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 יכרעו וכולם טלנדו עוד אין טתחת האנץ ועל טסעל :'בשטים האלהים הואאלהינו
 הנדול לשמו וכבור ונדולה יקר ויתנו ויתעלה ית"ש נאונו הרה מפני לפניוויפולו
 הפסוק וכיחוד ותתא. העולטות.,קילא בכל הגדול שטו ויתקדש יתנרל ואז ויתעלהית"ש
 זה פסוק על טזהיר והאר-ן,,:ז"ל טאוד עד עצוטה בשמחה יאמר כו' יטלך ה'והי'

 נודל בסדורים ;ונהפס :ו"ו' מפחד ת-רא' אל הפסוקים ויאסר נדולה. בכוונהלאוסרו
 לדוד סזטור אלו טזטורים שני תפלה כל אחר לומר שיש ז"ל האר"י בכתבימעלתם,

 אלהים טזמור של )וגודלנסעלת ורם רב ומודם יחננו אלהים, וסזטור אקמר לא רועיה'
 טקוטות ובקצת 'וז"ל ג-כ הובא ובאבודרה"ם) ע"ב. ס"ז ר' יתרו בזוה"ק טכואריחננו

 אותו והקורא הסנורה מזמור שנקרא .יום בכל כו' יחננו אלהים מזטור אותואוסרים
 תמצא כי השכינה פני טקכל וכאלו בניה"טק המהורה הסנורה כמדליק נתשכ יוםבכל
 הנניקים טנין כנדד תיבות וארבעין תשע בו יש וגם הטנורה קני ז' כנגד פסוקים ז'בו

 עכ"ל כו'. כיצד ס"ט לטנין שעולין מנורה קנת שכשבעה והנרות והפרחיםוחכפתורים
 שנדפס כפי התפלה אחר תיכף. בפה וכירות החמשה לוטר לאדם וראויהאבודרה'ם.
 קודם ובוקר ערב אלו. פסוקים האוטר כל, נאסר שם בהיות זאת נם ואףבמרורים
 לאסרם יותר נרסא והזמן בזח נפקותא אין בודאי העוה"ב בן שהוא מובטחתתפלה
 עטלק מלחטת בהזכרת שם ומ"ש. יותר. שהות לאדם יש התפלה אחר כי התפלהאחר
 .עצטו קל שיקבל נפש בכמירת זה שיתקן בזה הרצון בצער הוא שהשכינה לתקןיכוין
 ענל חטא לכונן בטדבר הקצפתם בהזכרת שם מ-ש עוד זו. זכירה אסירת אחרתיכף
 בזח* ודי זולתו. ולא עליו אלהותו קבלת להראות נפש בטמירת ב"כ הוא זאתולתקן
 ינחני במלה כל לברא תפלה. ואני השחר. תפלת נשלם בחר. באבותינו אשרבעזר

 סלה. עוזו ואשירה כולה. כסרר חסונסר על לכרך צדקנמענלי

השש? הניצוץשער - שער.
 יטצא1 שהלא הרפותו עלי מתנוצצת כאש תהיה דבריהלא
 לו ירא אשה שמו זה וץ"כ ניצוצק לכמה פעטיה שללהקלקו
 חיוב ימה טא בם שוה יבשר תט הניצוץשער
 הלטוה וכתנת הלמור וסדר הלמוד וטעלס דהלם

, ראשןפרק  

 לפהק קורם והכלל לטעלתו הדבר חטב להקדים הדבר נכון כי זאתוטודעת

 ב 1 י ח ל ד 1 נ להציג ראשונה יצא זה הנאות בסדר הוא טוב כי ראינו ראווע"כ
 והיפוכה ושכרה ד 1 ם ל ה ת ל ע ם ל ד 1 ג האהבה דגל לרגליהם ידו ועל ד 1 ם לח

 ושאר וכוונתה הלמוד סדר יושר נתיב יאיר ואחריו לצלן רחטנאבכיפולה
 טישרים. תחזינה קיניך כאשרפרטיו

 אך ולילה. יומם לו והגית וגו' ימוש לא בכתוב בא' זה הלא הלסוד חיובנודל
 צדקה ועושה טשא עול עליו נפל כי אמונתו תורתו להיות משנת ידו ואין הוא דלאם
 קבע תורתו לעשזת וא.א בי' תליא וטפלי הקטנים ביתו ובני בניו לפרנס עתנכל
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קטששיהניצוזשער

 א"ע להוציא יכול אין ט"מ ולילה יוטם מלהגות ידו אזלת יראה כי עראיוטלאכתו
 כמבואר ללטוד ובלילה ביום קבוע שיעור לקבוע כשיעורו חייב אדם וכל הלמודמכלל
 בין תורה בתלמוד חייב ישראל איש כל וז"ל שם. בשו"ע והובא רמ"ו מי י"דבטור
 עני אפילו גדול זקן בין בחור בין יסורים בעל כין בגופו שלם בין עשיר ביןעני

 ובלילה ביום לת"ת זטן לו לקבוע חייב ובנים אשה בעל אפילו הפתחים עלהמחזיר
 ששואלין חורה דברי על ארם של דינו ותחילת עכ"ל. ולילה יומם בו והניתשנאמר
 שכר )כגודל מפליג ע"א רנ"ו ד' פקודי פ' בזה"ק גם כדרז"ל לתורה עתים קבעתאותו
 אחרינן ותרין תלחין כו' רביעאה היכלא וז"ל ח"ו( והיפוכו לתורה עתים הקובעשל
 אחרינן ואלין ובלילא בימטא פסקי ולא תדיר באוריתא דלעאן אנון כל על ממנןאינון
 אינון דא ועל לאוריתא. ידיעאן זמני דקכעי אינון כי על מסנן אנון תחותייהודכלהו
 בקיצור. עכ"ל טשתרלי. ולא באוריתא לאשתרלא היכלי אינון לכל ולאענשא כלחוממנן

 בכל לתורה עתים לקבוע החיוב היא רבה כי הנ"ל בטאמר הרואות עיניךהנה
 הרבה וזמנים עתים לתורה לקבוע עסקיו מהכרח פנוי עצטו את רואה הוא אשרעת
 אינון לכל ולאענשא עליו סורה הקדוש לשונו כן כי זה של כזמנו לא זה שיזמנו
 עשה, ככחך לעשות ידך תטצא אשר כל וע"כ משתדלי ולא באוריתא לאשתדלאדיכלי

 הובא ועונשה ושכרה הלמוד מעלת גורל הנה הלמוד. מעלת גודל זו. בהערהודי
 לאחדים והיו לנקבציו עליו לקבץ יזאת לבו ושת מקומות בהרבה הקדושהבגטרא
 לחוטו חבור המאור מנורת פני עבר אי אותם והאיר אבוהב טהר"י רכינו ה"הבידו
 וההתלהבות האהבה בעבותות לקשור המעיין קין לטלאות באתי ישראל כאלפי הדלואני

 תורתינו למוד התמדת אל האדם לב להלהיב בכדי הזה"ק מאמרי בטקצתההודעה
 וגודל ויתעלה ית"ש ובוראו ליוצרו בל10דו שעושה הנחת גודל רואו אחריהקדושה
 אליו ונסכתו ורוחו תקון בטוב נפשו את וראה ותחתונים העליונים בעולמותתקונו
 שבודאי באלה אני במוח ר"ל ענשו גודל ובהיפך שכרו וגודל עי"ז תקוניםיוסיף
 הם כסו נא אספרה אמרתי ואם חפצו. ה' וכתורת ההתטדה גודל אי לבויתעורר
 הקדושה תורתינו לטור מעלת מגודל ובתקונים הזה"ק תלקי בכל גדותיו כל עלמלאים
 והקדושים הנעימים מאמריו טקצת כתוב מפר במגילת אבוא אמרתי וע"כ בדיויאריכו
 בעזר החלי וזה הקורא. משא להקל בכדי דאפשר טה בכל נטרץ בקיצור זאת גםואף

 חמישאה פקודא ע"ב י"כ ד' כראשית כהקדטת וז"ל נברא. כל בפי ויתעלה ית"שהבורא
 באוריחא לסלעי תר פקודין תלת אית בהאי חיה נפש שרץ המים ישרצוכתיב

 אתעסק גש דבר דכיון ורוחי' נפשי' יתקנא יומא ככל לה ולאפשא בהולאשתרלא
 ליי לית כאוריתא אתעסק לא נש בר דכד כו' קדישא אתרא כנשמתא אתתקןכאוריתא
 רחישו בההוא באוריתא אשתדל וכד עלי' שרי' לא דלעילא קרישא קדישאנפשא
 אלין מלאכיו ה' ברכו רכתיב קדישין כמלאכין ולמהדר חי' נפש לההיא זכי בהדרהיש
 עלנהש בההוא עלמא כהאי הא כו' בארעא מלאכיו ראקרון באוריתא רטתעסקיןאנון
 אנון זכאין אר"ש ע"ב כ"ה ד' ויקרא פ' וז"ל עכ"ל. כו' לון למעבד קב"ה דזסיןתנינן
 דיא חייכיא לאנון ווי קדישא דמלכא פולחנא בני דאורייתא טארי דנשמתאסארי

 ברוח לא זכי לא באוריתא זכי דלא סאן דכל באוריתא זכן ולא כמאריהוןלאתדבקא זכי
 בם)כא חולקא ל" לית והאי בישין דדינין ממרא בההוא דלהון ואתדכקותא כנשסהויא

 לגבי הוא אשתטודע דדא עלמא מהאי יפוק כד לי' ווי דקדושה חולקא לי' ליתקרישא
 עלייהו טרחטי דלא דגיהנם דנורא שליחי ככלכא תקיפי חציפותא מארי בישין זיניןאנין

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



 העבודה ושורשיסודי

 מכח יומא בכל באותתא דאשתדי סאן כל ט" ר בראשית 1 ת"ל עכ*3 כהת"ח
 אתבני באוריתא דהא עלטין באני כאלו לי' ויתחשב ראתי כעלפא חולקא לי'לטהוי
 וקיים עלטין שכלל בה דאשתדל וכל וגו' ארץ יסד בחכמה ה' הח"ד ואשתכללקלסא
 כו' באורייתא דלקאן דאנון רוחא סתקייטא וברוחא עלטא קב"ה עביר ברוחא זת"חליי
 : לשונו כאןקד

 כביכול ואשתדל באוריתא בה דטסתכל טאן כל ע"א קס*א ד' תרומה פ'וז"ל
 באוריתא בה מסתכל נש בר עלטא וברא באורייתא אמתכל קב"ה עלמא כל מקייםחוא

 איחו זכאח כך בנין איהי אוריתא עלמא דכל וקיומא דעובדא אשתכח עלטאוטקיים
 כל ע"א ר' ד' ויקחל פ' וז"ל עכ"ל. כו' עלמא מקיים איהו דהא באוריתא ראשתרלב'נ
 אוריתא דקב'ה עילאה דהיכלא דקב"ה בהיכלי' אשתדל כאלו כאורייתא דאשתרלמאן
 דינין תחלת ב'נ ואשתזיב כו' לקלא ואצית תמן קאים קב"ה באוריתא עסוק ב"נ דכד בניןאיהי
 כו' דגיהנם וטדינא עלי' לשלטאה יכיל דלא הטות רסלאך וטדינא עלמא דהאיטדינא
 וגו' כסיחיך ירי ובצל בפיך רכרי ואשים ואסר ר"א פתח ע"א. ל"ה צו פ' וז"לעכ"ל.
 עליי חפי' קב"ה באוריתא מרחשן ושפוותי' דאוריתא במלי דאשתדל ב'נ כלתנינן

 עסי חדי וקכ'ה עלסא מקיים דהוא אלא עוד ולא כו' נדפהא עלי' פרשאושכינתא
 באוריתא דמשתדלי אנון בין סח ת"ח כו' ההיד וארעא שסי' נסע יוטא ההואכאלו
 דמשתדלי אינון טנביאי יתיר קלאה בדרגא קיימי דאינון ס"ט זטנא בכל טנכיאיקדיפי

 קייטי ונביאי טהיטנותא דכל קיוטא דהא תורה דאקרי באתרא לעילא קיימיבאוריתא
 קייסין דאלין יתיר טנהון ועלאין טנניאי עדיפא באוריתא רמשחדלי אנון וע"ר כו'.לתתא
 בדרגא דאינון באורייתא דטשתדלי אינון זכאין וע"ד כו' לתתא קייטין ואליןלעילא
 דהא לעלון ולא לקרבנין לא אצטרך לא באוריתא דלעי טאן וע"ד כלא על יתירעילאה
 חכיטי שסות פ' ג"כ וז"ל עכ"ל: כו' רכלא דמהיטנותא וקשורא טכלא עדיףאוריתא
 והכיטין לא ולזטנין דקודשא רוחא עלייהו שראת לזמנין לנביאי דהא בכלא מנביאיקריף
 בעו ולא ותתא לעילא די טה דידעין זעיר חרא רגעא אפיי קורשא רוח טנייהו אערילא

 התורח כפלה לא הקרבנות בטלו הנעלם בטדרש ע"א ק' דף וירא פ' וז"ל עכ"ללנלאה
 כשיח פ' וז"ל בקיצור: עכ"ל יתיר לי' ויתהני בתורה ליעסק בקרבנות אעמק דלאתאי
 חוא רחים באוריחא דאשתדל טאן רכל קב"ה קטי אוריתא חביבא כסה ע"א מ'וד'

 שביק ולא עלסא בהאי לי' שביק לא למלולי' יי' אצית קב"ה לתתא הוא רחיםלעילא
 לך פ' וז"ל קכ'ל. כו' דכתי' ובלילא ביטמא בה לסלעי בקי ואוריתא דאתי בעלטאלי'
 טאן רכל מינח יתפרש ולא באוריתא דישתדל סאן חולקיי זכאה ע"א צ'ב דףלך

 וז"ל עכ"ל. כו' רכתי' דעלמא פחיי דאתפרש כטח חדא שעתא אפי' מאוריית'דיתפרש
 אית כמה נפש טשיבת תסיטח הי תורת ואמר פתם יהודת ר' ע"ב קפ"ד ד' וישבפ'
 בעלטא חיים לי' להוי באוריתא דאשתדל טאן דכל באוריתא לאשתרלא נשא לבנילון
 כח ישתדל ולא באוריתא דאשתדל טאן ואפי' עלטין בתרין וזכי דאתי ובקלמאדין

 כד כו' עלסא בההוא לי' דיינינן ולא דין בעלמא סב לאנר זכי יאות כרקאלשטה
 חרעין וכטה נשטתא רחחיא קטה אזלא איהי לאתרה לטיתב לאסתלקא אזלאנשטתא
 דיקוסון נזטנא דיתער עד דב'נ עלי' וקייטא לדוכתא דאעלת עד דאוריתא מקמהאתכרו
 לאשתדלא זכי דלא ב'נ ההוא חזי תא כו' הה"ד עלי' סננורא ואיהו דעלטאטתייא
 עלסא טהאי נפק כד בחשוכא אזיל ואיחו באוריתא עלמאכהאי

 נפליי
 לי' ואעלין לי'

 לא ועל0א כו' תיון פיט שאון בור דאקרי עלי' טרחם יחא דלא תתאה אתרלניחנם
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ק85ששי"ניצוץשער

 במ' וז"ל עכ"ל. כו' ותתא עייא דעלטין קיוטא דאיתו כאויייתא אלא בקיוטי'אתקיים
 דקב'ח טקטי ולדחלא ארחייהו לאסתסרא נשא לבני לון אית כסה ע"ב נ"ב ד'מצורע
 לא טני' הוא רחיקא טקכ"ח נזיפה בה ישתדל ולא באוריתא לעי דלא סאן רכלכו'
 קטי' רטכרזי אלא עוד נלא טני' אסתלקו op' דאזלין נטורין ואנון עסי' שכינתאשרי'
 עלאין שבקוהו דהא לי' ווי דטריי יקרא קל חש דלא דפלני' סותרני' אסתלקוואטרי
 באוריתא ולקי דטארי' בפולהני' אשתדל איחו וכד דחיי באורחא חולקא לי' ליתותתאזן
 הבו ואטרי קטי טכרזי וכלא עלי' שרי' ושכינתא לי' לנטרא לקבלי' זטינין נפוריןכטח
 דאתי ובעלטא דין בעלטא הוא אתנפיר דטלכא לברי' יקרא הבו דפלכא ידיוקנאיקרא
 דברו אז ה' יראי נדברו אז ואטר פתח ע"א רי-ז ד' ויקהל re וז"ל עכ"ל. חולקי'וכאח
 חטי סאן חדוון חטי מאן עלאה טלכא טקטי נדברו כו' אלא נדברו טאי לי'פכעי

 )פי' בהו סמתכל קדישא וטלכא קדישא פלכא קפי רקיקין אנון בכל דמלקיןתושבחן
 עטרא והוו רישיי על מלקין ואנון בהו ואתעטר תורה( של דבוריםבאנון

 ונחתיי
 ויתבין

 יום שעשועים ואהיה אורייתא אטרח וע"ד רישי' על מלקין וטתטן בתוקפי' חיקי'על
 כו' קטי' סלקין עלאין דמלין קירן ובכל זטן בכל ואהי' אלא כתיב לא והייתייום

 קורבנן כל טקרנ כאלי באוריתא דאשתדל טאן כל ע"א קנ"ם ד' שלח פ' וז"לעכ"ל:
 כטה לי' וטתקנין חונוי כל על לי' מכפר דקב"ה אלא עוד ולא קב"ה לקם'דעלטא
 כאלו באוריתא דאשתדל טאן ק.ב קע'פ ר' חוקת פ' וז"ל עכ-ל: ראתי לעלסאכורסיין
 אוקסוח והא לקם נהייתה הזה היום הה.ר אוריתא וקב~ל דמיני פורא על יוטא כלקאים
 הוא זכאה דאורית' למלוי דאצית טאן כל ע"א פ'פ ד' אחרי פ' וז"ל "כ"ל: כו'הבריא
 דאוריתא מלוי לטשטע בעי נמי ב"נ סכל ואפי' טטיני תורה קביל וכאלו עלטאכהאי
 כתיב עלי' לאוריתא יקרא ויחיב קדישא לטלכא יקרא יחיב לקנלי' אודני' דארכיןוסאן
 עיר אל תצור כי ואסר פתח ע"א דר"ב בלק פ' וז"ל עכ"ל כו' לעם נהיית הזההיום
 בזטנא ראפי' קב"ה קמי באורייתא יטשתרלי אינון חביבין כסה ת"ח כו' ונו' רביםימים
 אנון על עלווייהו ליי פקיר קב"ה לחנלא לטחבלא רשו ואתיהב בעלטא תלי'דרינא

 דחפאן פניאין חוניהון בגין עיר על תצור כי קב"ה א"ל והכי באורייתאדקטשתרלי
 יסים עיר אל תצור כי הכי אוף כו' רבים טאי רבים ימים נרינא ואתחייבולקמאי
 לא ביתי בני על לך ואפקיד תא בטתא דבר דאשתטודע יא בתר דא יוטין חלתארבים
 את איבין דיהב אילנא וחיי אילנא דאיהו בטתא איהו דחא ת-ח דא עצה אתתשחית
 וע"ד כח דיהכון אורחא לון ואוליף דינא טן לאישתיזבא דטתא קיפא ויהב ההיאקצת
 טלהפא חרבא עלי' לאושטא ולא דינא עלי' לנרוח נרזן עליו לנדוח עצה את תשחיתלא

 טחבלא חחוא וכי תאכי סטם כי דעלטא אנשי לשאר דקפלא ההיא טשנגאחרבא
 תקיפין רוחין רכל ההיא תקיפא פארא ההיא תאכל סטנו כי אלא לא טיני'אכיל
 ב"כ )פי' קודשא לרוח ותאובתא הנאה דלית הקדושת( השכינה )פי' טינה נפקיןקרישין

 ספרניפ איהו כביכול זנאה דההוא אורייתא אלא עלטא כהאי הקדושה(להשכינה
 % tap-ח פקיד דא וכל כו' דעלטא קרבנין סכל יתיר עלמא וכהאי טזונא לח ו*היבלח
 8' וו-ל עכ"ל. כו' באורייתא טשתדלא דקא אנון וכאין בנ'כ באורייתא דטשתדליאינון

 כלא על עלאח חוא וכסח דאוריתא תקיפא מילא הוא כסח ת"ח ע"א ר"פ ד'ואתחנן
 דעלסא בישין טערעורין דחיל ולא ותתאי טעילאי דחיל לא נאוריתא דאשתדל פאןדכל
 לנ"נ ל" אוליף אוריתא דהא יוטא בכל טיני' ואכיל דחיי באינא אחיד דאיהובנין
 דבעי עלסא בתאי נש דבר עיפא כוי טרי' קם* יחיב היך קיפא' לי' אוליף קואופנארח
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,=קע  ה ד 1 ב ע ה ושורו ד ו סי 

 אעדי ואי ולילה יומם בו והנות, הה"ד מני' יתעריי ויא ולילי יטסי באוריתאלאושתדלא
 הוא זה וסא0ר עכול( כו7 ת"ח חייא מן כאלו]אתפרש מיני' אתפרש או אורייתאמנא
 ' ע"א: י"א ד' בראשית בהקדמתג"כ

 מתקיימא דאורייתא זמנא, בכלי לה; לעשות עת 'ע"ב קנ"ה די חרוטה פ'וז"ל
 כלהו בעלמין וחדי ידוי בעובדוי חדי קב"ה כביכול בה אשתדלין נשא ובניבעלטא
 חמו לון ואסר 'דלי' פמלי' כל כניש קב"ה אלא עוד ולא בקיוטייהו קיימי וא-עאושמי'
 אמרתון דאתון ידי עובדוי חמו בגינהון מתעטרא דאוריתא בארעא לי דאית קרישאעמא
 כעטך סי ואמרי פתחי מיד בעם(' דמאריהון אדוה חסון כד ואנון תזכרנו כי אנושמה
 אנון לה' לעשות עת וכדין ח,לי' תשש כביכול פאורייתא מתבטלי דישראל ובשעתאכו',
 דקב"ה בגין דכשראן עולדין ולמעבד חרצן לחגרא לון אית דאשתארן צדיקים עלמאבני

 סשתדלין ולא חורתיך דהפרו כנין מ"ט דלי' ואוכלסין ומשריין כצריקיא כהויתתקף
 תאחז אשר טוב ואמרתי יבי את ונתתי ראיתי זו את עכ"ל. יאות. כדקא עלמא בניבה
 מעלות גודל המבאר במאמר לסיים מוכים כאחר ושניהם ידיך תנח אל מזה וגםבזה

 ואמר פתח ז"ל. ע"ב נ"ט ד' בז"ח תעשון. אשר את תשכילו למען והטצותהתורה
 דאברי יוטין מ' בתר דאמי' בשלייתא ממיפה נש כר יתעבד כד וגו' מראיך אתהראיני
 כל לי' זא51פן אורייתא כל לי' ואויפן כו' ונפשא רוחא זעיר זעיר קב"ה ב"אעיי

 ימי גי לו מראין )פי' ליליא דאתקרי עקלתון דרך הוא דין חזי לי' ויימרוןפקורוי
 מפחד אמר דא ועל לילות להון קריין חבלה ומלאכי חשך הוא אתרא ודין כו'אפילה(
 מינה לך יעכרון ומצוה מצוה כל למצות תזכה אם זיימרון אקרון ממש לילותבלילות
 דרך פנו מולו מולו יימרו7 למצו' ותזכה דין באתרא דתיעול עידן וכל טובמלאך
 תזכה אם יימרו' ביממא דא ובדוגמא עליך ישלטון ולא דא פלוני סדרך מכשולהרימו

 הדין באתרא דיעזרך 0יאך יהי' ואזת אות כל באוריתא תזכה ואם אוריתאבפקודי
 הדרך לנחותם אמר דא ועל עלך ישלמון דלא הדין בארחא ימהך אורחא דאקריואוריתא
 שיקיים לי' ומשביעים בפ"ע לצדיק שיש וחיק חלק וכל דעדן גנתא לי' יחסון דיןובתר
 באו לא הקצור אהבת ,לגודל וכהנה כהנה מאמרים ועוד בקצור. עכ"ל כו' התורהכל
 אפשרי. יותר תנשא צד על נמרץ כקיצור העתקתי הנאמרים באלו ואף ההעתקה אלכלל

 יחם לא ואיך היקרה נפשך על וחסוי בהום תמעיט למה ה' ברוך באעתה
 רגע בכל כי הקדושה חורתינו של הלמוד התטדת אל גדול כהתלהבות בקרבולבבו
 כפולות סוכות וכמה כמה רגע באותו בטל והולך ללמוד שהות לאדם שישורגע

 זה על יסבול ומרים קשים עונשים וכמה ארוך שכלו עולם הון מאבר בידיםוטכפיות
 כאשר ויתעלה ית"ש ובוראו מיוצרו רוח נחת העדר גורם הוא והאיך ארוך שכלוכעולם
 יאסרו אם יפה מזה לך וברור תבחננו ולרגעים הנ"ל בטאטרים משרים תחזינהעיניך
 לזרים ואין לבדך לך יהיו זו בשעה ותספור שתמנה מה וכל זהב תקלי מנה מנהלאדם
 בטילה בשיחה לבטיה מה זמן יוציא ולא כמימרא רגע אפי' כטל ישב לא בוראיאתך

 לא והאיך רגע באותו לספור שיכול זהובים כמה בידים הון ואבד שלא בכדיוכ.וצא
 כמה ובעו"ה רב ומפז מזהב הנחמדים נפש משיבת תמימה ה' תורת דעתך עלתעיה
 שיחה אחר והולך לו שיח וכי במל יושב ספר ויודע תורה בן שהוא ארם כיוםרגעים
 מפר באיזה הקדושה תורה ללטוד פנאי אז לו שהי' וכעונה בעת כטילה שיחהנאה
 יום ככל נידון .שאדם וגופו זנשמתו נפשו על עצ0ז עי יחום לא ואיך שיהי'קדוש
 של דינו תחלת הקדושה בגמרא ג-כ כמרז"ל פטירתו לאחר בגיהנם ובעוה"בבעוה"ז
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קע י שש ץ ו צ י נה ר עשן

 לעסוק לו 'שאפשר מ' כל ארז"ל ועוד טדע ראשית טים פוטר שנא' הורה דברי עיאדם
 דומיה נאלמתי שנא' אותו ועוכרין סכוערץ יסוריך עלט מביא הקב"ה עומק ואינובתורה
 החרפית שנאמר צרה ביום יעמוד יכול אינו מד"ת עצמו המרפה כל אסרו ועודוגו'.
 תועה אדם שנא0' בגיהנם נופל מר"ת עצמו המרפה כל אמרו ועור כחך. צר צרהביום
 בטלים נדברים ולא בם ודברת שנא' בעשה עוכר חולין שיחת השח אטרו ועודוגו'
 בהם פני ונתתי שנא' אוכלתו אש שיחה בדברי ועומק מד"ת עצמו הפורש אמרוועוד
 וראה עוסק ואינו בתורה לעמוק לו שאפשר על עליהם כוכה הקב"ה ג' אמרו ועודוגו'
 מעלה של בפמלי' שלום משים לשטה בתורה העומק כל בסנהדרין במשרז"ל ראהגם

 שנאסר סמה ושי מעלה של פלטרין בנה כאלו אמר רב כו' שנאמר סטה שלובפמלי'
 את פקרב אף אטר ולוי כו' שנאסר כולו העולם כל על סגין אף אטר יוחנן ר'כו'

 לעה"ב זיוו טבהיק הקב"ה בעה"ז טד"ח פניו המשחיר כל אמרו ועוד כו' שנא'הנאולח
 לעהיב משביעו הקב"ה בעה"ז תורה דברי על עצמו המרעיב כל אטרו ועוד כו'שנאמר
 וכהנה. כהנה והותר די בם שיש מרז"ל וכמה כטה ועוד כו'שנאמר

 צריך איך מכיר לו והן וראה יטין הבם נפשי ואהובי השם ירידי ורעייאחיי
 בלמוד ביחוד ויותר יותר היצר תחבולות הרואות עיניך כי כזה היצר עלהתנכרות

 שמתעצר העצלות קשר בחבלי האדם את שקושר כחוש רואים שאנו הקדושהתורה
 אף אותו שמונע לכ"ש הקריאה על כך הפתיחה על ואם קדוש ספר איזה לפתוחאפי'
 כו' בעיניו יראה פן כי ללטוד ספר איזה ליקח ויכול עה"ז טעסקי פנוי שהואבשעה
 ולהפילו להטיתו שרוצה לאידו שמח יצר ידי טעשה רק זה שאין לעינים יראהוהאדם
 יהי' וה' בזה היצר כנגד גדול התגברות צריך מאוד טאוד לכן בעוה"ר שחתלנאר
 בזה: הערה ודי כו' רוצה שאדם בדרך כיבכסלך

 שניפרק
 לעצמם מריעים מחלף להקשיב לקשבים המגיע בשבח נאחז אחר הלימוד.סדר
 ונערך הוא קצוב בקצובים באו והמה העונש איתן יהי' ולו התורה מלימודכבטולם
 הלימוד מעלת גודל נאמר ושם הקודם בפרק שהובאו הקדושים המאמרים עליערכו
 התורה אש בנחלת הקשורה בשלהבת שבא ואחר נאמר לו ללומריה השכר גורלועוצם
 פרי יעשון אשר המעשה ואת כה ילך הדרך את להורות הזאת העבודה מדר עלבאנו
 מפיו תשכח שלא ומתקיים הנשטר דבר בקול טאושר ותוטכיה למחזיקים היא חייםעץ

 לטשנה מדר אין בודאי כי בה שוין אפין כל לא אך בעז"ה. לפניך אסדר כאשרכטהרה
 כי הלימוד בסדר יצאתי כולו הכלל על ולא הרב אצל ולומד בשנים רך שעדייןלטי
 שלומד לו אלה אשר לאיש הליסור סדר כללי רתימא הרא אך כו' אפשר רניןאין

 נדותיו כל על טלא והוא לרב התלפיד שאילת כדי חכם שאלת צריך ואינוכעצטו
 האדם שיבוא כעז"ה לפניך אסדר אשר הסדר כזה טוצאו כשחר נכון על ופוסקיםכש"מ
 ובכל האריז"ל כתכי ובכל ובזה"ק ובפוסקים ובש"ס בתנ"ך בקי שיהי' למדריגהעי"ז
 ישתכח שלא בזה אתו שכרו הנה ובבא בזה טוב פרי לעשות ציץ ויציץ יראיםמפרי
 לכאן שבא סי אשרי כטרז"ל לעוה"ב לך וטוב אשריך כי לפניו ופקולתו תלמודוממנו

 קל טצאתי ולא השכל מאזני בכף שקלתי והכל בעז"ה הנאות סדר וזה בידו.ותלמודו
 עצתו לטרוח צריך אינו כי תורה חוטשי חמשה כסו בהם ובקי לשונו על רניללהיות
 לטורים בשאר כמו בקביקות כ"כ תורה חומשי החטטה ליסודו קל לחזור כפולהכטרחא
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 העבודה ושהישיסוד'דיד

 עולם חק ושבוע שבוע ילמור.ככל -בקביעות א"ע האדם יקבע אם נאות-לכםאך,בזאח.
 ישאכק כנהוג.ומםע"נרהיסועה פרש"י עם הסדרה יעברנרלא:

 לע"י
 גדול,בשום בעיין

 וטצורף -כבודה' טקום ואיה םשמ-,לשונהךועמנה רפסק" פטוקא כל במקרא והבןשכל
 הלימוד בכתנת האל .2יבואריבעזרת כפי בכחנה,יבעטן עש"ק:שמו"ת בכל הקריאהלזה
 ועל קדש שבת ביום בתורה הקורא מעי: יוצא הפרשה שמיעתו כן גם יהי' זה דרךועל
 בעזרת בוריה על הימיב תורה חומשי 'בחטשה בקיאות לידי לבא האדם יוכל זהידי

 בכל עצמו .ימנע לא פעמים שני" .אלף יחי' אם אף כמדרו התמיד הומר לבל אךהאל,
 להיות אך לעשותו. נקל זה ודבר לש"י פירש עם המררה תסיר~כסדרן מללמודשבוע
 וכל הלטור בהתטדת גדולה טרחא יצריך בזה וארבע העשרים פסוקי בכל בקיהאדם
 החזרת יפול שבע -כי חקירות בשבע ובחנתי נסיתי זה כל ואת קאי; וחזור בעמודימיו
 רק ,למודך תקבע תמימה שנה'יאחת וע"כ תוסיף' לא אם תחמר לא אתת בשנהלסודו
 עם וארבע העשרים בכל בקי להיות תוכל בלטודה אחר דבר יערב.למוד בלבפסוק
 פעמיו( שבע ההיא נשנה למודך על חוזר מהיות תמעמ )לאל אך.עכ"פ ע"פ כמעטפרש"י

 ללמוד ותוכל בזה להאריך מקומו כאן ואין למבין ידוע סוד הוא שבע ומעלת פחותלא
 בלילה פמוק אדם' ילמוד שלא האריז"ל שהזהיר מה כי בלילה גם פרש"י עםפסוק

 שלא .כלילה פסוק כשלומד האדם יזהר לכן בלי-שירש הפסוקים הקורא עלאזהרתז
 כגון פירושם ומורגלים המובנים תיבות אפי' הלע"ז פי' ככתוכיבלא איבות כמהיאמר'
 מוזהר כי בהיות. הלעיז פי' בלא אותן יאמר שלא יזהר וכיוצא יהושע אל ה'ויאמר
 ולרביעאך לשליש או שלם פמוק לי וטה בלילה פי' בלא פסוק יקרא שלא הואועומד
 בליל פמוק כלמוד זולת כלל מכנה ליכא לע"ז כלשון תיבה כל השיחה יפרשכאשר
 במה פמוק ללמוד בעיניך זאת עוד ונקל ג"כ. בזה לזהר צריך אין ש"ק ובלילששי

 ז.ל בפירש"י ובכתובים כנביאים שנמצאו מה הטעות לתקן השמים מן עינישהאירו
 ארץ גבולי מוצאות החמש שבאלו י"ס י"ח י"ז ט"ז ט"ו בסיטן יהושע כס'וביחוד
 שטן אנושי ושכל בלב הסכמה מפאת אלו פללמוך'פרשיות נמנעו דרובא רוכאישראל
 בפרש"י ברפוס שנפלו הטעות מקודם לתקן זאת ישכילו חכמו ולו בהם ההתכוננותהנטנע
 במפרים שנפל הדמום. טעות של זו סיבה טפאת וגם טראשיתו. דבר לאחריתיבינו

 הכיה בנין יחזקאל וכס' א' מלכים כס' שלמה של הכית .בנין מלליהוד נמנעיםבפרש"י
 כאלו הכתוב עליו שמעלה בלימודו האחרון הכית כבוד וגדול ב"ב שיבנה עתידשל
 הבית את ישראל לבית הגד ביחזקאל כתוב וז"ל ילמדנו בשם כמובא בבנינוקוסק

 עכשיו וכי יחזקאל א"ל הביה את ישראל לבית הגד הקב"ה אמר ומוצאיוותכונתו
 עושים שאינם אע"פ א"ל.הקב"ה אותו ועשו צורותיו כל את וישמרו שאמרת בוניםהם
 כאיו- עליהם מעלה ואני הבית בצורת קורין יהיו עכשיואותו

 עסוקים הם בבנינו
 ית"ש ליוצרי רוח נחת לעשות בקרבי כליותי אף רוחי הציקתני וע"כ הילמדנו.עכ"ל
 בדפוס שנפלו וטעות טכשול כל מקודם להסיר כולו לצרף ויצא צרוף , מכסף סיגיםהגו

 יחזקאל ספר ושי יהושע ס4ר של א"י בסכולי ביאור הוא נוסף ועוד וכתובים'בנביאים
 יחזקאל במפר העתיד בבנין וביחוד מלכים בספר שלמה כבנין גם ארץ קצויטס'

 מספיק ביאור וטצו"ר הבית צורת מס' הפסוקים סדר על קצר ביאור בעז"הביארתי
 והצגתיו עצמו בפני מדור .עשיתי זה ולכל המעיין שיראה כפי בעז"ה 'ביאורובתוספת
 הפסוק לימוד בסדר תקשה הזה הדבר את אם ידידי אחי בכן 'החבור בסוףלבדנה
 שהממעיט וכתנאי מטש בע"פ כמעט. התנ"ך' בכל בקי תהיה השנה לתקופת והיהכנ"ל
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 בזטנה טגילה כל עילמת מוב מה בעתו ודבר פעמים. ד משנתו על מלתחר החסירלא
 מהדורא הידור וטל קיטה ין וקם תמימה שנה לו ובמלואות ז"פ. ג"כ יחזורוביחוד
 בזטנם המגילות לקרות הסדר זה על אותם לעשות ושנה שנה בכל א' פעםבחרא
 יום בכל פרשיות שני ללטוד הסוכות חג של חג אקךו ביום יתחיל, הפסוק כלושאר
 אך טתהלים ויתחיל מכתובים אחר ופרשה יהושע וי,ח,הימו:. נביאים של א'פרשה

 טשכ"ג יותר לא בכתובים המה הלא משבכתובים יותר'י]ה שבנביאיםהפרשיות
 יום ובאיזה להעדיף יום באיזה וראה דעתך תן וע"כ פרשיות ש"פ ובנביאיםפרשיות
 בו ולעשות תורה שמחת ביום הפסוק כל לסיים בשוה שוה הימים מלואות "עדלהחמיר
 שניות השנית בשנה אליו ואבעי ההיא השנה וחתום שבכתב. התורה של לגמרהסיום
 פ' זולת אחרים לטורים עטו יערב וכל לבד טשניות בלימוד להתחיל מופריםמדברי
 בה ובלה וחוב השנית השנה כל בה ולכו כנ"ל וכתובים נביאים פ' וב' מפרש"יחוטש
 קאי והחזר בעמור ובודאי שנתוי תום עד פעמים שכע לימודו על להחזיר תזוע לאוטינה
 לימודים יערב בל ומנוסה בדוק והוא טשניות ש"ס כל גדול בעיון אחת בשנה ז"פיוכל
 למוד מעלת ונודל כנ"ל ג"כ פרשיות וב' פרש"י עם חומש פרשה זולת בלימודהאחרים
 מדרי שית ותני ראקרי סאן ע"א מ"ב ד' וז"ל בראשית פ' בזה"ק מבואר וטשניותפסוק
 אנון אלין יאות כדקא דסרי' יחורא קישורא ולקשרא למדרא דידע מאן הוא דאמשנה

 להיות טשניות יסוד לעיקך עכ"ל. תדיר יומא בכל דמאריהון קדישא שמאזמקדשין
 לטדריגה לבא ייזול ובודאילגאין זו טעלה נודל כספרים והובא טמש בע"פ בהם בקיהאדם

 שעלתה ואחר עצומה. התמדה בהם יתמיד לא אם ממש הימכ במשניות בקי להיותזו
 טזה גם אחךים בליטודים אח"כ שיתחיל אף כניל טשניות בלימוד שנית בשנה שנהלו
 ביוטו יום דבל חייך ימי בכל משניות שיעור גם קבע תורתך ועשה ידך תנחאל

 יום בכל ומחצה פרק במשניות לימודו ויקבל תדיר יומא בכל הנ"ל בזה"קכטבואר
 ביום שנה בכל פשניות על מיום ג"כ ויעשה שנה בכל משניות השים כל שישליםבכדי
 : תועהשטחת

 בטועצות לך קצבתי שהלא אף ורעיי אחיי דעתכם על שאת תעכלו לו זה אתאך)
 המשניות לימוד ושל הפמוק לימוד של זו בשנה אחר לימוד שום ללמוד יופלק שלאודעת
 פן א"ח כי ח"ו היציב באר עם א"ת הש"ע ליסוד על גם שככללות שלשו כוונתיאין
 חיוב א"ח בש"ע כי הטוב הדרך להנחותם צדק מעגיי תדע לא מעגלות" נעותפים
 תמידים הם הלכותי' רוב כי בתמידות הלכותי' בכל בקי להיות ספר יודע כל: עלגדול
 הברכות וכל הנהנין וברכות התפלה סדר וכל ותפלה שסע קריאת ותפילין ציציתכמו

 בקדש הלכותי' ושאר וסועדים חגים והלכות בשערה התלוים כהררים שהם שבתוהלכות
 כל על גדול חיוב לכן בליטודו תתטיד לא אם תהיה ידך תחת הזאת המכשלהשבודאי
 שנתו בתוך אף יום בכל א"ח ש"ע שיקור לקבזע החיים עץ דרך את לשמור ספריודע
 להיות האדם על ג"כ שחיוב יו"ד מש"ע הלכות כמה וגם במשניות או בפסוק עמקושל
 יהודי האינו מן הנקנים כלים הכשר ודיני נדה הלכות היינו בתמידות בהםבקי

 טן ג"כ מ"ע שהיא צדקה והלכות ת"ת והלכות רבו וכבוד ואם אב כבודוהלכות
 בכל להשלים כזה מאד האדם יזהר לכן תדירים שהם וכיוצא מזוזה והלכותהתורה
 ג"כ יקבע למזדים בשאר אז שיעמזק אף הנ"ל י"ד טש"ע הלכות דגמה א"ח ש"עשנה
 דהיינו היום שעות בשאר הן האכילה בעת הן יום ככל ש"ע דף הזה בסדר?טורו
 ומאד טאד שבת בהלכות ש"ע דף ש"ק ובכל הש"ע מתחילת ש"ע רף החול ימילבכל
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 ירבה לכל מועצותיה זאת וע"כ עוממיה. וחסורים הלכותיה. בשערה התלהם כהרריםכי
 ללמוד כסדרן תמידין  וון~יו וטבת עולת בשלום  וויוי טוב טה כעתו דברטכשוליה.
 למוער הוא ונכון סוער מהלכות ילסוד סועד בא כי וקודם ריח של ובר"חהלכותי'
 : זו בהערה ודי ופורים חנוכה וכן הלכותיו כלהרגל

 שלישןפרק
 אשר הראשון כמשפט בו נוהג שאין שנה השלישית שנה של השנהטראשית

 על היום שעות תחלק הזאת כשנה אך במשניות או בפסוק למודך עיקר טסקהוהיית
 ומפרי ואגדות ומדרשים וקבלה ופוסקים נסרא על גם הקדושה תורתינו למודיכל

 כי ענינו להערת האדם אל גדול צורן הוא הלימודים מאלו א' כל כי וטומריריאים
 כל האדם שידע הוא וסומקים נמרא ליסוד של הערת כי זה כהערה זה הערהלא

 חז"ל ע"י הקדושה בנמרא ומצוה מצוה כל נתברר כאשר בורי' עלט%וה":ומצוה
 שלפניו מה מכל בירור אחר בירור נזכר אחרון ואחרון סשרע"ה עד איש מפיאיש

 ששם מהגמרא המצוה של הדין יודע אם דומה אינו אד ואחרונים ראשוניםבפומקים
 על דבר של מעמו עי עוטך אינו כי לבד מפוסקים ודין דת ,להיודע הדין שורשנאמר

 הפוסקים על לומד אם אבל חקקתי היקה כמו האדם אצל הן ,הרי הדין ועלהמשפט
 לימוד של עצום תועלת גם ודעת. טעם בטוב הדין יודע אזי הגמרא שי הדיןשורש
 של א' מפסוק כי הראשון מקור שהוא מהפסוק הדין שיודע הוא הפוסק עםהנטרא
 אילן כמו הוא והרי טמנו שממהעפין הלכות תילין תילי בגטרא יתבאר שבכתבתורה

 הוא גדול תועלת גם מהגטרא. ג"כ הפוסקים ועד"ז א' טשורש יוצאין סרוביםשענפיו
 שכחה לירי יבא לא כך ומתוך יוהר גדול בעיון הוא שהלימוד גמרא עם פוסקיםמלימוד
 ונוראים גדולים תקונים בזה עושה וכתקונה כהלכתה מצוה כל האדם כעשות ואזמהרה.

 ויתעלה ית"ש ובוראנו ליוצרנו גדול רוח נחת . בזה ועושה הקדושים העליוניםבעולמות
 ח"ח ע.א קי"ח ד' במדבר פ' וז"ל הרבה. בטקומות ובתקונך בזה"ק כמבואר לעדזכרו

 פקודא ההוא חרא פקודא ועביר נש בר אתי לעילא אנון עלאין אורייתאפקודי
 אנא פלניא ומן לי עבד פלניא ואטר קטיה וסתעטרא הוא כריך דקודשא קטיקיימא

 נטי הכי לתתא, לעילא לי' אתער דאיהו כנוונא לעילא ליה אתער דאיהובגין
 לי שלום יעשה כמעזי יחזק או דאתמר כסה ותתא לעילא שלמא ועביר לעילאאתער
 דההוא חולקיה זכאה לתתא לי יעשה שלום לעילא. לי שלום יעשה לי. יעשהשלום
 לאדם שיוורק הוא הקבלה למוד של והערה עכ"ל. כו' אורייתא פקודי דעכיד נשבר

 קצת אל לבוא יכול אדם ואין ויתעלה ית"ש ובוראנו יוצרנו של ורומטותוגדולתו
 מלימוד וכיחוד הקבלה חכמת מלימזד כמז לסזדינו סכל ית"ש זרוממזתו גדלותוהשגת

 הקדושים העליונים העולמות מרבוי פניו תאיר אדם חכטת והתקונים הזה"קמ'
 ז"ל בכהאר"י וביחוד המקובלים מפרי בשאר כראותו נם ותכלית וסוף קץלאין

 אף כן גם ובראותו הזה התחהון עולם עד המעלות מרום העולסותמהשתלשלות
 האדם ישיג טזה ותכלית קץ לאין המעלות רום ער התחחון טעולם הנהגתם מדר פרטיקצת
 האדם בריאות כוונת עיקר וזה וב"ש ב"ה ובוראנו יוצרנו של ורוממותו גדולתוקצת
 ויתעלה. ית"ש ובוראו יוצרו ורוממות גדולת ולהשיג לחקור והשמם השפל הזהבעולם
 בראות כי והתסיסה הקדושה חורתינו מעלת קצת האדם ישיג הקכלה חכטת מלימורגם

 תורתנו של ונוראים נפלאים מפירושים ובתיקוני' בזה"ק וביחוד המקובלים בספריהאדם
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 א' באות ולפעטים א' בתיבה לפעמים ונוראים גרולים סודות ברמז נטמן ואיךחקדושה
 וביותר האותיות בציור הנסתרים ונוראים נפלאים ומודות עליוני' רזיו בראותוגם

 בלבו בא ועי"ז תורה"ק מעל' גודל קצת האדם ישיג זה מכל ובתנין ובנקודותבמעטים
 יבא הקדושה חורתינו מהשנת כי מאוד למאוד עד גדלה ותשוקתו ית"ש הבוראאהבת
 כנזכר הוא חד וקב"ה אוריתא כי ויתעלה ית"ש הבורא של השנה לקצת ג"כהאדם
 בזה להאריך ומהראוי הנ"ל במאמרים טזה קצת האדם ויטצא הרבה כמקומותבזה"ק
 והתיקונים הזה"ק טפליג ולכן אפשרי היותר בכל לקצר גדרי פרץ עלי פרץ אךמאד
 מאטרים להורעותהון וקצת תכלית לאין הקבלה לימוד מעלת גודל מקומותבכסה
 אפשרי. היותר ע"צ נטרץ בקצור זאת גם ואף הענין מזהקצרים

 כל ברשותי' קב"ה סני די מטנא לתר קב"ה קרי ז"ל ע"ב קפ"א ד' תרוטהפ'
 שקתא בההיא פלוני, רוח לי אייתא זיל לי' ואסר עלמא להאי לנחתא דזסיניןנשמתין
 מלכא קמי לה אחזי טטנא וההוא עימא דהאי בדיוקנא מתלבשא נשטתא ההיאאת"

 דתשתדל עלטא להאי תיחוח דכד אותה( ומשביע )פי' לה ואומי לה אמר קב"הקדישא
 למנדע אשתדל ולא עלטא כהאי דהוי מאן דכל דטהימנותא ברזא ולמנדע לי'למנדע
 עלסא בהאי למנדע קדישא טלכא קמי אתחזי כך בגין יתברי דלא ליח טובלי'

 לב*נ קב"ה לי' אייתי דא בגין דהא כז' הה"ד דמהימנותא ברוא בקב"ה פי'זלאשתדלא
 נשמתא כד קייטא קדישא חיותא האי ז"ל ע"ב רם"ז פקודי בפ' עכ"ל. כו' עלטאכהאי
 דרריף חכטתא ההיא וכפזם דמארי' דחכמתא ברזא לה שאיל כדין יגבי' ומסאתמלקא
 ולא לבר ליה דחי אדבק ולא לאדבק יכיל ואי אגרא לי' יהבי הכי בה ואדבקאבתרה
 וז"ל ועיי"ש. הראשון בשער לעיל בשיימות הטאמר כל העתקתי וככר עכ"ל. כו'עיייה

 עלטא לההוא סבין כטה להו דאתגניז צדיקים אנון זכאין ת"ח ע"ב ק"ל דף שרה חייפ'
 בכל בהו לאתדבקא וידעי דטאריהין דזא דידען כאנון אנון בכל פניסאה אתרולית
 כו' לו לטחכה מאי לו למחכה יעשה זולתך אלהים ראתה לא עין כתיב אלין עליומא
 קדישין עילאין בין דאעלין אנון אלין יומא בכל בהון משתבח דמאריהון אנוןאלין
 דין בעלמא חולקהון זכאה בידיהון דיסתי סאן ולית דלעילא תרעי כל אעליןואלין

 דגרמין מאן לון ווי ע"ב ע"ג ד' ל' תיקון בתקונים וז"ל לשונו. כאן עד ראתיובעלמא
 בעאן ולא יבשה לאוריתא דעברין אנון דאלין לעלמא יחוב ולא עלמא טן לי'דיזל

 לון ווי כו' מינה י' דאיהו דחכטה נכיעו ראסתלק דגרטין בקפלה בחכטהלאשתדלא
 ד' ע"ג תיקון וז"ל עכ"ל'בקצור. כו' בעלמא ואבד והרג וביזה וחרבא עניותאדגרמין
 בחכטתא קבלה דאסתלק דגרם טאן והכי כו' יבש אתר תמן בראשית ע"אפ"ב

 פשט אלא אית דלא ואטרין בהון ישתדלון דלא וגרים דבכתב ומאורייתא דבע"פמאוריתא
 אורייתא ההוא יוליף ולא בעלטא אתכרא דלא לו מטכ לי' ווי כו' ובתלמודאבאורייתא
 וגרם ובהו לתוהו עלפא אחזור כאלו לי' דאתחשב הבע"פ אורייתא וההיאדבכתכ
 הזהר ס' לימור מקלת גודל וכתיקונים בזוה"ק מבואר וביתור עכ"ל. בעלמאעניותא
 הזהר מ' דאיהו דילך תבורא בהאי הרקיע כזהר יזהירו והטשכילים אתמרבגינייהו דחיי אלנא דאיהו רבינה מסטרא יבינו והמשכילים ע"ב קכ"ד ר' נשא פ' בר'וז"ל
 למטעם ישראל דעתידין ובגין נסיון צריך לא באיין תשובה עילאה ראימא זוהראטן

 לעיין לאדם וראוי בקצור עכ"ל כו' בי' יפקון הזהר מ' האי דאיהו דחיימאילנא
 כזוהר יזהירו והמשכילים ע"ב קנ"ג ד' כהעלותך פ' ג"כ וז"ל כיו, המאמרכסיום
 דטתכנשין נח כתיבת דאיהו הזהר מ' דאקרי דא בזהר משתדלין רקא אנון אייןהרקיע
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 העבודה ושורשיסודקק,

 כל יתקיים דבהט ממשפחה ושנים מעיר אחד ושמנץ פטלכותא חטבעה מעיר עציםבה
 בתיקוני' וז"ל בקצור. עכ"ל כו' דא דספר אורה ודא תשליכוהו היאורה הילורהבן
 לתתא אנשא בני כטה כו' טעיל' נחית קא אליהו הא אדהכי ע"א כ"ר ד' ששיתקון

 בסוף בחרא ברזא : לתתא אתגליא כד הזהר( מס' )ר"ל דילך תבורא מהאייתפרנמון
 שיאו לשמים גדלה כך כל אם ורעי אחיי עכ'ה בארץ דרור וקראתם ובגיני'יוטיא
 בארץ ושורש הזה"ק מפר לימוד של רברבי אילנא דהאי חילא תקיף וכמהומעלתו
 בכל קבוע שיעור לקבוע כלטורים לשמוע אוזן להעיר האדם לב יתלהב לא האיךגזעו
 הוא ואגדות מדרשים לימוד של והערה המקובלי'. ספרי ושאר ובתקוני' בזה"קיום
 חורתינו של נפלאים מפירושי בהם האדם יתבונן כי הקבלה לימוד של להערהקרוב

 ואגדות במדרשים כנזכר ויתעלה יתבר"ש הבורא שי ורוממותו מגדלותו וגםהקדושה
 כפשומו בהם החכמים מענה שאין לאשורו יבין ולבבו יביט זה אל וגם מקומות.בהרכה
 יתירה ובינה הקדושה מחורתינו נפלאות ויראו וחדותם חכמים דברי להבין דעתויתן

 לאדם בא זה ומלימוד הקרושה תורתינו מעלות נודל מן במקצת והודעה בזה לונודעת
 בעה"ז ביאתו עיקר האדם כל זה כי ויתעלה ית"ש הבורא לאהבת עצום תשוקתוג"כ

 אמר ע"ב קם"ב די שלח פ' הזה"ק וז.ל כנ"ל המעלות לרום פצבו משפל לעלותהשפל
 אתר ההוא ער למיעל לכו אתמסר רשו דהא ותהמו עולו קשומ זכאי אילעי ר'להז

 דאגדה מאריהון תמן והוו חדא דוכתא נו ואעלו קמו חולקיכון זכאה פרימאדפרוכתא
 וחטאן דאגדה מאריהון אלין להון אמר אלין סאן אמרו רשמשא כנהירו מנהרןואנפיהון

 לחייה לבכם שיתו ורעיי אחיי בקיצור. עכ"ל יאות. כדקא דאורייתא נהירא יומאבכל
 ודי בשיעורו. אדם כל יתחייב לא והאיך בגבורתו השמש כצאת שאוהביו הנדהשל

 יבוא בהם למודו שמהתמרת ופשוט ידוע הוא ומוסר יראים ממפרי והערה זו.בהערה
 האדם בריאת עיקר ג"כ וזהו תוסיף ה' ויראת מאוד היראה נעמני טטע האדםבלב

 שואל ה' מה באסרו ביתו נאמן עבדו ע"י הקדושה בחורתינו כמפורש השפלבעוה"ז

 ודבר כיוצא. טחם המורים פסוקים כמה ועוד וגו' אלהיך ה' את ליראה אם כימעמך
 האדם יבא ומומר יראים ספרי ליפוד שמתוך הוא פשוט כי לתומכו מהיד צריך איןזה
 יראת מחטת אחד הלע אף כטל סלילך גדולה יראה כלבו ויכנוס הלימוד התמדתאל

 בטל הויני שי הגרוי מהעונש בהם שרואה טסה בתמידות בלבו שתקוע ב"ההבורא
 שחיוב בזה"ק מבואר וזה בתמידות התורה ולומדי ית"ש השם עוביי של הגדולומהשכר

 ע"ב נ"ו ד' בז"ח וז"ל העליון. העולם טעונש לירע לבו את ולשית לחקור האדםעל
 לגופי' לי' לטנדע וחד דמרי' ברזא לאמתכלא למנרע חד נש לבר לי' דאצמרךחכמתא

 אתתקן האיך דגופא ותקונא יהך ולאן אתי ומאן אתברי ואיך איחו טאןולאשתמודעא
 דנשסתין ברזין ולאמתכלא למנדע וחד דכלא מלכא קמי ברינא למיעל זמין איהווהאיך
 כאן דהיום סרוחה טפה גופא כהאי אתיא מה ועל אתי' ומאן דכי' נפש האי היאמאי
 ברזין ולבתר אהתקן טה ועל בי' דאיהו עלמא ולמנדע כהאי לאמתכלא וחד בקברומחר
 מגו ב"נ יסתכל דא וכל למאריך לאשתמודעא דלעילא דעלמאעילאין

 רזיי
 דאורייתא

 מגיאין מבין עוברין ביה אית אפילו ידןעה בלא עלפא לההוא דאזיל מאן כלת"ח
 האדם על שחיוב מבואר הרי עכ"ל. כו' חמי פוק עלמא דההיא תרעי מכל לי'טפקין
 והאיך אתתקן. האיך דגופא ותקונא כמ"ש העליון עולם של והעונש הדין ולידעלחקור
 נם ומומר, יריאים  בספרי הארם ימצא וב"ז  רכלא  מלכא קטי כדינא לטיעל ומיןאיהו

 וגם ית"ש עבודות עניני בכל החסידות לפדריגת ג"כ האדם יבוא יריאים ספרימליסוד
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ישששיריצוץשוער
 הארם על מאוד נדול חיוב לכן יראים.במפרי ,הנמצא ישרים ומנהגים ישרותלסרות
 האר"י ונם הלימודים. טשאר יותר קבוע בשיעור יום בכל ומומר יראים ספריבליטוד

 אחד יום אף יערר ולא ופוסר יראה מפר יום בכל שילסוד לאדם מאוד כזהירז"ל
 ודי הקיצור. אהבת בעדי גרר אך מאוד זו בהערה להאריך מהראוי ובודאי זהמלימוד
 בם מועיל והחזרה הנ"ל. הלימודים כל על היום שעות לחלק האדם יזהר לכן זו.בהערה
 בתטידות ליסודו על החזרה הוא לשמה הלימוד ועיקר השכחה. כח עליו יגברלבל

 ולא חבילות חבילות ילסוד אם יותר השכחה בם שמצוי ופוסקים גמרא בלימודוביחוד
 מקוטות בהרבה הקדושה בחורתינו הזהרנו השכחה אוטר ועל בתמידות לימודו עליחזור
 הקדושה הגמרא וגם בתמידות. לימודו בהחזרת אלא לשכחה תקנה ואין תורהבמשנה
 ואינה תורה המלמד כך אריב"ל צ"ט ד' בחלק כמ"ש הלימוד חזרת על מאודמזהיר
 נם וקוברת שיולדת לאשה דומה ומשכח לומד קוצר ואינו שזורע לאדם דומהחוזרה
 סאה פרקו ששונה למי פעמים מאה פרקו שונה דומה אין ד"א דחגיגה בפ"קארז"ל
 לא שאז וא' פעפים מאה לימודו על לחזור האדם שצריך האריז"ל וכ"כ ואחד.פעמים
 שחוזר העת שיעור כפי החדש מהלימוד האדם שימעמ זאת גם ואף ע"כ. מהשכחהיפחד
 בידו ותלמודו לכאן שבא מי ואשרי לגמור המלאכה עליך לא ככר שלמד לימ1ר1על
 כל בידו יתקיים בחיים עליו ויגזור אי"ה הזמן ובאריכות הממעים ואחד המרבהאחד

 ודבר מד'פ פחות לא עכ"פ לימודו על לחזור נהול חיוב ועכ"פ בשלימות.הלימודים
 בברייתא ניד ד' דעירובין בגמרא גם ע"א. ה' ד' בראשית בהקדמת בזה"ק נרמזזה

 בזה. ודי ע"ש. המשנה מדרדכיצד
 ביומו יום דבר הלימוד פדר בעז"ה אבאר עתה הלימוד הערת שבארנו אחרהנה

 תיכף משניות ומחצה ופרק וארבע עשרים פרשיות ושני חומש פ' שילמוד אחר הואוזה
 הטטעים וא' הסרבה אחר ופוסקים גמרא בלימוד שיעור יקבע כנ"ל שחרית תפלתואחר

 סכל הפוסק וילמוד ברכות מממכת הש"מ מדר על בגמרא ליסודו ויתחיל שיכויןוכלבר
 יצטרך לא הזטן שבאריכות עד לש"ש בוראי הוא הסדר זה על ולימוד וממכתמסכת
 שנה בכל ש"ע ד' כל שמסיימין תורה בני רבים על שמעתי וכן ש"ע הד' רקלחזור
 בקבלה ללמוד שיעור יקבע ופוסקים גטרא של הלימור שיעור ואחר חלקם.ואשרי
 סדר ילסוד אם אך שנה ככל ותיקונים זז"ח ישן זהר לסיים שיראה זה בדרךויתנהג

 בש' שבועות ושלשה שנים לפעטים יספיק לא השבועות סדר על הזה"ק שלהפרשיות
 ופקודי ויקהל ותרומה ומשפטים ויחי ופרשת בראשית פ' כגון גדולות בפ' דהיינואחת
 דפין נ' ומתיקונים טזה*ק הליסור שיעור שיקבע ראוי לכן גדולים פרשיות כמהועוד
 כל להשלים שיוכל דפין ג' שיעוריו בחשבון ושקלתי ומפרתי וטניתי וחקרתי יוםבכל
 בשאר לימודו יקבע מהזהר דפין הג' יימזד זאחר שנה בכל ותיקונים וחדש ישןהזהר
 עור יתחיל ואז הנמצאים המקובלים ספרי כל שימיים עד המדר על המקובליםמפרי
 יתנהג וכזה כנ"ל שנה בכל לסיימם יזהר והתיקונים הקרוש הזהר אך הסדר עלמראש
 ויתחיל ואגדות לימוד'בטדרשים שיעור יקבע הקבלה לימוד שיעור ואחר חייו, ימיכל

 מראש עוד יתחיל ואז והילקוטים הטדרשים כל שימיים עד הסרר על וילך רבאממדרש
 חייו ימי כל יתנהג וכזה הסדר על יעקב טעין יתחיל ואגדות המדרעל

 'מס' ויתחיל וטומר יריאים במפרי לימוד שיעור יקבע מדרש לימוד שיעורואחר
 ואז הנטצאים וטומר יריאים ספרי כל שימיים עד הסדר על וילטוד חכמהראשית
 ולדרוש לחקור יאדם וראוי חייך ימי כל מפיך ימוש ולא המדר על מראש עודיתחיל
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 העבודה 51וי"ש:,יסגד .,'קנן

 אותם ללטוד מהם ולשאול הנםצאים'יאצלם- טפרי.מוסר על"א*זה ויודעי טכירומאנשי
 החכם כמאטר מהם ישרה איזה-הנהנה או חרש מוסר איזה לו לבוא שיוכלבכדי
 )טשלי אדםמכל

 תאפשנה. וכמטמונין' ככסף תבקשנה' אם ב(.
 ה'. *ראת תבין אז

 האדם קל גדול שחיוב כמפריש, ומשוכח קלום אומר מצאתי ראה. 'זה אתגם
 דרך נצות התרי"ג בכל בקילהיות

 יום עכ"פ שיקבע לאדם ראוי לכן ממש' בע"פ כלל'.
 וטאיר המדר על נמררו ששם, השנם אור בם' מצות התרי"ג שלל -החזרה על בחודשאי
 חיי בימי כנ"ך בלל-הליסורים בהתנהגות ובוודאי ישרים. מנהגים בכסה ג"כ העבריםעיני
 בזה. ודי זולהך אלהים ראתה לא שעין הצפון טוב לכל יזכה 'והבזוי השפל בעה"זהבלו

 רביעיפרק
 כוונת ג"כ בתודע שיעוריו נבוא הלימוד מדר ולהודיע להודע הכלי ככלותאחרי-

 טזה"ק טאמר להקדים הוא ישר כל ובטרם כערכי. לאנוש פשטיות כוונותהלימוד
 שמו"ת קריאתו בעת וכיחוד תמיד לבו על להעלות ישראל איש כל מהוייכ זהוטאמר
 קם"ט דף בהעלותך. 1' וז"ל מקרא זליטודי כס"ת הקורא מפי שמיעתו וכיוצא עש"קבכל
 דאטר וסאן דקשומ אורייתא עלאה אורייתא .לחו דאתיהיב ישראל. אינון זכאןע"א

 הכי דאי רוח.' "יפח קאתי כלבד מפזר ההזא על לאתהואה דאורייתא ספוראדההוא
 איהי עלאה קדישא אורייתא ודאי אלא דקשוט אורייתא עילאי אורייתא איהילאו

 למכתב כ"ש דהדיוטא סלה לאשתעי דילי' יקרא לאו בו"ד טלך ת"ח דקשוטאורייתא
 ולמעבד למכתב קדישין מלין לי' הוי לא קב"ה עלאה רמלכא בדעתך סליק ואילי'

 דהגר מלין רעשו מלין כגון דהדיוטא בל)-מלין כליש דאיהו אלא אורייתאמנייהו
 שאר כל להו וכניש דזטרי מלין 'רבלק מלין דבלעם מלין דאתון טלין כיעקב דלכןמלין

ספוריי
 המימה ה' תורת אמת תורת אקרי .אמאי הלי אי אזרייתא ועכידי.מנייהז דכתיכין

 מזהב הנחמדים וכתיב טהורה ה' יראת ברה ה' מצות ישרים ה' פקודי נאמנה ה'עדות
 מלה וכל תמיפה תורה אקרי ה' תורת ודאי אלא דאורייתא מלין אנון ואלין רבומפז
 על לאתחזאה לאו ספור וההוא טלא דההיא עלאין אחרנין טלין לאתחזה אתי'וטלה
 ותנח ת"ח דאוקםינא כמה קאתי כללא ההוא על לאתחזאה אלא קאתי בלבדגרמי'
 אורייתא דהא דאמר פ"נ לההוא ווי רש"א ע"א קג"ב ד' ג"כ וז"ל עכ"ל וגומרהתבה
 יכלין אנן דא בזמנא אפילו הכי דאי דהדיוטא ומלין בעלמא ספורין לאתחזאהאחא

 אפילו דעלמא מלה לאתחזאה אי מכלהו יתיר ובשבחא דהריוטא במלין אורייתאלמעבד
 טנייהו ונעביד אבתרייהו נזיל הכי אי יתיר עלאין טלין בינייהו אית דעלמא קפסיריאנון

 בחד תתאה ועלם4ש עלאה ,עק=טא ת"ח גוונא כהאי דאורייתא מלין כל אלאאורייתא
 מלאכיו עושה בהו כתיב עלאי ימלאכי לעילא עלאי- מלאכי לתתא צרקיא אתקלמתקלא
 דהאי בלבושא טתלבשין דנחתי אע"ג 'לתתא דנחתין בשעתא עלאה באתר האירוחות
 ולא עלמא כהאי למיקח יכלין לא עלמא דהאי כגוונא בלבושא מתיבשי לאו ואיעלטא
 בגינה וקיימין כלחו עלמין וברא להו דברא אורייתא כך במלאכי ואי 'עלמא לוןמכיל
 עלמא יכיל לא עלמא דהאי לבושין בהני דמתלבשא לאו אי עלמא להאי דנחתתכיון

 איהו לבושי' דההוא דחשיב סאן איהו ראורייתא לבושא דאורייתא ספור האי וע"דלמסבל
 כך בגין ראתי בעלמא חולקא ליי יהא ולא רוהי' תיפח אתרא טלה ולא מטשאורייתא

 ת"ח דאורייתא לכושא דתחות טה מתורתיך נפלאות ואכיטה עיני נץ דודאמר
 לון דאו-נחזי בלבושא נש לבר חטאן כר מפשין ואינון לכפתא דאתחזי לבושאאית
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י" י שש ץ ו צ י נה ר עשי
 כהאי נשטהא. דגופא חשיבוהא גופא לבושא דההוא חשיבו יתיר מסתכלץ דלאשפירא
 מתלבשא גופא האי חורה גופי דאקרץ אוריתא ומלי גופא לה אית אור"תאגחנא

 לבושא בההוא אלא טסתכלי לא דעלמא טפטפן עלמא דהאי מפורץ דאנעבלבושץ
 לבושא ההוא תחוח דאיהו במה מסתכלי ולא יתיר ידעי ולא דאורייתא ספורדאיהו
 חכיסץ לבושא ההוא תחות דאיהו כגופא אלא בלכושא מסתכלץ לא יתיר רידעץאינון

עבדיי
 עיקרא דאיהו בנשמהא אלא ממתכלי לא דמיני בפורא דקיימי אנון עלאה דטלכא

 כו' דאורייתא דנשטתא כנשטהא לאסתכלא וטינין דאתא ולעלטא ממש אורייתאדכלא
 והנוראים הגדולים הסודות הם והתמימה הקדושה חורתינו שעיקר כזה"ק מבואר הריעכ"ל

 בעת לאדם ראוי ובוודאי התורה, לבוש רק הם והספורים התורה כמפורשמלובשים
 ולאחזו להזדעזע הקורא מפי שומע או הקדושה בחורתינו טפיו תיבה איזהשמוציא
 מניגון ר"ל וממעם שעליה ומהתנין וטנקודותי' עצמה התיבה מהאותיות וחלחלהרעדה
 בהם שחולין למספרן ותכלית קץ לאין העולמות מרוב בקריאתה זו בתיבה שעשההטעם
 התלוים העולטות כל מעורר ובפעמה ובנקודותי' באותיותי' מפיו התיבה שמוציאובעת
 ד' אחרי פ' הזה"ק וז"לבהם

~vp 
 אל"ף לינוקא דיו;כין דאורייתא קדמאה מלה וח"ח ע"א

 וכ"ש ברעותא לי' ולמלקא במוכלתנא לאדבקא עלמא כני יכלין דלא מלה דאבי"ח
 מתמין דאנון בגין לאדבקא יכלין לא דעלאי ועלאי עלאין מלאכי ואפי' בפומיהוןלמללא
 דאל"ף בקוצא תליין כלהו דעלמין רברבן וחמש מאה וארבע ואלף קדישאדשמא
 שמיא ותתאי עלאי בהו דקיימי רשטין באתווי נליפין קדישין שפחן ותריןושכעין
 קו )ר"ל דאל"ף דפשימיתא חרא לסטרא חרא טסמרא תליין דמלכא יקרא כרמי'וארעא
 זשבילין דחכסתא. ברוא ותתאין דעלאין זסמכין כלהז דעלמין קיומא איף( שלהאטצעי
 מכאן אל"ף דתחות תתאה קוצא מההוא נפקי כלהו אמירין ועשר עמיקין ונהריןסתימין
 עכ"ל. כו' אתגליף דהכא לחכמתא חושבן ולית בי"ת אל"ף לאתפשטאי שאראולחלאה
 המלאכים שאפי' לפניך זה הרי תפלה. בענין למעלה אמורה מלתו כבר זהומאמר

 שאינם כמו והתמימה הקדושה מהתורה אחד אות אפי' להשיג יכולים איבםהעליונים
 יכויים אינם כך קצהו אפם אף מהוהו לעד זכרו ויתעלה ית"ש הבורא להשיגיכולים
 הוא. חד כלהו וקב"ה אורייתא כי הקדושה חורתינו כוריו על קצהו אפם אףלהשיג

 עלטין רבבן ורבא אלפין אלף תליין זעירא הר באת ע"ב ק"ו דף אמור פ'וז"ל
 תליין עלמן רבכן אלף וכטה באלין אלין קשירין אלין אתוון תנינן דא ועלדכסופין

 עלאין אחדבקו דלא בהו וסתים ואתגלייא כמהימנותא ואתקשרו ואסתלקו ואת אתככל
 ואיך עכ"ל. כו' הר ושמיה הוא ראתי ועלמא דין עלטא תליא ביה אורייתאותתאין.
 מפיו יוציא לא כ"א הג' בשער לטעלה כמבואר התיבות בדקדוק טאד להזהר לאדםראוי
 למעלה ולכו ברבורו למטה עיניו יתן כזה וכיוצא רדני תדו כגון יקרא היטיבהדק
 באותיות התלוים ותכלית קץ לאין הקדושים העליונים העולמות ברבורו פוגםאיך

 )וידבר שהוא הקרושה כתורה הכתובים תיבות כלל אטר שלא כזה"ק כנ"לובתיבות
 בשער למעלה אסורה מלתו וכבר בזה"ק כמבואר גדול וענשו בושה לאוהו אויאדני(

 גדול עונשו כי ורחימו. בדחילו מפיו התיבות להוציא הארם יזהר איך וגם פ"בג'
 סקזמות. בכסה כתיקוני' כמבזארמאוד

 בין באורייתא בין קלי' חטן משתמע די ומאן ע"ב קכ"ב בדף עי בתיקוןוז"ל
 וכטה ה' אש בם ותבער אפו ויחר ה' וישסע מיד דחילו בלא בצעקה ביןבצלותא
 מה ורחיטו בדחילו נש בר ל11 סליק לא ואם כו' ה' אזני ראתקריאו תמן תרעיןנטורי
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 ה ד 1 ב ע ה ושורש ד ו סייב

 דאור"תא דבורא קלץ מלקץ חטן כד ההוא כאיש וקנאתו ה' אף יעשן אז כי ב"כתיב
 ונעלמים סתומים יותר הם והטעמים וטהנקודור-1 לירע לאדם וראוי עכ"פוצלותן".
 דיליה ונקודה דיל" וקוצא ראורייתא ואות אות וכל ע"ב ע"ח ד' ז"ח וז"למהאותיוה.
 וטעמ' דנקודי כידיעה יריעה דלית כו' לעילא מתימין רזץ לון אית דילי'הטעפא

 בקיצור. עכ"ל כו" בהון לא,טתמודעדאתוון
 או הקורא מפי שוסע או וטקורא בעת האדם על גדול וטחעב מזה היוצאכלל

 או ים ספו ושארי בלעם ושל הגר של ספור כגץ התורה 'טל ומפור מעשה באצהלומד
 כפ' המכרים נח בס ויפת הם DW בני של ,סטו הוא חיה נפט האדם יקרא אשרלכל

  n7De אלה וחטלח בפ' גם המבול. אחר בנים להם הולדו וגר נח בס תולדותואלה

 הקורא מפי ל,טמוע או לקרות טחהכ וסם הנזכרים החרי שעיר בני ואלה עשוכני
 פסוק או הרברות עשרת שומע או בתורה כקורא ממש ובצע ברתת עצומהנכחנה

 מפי הפרשה ,טמיעת ח"ב מגודל הקדוש זוהר במאמר למעלה כמבואר ישראלשמע
 וכל כלל בינהם הכדל אין כי וה' דב' הפרשה בקריאת יעוי"ט וברע ברתתהקורא
 כי אסרן א' ואל נתנו א' טרועה א' מקום על הסים ויקוו הים אל הולכיםהנחיים
 הוא הקדושה וגודל התורה אור ועיקר 1aw הדברים ומתום החתום אחר הולךהכל

 וכשמוציא וכמצא. יקראו אשר כשמות או ההוא נספור 'טמלובש התורה 'טל ונשמהבנזף
  מוטסות השם או הספור של התיכה עצוקה בכתנה הקורא מפי שומע או מפיוהאדם
 ופנימיות 'טורט הקדושים העליונים בעולטות בזה מעורר בתורה הנזכרים הנ"לע"ג

 או בצדק יקרא מי הן ורעיי אחיי ובודאי זה. בשם או זו בתיבה הטלובשיםהאורות
 העליונים העולמות לעורר בכדי שהיא זו כוונה על הלומד או ישמע לו אוזןהנוטה

 עצומה תשוקתו בודאי ומעמיהם ובנקודותיה ובאותיותיה בתיבותיה התלוי'הקדושים
 והאהבה והיראה והמצוה הדין לידע דהיינו כורי' על השדושה חורתינו ולהשיג לידעג"כ

 איפו איי יודע ולו היטיב פירושה פסוק בכל ומדקדק בוריה על הכל והתוכחהוהמוסר
 לשון בשנוי אף זה פסוק בתורה נזכר פעמים וכמה כתובה היא הלא פ' באיזהמקומה
 כין ולזכרון בפיו ה' תורת תהי' למען ובשמותיהן בהן בקי להיות לש"ש וכוונתוקצת
 בכל נח בפ' ג"כ פה בעל בקיאים שהיו ת"ח ראו ועיני. כה. שכתוב טה כלל תמידעיניו

 הקרושה כתורה וקריאתם למודם כזונת סחטת הזא זה זכל החרי ושעיר עשו בנישטות
 דביקות סמאת לאדם בא זה וכל כה הנזכרים בשמות אף בקיאים להיות לשמהרק

 חשקו נשף ואת מגמתו פני כל שם והתמימה הקדושה בחורתינו מאוד נפשווהתקשרות

 זו. בהערה ודי בוריה. על אותה לידעורצונו

 חמירתיפרק
 הלימוד בכוונת לדבר אוחילה טרם וראוי טוב כי לכי את ונתתי האיתי'"נג

 פ' וז"ל בתפלה והן בתורה הן הכוונה מעלת פגודל טזה"ק מאמר בתודע פניונקרמה

 צדיקי' בה דמתלכשן דקאמרין לבושין להני דזכי סאן חויקי' זכאה ע"א ר"י ד'ויקהל
 קיימא ובהון אורייתא בפקודי עלמא בהאי ב"נ דעכך סבין מעובדין אלין הערןבגינתא
 פתחא בההוא נשמתא סיקא כד יקירין לבושין בהני ואתלכשא רעדן בגינתאנשמתא

 רלבא וכוונה מרעותא דאנון עלאין יקירין אחרנן לבושין לה אזרמנן לעילאדרקיע

 חולקיה ואשתאר דמתעטרא טאן עטרא מההוא מתעטרא סלקי כד זכצלותאבאורייתא
 ואע"ג לעילא. למלקא נשמתא בהו לאתלכשא דנהורא לבושין מני' ואתעבד ב"נלההוא
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קםוטשיהניצוץ.שער

 דאתטר כטה דרוחא ברעותא אלא תל"ן לא אלץ חל"ף בעובדך לבושץ דאנץדאוקמוה
 הכי אזליף קדישא ובוצינא דמלה. ברירא איחו ודא קרישין רוחין מלאכין נולקייטא
 וכוונא ורעותא ברוחא דלעילא לבושין בעובדין רארעא בגינתא דלתתא לבושיןמאליהו
 אין כי הכוונה מעלות יושר ידידות ידידי ואחי בני אוטמא. זאת לשונו. כאן עדרלבא
 דלבא. וכוונה רעותא ע"י כ"א העליון בנ"ע המלך שער אללבוא

 טעלת בגודל הנה עד שהצענו ההצעה מכל ידידות שיעור משכיל קוראועתה
 עליונים בעולטות השכיל ה' מיד הכל ותנין וטעטים ונקודות באותיות הקדושהחורתינו
 הימיב באר כמבואר בתורה רק דבר ואין בהם התלויים ותכלית ומספר קץלאין

 נ"ע למרום לבא ירים לא בלעדה אשר הכוונה מעלת שבח ועוצם הנ"לבמאמרים
 אדם לכל ראוי בודאיהעליון

 לכויי
 טפי שמיעתו או הקדושה בתורה קריאתו קורם

 ולימודו ושסיעתו קריאתו יהי' ולא לו הראוי כוזנתז ההורה לימודי בכל הןהש"ץ
 בכוונות תורה הגדיל האריז"ל והנה ח"ו. טלומרה אנשים כטצות הקדושהבתורה
 ושל נביאים לשל תורה של הלסוד כוונת דומה ואינה ולימוד ליסוד כל עלפרמיות
 מועד לשל זרעים סדר כוונת דומה ואינו משנה לשל כתובים ושל כתובים לשלנביאים
 קבלה ושל הקבלה לשל הלכה ושל הלכה לשל דומה אינו משנה ושל הש"ס כלוכן
 העליונים בעולטות טיוחד בעולם שורשו הנ"י ולימוד ייסוד כי כי מדרשלשל

 ולהשיגה זה ללימוד השייך העליון עולם באותו שורשו לימוד בכל לכוין וצריךהקדושים
 בכל כלליות כוונת כערכי לאנשים הצגתי לכן דאי סביל מוחא כל לאו אךולתקנה.
 וז"ל האריז"ל של כלליות כוונת ג"כ נכללו ההם כלליות ובכוונות ולימודיימוד

 אל אוחה ולהדביק נפשו לקשר כדי להשיגה תהיה בתורה עמקו כוונת ועיקרהאריז"ל
 בקיצור. עכ"ל בה. עמקו תכלית יהיה וזה ולתקנו העליון אדם להשלים כדישרשה
 בעז"ה. לפניך יהיה נכון ולימוד לימוד כל של בכוונת בעז"ה נכלל הכללות זווכוונה
 הוא.וזה

 ך " נ ת ת נ 1 1כ
 מפי הפרשה שמיעת קודם או תורה פסוקי שאר או שמו"ת הפרשה קריאתקודם

 רוצה הריני עצומה בשטחה בזה"ל במחשבתו יכוין תנ"ך ליסוד קודם גםהקורא
 בכרי להשיגה הקדושה תורה ללמוד או הקורא מפי לשסוע או הקדושה תורהלקרות
 הלימוד או הקריאה בזה טפי שאוציא ותיבה ואות טעם וכל שרשה אי נפשילקשר
 הקדושים העליונים בעולמות תיקונים לעשות בזה מכוין אני הקורא מפי שאשסעאו

 מאמין ואני ויתעלה ית"ש ובוראי ליוצרי רוח נחת בזה לתת כוונתי וכל בהםהתלוים
 הקדושה שבחורתינו והאותיות והתנין והנקודות הטעמים שכל ואטתית שלימהבאמונה

 וסספר קץ לאין ונעלמים קדושים עליונים עולמות תלוים בהם התורה בספוריאף
 קודם הכוונה מלא בפה לפרש וטוב ע"כ. וגו' נועם ויהי כו' יחוד לשםותכלית
 בעז"ה( ביאורו יבא כאשר וליסוד לימוד בכל וכן מטש הל' בזה הלימוד אוהקריאה

 לכוין עצמו יעורר לוטה או שומע או וקורא במפר רואה עינו אשר עתוככל
 מאד. ועצומה רבה בשטחה בקצור זו כוונהבמחשבתו

 בוראנו של וטופחים ואותות ניסים מעניני וכתובים בנביאים או בתורהוכשיקרא
 ית"ש יבוראנו עצוטה בשפחה עצוטה הודאה ובטחשבתו בלבו יתן לישראל שעשהית"ש
 והמופת. האות בזה ה' גבורות ה' גבורות עצומה בשמחה במחשבתו ג"כ ויחשוב זהעל

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



 העבודה 1ש1רשיסודקכד

 שום מהם הניע שלא ית"ש בוראינו של ומופתים אותות בעניני ילמוד או כשיקראואף
 כזה. ה' גבורות במחשבתו יחשוב עכ"ז לישראלטובה

 טהמצות מצוה איזה בתורה הקורא מפי ישמע או ילמוד או כשיקראוגם
 לידו יגיע אם ולקיימה לעשותה עצוטה בשמחה במחשבתו עליו יקבל בזטננוהנוהנים
 המצות כל לקיים ימעדהו ומשען מקודש עזרו שישלח ויתעלה מהש"י במחשבתוויבקש
 יעכור נבי עליו יקבל ל"ת ובטצות לידו, כשתזדמן מ"ע טרמ"ח כזמנינוהנהונים
 ובמצות תמיד, הממיתו יצרו פתויי נגד מאוד נמצא בקדש עזרה במחשבתוויבקש
 במחשבתו רחטים ויבקש קיומם העדר טפאת בלבו צער יכנים בזטנינו נהוגיםשאין
 ליוצרו רוח נחת לתת כוונתו יהי' זה ובכל ועושה. כצג להחשב הפוכה סתשבתולצרף
 כמצות לימודו או שמיעתו או הקדושה בתורה קריאתו יהי' ולא וב"ש ב"הובוראו
 זו. בהערה ודי ח"ו מלומדהאנשים

 ופוסקים גמרא משניות ליסודכוונת

 מחוייב ישראל מאישי ואיש איש שכל תוארה וזה קטנה אחת הצעה טעונההאי
 תלמוד וכל המשנה בל' חכמים ששנו מה שכל ואמתית שלימה באמונה ג"כלהאמין
 שנתנה פה שבעך תורה שהם מדרשים גם ומכילתות ותוספתא ומפרי וירושלמיבבלי
 ואין רטז שם ג"כ שכהם והנגלה הפשוט פי' לכד פה על מסיני ע"ה רבינולמשה
 ובלשון בתיבות המלובש הסוד הוא התלמוד ושל הסידור והעיקר ושבהם לסודותממפר
 ורבנן וז"ל ע"ב. רמ"ד ר' בר"מ פינתם פ' בזה"ק כמבואר והנגלה הפשוט פשטשל

 וכל עכ"ל. לי' מררו דאורייתא רזין על דלהון תלמודא כל ואמוראיםדמתניתין
 ידי ועל העליונים כעולמות חמוד ע"ר היה והאמוראים התנאים של הלימורהתעסקות

 ב"ה הבורא כהנהגת הקדושים העליונים והפרצופים המדות של והתקשרות היחודפדר
 זה כעולם הנהגוהינו נמררו כן ותכלית קץ לאין הנפלאה בחכמתו לעד וזכרווב"ש

 לכן וטמא בטהור ופסול בכשר והיתר כאיסור והתמימה הקדושה חורתינו ע"פהתחתון
 אפילו בורים על הקדושה תורתינו של ול"ת ט"ע בכל בהן בקי להיות האדםצריך
 כטבואר בסיני. למרע"ה וכתנו הקדושה בחורתינו מרומזים שכולם דרבנן טצותבכל
 הכי זז"ל ע"ב. קצ"א ד' תשא פ'בזה"ק

 תניני
 וקבל משה דנחית שעתא דכההוא

 אסתר. מגילת ואפילו בעלמא אורייתא קביל ואיחו ישראל דכל כללא כלחודויאורייתא
 הקדושים העליונים העולמות הנהגת ע"ד ג"כ נתקנו דרבנן מצות וכל בקיצור.עכ"ל

 תורתינו ע"פ המצות בכל להתנהג לידע בכרי בהם בקי להיות האדם צריךובכולם
 על נתקן כתקונה התחתון זה בעולם האדם שמקיים ולית מ"ע בכל ואז כרתהקדושה

 כפי ג"כ שכרו ואז ותביית קץ לאין ונוראים נפיאים תיקונים העליונים בעויטותידו
 פגם)ם עושה אז כדת הקדושה תורתינו במצות טתנהג אינו האדם ח"ו ואםהתיקון
 התורה לימוד גם פגמו כפי ג"כ ענשו ואז ר"ל העליונים בעולמות כביכולגדולים
 מטאמרים ידוע וזה הקדושים. העליונים העולמות של ויחוד תיקון עיקר היאבעצמה

 ופומקים גטרא משניות לימוד קודם לכן התורה לימוד מעלת מגודל לעילשהעתקתי
 בכדי להשיגה הקדושה תורה ללמוד רוצה הריני בטחשבתו בזה"י לימודו קודםיכוין
 וכל כתיקונם ולקייטם בורים על הקדושים מצותיך לידע וכדי שרשה אל נפשילקשר

 בעולמות גדולים תיקונים בהם לעשות מכוין אני הלימוד בזה טפי שאוציאהדבורים
 טאמין ואני יתיש ובוראי ליוצרי רוח נחת בזה לעשות כוונתי וכל הקדושיםהעליונים
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קנהששיהניצנץשער

 גדולים סודות בה רטוזים שאלמד הפשוט ומצוה דין שכל ואמתית שלימהבאמונה
 לעורר לאדם וראוי כו' נועם ויהי כו' יחוד לשם הקדושים העליונים כעולמותונוראים
 בזה"ל בקיצור לבד במחשבתו אף זו כוונה ולחשוב רגע בכל כמעט לימודו בעתעצמו

 ג"כ וכוונתי וב"ש ב"ה ובוראי ליוצרי רוח נחת לתת כדי זו הקדושה תורה לומדאני
 במחשבתו יחשוב הקצרה זו וכוונה ע"כ כתקונה מצותיה ולקיים הקדושה תורתולהשיג
 איזה אדם ילטוד ואם ופוסקים. גמרא טשניות לימודו בעת עצוטה בשמחה שעהבכל
 ה' גבורות עצומה בשמחה כמהשכתו יחשוב א' מאות או אחת תיבה מיתור נפלא-רש

 הקדושה. כחורתינו הנפלאה.חכמתו

 וטדרשים קבלה של הלימודכוונת
 מדרשים בלימוד נם המקובלים ספרי ושארי ותיקונים הזהר ס' של לימודוקודם

 גדולתו קצת להשיג כדי זה מדרש או קבלה או ספר ללמוד רוצה הריני בזה"ליכוין
 לקשר בכדי הקדושה תורתו מעלת גודל ולהשיג וב"ש ב"ה ובוראי יוצרי שלורומסתו

 ועיקר הקדושים העליונים בעולמות גדולים תיקונים בזה ולעשות שרשה אלנפשי
 ויהי כו' יחוד לשם גדול רוח נחת וב"ש ב"ה ובוראי ליוצרי לתת הלימור בזהכוונתי
 הבורא ונפלאזת נסים מעניני בהם ליטודו בעת ומדרשים זה"ק בלימוד וגם כו'.נועם
 כמחשבתו יכוין הקרושה מחורתינו בפסוקים נפלאים פירושים בהם בראותו אוית"ש

 הקדושה. בתורתו הנפלאה וחכמתו ה' בכורות עצומהבשמחה

 יראים ספרי לימודכוונת
 ספרי ללמוד רוצה הריני בזה"ל לימודו קודם יכוין יראים מפרי לימודקורם

 פצזתיז זמקיזם מעכזדתו אמה ושיא ב"ה הבורא יראת בלבי שיכנוס כדי ותוכחהמומר
 תיקונים ולעשות שורשה אל נפשי לקשר זה בלימוד וכוונתי ושמאל ימיןהקדושים
 ובוראי ליוצרי גדול רוח נחת זה בלימוד לתת כוונתי ועיקר העליונים בעולמותגדולים
 ע"כ. וגף נועם ויהי כו' יחוד לטם 1QW וכרוך הואכרוך

 בקצרה נפשי נקיטנא ארוכה בדרך הלימוד וכתנת הלימוד סדר התדעיאחרי
 טעיקרו השכיח אוטר שכחה לקם ללקט ויצאתי האוטר שיעורות ראשי קצרותבמלות
 יוכל לו וחסרון למעלה תומרו יזכר לא אשר בה שנתחדש דבר בשביל אלא נשניתולא

 לוטר לעולם לעד ממוכים שחרית תפלת אחר תיכף קצרה. בדרך המדר בזהלהמנות
 בפסוקי שיקרא לאדם ראוי זכירות הה' ואחר הקודמים. בפרקים שזכרתי זכירותהח'

 פסוקים ששה טהשכוע הראשון יום המדר ע"ז הארי"ל תקון ע"פ השבוע שלהפרשה
 פסוקים ה' נ' ביום להלן שמו"ת פסוקים ד' השני וכיום שמו"ת טהפרשההראשונים
 תהלתו כן שמו הוד"אי והי"ה כמנין כ"1 השבוע בימי חפמוקים ממפר והי' להלןשמו"ת
 דבר במועדו להקריב תשמרו אשר הימים במספר ישראל לבני לאות למשמרת והי'סי',
 והי' וסי' להלן שמו"ת פסוקים כ'ו יקרא הלילה חצות אחר ששי וכליל ביומויום
 בכתבי ואף יום, יום ילקטו אשר על משנח והיה יביאו אשר את והכינו הששיביום
 בחבורי יצאתי לא אני אך אלו פמוקים בקריאת עצומות כוונת נאמר שם ז"להאר"י
 ספר כסגלת כאתי הנה אך כו' אני מה כי סגולה ליחידי נכונות כוונות מכניףכנופי
 החילותי כאשר האריז*י כתבי דרך בפרישות להתנהג הרוצה כערכי אנוש עליקצוב
 פמוקים ו' קרא ויא שכח או נאנס ואם ז"ל האר"י וז"ל החבור בהקדמת לפניךתת
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 שיקרא צריך עתי יום לתקון אעפ"כ לתקע יכול ,מאינו מעצת הוא הרי א' בכםשמהת
 וכטצא העם ושל אתטול וטל פסוקים עשרה עתי בעם ויקרא אתמול קרא שיא מהאף
 לתיקיך רק הוא תה הצם ושל אתטול וטל פמוקים לסחר יקרא הטבוע סיסי אחרכיום
 האדם יתבזק ומזה עכ"פ לתקף יוכל ,טלא מעחת הוא אתמול קרא וטלא מה אךהעם
 בקריאת להזהר לאדם ראפ לכן הנ"ל מדר על עם בכל אלו פסוקים קריאת מעלתנודל

 יום ככל לקרות שיכול ככרי חומש אצלו מזומן יהי' כדרך הוא אס ואף אלופסוקים
 בזה. הערה ודי הנ"ל הפמוקיםמניין

 ואחר פרש"י עם חומש פרשה ילמוד הפרשה של הנ"ל הפמוקים קריאתואחר
 הפמוקים מנין השבוע אותה של בהפמורה דהיינו בנביאים יקרא חומש פ'ליסוד
 ז"ל, האר"י מכתבי יום בכל וכן ד' ב' וביום פמוקים ששה א' ביום דהיינו בתורהשקרא

 הסדר כפי זכתזבים נביאים בייסוד שיעור יקבע הפטזרה של הפמזקים קריאתואחר
 הלימודים כל על שיעור ילטוד וכתובים נביאים ליטוד ואחר היטיב באר לעילשפארתי
 שנתבאר הסדר כפי הכל מומר ומפרי ואגדה ומדרש קבלה ומומקים גמראמשניות
 הראשונה לילה בחצי המקובלים וספרי הזוהר ס' ילמוד שלא יזהר אך בעזיה,למעלה
 ובודאי בזה. להזהר צריך אין קודש שכת ובליל חצות אחר כלילה או ביוםרק

 האדם בליטוד הנאות מדר לטעלה ניכר שרישוטו אחר ראתה. לא עין אשר הצפוןהטוב ולכי הנצחיים ימים יאריכת יזכה הנ"ל הסדר קל והתמיסה הקדושה חורתינובלימוד
 הצריכים בדברים האדם את להזהיר זהורית של לשון מלקשור להוריע אנו צריכיןעדיין
 טצוה איזה בעשיית הן לעולם לעד שמחים א. יגלה. הקורא לעין המה ושלשהללמוד
 דהאי באמצעיתא ע"ב רמ"ד דף פקודי פ' הזה"ק וז"ל דוקא שמח אך והיית בלימודהן

 אתמנון ואלין וחימה אף רוחין תרין ונפקין מתפשטין מהכא כו' רוחא חד קיימאהיכלא
 עם"ם( הגירסא )כ"ה כי' ואתרצן באורייתא דלעי מאן על נזיפא רשמעי אנון כלעל
 מאף דהא דרבנן ממילי או דאורייתא מטילי דחייכאן אנון כל על וכן עלי' מקנאןולא

 דטשתדלין אנון נשא רבני עלייהו ושראן נפקי וכלחו רבכן וכמה אלף כמה נפקיוחימה
 יחדון ולא דיתעצבון כגין דטצוה בארחא ואזלי דמצוה כסילי רסשתדלי אובאורייתא

 טאד מה ע"כ עכ"ל. כו' טורא מן ונחית ישראל חבו כד סשה דחיל אלין ומתריןבה
 ח"ו. בטלים כדברים לימודו להפסיק שלא זהיר הוי ומאוד מאוד ב. בזה. לזהרצריך
 יתפסקון בטלין מלין על דאורייתא מלין דפסק סאן ע"א קם"ב דף שלח פ' זה"קוז"ל
 עונשו מבואר הקדושה בגטרא גם עכ"ל. עלמא, בההוא קיימא ודינים עלמא מהאיחיוהי

 להזהר האדם שצריך ביחוד ג. בזה. לזהר צריך ע"כ ר"ל רתמים נחלי אותושמאכילים
 דף פקודי פ' הזה"ק וז"ל בישא. מלה התפיה קודם או הליסוד קורם ח"ו יוציאשיא
 בישא סלה לאחדא ממנן דאנון אחרנין גרדינן כמה תליין בישא רוחא והאי ע"ברם"ג
 לחייהון ווי לון ווי קדישין מלין אפיק ולבתר מפומיה נש בר דאפיק טנופא טלהאו
 קדישא אתר ולספגם לשלטאה אחרנין גררינין לאלין דנרמי' נשא בני אנוןאלין
 ההיא נטלין ממאבין רוחין דאלין בגין ראתי לעלמא לון ווי עלמא בהאי לוןווי
 ונמלי מסאבי רוחי אלין אקדימו קרישא מלה לבתר נש בר אפיק וכד טסאכאמלה
 תשש וכביכול נש לבר לי' זכי ולא קדישא מלה לההיא ומסאבא ממאכא מלהההיא
 זו. כהערה ודי ומאוד מאוד זה בכל מאד האדם יזהר לכן עכ"ל. קדישאחילא

 כגמרא שנזכר מה זה זולת כי בלימודו סולו להשמיע לזהר צריך ומאור מאודמה
 תלמודו, בשעת קולו הטשםיע כל מכ"כ רם"ו סי' י"ר בש"ע והובא ע"א נ"ך דףרעירובין
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קכזשש4הניצנץשער

 כמבואר מאוד עצום בעה"ב ג"כ לפניו ופעולתו אתו שכרו הנה גם כו' בידוטתקיים
 שלה. וההיא בה ודביק באורייתא דאשתדי מאן וז"ל ע"א. ל"ט דף שמיני פ'_בזה"ק

 הכי דאורייתא בה קליה ארים אלא בלחישו לה לתיש ולא בפומי' אשתמעדאורייתא
 כיין בלמישו ולא דאורייתא רנה לארמא תקרא הומיות כראש דכתיב קלא לארמאבעי
 לדודי הולך עלמא מהאי יפוק כד קלא לארטא עתיד הוא שתיק דלא טכ כחמרהטוב

 ישנים שפתי דובב בירוי דימחי ישתכח ולא ולשמאלא לימינא יסטי דלאלמישרים
 האדם יזהר גם בזה. הערה ודי עכ"ל. אורייתא מרחשן שפוותיה עלמא בההואאפילו
 מזהיר והזה"ק רם"ג סי' י"ר בש"ע מבואר זה ודין הלכות ששונה כמי מלשמשטאוד
 שרפים אלין וז"ל ע"א רם"ו דף פקודי בפ' מבואר וענשו מקומות ככמה מאוד בזהנ"כ
 נש לכר דמזלזלי לאינון דאתי ובעלמא עיטא כהאי לאענשא דקיימי אינון ואליןכוי

 דמשתטשי אינון ולכל יקר ביה טנהגי ולא כאורייתא חדא מלה אפילו מניהדאוליפו
 סשפפים' בפרשת ג"כ ועי' עכ"ל דמאריהון יתודא ליחדא משנה מדרי שית דאקריבמאן

 זו. בהערה ודי ע"ב ה' דף תיקונים ובהקדטת ע"א קי"זרף

 ששיפרק
 טקוטזת. ככסה בזה"ק מבואר התורה חידושי שטחדש האדם מע-תגודל

 וז"ל_

 דבר טפומי' אתחדש דאורייתא דסלה שעתא בההיא תנן ע"ב. ד' דף בראשיתבהקדטת
 ועמרין לה ונשיק מלה לההיא נטיל וקב"ה דקב"ה קמי' ואתעתדת מלקא טלה ההיאנש
 קבלה של דברים )פ" דאתחדשא דחכסתא ומלה ומחקקין. גליפין עטרין בשבעיןלה

 כשכעין ושמא מתמן וטמא עימין הי דצדיק רישא על ויחבא מלקא התורה(ומודות
 טלה בההיא יוטין עתיק ארח שעתא בההיא כו' יומין עתיק לגבי ומליקת עלמיןאלף
 איף ושבעין פאה בתלת לה ואעטר מלה לההיא נפל מכלא קמי'וניחא

 עפריי
 0יה

 והוא יוטין עתיק קטי שלים קיומא קיימין רקיעין ואתעבידא ונחתא ומלקאתאמת

 שאך אלין וכל עלאה דחכמתא דרזין מתימין מחורשים שמים חדשים שמים לוןקרי
 ונחתין החיים ארצות ואתעכידו ומלקין קב"ה קטי קיימין דמחדשין דאורייתאמלין

 דאתחדש מלה טההיא הדשה ארץ כלא ואתעביר ואתחדש חד ארץ לגביופתעטרין
 רמ"ג דף ויחי בש' זה מענין ועוד עכ"ל. באורייתא. דמשתרלי אנון זכאין כו'דאורייתא

 תקון הוא כי בתורה שטחדש סח כל לכתום האדם על הוא גדול וחיוב עי"ש.ע"א
 לשכחה מועיל הוא וגם ז"ל. האר"י בכתבי כמבואר הקרושים העליונים בעולמותגדול
 זו. כהערהודי

 רח"ל הקונשגודל

 טסוררים עין ולכבוש יוכל מי במילין לעצור ח"ו האמת דרך על אינו חידושואם
 כי אמת של שאינו בפלפול יטיהם וסכלים טוב לא דרך על להתיצב האמתמדרך
 יזהר וע"כ ככ*ם. כזה"ק כמבואר מאוד עד גדול ועונשו אלה עושה הוא ה'תועבת
 דלאוו ההוא ת"ח ע"א. ה' דף בראשית מפר בהקדמת הזה"ק וז"ל מאוד. בזההאדם
 מלה ההיא יאות כדקא בורייהון על ידע דלא מילין והדש דאורייתא כרזיןאורחיה
 ודלג רבה דתהום נוקכא מגו שקר לשון תהפוכות איש מלה ההיא לגבי ונפיקמלקא
 נזקניה לגז טלה בההיא ואזיל לה ונטיל מיה יההזא יקכיא פרסי סאהתטש
 אלפי שיתא תהפוכות איש ההוא רקיע בההוא וטס תוהו דאקרי דשוא רקיע בהועביר
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 העבודה 1ש1רשיסודקפח

 בההוא ואתקיף זנונים אשת סיר נפקת קאים דשוא רקיע דהאי כיון חרא בזמנאפרמי
 אריש כו' בנין ורבבות אלפים כסה וקטית נפיקת ופתפן סי' ואשתהפ' דשוארקיע

 שמעתון ולא ידעחון דלא דאורייתא סלה מפומייכו תפקון דלא מנייכו כמטותאלתכריא
 רבני אוכלסין לקטלא חטאה יההוא נרטי תהון דלא כנין יאות כדקא רברבאמאלנא
 דף יתרו פ' וז"ל עכ"ל. לשזבן, רחמנא לשזכן רחמנא ואטרי כלהו פתחו למגנאנשא
 נש לכר ליה אית כמה כשרך. את לחטיא פיך את תתן אל פתח יצחק ר' ע"א.פ"ז

 יפיק ולא בהו ימעי דלא יאזדהרא לב"נ ליה אית כמה אורייתא פתגטי עללאזרהרא
 ידע דלא מה דאורייתא במלי דאמר סאן רכל סרכי' קביל ולא ידע דלא טהמאורייתא

 מני' לאתפרעה זמין וקב"ה תמונה וכל תפל לך תעשה לא כתיב עלי' מרביה קבילולא
 עכ"ל. כו'. לבר לה דדחיין לדוכתהא למיעל בעיא רנשטתיה כזטנא דאתיבעלמא

 בה ומחדשי באורייתא דמשתדלי אנון כל ע"כ קפ"ה רף בלק פיוז"ל
 איהו זכאה יאות. כדקא מלה אי כו' לי' למחמי אתו מתיבתא בני לגבי אכתובסיר חדושיי

 לההוא לי' ווי הוי אתרא סלה ואי מתיבתא. כני כל לי' מעטרין מנצצן קטרןכסה
 ואית משזבן. רחטנא לדינא לי' דעיילי עד עמודא גו וקאים לבר לי' דחייןכמופא
 עכ"ל. כו' לון דמלקיןאחרנין

 באורייתא חדושין שמחדש מי כמכאוב מכאוב יש אם וראו נא הכימו ורעייאחיי
 ובוסל תמונה וכל פסל לך תעשה לא נאמר שעליו נושא עוון ומה דאמת אליבאשלא
 מישראל ולרכבות לאלפים החייגה צאן את ראה רעה וביום יעצטו רעה ונורםמד"ת
 בזה. הערה ודי ח"ו. לאחרים ג"כ גדולה רעה שנורםח"ו

 אותם ולמדתם משה כתורת מפורש תורה הקטנים בנים את ללמד החיובגורל
 הכלא הוא כי הימנו למעלה אין רכם בית של חנוקת ליסוד וטעלת וגו' בניכםאת
 הנ"ל בטאמר וז"ל תינוקות. של ליסוד מעלת גודל בזה"ק הוא נוסף ועור חטא. בושאין
 ממנן אלפי תריסר על ממנין ואנון עזיזי"ה שכיניא"ל אנון דרום דלסטר ממכיןתרין

 ואלין עלטא לקיימא באוריתא דלעאן דתנוקת הכל ההוא על אתטנין ואלין כו'אחרנין
 לקייטא באוריתא תנוקת דאינון והכל הכל וכל לעילא לי' ומלקי הבל ההואנטלי
 קדישא בעטרא ואתעטר לעילא רוחא ההוא ומלקא חדא רוחא סני' אתעכידעלסא

 תדעי לא אם ע"ב קצ"ז רף כיק פ' וז"ל עכ"ל. כו' כלהו וכן דעלמא נטוראואתמנא
 לאתקפא לך צאי לך צאי בנך על לאגנא חילא ולאתקפא בגלותא גרמךלאתקפא

 בקיצור. עכ"ל כו' תורה דאולפי רכן רבית תנוקות אנון הצאןכעקבי

 ר"ל מת"ת בניו לה0עכיר העונשגודל

 העולם לקיום גרים הכלא תינוקוה וליסוד קריאת טוב רב מה ישראלועתה
 וז"ל מהם. לאחד מת"ת בניו להטעביר העונש מגודל אימה יהנה ולכך תכין ואזומלואו

 רקיעין ככל לאכרזא אתמנין אלין כז' מערב דלסטר סטכין תרין הנ-ל פקודי פ'הזה"ק
 טמנן הני כל נפקי כדין בה ילעון דלא לון ומלקין מאוריתא בנייהו דמעברי' אנוןלכל

 דין טעלמא אתאביד דקא לי' ווי מאוריתא ברי' אעבר דקא לפלני' ווי ואמריומכרזי
 עכ"ל. כו'. אחרנין ותרין תלחין כו' דאתי דעלטא טחולקא דאתיוטעלמא

 ראוי איך ג"ח כני ג"ח רחמנים כני רחמנים בשיעורה הנתונים ישראי בניאחינו
 בתינוקת אי קטנים היתומים על בעירו פקיחא בעינא משגיח איש להיות להשתדללאדם
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יט,טשי הניצוץ,,קער
 ואץ הש דל כי השנף תקות פתח האב בית פתח להם ואץ אב להם שישהקטמם
 ולברך להתפלל אף יודעים שאינם ולפעמים עטו לשנות מלטד להם להשכיר טשגתידו

 להם למצוא לב על שם איש ואין רואות שכך לעינים אוי המזון וברכת הנהניןברכת
 הוראות טורי להיות יכולים שהיו בעיר חנוקת שיש טצוא ולעת למחלתם. תרףטזור

 ולעשות ע-ז להשגיח ראוי ואיך נטורים. ע"ה נשארים טלטר להם שאין ומפאתבישראל
 לימוד של פיהם בהבל מלא עולם יקיים כי זה על תורה תלמוד של קרישאהברה
 ותכלית קץ אין ע"ז ומשגיח שמשתדל מי ובוודאי שנ"ל הזה"ק במאמרי כמבוארתורתם,
 בני לאותן הנ"ל טמאטר ג"כ סגולה מומר תוכחת שומעת אוזן זו. בהערה ודילשכרו
 וטחן בטשא אהב לעמוק שנים י"ז ובני ט'ז בני כשהם טת"ת בניהם שמעביריןארם
 אוי היצר מעשה בגדי יעשו אשר הבגדים ואלה ובזהב בכסף גבולו את לו ירחיבאדם
 שאובד חרפה ישבע אדטתז אובד הזה"ק של בהערה ודי כליסה לאותו אוי בושהיאותו
 ואין הנ"ל הקדוש בסאטרי מפורש כנ"ל נעוה*ב כלל חלק לו ואין עה"ב ואדטתעה"ז
 בזה. ודי יותר בהערהצורך

 תינוקת מלמדי מעלותגודל
 הקב"ה לפני התורה חביבה כמה וראה בא תנחום א"ר ע"ד דכ"ב ז"חז"ל
 וראה בא סכולם. יותר לאחרים תורה הטלמד' ודל העוה"ב לחיי האדם זוכהשבשבילה

 אשר רק בלעדי לך הראוים הרשעים אותם 'לך אשר סכל אקח אם בכאן כתיבטה
 יצחק דא*ר כפול ששכרם ולחנוקת לאחרים תורה המורים מאותם חוץ הנעריםאכלו
 עוליטיא לסחטי אתו הוי כד דאר"ש והיינו השכינה עם דירתו לחנוקת תורההמלמד
 חוץ הנערים אכלו אשר רק ואסר שכינתא אפי למחמי אזילנא אמר הוה רבבבי

 תדע העולם באותו אתי הלכו אשר האנשים וחלק תורה לנערים למדו אשרמאותם
 שר עם הצדיק לנשמת יש כך כל ליענש שראוים אע"פ לך אתנם ולא בהםשאחזיק
 באלו אחזיק לבדי אני לא אופר ועוד הרשעים על הטושל גיהנם של שיו שהואמדום
 בזה. הערה ודי עכ"ל. חלקם יקחו הם האבות שהם וטמרא אשכול ענראלא

 תורה לומדי ידי מחזיקי טעלתגודל

 וז"ל המפרים בכל וטפורמם נודע וכבר הקרושה בגמרא טקופות בהרבההובא

 יששכר והא תדיר ליששכר זבולן בברכאן אקדים אמאי ע"א. רם"ב ד' ויחי פ'הזה"ק
 אבוי בברכאן, זבולון לי' אקדים אמאי אתר בכל אקדים ואורייתא באורייתאאשתדלותיה

 לפומיה ויהב טפוסיי פתא דאפיק על זכי זבולון אלא לי', אקרים משה לי',אקדים
 דאוריתא למארי' דמעיד סאן אוליפנא מהכא בכרכאן לי' אקדים כך בגינידיששכר
 אתרא נש בר זכי דלא מה פתורי לתרי רזכי אלא עוד ולא ותתא מעילא ברכאןנטיל

 וז"ל עכ"ל. כו'. ראתי בעלטא חולקא לי' למהוי וזכי עלמא בהאי דיתברך לעותראזכי
 תומכי' מאן כו' מאושר ותומכיה בה לטחזיקים היא חיים עץ ע"ב נ.ג ד' מצורעפ'

 סהיטני לנביאי זכי ותומכיה דאוקמוה כטה ת"ח של לכיסן מלאי דממילין אנוןאלין
 עד טרישא דאוריתא תסכין אנון ת"ח של לכיסן טלאי דמטילין דאנון כו' טני'דיפקון
 מהימנא לנביאי דיתחזון לבנין וזכי ואתמך תליא בי' מהיטניתא וכל רגופאסיומא
קכ"י.
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 העבודה 1ש1רשיסודקל

 ר"ל העונש גודלולחיפך

 טלהחזיק בהרפו ת"ו לאחרים גם שנוהם חולה רעה ראה זה לעוסת זה אתוגם
 סאן ע"א קע"א ד' וישלח פ' הזה"ק .זז-לי, ובתקוני' בזה'ק כמבואר תורה לומדיידי
 לאתתקפא לכיסיה טלאי דאפיל טאן אשתכח ולא ליי דממיך טאן ולית באורייתאדלעי
 יוטא כל דאורייתא תוקפא ואתחלש ודרא דרא בכל משתכתא קא אור"תא דאעל

 אתתקף תייבא ומיטרא דסמכין טה על באוריתא דלעאן לאנון לון דלית בגיןויומא
 כדקא לאורייחא דאממיך טאן דלית דבגין דא תובא גרים כמה ת"ח ויוטא. יוטאבכל
 ממכין שנקראים עולטות יש הקדושים העליונים בעולטות )פ' תלשין ממכין אנוןיאות

 ונרטין כחם( תשש כביכול חלשין העולמות אותן ר"ל מסכין אנון וזה"שדאורייתא
 לי' דלית לההזא לאתתקפנא גורמים( תזרה יזמדי ידי טחזיקים שאינם אותם)ר"ל
 פתח הקליפות( עולטות שהם הקרטוני ונחש לם"ם )פי' עלייהו לקיימא ורגליןשוקין
 גחונך על וגו' הבהמה מכך אתה ארור זאת עשית כי הנחש אל אלהים ה' ויאמרואמר
 דקאים טה על לי' ולית רגלוי וקציצו דיליה מטכין דאתברו תלך גחונך על טאיתלך
 לקיימא ושוקין ממכין לי' יהבין אנון לאוריתא לי' לממכא בעאן לא ישראלכד

 בקצור. עכ"ל בהו.ולאתתקפא

 ישבע כי נבל על יתיר רגזא איחו כו' שכינתא ע"א ב' ד' בתקוניי בהקדמותוזעי
 איהו דלאו שמי' נבל בטמוני' נבל קטצן דאיהי.: כלחטי לחמו לכו בי' דאתטריחם
 עני איהו קטצן דהא נאספו עמים נדיבי עלייתו דאתמר דאבהן טזרעא איהו ולאנדיב
 בהקרמות וגם עכ"ל. כו' בידייהו מחזיק למהוי תורה לסארי טיבו עביר דלא בתרהדעת

 זו. בהערה ודי ע"א ח' דף וע"ש מעלתו. טגודלבראשית
 יכל גם לעצטו שגורם והרעה הפגם גודל יבין ולבבו ישמע הלא אוזןהנוטה

 התורה עוז תוקף ונסוע הולך ויום יום שבכל תורה לוטדי ידי מחזיק שאינוישראל
 נותן כי הקליפות של ברגליהם אשר היקום כל את שגורם טה גם טישראלוטשתכחת

 בכל טתגכרים רשעה ועושי בהו לאתתקפא ושוקין ממכין הקדמוני לנחש ותעצומותעוז
 העליונים בעולמות גדולים ופגטים כח תשוש שגורם כסיכול תשי ילדך צור ויוםיום

 והאיך הנ"ל הקרושים במאסרים שמבואר כפי לאחרים גם לעצמו רעה וגורםהקדושים
 האדמה על חי הוא אשר הימים כל האלה הדברים כל את לבו אל האדם ישיםלא

 לבניכם אותם והתנחלתם ובבא בזה מקום בכל לו קונות טעות תורה דברילהיות
 תשכילו ולמען הנ"ל הזה"ק כמאמר השכינה עליהם שתשרה ראויים בניו שיהיואחריכם

 שיעור למשכיל והערה הזעה כדי בזה ודי וספון הצפון מוב ברב לזכות תעשון אשראת
 המושיע. בעז"ה הלימוד שער והוא הניצוץ שער מליקידידות.

 בכל ללימוד הנאות סדר בעז"ה התאמץ מבוא דרך אחרי הנה ורעייאחיי
 הזה בשער ידעתי אשר למועד היה נכון עניניה כל תמו כאשר ויהיפרטיה
 שנפלו הטעות סיגי מכל בפרש"י הטהור שביל לתקן דברי לקיים ביפרק

 אך העתיד. ובנין שלמה ובנין העתיד וגבולי יהושע גבולי ביאור גםבדפוס
 להפקיע שלא בכדי החבור בסוף לבדנה אתהן נא אציגה בלבי אומרגמר
 ושם כזה גדול בהפסק מזו זו היום וסדר תפעה שערי ש5 השעריםאת

 אמן. לעד זכרו ויתעלה ית"ש המושיע בעז"ה נכון על הכלתמצאנה
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