לעבודת כלל נוגעיםשאינם
 טראייתו להבחין או עד"ז ומוסר יראה איזה שיקח בכדי דבר איזה לראות כוונתואם

 להכורא. ובמחשבתו בפיו והודאה שבח ע"ז ליחן בכדי ית"ש הבורא וגבורתנפלאות
 יוקש טפח ולהציל להזהיר או טובה איזה לקדם יבא זו שמראי' שכוונתו אויתיש,
 אם אבל גדול, שכר עלי' ונואל פצוה של ראי' היא בזה וכיוצא אדם לאיזהרעה

 וע"ז בפל דבר על זטנו אבד כי עבירה של ראי' היא הנ"ל בסוג נכנס אינוראייתו
 רע היא הנ"ל בסונ שאינם ראי' כל כי ברע עינסו'מראות קוצם ל"ג מימן בישעיהנא'
 שסיעה היא הנ"ל ע"ד היא אם בשטיע' וכן רח"ל. ערוה ע"ד ראייתו אם וכ"ש ה',בעיני
 וענשו עבירה של שמיקה היא הנ"י טענינים אינה ואם גדוע. שכר עלי' ונוטל מצוהשל
 לתוכה אלי' שיסוף רז"ל הזהירו הנון שאינו דבר לשמוע פתאום, נזרמן אם ואף ר"ל,רב

 כל נמצא הנ"ל, מענינים כלל שאינה הגון שאינו דבר לשמוע זיכוין לאדם שאמורוכ"ש

 רק יצויר לא שמיעותיו הן ראיותיו הן טחשכותיו הן דבוריו הן מעשיו הן האדםעניני
 שיצויר האדם עניני בכל ואין רח"ל רע ע"ד או הטוב דרך על או אלה משתי א'על
 והנה וז"ל קצרות בטיוח שביארתי ענינים כי כיל חו'הי בעל והחסיר הרשות. דברבו

 עשותם קורם טעשיו את ששוקי מי והמשכיל רע ואל טוב אל אדם כני מעשינחלקו
 זולתו ויעזוב בהם בטוב ויבחר הכרתו וכח הפובה בטחשבתו אותם ויבחין הזהכטשקל
 מעשה כל את כי יב( )קהלת החכם מ"ש הוא וגם וגו' דרכי חשבתי דהע"הכמ"ש

 תחת כולם המעשה הכנים והנה רע ואם טוב אם נעלם כל על במשפט יביאהאלקים
 ישקול ושטיע' ראי' או טחשבה או דבור או עשי' איזה קודם ור"ל עכ"ל, ורעטוב
 או הראי' או השמיע' או הדבור או העשי' יהי' ענין איזה על היטב בשכלוהאדם

 ויראה ויחשוב וידבר יעשה הכו"ית עבודת מענין שהם לפניו הדבר הוברר אםהמחשנ'
 אז זו כדרך בתטידית האדם ילך ואם קשת כטטחוי סחם וירחיק יחדל לאו ואםוישסע
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שראשק ב י ה ת ד י בע ר עש

 לא 'טעע הצפע טוב ובכל ה' בנועם לראות ותכה ימיו כל בשליטות ה' עובדיחה
ראתה.

 עשיריפרק
 כ"א הקודם ספ' הנזכרת הזו ההכרה כח לקנות ורעי אחי תוכל לא זה אחאד

 אטיתותה על ההשתוות מדת תחלה בלבו שיקבע דהיינו ההשתוות מדת קנייתכצירוף
 אותו שמשבחין הבריות שבח פחבב ואין והגנאי, השבח בעיניו שוה שיהי'ושליסותה

 לעולם סגנותם וירא ב"א שישבחוהו מסה האדם שיתענג טה כל כי סגנותם, יראואינו
 הבו.ית בעבודת שיעשה פעולה או טעשה איזה בכל כי באסת ית' אלקים עובד יהי'לא

 להדר חפצו וכל ישעו וכל הבריות מן תפארת לך ויהי' וכזה כזה עשה יצרו לויאמר
 אף הבריות מן תפארת יו יהי' שכהם מעשים ועושה היצר כהסתת הכריות בפניעצטו
 טצוה ובאיזה כתורה עוסק שהוא בשעה ואף ההוא המעשה מן נוח הטקום רוחשאין
 והתשובה הבריות, בפני בזה להתפאר רק כוונתו תהי' שלא יצרו עליו טתגבר בתפלהאו
 יועילני ומה עליו השב וז"ל ה' פרק המעש' בשער-יחוד הלבבות בחובת כתב יצרונגד
 חייב שאני בטה בקיצורי , ידיעתי עם בתוכם לי שיהי' הטוב וחשם אדם בנישבח

 הנזק לדהות ולא להועילני יכוית להם ואין והדורם בככזדם הנאתי ומה יתעי'להבורא

 אפי' העה"ז הוא ומה כו' מרברים שאינם חיים ובעלי הצמח כמו בזה הם והלאמעלי
 שזכרי כש"כ שמי בו יצא ואם ימי מדת וטה העולם( בכל )ר"ל בכלו זכרי יתפשטאם
 )פי' מועט זטן כ"א יתטיד ולא ויפשט כשיגדל הישוב מחלקי קטן חלק בו יעבורלא
 הכתוב ואסר הי', לא כאלו וישכח השפל( בעה"ז שיחי' האדם שנות של הבלו חייכ"א
 זכרון אין ואטר לארטתו, ישוב רוחו תצא ואמר וגו' איש בני כזב אדם בני הבלאך

 עכ"ל סמני טגונה וטעות נראה פתיחות אליו וכזונתי בו נפשי מרוד א"כלראשונים,
 השם עובד שיהי' אפשר בלתי ההשתוות סדת עדיין השיג לא אדם אם ובוראיבקצור,
 עצומה בכונה יתפלל אם למשל בדעתו האדם יקח אחד וכלל ובחטיפות כשלימותיתעלה

 שאין זה לענין בלבו יצייר וכיוצא בבה"כ דהיינו אנשים שאר בין גדולובהתלהבות
 זמן המשך בענין בע"ח שאר ובין ב"א בין הפרש פה כי בע"ח שאר רק ב"א זהבבה"כ
 בפני ביער שמתפיל לבו אי ישים או זה טות כן זה כמות כי השפל בעה"זקיומם
 יצרו ואם ומהטונם, טהם התפארות שום לבו על יעלה לא כודאי וצטחיםאילנות
 ליוצרי אכעום איך ויחשוב עצמו יתגבר מאנשים התפארות כלבו וטביא עליוטתגכר
 מן פטירתי אחר פני אשא ואיך ומרע חנף. שהיא טחשכתי על שמשגיח ית"שובוראי
 האדם מעלת מגודל בזה"ק שנמצא מה ובפרט ית', ובוראי יוצרי לפני השפלהעה.ז
 המפרמם ובהיפך אדם מכני הקודש ועבודת המובים מעשיו המסתיר בעה"ב שכרווסנודל
 זכאה ע"א קס"ח ד' לך שלח ופ' ע"ב קכ"ב ד' שרה חיי פ' זה"ק וז"ל הטובים,טעשיו
 רב פתח והכי עלמא בההוא ועלאה רב איהו כמה עלמא בטאי גרמי' דאזער מאןאיהו

 ומאן רב איהו זעיר דאיהו מאן מעלה( של פמליא של הישיבה ראש )פי'מתיבתא
 אלא אזעיר לא לדאזעיר אלא קב"ה רבי דלא ת"ח כו' דכתיב זעיר איהו רבראיהו

 עלטא בההוא בעלוי' רב איהו כטה עלמא כהאי גרמי' דאזעיר מאן איהו זכאהלדרבי
 כח טטש בו ישאר שלא עד גדול בכי ויבכה הארץ על ארם יפול לא והאיךעכ"ל.
 בכדי דאפשר מה ככל מכ"א מקשיו הסתרת ושל השתווה שי זז מדה קניות עללבכות
 טעשיו הוראת קדושה שערי ב:ן' ז"ל וויטל מהר"ח וז"ל הנצחי, בעולם עולמו יאברשלא
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 העבודה ושורשיסודכ

 טמפרת שהיתה על בגיחנם נענשת שהיתה האשה אותה ענין משרז"ל ידעתלבריות
 לעולם וארז"ל בגיהנם שנדון אלא שכר סקכל שאינו די לא כו' התעניתי היוםלחברתא
 דרכיו כל שיעשה האדם יכול ואם לשמים דרכיו כל ויהי' כסתר שמים ירא ארםיהא

 שכבוד ספני ומכופל כפול שכרו מהם אחד אפי' לבריות יפרסם ולא בסתרלשמי'
 ח"ו האדם את היצר יפתה אם אך זו, בהעדה ודי טהרח"ו, עכ"ל דבר המתראלקי'
 האדם יתפלל שלא דהיינו הבו"ית בעבודת לקצר מעשיו הסתרת מעלת גורלבשביל
 עצומה בכונה הנהנין ברכת יברך ושלא גדול בהתלהבו' עצומה בכונה בצבורבתמידית

 וחסיד צדיק נקרא יהא שלא בכרי וכיוצא כלטורו ירבה ושלא ב"א עם ישיבתובעת
 ח"ה בעל החסיד טאד ע"ז הזהיר וכבר בזה היצר אל לשמוע וחם חלילה הכריותבין

 ועי"ש. ה' פרק המעשה יחודבשער

 י"אפרק
 שהשער בעז"ה אחריו הבאים השערים לפתיחת הזה השער מיום בין ראיתיהנה

 עושה הזאת בעבודה אשר מאד ונשגבה רמה פרטית אחת ענודה בסיום סגור יהי'הזה
 עבודה להזכיר שאצטרך לפי הקדושים העליונים בעולמות ונפלאים גדולים תקוניםאדם
 בכדי הראשון השער בסוף להציגה מהראוי הנה בחבור מקומות בהרבה הזוהרמה
 את אזכיר אשר שבכ"מ אחריו הבאים בשערים להבין בו יבאו צדיקים השער זהשיהי'
 שיזדרז בכדי וציורה מעיתה בגודל מראשיתו דבר אחרית ישכיל בקצור זו העבודהשם

 של עבודה והיא לעד. זכרו ויתע' ית"ש ובוראינו ליוצרינו נ"ר בזה לתת לקיימההאדם
 העבודה מעלת וגודף בפועל. ולא בכח רק ק"ה על עצמו מומר אם אף נפשמסירת

 מעלתה גודל ג"כ ומביא האריז"ל ובכתבי הרבה במקוטות ובתקונים בזה"ק מבוארזו
 בפנים ימובה זכרונו יבא נאשר נפש מסירת כלבז לצייר בתפלה בכ"מ ציוניםוהצית
 של היחוד בפסוק מזה"ק המאמרים אעתיק ובעז"ה בשלום יבא מקומו על כ"אהתפלה
 ויתעלה ית' ובוראו ליוצרו ואהבתו תשוקתו גדוף מפאת לאדם באה זו ועבודהשמע.
 שבחים של טקומן באיזה הן במחשבתו רהיינו בכחו למיתה עצטו למסור בלבובוער

 ככור העדר על תפלה של סקופ באיז' הן לעד זכרו יתע' ית"ש אלקותו כגודלוהודאות
 מאד עצומה בשמחה לבד במחשבתו בכח רק אף זו נפש סמירת וע"י וב"ש ב"ההמקום
 הגרול שמו ונתקדש ונתעלה נתרוטם אז העולמות בכל הגדול שמו לקדש כזהוכוונתו

 וטשפיל מכניע ובזה ותחתונים העליונים העולטות בכל ויתעלה ית' ובוראינו יוצרינושל
 וטתרוסמים טתגדלים הקדושים העליונים העולמות וכל לעפר עד מאד מאד אתראסטרא
 עיקר וזהו ויתעל' ית' להבורא ותכלית ערך לאין גדול נ"ר בזה ועושה מאד מאדכזה

 שיהי' צריך בכח רק שהוא אף האדם של נפש המסירת ובוראי המצות בבלעבודתינו
 שיחשוב פשום דבר כי הוא לבות נוחן ויתע' הכו"ית כי רחיקא כלבא ולא שליםכלבא
 'כלום מועיל אינו כזו סמירה אך הגדול שסו קדושת על עצמו שמומר במחשבתוהאדם

 סיתות סיני כל עליו ויעבור בנסיון יעמוד שבודאי גמור בהחלט בלבו שיגמור צריךרק
 ברגק לו שעושים במחשבתו ג"כ ויצייר הקדוש' האמונה דת על יעבור ולאמשונות

 ועוטר הסיתות של והיפורים הצער במחשבתו ג"כ ויצייר משונות מיתות כמהזו
 המיתות של והציורים מחשבתו ורואה לבות בוחן ויתעלה יתברך והבוראבנסיון

 אף נסורה נפש טמירת היא זו בנסיין ועומד זו ברגע לו שעושים שכמחשבתווהיסורים
 עצתו יטמור שבקלים קל אפי' ישראל בר שכל אצלי פשוט זה אך בכח, רקשהיא
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כאראשון ה9ב עבודת.שער

 קצת אף שנגע מי ובפרט הקדושה האפונה יהודית דת על יעכור ולא בפועללטיחה
 ארוך שכולו עוטד עולם ,יאבד שלא במחשבתו יחשוב כודאי בלבבו, אלקיםיראת
 והבזוי השפל בעה"ז מועט שעה והמיתה יסורים יסבול ובוודאי עובר עולםכשביל
 טשתעשע ויתעלה ית' והבורא עולסים לעולמי ארוך שכולו העליון עולם בזהויקנה
 ומכל גופו על חם שלא 'בעולסי בראתי ברי' מה ראו ואומר העולמות ככל הזהבאדם
 על ושסעתי חלקו, ואשרי לו אשרי שמי קדושת על עצמו ומסר לכבודי קשיםיסורים
 השם קדושת על קצסו שיסמור לידו יבוא מתי תמיד נפשו שחשקה ברורינו אחדצדיק
 לענינינו ונחזור ויתעלה. ית' להבורא גדול רוח נחת לעשות נפשו חשקה כיבפועל
 במיתת הציור, הוא זה נפש הטמירת של הקבלה במחשבתו דוקא לצייר האדםשצריך
 עובדי עוטדים וכננרו מאד גבוה מגדל על עוטד שהוא במחשבתו האדם יציירסקילה
 על הטגדל מעל אותך זורקין אנו לאו ואם האמת אלהי בר' כפור לו ואומריםגלולים
 ישראל אלהי הוא יקרא הארץ כל אלהי אלהינו כי רוצה, אינו להם טשיב והואהארץ
 תיכף ויצייר ואשתחוה אכרעה ולו עוד אין מהחת הארץ ועל טפעל בשמים האלהיםהוא

 ומרים קשים היסורים כמחשבתו ג"כ ויצייר לארץ המגדל מעל אותו שרחפובמחשבתו
 אחרת מיתה בציור ג"כ לצייר ויכול סקילה סיתת של הציור זהו זו משונה כסיתהשסבל
 כמהשכתו ג"כ יצייר שריפה מיתה שי והציור מאוד, נדולות אבנים עליו שורקודהיינו
 על מהותך ועופרת בדיל עם קמנה מחתה לפניהם וגם בד' לכפירה לכופו שרוציםכנ"ל
 תיכף להם וטשיב פיך לתוך הבדיל יוצקים אנו כן קושה אינך אם לו ואומריםהאש
 של הפתילה ושפכו פיו את בעצמו שפתח במחשבתו תיכף ג"כ ויצייר כנ"ל ג"כוסיד
 ג"כ ויכול בזה שסכל והמרים הקשים היסורים במחשבתו ג"כ ויצייר פיו לתוךאבר
 של והציור ונורא, גדול אש מדורת אל אותו שזרקו דהיינו אחר בענין פיתהלצייר
 כד' יכפור לא כאס צוארו על מונחת הרב כאלו כנ"ל ג"כ כמהשבתו יצייר הרגמיתת
 במחשבתו ויצייר כסייף. ראשו את שחתכו בסחשנתו ויצייר כנ"ל ג"כ להםומשיב
 חנק מיתת של והציור מיתות. מיני שאר לצייר ג"כ ויכול מזה שמכל הימוריםג"כ
 ויצייר להם,כנ"ל וטשיב בנהר אותו יטביעו או אותו יחנקו כנ"ל ג"כ במחשבתויצייר
 שלפניו גרוי בנהר אותו שהטביעו או נפשו שיצא עד אותו שחנקו במחשבתותיכף
 בטמירת האדם שיכוין אך חנק סיתת היא זז בזה שסבל הקשים היסורים ג"כויצייר
 ולב כליו' ובוחן העולטת בכל ויתעלה ית' הגדול שמו לקדש כפועל ממש שהיא זונפש

 נרגע כי רגע ובכל עת בכל לעשות אדם יכול הרמה זו שהעבודה ובודאי צדיק,אלהים
 יהי' וכונתו מסנה היסורים סבילת. עם מיתה איזה במחשבתו לצייר אדם יכולקטן
 לעד זכרו ויתעלה ויתרוטם ית' להשם גדול רוח נחת בזה ולעשות הגדול שטוליחד

 אמן. בתסיסות ית' אותו מהעובדים יהיות ויזכנו המחשבה מתוך עוליםוהכי

 ויתעלה. ית' בעז"ה הראשון השערנשלם
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