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פתח דבר

כ"ק  של  עץ-החיים  קונטרס  את  לאור  מוציאים  הננו  לה'  והודיה  בשבח   
אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע עם ביאורים, סיכומים ומראי מקומות.

הקונטרס נכתב על-ידי אדמו"ר מוהרש"ב ונמסר אל תלמידי ישיבת 'תומכי 
תמימים' בליובאוויטש. 

מגמת הקונטרס היא לברר את מטרת הקמת הישיבה והחידוש שלה על פני 
הישיבות האחרות. 

של  השקפתה  את  המעיין  בפני  הרבי  פורש  הקונטרס  פרקי  ל"ג  לאורך 
החסידות אודות מצוות תלמוד תורה ואופן קיומה כראוי. המסר העיקרי הוא, 
שלימוד התורה כדבעי יכול להיות רק כאשר מפעמת בלב הלומד רוח של אהבת 
ה' ויראתו. לימוד שכזה מביא אל נפשו של הלומד את ברכת התורה, את אורה 

ואת הגנתה. 
מתוך כך, קובע אדמו"ר מוהרש"ב כי חובה הכרחית על כל המבקש ללמוד 
והיא  הנגלה  לתורת  כנשמה  שהיא  החסידות,  בתורת  לעסוק  לאמיתתה  תורה 

המפיחה בלימוד אהבה ויראה. 
זהו ייחודה של ישיבת 'תומכי תמימים', אשר בה לומדים כחלק מסדרי הלימוד 

גם את תורת הנגלה וגם את תורת החסידות.
הדרכות  של  בשורה  הישיבה  תלמידי  אל  הרבי  פונה  האחרונים  בפרקים 

מעשיות מפורטות בעניין סדרי הלימוד בנגלה ובחסידות. 
הוא  ובו  נ"ע,  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  מובא מכתב מאת  לקונטרס  כהקדמה 
מעלה מזיכרונותיו אודות מעמדם המרומם של בני תורה בדורות עברו, מעמד 
שהלך והתדרדר מאז. בכך הוא מסביר את הרקע שהביא לכתיבת הקונטרס על-

ידי אביו. 
זי"ע לשער ההקדמות  ויטאל  חיים  רבי  נוספה הקדמתו של  בסוף הקונטרס 
את  זירז  ואף  הקונטרס  בגוף  מדבריו  הביא  הרש"ב  שהרבי  האריז"ל,  מכתבי 
הקוראים לעיין בה, וכן שני מכתבים מאת אדמו"ר מוהרש"ב שתוכנם הוא מן 

העניין.

* * *



ספר זה יוצא לאור כחלק מסדרת 'המעיינות' שמגמתה ומטרתה היא - להביא 
המקור,  את  לפניהם  שימצאו  כזו  בצורה  רחבים  לחוגים  החסידות  תורת  את 
ויחד עם זאת ההגשה תהיה ללא  הם המעיינות עצמם, ללא שינוי או תוספת; 
נפשו  את  ולרוות  מהמעיינות,  ליהנות  מהלומד  למנוע  העשויים  המחסומים 

הצמאה לדברי אלוקים חיים.
בהתאם לכך, במהדורה זו פנים הקונטרס מפוסק ומחולק לפסקאות קצרות, 
המחבר  ודברי  פתוחים  ראשי-התיבות  במקומם,  מצוינים  המקומות  מראי  כל 

מבוארים בהרחבה כך שגם הקורא המתחיל יוכל להבינם. 
כתיבת הביאור והעריכה נעשו על-ידי ר' דב שי' ליברמן.

זכינו ועל קונטרס זה העיר כ"ק אדמו"ר זי"ע הערות, רובן מופיעות במהדורה 
זו בשולי הגיליון. הערות אלו צוינו בגופן שונה ונכתב בסופן שהן מאת כ"ק 

אדמו"ר.
ברצוננו להודות להרה"ח שניאור זלמן שי' גופין על עזרתו בהכנת הביאור.   

* * *

תודה מיוחדת נתונה להוצאת קה"ת על רשותם להדפיס את הקונטרס.

* * *

ויהי רצון שיתן ה' יתברך "לב לדעת ועינים לראות ואוזנים לשמוע" את דברי 
אלקים חיים שבתורת החסידות, ונזכה בקרוב לקיום היעוד "ולא ילמדו עוד איש 

את רעהו גו' כי כולם ידעו אותי", בקרוב ממש.

תורת חב"ד לבני הישיבות
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 סיכום תמציתי
של מבנה הקונטרס

בהיות שדברי הרבי הרש"ב משתלשלים מעניין לעניין ובנויים - כדרך מאמרי 
עוסק  שבהן  העיקריות  השאלות  לבירור  הנצרכות  שונות  מהקדמות   - חב"ד 
הקונטרס, אפשר שתימצא למעיין תועלת ב'מבט מלמעלה' המחבר עניין לעניין 

ומסייע להבחין בקשר העניינים ובאחדות המהלך. 

ראשית יש להבחין בין שני חלקים עיקריים:
א. כ פרקים ראשונים, שבהם בונה הרבי הרש"ב את הרעיון העקרוני שביקש 

להעביר ל'תמימים', חניכי ישיבתו הקדושה, בקונטרס זה. 
המעשיות  ההדרכות  את  הרש"ב  הרבי  מפרט  אחרונים, שבהם  פרקים  יג  ב. 
הפרקים  מתוכן  ונגזרות  ה'תמימים',  של  ה'  ועבודת  הלימוד  לסדר  הנוגעות 

הקודמים. 

בעוד מהלך פרקי החלק האחרון מגובש ופשוט יחסית, הנה מהלך פרקי החלק 
הראשון מורכב למדי, ובנוי כשכבה על גבי שכבה:

לאין,  היש  ביטול   - הקונטרס  של  העיקרי  הנושא  את  פותח  א:  פרק  א. 
אל  הוי'"  ורצון  ב"חפץ  העולמות  בבריאת  שמקורה  האלוקית  הצורה  המשכת 
בשם  הקבוע  הפסוק  לשון  היא  אחרת,  בלשון  הוי'".  ב"דבר  שנברא  החומר 
שעיקר  יתברר  יותר  )מאוחר  בעולמות  אור  ותורה  מצווה  נר  הארת  הקונטרס: 
הדיבור בקונטרס זה מיוחד להארת התורה בדווקא(. ככלות הכול, זה כל האדם 
וזו תכלית בריאת העולמות וירידת הנשמה אל הגוף, כמבואר בפנים הקונטרס 
בכמה מקומות. כדרכם של מאמרי חב"ד, הנושא העיקרי מפנה את מקומו מיד 
לאחר אזכורו לבירורי דברים המסייעים בהבנתו, והרבי הרש"ב אינו שב אליו 

אלא בפרק טו, כדלהלן.
עניינה של ספירת המלכות, המשולה ללילה,  פרקים ב-ד: מבארים את  ב. 
מונים את דרכי הארתה ואת המכשולים המונעים זאת. החשכות מכונה גם "סם 
המוות" ו"עץ הדעת", ומבואר שמקורה בגבורות קשות הצריכות להמתקה בחסדי 
זעיר–אנפין ובהארת אוא"ס המלובשת בו. באופן מוחשי יותר, מוסבר שמציאות 
החושך היא מצד קליפת נוגה, המעורבת טוב ורע ומכונה "מרה" וגם "מחלה", 
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לחול  מקודש  חייו  את  ולהוריד  בה  להיכשל  האדם  לב  את  מטה  ושיצר–הרע 
זו היא על–ידי לימוד התורה, הנמשכת  ומהיתר לאיסור. המתקתה של קליפה 
מרום מדרגות עולם האצילות )חכמה, כתר(, ונקראת "סם החיים" ו"עץ החיים". 
התורה מחברת עליונים ותחתונים )שלום בפמליא של מעלה ושלום בפמליא של 

מטה( ונותנת עוז לנפש האלוקית ומנגד תושייה לנפש הבהמית.
ג. פרקים ה-טו: מקשה כיצד תוכל התורה לתקן ולהאיר, כאשר אמרו חכמים 

שבה עצמה יש בחינה של "סם המוות". 
שהיא  המלכות,  ספירת  אודות  הקדוש  הזוהר  דברי  מוצגים  ו-י  בפרקים 
ספירה  על  זאת  לומר  ייתכן  כיצד  קושיה:  ומועלית  דמותא",  "אתר  בבחינת 
יחודא  מדרגת  שבין  היחס  נידון  אלו  פרקים  לאורך  האצילות.  מעולם  קדושה 
תתאה, שהיא מדרגתם של רוב ככול בני הדורות האחרונים, ובין מדרגת יחודא 
להיות  התחתון  הייחוד  זקוק  ולעולם  זו,  בלא  לזו  אפשר  שאי  מבואר  עילאה. 
קשור ויונק מן הייחוד העליון. כך גם בעניינה של ספירת המלכות, שעם היותה 
ספירה קדושה היא זקוקה להיות קשורה ומיוחדת תמיד בזעיר–אנפין )"בעלה"(, 
ולא - תגבר עליה מציאות היש המתהווה מתוכה ותטה את השפע העובר דרכה 

אל החיצונים האורבים לו בעולמות נמוכים יותר. 
קושייתו  את  כה  עד  הנאמר  לפי  ומיישב  הרש"ב  הרבי  שב  יא-יב  בפרקים 
הראשונה בדבר מציאות סם המוות בתורה, ובא אל הוראתו העיקרית הנוגעת 
למעשה - לימוד התורה אי–אפשר לו שיהיה 'סתם', בלא כוונה פנימית לקשר 
נפשו וליחדה בה', שכן באופן כזה אינו עולה למעלה ואינו מציל את הלומד 
בלבד  זו  שלא  מדגיש  הוא  עוד  והמרירות.  החושך  המוות,  ההתגשמות,  מפני 
שלימוד 'סתם' אינו מעלה, אלא שבהכרח הוא אף יורד. הלומד בדרך זו נעשה 

יש גדול, ואינו מכוון לאמיתת התורה לא בסברה ולא להלכה. 
"עץ  התורה בשם  קריאת  עניין  הרבי הרש"ב שעיקר  יג-טו מבאר  בפרקים 
מבחלק  יותר  האלוקי  האור  בה  שנרגש  התורה,  לפנימיות  ביחס  מכוון  חיים" 
הנגלה שבתורה, ומתוך כך האוחז בה בא לידי אהבה ויראה ולומד לשמה. אמנם, 
עיקר זמן הלימוד מוקדש לתורת הנגלה, אך המתרשל בלימוד פנימיות התורה 
מתחייב בנפשו והממאן וכופר במעלתו מדבק נפשו באתר דמותא. בנוסף, היחס 
בין שני חלקי התורה הוא כנשמה וגוף, ולימוד הפנימיות מחיה ממילא את לימוד 
הנגלה ומונע את נפילתו. בפרק זה נשלם ביאור הפסוק "כי נר מצוה ותורה אור 
חיים מלבד  דרך  "איזהו  הוקשה  א  בפרק  אם  מוסר", שכן  תוכחות  חיים  ודרך 
התורה והמצווה האמורים קודם", הנה כעת מבואר כי פנימיות התורה היא היא 

אותה "דרך חיים" - שעל ידה נמשכים אל העולם "נר מצוה ותורה אור". 
ד. פרקים טז-כ: מבאר עניינן של אהבה ויראה וכיצד כל אחד ואחד שייך להן 
ומסוגל - וממילא גם מחויב - להשיגן. מבאר כמה בחינות של אהבה ושל יראה. 
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ה. פרקים כא-כו: הרבי הרש"ב מודיע ל'תמימים' את מטרת ייסוד הישיבה, 
הנרצה  הלימוד  סדר  את  ומבאר  לבחורים,  הדא"ח  לימוד  את  להנחיל  שהיא 

במקצוע זה. 
ו. פרקים כז-לב: הרבי הרש"ב מבאר את סדר הלימוד הנרצה בנגלה דאורייתא, 
מתוך ביטול אל התורה והבנה אמיתית ולא מתוך ישות וגאווה המובילים לטעות 

בהבנה ולשגגת הוראה. 
ז. פרק לג: סיום דברי הקונטרס בחיזוק ה'תמימים' בלימוד קונטרס התפילה 

ובעבודת התפילה לפי המבואר בו.
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מכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע

ב"ה

... והנני מוסר בזה על יד מערכת "אוצר החסידים" את הקונטרסים של 
הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הידועים בשם "קונטרס עץ 
החיים" ו"קונטרס העבודה", להדפיסם ולהפיצם, ובתור מבוא לקונטרס עץ 

החיים מצורף בזה מכתב משנת תרצ"ב.

האחדות  בשנים  המצב  את  הדרושה,  באריכות  לתאר,  גרמא  הזמן  אין 
שעברו מעת שפרסם הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק את קונטרס התפילה ואחר כך 
את הקונטרס 'ומעין מבית ה'', עד כותבו את הקונטרס עץ החיים וקונטרס 
להופעת  הסיבות שגרמו  על  בהיר  אור  היה מפיץ  זה  תיאור  העבודה, אשר 
הקונטרסים האלו בזמן ההוא, ותקוותי אשר גם זה יתפרסם, כי עת לכל חפץ.

והנה דברי צדיקים חיים וקיימים לעד, וכל האמור בקונטרסים הנ"ל תורת 
חיים היא והוראה בחיים לכל בני ישראל ובפרט לתלמידי כל הישיבות, ד׳ 

עליהם יחיו.

כבר מלתי אמורה זה כמה פעמים אשר הפתגם "אמעריקע איז ַאנדערש" 
]=אמריקה היא אחרת[ - בלימוד זכות על עצמו בענייני תורה, מצוות ויראת 
ובפרט  זו  במדינה  להנוער אשר  בנוגע  ובייחוד  הוא.  מוחלט  - שקר  שמים 
בנוגע לתלמידי וחניכי הישיבות - הרי פה, כמו בכל מקום, לבם ער לכל הגה 

ומילה היוצאת מן הלב בהתעוררות של יראת שמים וחיזוק התורה והדת.

יש שמטעים את עצמם לאמור: בכדי לקרב את הנוער לתורה ומצווה עלינו 
להרבות עליו בתהילות ותשבחות ולהיזהר מדברי מוסר, אזהרות ותביעות. 
אבל האמת כי נהפוך הוא. השומע מרגיש כי מדברים אליו בשפתי חלקות 
ודברי חנופה, ולא בדרך השקר זו יקרבו אותם לתורתנו תורת אמת ומצוות 

ד׳ אלהים אמת.

ימים יבואו ודור הצעיר יבוא בתביעה נפשיית אל כל מנהיגיו ובפרט אל 
מנהלי הישיבות וראשיהם, לאמור:

מּפני מה לא הוכחתם אותנו על דרכנו.
מּפני מה לא אמרתם לנו את האמת, 
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אמיתה של תורת אלקים חיים, במילואה.
מּפני מה לא הוריתם לנו את דרך החיים בחיים היום יומיים, לאמור:
איך עלינו להתפלל בכל יום לפני אבינו מלך מלכי המלכים הקב"ה.

איך עלינו ללמוד את תורתו, 
וכמצווה עלינו "באימה ביראה ברתת ובזיעה".

איך עלינו לקיים מצוותיו, 
וכמצווה עלינו "בשמחה ובטוב לבב", אשר עבודה גדולה היא1.

ומה נאמר ובמה נצטדק ביום ההוא?

ובפרט  עבודתנו  את  לסדר  בייחוד,  הישיבות  הנהלות  ועל  כולנו,  עלינו 
להתאים את תכנית לימודי הישיבות והנהגותיהם באופן שיהיו הישיבות לא 
רק מקום שם מלמדים מלאכה נקייה איך להיות למדן, רב, ר"מ וכיוצא באלה, 
אלא שתהי הישיבה בית חינוך אשר שם מחנכים את התלמיד להיות יהודי 
בו  אשר  יכירו  רואיו  וכל  ובתורתו,  )תפילה(  בנשמתו  )מצוות(  בגופו  שלם 

נתקשרו כל התלת דרגין "ישראל אורייתא קוב"ה, וכולהון גליא וסתים"...

הדורש שלומם ומברכם

יוסף יצחק

1. רמב"ם סוף הל' לולב. ]הערת כ"ק אדמו"ר[

החיים עץ אקונטרס
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קצת אצל בה  לחתוך  קרדום  נעשית התורה אשר  הרבים  בעוונותינו זה  בזמננו  ובפרט 
ראשי מכלל להיות וגם  יתרות, והס ּפ ק וֹ ת  פרס לקבל מנת  על עסקם  אשר  תורה  ◌ָ◌ְ◌ַבעלי
לאנשי במעשיהם ודומים  הארץ , בכל  נודף  וריחם  שמם  להיות  סנהדראות  ודייני ישיבות
אחר שאומר  מה  הוא  מעשיהם  סיבת  ועיקר  בשמים  וראשו מגדל  הבונים  הפלגה  דור 
בראשית פרשת  הזוהר בספר ככתוב  ד ), יא  (בראשית שם " לנו "ונעשה  הכתוב  כך 
ד ) ב (בראשית  והארץ " השמים  תולדות "אלה  פסוק על  לשונו וזה  ב ) כה , (זח "א 

מינים הג ' ומן  רב בערב  יש  מינים  דעליה1שחמישה  גיבורים  כת  הנקרא  הוא מהם 
דאלין מסטרא  "ואינון ד ), ו (בראשית השם " אנשי מעולם  אשר הג בּ רים "המה  ֹ◌ִאתמר 
ובתי כנסיות  בתי בבניין  שם ' לנו  ונעשה  וגו ' ומגדל  עיר  לנו נבנה  'הבה  בהון דאתמר 
[שם ]" לון  למעבד  אלא  לשמה , לא  רישיה  על ועטרה  תורה  ספר  בהון  ושוויין  מדרשות
בתורה העוסק  "כל  ז): לה : רבה  ויקרא  (ראה  בגמרא אמרו הזאת הכת על  והנה כו'.

העולם ". לאוויר  יצא  ולא  פניו על שלייתו שנהפכה  לו נוח  לשמה  שלא 

(*   ["  " ]

.136 ' ,  " "   "    .1
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קצת אצל בה  לחתוך  קרדום  נעשית התורה אשר  הרבים  בעוונותינו זה  בזמננו  ובפרט 
ראשי מכלל להיות וגם  יתרות, והס ּפ ק וֹ ת  פרס לקבל מנת  על עסקם  אשר  תורה  ◌ָ◌ְ◌ַבעלי
לאנשי במעשיהם ודומים  הארץ , בכל  נודף  וריחם  שמם  להיות  סנהדראות  ודייני ישיבות
אחר שאומר  מה  הוא  מעשיהם  סיבת  ועיקר  בשמים  וראשו מגדל  הבונים  הפלגה  דור 
בראשית פרשת  הזוהר בספר ככתוב  ד ), יא  (בראשית שם " לנו "ונעשה  הכתוב  כך 
ד ) ב (בראשית  והארץ " השמים  תולדות "אלה  פסוק על  לשונו וזה  ב ) כה , (זח "א 

מינים הג ' ומן  רב בערב  יש  מינים  דעליה1שחמישה  גיבורים  כת  הנקרא  הוא מהם 
דאלין מסטרא  "ואינון ד ), ו (בראשית השם " אנשי מעולם  אשר הג בּ רים "המה  ֹ◌ִאתמר 
ובתי כנסיות  בתי בבניין  שם ' לנו  ונעשה  וגו ' ומגדל  עיר  לנו נבנה  'הבה  בהון דאתמר 
[שם ]" לון  למעבד  אלא  לשמה , לא  רישיה  על ועטרה  תורה  ספר  בהון  ושוויין  מדרשות
בתורה העוסק  "כל  ז): לה : רבה  ויקרא  (ראה  בגמרא אמרו הזאת הכת על  והנה כו'.

העולם ". לאוויר  יצא  ולא  פניו על שלייתו שנהפכה  לו נוח  לשמה  שלא 

(*   ["  " ]
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"  "   "  "    . "  "    
:" "

גלות בבחינת היא  והתורה בתורתו  מתלבשת דנוגה הקליפה  שמצד  פנייה  אותה  ואזי
עדיין נפשו נטהרה  לא  אם  שכן וכל  כו ', תשובה  שיעשה עד  שעה  לפי הקליפה  בתוך 
האלו הצואים  הלבושים  אשר רעות, ובמחשבות נעורים  בחטאת  מלוכלכים  ונפשו וגופו 
זה כל  על ־ ידי אשר  ליצלן , רחמנא  הקליפות  בעמקי אותה  ומורידים  בתורתו מתלבשים 
הנ"ל לבושים  עצם  מצד  הן  רחמנא ־ליצלן, דמותא  סמא  בבחינת  היא  תורתו  כי ודאי  הנה 

חוגרת דכאשרשהתורה הישות , מצד  והן  הקליפות, בתוך  בגלות והיא  מאוד , עב  שק 
גדול יש  נעשה  הנ "ל , הצואים  בלבושים  ובפרט כנ"ל, פנייה  איזה  לשם הוא  התורה  עסק 
מאוד ומתגשם  ומתעבה  ביותר  הרוח  וגסות בגאווה  שלו התורה  עסק  על ־ ידי מאד 
שבאפשרו (מה  בני־ אדם  בתענוגי להתענג כן  גם  אותו  המביאה  היא  (כי וגופו בנפשו

עצמו ). בעיני שחשוב  ומצד הישות , מצד  להשיג)

דקדושה וחכמה  בביטול , להיות שצריך  התורה , לימוד  עניין  מאמיתית ההפך  והוא 
דבקדושה דלעומת ־זה  לחכמה  דקדושה  חכמה בין ההפרש  וכידוע  הביטול , היא  עיקרה 
חכם שהוא  מי  וכל  ז), טז (שמות  כו ' מה " "ונחנו  וכמו  ביטול  בחינת  היא  החכמה  בחינת
דלעומת וחכמה  כו', כלא  יותר  הוא  הרי יותר  הקרוב  דכל  יותר, בטל  הוא  הרי יותר גדול 
בחינת היה דיתרו אחר  במקום  שכתוב  וכמו מדין  כהן עניין והוא  יש , בחינת  הוא  זה 
וריב , מדון לשון  הוא  ומדין  כו', ידו על  ונתתקן  - דמשה זה לעומת - דקליפה  חכמה 

אחר . במקום  ומבואר  כידוע  כו ' הישות על ־ידי שנעשה  פירוד  בחינת 

בתכלית, ביטול בבחינת  להיות צריך  יתברך , חכמתו בחינת  בתורה , העוסק  כן  ואם 
נקנית והיא  כו ' יתברך  חכמתו להיותה  הביטול  בו  לפעול  צריך  התורה  לימוד דעצם 
וזה ה ). ו : (אבות חכמים " "שנו  דפרק  במשנה  שכתוב  כמו כו', תענוג  ומיעוט  בפרישות
שאור מפני והיינו לגמרי , ההפך  הוא  התורה  עסק  על־ ידי  ודבר יש בבחינת  שנעשה 
הרי בהם  גלות  בבחינת והיא  צואים  בהלבושים  מאוד  ונסתתר  נתעלם  שבה  הקדושה 
"כל וזהו  כו '. דקדושה  החכמה  אור  אמיתית  כמו  לא  כו', דמותא  סמא  בבחינת לו הוא 
בלא תורה  כשלומד והיינו  ב ), קט , (יבמות לו" אין  תורה  אפילו תורה  אלא  לו אין האומר 
(שבת "מפנין " פרק רש"י שכתב  כמו  גמילות־ חסדים , בכלל  תפילה  (דעיון ויראה  אהבה 
אינם וממילא  כו ', תורה  זו  שאין לו, אין תורה  גם  אז  - שייכי )) בהני הני ד"ה  ב  קכז,
"'וה ' דוד : גבי  שכתוב  וכמו  לאמיתתה . ההלכה  לכוון התורה  אור  לאמיתית  כן גם  באים 
שההלכה דזה  ב). צג, סנהדרין יח ; טז  א ' (שמואל  מקום " בכל כמותו שהלכה  - עמו'
שמתוך הלל בית וכמו  לאלקות , בטל  כשהוא  דווקא  וזהו עמו , שהוי' מפני הוא  כמותו
הם הרי שלהם הביטול  דמפני ב ). יג, (עירובין  כמותן  הלכה  קבעו היו ועלובין שנוחין
בחכמת הכוונה  אמיתית לכוון  כן גם  הוא  וכן  האמיתית . ההלכה  אור  בהם  שיאיר  כלים 
(ומאוד שהוא . כמו  האמת  בו שיאיר  כלי  הוא  אז דווקא  בטל  כשהוא  כן  גם  שזהו  התורה ,

החיים עץ טקונטרס

תור למדו  אשר  לקבלם ) (המבקשים  הבאים  מהבחורים  באיזה לראות  נפשי  הרבהקצה  ה 
לא והתורה  ממש, פשוטים  מלאכה בעלי  כמו המה  נפשם  ובהרגש ובמראיהם  ובתבניתם 
שלימודם מפני וזהו דקות. איזה  בהם  נראה  להיות  וכלל כלל  עליהם מרוחה  האצילה 
ומטיפים דרשנים  שיהיו בכדי  או ההספקה  (בשביל  ממש גשמיית  מלאכה  כמו  אצלם  הוא
כזה ללימוד  וכי  כו '. נקיים  אינם  כן גם  ובוודאי כו'. בזה  אלקי עניין  הרגש שום  בלי כו')

האמת. אל  יכוונו  כאלו לומדים  וכי  ייקרא , תורה 
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תור למדו  אשר  לקבלם ) (המבקשים  הבאים  מהבחורים  באיזה לראות  נפשי  הרבהקצה  ה 
לא והתורה  ממש, פשוטים  מלאכה בעלי  כמו המה  נפשם  ובהרגש ובמראיהם  ובתבניתם 
שלימודם מפני וזהו דקות. איזה  בהם  נראה  להיות  וכלל כלל  עליהם מרוחה  האצילה 
ומטיפים דרשנים  שיהיו בכדי  או ההספקה  (בשביל  ממש גשמיית  מלאכה  כמו  אצלם  הוא
כזה ללימוד  וכי  כו '. נקיים  אינם  כן גם  ובוודאי כו'. בזה  אלקי עניין  הרגש שום  בלי כו')

האמת. אל  יכוונו  כאלו לומדים  וכי  ייקרא , תורה 
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 קונטרס
עץ החיים

מלוקט ומיוסד על פי דברי כ"ק אבותינו רבותינו הק' זצוקללה"ה נ"ע זי"ע
)ניתן לתלמידי "תומכי-תמימים" יחיו בחודש מנחם אב תרס"ד(
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הפרקים  תוכן 
פרקיםמפתח  ל"ג ובו  החיים  עץ קונטרס 
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הפרקים  תוכן 
פרקיםמפתח  ל"ג ובו  החיים  עץ קונטרס 
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החיים  עץ קונטרס
זי"ע  נבג"מ זצוקללה "ה  הק' אבותינו כ"ק דברי פי על  ומיוסד מלוקט 

תרס"ד) אב מנחם  בחודש יחיו "תומכי־תמימים " לתלמידי (ניתן

א 
מוסר" תוכחות  חיים  ודרך אור ותורה מצוה נר כג)"כי ו  וצריך (משלי  .

והמצווה  התורה מלבד חיים דרך איזהו  חיים", "ודרך  עניין מהו להבין
קודם. האמורים

              
            :   ,
                " "
    ,            ?

?"   "   "  

בתחילתו בשל"ה פירש לאור והתורה לנר  המצווה שהמשיל מה והנה
דרך  ועל  גדולה. מדורה הוא ואור נר , נקרא  שזה יחידי, נר היינו נר  דפירוש

בסוטה ז"ל  רבותינו אמרו  א)זה מצוה (כא, נר  'כי יוסי: בר' מנחם ר ' "דרש :
אור' המצווה ותורה את באור . התורה ואת  בנר  המצווה את הכתוב תלה

אלא מגנה אינה מצווה אף שעה, לפי אלא מגנה אינה נר  מה לך : לומר בנר ,
מגנה  תורה אף לעולם, מגן אור  מה לך: לומר באור, התורה ואת שעה; לפי

כו'. לעולם"

:  
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החיים  עץ קונטרס
זי"ע  נבג"מ זצוקללה "ה  הק' אבותינו כ"ק דברי פי על  ומיוסד מלוקט 

תרס"ד) אב מנחם  בחודש יחיו "תומכי־תמימים " לתלמידי (ניתן

א 
מוסר" תוכחות  חיים  ודרך אור ותורה מצוה נר כג)"כי ו  וצריך (משלי  .

והמצווה  התורה מלבד חיים דרך איזהו  חיים", "ודרך  עניין מהו להבין
קודם. האמורים

              
            :   ,
                " "
    ,            ?

?"   "   "  

בתחילתו בשל"ה פירש לאור והתורה לנר  המצווה שהמשיל מה והנה
דרך  ועל  גדולה. מדורה הוא ואור נר , נקרא  שזה יחידי, נר היינו נר  דפירוש

בסוטה ז"ל  רבותינו אמרו  א)זה מצוה (כא, נר  'כי יוסי: בר' מנחם ר ' "דרש :
אור' המצווה ותורה את באור . התורה ואת  בנר  המצווה את הכתוב תלה

אלא מגנה אינה מצווה אף שעה, לפי אלא מגנה אינה נר  מה לך : לומר בנר ,
מגנה  תורה אף לעולם, מגן אור  מה לך: לומר באור, התורה ואת שעה; לפי

כו'. לעולם"

:  
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קונטרס עץ החיים
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תחילה  להקדים יש זה עשה"1ולהבין ה' חפץ אשר  "כל כתיב שפעם מה
ו) קלה הוי'(תהלים  "בדבר  כתיב ופעם ה', ורצון חפץ מבחינת  היא  שההתהוות  ,
נעשו" ו)שמים לג העולם"(שם  נברא מאמרות "בעשרה וכמאמר  א), ה: ,(אבות 

לבד. ורצון בחפץ נברא  ולא  ודיבור מאמר  שהיה

              
  ") "'    "     ' ,("  

") "  "     ' " ,"    
 ?(" 

עצם  הוא שהחומר וצורה, חומר  יש דבר  שלכל נודע הנה כי הוא והעניין
ותמונת  ציור  הוא  וצורה בכלל, הארץ או בכלל  השמים כמו בכלל, הדבר  גוף

כו'. במראה הציור  וכן כדורי, הוא  שהשמים מה כמו הדבר,

'    '" :" " "  "     
"     (א י,  (ברכות     ,  , .

         מצייר   צורת)     
 ,         .("     " : 
  " :         

"       (ו יח  (ירמיה   ,    .
                , 
    ,    , .         
        ,       
      .     

  "     ,    ,"
.      

נתהווה  אור" "יהי שבמאמר  מאמרות, ובעשרה ה' בדבר נברא החומר  והנה
אופן  אבל ליש, מאין הרקיע נתהווה רקיע" "יהי במאמר וכן ליש, מאין האור

ה' בחפץ נעשה הוא  ובצלמו  בדמותו הרקיע גילוי צורת  לכלל בא שלא ,
עשה" ה' חפץ אשר "כל  שכתוב וזהו  מאמר , או  ציור בדיבור  בחינת  דהיינו 

שלמטה בנבראים ונברא נברא  כו'.כל ה' חפץ מבחינת שזהו 

  .         
           "'  " 

.1   -          [" "  ]

החיים עץ קונטרס ב 
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"כיוון  שם שכתוב ממה מבואר וכן היום, אור  היינו דאור  משמע זה ולפי
- בשל"ה שכתב כמו  ולא רש"י, בפירוש שם ועיין כו ', השחר " עמוד  שעלה

גדולה.מדורה ממדורה גם עדיף היום דאור 
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שאלות:
אור". ותורה מצוה "נר על נוסף חיים ", "ודרך עניין מה

התורה. לאור המצווה נר בין  ההפרש מה



23אקונטרס עץ החיים החיים עץ ג קונטרס

תחילה  להקדים יש זה עשה"1ולהבין ה' חפץ אשר  "כל כתיב שפעם מה
ו) קלה הוי'(תהלים  "בדבר  כתיב ופעם ה', ורצון חפץ מבחינת  היא  שההתהוות  ,
נעשו" ו)שמים לג העולם"(שם  נברא מאמרות "בעשרה וכמאמר  א), ה: ,(אבות 

לבד. ורצון בחפץ נברא  ולא  ודיבור מאמר  שהיה

              
  ") "'    "     ' ,("  

") "  "     ' " ,"    
 ?(" 

עצם  הוא שהחומר וצורה, חומר  יש דבר  שלכל נודע הנה כי הוא והעניין
ותמונת  ציור  הוא  וצורה בכלל, הארץ או בכלל  השמים כמו בכלל, הדבר  גוף

כו'. במראה הציור  וכן כדורי, הוא  שהשמים מה כמו הדבר,

'    '" :" " "  "     
"     (א י,  (ברכות     ,  , .

         מצייר   צורת)     
 ,         .("     " : 
  " :         

"       (ו יח  (ירמיה   ,    .
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  "     ,    ,"
.      

נתהווה  אור" "יהי שבמאמר  מאמרות, ובעשרה ה' בדבר נברא החומר  והנה
אופן  אבל ליש, מאין הרקיע נתהווה רקיע" "יהי במאמר וכן ליש, מאין האור

ה' בחפץ נעשה הוא  ובצלמו  בדמותו הרקיע גילוי צורת  לכלל בא שלא ,
עשה" ה' חפץ אשר "כל  שכתוב וזהו  מאמר , או  ציור בדיבור  בחינת  דהיינו 

שלמטה בנבראים ונברא נברא  כו'.כל ה' חפץ מבחינת שזהו 
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בהגה"ה) לה, :(פרק
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 כח בחינת והוא ספירות , העשר  מכל  שלמעלה בחכמה דווקא  אמנם
אי  אור  שורה שבחכמה כו'.מ"ה, ברוך ־הוא ן־סוף

 חכמה  מ"ה כח         ,
"  " :         ,      שמות)

ז)  טז         .      
.    ,     ,

"מי  כו', המידה קו דקרדוניתא, בוצינא  בחינת הוא למעלה החכמה ושורש
כו' מים" בשעלו יב)2מדד מ  ומה (ישעיהו איך המדידה נעשה החכמה ידי שעל ,

כו'. ה' ורצון חפץ בחינת כפי ונברא  נברא כל  יהיה
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 (ב פרק והאמונה, היחוד שער .(וראה
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עשית " בחכמה "כּ לּ ם שכתוב: מה כן גם כד)וזהו  קד ,(תהלים  ◌ָ◌

         "   ,      
    , 

יצר  "אשר  וכמו חכמה, מבחינת שהוא הדבר  ציור בבחינת כן גם דהיינו 
בחינת  ידי על הוא  ורצון חפץ בחינת דהמשכת והיינו  בחכמה", האדם את 

כו'. חכמה

       ־        
 .   ,      ,

.  ,'  ,       

בנב  ממש פעולה נעשה יהיה ה' ורצון חפץ שמבחינת בכדי ראים,כי
ידי  על  הוא  כו ', ובצלמם בדמותם שחלוקים דווקא התחלקות ובבחינת

כו'. חכמה בבחינת  הרצון בחינת  התלבשות
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 כח בחינת והוא ספירות , העשר  מכל  שלמעלה בחכמה דווקא  אמנם
אי  אור  שורה שבחכמה כו'.מ"ה, ברוך ־הוא ן־סוף

 חכמה  מ"ה כח         ,
"  " :         ,      שמות)

ז)  טז         .      
.    ,     ,

"מי  כו', המידה קו דקרדוניתא, בוצינא  בחינת הוא למעלה החכמה ושורש
כו' מים" בשעלו יב)2מדד מ  ומה (ישעיהו איך המדידה נעשה החכמה ידי שעל ,

כו'. ה' ורצון חפץ בחינת כפי ונברא  נברא כל  יהיה

          :' ' "    .2
    ,'      ־           

     "        " ) ' 
    ,"    "    ,    ,('    
             ,  
     ...'            ,'   
,                   

            ,    
   ,               
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הוי', בדבר החומר בריאת
בחכמה. המתלבש הוי' ורצון  מחפץ הצורה המשכת

ורצונו ה' בחפץ הכול  נברא ולא  ודבור במאמר החומר  שנברא  מה והנה
במציאות  בטל העולם שהיה רק ליש מאין גילוי היה לא  שאז מפני הוא בלבד ,
במציאות, שבטלים בכלל, דאתכסיא  עלמין וכמו  האצילות  עולם (כמו  ממש

נ  בבחינת  היו  חכמה ולא  מבחינת  מקבל  שהיה לפי כו') דאתגליא דעלמין בראים
חד" וחיוהי "איהו  ביטול , בחינת  ב)שהוא מז: עץ־חיים  ב; ג, תיקוני־זוהר ,(ראה

     , '    ־      
             , '  
      .        

 אצילות"         אצלו, .      ,"
       ,""         
   " :    ־    
  ,       "      ,
."        "      
 , '     ־      , 
              
    :   '      

.( ) 

ונבראו " צוה הוא "כי ה', דבר על ־ידי הוא היש גילוי עיקר  קמחרק (תהלים 

במי ה) שייך  הציווי דעניין לבאר (יש המלך, מצוות מלשון "צוה" פירוש ,
שלטון" מלך דבר  "באשר עניין הוא  כן וכמו ושליטה ממשלה לו ויש שמתנשא

ד) ח עליון (קהלת הדיבור בחינת  הוא למעלה והדוגמא אומר , וגוזר  שמצווה ,
מלכות ) דבחינת

החיים עץ קונטרס ו

,"  "  " " ,    
    "        
  ,        
          " :

"(א טו, ח "א  (זוהר       ,       , .
      "    , 
             . 
   ־      ,"   )
    "    ,  ־   

.( "  ,"

בעץ־חיים שכתוב מה יובן יג)ובזה פרק הכללים , הוא(שער ואמא אבא דייחוד 
העולמות  חיות שהרי מובן, אינו דלכאורה תמיד , העולמות  להחיות כדי תדירי

ואמא ? דאבא תדירי הייחוד  לזה נצרך ומה ה' דבר  ידי על הוא 

    ,  '   ־    
   ־     , אבא אמא  

?  

"כּ לּ  כי מובן, לעיל  הנזכר עשית"ולפי בחכמה כו'.ם הצורה נמשך שמשם ◌ָ◌

,  ,"'   "        , 
     ,        
    ,    '    

.       

תצוה פרשת  ריש בזוהר  ופירש כּ לּ ם", את מחיה "ואתה עניין ב)וזהו  :(קעט , ◌ָ◌
המשכה  הוא שהוי"ו דהיינו  כחדא", כליל  תתאה ונהורא עילאה "נהורא
מחיה  להיות  "אתה", הנקרא  הדיבור בחינת  אל  עילאה וחכמה ה' חפץ מבחינת

כולם. את 

   (ב  (פרק        
              
          "   ,

   ,'                 
  "  ,'            
                 " 
  "   " ,'           "  " ,' 

.'              ,'    
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הוי', בדבר החומר בריאת
בחכמה. המתלבש הוי' ורצון  מחפץ הצורה המשכת

ורצונו ה' בחפץ הכול  נברא ולא  ודבור במאמר החומר  שנברא  מה והנה
במציאות  בטל העולם שהיה רק ליש מאין גילוי היה לא  שאז מפני הוא בלבד ,
במציאות, שבטלים בכלל, דאתכסיא  עלמין וכמו  האצילות  עולם (כמו  ממש

נ  בבחינת  היו  חכמה ולא  מבחינת  מקבל  שהיה לפי כו') דאתגליא דעלמין בראים
חד" וחיוהי "איהו  ביטול , בחינת  ב)שהוא מז: עץ־חיים  ב; ג, תיקוני־זוהר ,(ראה

     , '    ־      
             , '  
      .        

 אצילות"         אצלו, .      ,"
       ,""         
   " :    ־    
  ,       "      ,
."        "      
 , '     ־      , 
              
    :   '      
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ונבראו " צוה הוא "כי ה', דבר על ־ידי הוא היש גילוי עיקר  קמחרק (תהלים 

במי ה) שייך  הציווי דעניין לבאר (יש המלך, מצוות מלשון "צוה" פירוש ,
שלטון" מלך דבר  "באשר עניין הוא  כן וכמו ושליטה ממשלה לו ויש שמתנשא

ד) ח עליון (קהלת הדיבור בחינת  הוא למעלה והדוגמא אומר , וגוזר  שמצווה ,
מלכות ) דבחינת
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            :  ,
"' "     ,     
 "  ,     

        "פרק והאמונה, הייחוד (שער

 ב)  ,            .
!    

הרוממות  מצד  זהו ההתהוות  פעולת  פועל  שהדיבור  זה מקום מכל 
מלך  בדבר  וכמו  שבמלכות, שלווההתנשאות  והציווי שהדיבור  מה הרי

כו'. עליהם ושולט  שמושל  שלו , וההתנשאות ההגבהה מצד זהו  במדינה פועל 
זהו הדיבור  על ־ידי בפועל ההתהוות שנעשה שזה למעלה, הוא כזאת  ובדוגמא
הרוממות  מבחינת  הוא ההתהוות כוח דעיקר  ונמצא  דמלכות. הרוממות מצד 

כו' ה'" "דבר  מבחינת ההתהוות נעשה זה ובכוח .3דמלכות ,

   ,   ,     
    .           
        ,     
             ־  
  .       ,         
  ,      ,   :
   ,     ;  

.           ,

ויותר  אותיות , הוא דשם העליון, דיבור  אותיות  שהן לומר נראה השם ועניין
עיקר  שזה הרוממות, מבחינת שמאיר מקיף האור  בחינת  הוא  דהשם נראה
כו', כנ"ל  שמהווה שמו מבחינת  הארה זהו ה'" "דבר ובחינת ההתהוות, כוח

שמו " נשגב "כי ורקוזהו נשגב, הוא השם ושמים]"שגם ארץ [על  "הודו 
יג)כו' קמח .)(תהלים 

    ,   ,""      
             

:  ,  ,  .      
    ,      
            ,  

.

.3  -        ["  " ]

החיים עץ קונטרס ח

  ,   ,"  ' " ,   
                
         "     . 
        ,      

.      // 

עלמים" כל  מלכות "מלכותך יג)כי קמה שבחינת (תהלים  עם, בלא מלך  אין , ֹ
כו', והסתלקות  התנשאות  בחינת  הוא  מלכות 

  .       
          , .  
              
    ,  .   ־   
    .       ,   
     "   " : 

.    

  ,           
"    .  ,  ,   
      ,      "  
          .    

"    " :"  (ל לח  לבראשית  בחיי רבנו בפירוש  ,(הובא
   (ז פרק והאמונה, הייחוד :(שער

 עם ב)עוממות נג, ברכות  (ראה    ,
              ,  

  ,       , .  

כו'. בלבד  ׁש ם בחינת  אלא  ויתגלה יאיר  שלא  ◌ֵוהיינו

      ,       
.      ,   
     ,       
   .            

.    ,       ,

עניין  והוא בנבראים פנימיות  בבחינת שבא  הוא  ה'" "דבר דבחינת  (והגם
כו' בפועל הנבראים את  שמהווה אלקי הארת והיינו שבנפעל, הפועל כוח

אחר, במקום שכתוב וכמו
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            :  ,
"' "     ,     
 "  ,     

        "פרק והאמונה, הייחוד (שער

 ב)  ,            .
!    

הרוממות  מצד  זהו ההתהוות  פעולת  פועל  שהדיבור  זה מקום מכל 
מלך  בדבר  וכמו  שבמלכות, שלווההתנשאות  והציווי שהדיבור  מה הרי

כו'. עליהם ושולט  שמושל  שלו , וההתנשאות ההגבהה מצד זהו  במדינה פועל 
זהו הדיבור  על ־ידי בפועל ההתהוות שנעשה שזה למעלה, הוא כזאת  ובדוגמא
הרוממות  מבחינת  הוא ההתהוות כוח דעיקר  ונמצא  דמלכות. הרוממות מצד 

כו' ה'" "דבר  מבחינת ההתהוות נעשה זה ובכוח .3דמלכות ,

   ,   ,     
    .           
        ,     
             ־  
  .       ,         
  ,      ,   :
   ,     ;  

.           ,

ויותר  אותיות , הוא דשם העליון, דיבור  אותיות  שהן לומר נראה השם ועניין
עיקר  שזה הרוממות, מבחינת שמאיר מקיף האור  בחינת  הוא  דהשם נראה
כו', כנ"ל  שמהווה שמו מבחינת  הארה זהו ה'" "דבר ובחינת ההתהוות, כוח

שמו " נשגב "כי ורקוזהו נשגב, הוא השם ושמים]"שגם ארץ [על  "הודו 
יג)כו' קמח .)(תהלים 

    ,   ,""      
             

:  ,  ,  .      
    ,      
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.
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        ,    
  "    ,'         

.    ,         

ה' כבוד  ונגלה למטה אלקות  גילוי ה)שיהיה מ  למעלה.(ישעיהו כמו למטה
כו ' ציון]" ה' [בשוב יראו  בעין עין "כי לבוא: לעתיד שיהיה ח)וכמו  נב (שם 

בנפשו ואחד אחד  לכל עתה גם מאיר  זה ומעין לעתיד , יהיה הגילוי (דעיקר
אחר ). במקום שכתוב וכמו  כו' בעולם ובחלקו 

,  ,    "   " "   
     .       
        ,     ,־ 

.      "   "    

יהיה  זה על ־ידי דעכשיו  העבודה שעל ־ידי ימינו , כל  בעבודתנו  תלוי וזה
שכרם" לקבל  ולמחר  לעשותם ד"היום לבוא, לעתיד עירובין הגילוי יא; ז (דברים 

א) כו'כב, בשבת  יאכל דווקא שבת בערב שטרח ומי א), ג, ,(ע"ז

,            
             ,  

             .   
             ,   
     " :    "    . 
 , "  "       

."  

 ,           , 
    ,(   )         
       ,     .   
 ,   ;          ,  
  ,"  "  "      , ?  
     ,       '    '" : 

"  (ב לג, תמיד א; צב .(תהלים 

תכלית  היש. גילוי שיהיה כדי דווקא, בדיבור החומר בריאת
ה' כבוד וייגלה לאין בטל היש שיהיה כדי מאין היש בריאת
מאיר  זה (ומעין  לבוא לעתיד יהיה כך  למעלה. כמו למטה

בעבודתנו. ותלוי עתה), גם 

החיים עץ קונטרס י 

.     ,    ,    
 .           , 
     "' "     ,
  '    "     .    
       ,"      ,  
      " "        ,' 

.  

בבחינת  הוא  בהעולמות אשר  החיות  שהמשכת דהיינו  מאין, יש פירוש וזה
כו'. היש גילוי נעשה ומזה בלבד , שם בחינת  שהוא  בעלמא, והארה אין

   " "       ""    
 ,     ,      
         " " 
  ,            ־ 
            . ""

.  

לאין. בטל  היש להיות  כדי הוא מאין יש בריאת תכלית אך

,'             :
         ,         
              

.     

לו להיות הקב"ה ש"נתאווה משום העולמות , בבריאת  הכוונה תכלית  דזהו
בתחתונים" טז)דירה נשא, בבחינת (תנחומא יהיו  התחתונים שהנבראים דהיינו ,

בבחינת  שיהיו והיינו  יתברך , אליו  דירה ובבחינת  יתברך  לשבתו  ומכון כלי
כו' למטה ה' אור ויתגלה ויאיר  יתברך אליו  ודירה כלי שיהיו עד ביטול

בית "ו "כ  לשבת  אדם יג)תפארת  מד יתברך (ישעיהו לו  יהיה כביכול כן כמו ,
בתחתונים, דירה

  ,      " "
      ,     "    
    , .        
     ' '"        ,־

"        ''  ,,ראשית ־חכמה ח ; כה (שמות 

ו) פרק  האהבה,  שער          .
   ,          



31אקונטרס עץ החיים החיים עץ יאקונטרס

        ,    
  "    ,'         

.    ,         

ה' כבוד  ונגלה למטה אלקות  גילוי ה)שיהיה מ  למעלה.(ישעיהו כמו למטה
כו ' ציון]" ה' [בשוב יראו  בעין עין "כי לבוא: לעתיד שיהיה ח)וכמו  נב (שם 

בנפשו ואחד אחד  לכל עתה גם מאיר  זה ומעין לעתיד , יהיה הגילוי (דעיקר
אחר ). במקום שכתוב וכמו  כו' בעולם ובחלקו 

,  ,    "   " "   
     .       
        ,     ,־ 

.      "   "    

יהיה  זה על ־ידי דעכשיו  העבודה שעל ־ידי ימינו , כל  בעבודתנו  תלוי וזה
שכרם" לקבל  ולמחר  לעשותם ד"היום לבוא, לעתיד עירובין הגילוי יא; ז (דברים 

א) כו'כב, בשבת  יאכל דווקא שבת בערב שטרח ומי א), ג, ,(ע"ז

,            
             ,  

             .   
             ,   
     " :    "    . 
 , "  "       

."  

 ,           , 
    ,(   )         
       ,     .   
 ,   ;          ,  
  ,"  "  "      , ?  
     ,       '    '" : 

"  (ב לג, תמיד א; צב .(תהלים 

תכלית  היש. גילוי שיהיה כדי דווקא, בדיבור החומר בריאת
ה' כבוד וייגלה לאין בטל היש שיהיה כדי מאין היש בריאת
מאיר  זה (ומעין  לבוא לעתיד יהיה כך  למעלה. כמו למטה

בעבודתנו. ותלוי עתה), גם 
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יו"דין  בשני "וייצר " באדם שכתוב נמשך 4ומה שבאדם שהצורה לפי היינו  ,
באדרא־רבה שכתוב וכמו  מעלה ב)מלמעלה קמא, ח"ג בתרין (זוהר "וייצר :

הרח"ויו "דין בשם פני־מלך  (ובספר  דזעיר ־אנפין" ורזא דעתיקא ־קדישא  רזא 
חי ז"ל  ויטאל][רבי ולפיכך ים  כמוהו), זעיר ־אנפין צייר  דעתיקא־קדישא דהיינו

להיות  צריך  בהיש גם נמשך הביטול להיות שכדי בהאדם, היש ביטול עיקר
שובה  ד "ה בלקוטי־תורה שכתוב מה ועיין מעלה, מלמעלה ההמשכה מקור

ג פרק כו' עד  א)ישראל  סה, שובה שבת :(דרושי

              
     , "  " "     
      .־   ־   
     ,־       
 .    , ־         

דקרדוניתא) בוצינא בביאור ,26  ,(עמ'      
.    '     

              
        ,־        
            ,    

.        

יומין, שבעתיק ממקורה ביותר הצורה מאירה בישראל
הבא. עולם  ונוחל בחלקו היש ביטול לפעול יכול אחד  וכל

בריאת אשר  יקדים לאור. והתורה לנר  המצוות  נמשלו
על הוא על־ החומר  הצורה בריאת  ודיבור, מאמר  ידי ־ ידי

על היש גילוי בחכמה. בהתלבשותם ורצון (ׁש ם,־ חפץ  הדיבור ◌ֵידי
על בזה היכולת לאין. בטל  שיהיה והתכלית היא ־ דיבור) שצורתו ידי

ורצון. חפץ מבחינת

.4   -     -      
 ["  " ]

החיים עץ קונטרס יב 

הבא " לעולם חלק להם יש ישראל  א)ו "כל  י: ואחד (סנהדרין אחד  כל וצריך ,
כו', ה' אור גילוי בחינת בחלקו ולהמשיך היש ביטול בחינת בעצמו לפעול
יש  שכולם ובארץ, בשמים גם ועשה נמשך ה' חפץ אשר שכל  על ־ידי והיינו 
היש  ביטול להיות  יוכל זה ובכוח הוי', ורצון חפץ מבחינת  ותמונה ציור להם

כו', הדיבור  מן הנמשך 

        ,        
               
    ,""        .' 

.      

              
   ,        , 
.        '      

           ,  
           

   (26 עמ ' (לעיל    '   
.   

יעקב] בּ רא ה' אמר "[כה שכתוב: כמו יצירה, לשון נאמר  שבישראל  ◌ֲ◌ַֹוזה
ישראל "  א)ויצר מג כו'(ישעיהו אלקים" עם שרית "כי להיות נמשך שמזה , ֶֹ◌ְ◌
כט) לב ,(בראשית

 צורה יצירה          ,
           ,   
) '       ,    

    ("' " ,(89 ועמ ' 41 עמ ' להלן, .(ראה

האדם" את  אלקים ה' "וייצר  שכתוב: ז)וזהו  ב מלא (בראשית  לפי בשם
יכול  זה ועל ־ידי כו ', עילאה חכמה ובחינת  ה' חפץ מבחינת נמשך שהצורה
בד"ה  הזה העניין מכללות  שנתבאר מה (ועיין כו' היש ביטול  בחינת להיות

תרס"ג שהקדימו  קיא)בשעה ע' א חלק  תרס"ג המאמרים  החיות (ספר בעניין ,
כו '). לחכם תעוז והחכמה בד"ה שם חכמה שמבחינת 

           ,    
    ." '"       ,
    ( ,  ;"   ")       

.      
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יו"דין  בשני "וייצר " באדם שכתוב נמשך 4ומה שבאדם שהצורה לפי היינו  ,
באדרא־רבה שכתוב וכמו  מעלה ב)מלמעלה קמא, ח"ג בתרין (זוהר "וייצר :

הרח"ויו "דין בשם פני־מלך  (ובספר  דזעיר ־אנפין" ורזא דעתיקא ־קדישא  רזא 
חי ז"ל  ויטאל][רבי ולפיכך ים  כמוהו), זעיר ־אנפין צייר  דעתיקא־קדישא דהיינו

להיות  צריך  בהיש גם נמשך הביטול להיות שכדי בהאדם, היש ביטול עיקר
שובה  ד "ה בלקוטי־תורה שכתוב מה ועיין מעלה, מלמעלה ההמשכה מקור

ג פרק כו' עד  א)ישראל  סה, שובה שבת :(דרושי

              
     , "  " "     
      .־   ־   
     ,־       
 .    , ־         

דקרדוניתא) בוצינא בביאור ,26  ,(עמ'      
.    '     

              
        ,־        
            ,    

.        

יומין, שבעתיק ממקורה ביותר הצורה מאירה בישראל
הבא. עולם  ונוחל בחלקו היש ביטול לפעול יכול אחד  וכל

בריאת אשר  יקדים לאור. והתורה לנר  המצוות  נמשלו
על הוא על־ החומר  הצורה בריאת  ודיבור, מאמר  ידי ־ ידי

על היש גילוי בחכמה. בהתלבשותם ורצון (ׁש ם,־ חפץ  הדיבור ◌ֵידי
על בזה היכולת לאין. בטל  שיהיה והתכלית היא ־ דיבור) שצורתו ידי

ורצון. חפץ מבחינת

.4   -     -      
 ["  " ]
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ב
מידת  נקראת המלכות  מידת הנה כי אור ", ותורה מצוה נר  "כי עניין וזהו

חשוכא" "ברישא בחינת שהיא  ב)לילה, עז, הסתלקות (שבת בחינת  שהיא לפי
חושך  בחינת  שהוא מאין, יש בחינת  ונעשה כנ"ל , התנשאות  בבחינת האור

וכדי  בבי"עכו', ברוך־הוא  אין־סוף וגילוי אור  עשייה]להמשיך יצירה, [=בריאה,

להיות  בבי"ע גם ומאירים ממשיכים זה שעל ־ידי ומצוות, תורה על־ידי זהו 
באור  ממש והתאחדות ביטול בבחינת יהיה בי"ע שגם באצילות , כמו הגילוי
ד"כי  בהביאור  בתורה־אור שכתוב וכמו כו', האצילות  כמו ברוך־הוא  אין־סוף

שם. יעוין כו ' החדשים" השמים כאשר

      ,       , 
  .              " 
             ,
            
 ,      "   " : 
           

    ־   (28 עמ' (לעיל,    ,
   ,              

"    "  (ח נח  " .(ישעיהו    

שמורים" ליל הזה "הלילה נאמר : זה דרך מב)ועל יב שמות בבחינת (ראה שגם ,
ואנוהו" אלי "זה שכתוב כמו שהוא "זה", בחינת גילוי להיות  יוכל  (שםלילה

ב) בליקוטי־תורהטו שכתוב מה ועיין ממש, גילוי בבחינת שיאיר ב), ב, (דברים 

כו', אדם" נשמת ה' "נר בעניין ואתחנן ד"ה

      ,    " " 
      (קנג מטות, ספרי  (ראה    ,

          .     
      ,(טו כג רבה שמות  (ראה .

    ,          
."    " ־   ,

איבר  רמ"ח נקראות המצוות דמלכאוהנה א)ין עד, תיקוני־זוהר והתורה (ראה
נפקת מחכמה דאורייתא ומוחין, ראש בחינת  א)הוא  קכא, ח "ב ,(זוהר
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ב
מידת  נקראת המלכות  מידת הנה כי אור ", ותורה מצוה נר  "כי עניין וזהו

חשוכא" "ברישא בחינת שהיא  ב)לילה, עז, הסתלקות (שבת בחינת  שהיא לפי
חושך  בחינת  שהוא מאין, יש בחינת  ונעשה כנ"ל , התנשאות  בבחינת האור

וכדי  בבי"עכו', ברוך־הוא  אין־סוף וגילוי אור  עשייה]להמשיך יצירה, [=בריאה,

להיות  בבי"ע גם ומאירים ממשיכים זה שעל ־ידי ומצוות, תורה על־ידי זהו 
באור  ממש והתאחדות ביטול בבחינת יהיה בי"ע שגם באצילות , כמו הגילוי
ד"כי  בהביאור  בתורה־אור שכתוב וכמו כו', האצילות  כמו ברוך־הוא  אין־סוף

שם. יעוין כו ' החדשים" השמים כאשר

      ,       , 
  .              " 
             ,
            
 ,      "   " : 
           

    ־   (28 עמ' (לעיל,    ,
   ,              

"    "  (ח נח  " .(ישעיהו    

שמורים" ליל הזה "הלילה נאמר : זה דרך מב)ועל יב שמות בבחינת (ראה שגם ,
ואנוהו" אלי "זה שכתוב כמו שהוא "זה", בחינת גילוי להיות  יוכל  (שםלילה

ב) בליקוטי־תורהטו שכתוב מה ועיין ממש, גילוי בבחינת שיאיר ב), ב, (דברים 

כו', אדם" נשמת ה' "נר בעניין ואתחנן ד"ה

      ,    " " 
      (קנג מטות, ספרי  (ראה    ,

          .     
      ,(טו כג רבה שמות  (ראה .

    ,          
."    " ־   ,

איבר  רמ"ח נקראות המצוות דמלכאוהנה א)ין עד, תיקוני־זוהר והתורה (ראה
נפקת מחכמה דאורייתא ומוחין, ראש בחינת  א)הוא  קכא, ח "ב ,(זוהר

ב
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,    ־          
  ,    "      

.  "   

מצוה  ב"נר להאירם ויש לילה, בחינת הם  בי"ע עולמות
המצוות, לאור ומשפיע  כללי התורה אור אור". ותורה

פרטיות. הארות שהן 

ועל ־ידי  זעיר ־אנפין, בחינת  שהן המצוות , שעל־ידי בעבודה ההפרש והנה
חכמה, בחינת שהיא התורה,

,         ־ 
 ' '    ,       .    
.            ( ) 
  ־         ,  ,
      ,( )   :       
  ,  ,  .()  (  )   ,()
             
       )  , .       
  "       ,    (   ,

.    

               
.          

אהבה  בחינות ב' שיש ידוע דהנה לבאר  :1יש

 ,־          
.       

זיו הן העולמות  שכללות איך כשמתבונן והיינו  הריחוק, על־ידי הבאה הא '
כל  מלכות  "מלכותך שכתוב וכמו  ברוך־הוא , אין־סוף דאור בעלמא  והארה

.1              
             

         -      
        -    - 

              
   ["  " ]

החיים עץ טוקונטרס

" ־  "         
כו) יט   (איוב    ,   ,     .

      .      
    ,  "  "   ,  
,"  "           

.־  "   "    ,

  ,     :     
   ."  "          "
          , 
        "        , 

. '    

     ,    ,    
           .  
        ,        

. ,       

מהמוח  כך ואחר  הנשמה וחיות אור  גילוי כללות  הוא שבמוח כמו והנה
שממשיך  הממוצע הוא הראש ונמצא  לו, השייך  החיות  אבר  לכל מתפשט 
מעשה" לידי שמביא  תלמוד "גדול  רז"ל : אמרו כך  כו', אבר  לכל  מהנפש

ב) מ, כולם"(קידושין כנגד תורה "ותלמוד רז"ל: אמרו וגם א), א: ,(פאה

        ," ־   " , 
          ,      .  
                
. "       " "   

    ,            
  ,  .       
    "     "  , 
 "   "   ,     

.     ־   

שהיא לאור והתורה פרטית הארה גילוי שהיא לנר  המצווה נמשלה ולכן
כולם. כנגד 

"              
      ." "       "
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,    ־          
  ,    "      

.  "   

מצוה  ב"נר להאירם ויש לילה, בחינת הם  בי"ע עולמות
המצוות, לאור ומשפיע  כללי התורה אור אור". ותורה

פרטיות. הארות שהן 

ועל ־ידי  זעיר ־אנפין, בחינת  שהן המצוות , שעל־ידי בעבודה ההפרש והנה
חכמה, בחינת שהיא התורה,

,         ־ 
 ' '    ,       .    
.            ( ) 
  ־         ,  ,
      ,( )   :       
  ,  ,  .()  (  )   ,()
             
       )  , .       
  "       ,    (   ,

.    

               
.          

אהבה  בחינות ב' שיש ידוע דהנה לבאר  :1יש

 ,־          
.       

זיו הן העולמות  שכללות איך כשמתבונן והיינו  הריחוק, על־ידי הבאה הא '
כל  מלכות  "מלכותך שכתוב וכמו  ברוך־הוא , אין־סוף דאור בעלמא  והארה

.1              
             

         -      
        -    - 

              
   ["  " ]
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בחינת  שהן שלמעלה, קצוות  מהו' הן שלמטה קצוות דו ' המקום ושורש
"מלמד  בעניין וכידוע הזמן, ומקור  שורש בחינת  הם וגם עליונות מידות  שישה

כו' לכן " קודם זמנים סדר ז)שהיה ג: רבה ,(בראשית 

        ,    
    .  ,  ,    
  ""  " " ,         ,
     " :    .    
        ,' '      ' ' : 
  '        '" :    ."
,          ,  
  ,           

"   (שמ עמ' תער"ב, .(המשך

"          
   ...      ,"

.

"לך  שכתוב: כמו  כלל , מקום תופסים שאינם אין־סוף, לאור  בטלים וכולם
כו' והגבורה" הגדולה יא)ה' כט א' המקום (דברי־הימים  בחינת דכללות והיינו ,

שלמעלה מקום והן  שלמטה מקום וכמוהן אין־סוף, אור  לגבי בטל הכול 
אתי" מקום "הנה כא)שכתוב לג שלפניו(שמות יתברך, אליו  בטל שהמקום ,

בבחינת  והם ליש מאין נבראים שהן וזמן, מקום בחינת כלל  שייך אינו  יתברך
כו'. גבול 

   ,      ,   
               
,    .        
     " "         
     ,       ,    
.       "    "  

" :"       '       
 )     :  ;"       
:   , ־    ,"'  "   ( 

        "       " תיקוני־זוהר)

ב) ",יז,        " :  '       .
"         "" :" (ט סח: רבה .(בראשית 
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יג)העולמים" קמה שכתוב (תהלים  וכמו  כנ"ל , עליהם נקרא  לבד  שמו דמלך  ,
כו' דהארה והארה הארה בחינת ועד ", לעולם מלכותו  כבוד שם "ברוך

     ,        
  ,   ,   .        
 ,   .   ־      
,            
   .        
  /           " :  

     ,        "
   .      
    ,"     " :
     ,      " ־ 
               

" :       ,,   "
"     "  (29 עמ' .(לעיל,

רקיעים  ז' עניין שזה וזמן, במקום וגבול  מידה בבחינת העולמות נתהוו ולכן
רוחות  וד ' ומטה מעלה קצוות  דו ' המקום בחינת שהן העולם, רוחות  וד ' וארץ

כו ' שנין אלפי שית  וזמן א)כו', צז, סנהדרין אחד (ראה בכל  התחלקות  ובריבוי ,
נ  אחד  שכל  בהנבראים, והן גופא שבזמן בההתחלקות הן בפרט, תפס ואחד 

הארה  מבחינת  הוא שהתהוותם לפי הוא  זה שכל  כו ', שלו  וזמן במקום ומוגבל
כו' ומקום דזמן וגבול מציאות  בבחינת נתהוו ולזאת לבד ,

  ,       ־ ־    
        ,     
  , .       ,   
   ,            
            

.   ,־   

          
              
      :     ,  
,     ;     ,     
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בחינת  שהן שלמעלה, קצוות  מהו' הן שלמטה קצוות דו ' המקום ושורש
"מלמד  בעניין וכידוע הזמן, ומקור  שורש בחינת  הם וגם עליונות מידות  שישה

כו' לכן " קודם זמנים סדר ז)שהיה ג: רבה ,(בראשית 

        ,    
    .  ,  ,    
  ""  " " ,         ,
     " :    .    
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  '        '" :    ."
,          ,  
  ,           

"   (שמ עמ' תער"ב, .(המשך

"          
   ...      ,"

.

"לך  שכתוב: כמו  כלל , מקום תופסים שאינם אין־סוף, לאור  בטלים וכולם
כו' והגבורה" הגדולה יא)ה' כט א' המקום (דברי־הימים  בחינת דכללות והיינו ,

שלמעלה מקום והן  שלמטה מקום וכמוהן אין־סוף, אור  לגבי בטל הכול 
אתי" מקום "הנה כא)שכתוב לג שלפניו(שמות יתברך, אליו  בטל שהמקום ,

בבחינת  והם ליש מאין נבראים שהן וזמן, מקום בחינת כלל  שייך אינו  יתברך
כו'. גבול 
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,    .        
     " "         
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"         "" :" (ט סח: רבה .(בראשית 
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אין־סוף, מאור העולמות בריחוק התבוננות מתוך א': אהבה
התחלקות, וריבוי וזמן מקום ובבחינת בלבד  מהארה שנתהוו 
אש  כרשפי ואהבה צימאון נולד אין־סוף, אור לגבי ובטלים 
יתברך. בעצמותו  ולהיכלל ושמים  ארץ תענוגי בכל למאוס

התפעלות  בבחינת שאינו כמים, אהבה בחינת היא באהבה הב' והמדרגה
דאור  הגילוי מצד  לגמרי מציאותו כל ביטול  בבחינת הוא  אדרבה וצימאון,
ה' כי לדעת הראת "אתה שכתוב: וכמו ממש, למעלה כמו  שלמטה אין־סוף

מלבדו" עוד אין האלקים לה)הוא ד ומאיר (דברים  חד , כולא ואלקים דהוי' ,
מלבדו , עוד  אין שבאמת עד למטה ממש אין־סוף אור גילוי

         
,                .
            
,             .   
          ,    
  .           '
     ,         

"   :    ""   'הוי
  ( ־        ) האלקים  )

.          ,(    

     ,     "  "  
    "   .   'הוי   

       אלקים     
             

   "  '"  ,"  (ו ד, פרק והאמונה הייחוד שער .(ראה

          , 
     .(  )         
    ,       
  .(  ,    )    

.   

וכמו באמת , כלל ומקום זמן הגבלת בבחינת  אינו שלמטה ומקום והזמן
אינו הארון ד "מקום מקום, הגבלת  מגדר  למעלה המקום שהיה המקדש בבית

כו ' המידה" א)מן צט , גילוי (ב"ב מאיר היה המקדש שבבית לפי והיינו כידוע,
כו' הזה" במקום הוי' יש "אכן שכתוב: וכמו אין־סוף, טז)אור כח  (בראשית 

אחר במקום שכתוב קב)וכמו עמ' תרמ "ג, סה"מ  ונגלה (ראה נראה היה לכן ,

החיים עץ יטקונטרס

אחד " "ה' עניין ד)וזה ו אור (דברים  לגבי בטלים רוחות  וד ' וארץ רקיעים דז' ,
כו' ממש חשיב כלא קמיה דכולא עולם, של אלופו ח"א אין־סוף, זוהר (ראה

ב  ,)יא,

  ,־           
  "     ־    ,(ו סא: :(או"ח 
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לגבי  כלל  ערך  ואין לבד הארה הוא זה שכל  איך  זה, בכל יתבונן וכאשר
נפשו ותתלהט תתלהב זה על־ידי כו', וכלל כלל  מקום תופס ואינו  עצמות
אין־סוף, אור עצמות  בבחינת להיכלל והצימאון התשוקה אש רשפי בבחינת 

בארץ" חפצתי לא  ועמך בשמים לי "מי שכתוב: כה)וכמו עג "שמים"(תהלים  ,
שהכול  כלל, חפצתי לא  הכול  גשמיים, תענוגים ו"ארץ" רוחניים תענוגים הם
להיכלל  ורצונו חפצו כל אם כי כו', ערוך שאין לבד  הארה בחינת הוא

כו'. יתברך  בעצמותו

.      ,    
   ,           
           , 
,  , ,            
   ,    . "  ־    
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אין־סוף, מאור העולמות בריחוק התבוננות מתוך א': אהבה
התחלקות, וריבוי וזמן מקום ובבחינת בלבד  מהארה שנתהוו 
אש  כרשפי ואהבה צימאון נולד אין־סוף, אור לגבי ובטלים 
יתברך. בעצמותו  ולהיכלל ושמים  ארץ תענוגי בכל למאוס

התפעלות  בבחינת שאינו כמים, אהבה בחינת היא באהבה הב' והמדרגה
דאור  הגילוי מצד  לגמרי מציאותו כל ביטול  בבחינת הוא  אדרבה וצימאון,
ה' כי לדעת הראת "אתה שכתוב: וכמו ממש, למעלה כמו  שלמטה אין־סוף

מלבדו" עוד אין האלקים לה)הוא ד ומאיר (דברים  חד , כולא ואלקים דהוי' ,
מלבדו , עוד  אין שבאמת עד למטה ממש אין־סוף אור גילוי

         
,                .
            
,             .   
          ,    
  .           '
     ,         

"   :    ""   'הוי
  ( ־        ) האלקים  )

.          ,(    

     ,     "  "  
    "   .   'הוי   

       אלקים     
             

   "  '"  ,"  (ו ד, פרק והאמונה הייחוד שער .(ראה

          , 
     .(  )         
    ,       
  .(  ,    )    

.   

וכמו באמת , כלל ומקום זמן הגבלת בבחינת  אינו שלמטה ומקום והזמן
אינו הארון ד "מקום מקום, הגבלת  מגדר  למעלה המקום שהיה המקדש בבית

כו ' המידה" א)מן צט , גילוי (ב"ב מאיר היה המקדש שבבית לפי והיינו כידוע,
כו' הזה" במקום הוי' יש "אכן שכתוב: וכמו אין־סוף, טז)אור כח  (בראשית 

אחר במקום שכתוב קב)וכמו עמ' תרמ "ג, סה"מ  ונגלה (ראה נראה היה לכן ,
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קצת  הוא  ועדיין אליו להתקרב כשרוצה האב, על  הבן אהבת  למשל  וכמו 
אבא!" "אבא , שצועק ולחוץ הלב מן ונגלית נראית האהבה אזי רחוק,
ממש  אביו  אצל  הוא אם כן שאין מה כו ', גדול  ובצימאון גדולה בהתפעלות 

אהבה רצוף תוכו הלב י)הנה ג שיר־השירים  חוץ (ראה ונגלית  נראית  אינה אבל 
קירוב  בבחינת אם כי כלל  בצימאון ולא  התפעלות  בבחינת  אינו  כי הלב, מן
תתגלה  שלא האש בחינת שמקרר מים, בחינת נקרא  ולכן כו '. עצמי ובדבקות 
כו' בתענוגים אהבה בחינת והיא  כו', הלב בתוך  נסתרת  להיות  אם כי לחוץ

ז) ז שם  שם (ראה יעוין ט, פרק סוף א חלק בינונים של  בספר  שכתוב וכמו  ,2.

            
     :     
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.     

הוא דזמרה בפסוקי כי בחשאי, שבלחש שמונה־עשרה תפילת  עניין וזהו
מה  המלך , מן רחוק עדיין כאילו  הוא  והרי כו' אש כרשפי האהבה את מעורר 
כו', אתה" "ברוך  ואומר המלך  לפני עומד כאלו הוא שהרי בתפילה כן שאין

ברוך  הואפירוש: שיהיה למטה יתברך  ייחודו  שממשיך המשכה, בחינת
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   .          ,  ־   
                  
...               :  ...  
  '  ,  '           ...  
 ־             ,    
  ,  ,     ,            "
   ,    , ־  ,   
 ' ' :   ,'      ־      ,  
                 .' '

."...   '   ,'  '     . 

החיים עץ כאקונטרס

ועל  בזמן, הוא  וכן כו'. מקום בגדר  אינו המקום שגם שהוא , כמו האמת  שם
[דור  דור ודורשיו, דור  דור הראשון לאדם הקב"ה ש"הראה רז"ל  שאמרו  דרך

כו' ופרנסיו ]" דור  דור א)וחכמיו , ה, דשית (ע"ז הזמן אריכות כל  לו  שהראה ,
כו' זמן בגדר  אינו שהזמן והיינו קצר , בזמן שנין אלפי

  .     ,     
  :    "   ,   

  ,           ־ , 
    .        
" :             ־
  ... '      ־"  "   ' 

"   ( שם תער"ב (סה"מ  ;   
 "           ,    

"  (א צז, סנהדרין .(ראה    

הוא כן בזמן וכן מקום מגדר  למעלה המקום המקדש בבית  שהיה וכמו 
נרגש  שאינו ומסתיר מעלים העולם שלגבי לפי אלא  העולם, בכללות באמת
דבר  שום אין באמת אבל ומקום, דזמן הגבלה בבחינת  הם לכן האור  בהם
גם  ממש בגילוי אין־סוף האור ומאיר יתברך  לגביו כלל  ומסתיר המעלים

כו', הגבלה ובחינת המציאות בחינת  יש לא וממילא  למטה,

   ,   .'' '' :     
."         " ,   
 .      ,          
     ,     ,
           :  " " . 
 ,           

     .   הרגש        
 " :        , , '    

"  '      (א פרק לעיל, .(ראה

בבחינת  אינו  אז אין־סוף דאור והגילוי הקירוב בחינת  בנפשו ירגיש וכאשר
לגמרי. במציאות  ביטול  בבחינת אם כי כלל, אש רשפי ובבחינת  צימאון
שהוא מאחר  כי האש, חום ומכבה שמקרר  מים, בחינת  נקראת זו  ובחינה
אשר  הטבעי האש חום מתקרר ומאליו ממילא  הרי יתברך אליו  ביטול  בבחינת 

כו ' שלהבת  אש כרשפי והצימאון האלקית  ו).בנפשו  ח שיר־השירים  ועיין (ראה
הזוהר  מאמר על  תזריע פרשת הזוהר  בביאורי מזה שכתוב א)מה מט, (ח"ג

כו' חטאת " מי עליהם "הזה פסוק ז)על  ח .(במדבר
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קצת  הוא  ועדיין אליו להתקרב כשרוצה האב, על  הבן אהבת  למשל  וכמו 
אבא!" "אבא , שצועק ולחוץ הלב מן ונגלית נראית האהבה אזי רחוק,
ממש  אביו  אצל  הוא אם כן שאין מה כו ', גדול  ובצימאון גדולה בהתפעלות 

אהבה רצוף תוכו הלב י)הנה ג שיר־השירים  חוץ (ראה ונגלית  נראית  אינה אבל 
קירוב  בבחינת אם כי כלל  בצימאון ולא  התפעלות  בבחינת  אינו  כי הלב, מן
תתגלה  שלא האש בחינת שמקרר מים, בחינת נקרא  ולכן כו '. עצמי ובדבקות 
כו' בתענוגים אהבה בחינת והיא  כו', הלב בתוך  נסתרת  להיות  אם כי לחוץ

ז) ז שם  שם (ראה יעוין ט, פרק סוף א חלק בינונים של  בספר  שכתוב וכמו  ,2.
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הוא דזמרה בפסוקי כי בחשאי, שבלחש שמונה־עשרה תפילת  עניין וזהו
מה  המלך , מן רחוק עדיין כאילו  הוא  והרי כו' אש כרשפי האהבה את מעורר 
כו', אתה" "ברוך  ואומר המלך  לפני עומד כאלו הוא שהרי בתפילה כן שאין

ברוך  הואפירוש: שיהיה למטה יתברך  ייחודו  שממשיך המשכה, בחינת
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בתפילה  הנ "ל וביטול  אהבה למדרגת ויגיע ויבוא  שיעלה אחר כן וכמו 
האדם  בלב ונטועה קבועה זו ומדרגה בחינת להיות בכדי הנה בשמונה־עשרה,
רואין  אנו  הנה כי בנפשו , עצות לעשות האדם צריך  מזה תמוט שלא היום כל

כבראשונה. להיות  חוזר  שמונה־עשרה תפילת  שאחר  בחוש

"  "      ,  
   .  ,   , ־ 
         ,      

החיים עץ כג קונטרס

שהוא לך" אנחנו "מודים תיקנו  זה דרך  ועל  למטה, יתברך  אליו ביטול  בבחינת 
וההשתחוואות  הכריעות  עניין וזהו אחר , במקום שכתוב וכמו ביטול, בחינת 

ובחשאי. בלחש הוא לכן כו',

.         ,  
      ,    .    ,   
 "     ,         

  "       :      
           ,   , 
    ,     ,  ;   
       ,   ־ 
          .     

: '        

"'     ברכה " ,     
 הברכת              

"  ,  .            "
         ,      ' 

" .     "

"             ,     "
          ,    
   ,          
      .    "  '"

.      

למטה  אין ־סוף אור של והגילוי הקירוב  כשמורגש ב ': אהבה
בתענוגים, אהבה מגבילים . אינם וזמן  שמקום עד למעלה, כמו

האהבה  חום ומכבים  הריחוק צימאון שמרווים מים בחינת
במציאות. ביטול בחשאי, אש. כרשפי

בתורה, העסק על־ידי הוא  זה וביטול אהבה בחינת  באדם שיהיה בכדי והנה,
בחינת  היא דחכמה וכידוע מים, בחינת היא  וחכמה נפקת  מחכמה דאורייתא
נמשך  הנ "ל כמים אהבה ובחינת כו ', ממש במציאות  ביטול  בחינת כח־מה,
למטה  שירדה כמו  וגם נפקת  דמחכמה התורה ידי על  והוא החכמה, מבחינת
בגדר  אינה היא  למטה שגם והראיה, ממש. ברוך־הוא  אין־סוף אור בה שורה

העו "כל וכמו וזמן, כו 'מקום עולה" הקריב כאלו  עולה בתורת  מנחותסק (ראה 

א) כו'.קי, בנפש זה גילוי בחינת נמשך  דווקא התורה עסק על־ידי ולכן .
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בתפילה  הנ "ל וביטול  אהבה למדרגת ויגיע ויבוא  שיעלה אחר כן וכמו 
האדם  בלב ונטועה קבועה זו ומדרגה בחינת להיות בכדי הנה בשמונה־עשרה,
רואין  אנו  הנה כי בנפשו , עצות לעשות האדם צריך  מזה תמוט שלא היום כל

כבראשונה. להיות  חוזר  שמונה־עשרה תפילת  שאחר  בחוש

"  "      ,  
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בטלים  שהן אלא  כנ"ל  ברוחניות והן בגשמיות  הן וזמן מקום בחינת  שיש והיינו 
כו', אש כרשפי האהבה בחינת  נעשה זה ועל־ידי כו ', אין־סוף אור  לגבי
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התורה אין־סוף אבל  דאור הגילוי מצד  והיינו ומקום, מזמן למעלה היא 
הייחוד  עניין שזה לגמרי, במציאות  בטלים והמקום הזמן וממילא למטה

כנ "ל. כו ' התורה על ־ידי שמגיע כנ "ל, כו ' האמיתי והדבקות

          ,
    "    "  ־     ,

.   

שעה", לפי מגנה ד "מצווה בסוטה רז"ל  שדרשו וכמו מצוה", נר "כי וזהו
לעולם, שמגינה אור" "ותורה הא ', אהבה בחינת  והיינו  זמן, בבחינת  דהיינו 

הנ"ל : הב' אהבה בבחינת והיינו

:         
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החיים עץ כהקונטרס

"             
."  

בדברים  מלובשים היותן עם והלכותיה, התורה עסק הוא האמיתית  והעצה
הייחוד  תכלית  הנה הן כו', ומועד  זרעים בענייני כמו תחתונים גשמיים
התורה  עסק הנה זו ובבחינה אחר , במקום שכתוב כמו  יתברך, בו  והדבקות 
הביטול  בחינת  רושם שיהיה האדם ויכול שמונה־עשרה, לתפילת ממש שווה
היום  כל לנצח יימוט בל במסמרות  ונטוע קבוע שמונה־עשרה שבתפילת

בליקוטי ־תורה זה כל שכתוב וכמו כו ' בתורה ב)בעסקו  עט, בד"ה (דברים 
בתורה־אור שכתוב מה ועיין ג, פרק הראשון דרוש ג)ושאבתם עג, בד"ה (שמות

כו ': הקולות את  רואים העם וכל 
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לתורה, מצוות  בין ההפרש כלל  בדרך וזהו 
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הנה  כי הנ"ל , אש כרשפי אהבה לבחינת  שבא  לומר  יש מצוות  דעל ־ידי
איברים  רמ"ח בבחינת להיותן לומר  (יש דווקא ומקום זמן בבחינת הן המצוות 
הוא בעבודה פעולתם ולזאת  כנ "ל), והזמן המקום שורש שהוא דזעיר ־אנפין,
כנ "ל, ומקום הזמן דביטול  ההתבוננות  על־ידי שהיא הנ "ל אהבה לבחינת  לבוא 
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בטלים  שהן אלא  כנ"ל  ברוחניות והן בגשמיות  הן וזמן מקום בחינת  שיש והיינו 
כו', אש כרשפי האהבה בחינת  נעשה זה ועל־ידי כו ', אין־סוף אור  לגבי

        ,      
       .    ,    ,
  ,־      ," "  
     ,  .     
   '    ,"  "     

         ,  .   
  ,"      ,   " :

" ־      .        ,
  ,"   "          
                 

.  

התורה אין־סוף אבל  דאור הגילוי מצד  והיינו ומקום, מזמן למעלה היא 
הייחוד  עניין שזה לגמרי, במציאות  בטלים והמקום הזמן וממילא למטה

כנ "ל. כו ' התורה על ־ידי שמגיע כנ "ל, כו ' האמיתי והדבקות

          ,
    "    "  ־     ,
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שעה", לפי מגנה ד "מצווה בסוטה רז"ל  שדרשו וכמו מצוה", נר "כי וזהו
לעולם, שמגינה אור" "ותורה הא ', אהבה בחינת  והיינו  זמן, בבחינת  דהיינו 

הנ"ל : הב' אהבה בבחינת והיינו
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חיים". "ודרך  עניין מהו  להבין צריך  ומעתה
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אלה" דברי את  "ושמתם כתיב יח)הנה יא רז"ל (דברים  ואמרו ב), ל, (קידושין

ובראתי "'ושמתם' הרע יצר בראתי כו ' חיים לסם התורה נמשלה תם, סם
ובעירובין כו'. תבלין" תורה א)לו לכל (נד, חיים סם לישראל תורה "נתן :

מרפא ' בשרו 'ולכל  שנאמר: כב)גופו , ד מבואר (משלי חיים סם לשון ועניין ."
חקת  פרשת ריש ב)בזוהר קעט, וחיו"(ח "ג להם עשו "וזאת יט)גבי ד :(במדבר

עשו 'וזאת דא ועל  כו' דחיי סמא  ביה יערב לא אי דמותא, סמא דאחיד  "מאן
'וזאת  כך בגיני כו ' בהדיה מערב דחיי דסמא בגין ימותו ', ולא  וחיו  להם

מד)התורה' ד כו'.(דברים  "

   ,      ,   
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      .    ,   ""
      ,  :   ,       
        ,       
    "  .          ,  
    ,            , :  
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החיים עץ כז קונטרס

    ,         
.  ," "

מזמן  שלמעלה התורה עסק ע"י במציאות וביטול כמים  אהבה
כרשפי  אהבה היום. בכל י"ח מתפילת רושם  נקבע  וכך ומקום ,

ומקום . זמן שבבחינת המצוות, מעשה ע"י היש וביטול אש

בהיש אור  להמשיך אשר חושךיבאר הוא שהוא
איברין ־ על והמצוות כללית , הארה מוחין התורה. ידי

על פרטית . הארה על־ דמלכא אש, כרשפי לאהבה בא המצוות ידי ־ ידי
אלו. לאהבות המביאות ההתבוננויות ונתבארו כמים. לאהבה התורה

הו  ושמונה בתפילה דזמרה פסוקי עשרה.־ א
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חקת  פרשת ריש ב)בזוהר קעט, וחיו"(ח "ג להם עשו "וזאת יט)גבי ד :(במדבר

עשו 'וזאת דא ועל  כו' דחיי סמא  ביה יערב לא אי דמותא, סמא דאחיד  "מאן
'וזאת  כך בגיני כו ' בהדיה מערב דחיי דסמא בגין ימותו ', ולא  וחיו  להם
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דמותא , סמא הנקראות  הגבורות , ונמתק שנהפך זה שעל־ידי לומר  וצריך
דחיי סמא  שמטגני להיות מצנון מרקחת וכמו לבד . דחיי מסמא טפי ם עדיף

להפוך  הסם, עניין עיקר כל  וזה כו '. לבד  מדבש יותר  ערבות בזה יש הרי בדבש,
הוא עניינה הרי סם שנקראת  הרפואה וכמו דווקא , הגבורות  את ולהמתיק

סמים" לך "קח וכמו סם בפסוק שנקרא הבושם וכן החולה, ל לרפאות (שמות

ומתחדשים לד) חדש, חיות שממשיך הנפש, את להשיב הוא הרי כו',
אחר  במקום שכתוב וכמו כו ' חדש בחיות  הכוחות כל  זה על־ידי ומתחזקים

ד) כה, וישלח  אור תורה .(ראה
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  .   ,          
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  ,         . 
      ,      
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החיים עץ כטקונטרס
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הגבורות, מן בניינה "זאת " הנקראת עצמה המלכות  דהנה והעניין,

 ;   ,     /     
       ־   .  ;   , 
:    ,      , 
      ,      
              ־
             . 

"    ") (ג פט  (תהלים       ,(
             .

       ,     
       "  ־      

ואילך) לו עמ ' תרנ"ט סה"מ  .(ראה

בהר פרשת בזוהר שכתוב וכמו  דמותא , סמא נקראת ב)ולכן קי, בעניין (ח "ג
אמונה" ורעה ארץ ג)"שכן לז דחיי,(תהלים  סמא בה לערב צריכים ולזאת  ,

דחיי  סמא  וזהו  חיים", "עץ שנקרא זעיר־אנפין בחינת  בה להמשיך היינו
לטוב. הגבורות גם שמהפך

"        .   ,       .1
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  ,       .        ־     
         ."   "         "   
 "  ,   "           ,  
    "   .             ,   

."       "  



51גקונטרס עץ החיים החיים עץ קונטרס ל

         .     , 
  .      ־   ,    
       ,     
          , .     
             ""  " "
    "   )     
          ,      "

.(      

:"     ,   ' "     
',  '      '    

   ,־       ," "     
,   ,( )          

,           
      , (  )     
        ־     ,  .
      ,         

.      

      ,       
   ־         ,  

.   ," "  ־        . 

דמותא , סמא הנקראות  הגבורות , ונמתק שנהפך זה שעל־ידי לומר  וצריך
דחיי סמא  שמטגני להיות מצנון מרקחת וכמו לבד . דחיי מסמא טפי ם עדיף

להפוך  הסם, עניין עיקר כל  וזה כו '. לבד  מדבש יותר  ערבות בזה יש הרי בדבש,
הוא עניינה הרי סם שנקראת  הרפואה וכמו דווקא , הגבורות  את ולהמתיק

סמים" לך "קח וכמו סם בפסוק שנקרא הבושם וכן החולה, ל לרפאות (שמות

ומתחדשים לד) חדש, חיות שממשיך הנפש, את להשיב הוא הרי כו',
אחר  במקום שכתוב וכמו כו ' חדש בחיות  הכוחות כל  זה על־ידי ומתחזקים

ד) כה, וישלח  אור תורה .(ראה

 ,     "         
  .   ,          
             ,  
  ,         . 
      ,      

.   



קונטרס עץ החיים החיים52 עץ קונטרס לב 

וזקוקה  דמותא, סמא נקראת ולכן  מהגבורות המלכות בניין
עץ  הנקראים  התורה, ובעסק זעיר־אנפין  בהארת להמתקה
יתירה, עלייה פועלת הגבורות המתקת חיים. וסם החיים 

כשלעצמו. חיים סם מבחינת למעלה

בזוהר מבואר החיים עץ עניין ב)והנה לז, באה (ח"א המשכה ששורש
בשם  במקדש־מלך שם עיין כו ', ימים אורך שמשם מאריך ־אנפין, לזעיר ־אנפין

בימינה" ימים "ארך בתורה שכתוב וזהו טז)התיקוני־זוהר, ג ,(משלי ֹ

 ,   ,       
  , .  ־     ,   

         ־  
   .            
.־    ־    ,   

" :       ארך  ,   ֹ
           ־    ."
       '     ,  

־(ואילך 24 עמ ' לעיל, .(ראה

דכתר. אור עמודי תר "ך הם דרבנן מצוות  וז' דאורייתא מצוות תרי"ג  כי

   (7)   '   (613)    "
.־   ,    (620)   " 

    "     (כט :(סימן

           "    
          .'    " 

       ,       כתר"  
          כותרת  מכתיר,

  "      ,"      
              ...  '

.       , "      , 

א)ובאדרא־רבה קכט , לתרי"ג (זח"ג אתפרשא  ארחא ההוא  "[ומן] :
בתורה  ההמשכה שמקור הרי בזעיר־אנפין", דפליג  דאורייתא  אורחין

מאריך־אנפין, בא
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החיים עץ לאקונטרס
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נעשה  שכשנתברר  דמותא , סמא  עיקר שהוא  הדעת , עץ בירור עניין וזה
וימת " "וימלוך  התוהו עולם בירור  וכמו יתרה, לא־לט)עלייה לו בראשית (ראה

התיקון  בחינת שהוא  האצילות  מעולם למעלה עלייה נעשה זה שעל־ידי כו ',
כו'. בכלל 
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        ,   ־    
  ־   ,      
.             

  ,          ראה)

וישלח) פרשת  האריז"ל,  ליקו"ת     ,  
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סמא החיים, עץ שנקראת  בתורה, בתבלין, להמתיקו  הרע יצר בראתי וזהו
מאד" "טוב נעשה  זה ועל־ידי לא)דחיי, א כו'.(בראשית  ֹ

 '" :        "    
 '' ,    ' '  ...'           

"     בבראשית ומקורו ד, סט, תורה־אור וראה החסידות, בספרי מובא זה (בנוסח

ט) ט : רבה   ,  ־         .
        ,     

.    
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וזקוקה  דמותא, סמא נקראת ולכן  מהגבורות המלכות בניין
עץ  הנקראים  התורה, ובעסק זעיר־אנפין  בהארת להמתקה
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תחילה" בתורה "בירכו עניין פא,וזהו נדרים  וראה רפא; ירמיהו, (ילקוט ־שמעוני

בתורה.א) כתר מבחינת  להמשיך  ,

  " :            
 ,            '          
            :'   ?   

"     (יא־יב ט "(ירמיהו     שם ). (נדרים ,

 "   "      ,  
 ."   "  ( שם ר"ן " (ראה 
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 (א קס, קונטרס ־אחרון תניא, (וראה     .
 "   .     "    ,"

נקראת  זה שם על שמזעיר ־אנפין בתורה דכתר אין־סוף אור  המשכת ומצד
אסיא , נקרא ואריך ־אנפין רפואה בחינת  הוא  סם כי דחיי, סמא  החיים, עץ

רופאך" ה' אני "כי וזהו  הרפואה, שורש כו)שמשם טו תבות (שמות ראשי
תצמח" מהרה "וארוכתך  ח)אריך, נח  "והעלה (ישעיהו וזהו כו'. אריך  מבחינת  ,

כו', שלמה" ורפואה ארוכה

   ,  ־           
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החיים עץ לג קונטרס

   ,  ,    .   "  
 /  / ־      
,(־ )               ־

.־ ,    

בהעלותך א)ובפרשת  קנב, לנשמתא(זח "ג גופא דא ישראל  "וכנסת  כתוב:
דא לנשמתא ונשמתא  ממש, אורייתא  דאיהו  ישראל  תפארת  דא ונשמתא  כו ',

כו'. קדישא" עתיקא  איהו
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בליקוטי־תורה שכתוב מה דרך  על ב)וזהו  כג, תשמע (דברים  "כי פסוק על
גו'" יט)בקול  יג היינו(דברים  ו "בקול" יעקב, קול  זעיר ־אנפין, היינו  "קול"

בתורה, המלובש אין־סוף האור  והיינו  כו ', בהקול המלובש אין־סוף אור
כו', הכתר  מבחינת ומתלבש מאיר  ובה זעיר ־אנפין היא דתורה
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התורה) על לפירושו הרמב"ן הקדמת  א; פז,   ־     ,
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כו', שלמה" ורפואה ארוכה
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אשים  לא במצרים שמתי אשר  המחלה "כל  כתיב דהנה הוא העניין וביאור 
רופאך" ה' אני כי שם )עליך דבבא ־מציעא (שמות ט  פרק ובגמרא  ב), אמרו:(קז,

מרה. היא חולי כל ומקור החולי מקור היא  מחלה דהנה מרה", זו "מחלה
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           "" 
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              )
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חכּ ה] משמן [וחלק זרה שפתי ּת ּט פנה "נפת  שכתוב כמו הוא  ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ֶֹוהעניין
פיות ]" כחרב [חדה כלענה מרה ג־ד)ואחריתה ה ויקהל (משלי בזוהר ופירשו ,

החיים עץ להקונטרס

לסם  להיות בזעיר־אנפין, המאירה התורה, של כוחה
הרפואה. שורש אנפין, אריך מהארת אליה נמשך  חיים

ומרירו לנהורא חשוכא  להפך  ובכדי נוגה, קליפת  היא המחלה עיקר  כי
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     ,־        
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," "   ,      ,"  "     

"  "      .

           
      ,   :   

"                     "
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 ,'             
.  , '     , 

           פרקים)

 ו־ח)   ,         :  ,
    "       :      . ־
 ,"   "      "
   :  ,"    ,  "      ־
   , .'           
'     .    , :    
   ,     , 
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(60 עמ' להלן, בהרחבה .(ראה
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את  שהחטיאו  מה דהנה דנוגה, רע בחינת על  הכוונה כן גם דבזה לומר יש
שהיו המותרים, בדברים אלא  לגמרי האסורים בדברים היה לא ישראל
בקרבו אשר "והאספסף שכתוב: וכמו נפשם, תאוות  למלאות  רק ◌מותרות ,

כו' ישראל ]" בני גם [ויבכו  ויׁש בו תאוה ד)התאוו  יא הרע (במדבר בחינת  שזהו , ◌
מר. עניין וזהו כו', דנוגה

  ,       ,     
''" :     "    .     
      ' ' ,           

"( שם (רש "י             .
     '        ,
   ,  .    ,    
             ־   

.    

דאלהים  צירופים ק"ך הם ק"ך , פעמים ב' בגימטריא  הוא  דמר  והעניין
מר  נעשה שאז דקדושה, צירופים ק"ך עם כשמתחברת  דנוגה גבורות אחרים

כו', קשות 

  ,        
  .           

אלקים        ,  "
"         "    יד)(120=5!). ז ,(קהלת  

,            : 
  , .     אלקים   

  אחרים אלהים .     אלקים,
         "       
 ,   )          

     .( " אחרים אלהים
    "אלקים    , "
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ב) רג, נוגה (ח"ב קליפת  בחינת היא  דמרה לומר  ויש נוגה, קליפת  על  דקאי
דנוגה, רע בחינת  והוא 

  ,             
      .         
           
      ,          

          . 
(יג־יח ט  ה־כז; ז כד־לה; ו כ; ה טז; ב שם  גם  (ראה   

      , י־לא לא ח־ט ; פרקים  יח־יט ; ה שם  (ראה

"וברש "י)              .
.     "

נשא  פרשת ברעיא־מהימנא מפורש א־ב)וכן קכד, "ובגין (זח"ג לשונו: וזה ,
בזוהר  שכתוב מה (ועיין ורע דטוב אילנא הוו  כולהו רב ערב עם ישראל דהוו 

א)בראשית כו, מסטרא(ח"א מר וחציו דימינא מסטרא  מתוק חציו  דא  ועל ,(
כולהו הוו  כאלו  [הווי] לישראל  לון מחטיאין הוו  רב דערב ובזמנא  דשמאלא ,
הוא הדא במיא, מר  עץ כההוא מרירין כולהו  אתהדרו ומיא  דרע מסטרא

הם]' מרים כי ממרה מים לשתות יכלו [ולא מרתה 'ויבאו  טו דכתיב: (שמות ֹ
דנוגה.כג) רע בחינת  הוא  דמר  נמצא לשונו. כאן עד כו', "

     ,          ראה)

לח) יב לשמות  רש"י          
      ,   .  
 "  "   ,( )    

"        (ז לב  ,(שמות  " 
   ,          ,

"   ,   ( שם (רש "י   .
,                  
         ,"      " 
  .               
             , 

." "       ,    

משמע  לכאורה כו', דרע" מסטרא כו ' מחטיאין כו' "ובזמנא  שכתב (ומה
כו', קליפות  דג' גמור  רע בחינת הוא דמר מזה
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מר. עניין וזהו כו', דנוגה
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מר  נעשה שאז דקדושה, צירופים ק"ך עם כשמתחברת  דנוגה גבורות אחרים

כו', קשות 
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אלקים        ,  "
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   ,       מותר    
.    

והוא  קשות, גבורות דנוגה, רע  מרה, בחינת הוא החולי מקור
הוא  אם שמים. לשם שלא רק אלא לתאווה כשאינו אפילו

בתשובה. שיעלהו עד גמור, ברע  ונכלל יורד  לתאווה

שכתוב  כמו הנ"ל 2והיינו פרק בינונים של  היא(ז)בספר נוגה דקליפת 
כו' בה מעורב טוב מעט  רק רע ככולה רובה ובעשייה ורע מטוב כלולה
אסרתן  כן שגם המותרים מדברים גשמיים התענוגים תאוות  נמשכים וממנה
איסור  הוא נפשו  תאוות  למלאות אותם שעושה בהם התאווה והיינו  תורה,

תורה, של

 "      ,           
                ."

" :    ,        
    ,       

       '          , ."
          " 
, .               ,
    ,            

. ,             

שלח־לך פרשת סוף החינוך  שכתב שפז)וכמו  אחר (סימן נרדוף "שלא :
העניין ובסוף כו', עולם־הזה" אחר תאוות  תר שהוא מי "וכן לשונו: וזה כתב,

כלל  בהם שיכוון מבלי כו ' העולם תאוות אחר רודף שהוא  כלומר עיניו,
עד  כו', זה" לאו  על  עובר כו', בתענוגים נפשו  להשלים רק כו ' טובה לכוונה

כו ' תתרו " ד"ולא הלאו  והיינו  לשונו , לט)כאן טו בספר (במדבר והרמב"ם , ◌
מז)המצוות  'ואחרי (לא־תעשה כו ' לבבנו  אחרי לתור  שלא "הזהירנו  כתב:

והתעסק  הגשמיות התאוות  אחר  הימשך לומר רוצה כו', זנות זה עיניכם'
בינונים של  בספר  שכתב מה וזהו  לשונו. כאן עד  בהן", סוףהמחשבה (תניא,

יב) בזה.פרק האריך  קדושים פרשת ריש והבחיי כו ', ברצון" המהרהר  "כי

       ־     "    
  "            "

.2          -     ]
["  "
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.  

קליפות  בג' נכללה נוגה שקליפת  כמו זהו הנ "ל רע בחינת  מקום ומכל
מצד  הנוגה לבושי ועניין ורע, טוב מעורבת  עצמה מצד  נוגה דהנה הטמאות.
וקיומו , הגוף לצורך  לו המוכרח מותר דבר משל דרך  על כשאוכל  הוא  עצמה
כו', נפשו  תאוות למלאות  לא כן גם אבל כו', שמים לשם מכוון שאינו אלא 

ח"א בינונים של  בספר  שכתוב ז)כמו  פרק ריש עצמן (תניא הנוגה לבושי וזהו ,
ונכלל  הרע מן הטוב מתברר  אז שמים לשם וכשאוכלו ורע, טוב שמעורב
רע  אז והוא  קליפות  בג' נכלל  אז נפשו  תאוות למלאות  וכשאוכלו  בקדושה,
לחזור  יכול  שאינו קליפות דג' גמור לרע מקום מכל דומה שאינו אלא  גמור ,
לפי  כו ' ה' לעבודת  בשובו עמו  ולעלות  לחזור יכול וזה כו' ה' אל  ולעלות
כן  גם נקרא  עצמן הנוגה דלבושי דהרע יובן זה ולפי כו'. היתר מאכל  שהוא

מחלה (וזהו  דנוגה הרע שהוא לתאוות מר, אוכל  וכשהוא כו'), החולי מקור
בג ' נכלל  דנוגה שהרע כמו  הוא  כו', התאוו" כו ' "והאספסף וכמו  ◌נפשו,

שיתבאר ). וכמו ועוון, חטא שזהו  קליפות,

    ,     /  
  ,   (        )
                

.  '              

             ,  
שם ) בתניא, המבואר :(ע "פ 

              .
  "  ,   :    .  
""        .    ," 
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  ,"   "      אסור     
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איסור  הוא נפשו  תאוות  למלאות אותם שעושה בהם התאווה והיינו  תורה,

תורה, של

 "      ,           
                ."

" :    ,        
    ,       

       '          , ."
          " 
, .               ,
    ,            

. ,             

שלח־לך פרשת סוף החינוך  שכתב שפז)וכמו  אחר (סימן נרדוף "שלא :
העניין ובסוף כו', עולם־הזה" אחר תאוות  תר שהוא מי "וכן לשונו: וזה כתב,
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עד  כו', זה" לאו  על  עובר כו', בתענוגים נפשו  להשלים רק כו ' טובה לכוונה

כו ' תתרו " ד"ולא הלאו  והיינו  לשונו , לט)כאן טו בספר (במדבר והרמב"ם , ◌
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והתעסק  הגשמיות התאוות  אחר  הימשך לומר רוצה כו', זנות זה עיניכם'
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בתורה־אור  מזה א)שכתוב יב, ובד"ה (בראשית  אברם שמך עוד  יקרא ולא  ד"ה
לך  לך  בפרשת לכם הפרכת ג)והבדילה יב, הוא(שם  דנבדל  לומר  ויש . ֹ

דנוגה, בהרע הוא ונפרד נוגה קליפת בחינת לכללות  קדושה בין ההבדלה
און" ּפ עלי כל "יתפרדו  י)וכמו צב .(תהלים  ֲֹ◌ֵ◌

        ,          
,              
.             
      ,  ""  
   "" ,      .       
,                  

.           

  ־(" אברם שמך עוד יקרא "ולא ד"ה א  ־ (יב,    "  
   ,         
    "       ,  
,      ."      ,
        ...   "  
[  ]   '        ...

ג) נ ".(ישעיהו

ראשים]" לארבעה [והיה יפרד "ומשם מעניין עיון י)וצריך ב דהוא(בראשית  ,
כידוע, בכלל  בי"ע עולמות  וג' המרכבה חיות ד' שכינה, מחנות ד' עניין

             ,   
        "      ,  

. 

הרבה  ומעולה שנבדלת העליונה בחינה על  יותר שייך דנבדל  והנראה
כו', מחול  וקודש מקודש קודש־הקודשים כמו  התחתונה, מהבחינה בהבדלה

מהעליונה). שנפרדת התחתונה בהמדרגה הוא ונפרד

      ,       
     ,"  "  ,   
     :          

  .            ,  ?
 ,          

.         

החיים עץ מאקונטרס

  , .      ,    
,   .      ־    , '  
,    "   "    
  .               
  ,    ־             
    '                 
,       ." "      

"        "    (יב פרק .(תניא,

נפרד " יבקש "לתאוה א)וזהו יח הוא(משלי התאווה אחר  שנמשך  מי כי ,
לך ־לך  ברבות  ועיין נפרד , ו)בחינת מעלי"(מא: נא "הּפ רד  הפסוק (בראשיתעל ִ◌ָ◌ֶ◌

ט) זרע,יג  קולטת  אינה הזו הפרדה [מה 'הפרד ' אלא  כאן כתיב אין "היבדל 
נפרד  שבחינת הרי אברהם]", של  בזרעו  להתערב האיש לאותו אי־אפשר  כך

כפרד" "כסוס  מלשון והוא  מנבדל יותר  ט)גרוע לב ,(תהלים 

              
, )           
      .    ,   .( 
;    '        ,    
.    ,         ,  
  ,          

    ,       פרדה    ,
     (וברש "י כד לו בראשית   (ראה 

 )            
     , ־  (א קג,  (ח"ב  " :

.("   

 " :        
  פרד  ."           

 ,  "         ,   
"  (רש "י).           

             ,
.  

כו' הפרכת" לכם "והבדילה כמו בקדושה, כן גם נמצא נבדל לי ◌ֶֹ(נראה
לג) כו כו'(שמות להקדישו" אהרן "ויבּ דל יג), כג א' ההבדלה (דברי־הימים  והוא  , ִ◌ָ◌ֵ◌

מה  ועיין לחול, קודש בין הבדלה יש כן וכמו  לקודש־הקודשים, קודש בין
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בתורה־אור  מזה א)שכתוב יב, ובד"ה (בראשית  אברם שמך עוד  יקרא ולא  ד"ה
לך  לך  בפרשת לכם הפרכת ג)והבדילה יב, הוא(שם  דנבדל  לומר  ויש . ֹ

דנוגה, בהרע הוא ונפרד נוגה קליפת בחינת לכללות  קדושה בין ההבדלה
און" ּפ עלי כל "יתפרדו  י)וכמו צב .(תהלים  ֲֹ◌ֵ◌

        ,          
,              
.             
      ,  ""  
   "" ,      .       
,                  

.           

  ־(" אברם שמך עוד יקרא "ולא ד"ה א  ־ (יב,    "  
   ,         
    "       ,  
,      ."      ,
        ...   "  
[  ]   '        ...

ג) נ ".(ישעיהו

ראשים]" לארבעה [והיה יפרד "ומשם מעניין עיון י)וצריך ב דהוא(בראשית  ,
כידוע, בכלל  בי"ע עולמות  וג' המרכבה חיות ד' שכינה, מחנות ד' עניין

             ,   
        "      ,  

. 

הרבה  ומעולה שנבדלת העליונה בחינה על  יותר שייך דנבדל  והנראה
כו', מחול  וקודש מקודש קודש־הקודשים כמו  התחתונה, מהבחינה בהבדלה

מהעליונה). שנפרדת התחתונה בהמדרגה הוא ונפרד

      ,       
     ,"  "  ,   
     :          

  .            ,  ?
 ,          

.         
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אדרבא רע לידי ח"ו  יביאו לא  כזאת  ואכילה בתכלית  הרע מן מרוחק באמת
בקדושה, חיות  זה על־ידי לו  מתווסף

      " "  " " ," "    
     ( )     ,  
 "           ,( )
    ,        "     
,  .         ,     
    ,          
   )           

.(

בעניין  כו'3וכידוע [האדם] יחיה ה' פי מוצא  כל על  ג)"כי ח  לפי (דברים  ,
כו', בקדושה ונכלל המאכל  שמתברר 

      ,      
 "       ,        

   ,      '    " ." 
"  "     "' (יא א  (בראשית

.                ' 

"'  "  ־      ,     
" " (כו א  (שם         ,

,         "     ? 
    )     .    
   ,(" "   "  "   
      )       

"  "   (52 עמ ' (לעיל,     ,
 ,  ,   .(     

.   ,       

   (  "  ,"")      ,
 .           
,        ,      

.      

.3 -            " ]
["

החיים עץ מג קונטרס

מעי" בתוך "ותורתך להיות צריך  ט)ובאמת מ עצמו(תהלים  את  שיבח שדוד ,
שכתב  כמו  פרישותה, והנהגת התורה דרכי על ־פי זהו מעיו  שבתוך  מה שכל

נפשו " לשׂ בע אכל  "צדיק נאמר  זה ועל  שם. כה)הבחיי יג שכן (משלי וכל , ֹֹ
כו' התאוות  בשאר 

   ,"           " : 
             
.        ־   , 

.       ,      ,  

עניין  הוא אכל" ד"צדיק מבואר טעמי לן  יגלי ד"ה חיי פרשת  ֹ(בתורה־אור
תחסר ]" [רשעים "ובטן זהו הבירורים ועניין בירור , צריכה דאין דשבת  אכילה
נפשו ", לשובע אכל  "צדיק נקראת הבירורים עבודת שגם נראה כאן אמנם ֹכו '.

בזוהר מבואר א)וכן רמ, ),(ח "א

         "      
      ,"    "       :
           

"        " (טו כ  (איוב   ; 
"      ,"    "  
  ."      ,    ,  
             ,

."     "       '

בתורה־אור  שכתוב וכמו  כו', הקודש' טהרת על שנעשו  'חולין עניין והוא 
יק  ולא הנ "ל,ד "ה והבדילה וד "ה רא 

'       " :" "  "   " 
 ,        ' ...  ' :
 ־    ,         ,   
 ."          
        "      "
         ,     ,   

שם ) וברש"י ב ו, נדה ז; ב: חגיגה .(ראה

וחיותו , גופו  לקיום שמוכרח מה רק המותרים מהדברים עצמו את  וכשפורש
הוא אז כו', ולהתפלל  ללמוד  בכוחו שיהיה שמים לשם בכוונה הוא זה וגם
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אדרבא רע לידי ח"ו  יביאו לא  כזאת  ואכילה בתכלית  הרע מן מרוחק באמת
בקדושה, חיות  זה על־ידי לו  מתווסף

      " "  " " ," "    
     ( )     ,  
 "           ,( )
    ,        "     
,  .         ,     
    ,          
   )           

.(

בעניין  כו'3וכידוע [האדם] יחיה ה' פי מוצא  כל על  ג)"כי ח  לפי (דברים  ,
כו', בקדושה ונכלל המאכל  שמתברר 

      ,      
 "       ,        

   ,      '    " ." 
"  "     "' (יא א  (בראשית

.                ' 

"'  "  ־      ,     
" " (כו א  (שם         ,

,         "     ? 
    )     .    
   ,(" "   "  "   
      )       

"  "   (52 עמ ' (לעיל,     ,
 ,  ,   .(     

.   ,       

   (  "  ,"")      ,
 .           
,        ,      

.      

.3 -            " ]
["
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,                

          
            . 

.     

מצורע פרשת ח)וברבות  חלי'4(טז: כל  ממך  ה' "'והסיר טו): ז זה (דברים  ֹ
חולי  שדרש המתנות ־כהונה וכתב מר", וסופו  מתוק שתחילתו הרע, היצר
דרכים: בשני זה לפרש ויש מר . וסופו  ממתיק, שפירושו  ליה", "מחליא  מלשון
כלענה. מרה ואחריתה כן, לעשות הוא  שמתוק איך  לו  שממתיק כפשוטו, הא '
כן  על  במהרה נמשך העונש פתגם שאין לפי כי אחר , באופן לפרש יש הב'

ימתקו " גנובים "מים שכתוב וכמו מתוק, הרע היצר יז)תחילת  ט  וסופו(משלי ,
העונש. בבוא מר

     ,          ־
         .      
        :      
            , 

    ,מהרה הרעה מעשה פתגם  נעשה אין "אשר יא: ח קהלת (וראה

רע ") לעשות בהם  האדם  בני לב מלא כן .על

פעמים  ב' והם כנ "ל, ק"ך פעמים ב' במספר  עולה מר  דהנה הוא  והעניין
הם  הראשונים ע"ב דקדושה, אלקים צירופי ק"ך  יש כי אלקים. צירופי ק"ך
צירופי  ק"ך עוד  כשמתחברים ואמנם קשים, האחרונים מ"ח ממותקות גבורות
ולהאביד  ולנתוץ לנתוש ביותר  קשים דינים נעשים אז מהם לינק נגה דקליפת

י)כו' א ירמיהו ,(ראה

 "      .63 '  , אלקים
 "  אחרים  אלקים "       ,

  " :  , אל"ה   ,
  ,  "    , י "ם  ,

   ""        .  
                

. 

 ' :   ?  .       :  " .4
  ,    :    .        '   '

.      ."   

החיים עץ מהקונטרס

למלאות  בשביל אינו  כן גם כי ואם המותרים, מהדברים פורש כשאינו אבל 
מכוון  שאינו  עם בזה נהנה הוא (וממילא  מהם פורש שאינו רק נפשו תאוות

מותרים שאינם בדברים גם ואף כו'), ותאוותו גופו להנאתו  לקיום  מוכרחים  [אלא

חומריות וחיותו] עצם מצד הנה שמים, לשם בכוונה לא  סתם שאוכלם אלא  ,
תאוותו למלאות שירצה מביאו זה הרי ורע טוב שמעורב המאכל וגסות 
שזהו המותרים בדברים עצמו את לענג  וגם ההכרחית  בהאכילה הן באכילתו

כו'. תורה של  איסור  והוא כנ"ל , גמור רע

          
       (א פרק  (ראה    , .

        ,       
 )   ,             

.(    )    ( 

"ולא  של תורה איסור היא העולם תאוות אחר הימשכות
המוכרח ת  מאכל גם  מהקדושה. האדם את ומפרידה תורו "

וגסות  חומריות הרי שמים לשם מכוון אינו אם גופו, לקיום
זאת, לעומת תאוותו . למלא גם שירצה לו  גורמים  המאכל

בקדושה. חיות מוסיפה שמים לשם אכילה

המתוקים  העולם תאוות  שהמשיל  זרה]", [שפתי ּת ּט פנה "נפת ֹ◌ִ◌ֶֹוזהו
בהעלותך  בפרשת  שכתוב וכמו  כו', מרה וסופם ואחריתם לנופת בראשונה

תאוה" "התאוו  לעיל)גבי וראה ד, יא לזרא "(במדבר לכם "והיה כתיב דלבסוף
כ) יא והיינו(שם  לזרא , שנהפך זרה, דשפתי נופת  של אחריתה בחינת והוא  ,

הר"מ: בשם שם רש"י וכדפירש פיות", כחרב חדה [כלענה] מרה "ואחריתה
בו"זרא  יש חולה שפירושה היות  עם מחלה כי מחלה, עניין וזה כו', חרב"

ליה" מחליא  "חורפיה כמו  מתיקות, לשון כן גם ממתקתפירוש החלתית [=חריפות

הסכין] שעל־גבי השומן א)כו 'את  לט, תרגם (ע "ז מתקי" את  "החדלתי פסוק ועל ,ָ◌
חליי" יא)"ית  ט  מדבש"(שופטים  מתוק "מה ," מדבשא חלי יח)"מה יד ,(שם 

מתוק" כדבש בפי חלי""ותהי ג)"כדבש ג ובשבת (יחזקאל ב), "אתרוגא(קט,
ובמגילה ב)חליתא", חוליא"(ז, ליה שדרי מתיקה]"אנא מיני לו שלחתי ,[=אני

ומצד  מתיקות בה יש שבה הטוב מצד כן על ורע, מטוב שכלולה כן גם והיינו 
אבל  כו ', יודחה שבה ושהרע מהרע הטוב לברר  בירור  וצריכה מר, היא  הרע

כנ "ל, כו ' גמור רע לידי בא  אז מברר כשאינו 

'          ,   ""  , 
   .            
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,                

          
            . 

.     

מצורע פרשת ח)וברבות  חלי'4(טז: כל  ממך  ה' "'והסיר טו): ז זה (דברים  ֹ
חולי  שדרש המתנות ־כהונה וכתב מר", וסופו  מתוק שתחילתו הרע, היצר
דרכים: בשני זה לפרש ויש מר . וסופו  ממתיק, שפירושו  ליה", "מחליא  מלשון
כלענה. מרה ואחריתה כן, לעשות הוא  שמתוק איך  לו  שממתיק כפשוטו, הא '
כן  על  במהרה נמשך העונש פתגם שאין לפי כי אחר , באופן לפרש יש הב'

ימתקו " גנובים "מים שכתוב וכמו מתוק, הרע היצר יז)תחילת  ט  וסופו(משלי ,
העונש. בבוא מר

     ,          ־
         .      
        :      
            , 

    ,מהרה הרעה מעשה פתגם  נעשה אין "אשר יא: ח קהלת (וראה

רע ") לעשות בהם  האדם  בני לב מלא כן .על

פעמים  ב' והם כנ "ל, ק"ך פעמים ב' במספר  עולה מר  דהנה הוא  והעניין
הם  הראשונים ע"ב דקדושה, אלקים צירופי ק"ך  יש כי אלקים. צירופי ק"ך
צירופי  ק"ך עוד  כשמתחברים ואמנם קשים, האחרונים מ"ח ממותקות גבורות
ולהאביד  ולנתוץ לנתוש ביותר  קשים דינים נעשים אז מהם לינק נגה דקליפת

י)כו' א ירמיהו ,(ראה

 "      .63 '  , אלקים
 "  אחרים  אלקים "       ,

  " :  , אל"ה   ,
  ,  "    , י "ם  ,

   ""        .  
                

. 

 ' :   ?  .       :  " .4
  ,    :    .        '   '

.      ."   
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כורחו  בעל  אמן עונה רע ב)מלאך קיט , שבת "'ואהבת (ראה שכתוב כמו  והיינו  ,
לבבך ' בכל אלקיך] ה' ה)[את ו כו'(דברים  יצריך " ה)בשני ט : :(ברכות 

    , ־     '       ,
   ;" "     .      
  ,          

."   '  '" :

קליפת  את הרע  היצר שממתיק המתיקות על מורה מחלה לשון 
ק"ך מחיבור נעשה מר שבאחריתה. והחולי המרירות ועל נוגה
מחלת  אחרים. אלהים צירופי ק"ך  עם דקדושה אלקים  צירופי
הוא  וממך  היצר, לפיתוי ששומע  מאחר רק היא נוגה קליפת

אל  ה' לקול תשמע שמוע  אם  עליך חוליים יבואו קיך.שלא
ותהיה  אמן עונה רע מלאך  שיהיה בו , לענות  הרע  יצר בריאת

רע . וביצר טוב ביצר  לבבך  בכל ה' אהבת

על הוא דמותא, סמא הדעת , עץ  בירור  אשר  ידי ־ יקדים
על דחיי, סמא אין ־ התורה, שאור  שלמעלה ־ ידי סוף

הנקרא  נוגה דקליפת  רע מרפא חיים סם בה, מלובש מהשתלשלות 
ויבאר שבנוגה, הטוב מצד  מתיקות פירושה כן גם מחלה מחלה. מר,
בג ' כשנכללים בטוב, כשנכללים עצמה, מצד הנוגה לבושי עניין
- מר  וסופו מתוק  תחילתו הרע יצר  נבדל). (נפרד , הטמאות קליפות 

פירושים. ב '

החיים עץ מז קונטרס

  :                )
       ,     " "
         ,      
    !         ,      
, "             "   .
                    

.(       

ראה פרשת  ברבות רז"ל  שאמרו ג)וזה מ)ובאיכה(ד: "מפי (ג: פסוק על 
לח)עליון" ג לפניך (איכה נתתי 'ראה הקב"ה שאמר  מיום אלעזר: רבי "אמר :

כו ' הטוב' ואת החיים טו)את  ל רע (דברים  ולא  רע לעושי טובה יצאת לא 
הנמשך  כן אם כו', רעה]" לעושי ורע טובה [לעושי טובה אלא  טובה, לעושי
שתחילתו הגם וזהו ח"ו , והמוות הרע עליו ממשיך בעצמו  הוא הרע יצר  אחר 

רז"ל  שאמרו וזהו מר . סופו  זה כל עם חלי'4מתוק כל  ממך ה' ממך "'והסיר  ֹ
כו ' עליך" חליים יבואו  שלא  ח)הוא טז: רבה המחלה (ויקרא "כל  נאמר  זה ועל  .

במצרים" שמתי כו)אשר טו עניין (שמות והוא כו' גופניות תאוות נקרא מצרים ,
כו', נוגה קליפת  בחינת המחלה

,             " 
   ,         ,    
           ,     

. ־   

כו' לקול" תשמע שמוע מחלה (שם )"ואם עליך אשים שלא נמשך  יהיה מזה
כל  ממך  ה' "'והסיר פסוק על הנ"ל  רבה במדרש שכתוב וכמו  נגה, דקליפת

הרע".חלי ' יצר זה ֹ

           ־  , , 
.            , 
  '      "            

."   

בו " לענות האדם לבני אלקים נתן רע ענין "הוא  שכתוב יג)וזהו א ,(קהלת 
רע" האדם לב יצר "כי שכתוב כמו הרע, היצר הוא  רע כא)פירוש ח ,(בראשית 

רע" "בורא  נאמר זה ז)ועל  מה הטוב (ישעיהו ואת החיים [את  לפניך נתתי "ראה ,
הרע  היצר  שיהיה לפרש יש בו" "לענות  ופירוש הרע", ואת  כו ' המות] ואת
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כורחו  בעל  אמן עונה רע ב)מלאך קיט , שבת "'ואהבת (ראה שכתוב כמו  והיינו  ,
לבבך ' בכל אלקיך] ה' ה)[את ו כו'(דברים  יצריך " ה)בשני ט : :(ברכות 

    , ־     '       ,
   ;" "     .      
  ,          

."   '  '" :

קליפת  את הרע  היצר שממתיק המתיקות על מורה מחלה לשון 
ק"ך מחיבור נעשה מר שבאחריתה. והחולי המרירות ועל נוגה
מחלת  אחרים. אלהים צירופי ק"ך  עם דקדושה אלקים  צירופי
הוא  וממך  היצר, לפיתוי ששומע  מאחר רק היא נוגה קליפת

אל  ה' לקול תשמע שמוע  אם  עליך חוליים יבואו קיך.שלא
ותהיה  אמן עונה רע מלאך  שיהיה בו , לענות  הרע  יצר בריאת

רע . וביצר טוב ביצר  לבבך  בכל ה' אהבת

על הוא דמותא, סמא הדעת , עץ  בירור  אשר  ידי ־ יקדים
על דחיי, סמא אין ־ התורה, שאור  שלמעלה ־ ידי סוף

הנקרא  נוגה דקליפת  רע מרפא חיים סם בה, מלובש מהשתלשלות 
ויבאר שבנוגה, הטוב מצד  מתיקות פירושה כן גם מחלה מחלה. מר,
בג ' כשנכללים בטוב, כשנכללים עצמה, מצד הנוגה לבושי עניין
- מר  וסופו מתוק  תחילתו הרע יצר  נבדל). (נפרד , הטמאות קליפות 

פירושים. ב '



החיים עץ מטקונטרס

ד 
כו' " לׁש ר תהי "רפאות  שכתוב וכמו תורה, היא  לזה הרפואה (משלי והנה ָ◌ֶ◌

ח) מרפא "ג בשרו  "ולכל כב), ד מרה (שם  ואחריתה כו ' ּת ּט פנה "נפת  דהנה .ִֹ◌ֹ
ג)כו '" ה ונפת (שם  מדבש "מתוקים בהם שנאמר  תורה דברי הם מזה ֹוההפך

יא)צופים" יט ח"ו .(תהלים  מרה אחריתה ואין

" "         ""  , 
.  ,    

תולדות  בפרשת הבחיי שכתב מה כו'1ועיין ציד " ידע "איש (בראשיתבפסוק ֹ
כז) אהלים"כה ישב תם איש "ויעקב מזה וההפך  תורה"(שם ), של  "באהליה , ֹ

שם )כו' וברש "י טו, סג: רבה כתב (בראשית יתרו פרשת  וריש מאשה 2. "'להצילך
טז)זרה' ב ועל (משלי בסוף, אותו  המאבדת  זרה לאישה רעה אמונה המשיל

כו'". לרפאות  בו אפשר  כו' הלשון דיבור ועם כו' מרה' 'ואחריתה אמר  כן

              
   ,           

       .1     "  " ...        
  ...          .   : ...  
      ,      ,  '      
       " :   ,         ... 
         ,(     ) "     
     " :  ,           
'        " :     "       ,(  ) " 
        .        ,"   

."  "  " "  "  "  " "  ,
     "      .(   ) "       " .2
       ,     ,     
        ,             , ... 
 ) "       " :   ,      
,            ,"      "  ,(  
       " : ,"          " :  
                     .(    ) "
                   

. 
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ד 
כו' " לׁש ר תהי "רפאות  שכתוב וכמו תורה, היא  לזה הרפואה (משלי והנה ָ◌ֶ◌

ח) מרפא "ג בשרו  "ולכל כב), ד מרה (שם  ואחריתה כו ' ּת ּט פנה "נפת  דהנה .ִֹ◌ֹ
ג)כו '" ה ונפת (שם  מדבש "מתוקים בהם שנאמר  תורה דברי הם מזה ֹוההפך

יא)צופים" יט ח"ו .(תהלים  מרה אחריתה ואין

" "         ""  , 
.  ,    

תולדות  בפרשת הבחיי שכתב מה כו'1ועיין ציד " ידע "איש (בראשיתבפסוק ֹ
כז) אהלים"כה ישב תם איש "ויעקב מזה וההפך  תורה"(שם ), של  "באהליה , ֹ

שם )כו' וברש "י טו, סג: רבה כתב (בראשית יתרו פרשת  וריש מאשה 2. "'להצילך
טז)זרה' ב ועל (משלי בסוף, אותו  המאבדת  זרה לאישה רעה אמונה המשיל

כו'". לרפאות  בו אפשר  כו' הלשון דיבור ועם כו' מרה' 'ואחריתה אמר  כן

              
   ,           

       .1     "  " ...        
  ...          .   : ...  
      ,      ,  '      
       " :   ,         ... 
         ,(     ) "     
     " :  ,           
'        " :     "       ,(  ) " 
        .        ,"   

."  "  " "  "  "  " "  ,
     "      .(   ) "       " .2
       ,     ,     
        ,             , ... 
 ) "       " :   ,      
,            ,"      "  ,(  
       " : ,"          " :  
                     .(    ) "
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ד
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      ""   ,(     ;" 
אלול) ד' 'היום ־יום ', ראה א. מח, ח"ג  זוהר שם ; לירמיהו, ורד"ק  רש "י  (ראה   .

         ?   
,    .       , 
     "    "     
           .       
            ,      
.                

.   

באברי  הנפש חיי ומחבר  מקשר  שהלחם דכמו לחם, התורה נקראת  ולכך
שגם  מתחלש, אכילה דבהעדר  מהנפש, חיות תוספת שממשיך  ומחזקו  הגוף
נמשך  האכילה ידי ועל כו ', ומסתלק מתמעט  הגוף באברי המלובש החיות 
הוא וכך כו', כוחו  מתחזק זה ועל ־ידי המלובש בהחיות מהנפש חיות תוספת

נמשך  זה שעל־ידי תורה, של  המלובש בלחמה האלקית בהנפש חיות  תוספת
כו', הבהמית  ונפש הגוף חומריות  על  להתגבר שיוכל  ומחזקו  הבהמית  בהנפש

          ,      
,      ,      .  
             
  ,   .    ,    .
   ,     .      

.   ''    

אין־סוף, אור  שורה ובחכמה נפקת  מחכמה דאורייתא משום והיינו

.25 '  ,  ,36 ' ,   

שאין  מה דתוהו , מלכין ז' עניין שהוא מדות, מז' רק היא  החיצונים ויניקת
בחכמה" ולא  "ימותו  כתיב בחכמה כא)כן ד משבירת (איוב למעלה שהוא ,
תורה" מכבה עבירה "אין ולכן א)הכלים, כא, יניקה (סוטה להם שאין לפי

כו', זו במדרגה ושליטה

    ,      , 
.( ') " "         

  (52  (עמ'          ,
  )        " "   
  .(      ,      
  .      ( ' )  "       ,

החיים עץ קונטרס נ 

    :         
.  

דבבא־מציעא הנ "ל במאמר  שאמרו  ב)וזהו וכולן (קז, כו', מרה זו  "מחלה
לחם  שנקראת תורה זה פת כי מבטלן", מים של  וקיתון במלח [שחרית] פת

להלן)כו' שכתוב (ראה כמו  התורה פנימיות  היינו  ומלח שיתבאר , כמו
ואילך)בליקוטי־תורה ד ג, הוא(ויקרא מים של  וקיתון וביאורו, תשבית  ולא  ד"ה

הנ "ל. המחלה את  ומרפאים מבטלים והמה כו', מים שנקראת  שבעל ־פה תורה

      .  
      " :    "  

    ־  ־ ,       ...  
   ,             ... 
 ,     ,     
,           ,   
 .    ,          ־־
               

" (ואילך ד ג, ויקרא 148.(ליקוטי־תורה ' ,       .
  ־      ' '  '" :  

" ־    '  ' ; (ב נ, בשלח  חדש .(זוהר

בלחמי" לחמי "לכו  שכתוב וכמו  לחם, נקראת התורה דהנה הוא  והעניין
ה) ט יסעד"(משלי אנוש לבב "ולחם וכתיב התורה, על טו)דקאי קד ,(תהלים 

כו' הוא " ואנ ׁש  מכל הלב "עקוב שכתוב וכמו  חלישות לשון הוא (ירמיהו אנוש ◌
ט) לנפשויז גם לכבוש ועוז כוח בו להיות  ויחזקנו אנוש לבב יסעד והלחם ,

יתן" לעמו  עז "ה' שכתוב וכמו  עוז, נקראת שהתורה לפי והיינו ֹהבהמית ,
יא) כט הגוף (תהלים  חומריות  על  להתגבר  האלקית  בנפש ועוז כוח שנותנת  ,

אסיר. ממסגר  לצאת וגסותו  הבהמית ונפש

  ,      לחם
  ־  מלחמה      ."  " 

   '       ' "         ־  ," "
       ,     ."  
   "   "         

     (ט פרק   (תניא,      .
  ," "            

   אדם    דמיונו")  
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      ""   ,(     ;" 
אלול) ד' 'היום ־יום ', ראה א. מח, ח"ג  זוהר שם ; לירמיהו, ורד"ק  רש "י  (ראה   .

         ?   
,    .       , 
     "    "     
           .       
            ,      
.                

.   

באברי  הנפש חיי ומחבר  מקשר  שהלחם דכמו לחם, התורה נקראת  ולכך
שגם  מתחלש, אכילה דבהעדר  מהנפש, חיות תוספת שממשיך  ומחזקו  הגוף
נמשך  האכילה ידי ועל כו ', ומסתלק מתמעט  הגוף באברי המלובש החיות 
הוא וכך כו', כוחו  מתחזק זה ועל ־ידי המלובש בהחיות מהנפש חיות תוספת

נמשך  זה שעל־ידי תורה, של  המלובש בלחמה האלקית בהנפש חיות  תוספת
כו', הבהמית  ונפש הגוף חומריות  על  להתגבר שיוכל  ומחזקו  הבהמית  בהנפש

          ,      
,      ,      .  
             
  ,   .    ,    .
   ,     .      

.   ''    

אין־סוף, אור  שורה ובחכמה נפקת  מחכמה דאורייתא משום והיינו

.25 '  ,  ,36 ' ,   

שאין  מה דתוהו , מלכין ז' עניין שהוא מדות, מז' רק היא  החיצונים ויניקת
בחכמה" ולא  "ימותו  כתיב בחכמה כא)כן ד משבירת (איוב למעלה שהוא ,
תורה" מכבה עבירה "אין ולכן א)הכלים, כא, יניקה (סוטה להם שאין לפי

כו', זו במדרגה ושליטה

    ,      , 
.( ') " "         

  (52  (עמ'          ,
  )        " "   
  .(      ,      
  .      ( ' )  "       ,
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שמות  פרשת רבה במדרש רז"ל  שאמרו ט)וזהו הקול (ה: היה פרצופין "דו :
מבחינת יוצא  דשורשם ישראל  דנשמות  כו ', לרשעים" ומיתה לישראל חיים

שהוא הבהמית ונפש התורה, על ־ידי כוח ותוספת  חיים בהם נמשך החכמה
מנוול  בך פגע "אם רז"ל: וכמאמר  התורה, על־ידי מתבטל  הוא הרי מזה ההפך
האבן  כלב לבו  אם שגם נימוח", הוא אבן אם אפילו המדרש, לבית משכהו  זה

ימס י)המס יז ב' שמואל אם (ראה אבן, גבי על טיף טיף שהולכים מים וכמשל  ,
רושם, בו עושים הילוכם מהתמדת  זה כל  עם רכים והמים קשה הוא  האבן כי

כו', ימס המס האבן כלב לבו אם גם התורה ידי על וכך

   ,          , 
       .      
             ,   
.           ,   
                 , 

.    "   "   ,

האלה  הדברים "והיו  שכתוב: וכמו הכתר, מבחינת הוא דשורשה ובפרט 
כו' מצוך" אנכי ו)אשר ו כו'(דברים  אלקיך" ה' "אנכי ב), כ וכתר (שמות ,

כו' יכרתון" אויביך "וכל להיות נמשך דמשם כרת ח)אותיות ה והיינו(מיכה ,
בטל  כן גם שיהיה היינו  לטוב, ונהפך הבהמית  דנפש הרע ונאבד שנכרת

כו'. לאלקות 

   "   '       
    ""  ."     ובפרש"י ב יט , יומא (ראה

שם )     ,      ""     ,
   ""  ." ' " :  

         (110 עמ ' להלן .(וראה

  (55 (עמ'            ,
.   כתר ,  כרת,      

  ,     :"   "      
,  ,   .  ,    , 

.     

    " :        
 ,          ." 
'  ,  " :  "   ,    

החיים עץ קונטרס נב 

/     ,"    "  
.(     )   

            
     ,           
.               

    " :"         
  ,  ־      ,"    
 ,            
"      .           
    ,         

."     " 

בנפש  הכוח נמשך התורה על ־ידי החכמה המשכת על־ידי זה ומשום
ותושיה" "עז שנקראת  הבהמית, הנפש כוח מתשת  היא וגם כו ' (איוב האלקית  ֹ

טז) הואיב הבהמית  דהנפש הבהמית, לנפש ותושייה האלקית  לנפש עוז ,
בחכמה" ולא ד"ימותו  חכמה מבחינת שהיא והתורה דתוהו, הכלים משבירת

כו', הבהמית  הנפש את מתשת  היא לכן

,     ,       
,      .        
,  :       ,     
,    ;   ,   
        ,  

.      

,             
,      '  '       
,  . '       '         
     ,    "   
    ,        ,"   

"(קס עמ' עת "ר, " (סה"מ :   ,    ,
          ,     

,           ,'  
     ,      .'

...             ,      "'
קעא) עמ' .(שם 
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שמות  פרשת רבה במדרש רז"ל  שאמרו ט)וזהו הקול (ה: היה פרצופין "דו :
מבחינת יוצא  דשורשם ישראל  דנשמות  כו ', לרשעים" ומיתה לישראל חיים

שהוא הבהמית ונפש התורה, על ־ידי כוח ותוספת  חיים בהם נמשך החכמה
מנוול  בך פגע "אם רז"ל: וכמאמר  התורה, על־ידי מתבטל  הוא הרי מזה ההפך
האבן  כלב לבו  אם שגם נימוח", הוא אבן אם אפילו המדרש, לבית משכהו  זה

ימס י)המס יז ב' שמואל אם (ראה אבן, גבי על טיף טיף שהולכים מים וכמשל  ,
רושם, בו עושים הילוכם מהתמדת  זה כל  עם רכים והמים קשה הוא  האבן כי

כו', ימס המס האבן כלב לבו אם גם התורה ידי על וכך

   ,          , 
       .      
             ,   
.           ,   
                 , 

.    "   "   ,

האלה  הדברים "והיו  שכתוב: וכמו הכתר, מבחינת הוא דשורשה ובפרט 
כו' מצוך" אנכי ו)אשר ו כו'(דברים  אלקיך" ה' "אנכי ב), כ וכתר (שמות ,

כו' יכרתון" אויביך "וכל להיות נמשך דמשם כרת ח)אותיות ה והיינו(מיכה ,
בטל  כן גם שיהיה היינו  לטוב, ונהפך הבהמית  דנפש הרע ונאבד שנכרת

כו'. לאלקות 

   "   '       
    ""  ."     ובפרש"י ב יט , יומא (ראה

שם )     ,      ""     ,
   ""  ." ' " :  

         (110 עמ ' להלן .(וראה

  (55 (עמ'            ,
.   כתר ,  כרת,      

  ,     :"   "      
,  ,   .  ,    , 

.     

    " :        
 ,          ." 
'  ,  " :  "   ,    
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          ,          
.( )      

:  " " :     ...
               ,

"           ז א' (מלכים  
כג־כה)  ,      ,    .

         ־  , 
        ,  תניא)

לט) פרק         .
            

.  

חיים  סם שנקרא  דקידושין הנ "ל כמאמר  למחלה, רפואה היא  שהתורה וזהו
כו' תבלין" תורה לו  בראתי הרע יצר  "בראתי 49)כו', עמ ' וכמאמר (לעיל ,

כו' שחרית" במלח פת  72)"וכולן עמ' נוגה (לעיל קליפת  היא המחלה כי ,
את  מתשת והתורה כנ"ל , כו ' הבהמית  דנפש רעות התאוות  נמשכים שממנה
והנפש  האלקית  הנפש בין שלום ועושה שבו  הרע את  ומאביד הבהמית  הנפש

כו'. לאלקות  בטל  יהיה הבהמית  הנפש שגם הבהמית,

             
,      " :       ."

,   ""         ,  
""  ,    ,   .  
.            
  : ,        ,     
          .      

.     

:   

   ,       ,    
    .        
        , "   
        .      
      ,  ,    "   
    ,  , ־         
   . ־           

החיים עץ קונטרס נד 

"       ,    'חקת (ליקוטי־תורה

א) .נט,

לי" יעשה שלום לי שלום יעשה במעוזי יחזק "או שכתוב: כז 3וזהו  (ישעיהו ֵ◌
ושלום ה) מעלה של  בפמליא  שלום משים בתורה העוסק "כל  רז"ל: ואמרו  ,

מטה" של ב)בפמליא צט , הוא(סנהדרין מעלה של בפמליא שלום דפירוש ,
הכתר  על ־ידי שזהו דאצילות, ספירות בעשר המאציל  אין־סוף אור  התחברות 
תוספות  נמשך  זה שלום ומבחינת  כו', הנאצלים אל  המאציל בין ממוצע שהוא

כו', אצילות  מבחינת ששורשו  האלקית בנפש וכוח עוז

   (52 (עמ '         ,
.              

           ,    
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,     ""       . 
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לבי"ע, כתר  נעשה דאצילות שמלכות  מה הוא  מטה של בפמליא ושלום
בבי"ע, האצילות  אור  שיאיר  בי"ע עם דאצילות והתחברות  קשר  שנעשה
האצילות  אור  שמאיר שמאחר  הבהמית , הנפש כוח תשות  נעשה זה ועל ־ידי
שורש  הם דבריאה בקר י"ב והנה בבי"ע, הביטול  נעשה זה על ־ידי הרי בבי"ע
עניין  והוא  הבהמית , דנפש הביטול  נעשה זה על־ידי לכן הבהמית, נפש ומקור 
בטל  יהיה הבהמית הנפש שגם האלקית, ונפש הבהמית דנפש ההתחברות 

כו'. לאלקות 
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לט) פרק         .
            

.  

חיים  סם שנקרא  דקידושין הנ "ל כמאמר  למחלה, רפואה היא  שהתורה וזהו
כו' תבלין" תורה לו  בראתי הרע יצר  "בראתי 49)כו', עמ ' וכמאמר (לעיל ,

כו' שחרית" במלח פת  72)"וכולן עמ' נוגה (לעיל קליפת  היא המחלה כי ,
את  מתשת והתורה כנ"ל , כו ' הבהמית  דנפש רעות התאוות  נמשכים שממנה
והנפש  האלקית  הנפש בין שלום ועושה שבו  הרע את  ומאביד הבהמית  הנפש

כו'. לאלקות  בטל  יהיה הבהמית  הנפש שגם הבהמית,
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סוכה א)ובגמרא  לחם'(נב, "'האכילהו רש"י: במלחמתה פירש הטריחהו
בליקוטי־תורה פירש וכן מלחמה, לשון כן גם לחם מפרש תורה", (במדבר של

ב) גבור "כו, ירך על חרבך  "חגור  פסוק ועל ב, פרק תברכו כה מה ד "ה (תהלים 

ובשבת ד) תורה, של  מלחמה כן גם [רש"י] א)פירש ירך (סג, על  חרבך "'חגור  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בראשית גבור' רבה ובמדרש כתיב", תורה בדברי ט)האי אמרי (כא: "ורבנן :

בידם'" פיפיות  'וחרב שנאמר תורה, ו)חרב קמט התורה (תהלים  ניתנה ולכן ,
ב[מדרש  שכתוב וכמו חרב, לשון כן גם רבה במדרש דדרש חורב, הר  על

פקודי פרשת ח)רבה] חרב,(נא: שנקראת  התורה ניתנה שבו למה? "חורב :
שבת  ובגמרא בידם'", פיפיות  וחרב כו ' 'רוממות ב)שנאמר  חורב (פט , "הר  :

,'כו עליו ]" העולם [לאומות חורבה שירדה

          ,       
   ,         :"   " 

.          

פיפיות  חרב ושלא4ועניין בתאוות  עצמו  את להשפיל  שלא היינו פיות , ב' ,
תורה־אור בהוספות שכתוב וכמו כו', להתגאות א)לבוא  נתתי (קב, ואני בד"ה

אחד שכם כו ':לך

,לחם שנקראת  התורה היא להמחלה הרפואה אשר יסביר 
ונפש  הגוף על להתגבר  האלקית  בנפש כח שנותנת 
לנפש  עוז מטה, של ובפמליא מעלה של  בפמליא שלום הבהמית .

הבהמית. לנפש ותושיה האלקית 

.4        ["  " ]

החיים עץ קונטרס נו

            
.            

מחכמה  התורה שורש ומלחמה. לחם בתורה, היא המרה רפואת
בה  יש החיצונים . יניקת ממנה ואין  הכלים , משבירת שלמעלה

או מקשרת הרע. הכרתת שממנו הכתר, אין־סוף הארת ר
לנפש  עוז  נמשכים ועל־ידה בבי"ע, האצילות והארת באצילות

הבהמית. לנפש ותושייה האלקית

נתן דרבי טז)ובאבות  פרק בדברי (סוף  אלא תקנה לו  אין הרע "יצר  איתא:
סגולות  דיש גב על "ואף לשונו : וזה ז"ל  מהחיד "א  רחמים (ובכיסא תורה,
וכיוצא , כתיקונה שמים ליראת שזכה ומי באמת עניו  יהיה אם כמו להכניעו ,
עצמו הרע היצר  מתקן התורה עסק על ־ידי אבל  ממנו, לינצל  מועיל זה כל
דכמו תבלין', תורה לו בראתי הרע יצר  'בראתי שכתוב וזהו טוב, ועושהו 
הרע  היצר  את  מכשרת התורה כן לאכילה התבשיל את  מכשירין שהתבלין

תקנה' לו אין הרע 'יצר  שכתוב וזהו טוב, טוב שייעשה לעשותו  דייקא , לו 
 שנתבאר כמו  והיינו  חן, חכם פי ודברי לשונו , כאן עד תורה'", בדברי 'אלא 

לחם  האכלהו שׂ נא רעב 'אם שנאמר  מטה) של  בפמליא  השלום בעניין ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַֹלעיל 
לך ' ישלם וה' כא־כב)כו' כה עד (משלי לך ", ישלים אלא לך  ישלם תקרי אל  ,

במשלי ורש"י לשונו. כא)כאן שונאך '(כה רעב "'אם אם פירש: הרע, יצר 
המדרש  לבית עצמך את  משוך  בעבירות להשביעו  לך ואומר הוא  רעב

לך' ישלם 'וה' כו', תורה של מלחמה יתגבר והאכילהו שלא  לך , ישלימנו
מעלה  הוא לך" "ישלים בעניין לעיל  שנתבאר מה (ולפי לשונו  כאן עד  עליך ",

כנ"ל ). כו' טוב כן גם הרע היצר  שיהיה יתרה,

:        ,    ־  
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סוכה א)ובגמרא  לחם'(נב, "'האכילהו רש"י: במלחמתה פירש הטריחהו
בליקוטי־תורה פירש וכן מלחמה, לשון כן גם לחם מפרש תורה", (במדבר של

ב) גבור "כו, ירך על חרבך  "חגור  פסוק ועל ב, פרק תברכו כה מה ד "ה (תהלים 

ובשבת ד) תורה, של  מלחמה כן גם [רש"י] א)פירש ירך (סג, על  חרבך "'חגור  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בראשית גבור' רבה ובמדרש כתיב", תורה בדברי ט)האי אמרי (כא: "ורבנן :

בידם'" פיפיות  'וחרב שנאמר תורה, ו)חרב קמט התורה (תהלים  ניתנה ולכן ,
ב[מדרש  שכתוב וכמו חרב, לשון כן גם רבה במדרש דדרש חורב, הר  על

פקודי פרשת ח)רבה] חרב,(נא: שנקראת  התורה ניתנה שבו למה? "חורב :
שבת  ובגמרא בידם'", פיפיות  וחרב כו ' 'רוממות ב)שנאמר  חורב (פט , "הר  :

,'כו עליו ]" העולם [לאומות חורבה שירדה

          ,       
   ,         :"   " 

.          

פיפיות  חרב ושלא4ועניין בתאוות  עצמו  את להשפיל  שלא היינו פיות , ב' ,
תורה־אור בהוספות שכתוב וכמו כו', להתגאות א)לבוא  נתתי (קב, ואני בד"ה

אחד שכם כו ':לך

,לחם שנקראת  התורה היא להמחלה הרפואה אשר יסביר 
ונפש  הגוף על להתגבר  האלקית  בנפש כח שנותנת 
לנפש  עוז מטה, של ובפמליא מעלה של  בפמליא שלום הבהמית .

הבהמית. לנפש ותושיה האלקית 

.4        ["  " ]
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ה 
לבד  ולא הנ "ל, למחלה האמיתית הרפואה היא  התורה כי הגם והנה
ויכולת  ובכוח לגמרי, ולהסירה להעבירה גם אלא  כוחה ולהתיש להחלישה

כנ "ל, כו ' לטוב הבהמית נפש ועצם מהות  להפוך  התורה

 ,         ־  ,   
    ,            
  .          ""    ־
 :          
, "           
           

.      

ביומא  שאמרו ז"ל  לרבותינו  מצינו מקום ב)מכל "וזאת (עב, הפסוק על
משה" שם אשר מד)התורה ד "זכה(דברים  :- זכה לא  חיים, סם לו  נעשה

מקור  שהיא התורה, איך  פלא : דבר הוא  ולכאורה כו '. המוות" סם לו  נעשה
בה" למחזיקים היא  חיים ו"עץ יח)הרפואה ג המוות (משלי סם בחינת  תהיה ,

ח"ו . ההיפוך עוד  תהיה לנפש רפואה שאינה לבד זאת  ולא  ח"ו ,

                  
            " "   

?    ,        

בראשית  רבה במדרש דאיתא  מה תחילה להקדים צריך  זה להבין ו)אך (יט :

פסו תאנה"על  עלה "ויתפרו  ז)ק ג שהביאה (בראשית  עלה רשב"י: "אמר :
נחמיה  רבי דעת  היא וכן הייתה, תאנה הדעת שעץ דסבר  לעולם", תואנה

ברכות א)בגמרא ,(מ,

:     

   ,  :   ,      
"     " :  ,       ט (בראשית 
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לבד  ולא הנ "ל, למחלה האמיתית הרפואה היא  התורה כי הגם והנה
ויכולת  ובכוח לגמרי, ולהסירה להעבירה גם אלא  כוחה ולהתיש להחלישה

כנ "ל, כו ' לטוב הבהמית נפש ועצם מהות  להפוך  התורה
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ביומא  שאמרו ז"ל  לרבותינו  מצינו מקום ב)מכל "וזאת (עב, הפסוק על
משה" שם אשר מד)התורה ד "זכה(דברים  :- זכה לא  חיים, סם לו  נעשה

מקור  שהיא התורה, איך  פלא : דבר הוא  ולכאורה כו '. המוות" סם לו  נעשה
בה" למחזיקים היא  חיים ו"עץ יח)הרפואה ג המוות (משלי סם בחינת  תהיה ,

ח"ו . ההיפוך עוד  תהיה לנפש רפואה שאינה לבד זאת  ולא  ח"ו ,

                  
            " "   

?    ,        

בראשית  רבה במדרש דאיתא  מה תחילה להקדים צריך  זה להבין ו)אך (יט :

פסו תאנה"על  עלה "ויתפרו  ז)ק ג שהביאה (בראשית  עלה רשב"י: "אמר :
נחמיה  רבי דעת  היא וכן הייתה, תאנה הדעת שעץ דסבר  לעולם", תואנה

ברכות א)בגמרא ,(מ,
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פלא, הוא המוות סם  בחינת בתורה שיש רז"ל מאמר
הדעת  שעץ  הסוברים  לדעת תמוה כן חיים . סם  היא שהרי

לתאנה. נמשלה  מלכות  שבעל־פה תורה והלא הייתה, תאנה

בזוהר איתא  דהנה הוא  העניין א)אך רכא, תפארת (ח"א הוא  החיים דעץ
מלכות, היא הדעת  ועץ

.50 '      

למאכל" העץ טוב כי האשה "ותרא פסוק על א עמוד סוף שם לשונו  וזה
ו)כו ' ג מיניה (בראשית בעא כו ' לאדם קודשא ־בריך־הוא  דברא  "בשעתא  :

יחידאי  דדבקותא  ובאתר יחידאי ובלבא יחידאי דישתכח בגין ביה לאתדבקא 
הגן' בתוך  החיים 'ועץ דכתיב הוא הדא  כו', לעלמין מתהפך  ולא אישתני דלא 

ט) ב עילאה (בראשית יחידאי, אילנא  ושבקו דמהימנותא מארחא  סטו לבתר  .
"כתב  לשונו: וזה (ובמקדש־מלך , דמשתני באתר לאתדבקא ואתו אילנין, מכל 

הדעת עץ סוד זה: על  אמור בפרשת ויטאל ] חיים [רבי ז"ל  נוקבא ,הרח"ו 
מעץ  אכל  שלא היה שהחטא בראשית  בזוהר שכתוב מה נכון על  יבוא  ובזה
מגוונא ומתהפך  לשונו) כאן עד ביחד", או  הדעת , מעץ שאכל  קודם החיים
בשנויין  לתתא ואתדבקו  לתתא  מעילא ונחתי לטב, ומביש לביש ומטב לגוונא
זמנין  לטב זמנין ממש, סטרא בההוא לבייהו  אתהפך  כדין ודאי כו', סגיאין
חיי  שבקת אדם, קודשא ־בריך־הוא : ליה אמר  כו', לרחמי זמנין לביש,
דמאן  חיים, דאקרי הגן', בתוך החיים 'ועץ דכתיב : חיי, במותא! ואתדבקת
מותא ודאי הא  אחרא, באילנא  אתדבקת  לעלמין. מותא  טעים לא  ביה דאחיד

מות' ירדות  'רגליה דכתיב הוא  הדא לקבלך . ה)הוא  ה 'ומוצא(משלי וכתיב , ֹ
האשה' את  ממות מר  כו)אני ז אתר (קהלת ושביק אתדבק דמותא באתר  ודאי ,

אתמשכו כולהו ביה ואתדבק אתר להאי סגיד  דאדם דחזו  כיוון כו'. דחיי
דינא זמנין גוונין, לכמה אדם אשתני וכדין עלמא . לכל  מותא  וגרים אבתריה,

הזוהר. לשון כאן עד כו', רחמי" זמנין

     ־      ,     , 
"     "(א ב  (שיר־השירים    ,

החיים עץ נטקונטרס

שכתוב  וכמו  לתאנה, שבעל ־פה תורה נמשלה והלא  להבין, צריך  ולכאורה
פריה" יאכל תאנה יח)"נצר  כז בעירובין(משלי ז"ל  רבותינו ודרשו א), :(נד, ֹ

בה  ממשמש שאדם זמן כל  זו  תאנה מה כתאנה? תורה דברי נמשלו "למה
מעט ולמחר  מעט היום אלא  אחת  בבת  מתבשלות  (שאינן תאנים בה מוצא 
מוצא בהן הוגה שאדם זמן כל תורה דברי אף מהן), לאכול  ראוי שעה וכל 

טעם", בהם

      ,          
               . 
.        ,    
       ,       
          ,      

     ( שם מהרש"א (ראה    .
  ־           , ־ 
,     " " )        

.(     

נשא  פרשת  רבה במדרש הוא ט)וכן בתאנה?(יב: תורה נמשלה "למה :
פטורה  היא  (ולכן מעט מעט נלקטת  והתאנה כאחת נלקטים האילנות שרוב

דפאה במשנה שכתוב כמו הפאה, ד)מן שהוא(א: כל בפאה, אמרו  "כלל  :
וכך  אחת), אחת  שנלקטין תאנה לאפוקי והיינו  כאחת", ולקיטתו כו ' אוכל
ולא בשנה לא מתלמדת  שאינה לפי הרבה, ולמחר  מעט לומד  היום התורה,

ברכות ובגמרא  פריה]'", [יאכל תאנה 'נצר  נאמר  ועליה א)בשתיים, :(נז, ֹ
יאכל  תאנה 'נצר שנאמר  בקרבו , משתמרת תורתו בחלום תאנה ֹ"הרואה

ו "מלכות מלכות היא תאנה (כי לה"פריה'" קרינן שבעל־פה תורה פה,
א) יז, ),(תיקוני־זוהר

:         
,            ־  

. ־            " "  

היה? תאנה הדעת  שעץ נאמר  ואיך לתאנה, נמשלה שבעל ־פה שתורה הרי

  :           
?    ,        ,  
 , ־        
   ־        )  
  ,       ,  ־
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  ...     ,   ''  
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          ,'  '    ."
  ,     ,    

. 

פלא, הוא המוות סם  בחינת בתורה שיש רז"ל מאמר
הדעת  שעץ  הסוברים  לדעת תמוה כן חיים . סם  היא שהרי

לתאנה. נמשלה  מלכות  שבעל־פה תורה והלא הייתה, תאנה

בזוהר איתא  דהנה הוא  העניין א)אך רכא, תפארת (ח"א הוא  החיים דעץ
מלכות, היא הדעת  ועץ

.50 '      

למאכל" העץ טוב כי האשה "ותרא פסוק על א עמוד סוף שם לשונו  וזה
ו)כו ' ג מיניה (בראשית בעא כו ' לאדם קודשא ־בריך־הוא  דברא  "בשעתא  :

יחידאי  דדבקותא  ובאתר יחידאי ובלבא יחידאי דישתכח בגין ביה לאתדבקא 
הגן' בתוך  החיים 'ועץ דכתיב הוא הדא  כו', לעלמין מתהפך  ולא אישתני דלא 

ט) ב עילאה (בראשית יחידאי, אילנא  ושבקו דמהימנותא מארחא  סטו לבתר  .
"כתב  לשונו: וזה (ובמקדש־מלך , דמשתני באתר לאתדבקא ואתו אילנין, מכל 

הדעת עץ סוד זה: על  אמור בפרשת ויטאל ] חיים [רבי ז"ל  נוקבא ,הרח"ו 
מעץ  אכל  שלא היה שהחטא בראשית  בזוהר שכתוב מה נכון על  יבוא  ובזה
מגוונא ומתהפך  לשונו) כאן עד ביחד", או  הדעת , מעץ שאכל  קודם החיים
בשנויין  לתתא ואתדבקו  לתתא  מעילא ונחתי לטב, ומביש לביש ומטב לגוונא
זמנין  לטב זמנין ממש, סטרא בההוא לבייהו  אתהפך  כדין ודאי כו', סגיאין
חיי  שבקת אדם, קודשא ־בריך־הוא : ליה אמר  כו', לרחמי זמנין לביש,
דמאן  חיים, דאקרי הגן', בתוך החיים 'ועץ דכתיב : חיי, במותא! ואתדבקת
מותא ודאי הא  אחרא, באילנא  אתדבקת  לעלמין. מותא  טעים לא  ביה דאחיד

מות' ירדות  'רגליה דכתיב הוא  הדא לקבלך . ה)הוא  ה 'ומוצא(משלי וכתיב , ֹ
האשה' את  ממות מר  כו)אני ז אתר (קהלת ושביק אתדבק דמותא באתר  ודאי ,

אתמשכו כולהו ביה ואתדבק אתר להאי סגיד  דאדם דחזו  כיוון כו'. דחיי
דינא זמנין גוונין, לכמה אדם אשתני וכדין עלמא . לכל  מותא  וגרים אבתריה,

הזוהר. לשון כאן עד כו', רחמי" זמנין

     ־      ,     , 
"     "(א ב  (שיר־השירים    ,
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שם  בזהרי־חמה מצד 1ופירש זהו  הדעת  עץ נקראת שהמלכות  ד"מה
ורע, טוב הדעת  עץ הנקרא  היצירה), בעולם (שהוא  במט "ט התלבשותה
דמותא אילנא  נקראת  וכן בו , הנאחזות הקליפות  מצד רע ומטה מחציו
עצמה  בבחינת  המלכות  אבל  העולם, לכל מיתה הגורם בקליפה כשמתלבשת 
מות ', ירדות  'רגליה שכתוב וזהו וטוב. חיים וכולה אצילות  היא כי וחס, ֹחלילה

במוות, ומתלבשות  יורדות ובחינותיה סיבותיה כלומר :

 ) "         "־" 
,       :(     
,     ,         

"  "    (ה ה (תהלים   "     
?"   " "   " ," " ," 

  ,           :
   .    
         , 
,        ,      .

"      ,  .  ,  רגליה 
 ,"  "    ,       "

  '  "ל)"רגלי ל  .(בראשית   
:"  ,     

"   "  ,      " ערך יעקב, קהלת (ראה

שר)    ,      , .
"      " "     
  ,         .  
  ,       .      

.     

.1           ["  " ]

החיים עץ סאקונטרס

   ' '" : "       .
:] "    ,     , 
.[    ,    ,    

       , "      
               

   שושנת    שינוי   .
        ,   

.

           ע "פ)

המתוק־מדבש) :פירוש 

    ,    ...  "   
הרבים ] רשות  הנקראת  הקליפה שיתוף בלתי היחיד, רשות הנקראת הקדושה, [ברשות 

    [לקב"ה לעבוד כדי טוב יצר רק [דהיינו     
  [הקליפות אחיזת בה שאין לפי משתנה שאינה התפארת סוד [שהוא

    [רחמיו  [ממידת   " :    ...
   ."[וחוה [אדם  ,      

 [התפארת סוד  [שהוא      ,
        [להנהגה מהנהגה ומתהפכת  המשתנה ,[המלכות ,

  ...             
     [המלכות  [כעין ,      ,

      , :"    ...[ ] 
"    " :  , ! [תפארת],  ,

   ,    .        
   .   [המלכות " [על  ,"  "

...         ,"       

 ?      ,    :  
     "   ?     
,   '        

:     ,      

        [המלכות]  , 
  ,      ,      

...  

    ,   ־    
  .  ,        "   
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שם  בזהרי־חמה מצד 1ופירש זהו  הדעת  עץ נקראת שהמלכות  ד"מה
ורע, טוב הדעת  עץ הנקרא  היצירה), בעולם (שהוא  במט "ט התלבשותה
דמותא אילנא  נקראת  וכן בו , הנאחזות הקליפות  מצד רע ומטה מחציו
עצמה  בבחינת  המלכות  אבל  העולם, לכל מיתה הגורם בקליפה כשמתלבשת 
מות ', ירדות  'רגליה שכתוב וזהו וטוב. חיים וכולה אצילות  היא כי וחס, ֹחלילה

במוות, ומתלבשות  יורדות ובחינותיה סיבותיה כלומר :
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דמותא כאן באילנא עד כו', מותא '" וגרים אבתריה אתמשכו 'כולהו 
הזהרי־חמה. לשון

           ־     
      ־     

 (  ־)  ()      
    ," "      

.  

היא הלא המלכות ? במידת שנתדבק מה החטא  מהו  תמוה, זה כל ולכאורה
הבהיר  בספר ואיתא דאצילות ! ממידות קדושה בפרדס (קצ)ספירה הובא ,

רצו ולא להאבות  זו  מידה ליתן הקב"ה שרצה ד ), פרק ערכי־הכינויים (שער 
כו ' הבונים" מאסו "אבן וזהו כב)בה, קיח למידת (תהלים  מרכבה היה ודוד  ,

כו' וקיים " חי ישראל  מלך  "דוד  ביה וכתיב א)המלכות  כה, ,(ר"ה

     , "           
  ־ , ?" "        " "
        ,     ־ 

: , 

בזוהר  הלא להבין: וצריך  כו ', התפארת  מן שהפרידה כתב ובזהרי־חמה
והלא כו'? שהפרידה מרומז והיכן התפארת , במידת רצה שלא רק אומר 
ולמה  ח"ו , אותה הפרידו  לא  מקום מכל  המלכות במידת  רצו שלא גם האבות,

המלכות כאן במדת  בזהרי־חמה שאחז שאומר  זאת , ועוד  הפרידה?
כו', תליא בהא דהא  שנראה דמותא, באילנא  מלובשת  מבעלה בר שלקחה

זאת : להבין וצריכים

 ־  ,           
    ...   "  . :   
           " 
     "  "   . ;"  "

.  

       .     
"  "         , 
         )

,            .(   
     ,        

החיים עץ סג קונטרס

אינן  סיבותיו גם החיים, עץ הנקראת תפארת, כן שאין מה לומר  (ורוצה
בתורה־אור  שכתוב מה ועיין ח"ו . במוות ומתלבשות  ב)יורדות נז, ד"ה (שמות

זו מבחינה והוד  זיו  בחינת  שאפילו קודשא ־בריך־הוא , בעניין אמור לכן
מעניין  כנודע תפארת , היינו וקודשא־בריך־הוא  כו' להתלבש אי־אפשר

מצלי" א)2"קודשא־בריך ־הוא ז, ברכות  )(ראה

            , 
     , .        
   ."־ ־"      ,־ 
     "  " " "   

. ־    

 ,           ־,""
,    ." ־־"  ,  ־   
 ,           

"     "(יג קמח "(תהלים  : ,    
   ."         ,

"    "   ( שם "(תהלים  : ,  
     ,       ,      

"     (29 עמ' לעיל,  (וראה   ,  .
     ־ ־" : "   ־ 
          ,      

."     

שם  מקושר  בהיותך  כי לקבלך', הוא מותא  ודאי 'הא  כן גם שכתוב וזהו
רבץ' חטאת  'לפתח כי לנגדך , הוא ז)המוות ד ,(בראשית  ֵֹ◌

     ,  " :     "
,  ,         "!
  ,    "  "     
            
        ,  

.     

אתר ' להאי סגיד דאדם במדת 'כיוון רצה ולא אתר , להאי כלומר :
מלובשת  מבעלה, בר  ולקחה התפארת  מן הפרידה אדרבה אלא התפארת 

.2 -          -
         ["  " ]



87הקונטרס עץ החיים החיים עץ קונטרס סד 

דמותא כאן באילנא עד כו', מותא '" וגרים אבתריה אתמשכו 'כולהו 
הזהרי־חמה. לשון

           ־     
      ־     

 (  ־)  ()      
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היא הלא המלכות ? במידת שנתדבק מה החטא  מהו  תמוה, זה כל ולכאורה
הבהיר  בספר ואיתא דאצילות ! ממידות קדושה בפרדס (קצ)ספירה הובא ,

רצו ולא להאבות  זו  מידה ליתן הקב"ה שרצה ד ), פרק ערכי־הכינויים (שער 
כו ' הבונים" מאסו "אבן וזהו כב)בה, קיח למידת (תהלים  מרכבה היה ודוד  ,

כו' וקיים " חי ישראל  מלך  "דוד  ביה וכתיב א)המלכות  כה, ,(ר"ה

     , "           
  ־ , ?" "        " "
        ,     ־ 

: , 

בזוהר  הלא להבין: וצריך  כו ', התפארת  מן שהפרידה כתב ובזהרי־חמה
והלא כו'? שהפרידה מרומז והיכן התפארת , במידת רצה שלא רק אומר 
ולמה  ח"ו , אותה הפרידו  לא  מקום מכל  המלכות במידת  רצו שלא גם האבות,

המלכות כאן במדת  בזהרי־חמה שאחז שאומר  זאת , ועוד  הפרידה?
כו', תליא בהא דהא  שנראה דמותא, באילנא  מלובשת  מבעלה בר שלקחה

זאת : להבין וצריכים
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ו
חקת בזוהר  שכתוב מה על ־פי יובן העניין א)אך  קפב, "רבי (ח"ג לשונו : וזה ,

הזוהר  במאמר מש"כ (עיין בלחודוי  דמותא  סמא דנטיל מאן ודאי אמר : שמעון
חוקת פרשת ב)ריש לעיל(קעט, 49)שהובא  יתרון (עמ' '[מה כתיב עליה (

השמש' תחת  שיעמל עמלו בכל  ג)לאדם] א השמש'?(קהלת 'תחת הוא  ומאן , ֹ
אימא  השמש'הווי 'תחת עמלו  שמשא , בלא סיהרא דאחיד ומאן סיהרא . דא 

בעץ  הראשון אדם חטא לומר (רוצה דעלמא  קדמאה חובא איהו ודא  ודאי.
שמשא), שהוא החיים מעץ והפרידה סיהרא, הנקראת  המלכות שהיא  הדעת ,

עמלו ' בכל לאדם יתרון 'מה דא הראשון)",ועל אדם (דהיינו  קדמאה לאדם
הזוהר. לשון כאן עד

:

  ]"          :  
  ?    ,"        [
 . " "  ,      .  

   "    ,      "   
. 

           ,    
      ,   (ואילך 121 .(עמ '

אלקים" הוי' ומגן שמש "כי כתיב דהנה הוא  יב)והעניין פד שהם (תהלים  ,
אלקים שם  שהיא  ומלכות  הוי' שם שבו ומגן,תפארת  שמש הם

     ,      
.  ,־ "

     (ד :(פרק

      ," '    "     
   "    " :"  ,    

"[  ]      , (ב ג, ע"ז (ראה ,
." '         

החיים עץ סהקונטרס

,           
   : ;"  "     ־   

." "      "  " 

" ,      "       ."

ייתכן  איך ופלא דמותא, אתר היא שמלכות מבואר בזוה"ק
נפרדת  כאשר הוא זהרי־חמה לביאור דאצילות. במלכות הדבר
נאמר  שבזוהר דבריו על ומקשה בקליפות, ומתלבשת מבעלה

לא. ותו  המלכות מידת לו שבחר רק

,הייתה תאנה הדעת  עץ א. ז "ל : רבותינו במאמר יקשה
שבעל תורה נמשלה בה אדם ־ והרי חטא ב. מלכות. פה,

המלכות  במידת שנתדבק  התפארת.הראשון מן שהפרידה
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ו
חקת בזוהר  שכתוב מה על ־פי יובן העניין א)אך  קפב, "רבי (ח"ג לשונו : וזה ,

הזוהר  במאמר מש"כ (עיין בלחודוי  דמותא  סמא דנטיל מאן ודאי אמר : שמעון
חוקת פרשת ב)ריש לעיל(קעט, 49)שהובא  יתרון (עמ' '[מה כתיב עליה (

השמש' תחת  שיעמל עמלו בכל  ג)לאדם] א השמש'?(קהלת 'תחת הוא  ומאן , ֹ
אימא  השמש'הווי 'תחת עמלו  שמשא , בלא סיהרא דאחיד ומאן סיהרא . דא 

בעץ  הראשון אדם חטא לומר (רוצה דעלמא  קדמאה חובא איהו ודא  ודאי.
שמשא), שהוא החיים מעץ והפרידה סיהרא, הנקראת  המלכות שהיא  הדעת ,

עמלו ' בכל לאדם יתרון 'מה דא הראשון)",ועל אדם (דהיינו  קדמאה לאדם
הזוהר. לשון כאן עד
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     ,'         

 .'               

שם  על ־ידי הוי' שם ומאיר הוי' שם על כלל מסתיר אינו  אלקים השם כי
באמת אלקי  אבל  האור , בהם נרגש שאינו מסתיר הוא הנבראים שלגבי רק ם,

מקומות. בכמה העניין ומבואר וכידוע כו'. מסתיר  אינו

'' '        .    
     ,     ' '  ־
        ,       
          .   
           ,   

.          ,'    

     " "           
      ,   : ־  '   
  , .        ;'    

"   ,      "   ,"
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הוא  הוי' שם  אחד. הם ומלכות, תפארת ואלקים , הוי' שמות
הוא  ההסתר ומגן". "שמש  בעדו מסתיר אלקים  ושם המהווה,

כלל. מסתיר אינו יתברך  לגביו  אך בלבד , הנבראים  לגבי

האלקים" הוא  הוי' כי לבבך אל והשבת  היום "וידעת הייחוד , מצוות  ◌ָֹוזה
לט) ד ,(דברים 

   "   ־    ,  (ב ,(עשין
      ,    " 

' '   '   ' :    ,    ו (דברים 

 ד)       "  ־    " "   ."
      ,  "      

"     ־   ,  (ב ס , ה', אחדות  מצוותיך, .(דרך
"     ,       

החיים עץ סז קונטרס

העולם  שיהיה נמשך  אלקים שם שמבחינת שאף־על ־פי חד , כולא  דבאמת 
להיותה  דווקא המלכות בבחינת  שזהו ופרגוד , מסך  שיש מחמת נפרד ודבר  יש

בליקוטי־תורה שכתוב וכמו כו', והתנשאות ריחוק ג)בבחינת  סח , (במדבר

כתב: פרוכת  ערך ערכי־הכינויים שער  ובפרדס א, פרק מנה דמי בהביאור
לעיל  שנתבאר וכמו  כו ', מסך " פרוכת  היא  כי המלכות, נקראת "פרוכת

כו', דווקא דמלכות ה' דבר מבחינת  שהיא החומר  התהוות  בעניין

          ,   
               
   ,   .     
       "  "     ,
     ,  .   ,"   

.'     ,      

גוים" על אלקים "מלך  נמשך  ט)ומזה מז לעמלק (תהלים  גם הארה שנמשך ,
בזוהר כמבואר  ומזלות כוכבים א)ועובדי צו, ירדות (ח "ב "רגליה עניין וזה ,ֹ

כו' ה)מות " ה ,(משלי

        "    " 
           .        
'             
  ,(       27 '    )
 ,           
    .    "        
 .85 '       ,"   "  
      '         

.        ' :      

אלקים, שם ולא  המהווה הוא דהוי' הוי', משם הכול זהו  באמת  מקום מכל 
אלקים" ברא "בראשית שכתוב א)ומה א דווקא(בראשית  הוי' שם בכוח הוא 

להיות  יכול  זה על־ידי ההסתר, מידת שהוא  אלקים, שם על ־ידי שהוא רק
הבלי  אין־סוף אור בחינת  גילוי שהוא  הוי' משם כן שאין מה היש, מציאות 
הוא מי אבל כו ', אלקים על־ידי אם כי יש מציאות  להיות אי־אפשר גבול

הוי',המהווה השם הוא 

 ' הוי          מהווה,   ,
             
 '  ,        ,   .
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שם  על ־ידי הוי' שם ומאיר הוי' שם על כלל מסתיר אינו  אלקים השם כי
באמת אלקי  אבל  האור , בהם נרגש שאינו מסתיר הוא הנבראים שלגבי רק ם,

מקומות. בכמה העניין ומבואר וכידוע כו'. מסתיר  אינו

'' '        .    
     ,     ' '  ־
        ,       
          .   
           ,   

.          ,'    

     " "           
      ,   : ־  '   
  , .        ;'    

"   ,      "   ,"
"   ,"  ,      ."   

. 

הוא  הוי' שם  אחד. הם ומלכות, תפארת ואלקים , הוי' שמות
הוא  ההסתר ומגן". "שמש  בעדו מסתיר אלקים  ושם המהווה,

כלל. מסתיר אינו יתברך  לגביו  אך בלבד , הנבראים  לגבי

האלקים" הוא  הוי' כי לבבך אל והשבת  היום "וידעת הייחוד , מצוות  ◌ָֹוזה
לט) ד ,(דברים 

   "   ־    ,  (ב ,(עשין
      ,    " 

' '   '   ' :    ,    ו (דברים 

 ד)       "  ־    " "   ."
      ,  "      

"     ־   ,  (ב ס , ה', אחדות  מצוותיך, .(דרך
"     ,       
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...              
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    .     ,     
    ,   ,    

.""           

אחד ' "'ה' עניין כו'"וזה ולמטה למעלה אמליכתי' ב)כד יג, ברכות  ,(ראה
שם  על ־ידי ונתהוו  שנבראו לאחר  גם העולם רוחות  וד' וארץ רקיעים שז' איך 

ב"ה, אין־סוף באור בתכלית ומיוחדים בטלים הם הרי אלקים

," ' , ' ,  "      
   .     ,  ־    

: 

,        " '  '   " :  
      " "     :   , ...   

...      ,[   ]        
 ,        :    ;

! 

              ,
    ,           
 ," "  ,'      '   
       ,      
    ("  ")  (" ") 

 ־     (40 עמ' לעיל, .(וראה

(שזה  כו ' אין־סוף באור  בתכלית ומיוחדים בטלים היו שנתהוו  שקודם דכמו 
כו' בלבד" ושמו  "הוא ג)עניין דר"א, כן (פרקי כמו  אחר ), במקום שכתוב כמו ,

ב"ה, אין־סוף באור בתכלית ומיוחדים בטלים כן גם הם הרי שנתהוו  לאחר 

    ,         
,()   ,      "  "
   '       ;־       

."   "  , 

החיים עץ סטקונטרס

"      "     "( שם)   ,
    '        '" :  
"  ...      '      

"   ,  "(א קסא, ח"ב .(זוהר

הוי', שם על  באמת  ומסתיר מעלים אינו שהאלקים חד, כולא  ואלקים דהוי'
אחר  במקום באריכות זה עניין ביאור שכתבתי ולכן 1וכמו זה. פסוק על 

לגמרי  במציאות בטלים והנבראים והעולמות חשיב, כלא  קמיה כולא  באמת
הוא כן כמו  כלל, בשם עולה שאינו  עד  בתכלית  שבטל בשמש, השמש כזיו 
אלקים, שם על ־ידי עליהם מאיר  המהוום מקור  הוי' דאור  מאחר בהנבראים
שכתוב  וכמו בתכלית, במציאות  בטלים הם והרי תמיד מקורם בתוך  הם הרי

ח"ב בינונים של ג)בספר  פרק  והאמונה, הייחוד בפרקים (שער העניין וביאור  ,
רס"ד. הדברים כל את כו ' וידבר בד"ה מזה שנתבאר מה ועיין זה. שאחר

   "              סה"מ)

נה) ע' תרס "ד    . '      
"     :         
   , "      
    "      
 ,"           
       "        "
       ."       ... 
        "      

:          ,  ." 

              
  ...           

 ...            
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             ...  
...               
       ,          
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אחד ' "'ה' עניין כו'"וזה ולמטה למעלה אמליכתי' ב)כד יג, ברכות  ,(ראה
שם  על ־ידי ונתהוו  שנבראו לאחר  גם העולם רוחות  וד' וארץ רקיעים שז' איך 

ב"ה, אין־סוף באור בתכלית ומיוחדים בטלים הם הרי אלקים

," ' , ' ,  "      
   .     ,  ־    

: 

,        " '  '   " :  
      " "     :   , ...   

...      ,[   ]        
 ,        :    ;
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              ,
    ,           
 ," "  ,'      '   
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 ־     (40 עמ' לעיל, .(וראה

(שזה  כו ' אין־סוף באור  בתכלית ומיוחדים בטלים היו שנתהוו  שקודם דכמו 
כו' בלבד" ושמו  "הוא ג)עניין דר"א, כן (פרקי כמו  אחר ), במקום שכתוב כמו ,

ב"ה, אין־סוף באור בתכלית ומיוחדים בטלים כן גם הם הרי שנתהוו  לאחר 

    ,         
,()   ,      "  "
   '       ;־       

."   "  , 
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עצמות  גילוי ושיהיה אין־סוף אור  בעצמות להיכלל  הוא  ורצונו חפצו  וכל 
וכמו שהוא, כמו האמת  ונגלה נראה ויהיה למטה כול  לעין אין־סוף אור

דבר " ה' פי כי יחדו  בשר כל  וראו ה' כבוד  "ונגלה דכתיב לבוא  (ישעיהו לעתיד  ָ◌
ה) שבטל מ  ואיך אלקות  הוא שהכול  איך כול לעין ונגלה נראה שיהיה ,

כו'. בתכלית  במציאות 

           . 31 ' ,  
הוי'         .אלקים ,

קמיה  ש"כולא איך  עילאה, דיחודא  ביטול  בחינת  הוא  הנ "ל ביטול  והנה
כו' חשיבי]" ב)[כלא  יא, ח"א .(זוהר

 (א יח, "'(ח "א       
  .         ,"    

    'הויי־ אדנ      )
 אלקים'            ,(

)    )    '        ("   .( "
,              
"   " ,'    '    
      .        

"    "  (31 עמ' לעיל, (ראה     ,
       ."  ־

.            
  ,(  '   )   '        
             
   .'        ,""   
         ,     
        ־־ ,   :     

ב) פרק לעיל, .(ראה

יחודא  אופנים : בשני האלקים", הוא "הוי' הייחוד , מצוות
איך ההרגש הוא עילאה יחודא עניין תתאה. ויחודא עילאה
כמו שנתהווה אחר במקורו בתכלית ומיוחד  במציאות בטל
וכל  אין ־סוף אור בעצמות להיכלל תשוקתו שנתהווה, קודם 

מתבטלים . הזרים רצונותיו 

החיים עץ עאקונטרס

אלקים" אין ומבלעדי אחרון ואני ראשון "אני שבאמת ו)כיון מד ,(ישעיהו
בטל  הכול  ממילא כלל, מסתיר אינו  אלקים דשם המסתיר , אלקים אין פירוש:

כו', במציאות 

:(  ' "  " )    

   "  ,   ,   
 ,"    " :"   ,    
"   ' "(יא ב  (ישעיהו      ...

                
...           ,

 ,                 
,          [ ]   

   ...     ,    ,
         ,        ,

.'      

מישותו לגמרי זה על־ידי מתבטל הדעת בהעמקת זה בכל  וכשמתבונן
המסתיר  אלקים אין שבאמת  איך  היטב דעתו  דכשמעמיק כו ', וחומריותו 
בשמש  השמש זיו כביטול במקורם בטלים והעולמות אין־סוף אור  גילוי ומאיר 

דערהערט  גוט  איהם ביי ווערט  (עס בנפשו העניין מורגשונרגש אצלו [=נהיה

בטוב] באמת (ונקלט) מתבטל הוא  הרי בזה) דעתו והתקשרות העמקת  על־ידי
הזרות  הרצונות כל וביטול כיליון אצלו  ונעשה שלו  והחומריות  הישות מכל 

שארי' "'כלה שכתוב וכמו וכול, מכול  כו 'לגמרי גושמיה" (תהליםאשתצי

שם ) יונתן ובתרגום  כו שיר ־השיריםעג ד "ה בליקוטי־תורה שכתוב וכמו  א), (א,

הא', כלה בחינת  בעניין

  , ־        
   ,         
               
   ,""      ,    .
,             
 ,    ,       " : 
  ," "  ,   ,"" ."   

שם ) מצודת־ציון .(ראה

      ־ כלה   "  
"    . כליון,      ,
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עצמות  גילוי ושיהיה אין־סוף אור  בעצמות להיכלל  הוא  ורצונו חפצו  וכל 
וכמו שהוא, כמו האמת  ונגלה נראה ויהיה למטה כול  לעין אין־סוף אור

דבר " ה' פי כי יחדו  בשר כל  וראו ה' כבוד  "ונגלה דכתיב לבוא  (ישעיהו לעתיד  ָ◌
ה) שבטל מ  ואיך אלקות  הוא שהכול  איך כול לעין ונגלה נראה שיהיה ,

כו'. בתכלית  במציאות 

           . 31 ' ,  
הוי'         .אלקים ,

קמיה  ש"כולא איך  עילאה, דיחודא  ביטול  בחינת  הוא  הנ "ל ביטול  והנה
כו' חשיבי]" ב)[כלא  יא, ח"א .(זוהר

 (א יח, "'(ח "א       
  .         ,"    

    'הויי־ אדנ      )
 אלקים'            ,(

)    )    '        ("   .( "
,              
"   " ,'    '    
      .        

"    "  (31 עמ' לעיל, (ראה     ,
       ."  ־

.            
  ,(  '   )   '        
             
   .'        ,""   
         ,     
        ־־ ,   :     

ב) פרק לעיל, .(ראה

יחודא  אופנים : בשני האלקים", הוא "הוי' הייחוד , מצוות
איך ההרגש הוא עילאה יחודא עניין תתאה. ויחודא עילאה
כמו שנתהווה אחר במקורו בתכלית ומיוחד  במציאות בטל
וכל  אין ־סוף אור בעצמות להיכלל תשוקתו שנתהווה, קודם 

מתבטלים . הזרים רצונותיו 
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אינו אם גם אמנם אחר . במקום שכתוב וכמו כו', שלהם החיות מציאות 
איך  היטב בשכלו  ומבין אצלו, הוא ספק בלתי הוא הרי מקום מכל  מרגיש,

כו ' [א־ּה ]" אחזה ו"מבשרי אותו  ומחיה המהווה אלקי כוח כו)שיש יט  ,(איוב ַ◌
אחר, במקום שכתוב וכמו

  ,           
: .           
,     ,          

.   ־    

אהבה  לבחינת  בא  הוא הרי הדעת בהעמקת הזה התבוננות ועל ־ידי
שבו , בהאלקות  אם כי העולם וגשמיות  בחומריות ירצה שלא  והיינו לאלקות,

כו'. שבו בהאלקות  שירצה והיינו  שמים לשם כוונתו  יהיה שעושה דבר  וכל

,               
   ," " " "        
       ."      "
      ,      
  ,          ." " 
         ,   

. 

עבודתו שכל מאחר  לגמרי הרצונות וביטול בעבודה יהיה לא  בזה אבל 
מציאות  כאן יש הרי היש, את  המהווה האלקי בהכוח הוא  שלו וההתבוננות

לגמרי. הישות  כל ביטול זו  בעבודה יהיה ואיך יש

,   .          
      '   ,  
 ,    .'       
      ,    '    , 
  ,        .' 

.   

אין־סוף  האור  מצד  שהוא  הנ"ל , עילאה דיחודא בעבודה רק שייך וזה
להיות  אי־אפשר זו שמבחינה היינו  בישות, התלבשות  מבחינת  שלמעלה
כלא קמיה "כולא  זה משום אדרבא  כנ"ל  בגילוי  שמאיר  ולפי יש, מציאות 
עשיותיו וכל לגמרי הישות כל ביטול  הוא  זו ובעבודה כנ"ל , כו ' [חשיבי]"
כו', כלל לישות  שייך  אינו כי אלקות, אם כי כלל גשמיים אינם הגשמיים

אחר, במקום שכתוב וכמו

החיים עץ עג קונטרס

השם  הלא  הנבראים שלגבי כמו  הוא תתאה דיחודא  הביטול  בחינת  אמנם
גבורותיו" הן ו"הן לגביהם, מסתיר יומא אלקים וראה תתנו; תורה, (ילקוט ־שמעוני

ד) פרק והאמונה היחוד שער ב; על סט, ממש הוי' אור  מאיר שבאמת היות דעם ,
את  ומסתיר  מעלים הוא  מקום מכל  כנ "ל כו' אלקים שם על ־ידי הנבראים
יש  מציאות בבחינת  נמצאים הם זה ועל ־ידי בנבראים, נרגש יהיה שלא  עצמו

שם בינונים של בספר שכתוב וכמו הנ"ל)כו ', והאמונה היחוד ,(שער

"    ," '  "   ,     
             

: ,   '       

     ,        
          .[חסד]  ,
"  " : ,    (ג פט  ,(תהלים  

    , "           
           
          ...     

  ,        "  
               

. 

     ,"    "    " 
             

: ־     .  

 ?       :      
"    "    .  (ז י (דברים    , 

  ;   ?      : 
  ;     ?        : 

,    , :       [ ]   ,
. 

מכל  יש מציאות בבחינת שנעשה היות דעם הוא  בזה וההתבוננות והדעת
אלקי  אור  יש ואחד  אחד  ובכל  מציאותו  שמהווה אלקי כוח יש הרי מקום
המהווה  האלקי הכוח את  מרגיש אינו שהוא  אלא כו'. תמיד אותו  המחיה
האלקי  הכוח את מרגיש היה אם כי כו'. שבו  והחיות  האור  את גם ואף אותו
את  מרגיש יהיה אם כן וכמו כלל. יש במציאות היה לא הרי אותו  המהווה
שמרגישים  עליונים מלאכים וכמו יותר , בטל  היה אלקות שהוא והחיות האור
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אינו אם גם אמנם אחר . במקום שכתוב וכמו כו', שלהם החיות מציאות 
איך  היטב בשכלו  ומבין אצלו, הוא ספק בלתי הוא הרי מקום מכל  מרגיש,

כו ' [א־ּה ]" אחזה ו"מבשרי אותו  ומחיה המהווה אלקי כוח כו)שיש יט  ,(איוב ַ◌
אחר, במקום שכתוב וכמו

  ,           
: .           
,     ,          

.   ־    

אהבה  לבחינת  בא  הוא הרי הדעת בהעמקת הזה התבוננות ועל ־ידי
שבו , בהאלקות  אם כי העולם וגשמיות  בחומריות ירצה שלא  והיינו לאלקות,

כו'. שבו בהאלקות  שירצה והיינו  שמים לשם כוונתו  יהיה שעושה דבר  וכל

,               
   ," " " "        
       ."      "
      ,      
  ,          ." " 
         ,   

. 

עבודתו שכל מאחר  לגמרי הרצונות וביטול בעבודה יהיה לא  בזה אבל 
מציאות  כאן יש הרי היש, את  המהווה האלקי בהכוח הוא  שלו וההתבוננות

לגמרי. הישות  כל ביטול זו  בעבודה יהיה ואיך יש

,   .          
      '   ,  
 ,    .'       
      ,    '    , 
  ,        .' 

.   

אין־סוף  האור  מצד  שהוא  הנ"ל , עילאה דיחודא בעבודה רק שייך וזה
להיות  אי־אפשר זו שמבחינה היינו  בישות, התלבשות  מבחינת  שלמעלה
כלא קמיה "כולא  זה משום אדרבא  כנ"ל  בגילוי  שמאיר  ולפי יש, מציאות 
עשיותיו וכל לגמרי הישות כל ביטול  הוא  זו ובעבודה כנ"ל , כו ' [חשיבי]"
כו', כלל לישות  שייך  אינו כי אלקות, אם כי כלל גשמיים אינם הגשמיים

אחר, במקום שכתוב וכמו
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על הוי' משם היא ההתהוות אשר  שם ־ יקדים ידי
ביטול חד , כולא ואלקים דהוי' הייחוד  מצוות  אלקים.
בטל הכול  ממילא מסתיר , אלקים שם דאין עילאה דיחודא

אין  באור מהווה ־ במציאות אלקי דכוח תתאה דיחודא ביטול  סוף.
היש. מציאות ומחיה
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המה  ועשיותיו היש אל שייכות  לו יש הרי תתאה דיחודא  בעבודה אבל 
אל  להתאוות והחומריות  הגשמיות אחר נמשך  שאינו אלא ממש, גשמיים
כו' שמים לשם הוא וכוונתו בזה, הוא שמוכרח מפני אם כי הגשמית התאווה
אלקיך  ה' את  "לאהבה עניין והוא אלקות , בהגילוי רוצה הוא כן וכמו  כנ"ל ,

כו' חייך " הוא  כ)כי ל דברים  .(ע"פ

   ,      "  " 
             
  .(" "          )  
     ,     
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   '       ,     
  "   ,            

" ,"       "  "    
       ,        ,
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המהווה  האלוקי בכוח  הדעת העמקת הוא תתאה יחודא עניין 
ורוצה  העולם  בחומריות מואס  כך  ומתוך היש, מציאות את

לו ויש מאחר שמים. לשם מעשיו  בכל ומכוון  שבו, באלוקות
מתבטלים . הזרים רצונותיו  אין  היש, אל שייכות
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על הוי' משם היא ההתהוות אשר  שם ־ יקדים ידי
ביטול חד , כולא ואלקים דהוי' הייחוד  מצוות  אלקים.
בטל הכול  ממילא מסתיר , אלקים שם דאין עילאה דיחודא

אין  באור מהווה ־ במציאות אלקי דכוח תתאה דיחודא ביטול  סוף.
היש. מציאות ומחיה
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ז
תתאה  דיחודא  הנ "ל שהעבודה הגם הנשמות והנה ורוב אדם, כל מידת היא

להשתדל  צריכים ובזה תתאה דיחודא הביטול בבחינת הוא  עבודתם דעכשיו
השייכים  המה מאוד  המעט מן ומעט באמת, שתהיה זו  אמיתית  עבודה לעבוד

המה מועטים עלייה ובני עילאה דיחודא  העבודה ב)לאמיתית  מה, סוכה (ראה

אלה, בדורות  ובפרט
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בינונים של בספר איתא מקום יד)ומכל  פרק  צריך (תניא, ואחד  אחד שכל 
וההפך  כו' ברע מואס להיות  בנפשו עצות לשית  כן גם עתים לו  "לקבוע
מן  עצמו אדם יוציא אל  ד "לעולם כתב מא  ובפרק כו'. בה'" ולשמוח להתענג 
ומקור  האלקית נפשו מקור  יתברך בו  ולדבקה לייחד יתכוון לכן הכלל ,
מקום  מכל  כו ' בלבו אמיתית  זו  כוונה שלהיות ואף כו ', ישראל ] כל [נפשות 

שם. יעוין כו ', זו " בכוונה עצמו  להרגיל  אדם לכל  יש

       "         
        ,     

.  

            ,  
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             ,  ־
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אלה, בדורות  ובפרט
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ה) " ט :     ...    ־  ,
"     [ אלקים שם  הוא שהעיקר תתאה, יחודא עניין [שהוא

 ,       ,"    "    
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ומתלבש  היש את שמהווה האלקי הכוח בבחינת  היא  שהעבודה מאחר  כי
גוים" על  אלקים "מלך להיות  מזה ונמשך  ונבראים דעולמות  מז בהיש (תהלים 

ההעלמות ט) שכל  ובפרט כנ"ל , להחיותם בלעומת־זה גם הארה שנמשך  ,
צירופים  ק"ך עניין וזה אלקים, דשם ההעלם מבחינת  הוא שורשם וההסתרים
ועיין  כו' חם" בני "אדמת  גם יונקים האחרונים צירופים שמהמ"ח אלקים, דשם

מקץ פרשת בתורה־אור  שכתוב ואילך)מה ד מצוה (מא, חנוכה נר  בד"ה
מצד  ומעכבים מונעים כמה יש זו  עבודה על  ולכן ובהביאור , כו ' להניחה
ובפרט בפרט, שלו הבהמית ונפש וגופו בכלל  העולם וישות חומריות
כו' ועיכובים מניעות כמה שנעשה הלעומת ־זה שמצד וההסתרים מההעלמות

,                 
 .     ,      ,    

             
          , "    
           

     ,    ,'ה אחדות  מצוותיך, דרך (ראה

ב) .נט ,            ,
        ,      

.          '    

לו ויש לגמרי ישותו נתבטל לא  הרי זו במדרגה בהעבודה שגם ולהיות 
כל  נגד לעמוד  נפשו בכוח אין ולזאת  כנ"ל, כו' העולם לישות שייכות 
וגשמיות  חומריות  ואדרבה, כו ', עליהם ולהתגבר  מהנ"ל  והעיכובים המניעות 
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מעט לבוא עצמו  את  ולהרגיל  לייגע צריך  מה מפני מובן, אינו דלכאורה
בתכלית  אמיתית  שאינו לומר : (רוצה דמיון בדרך ואפילו פנים כל  על מזעיר 
מאחר  זה וייחוד בעבודה כו ') שווא דמיון לא אך  כו', באמת חפץ לבו  שיהיה

כו' מקומו את להכיר  צריך אחד  כל והלא  ממדרגתו , זה .1שאין

     ,       '       
 ,           
        ,  .          
           ,   " 
  .    "   "   ,   
    "    ," "     
  ,         , 

     (יג פרק תניא, (ראה   ,
.           

בתורה־אור  מבואר  העניין ואילך)אך  ג סו, איך (שמות השלישי בחדש ד"ה
דיחודא דבעבודה ואחד, אחד  בכל  עילאה דיחודא העבודה שתהיה שבהכרח

ב  כו',תתאה גמור  יש ויהיה ח"ו ממדרגתו שייפול  הוא  נקל 

.1    ["  " ]
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מבחינ  כו 'ולכן און" פועלי כל  "יתפרדו אדרבה זו ומדרגה י)ה צב ,(תהלים 
הקליפות  ומצד  העולם ישות  שמצד והעיכובים המניעות  כל  שמתבטלים
בנפשו בעבודה גם וכן זה. אור גילוי לגבי לגמרי שמתבטלים וסטרא־אחרא ,
העבודה  ולזאת  כנ "ל, כו ' לגמרי ישותו  כל בביטול הוא  זו  ומדרגה בבחינה
שביכולתו וכו ' הגוף כוח ומחלשת  בנפשו ועוז כוח הנותנת היא הזאת 

כו'. הבהמית  ונפש הגוף וגסות חומריות  על  להתגבר 
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מקום  מכל  זו , ומדרגה למעלה הגיע שלא אמיתית , אינה זו שעבודה והגם
שהשם  חד , כולא ואלקים הוי' שבאמת איך היטב מובן העניין שעצם מאחר
על ־ידי  ממש הוי' שם גילוי ומאיר  הוי' השם על ומסתיר  מעלים אינו  אלקים

החיים עץ קונטרס פ 

על  ומעלימים עליו מתגברים המה שלו  העניינים וכל  שלו  הבהמית  ונפש גופו 
כו'. לצאת  ביכולתו ואין אחריהם להימשך אותו  ומורידים יותר  נפשו

"        " (ב ה,  (ברכות   
.         ,      

ועיקום  עיוות  לשון הוא  (עוון מעוונות  נפשו  הוטהרה לא כאשר  ובפרט 
שמים  לשם שאינם המותרים בדברים גם והיינו כו ', דרכו ומעקים שמעווה

כחי" בעוני "כשל הרי יא)כו') לא מסך (תהלים  ונעשה הנפש כוח שנחלש , ֲ◌ֹ
כו' מבדּ לים" [היו ] עונותיכם אם "כי שכתוב וכמו ב)מבדיל, נט  שאינו(ישעיהו , ִ◌

כו', מורידו ואדרבה לעלות יכול 
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    .(61  (עמ '       ,
                
              .

.    

די  לא אך  בדורותינו, הנשמות רוב מדרגת הוא תתאה יחודא
ואינה  היש את המהווה האלקי בכוח רק ותופסת מאחר בה

עד בעדו מעכבת החומריות ממילא לגמרי. האדם ישות מבטלת
מעוונות. נטהר לא אם ובפרט  גמור, יש וייעשה ח"ו שייפול

הביטול  לבחינת  לבוא עצמו את ייגע ואחד אחד שכל הוא  בהכרח ולזאת 
כל  ולגביו העולמות מגדר שלמעלה אין־סוף האור  שזהו עילאה, דיחודא
ולכן  כנ "ל, כו' ממש במציאות שבטלים ממש, כלא  והנבראים העולמות
שכתוב  וכמו כו ', גוים" על  כו' "מלך  להיות  שייך  אינו  ומדרגתו  בבחינתו 

א)בזוהר צו, שם,(ח "ב יעוין כו ', בריר" יחידאה שמא  "בר  :

 ,"    " :        
" '   "   ,     " לב (דברים 

 ט)     .      "    ,
 '   ,   "      
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     :  ,         
      ,         " "   
      ,       

?   "          

:     ,   ,       
  ,    ,    
 "              
     .       "
        ,      
        ,       
            
               

.  " 

מקום  מכל  זו , ומדרגה למעלה הגיע שלא אמיתית , אינה זו שעבודה והגם
שהשם  חד , כולא ואלקים הוי' שבאמת איך היטב מובן העניין שעצם מאחר
על ־ידי  ממש הוי' שם גילוי ומאיר  הוי' השם על ומסתיר  מעלים אינו  אלקים
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,                .   
"             " "  

.           " 

שרק  יחודא־עילאה, למדרגת לבוא להתייגע  צריך אחד  כל
בידו שיעלה ואף הבהמית. על האלקית הנפש גוברת על־ידה
האהבה  לו  ומסייעת לשעתו אמת והוא מאחר בלבד, לפרקים

ביחודא  עבודתו תהיה זה ע "י וכן  יועיל. ישראל, שבלב הטבעית
ייפול. ולא אמיתית תתאה

 מועטים באמיתית עילאה דיחודא דעבודה אף  אשר  יסביר
להשתדל ואחד  אחד  לכל הכרח מקום מכל אליה, השייכים

ואז פניםבזה, כל על  שעה בעבודה לפי באמת. בזה יחפוץ 
בהכוח  היא שההתבוננות מאחר  ממדרגתו, ייפול  בנקל  תתאה דיחודא

בלעומת גם נמשך  והארתו בהיש המתלבש אינה ־ האלקי והעבודה זה,
ישותו. כל בביטול 

החיים עץ קונטרס פב 

בתכלית  במציאותן בטלים שבו  הנבראים וכל העולם וממילא אלקים, השם
כל  להשיג  בזה ובינתו דעתו להרחיב וביכולתו כו', בשמש השמש זיו כביטול
בלבו יתעורר  בזה דעתו והתקשרות  העמקת  על ־ידי הנה גמורה, בהשגה זה
אינה  כי ואם זה. וביטול בייחוד  שיחפוץ פנים כל על שעה באותו  באמת
בזה  לו  ומסייע באמת בזה לבו חפץ מזעיר  מעט  מקום מכל בתכלית , אמיתית 

בינונים של בספר שכתוב וכמו  כו' ישראל כל שבלב הטבעית  (תניא,האהבה

מא) והעמקת פרק  ההתבוננות  על ־ידי ישותו מתבטל  פנים כל על שעה ולפי ,
אחר. במקום שכתוב וכמו הנ"ל , בעניין הדעת

 "  ,            
.   ,    .     "     
           , 
     ,   .        
...  "            "  . 
     ," ־       
              

.     

ממש  במציאות  בטל העולם ישות שכל  איך  אחד, בה' מתבונן דכאשר
כו', ממש באצילות מציאותם כמו  הוא שלמטה דעולם הנמצאים ומציאות
עת  בכל וגם פנים, כל על  ההיא  בשעה באמת  ישותו  מתבטל  זה על־ידי
שעה, לפי באמת הישות ביטול  עניין פועל  היום כל זה וביטול  ייחוד שיזכור 
מכל  לישותו, וחוזר  כך אחר  נפסק זה ומשום בתכלית  גמור  אמת  אינו  כי ואם
יוכל  זה ועל ־ידי כו ', עילאה דיחודא הביטול  במדרגת ההיא בעת הוא מקום
הזה  הביטול על־ידי כי אמיתית , עבודה תתאה יחודא בבחינת עבודתו  להיות
ומתחזק  שלו, העולם ענייני וכל שלו  הבהמית  ונפש גופו וגסות חומריות  נחלש
להכניעם  הבהמית  ונפש הגוף על להתגבר שיוכל  שלו האלקית הנפש כוח

כו ': ולבררם

        " " , 
  ,        .   
   .           
    ,       :    
"   ,    ,       .
"            ,   "
            "
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,                .   
"             " "  

.           " 

שרק  יחודא־עילאה, למדרגת לבוא להתייגע  צריך אחד  כל
בידו שיעלה ואף הבהמית. על האלקית הנפש גוברת על־ידה
האהבה  לו  ומסייעת לשעתו אמת והוא מאחר בלבד, לפרקים

ביחודא  עבודתו תהיה זה ע "י וכן  יועיל. ישראל, שבלב הטבעית
ייפול. ולא אמיתית תתאה

 מועטים באמיתית עילאה דיחודא דעבודה אף  אשר  יסביר
להשתדל ואחד  אחד  לכל הכרח מקום מכל אליה, השייכים

ואז פניםבזה, כל על  שעה בעבודה לפי באמת. בזה יחפוץ 
בהכוח  היא שההתבוננות מאחר  ממדרגתו, ייפול  בנקל  תתאה דיחודא

בלעומת גם נמשך  והארתו בהיש המתלבש אינה ־ האלקי והעבודה זה,
ישותו. כל בביטול 
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ח 
וערבית, שחרית  יום, בכל פעמיים שמע קריאת  במצוות שנצטווינו וזהו
רוחות, וד' וארץ רקיעים בז' לייחדו דהיינו ראשון, בפסוק הוא הכוונה ועיקר 

כו' רוחות" ולד' ולמטה למעלה אמליכתיה "כד רז"ל: ב)וכמאמר  יג, ,(ברכות
ושו "ע בטור  סא)וכמבואר  זו(או"ח ומדרגה למעלה הגיע שלא מי גם ואף ,
זו . מצווה בקיום מחויב

 , ,        .93 '  , 
.       

(וכן  יתברך ואחדותו ייחודו עליו  לקבל ואחד אחד  כל  שביכולת מזה ומובן
בספרי  הלשון עלינו1הוא  מקבלים אנו  שבה ירצה כו ' שמע קריאת "מצוות  :

אינה  הכוונה שעניין הדבר  פשוט  כי כו', והשגחתו" ואלקותו  ומלכותו ייחודו 
שיקבל  אם כי כוונה, זו  שאין אליו, שייכה תהיה ולא  ולחוץ השפה מן שתהיה

כו '"), ומיוחד בטל  הוא  שיהיה היינו  עליו, יתברך ייחודו 

       "   ,          
.             

ייחודו את ולהשיג  להבין יכול ואחד  אחד  שכל  לפי לעיל , כנזכר והיינו 
מישותו מתבטל  הוא הרי בהעניין דעתו ובהתקשרות בזה, ולהתבונן יתברך
וגם  עילאה. דיחודא  הייחוד בבחינת  יתברך  בייחודו ומתייחד שעה לפי לגמרי

לאמת  זה אין עת 2כי בכל  וכן שעה באותה אמת הוא  מקום מכל לאמיתו
לזה. ולהגיע עצמו את  לייגע ואחד  אחד  כל  מחויב וזה כנ"ל , זה על שנזכר 
בביטול  תתאה דיחודא  העבודה היא מדרגתו לפי האמיתית עבודתו כי אם
שתהיה  בכדי עילאה דיחודא ביטול לידי לבוא מחויב מקום מכל  לבד, היש
ח"ו , ממדרגתו  ייפול ולא שלמה עבודה תתאה דיחודא  בהעבודה עבודתו
אי  זה וייחוד ביטול ובלי תמה, עבודה שתהיה ועוז כוח אומץ יוסיף אדרבה

כנ "ל. כו ' שלמה עבודה שתהיה אפשר

מצרים" מארץ הוצאתיך אשר  אלקיך  הוי' "אנכי שכתוב ב)וזהו  כ ,(שמות 
הנפש  את  שמגבילים הבהמית ונפש הגוף שמצד וגבולים המצרים הם ◌ִ◌ָ◌ְמצרים
אותו מורידים ואדרבה באלקות, להתקשר מעבודתו  עליו  ומעכבים ומונעים

.1.     ,"           .      :" 

.2.    :" 
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ח 
וערבית, שחרית  יום, בכל פעמיים שמע קריאת  במצוות שנצטווינו וזהו
רוחות, וד' וארץ רקיעים בז' לייחדו דהיינו ראשון, בפסוק הוא הכוונה ועיקר 

כו' רוחות" ולד' ולמטה למעלה אמליכתיה "כד רז"ל: ב)וכמאמר  יג, ,(ברכות
ושו "ע בטור  סא)וכמבואר  זו(או"ח ומדרגה למעלה הגיע שלא מי גם ואף ,
זו . מצווה בקיום מחויב

 , ,        .93 '  , 
.       

(וכן  יתברך ואחדותו ייחודו עליו  לקבל ואחד אחד  כל  שביכולת מזה ומובן
בספרי  הלשון עלינו1הוא  מקבלים אנו  שבה ירצה כו ' שמע קריאת "מצוות  :

אינה  הכוונה שעניין הדבר  פשוט  כי כו', והשגחתו" ואלקותו  ומלכותו ייחודו 
שיקבל  אם כי כוונה, זו  שאין אליו, שייכה תהיה ולא  ולחוץ השפה מן שתהיה

כו '"), ומיוחד בטל  הוא  שיהיה היינו  עליו, יתברך ייחודו 

       "   ,          
.             

ייחודו את ולהשיג  להבין יכול ואחד  אחד  שכל  לפי לעיל , כנזכר והיינו 
מישותו מתבטל  הוא הרי בהעניין דעתו ובהתקשרות בזה, ולהתבונן יתברך
וגם  עילאה. דיחודא  הייחוד בבחינת  יתברך  בייחודו ומתייחד שעה לפי לגמרי

לאמת  זה אין עת 2כי בכל  וכן שעה באותה אמת הוא  מקום מכל לאמיתו
לזה. ולהגיע עצמו את  לייגע ואחד  אחד  כל  מחויב וזה כנ"ל , זה על שנזכר 
בביטול  תתאה דיחודא  העבודה היא מדרגתו לפי האמיתית עבודתו כי אם
שתהיה  בכדי עילאה דיחודא ביטול לידי לבוא מחויב מקום מכל  לבד, היש
ח"ו , ממדרגתו  ייפול ולא שלמה עבודה תתאה דיחודא  בהעבודה עבודתו
אי  זה וייחוד ביטול ובלי תמה, עבודה שתהיה ועוז כוח אומץ יוסיף אדרבה

כנ "ל. כו ' שלמה עבודה שתהיה אפשר

מצרים" מארץ הוצאתיך אשר  אלקיך  הוי' "אנכי שכתוב ב)וזהו  כ ,(שמות 
הנפש  את  שמגבילים הבהמית ונפש הגוף שמצד וגבולים המצרים הם ◌ִ◌ָ◌ְמצרים
אותו מורידים ואדרבה באלקות, להתקשר מעבודתו  עליו  ומעכבים ומונעים

.1.     ,"           .      :" 

.2.    :" 

ח
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והאדם  כו '. שרים להע' גם מזה הארה ונמשך להחיותו בהיש ומתלבש היש
וכל  הבהמית ונפש הגוף וגשמיות  לישות  שייכות  לו  יש זו  במדרגה בעבודתו
וגבולים  המצרים מן בזה שיצא אפשר  אי הרי כן ואם אליו , השייכים העניינים

הבהמית. ונפש דגוף

. 

: '         "   
     ,      ,   
   ,             . 
    .         
    ,        

.              

הע  עניין כי היות  שמים ועם לשם הגשמיים העניינים שיהיו  הוא בזה בודה
כנ "ל, כו ' לבד

           , 
  .              , 

  (64 "(עמ' :          
     ...       ,     

   "          ."

כלל  ירצה שלא היינו  בעצמה, אמיתית הזאת העבודה תהיה אם גם הנה
לקיום  לבד ההכרח מצד  שמוכרח במה אם כי הגשמיים מהדברים דבר בשום
לא הרי מקום מכל כלל, עצמו להנאת ולא  שמים לשם כוונתו  ותהיה גופו 
לבד, היש ביטול  אם כי לגמרי ישותו נתבטל שלא  היינו לגמרי, הישות  מן יצא 
הרי  משל דרך על  האכילה בעת  הרי וגם עדיין, אצלו  מקום תופס שהיש והוא 
(כי  ברצונו שלא כורחו  בעל  בזה והעונג  הטעם את  פנים כל  על מרגיש הוא
אינם  באמת עילאה יחודא בבחינת  עבודתם העובדים גמורים בצדיקים רק
וכמו כו'. הגשמיים מהדברים דבר בשום גשמי ותענוג טעם שום מרגישים

אחר  במקום שאז 3שכתוב לפי ושתייה באכילה לענגו מצווה ששבת  בעניין
כו' נפשו " ל שׂ בע אכל  "צדיק עניין וזהו גשמי. תענוג  ולא  אלקי תענוג ֹ◌ֵֹהוא

כה) יג ההרגש (משלי תולדות לגרש יגיעה עוד וצריך שעה, לפי מורידו  וזה (
גם  אז מזעיר  מעט  אף עילאה דיחודא  הביטול  כשיש כן שאין (מה כו'. הזה
אך  תתאה, יחודא בבחינת  הוא מדרגתו  (להיות המאכל  ועונג טעם שמרגיש

.3-   -   -      
   -         -[" "   ]

החיים עץ פהקונטרס

לעיל שנתבאר וכמו כנ "ל, אחריהם 68)לימשך  תאוות (עמ ' עניין הוא דמצרים
כו', גופניים

"          "     
 .       ,    
    ,             
          

         (ג בפרק  .(כמבואר

אלקיך " הוי' ש"אנכי על־ידי זהו מצרים יציאת  שיהיה שנמשך ובכדי
דשם  הוי'. בבחינת  אין־סוף, אור  עצמות בחינת  שאנכי", מי "אנכי מבחינת
בהד ' ונתלבש נתצמצם אין־סוף, דאור  העצמות בחינת שאנכי, מה זהו הוי'

ממש אלקיך והוא  הוי', דיחודאאותיות ביטול בבחינת  אלקיך הוא שהוי'
ממצרים. היציאה נעשה זה ועל־ידי עילאה,

          "" 
      :  "  " ,    

""            ראב"ע (ראה

יט כז ב)לבראשית  קסז, בזח"א ומקורו ,   " :   "   .
         ,'        

"     (ב פ , פינחס  (ליקוטי־תורה     .
 "        ,   

:" '

   )       ,
            ,('

              
          .

     '  ,    
    ,    .   ,   
       ,    

. 

     ,         ,   
     ," ־          '

.       ,

אפשר  אי תתאה דיחודא העבודה יש אם גם אף זאת, בלעדי כן שאין מה
מציאות  להוות שבא הוא הזה האלקי שהכוח מאחר  ממצרים, היציאה להיות
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והאדם  כו '. שרים להע' גם מזה הארה ונמשך להחיותו בהיש ומתלבש היש
וכל  הבהמית ונפש הגוף וגשמיות  לישות  שייכות  לו  יש זו  במדרגה בעבודתו
וגבולים  המצרים מן בזה שיצא אפשר  אי הרי כן ואם אליו , השייכים העניינים

הבהמית. ונפש דגוף

. 

: '         "   
     ,      ,   
   ,             . 
    .         
    ,        

.              

הע  עניין כי היות  שמים ועם לשם הגשמיים העניינים שיהיו  הוא בזה בודה
כנ "ל, כו ' לבד

           , 
  .              , 

  (64 "(עמ' :          
     ...       ,     

   "          ."

כלל  ירצה שלא היינו  בעצמה, אמיתית הזאת העבודה תהיה אם גם הנה
לקיום  לבד ההכרח מצד  שמוכרח במה אם כי הגשמיים מהדברים דבר בשום
לא הרי מקום מכל כלל, עצמו להנאת ולא  שמים לשם כוונתו  ותהיה גופו 
לבד, היש ביטול  אם כי לגמרי ישותו נתבטל שלא  היינו לגמרי, הישות  מן יצא 
הרי  משל דרך על  האכילה בעת  הרי וגם עדיין, אצלו  מקום תופס שהיש והוא 
(כי  ברצונו שלא כורחו  בעל  בזה והעונג  הטעם את  פנים כל  על מרגיש הוא
אינם  באמת עילאה יחודא בבחינת  עבודתם העובדים גמורים בצדיקים רק
וכמו כו'. הגשמיים מהדברים דבר בשום גשמי ותענוג טעם שום מרגישים

אחר  במקום שאז 3שכתוב לפי ושתייה באכילה לענגו מצווה ששבת  בעניין
כו' נפשו " ל שׂ בע אכל  "צדיק עניין וזהו גשמי. תענוג  ולא  אלקי תענוג ֹ◌ֵֹהוא

כה) יג ההרגש (משלי תולדות לגרש יגיעה עוד וצריך שעה, לפי מורידו  וזה (
גם  אז מזעיר  מעט  אף עילאה דיחודא  הביטול  כשיש כן שאין (מה כו'. הזה
אך  תתאה, יחודא בבחינת  הוא מדרגתו  (להיות המאכל  ועונג טעם שמרגיש

.3-   -   -      
   -         -[" "   ]
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ויכול  מחויב  אחד  שכל מכריחה בכוונה שמע  קריאת מצוות
ישותו אין  כן עושה אינו אם לפרקים. עילאה ליחודא להגיע

אמיתית  עבודתו  שתהיה כלל ייתכן לא ובאמת לגמרי, מתבטלת
תתאה. ביחודא גם

על רק אשר  ביאורו עבודתו ־ ימשיך  תהיה עילאה יחודא ידי
הבהמית. ונפש דגוף  מהמצרים ויצא שלמה תתאה ביחודא

החיים עץ פז קונטרס

כל  אליו נוגע שאינו לפי מורידו, זה אין עילאה) יחודא  בחינת בזה כשמעורב
אחר  במקום המבואר  דרך ועל  ורע"4כך, טוב "ידעי ה)בעניין ג שאינו(בראשית , ֹ

אם  גם לגמרי הישות ממצר יצא לא הרי ונמצא כו') פנימי והרגש ידיעה
באמת. היא  תתאה יחודא  בבחינת עבודתו

 ,          
        .     
       ,   ,    '  
   .        
.            ,    
   ,         
       ,(  ) 

.  

אפשר  אי עילאה יחודא בחינת  שמצד היש ביטול טעם טעם כשלא  ובאמת 
רצונו מבטל  שאינו  אמיתית , עבודה תתאה יחודא שמבחינת  העבודה שתהיה

התפילה בעת  הרצונות  ביטל אם גם והיינו הגשמיים, רק מהדברים הוא
לעמוד  יכול  שאינו או הביטול  על  שוכח הגשמי דבר לידי וכשבא חיצוני, דמיון
להתאוות  וגם המוכרחים בדברים תאווה להתאוות גם והיינו  נפשו , על
אכילה  בעת כמו  הגשמי בהדבר  עסקו שבעת  שכן וכל  לו . המותרים בדברים

כו'. ממש המצר בתוך  הוא הרי כן ואם כו'. בזה ומתענג נהנה הוא

            
  "         "   ,"

        .      
 '     ,      
   " ,      ,   

 ."

הרי  עילאה דיחודא  הביטול  בלי לבד תתאה דיחודא  דבהעבודה ונמצא
מתוך  יצא לא שיהיה ואיך הבהמית, ונפש דהגוף וההגבלה המצר  בתוך  הוא
מונעים  הם הרי הבהמית ונפש הגוף וחומריות ישות  ולזאת  לגמרי, הישות 

כו ': ויותר יותר  עוד  אותו  ומורידים עבודתו ומעכבים

.4 -          -    
  ["  " ]



113חקונטרס עץ החיים החיים עץ קונטרס פח

ויכול  מחויב  אחד  שכל מכריחה בכוונה שמע  קריאת מצוות
ישותו אין  כן עושה אינו אם לפרקים. עילאה ליחודא להגיע

אמיתית  עבודתו  שתהיה כלל ייתכן לא ובאמת לגמרי, מתבטלת
תתאה. ביחודא גם

על רק אשר  ביאורו עבודתו ־ ימשיך  תהיה עילאה יחודא ידי
הבהמית. ונפש דגוף  מהמצרים ויצא שלמה תתאה ביחודא



החיים עץ פטקונטרס

ט 
"אחד" בין מפסיקין היו  ולא שמע את כורכין היו יריחו דאנשי וזהו

ב)ל"ואהבת " נה, .(פסחים 

                
:        ,  

'    '  "  ?       : 
  ,    :    .   ,   " 

."       "   

  "  ,    "  "    
   "    (ז פרק והאמונה, הייחוד .(שער

. '    ,  '    "  " 
      ,      ־     
.            
      "      " 
     ,          , 
  .        '  

"   "      , (38 עמ ' לעיל, (ראה
.       ,  

אתכפיא עילאה, יחודא  בחינת דהיינו  אחד, בחינת  קבלת  על ־ידי כי
לנהורא חשוכא  ואתהפכא  בבחינה סטרא־אחרא  אחיזה שום להם שאין לפי

כנ "ל כו' גושמא  אשתיצי לגמרי, הישות ביטול זה על־ידי ונעשה 94)זו , .(עמ'
אלקים  "מלך כתיב הרי ועד", לעולם מלכותו  כבוד שם "ברוך  כן שאין מה

כו ' גוים" ט)על  מז וכן (תהלים  זו , מדרגה ותחתיות  בסוף אחיזה להם שיש ,
ואם  לגמרי הישות ביטול להיות  אפשר ואי הישות אל שייכות  לו יש בעבודה

כו'. הישות  אחר לימשך  מורידו הוא הרי כן

,"   '  "        
" " :"  (ה ט :  (ברכות   '   .

    ,      '       
      (ד פרק ־ "(לעיל, "  ,

  "  "  ,       
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ט 
"אחד" בין מפסיקין היו  ולא שמע את כורכין היו יריחו דאנשי וזהו

ב)ל"ואהבת " נה, .(פסחים 

                
:        ,  

'    '  "  ?       : 
  ,    :    .   ,   " 

."       "   

  "  ,    "  "    
   "    (ז פרק והאמונה, הייחוד .(שער

. '    ,  '    "  " 
      ,      ־     
.            
      "      " 
     ,          , 
  .        '  

"   "      , (38 עמ ' לעיל, (ראה
.       ,  

אתכפיא עילאה, יחודא  בחינת דהיינו  אחד, בחינת  קבלת  על ־ידי כי
לנהורא חשוכא  ואתהפכא  בבחינה סטרא־אחרא  אחיזה שום להם שאין לפי

כנ "ל כו' גושמא  אשתיצי לגמרי, הישות ביטול זה על־ידי ונעשה 94)זו , .(עמ'
אלקים  "מלך כתיב הרי ועד", לעולם מלכותו  כבוד שם "ברוך  כן שאין מה

כו ' גוים" ט)על  מז וכן (תהלים  זו , מדרגה ותחתיות  בסוף אחיזה להם שיש ,
ואם  לגמרי הישות ביטול להיות  אפשר ואי הישות אל שייכות  לו יש בעבודה

כו'. הישות  אחר לימשך  מורידו הוא הרי כן

,"   '  "        
" " :"  (ה ט :  (ברכות   '   .

    ,      '       
      (ד פרק ־ "(לעיל, "  ,

  "  "  ,       

ט
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          ,
. 

כן  גם בזה להיות  שצריך  אלא  תתאה, דיחודא  העבודה להיות צריך ולזאת 
תהיה  שאז פנים, כל  על  מזעיר במעט אף עילאה דיחודא הביטול בחינת 
יבין  (והמבין הגשמיים בהתענוגים ירצה שלא אמיתית תתאה דיחודא  העבודה
הבהמית, דנפש הרצונות  מהות  שמתבטל  לגמרי, הרצונות  ביטול  זה שאין
לגמרי  שמתבטל  הישות ביטול  שהוא  דווקא עילאה דיחודא בהעבודה שזהו 
שלא היינו  כו', בגילוי בפועל  הרצון יהיה שלא רק הוא וכאן מהותו. בעצם
בנפש  וההכנעה החלישות  פעל כי כו'), יעשה שלא  שכן (ומכל בפועל ירצה
בדברים  הישות אחרי יימשך ולא  כו') בפועל ירצה שלא שלו הבהמית 
כורחו בעל  שיש הישות  והרגש שמים, לשם בכוונה יהיו והמוכרחים המותרים,

כנ "ל. ח"ו לרעה עליו  פועל  אינו  אלו  בעניינים

          .  
   ,    ,      
               
           '   .
      ,       
         

.

בפסחים רז"ל שאמרו  א)וזהו  לעולם (נו, מלכותו כבוד שם "ברוך בעניין
תאמר אם קדירה, ציקי שהריחה מלך  לבת  "משל  לאועד ": גנאי; לה יש

בחשאי".תאמר לה עבדיה הביאו  צער . לה יש

 "            
:"      

   ,     ?       
 ]           " :   

"[   (א מט, (בראשית       
,        : .    , 
:   .     ,    
          :  ;"  '    '   "
   :       .     
,         ?  :  .  

.     !       
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      ,  ,   .    
   .          ,  
,         ,       
,     .       ""      

.      "     ,103 '

תתאה  דיחודא העבודה להיות  צריך כי יריחו, כאנשי הלכה אין מקום ומכל
בדרך  אינו  עילאה דיחודא דבהעבודה הבהמית , ונפש הגוף את  לברר בכדי
ויש  כו'), בורר  זה שאין דשבת באכילה (וכמו  ביטול בבחינת אם כי בירור
הבהמית  ונפש הגוף ומקור  שורש מצד הבירורים בעבודת  גדולה מעלה
בנפש  וחיות  אור מתווסף זה שעל־ידי האלקית , הנפש משורש שלמעלה

כו' שור" בכח תבואות ד "ורב ד)האלקית  יד ירידת (משלי היה זה ובשביל  , ָ◌
תתאה  יחודא בבחינת הוא  הבירורים ועבודת  כו ', דווקא בגוף הנשמה

דווקא .

."           "   
 :          
   ,          
        .   

"      "  "(טז במדבר, תנחומא  (ראה ,
   ,'   '   '    
      ,          

              
.  

    , ־     ,      
.       ,     
        ,       ־ 
,        .      

.    ,

         "    " 
       ,   , 
   .         
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          ,
. 

כן  גם בזה להיות  שצריך  אלא  תתאה, דיחודא  העבודה להיות צריך ולזאת 
תהיה  שאז פנים, כל  על  מזעיר במעט אף עילאה דיחודא הביטול בחינת 
יבין  (והמבין הגשמיים בהתענוגים ירצה שלא אמיתית תתאה דיחודא  העבודה
הבהמית, דנפש הרצונות  מהות  שמתבטל  לגמרי, הרצונות  ביטול  זה שאין
לגמרי  שמתבטל  הישות ביטול  שהוא  דווקא עילאה דיחודא בהעבודה שזהו 
שלא היינו  כו', בגילוי בפועל  הרצון יהיה שלא רק הוא וכאן מהותו. בעצם
בנפש  וההכנעה החלישות  פעל כי כו'), יעשה שלא  שכן (ומכל בפועל ירצה
בדברים  הישות אחרי יימשך ולא  כו') בפועל ירצה שלא שלו הבהמית 
כורחו בעל  שיש הישות  והרגש שמים, לשם בכוונה יהיו והמוכרחים המותרים,

כנ "ל. ח"ו לרעה עליו  פועל  אינו  אלו  בעניינים

          .  
   ,    ,      
               
           '   .
      ,       
         

.

בפסחים רז"ל שאמרו  א)וזהו  לעולם (נו, מלכותו כבוד שם "ברוך בעניין
תאמר אם קדירה, ציקי שהריחה מלך  לבת  "משל  לאועד ": גנאי; לה יש

בחשאי".תאמר לה עבדיה הביאו  צער . לה יש

 "            
:"      

   ,     ?       
 ]           " :   

"[   (א מט, (בראשית       
,        : .    , 
:   .     ,    
          :  ;"  '    '   "
   :       .     
,         ?  :  .  

.     !       



קונטרס עץ החיים החיים118 עץ צג קונטרס

עקבו " על כרוך "נחש וכעניין המדרגות , ותחתית בסוף ה:כו '3אחיזה (ברכות

צער"א) לה יש תאמר  "לא  כו', גנאי הנקרא  והוא  , הבירורים מעלת  שהרי
בחשאי" עבדיה לה "הביאו כו'. מאוד  שם גדול "ברוך  לומר  שהתקינו  והיינו 

בחשאי. ועד" לעולם מלכותו כבוד 

   ,            
        , .     
  .           , 
      "      : 
    ,"   ,    
,         ,    
  ,־      .  
. ("  ")          
"       "        

.           ,

דזה  עילאה, דיחודא  הביטול בזה שיהיה היינו "בחשאי" דעניין לומר ויש
דקה דממה קול בחשאי צלותא וכמו בחשאי, 43)עניין עמ ' שזהו(לעיל, ,

בזה  יש תתאה דיחודא  בהעבודה וכאשר  כידוע. דווקא  אמיתי ביטול בבחינת 
יניקה  מזה יהיה לא אז כנ"ל  עילאה דיחודא הביטול  בחינת כן גם מעורב
שהוא ואלקים, הוי' ייחוד עניין כן גם (וזהו  כנ"ל , כו ' בטוב הבירור  ופועל

כו'): תתאה ויחודא עילאה יחודא ייחוד 

        . :     
        ,   
         .  .  
     ,      
      ,      

. 

      'הויאלקים       
   (95 עמ ' לעיל, (ראה   ,   

        .         
      ,       

.3 -              
   ["  " ]

החיים עץ קונטרס צב 

  ,       :    ,  
.     .        ,    
.           :   

.         

ציון" בת  ושמחי "רני בעניין וכידוע מלכות , בחינת היא  מלך  ב 1בת  (זכריה

אבינו "יד) לאברהם הייתה "בת ב)כו'2ובעניין טז, בחינת (ב"ב היא  דבת 
דבחינת  הבירורים מעבודת  הריח היינו  קדירה ציקי שהריחה ומה מלכות ,
בזה  שיש הקדירה בשולי שנשארים התבלין הן קדירה דציקי תתאה, יחודא 

בינונים של  בספר  שכתוב כמו והיינו וחריפות . כז)קיוהא פרק בעניין (תניא,
מטעמים" לי ד)"ועשה כז ערבים (בראשית ממאכלים א ' מעדנים, מיני ב' שיש

כו', ומתוקנים מתובלים שהם רק חמוצים או חריפים מדברים והב' ומתוקים
הצדיקים  עבודת  על־ידי לגמרי הסטרא־אחרא  מביטול  א' רוח, נחת  מיני ב' והן
העבודה  על ־ידי סטרא ־אחרא אתכפיא  כד והב' עילאה, דיחודא בהביטול
מדבר  והתענוגים הבהמית  הנפש בירור עניין שהוא תתאה, יחודא  בבחינת 

כו', המתובל  חריף

        ,   
       .       ,
     ,   .    ,  ,    
       ,       
         "     .
       ,   
   ""          
         .  ""  
             ,   
             . 
            

.     

התענוג  והוא  קדירה", ציקי שהריחה מלך לבת  "משל  אומר  זה ועל 
להע' גם חיות שיומשך  עד היש מציאת  ולהוות  לירד וצריכה מהבירורים,

111)שרים עמ ' שתימשך (לעיל היינו  "תאמר", הבירור. יהיה זה ועל־ידי ,
גנאי" לה "יש בזה, להם ותתפשט  ויש לסטרא ־אחרא גם חיות  נמשך שהרי

.1-        ["  " ]

.2      -         ]
["  "
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עקבו " על כרוך "נחש וכעניין המדרגות , ותחתית בסוף ה:כו '3אחיזה (ברכות

צער"א) לה יש תאמר  "לא  כו', גנאי הנקרא  והוא  , הבירורים מעלת  שהרי
בחשאי" עבדיה לה "הביאו כו'. מאוד  שם גדול "ברוך  לומר  שהתקינו  והיינו 

בחשאי. ועד" לעולם מלכותו כבוד 
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. ("  ")          
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דזה  עילאה, דיחודא  הביטול בזה שיהיה היינו "בחשאי" דעניין לומר ויש
דקה דממה קול בחשאי צלותא וכמו בחשאי, 43)עניין עמ ' שזהו(לעיל, ,

בזה  יש תתאה דיחודא  בהעבודה וכאשר  כידוע. דווקא  אמיתי ביטול בבחינת 
יניקה  מזה יהיה לא אז כנ"ל  עילאה דיחודא הביטול  בחינת כן גם מעורב
שהוא ואלקים, הוי' ייחוד עניין כן גם (וזהו  כנ"ל , כו ' בטוב הבירור  ופועל

כו'): תתאה ויחודא עילאה יחודא ייחוד 

        . :     
        ,   
         .  .  
     ,      
      ,      

. 

      'הויאלקים       
   (95 עמ ' לעיל, (ראה   ,   

        .         
      ,       

.3 -              
   ["  " ]
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י
שכתב  מה דמותאוזהו סמא  דנטיל "מאן חוקת : דפרשת  הנ"ל  בזוהר 

כו ' השמש]' תחת  [שיעמל  עמלו 'בכל כתיב עליה ג)בלחודוי א ,(קהלת ֹ
בלא סיהרא דאחיד  ומאן סיהרא. דא אימא הווי השמש? תחת הוא  ומאן

כו'", שמשא

           ,     
,     ,         : 

."  "   "  "

זעיר־אנפין, בחינת  שהוא שמשא, בלא לבד  מלכות  בבחינת  כשאוחז והיינו 
מקור  שהיא מפני מקום מכל בתכלית , קדושה ספירה היא דמלכות  היות עם
במדרגה  לחיצונים אחיזה שיש גוים" על  אלקים "מלך להיות מזה ונמשך  היש
התגברות  בזה יהיה שממילא  מפני דמותא , סמא בבחינת  אוחז הוא הרי זו 

כו'. הקדושה אור על שיתגברו  החיצונים

. ־  ,   

זעיר־אנפין  מבחינת אור להמשיך וסיהרא , שמשא ייחוד להיות  צריך  אם כי
אדרבא זו , במדרגה ח"ו  לחיצונים אחיזה שום ואין כלל היש אל שייך  שאינו 
פועלי  כל "יתפרדו כן וכמו  חשיב כלא  קמיה וכולא היש מתבטל זו ממדרגה

י)און" צב ואף (תהלים  המלכות , מבחינת  גם יניקה יהיה לא  ואז זה, באור 
בהם כו',שמתלבשת  בהם הבירור פועלת היא  אדרבה

,        ,  ,
"     עם   עוממות    ,

"   (ז פרק  והאמונה, הייחוד  (שער    .
     ,     ־    
       ־          .
:   ,        

"      "(ד ח, צו ליקוטי־תורה וראה ז. נג .(ישעיהו 
תתאה  יחודא  בבחינת כשאוחז בעבודה הוא עילאה וכן יחודא בלי לבד

ומורידו עליו  מתגבר והישות  היש אל  שייכות  לו  שיש מפני ממדרגתו, ייפול 
בהנפש  שמתלבש גם ואז עילאה, יחודא  בחינת  להיות צריך  אם כי כו '.

החיים עץ קונטרס צד 

              
.     

אי  עילאה יחודא בלי לבד  תתאה יחודא דבחינת הנ"ל  מכל  העולה נמצא 
ישות  מן בזה יוצא  אינו  שתהיה אופן ובאיזה בעצמה, אמיתית  שתהיה אפשר 
עליו מתגבר הישות וממילא  הישות  אל  שייכות  לו יש כי הבהמית , ונפש הגוף
הבהמית  ונפש הגוף וחומריות  ישות  כי ממדרגתו, ונופל יורד הוא והרי
בהכוח  הן לחיצונים אחיזה יש זו שבמדרגה לפי והיינו  כו', אותו  מורידים

למטה, האלקית בהנפש והן למעלה האלקי

    "   "   
           

 " "   "   ־ (85 .(עמ '
            
            , 

.       

להיות  יכול  כן גם זה ומשום בו  ומתלבשים היש אל שייכים שהם מפני וזהו
למעלה  השכינה גלות עניין והוא  כו' הנפש את שמוריד הישות , התגברות  בזה
עילאה  דיחודא וייחוד  הביטול בחינת  להיות  וצריך כו', למטה הנפש וגלות
ייפול  ולא  אמיתית תתאה דיחודא העבודה תהיה ואז פנים כל  על מזעיר מעט
כו', ולבררם להכניעם הבהמית  ונפש הגוף על  יתגבר  אדרבה, ממדרגתו ,

הבחינות ב' שיהיו  טובים, דווקא  כאחד עילאה ושניהם יחודא  בחינת 
כו ': תתאה יחודא  ובחינת

יחודא  על־ידי הוא בירור עילאה, יחודא על־ידי הוא ביטול
נצרכים . שניהם תתאה.

 דיחודא ביטול, הוא עילאה דיחודא העבודה דעניין יבאר
שור".תתאה בכח תבואות  ד"ורב בזה והמעלה בירור ,

עבודת קדירה, ציקי שהריחה מלכות , מלך, דבת המשל ויבאר 
עילאה. דיחודא ביטול  בחשאי, לה הביאו הבירורים,
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י
שכתב  מה דמותאוזהו סמא  דנטיל "מאן חוקת : דפרשת  הנ"ל  בזוהר 

כו ' השמש]' תחת  [שיעמל  עמלו 'בכל כתיב עליה ג)בלחודוי א ,(קהלת ֹ
בלא סיהרא דאחיד  ומאן סיהרא. דא אימא הווי השמש? תחת הוא  ומאן

כו'", שמשא

           ,     
,     ,         : 

."  "   "  "

זעיר־אנפין, בחינת  שהוא שמשא, בלא לבד  מלכות  בבחינת  כשאוחז והיינו 
מקור  שהיא מפני מקום מכל בתכלית , קדושה ספירה היא דמלכות  היות עם
במדרגה  לחיצונים אחיזה שיש גוים" על  אלקים "מלך להיות מזה ונמשך  היש
התגברות  בזה יהיה שממילא  מפני דמותא , סמא בבחינת  אוחז הוא הרי זו 

כו'. הקדושה אור על שיתגברו  החיצונים

. ־  ,   

זעיר־אנפין  מבחינת אור להמשיך וסיהרא , שמשא ייחוד להיות  צריך  אם כי
אדרבא זו , במדרגה ח"ו  לחיצונים אחיזה שום ואין כלל היש אל שייך  שאינו 
פועלי  כל "יתפרדו כן וכמו  חשיב כלא  קמיה וכולא היש מתבטל זו ממדרגה

י)און" צב ואף (תהלים  המלכות , מבחינת  גם יניקה יהיה לא  ואז זה, באור 
בהם כו',שמתלבשת  בהם הבירור פועלת היא  אדרבה

,        ,  ,
"     עם   עוממות    ,

"   (ז פרק  והאמונה, הייחוד  (שער    .
     ,     ־    
       ־          .
:   ,        

"      "(ד ח, צו ליקוטי־תורה וראה ז. נג .(ישעיהו 
תתאה  יחודא  בבחינת כשאוחז בעבודה הוא עילאה וכן יחודא בלי לבד

ומורידו עליו  מתגבר והישות  היש אל  שייכות  לו  שיש מפני ממדרגתו, ייפול 
בהנפש  שמתלבש גם ואז עילאה, יחודא  בחינת  להיות צריך  אם כי כו '.

י
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     ,       
.    

עם  המלכות  מידת שקשר היינו  המלכות , למידת מרכבה היה שדוד  וזהו
לחי" כה "ואמרתם שאמר  וכמו  ו)התפארת, כה א' וחיבר (שמואל שקשר ,

"כה" ואז מלכות בחינת  זעיר ־אנפין, בחינת שהוא  חי, בחינת עם
(ועיין  כו ' וקיים" חי ישראל מלך "דוד  וזהו  חיים", "אלקים נקראת  המלכות 

בלקוטי־תורה לחי" כה "ואמרתם בעניין שכתוב ב)מה מז, שוש (דברים  ד"ה
ב), פרק אשיש,

,            
        ?     
  "     ,        
:   !" "       
    ,           
 "    ""   ־       ,
              ."
     ,   " " :  ,

.  ,־     ,  "  

"ּכה  .          ֹ
      :""      "" 

       , (35 עמ' לעיל, .(וראה
        ,       

."       

"חי         ,         ַ
"    '(כא יד  (במדבר  ,      ,

 "      .      
     , ־   ־    "
,   ־     " : "     
  ־־  ,       ־־

"       '' ''   '  '(ב כג, ח"ב .(זוהר

התפארת, בחינת בלא לבד  המלכות בבחינת שנתדבק הראשון, אדם אבל 
ולקחה  שהפרידה בזהרי־חמה שכתב וזה כו'. דמותא סמא בבחינת היא  אז
הפרידה  מבעלה בר שלקחה שעל־ידי כו', דמותא  באילנא  מלובשת  מבעלה בר
שנעשה  דמותא, באילנא  ביותר מתלבשת ממילא  ואז ופירוד, ישות  בבחינת 

החיים עץ קונטרס צו

ממדרגתו ייפול  לא  תתאה, דיחודא העבודה על־ידי שזהו  לבררו , הבהמית 
כו', הבהמית  הנפש את יברר  ואדרבה ח"ו

שכתוב שם )וזהו חקת, פר' דחטא(זוהר דעלמא ", קדמאה חובא  הוא  "ודא  :
התפארת, בבחינת  רצה ולא  לבד מלכות  בבחינת שאחז היה הראשון אדם
להיות  עילאה דיחודא  הביטול  בבחינת רצה שלא  והיינו  הוי', שמש שנקראת 
מלכות  בבחינת  השמש, תחת  עמלו אם כי כו ' בהשמש השמש זיו כביטול
הדעת, בעץ שנתדבק וזהו  וסטרא ־אחרא. הקליפות  בתוך נפל זה ועל־ידי לבד ,
כו', שרים הע' להחיות  יורדות  דרגליה מלכות  בחינת הוא הדעת  דעץ

החיים עץ בחינת בלא הדעת עץ בבחינת  הרי זעיר־אנפיןוכשמתדבק אז
כו', החיצונים התגברות נעשה אז כי במותא, מתדבק הוא 

ויחי דפרשת בזוהר  שכתוב 83)וזהו  עמ ' לעיל, אחרא(ראה באילנא "אתדבקת :
ועם  כו'. [מות ]'" יורדת  'רגליה דכתיב: הוא  הדא לקבלך, הוא מותא  ודאי ֹהא 
זה  על  אומר  מקום מכל יורדת", "רגליה רק כי לבד, לקבלך  שהוא  ֹהיות 
מתגברים  ממילא בלחודוי הוא כאשר  כי במותא", ואתדבקת  חיי "שבקת
המקדש־מלך  שכתב וכמו החיים, עץ בחינת גם להיות  צריך אם כי החיצונים,

ז"ל הרח"ו ויטאל]בשם חיים  שיהיו[רבי או החיים מעץ קודם לאכול צריך שהיה
יהיה  לא הדעת עץ בבחינת  גם ואז הדעת , ועץ החיים עץ ייחוד  שיהיה ביחד,

אדרבה לחיצונים, כו',אחיזה אותם מבררת  היא 

.־  ,  ,   

עולם" ומלך חיים "אלקים בבחינת  אז המלכות י)ובחינת  י דהיינו(ירמיהו ,
תהיה  שהמלכות  לעתיד  שיהיה וכמו הבירורים מצד  יתרון עוד בזה שיש

בעלה" עטרת  חיל "אשת ד)בבחינת יב שנתבאר מצד (משלי וכמו כו ' הבירורים
51)לעיל דמותא(עמ' סמא דכאשר חוקת , פרשת דריש הזוהר  מאמר בעניין

כו', והחיים הטוב תכלית הוא  אז לחיים אתהפך 

    "   "     
,  ־        ,   
,"   "         . 
    ,"/      /   
 ,        .     

" ,              ־ 
     ,    ,   

    ־    ,     ."
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     ,       
.    

עם  המלכות  מידת שקשר היינו  המלכות , למידת מרכבה היה שדוד  וזהו
לחי" כה "ואמרתם שאמר  וכמו  ו)התפארת, כה א' וחיבר (שמואל שקשר ,

"כה" ואז מלכות בחינת  זעיר ־אנפין, בחינת שהוא  חי, בחינת עם
(ועיין  כו ' וקיים" חי ישראל מלך "דוד  וזהו  חיים", "אלקים נקראת  המלכות 

בלקוטי־תורה לחי" כה "ואמרתם בעניין שכתוב ב)מה מז, שוש (דברים  ד"ה
ב), פרק אשיש,

,            
        ?     
  "     ,        
:   !" "       
    ,           
 "    ""   ־       ,
              ."
     ,   " " :  ,

.  ,־     ,  "  

"ּכה  .          ֹ
      :""      "" 

       , (35 עמ' לעיל, .(וראה
        ,       

."       

"חי         ,         ַ
"    '(כא יד  (במדבר  ,      ,

 "      .      
     , ־   ־    "
,   ־     " : "     
  ־־  ,       ־־

"       '' ''   '  '(ב כג, ח"ב .(זוהר

התפארת, בחינת בלא לבד  המלכות בבחינת שנתדבק הראשון, אדם אבל 
ולקחה  שהפרידה בזהרי־חמה שכתב וזה כו'. דמותא סמא בבחינת היא  אז
הפרידה  מבעלה בר שלקחה שעל־ידי כו', דמותא  באילנא  מלובשת  מבעלה בר
שנעשה  דמותא, באילנא  ביותר מתלבשת ממילא  ואז ופירוד, ישות  בבחינת 
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             ,  
     .      

              (81  (עמ'  
    ,'      '      " 

"'      '    ,   ,
.  ,  ?""  

הדעת  מעץ  שטעם הראשון: אדם חטא במה הקושיה מתורצת
בלא  סיהרא תפארת, בלא במלכות והתדבק החיים, מעץ בנפרד
מרכבה  המלך , דוד  עילאה. יחודא בלא תתאה יחודא שימשא,

עלייה  יתרון גרם ובכך לחי") ("כה הבחינות שתי ייחד למלכות,
חיים ". "אלקים בבחינת שתהיה למלכות,

, במלכות דאחז הראשון אדם חטא זהו אשר קושייתו, יתרץ 
כן  שאין מה עילאה. יחודא התפארת, בלא תתאה, יחודא
החיים. ועץ הדעת  עץ  חיבור להיות  צריך כי ל "חי", "כה" שחיבר דוד

החיים עץ קונטרס צח

שכתוב  מה ועיין כנ "ל. כו ' השכינה גלות עניין והוא החיצונים התגברות
בתחילתו ס"ו  תיקון ב)בתיקוני־זוהר בין (צו, עאלת  מיני יחידא הוות ה' "כד  :

המלך  דוד וכמו  זעיר ־אנפין, עם לחברה וצריכים לשונו . כאן עד כו', לרע" טוב
כנ "ל. כו ', ל"חי" "כה" שחבר  השלום עליו 

   : ־      
    ,            
   ,              
             ,  .
      , ־        

              . 
            
   , "    
      ," "   ""   ,  
         ־     

."   "

בסנהדרין רז"ל שאמרו  ב)וזהו  כי (לח , היה", בערלתו מושך  הראשון "אדם :
אלקים  שם שכשמפרידים כנ"ל , כו' אלקים משם נמשך הערלה הסתר שורש
היה", בערלתו  "מושך וזהו  כו'. גמור והעלם הסתר  להיות  מזה נמשך הוי' משם
מבחינת  ההסתרים כל שורש שהפריד  על־ידי הערלה הסתר  בחינת  שהמשיך 

כו'. לשמש שנמשל הוי', שם

  ; , ,  '    ־
. "  "    .  ־ ,

רבה במדרש בר ־יוחאי שמעון רבי דעת כן גם ו)וזהו יט: רבה ,(בראשית 
- תאנה ולקח מלכות , בחינת  היא תאנה הייתה". תאנה הדעת  "עץ שסובר 
זה  ועל־ידי מהתפארת, והפרידה מבעלה בר מלכות בבחינת שאחז היינו
ולכן  כו'. מותא וגרם החיצונים התגברות  שנעשה בעולם, ויללה תואנה הביא 

תאנה" עלה "ויתפרו נאמר  תשובה כשעשה כך  ז)אחר  ג ואומר (בראשית ,
עובדך קלקלת יצחק: רבי "אמר שם: רבה פירוש:במדרש וחייט". חוט  סב

עובדך " וחייט""קלקלת חוט "סב הדעת , עץ פירוד עניין על־ידי היינו 
החיים, עץ עם הדעת , עץ בחינת התאנה, את  לחבר  תאנה", עלה "ויתפרו
לעיל, שנתבאר כמו  תתאה יחודא  עם עילאה יחודא  בחינת  חיבור והיינו 
הוא ואז עילאה, דיחודא  הביטול בחינת  מעורב יהיה תתאה ביחודא שגם

וטוב: חיים בבחינת
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הדעת  מעץ  שטעם הראשון: אדם חטא במה הקושיה מתורצת
בלא  סיהרא תפארת, בלא במלכות והתדבק החיים, מעץ בנפרד
מרכבה  המלך , דוד  עילאה. יחודא בלא תתאה יחודא שימשא,

עלייה  יתרון גרם ובכך לחי") ("כה הבחינות שתי ייחד למלכות,
חיים ". "אלקים בבחינת שתהיה למלכות,

, במלכות דאחז הראשון אדם חטא זהו אשר קושייתו, יתרץ 
כן  שאין מה עילאה. יחודא התפארת, בלא תתאה, יחודא
החיים. ועץ הדעת  עץ  חיבור להיות  צריך כי ל "חי", "כה" שחיבר דוד



החיים עץ קונטרס ק 

יא 
לעיל שנתבאר  כמו  ז־ט)והנה עילאה,(פרקים  ויחודא  תתאה יחודא בעניין

הוא לאו  ובאם עילאה, יחודא  בחינת כן גם שיהיה בהכרח תתאה דביחודא
כו'. ליצלן רחמנא  ממדרגתו  ונופל  החיצונים אחיזת  מצד  דמותא אתר בחינת 
לתאנה  נמשלה שבעל־פה דתורה התורה, בעסק העניין כן גם יובן כן כמו

בגמרא  נחמיה ורבי רבה במדרש הרשב"י כדעת  הדעת  עץ היא  (לעיל,ותאנה

(81 עץ עמ' שהיא שבעל ־פה תורה על לומר שייך איך הדבר נפלא ולכאורה ,
כו'. הדעת 
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כו'. ליצלן רחמנא  ממדרגתו  ונופל  החיצונים אחיזת  מצד  דמותא אתר בחינת 
לתאנה  נמשלה שבעל־פה דתורה התורה, בעסק העניין כן גם יובן כן כמו

בגמרא  נחמיה ורבי רבה במדרש הרשב"י כדעת  הדעת  עץ היא  (לעיל,ותאנה
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והוא בו , המלובש הגשמי והשכל  בו שעוסק הגשמי העניין רק בלימודו מרגיש
וכמו בירורים, לברר הוא  שבעל־פה תורה עניין שכל  ובפרט  מאלקות. רחוק

הווה" בנזיקין תנויי "כולהו  יהודה א)רב כ, בטענות (ברכות  כן גם שמתלבש ,
האסור  בין להבדיל והיתר איסור  בענייני וכן השקר , מן האמת  לברר  שקר של
דטוב  בלבושים מתלבשת שהיא הרי כו'. הטהור  אל הטמא ובין המותר אל 
מתלבש  שהמברר לפי ורע", דטוב "אילנא נקראת זה ומשום ממש, ורע

כו'. המתברר  שם על  ונקרא המתברר בלבושי
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תורה  המוות: סם בחינת בתורה נמצא איך  קושייתו יתרץ 
מצד אלא ח"ו עצמה מצד  לא דמותא אילנא היא שבעל־פה

אורה. על המסתירים הגשמיים , המתברר בלבושי התלבשותה

בתיקונים  שכתוב וכמו דווקא, ויראה באהבה התורה עסק להיות  צריך ולכן
ולמיקם  לסלקא  יכלא  ולא לעילא פרחא  לא ורחימו  דחילו בלא  ד"אורייתא

ה'" לט)קדם פרק  תניא, ראה ב; כה, זוהר מה (תיקוני מפני תמוה: הוא ולכאורה .

החיים עץ קאקונטרס

נשא  פרשת ברעיא ־מהימנא  כן מבואר  ב)ובאמת  קכד, דתורה (זח "ג
עצמה  התורה על  הכוונה אין אמנם ורע. דטוב אילנא היא שהיא1שבעל ־פה

שכתוב  וכמו  שלה, ההתלבשות  מצד אלא ורע, דטוב אילנא בחינת  ח"ו 
הקודש נתלבשו(כו)באיגרת התורה הלכות  כי הנ "ל רעיא־מהימנא מאמר על 

כל  כן בטלית , אוחזין ושניים בחמור  פרה המחליף כו ' גשמיים בדברים
בענינים  עוסק הוא הרי ההלכות וכשלומד  הגשמיים, בדברים הם ההלכות
התורה  נותן ה' על לשכוח ויוכל  ודבר  יש בבחינת להיות  [ו ]יכול  גשמיים

כו'. יתברך  ורצונו חכמתו שהיא וישכח
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לא כי האלקי האור  יותר בה שנרגש שבכתב, תורה כמו  דומה ואינו
ה'", "וידבר  אומר עניין שבכל ובפרט כך , כל גשמיים בלבושים נתלבשה
לפי  שבעל ־פה בתורה אבל  הוי'", "אני פרשיות בכמה וחותם ה'", "ויאמר 
והוא האור על ומסתירים מעלימים הם הרי גשמיים בלבושים שנתלבשה

.1   -         ["  " ]
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והוא בו , המלובש הגשמי והשכל  בו שעוסק הגשמי העניין רק בלימודו מרגיש
וכמו בירורים, לברר הוא  שבעל־פה תורה עניין שכל  ובפרט  מאלקות. רחוק

הווה" בנזיקין תנויי "כולהו  יהודה א)רב כ, בטענות (ברכות  כן גם שמתלבש ,
האסור  בין להבדיל והיתר איסור  בענייני וכן השקר , מן האמת  לברר  שקר של
דטוב  בלבושים מתלבשת שהיא הרי כו'. הטהור  אל הטמא ובין המותר אל 
מתלבש  שהמברר לפי ורע", דטוב "אילנא נקראת זה ומשום ממש, ורע

כו'. המתברר  שם על  ונקרא המתברר בלבושי
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תורה  המוות: סם בחינת בתורה נמצא איך  קושייתו יתרץ 
מצד אלא ח"ו עצמה מצד  לא דמותא אילנא היא שבעל־פה

אורה. על המסתירים הגשמיים , המתברר בלבושי התלבשותה

בתיקונים  שכתוב וכמו דווקא, ויראה באהבה התורה עסק להיות  צריך ולכן
ולמיקם  לסלקא  יכלא  ולא לעילא פרחא  לא ורחימו  דחילו בלא  ד"אורייתא

ה'" לט)קדם פרק  תניא, ראה ב; כה, זוהר מה (תיקוני מפני תמוה: הוא ולכאורה .
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נפשו ומקור שורש  כן גם מיחד הוא  זה -ועל־ידי מלכות בחינת  היינו
בינונים של  בספר שכתוב וכמו כו', בה' מה)ליחדה פרק דרך (תניא, יש "עוד  :

אבינו יעקב של מידתו  על ־ידי לשמן ומצוות בתורה לעסוק איש לפני ישר
הנשמות  כל  על רבים רחמים משם ולהמשיך  "לעורר  הפרק: ובסוף כו ', ע"ה"
אין־סוף  אור  העליון בייחוד  וליחדן מגלותן להעלותן ישראל כנסת  מקור ועל 
וכן  הלכה, זו  ה' בדבר האדם דיבור התקשרות דהיינו כו ' נשיקין בבחינת ב"ה

כו'. במחשבה" מחשבה
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טוב  הדעת  דעץ מהלבושים עצמן ההלכות  ועליית בירור  עניין כן גם וזהו
הקודש באיגרת  שכתוב וכמו כו', הנ "ל (כו)ורע מהימנא הרעיא מאמר  על 

וזה  כו '. הניצוצות  לברר  הוא  ומצוות  התורה עסק ועיקר  האדם עבודת דעיקר 
ניצוץ  היא הלכה דבר  ובפרט תורה דברי "וכל  העניין: בסוף שם לשונו

הלכה'מ זו ה' 'דבר  בגמרא כדאיתא  ה', דבר  היא  שהיא  קלח ,השכינה (שבת 

במלכות ב) ומלובשים דאצילות לחכמה המלבשת  דאצילות  מלכות סוד  ,
בגמרא  שכתוב וזהו  הכלים, בשבירת נוגה בקליפת  וירדו  א)דיצירה ח , :(ברכות

כו'. בניי'" ואת פדאני כאלו  עליו  אני מעלה הקב"ה אמר בתורה העוסק 'כל
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החיים עץ קג קונטרס

יתברך, ורצונו  חכמתו גמורה, קדושה היא והלא ולמיקם? לסלקא יכלא לא
טוב  ובענייני הגשמיים בעניינים הלבושים מצד  שזהו אלא  כו '? יכלא  לא  ואיך
נדבקים  המה ורע דטוב הלבושים הנה ויראה אהבה בלא  דכשלומד ורע,

כו'. למטה ונשארת  כו ' לסלקא  יכלא  לא זה ומשום אחריה ונגררים בתורתו 
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של  בספר שכתוב כמו ויראה, באהבה התורה לימוד להיות  צריך ולזאת 
שם )בינונים של (תניא, בספר  שכתוב כמו לשמה, שלו התורה לימוד  יהיה ואז ,

וליחדה  נפשו לקשר  וגם יתברך  רצונו  למלאות היינו  שם, יעוין שם, בינונים
שם שכתוב וכמו  התורה, על ־ידי מא)בה' ופרק ה פרק שם(סוף לשונו וזה :(מא).

אני  מעתה לכן כו' עתיד ואתה כו' השחר ברכת בתחילת שתיקנו  "וזהו
אשא' נפשי ה' 'אליך  שכתוב וכמו באחדותך , ליחדה לך  ומחזירה מוסרה

א) כה בדיבורך (תהלים  ודיבורי במחשבתך  מחשבתי התקשרות על ־ידי והיינו ,
לשונו . כאן עד  כו ', והתפילה" התורה ובאותיות
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נפשו ומקור שורש  כן גם מיחד הוא  זה -ועל־ידי מלכות בחינת  היינו
בינונים של  בספר שכתוב וכמו כו', בה' מה)ליחדה פרק דרך (תניא, יש "עוד  :

אבינו יעקב של מידתו  על ־ידי לשמן ומצוות בתורה לעסוק איש לפני ישר
הנשמות  כל  על רבים רחמים משם ולהמשיך  "לעורר  הפרק: ובסוף כו ', ע"ה"
אין־סוף  אור  העליון בייחוד  וליחדן מגלותן להעלותן ישראל כנסת  מקור ועל 
וכן  הלכה, זו  ה' בדבר האדם דיבור התקשרות דהיינו כו ' נשיקין בבחינת ב"ה

כו'. במחשבה" מחשבה
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שבעל תורה כי קושייתו "אילנא ־ יתרץ  נקראת תאנה, פה,
לברר ועניינה גשמיים בדברים התלבשותה מצד  ורע" דטוב 
שלא  אינה אם גם לסלקא, יכלא לא ורחימו דחילו בלא ולכן בירורים,

ממש. לשמה

החיים עץ קהקונטרס

עסק  ואז ויראה, באהבה שלומד דהיינו לשמה, התורה בלימוד הוא זה וכל 
המלכות  בחינת  את  ולהעלות יתברך  רצונו  לקיים דהיינו  לשמה הוא  תורתו 
ניצוץ  להעלות  כן וכמו נוגה, בלבושי שנתלבשה שלומד הלכה הדבר  היא  שהיא 
בלא תורה לומד  כאשר  אבל  כו '. יתברך  בייחודו  וליחדן ולהעלותן האלקית נפשו

שם שכתוב וכמו לשמה, שלא הוא הלימוד  וממילא ויראה בפרק [בתניא]אהבה
ולמיקם  לסלקא יכלא  לא  סתם לומד אלא  ממש לשמה שלא  אינו אם גם ואז לט,

כנ"ל : למטה ונשארת ורע טוב הדעת דעץ הלבושים בה שנדבקים מפני כו ',
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יעכבו לא ואז  ויראה, באהבה להיות צריך  התורה עסק
לשמה, ילמד  כך  מעלייתו. הלימוד  את הגשמיים הלבושים

בזעיר־אנפין  מלכות ייחוד  גם  ויפעל בה', וליחדה נפשו לקשר
מגלותם . השכינה ניצוצי ויגאל
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שבעל תורה כי קושייתו "אילנא ־ יתרץ  נקראת תאנה, פה,
לברר ועניינה גשמיים בדברים התלבשותה מצד  ורע" דטוב 
שלא  אינה אם גם לסלקא, יכלא לא ורחימו דחילו בלא ולכן בירורים,

ממש. לשמה
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יב
היות  דעם תתאה יחודא בחינת בעניין בעבודה לעיל שנתבאר  כמו אמנם
מזעיר  מעט עילאה דיחודא  הביטול בלא אם מקום מכל ביטול, כן גם שהוא
הוא כן כמו כו '. דמותא באילנא  ומתדבק ממדרגתו  ייפול  הלא  פנים כל  על
ולא ויראה אהבה בלא סתם, שבעל ־פה תורה לומד כאשר  התורה, בעסק
ויראה  האהבה שהוא החיים עץ בחינת  בה מערב שאינו דהיינו לשמה,
הגשמיים  בלבושים ההתלבשות מחמת הנה סתם, לומד  אם כי הנ"ל  והכוונה
שנתלבשה  ובפרט  גשמיות והשגה ובשכל גשמיים בעניינים הוא  עסקו וכל 
וייפול  ודבר יש זה על ־ידי נעשה הנה כו', והיתר איסור ורע, דטוב בלבושים

ממנה, הנופל

    ,           
    ,      ,    . 
                   
     ,           

. '  

" "                
   .        
          ,
 " :         .  
               

"(ח כב  (דברים  ,           ,  .
    ,  .        

.               

עצמו , לכבוד  פנייה איזה לשום ממש, לשמה שלא  שילמוד  הוא  הדבר  וסוף
הרח"ו שכתב וכמו  פרנסה, בשביל  כמו גוונא  וכהאי תלמיד־חכם להיות  כגון

ויטאל] חיים  בהקדמתו[רבי מהשמונה־שערים1ז"ל ההקדמות עמ 'לשער  (להלן,

נעשית 222) התורה אשר  הרבים בעוונותינו  זה בזמננו "ובפרט לשונו: וזה ,
פרס  לקבל  מנת  על עסקם אשר תורה בעלי קצת אצל  בה לחתוך קרדום
להיות  סנהדראות ודייני ישיבות  ראשי מכלל  להיות  וגם יתרות, ◌ָ◌ְ◌ַוהסּפ קוֹ ת

.1   ["  " ]
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הוא כן כמו כו '. דמותא באילנא  ומתדבק ממדרגתו  ייפול  הלא  פנים כל  על
ולא ויראה אהבה בלא סתם, שבעל ־פה תורה לומד כאשר  התורה, בעסק
ויראה  האהבה שהוא החיים עץ בחינת  בה מערב שאינו דהיינו לשמה,
הגשמיים  בלבושים ההתלבשות מחמת הנה סתם, לומד  אם כי הנ"ל  והכוונה
שנתלבשה  ובפרט  גשמיות והשגה ובשכל גשמיים בעניינים הוא  עסקו וכל 
וייפול  ודבר יש זה על ־ידי נעשה הנה כו', והיתר איסור ורע, דטוב בלבושים

ממנה, הנופל

    ,           
    ,      ,    . 
                   
     ,           
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" "                
   .        
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 " :         .  
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    ,  .        

.               

עצמו , לכבוד  פנייה איזה לשום ממש, לשמה שלא  שילמוד  הוא  הדבר  וסוף
הרח"ו שכתב וכמו  פרנסה, בשביל  כמו גוונא  וכהאי תלמיד־חכם להיות  כגון

ויטאל] חיים  בהקדמתו[רבי מהשמונה־שערים1ז"ל ההקדמות עמ 'לשער  (להלן,

נעשית 222) התורה אשר  הרבים בעוונותינו  זה בזמננו "ובפרט לשונו: וזה ,
פרס  לקבל  מנת  על עסקם אשר תורה בעלי קצת אצל  בה לחתוך קרדום
להיות  סנהדראות ודייני ישיבות  ראשי מכלל  להיות  וגם יתרות, ◌ָ◌ְ◌ַוהסּפ קוֹ ת

.1   ["  " ]

יב
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          ,   
.       

מצד  הן ליצלן, רחמנא  ממש דמותא סמא בבחינת היא  תורתו  ודאי זה ובכל 
הקליפות  בתוך בגלות והיא מאוד  עב שק חוגרת  שהתורה הנ "ל הלבושים עצם
פנייה  איזה לשום הוא התורה עסק דכאשר הישות, מצד והן ליצלן, רחמנא
התורה  עסק על־ידי מאד  גדול  יש נעשה הנ"ל  הצואים בלבושים ובפרט  כנ"ל 
היא (כי וגופו בנפשו מאוד  ומתגשם ומתעבה ביותר הרוח וגסות  בגאווה שלו
הישות  מצד להשיג ) שבאפשרו (מה אדם בני בתענוגי להתענג אותו המביאה
לימוד  עניין מאמיתית לגמרי ההפך  והוא עצמו ), בעיני הוא שחשוב ומצד

הביטול. בחינת הוא עיקרה דקדושה וחכמה בביטול , להיות  שצריך  התורה,

.              
     ," "       
.          "  " 
             ,
,""           .   
,         ,     
        .      
        ,    
  ,     " ־"       

(45 ועמ' 25 עמ' .(לעיל,

וסופו מאוד ומתגשם יש נעשה סתם  לשמה שלא לומד  אם
עצמו. ולכבוד זרה פנייה לשם  אלא ממש, לשמה שלא שילמד

והן  לבושיה מצד הן  נוגה בקליפת השכינה בגלות התורה מוריד 
ר"ל. ממש דמותא לסמא לו והופכת ועוונותיו , ישותו  מצד 

בחינת  דבקדושה דלעומת־זה, לחכמה דקדושה חכמה בין ההפרש וכידוע
כו' מה" "ונחנו וכמו ביטול , בחינת  הוא ז)החכמה טז שהוא(שמות  מי וכל ,

כלא יותר  הוא  הרי יותר הקרוב דכל יותר, בטל  הוא  הרי יותר  גדול  חכם
שכתוב  וכמו מדין" "כהן עניין והוא יש בחינת הוא דלעומת־זה וחכמה כו '.

דקליפהבמ חכמה בחינת  היה דיתרו  אחר  דמשהקום ונתתקן לעומת־זה
הישות  על־ידי שנעשה פירוד בחינת וריב, מדון לשון הוא  ומדין כו', ידו על

אחר. במקום ומבואר כידוע כו '

"    "      (יב כח (איוב  ,
        ,        

החיים עץ קונטרס קח

הבונים  הפלגה דור  לאנשי במעשיהם ודומים הארץ, בכל נודף וריחם שמם
הכתוב  כך אחר שאומר  מה הוא מעשיהם סיבת ועיקר בשמים וראשו  מגדל 

שם' לנו  ד)'ונעשה יא בראשית (בראשית פרשת הזוהר בספר ככתוב כה,, (זח "א

והארץ'ב) השמים תולדות  'אלה פסוק על לשונו ד)וזה ב שחמישה (בראשית
מינים הג ' ומן רב בערב יש צ"ל:מינים הג '[לכאו' כת ]2ומין הנקרא  הוא  מהם

השם' אנשי מעולם אשר הג בּ רים 'המה אתמר דעליה ד),גיבורים ו (בראשית  ִ◌ֹ
לנו ונעשה וגו ' ומגדל  עיר  לנו נבנה 'הבה בהון דאתמר דאלין מסטרא 'ואינון
על  ועטרה תורה ספר בהון ושוויין מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי בבניין שם'
אמרו הזאת  הכת על  והנה כו '. [שם]' לון למעבד אלא לשמה, לא רישיה

ז)בגמרא לה: רבה ויקרא שנהפכה (ראה לו  נוח לשמה שלא  בתורה העוסק 'כל :
ז"ל. הרח"ו  לשון כאן עד העולם'", לאוויר יצא  ולא  פניו  על  שלייתו

             , 
          ־  , 
        ,     

  , (ואילך 59 עמ' (ראה     .
,    '    ,""     
     .       ,      
         ,     

."   "

היא והתורה בתורתו  מתלבשת דנוגה הקליפה שמצד  פנייה אותה ואזי
אם  שכן וכל  כו', תשובה שיעשה עד שעה לפי הקליפה בתוך גלות בבחינת 
ובמחשבות  נעורים בחטאת מלוכלכים ונפשו  וגופו עדיין  נפשו נטהרה לא
בעמקי  אותה ומורידים בתורתו מתלבשים האלו  הצואים הלבושים אשר רעות,

ליצלן. רחמנא הקליפות

         ,   
   ,       
          .       
        , ־      
             ,
         ,  

      (61 עמ' (לעיל,      .

.2             
      ["  " ]
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          ,   
.       

מצד  הן ליצלן, רחמנא  ממש דמותא סמא בבחינת היא  תורתו  ודאי זה ובכל 
הקליפות  בתוך בגלות והיא מאוד  עב שק חוגרת  שהתורה הנ "ל הלבושים עצם
פנייה  איזה לשום הוא התורה עסק דכאשר הישות, מצד והן ליצלן, רחמנא
התורה  עסק על־ידי מאד  גדול  יש נעשה הנ"ל  הצואים בלבושים ובפרט  כנ"ל 
היא (כי וגופו בנפשו מאוד  ומתגשם ומתעבה ביותר הרוח וגסות  בגאווה שלו
הישות  מצד להשיג ) שבאפשרו (מה אדם בני בתענוגי להתענג אותו המביאה
לימוד  עניין מאמיתית לגמרי ההפך  והוא עצמו ), בעיני הוא שחשוב ומצד

הביטול. בחינת הוא עיקרה דקדושה וחכמה בביטול , להיות  שצריך  התורה,

.              
     ," "       
.          "  " 
             ,
,""           .   
,         ,     
        .      
        ,    
  ,     " ־"       

(45 ועמ' 25 עמ' .(לעיל,

וסופו מאוד ומתגשם יש נעשה סתם  לשמה שלא לומד  אם
עצמו. ולכבוד זרה פנייה לשם  אלא ממש, לשמה שלא שילמד

והן  לבושיה מצד הן  נוגה בקליפת השכינה בגלות התורה מוריד 
ר"ל. ממש דמותא לסמא לו והופכת ועוונותיו , ישותו  מצד 

בחינת  דבקדושה דלעומת־זה, לחכמה דקדושה חכמה בין ההפרש וכידוע
כו' מה" "ונחנו וכמו ביטול , בחינת  הוא ז)החכמה טז שהוא(שמות  מי וכל ,

כלא יותר  הוא  הרי יותר הקרוב דכל יותר, בטל  הוא  הרי יותר  גדול  חכם
שכתוב  וכמו מדין" "כהן עניין והוא יש בחינת הוא דלעומת־זה וחכמה כו '.

דקליפהבמ חכמה בחינת  היה דיתרו  אחר  דמשהקום ונתתקן לעומת־זה
הישות  על־ידי שנעשה פירוד בחינת וריב, מדון לשון הוא  ומדין כו', ידו על

אחר. במקום ומבואר כידוע כו '

"    "      (יב כח (איוב  ,
        ,        
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"מפנין" פרק רש"י שייכי)שכתב בהני הני ד"ה ב קכז, אין )(שבת  תורה גם אז
כו', תורה זו שאין לו,

:      ,     
   ,""             

  .                 
    ,"       
       " :    "    

             ."
    "           , 
                 
          ,  
            . 
,          ,     

   (ג פרק תניא, .(ראה

כ  גם באים אינם לאמיתתה.וממילא ההלכה לכוון התורה אור  לאמיתית ן
עמו ' "'וה' דוד: גבי שכתוב מקום"וכמו  בכל כמותו  טז שהלכה א' (שמואל

ב) צג, סנהדרין דווקאיח ; וזהו עמו , שהוי' מפני הוא כמותו  שההלכה דזה .
הלכה  קבעו היו ועלובין שנוחין שמתוך הלל  בית וכמו לאלקות , בטל כשהוא

ב)כמותן יג, אור (עירובין בהם שיאיר  כלים הם הרי שלהם הביטול  דמפני .
שזהו התורה, בחכמת הכוונה אמיתית  לכוון כן גם הוא  וכן האמיתית . ההלכה

שהוא . כמו האמת בו  שיאיר כלי הוא אז דווקא  בטל  כשהוא  כן גם

(ו ",(פרק          " "  
                 
,""       ,   , 
           ,  .  
        ,      
    . :    .     
  ,        ,
       .  .           '  

                  -
  -               

       -     
     ["  " ]

החיים עץ קונטרס קי 

    ,          ־ 
  ,־        .   
 ,         ,  
"             
   " :    ."      

"  (א ד: (אבות     ,       .
      .        
      "  "    , 

.    

 (59 ",(עמ '     "      
,    ,' '         
        .   
  .      "  "     ,
        ,        

 .  ,     מדין מדון  , 
            

. 

ביטול  בבחינת  להיות צריך יתברך, חכמתו  בחינת בתורה, העוסק כן ואם
יתברך  חכמתו  להיותה הביטול בו לפעול צריך  התורה לימוד  דעצם בתכלית,
"שנו דפרק במשנה שכתוב כמו כו', תענוג ומיעוט בפרישות  נקנית  והיא  כו '

ה)חכמים" ו: הוא(אבות  התורה עסק על ־ידי ודבר יש בבחינת שנעשה וזה .
והיי  לגמרי, מאוד ההפך  ונסתתר נתעלם שבה הקדושה שאור מפני נו 

דמותא סמא  בבחינת  לו הוא  הרי בהם גלות  בבחינת  והיא  צואים בהלבושים
כו'. דקדושה החכמה אור  אמיתית  כמו  לא כו',

              
,           , 

.      

לו" אין תורה אפילו  תורה אלא  לו  אין האומר  "כל ב)וזהו קט, והיינו(יבמות ,
תפילה  (דעיון ויראה אהבה בלא תורה כמו3כשלומד גמילות ־חסדים, בכלל

.3   -   -        
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"מפנין" פרק רש"י שייכי)שכתב בהני הני ד"ה ב קכז, אין )(שבת  תורה גם אז
כו', תורה זו שאין לו,
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   (ג פרק תניא, .(ראה

כ  גם באים אינם לאמיתתה.וממילא ההלכה לכוון התורה אור  לאמיתית ן
עמו ' "'וה' דוד: גבי שכתוב מקום"וכמו  בכל כמותו  טז שהלכה א' (שמואל

ב) צג, סנהדרין דווקאיח ; וזהו עמו , שהוי' מפני הוא כמותו  שההלכה דזה .
הלכה  קבעו היו ועלובין שנוחין שמתוך הלל  בית וכמו לאלקות , בטל כשהוא

ב)כמותן יג, אור (עירובין בהם שיאיר  כלים הם הרי שלהם הביטול  דמפני .
שזהו התורה, בחכמת הכוונה אמיתית  לכוון כן גם הוא  וכן האמיתית . ההלכה

שהוא . כמו האמת בו  שיאיר כלי הוא אז דווקא  בטל  כשהוא  כן גם
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והיינו כנ "ל, הדעת  עץ היא ותאנה לתאנה נמשלה שהתורה וזהו כו'. חיים
הדעת  דעץ בלבושים נתלבשה מלכות  בחינת שהוא  שבעל ־פה שתורה לפי
בלי  היינו  החיים, עץ בלי לבד  אותה שלוקח ומי כו ', והיתר  איסור  ורע, טוב
כו', ומורידה מפרידה הוא  הרי סתם), לומד (רק לשמה ולא  ויראה אהבה

הנ "ל חקת דפרשת  בזוהר  שכתוב ו)וכמו השמש (פרק  שתחת  העמל  בעניין
ומורידה, שמפרידה כנ "ל התורה בעסק הוא כן כו', המלכות  בחינת  שמפריד
בבחינת  היא ואז החיים בעץ לחברה צריך  אם כי דמותא , סמא  בבחינת והיא

כו ': דחיי סמא 

ישות. עניינה דלעומת־זה וחכמה ביטול, עניינה דקדושה חכמה
לימוד עניין אמיתית הפך היא ישות לידי המביאה תורה כן  אם 
לאמת  לכוון ניתן לא ביטול ללא יתברך . חכמתו  שהיא התורה,

מתוכה. הלכה בפסיקת ולא התורה בהבנת לא

מחמת שיבוא, סופו ויראה אהבה בלא בלימוד  אשר יבאר 
ונעשית ממש, לשמה לשלא גשמיים, בעניינים ההתלבשות

על כי דמותא, סמא חכמה ־ לו ומתגשם. מתגאה הלימוד  ידי
דקדושהזה־ דלעומת חכמה שהלכה יש; עמו, הוי' אז ורק ביטול ,

הכוונה. לאמיתית  שמכוון כמותו,
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תורה  לומד דאז חיים עץ בחינת שהיא ויראה, אהבה הקדמת  על־ידי ודווקא 
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אינה  וגם וליפול , לירד יכול  לבד תתאה ביחודא הלא  בעבודה, כמו  ונמצא
כנ"ל  עצמה מצד ט)אמיתית דיחודא(פרק הביטול  כן גם כשיש אם כי

בלי  סתם התורה בלימוד אשר  התורה, בעסק הוא  מכן ויותר כן עילאה,
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והיינו כנ "ל, הדעת  עץ היא ותאנה לתאנה נמשלה שהתורה וזהו כו'. חיים
הדעת  דעץ בלבושים נתלבשה מלכות  בחינת שהוא  שבעל ־פה שתורה לפי
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לימוד עניין אמיתית הפך היא ישות לידי המביאה תורה כן  אם 
לאמת  לכוון ניתן לא ביטול ללא יתברך . חכמתו  שהיא התורה,

מתוכה. הלכה בפסיקת ולא התורה בהבנת לא

מחמת שיבוא, סופו ויראה אהבה בלא בלימוד  אשר יבאר 
ונעשית ממש, לשמה לשלא גשמיים, בעניינים ההתלבשות

על כי דמותא, סמא חכמה ־ לו ומתגשם. מתגאה הלימוד  ידי
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ברעיא ־מהימנא שכתוב וכמו  התורה, פנימיות בחינת  הוא  החיים עץ והנה

נשא ב)דפרשת  קכד, ח "ג דחיי (זוהר מאילנא  למטעם ישראל דעתידין "ובגין
הקודש ובאיגרת  כו '. הזוהר " ספר האי בסופו:(כו)דאיהו הנ"ל  מאמר בביאור 

דחיי מאילנא כו'."למטעם והמצווה" התורה פנימיות שהיא
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נתלבשה  שלא  לפי החיים עץ נקראת שבכתב תורה דהנה הוא והעניין
האלקי  האור  בה ונרגש זעיר־אנפין) מבחינת  (להיותה כך כל גשמיים בלבושים
בלבושים  נתלבשה שלא  התורה, בפנימיות שכן וכל  יא, פרק כנ "ל כו '
ובעניינים  ההשתלשלות בסדר  רוחניים מעניינים מדברת  היא שהרי גשמיים,
בה  ונרגש רוחניות השגה היא הרי בזה וההשגה השכל  וגם בכלל , אלקות 
וכמו ויראה, אהבה לידי ולבוא  ה' את לידע הוא  עניינה וכל  האלקי האור

שלו שבועות במסכת  השל "ה ב שכתב לשמה,)1(קפג, התורה לימוד  בעניין
לשונו : בשביל וזה ילמדם והשגות  וידיעות חקירות מענייני שהם תורה "ודברי

אותו ליראה לבבו  יתלהב ואז מצוותיו, ומסתרי וגדולתו יתברך  שמו שידע
ודבק  בתורתך עינינו 'והאר רבה אהבה בברכת שסיים וזהו  אותו , ולאהבה

לשונו . כאן עד  שמך'", את  וליראה לאהבה לבבנו  ויחד במצוותיך  לבנו
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ללב  המביאה והיא  אלקות, גילוי שהיא החיים, עץ בחינת  היא  התורה פנימיות 
כו'. והמצוות  התורה עסק בכל העיקר שהוא  ויראה לאהבה היינו  שלם,

בדרך הבעש"ט תורת ובפרט  התורה פנימיות הוא החיים עץ 
ונרגש  גשמיים, בלבושים מלובשת שאינה רוחנית השגה  חב"ד 
ויראה. אהבה ומולידה אלוקות, ידיעת עניינה האלוקי. האור בה

וכמו דווקא, האחרונים בדורות התורה פנימיות  עיקר  נתגלה זה ומשום
אלו בדורות  דדווקא האריז"ל  בשם הנ "ל כו סימן הקודש באיגרת שכתוב
היו לא  הראשונים דורות  כי החכמה, זאת  לגלות ומצווה מותר האחרונים

ש  נשמתם מעלת  עצם ומצד גמורים צדיקים היו  כי לזה ממדרגות צריכים היו
נצרך  היה ולא לשמה תורה ולמדו אמיתית  ויראה אהבה בהם היו גבוהות 

וכו ' דבר " הסתר  אלקים ו "כבוד התורה, פנימיות  גילוי ב)להם כה אבל (משלי .
לזאת  כו ', הלבבות  ונתמעטו  כך כל  גבוהות נשמות שאינם האחרונים, בדורות

כו', לגלות  מצווה
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ה' את  לידע התורה פנימיות  התגלות עניין יותר מוכרח דור אחר ודור 
וההתגשמות  הנשמות  מדרגת ירידת מפני כי כו ', ויראה אהבה בחינת  ושיהיה
את  יודעים היו  לא תורה תופשי גם כו' וההסתרים ההעלמות וריבוי ביותר

ח)ה' ב ירמיהו באמת (ראה ויראה אהבה היו לא ויראה וממילא אהבה כי
כן  וכמו ידע, שלא מה יאהב איך כי דווקא , אלקות והשגות  בידיעה תלוי

הראשית־חכמה שכתב וכמו יא)ביראה, פרק היראה שאהבה (שער וכידוע .
כו', למידות  ומקור  אמות  נקראו  ולכן דווקא, חב"ד מהמוחין נולדים ויראה

החיים עץ קטוקונטרס
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נ"ע  הקדושים רבותינו  אבותינו  הנחילונו אשר  ז"ל הבעש"ט בתורת  ובפרט 
לידי  המביאים אלקות  ענייני וכל  ה' ורוממות גדולת ומבארים המגלים ז"ל,
כדבעי  ויראה באהבה יתברך לעובדו ואיך ה' את  לדעת  ומלמדנו ויראה אהבה

לזה, המביאים והדרכים
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אחרון בקונטרס הקודש באיגרת שכתוב ב)וכמו  מה (קנו, "להבין ד"ה
בפרי־עץ־חיים", מההשתלשלות שכתוב המציאות  שידיעת  "אלא לשונו: וזה

'וידעת  שכתוב כמו כולנה, על עולה ואדרבה ונישאה רבה מצווה כן גם היא 
כו' לט)היום' ד חפצה]'(דברים  ובנפש שלם בלב [ועבדהו  אביך  אלקי את  'דע ,

ט)כו' כח א' כאן (דברי־הימים  עד  כו'", העיקר שהוא כו ' שלם ללב ומביאה ,
בליקוטי־תורה מזה שכתוב וכמו ואילך)לשונו. א ה, ד "ולא(ויקרא בהביאור

ד־ה. פרק שם יעוין תשבית "
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כ"ק  כתב־יד ־קודש הוא אם אצלי (וספק אמת בכתב כתוב (ומצאתי
אאזמו"ר  כ"ק כתב־יד־קודש או  יותר) קרוב (וזה זצוקלה"ה האמצעי אדמו"ר

הצמח־צדק]זצוקלה"ה לכל [אדמו"ר הוא מגן צרופה ה' "אמרות הלשון: בזה (
בהם לא)החוסים יח  תהלים  אמיתיים(ראה חיים מצא מוצאיהם לה), ח  משלי (ראה

לעולם כב)וחי ג בראשית בחייו(ראה יראה א)עולמו  יז, ברכות על (ראה להתענג
ולכן  לשונו ). כאן עד  אמת", של  חסדים וגמילות  תפילה זו  שבלב בעבודה ה'
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ללב  המביאה והיא  אלקות, גילוי שהיא החיים, עץ בחינת  היא  התורה פנימיות 
כו'. והמצוות  התורה עסק בכל העיקר שהוא  ויראה לאהבה היינו  שלם,

בדרך הבעש"ט תורת ובפרט  התורה פנימיות הוא החיים עץ 
ונרגש  גשמיים, בלבושים מלובשת שאינה רוחנית השגה  חב"ד 
ויראה. אהבה ומולידה אלוקות, ידיעת עניינה האלוקי. האור בה

וכמו דווקא, האחרונים בדורות התורה פנימיות  עיקר  נתגלה זה ומשום
אלו בדורות  דדווקא האריז"ל  בשם הנ "ל כו סימן הקודש באיגרת שכתוב
היו לא  הראשונים דורות  כי החכמה, זאת  לגלות ומצווה מותר האחרונים

ש  נשמתם מעלת  עצם ומצד גמורים צדיקים היו  כי לזה ממדרגות צריכים היו
נצרך  היה ולא לשמה תורה ולמדו אמיתית  ויראה אהבה בהם היו גבוהות 
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לזאת  כו ', הלבבות  ונתמעטו  כך כל  גבוהות נשמות שאינם האחרונים, בדורות

כו', לגלות  מצווה
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את  יודעים היו  לא תורה תופשי גם כו' וההסתרים ההעלמות וריבוי ביותר

ח)ה' ב ירמיהו באמת (ראה ויראה אהבה היו לא ויראה וממילא אהבה כי
כן  וכמו ידע, שלא מה יאהב איך כי דווקא , אלקות והשגות  בידיעה תלוי

הראשית־חכמה שכתב וכמו יא)ביראה, פרק היראה שאהבה (שער וכידוע .
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התורה, פנימיות כן גם ללמוד הוא חובה וחובת מצווה חובת  מקום מכל 
שם הקודש באיגרת שכתוב ב]כמו קנו, אחרון רבה [=בקונטרס  מצווה שהיא

הרי  התורה פנימיות  לומד שאינו ומי כו '. כולנה על עולה ואדרבה ונישאת 
כנ "ל כו' הנופל ייפול התורה בעסק גם כי בנפשו, מתחייב יב)הוא  (פרק 

כו'. אדרבה בירורים יברר  שלא  בלבד  זו  ולא  באורך,
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החיים עץ קיז קונטרס

בינונים של בספר  שכתוב ג)כמו  פרק  יב (תניא, פרק לעיל נתבאר וכבר
כו דמותא סמא  בבחינת  להיות יוכל התורה עסק גם ויראה אהבה '.דבלא 

            
    ,     
  :   .      '    
  ,"       "   ,   
   ."    "   ,   
 "   ,   "     ,
 ,         "?     
"     .         

 " " :  [ודעת בינה חכמה, [=ספירות   [המולידה אם  [=לשון

      .""      , 
  ,    '     

.       

פטירת  אחר  נתעלם אשר הזוהר ספר את לנו  גילה עלינו ה' בחסד  ולזאת 
בתיקוני־זוהר  שכתוב וכמו  האחרונים, בדורות  להתגלה ע"ה (כד,הרשב"י

בתראה א) בדרא דילך  חיבורא  מהאי לתתא יתפרנסון נשא  בני "וכמה :
תורתו פנימיות אור  יתברך  בחסדו לנו גילה דור אחר ודור  כו '. יומיא " בסוף
ללמוד  ואחד  אחד כל על  וחובה מצווה ולכן כו'. הנאמנים עבדיו על־ידי

התורה. פנימיות

    ,         
               
   .         ,  
 ,               
    " "         
,             , . 

.       

וטהרה  טומאה והיתר איסור בהלכות  הוא הלימוד עניין עיקר כי היות  ועם
ובד"ה  הנ "ל כו סימן הקודש באיגרת שכתוב כמו  בירורים, לברר בכדי וכו'

בפרי־עץ־חיים שכתוב מה ב)להבין קנו, אחרון בלימוד (קונטרס  להרבות דצריך
התרי"ג  ומעשה[מצוות]כל  דיבור במחשבה ממש בפועל  בי"ע וקיומן שהן

.'כו שם אשר בירורין לברר 
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שם הקודש באיגרת שכתוב ב]כמו קנו, אחרון רבה [=בקונטרס  מצווה שהיא

הרי  התורה פנימיות  לומד שאינו ומי כו '. כולנה על עולה ואדרבה ונישאת 
כנ "ל כו' הנופל ייפול התורה בעסק גם כי בנפשו, מתחייב יב)הוא  (פרק 

כו'. אדרבה בירורים יברר  שלא  בלבד  זו  ולא  באורך,
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שיהיה  כדי התורה פנימיות ללמוד  הכרח האחרונים בדורות
חובה  בנגלה הוא הלימוד  שעיקר אף ויראה. באהבה הלימוד

החיים . לאור הלומד יזכה בה שרק התורה, פנימיות גם  ללמוד
דמותא. באתר מתדבק והממאן  בנפשו מתחייב  המתרשל

 נתלבשה שלא התורה, פנימיות  הוא החיים עץ אשר  יסביר 
לאהבה  ולבוא ה' את  לידע ועניינה גשמיים בלבושים
הנשמות מדרגת שירדה האחרונים, בדורות  נתגלה בעיקר ויראה.
הממאן  שכן וכל בנפשו, מתחייב  לומדה שאינה מי ההעלמות . ונתרבו

זה. בלימוד

החיים עץ קיטקונטרס

."...         ,  ,
   " , "  ,  
    ...        ,      

."  " 

  "   , "        
     ?"   "        ," 
          :    , 
   ,         
          

.     

לבד הנגלה בלימוד אם כי הזה בלימוד רוצה שאינו מי שכן הואוכל הרי
לעיל שהובא דויחי בזוהר שכתוב וכמו  כו', דמותא באתר  83)מתדבק .(עמ'

"       ,"       
"            ," 

          הרבי בקיצורי הלשון (ראה

זה") בלימוד "הממאן -  הריי"ץ      .    
           ,  

."  " 

ידה  ועל  החיים, עץ בחינת היא  היא  כי החיים לאור יזכה ידה ועל בה ורק
נפשו להעלות  בירורים לברר תורתו בעסק בהם וחי ויראה אהבה לידי יבוא
"וכולן  רז"ל: שאמרו  מה כן גם וזהו  כו'. יתברך בייחודו  וליחדן נפשו ומקור 

כו ' מבטלן]" מים של [וקיתון במלח [שחרית ] 72)פת עמ' לעיל, במלח (ראה
ד : פרק כנ"ל התורה, פנימיות שהיא דווקא,

         '    
   ,  ."     "   
        ,    
      ,   .    
                    

.    

  " "      "     ויקרא (ליקוטי־תורה

ואילך) ד  ג,     ,       ,
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הנשמות מדרגת שירדה האחרונים, בדורות  נתגלה בעיקר ויראה.
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יד 
פסוק  על  חקת פרשת  ריש בזוהר שכתוב מה יובן הנ"ל  כל  ועל ־פי

העניין בתחילת לעיל  שהובא משה", שם אשר התורה ג)"וזאת  ,(פרק 
כו' בקודשא ־בריך־הוא  כו' ישראל ] [כנסת  לאכללא  בוא"ו  וזאת  שנאמר 

המאמר ). כל  שם (יעוין
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מהגבורות, בניינה אשר מלכות  בחינת היא "זאת " דהנה

.50 '  ,   

בליקוטי־תורה שכתוב מה ג)ועיין נח, התורה"(במדבר חקת ד "זאת  בהביאור
משמאלא דקבילת  פרה בעניין ג ב)פרק קפ , נוקבא(זח"ג בחינת היא דפרה ,

אדומה, פרה מצוות  באה זה ועל כו', מהשמאל שור  מפני שמקבלת דנוגה
כו'. זה לתקן

           ,    
""    ,           " 

"  (ב יט ,  (במדבר   ,      "  
.  
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חיים" סם לו נעשה "זכה זה פסוק על  שדרשו  מה כן גם פרקוזהו לעיל, (ראה

"זכה"ה) :היא שלו  התורה שעסק והיינו החיים, בעץ התורה את  לחבר
כנ"ל  התורה בפנימיות העסק על ־ידי שזהו ולשמה, ויראה יג)באהבה -(פרק

זכה" "לא  חיים"; סם לו עוסק "נעשה שאינו החיים, בעץ מחברה שאינו 
אהבה  בלי סתם תורה ולומד ויראה אהבה לו אין וממילא  התורה בפנימיות 

לשמה ולא על ־ידי ויראה ונופל  יורד  כי ליצלן, רחמנא  מוות" סם לו  "נעשה
באורך. כנ"ל  כו' ביותר  ומתגשם גדול ודבר  יש שנעשה זה

עמקי  בתוך יורדת היא הרי ליצלן רחמנא  הברית  בפגם כשלומד  ובפרט 
ליצלן: רחמנא  ממש דמותא  באילנא  ומתדבק הקליפות

  ,            
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     .       
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    ; ־       (י־יג) 
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החיים עץ קונטרס קכב 
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לעיל  שנתבאר  כמו (וזהו החיצונים יניקת להיות יכול  שמהגבורות  ולהיות 
ורע  דטוב בלבושים שמתלבשת  מלכות בחינת  שהוא שבעל־פה תורה בעניין
בחינת  בוא "ו, לחברה צריכים לזאת כנ "ל), כו' ח"ו ירידה בזה להיות  ויכול
למיתקא ממרירא ומתהפך  הגבורות  מתמתקים זה ועל ־ידי דחיי, אילנא

משה" שם אשר התורה "וזאת  וזהו כנ"ל . כו' וטוב חיים וזאת ונעשים
בוא "ו  החיים.דווקא, בעץ הדעת עץ לחבר

        ,          
      ,        .
              ,

.
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חיים" סם לו נעשה "זכה זה פסוק על  שדרשו  מה כן גם פרקוזהו לעיל, (ראה

"זכה"ה) :היא שלו  התורה שעסק והיינו החיים, בעץ התורה את  לחבר
כנ"ל  התורה בפנימיות העסק על ־ידי שזהו ולשמה, ויראה יג)באהבה -(פרק

זכה" "לא  חיים"; סם לו עוסק "נעשה שאינו החיים, בעץ מחברה שאינו 
אהבה  בלי סתם תורה ולומד ויראה אהבה לו אין וממילא  התורה בפנימיות 
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טו
לעיל  שנתבאר מה לבד יג)והנה לפי (פרק  התורה, פנימיות לימוד  בהכרח

שמועילה  מה דבר  עוד  בזה יש הנה ויראה, אהבה לידי המביאה היא שהיא 
התורה. לחיצוניות כנשמה היא התורה פנימיות  כי הנגלה, ללימוד 

בראשית  פרשת בזוהר  שכתוב ב)וכמו כו, והיה (זח"א יפרד "ומשם פסוק על
ראשים" י)לארבעה ב עאל (בראשית חד לפרדס, דנכנסו ארבעה אינון "אלין :

כו', רמז איהו  ודא  כו ' בגיחון עאל  תנינא הלכות , שונה פי דאיהו בפישון
עאל  רביעאה לדרשא , קלא  חדידא  לישנא  ודא קל חד  בחדקל  עאל  תליתאה
הוו דאורייתא, בקליפין דעאלו  עזאי, ובן זומא  בן כו '. מוחא דאיהו בפרת 
בשלם" ונפק בשלם  דעאל  ביה אתמר  במוחא, דעאל  עקיבא , רבי בהון. לקאן

דאורייתא" "בקליפין המקדש־מלך : הלכות (ופירש שהן התורה, בפשטי
במוחא " עאל  עקיבא "רבי שם).ודרשות ; יעוין כו' ויובן התורה, סודות הם

הנ"ל  המאמר  סיום שם יעוין המאמר , כל  בזוהר שם ב)ועיין כז, ומה (זח"א
כו ' האדם" את  אלקים ה' "ויקח פסוק על טו)שכתוב ב ובמקדש־מלך (בראשית

זה. על  שכתב מה

:    
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  ־ ,        ,      ;
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       "  " , ־   ־
   ,   ,       ,
                  .
          :   " :  
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החיים עץ קונטרס קכד 
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התורה וזאת א. רז"ל: מאמרי זכה יבאר ב. בוא"ו; וזאת 
בזעיר מלכות חיבור  שהוא חיים, סם  לו עץ ־ נעשית  אנפין ,

על שהוא ולשמה, ויראה באהבה התורה עסק  החיים, בעץ  ידי ־ הדעת
התורה. פנימיות 
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ראשים" י)לארבעה ב עאל (בראשית חד לפרדס, דנכנסו ארבעה אינון "אלין :

כו', רמז איהו  ודא  כו ' בגיחון עאל  תנינא הלכות , שונה פי דאיהו בפישון
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בשלם" ונפק בשלם  דעאל  ביה אתמר  במוחא, דעאל  עקיבא , רבי בהון. לקאן

דאורייתא" "בקליפין המקדש־מלך : הלכות (ופירש שהן התורה, בפשטי
במוחא " עאל  עקיבא "רבי שם).ודרשות ; יעוין כו' ויובן התורה, סודות הם

הנ"ל  המאמר  סיום שם יעוין המאמר , כל  בזוהר שם ב)ועיין כז, ומה (זח"א
כו ' האדם" את  אלקים ה' "ויקח פסוק על טו)שכתוב ב ובמקדש־מלך (בראשית

זה. על  שכתב מה

:    

 ,        "      "
 '     ;'   '      ;

  ־ ,        ,      ;
,  .    ,    ,     .'  

.       , 

       "  " , ־   ־
   ,   ,       ,
                  .
          :   " :  

"[ =]      (א נח,  (בכורות   ,
 " : ;                

   "(טו ט:  (סוטה  " "   .
        ,      

טו
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    ,   )       

          (24 עמ ' ).(ראה
       ,          
            ,       
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הרח"ו  בהקדמת היטב מבואר הזה ויטאל]והעניין חיים  לשער [רבי ז"ל 
לעיל הנזכרת  135)ההקדמות  קדושים (עמ' בדברים ה' ברכת  מלא  והוא  ,

(ויען  וארשא  דפוס בעץ־חיים הנ"ל  ההקדמה והועתקה שאמרם, למי ראויים
לפניכם  נותן הנני כל־כך  מצוי אינו  הנ "ל דפוס עץ־חיים וכן הנ"ל  שספר

הנ "ל ההקדמה א)העתקת  הוספה - 221 עמ ' מצויה (להלן, שתהיה ומהראוי ,
טוב). ותמצאו  היטב בה ותעיינו אצלכם

החיים, עץ בחינת שהוא התורה פנימיות  על דקאי חיים", "ודרך  עניין וזהו
אור", ותורה מצוה "נר בחינת ידה על ממשיך  אז חיים דרך בחינת  יש וכאשר

לעיל  ב)שנתבאר  אור (פרק גילוי בחינת  ממשיך ומצוות  תורה שעל ־ידי
כש  והיינו בהם"אין־סוף, "וחי ואז התורה, פנימיות  בחינת חיים", "דרך  יש

כו ': שלו  והמצווה התורה בעסק

החיים עץ קונטרס קכו

,       ,"     "  
."  "     ""   

והנשמה  התורה, לבושי בחינת היא הנגלית , תורה התורה, דחיצוניות והיינו 
כן  כמו הגוף, את  מחיה שהנשמה וכמו התורה. פנימיות  בחינת היא  בהם
יש  אז התורה פנימיות וכשלומד התורה. חיצוניות את  מחיה התורה פנימיות 

בהם וחי הנגלית התורה בלימוד חיות ה)לו  יח  ויקרא הלימוד (ראה וממילא ,
מה  כו '. בלימודו האמיתית  הכוונה אל  מתאים הוא  הרי בחיות הוא כאשר 
היא שלו הנגלית  התורה לימוד  הרי התורה פנימיות  לומד  כשאינו  כן שאין
הלימוד  כוונת  גם וממילא  חיות, שום בלי מת  כגוף הוא והרי נשמה בלא  כגוף

כו'. כדבעי אינו

             
      ,  
  ,        , .  
   , ,  .          

(73 עמ ' לעיל,  (וראה ,         
          ,     .   

.           ,  

למ "ד  תיקון בתיקוני־זוהר שכתוב מה כן גם ב)וזהו תניינא ,(עג, "[נתיב] :
מרחפת' אלקים 'ורוח ב)כתיב א אינון (בראשית "דאילין עד כו ' 'ורוח'" מאי ,ֵ◌

בקבלה  בחכמה לאשתדלא  בעאן ולא  יבשה לאורייתא  שם,1דעבדי יעוין כו ' "
היא והחיות  כו', וחיות אור  בלי יבשה היא התורה אז התורה פנימיות דבלא 

בזוהר  יבשה מעניין שכתוב מה ועיין כו ', התורה א)פנימיות לג, "אמאי (זח"א :
עני' 'לחם דכתיב היינו יצחק: רבי אמר  יבשה? ג)איקרי טז עני (דברים  להם ֹ

כ"ף תיקון בתיקוני־זוהר הוא  וכן א)כתיב", נד, ב; "יבשה"(מו, ,כשהיא
ארץ" ליבשה אלקים "ויקרא  כך  ואחר הייחוד, קודם היינו  וענייה, יבשה

י) א בקהלת־יעקב (בראשית  שכתוב מה ועיין כו '. מהיסוד  השפע כשנתמלא
יבשה. בערך 

      (  )  ־
   ,           

: 

.  :"  .1
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טז
כאן  טועים 1והנה רבים אשר  אחד  עניין על  לעורר הדבר ומוכרח אתי מקום

ומה  אנו מה באומרם ויראה, באהבה העבודה בהעדר  בנזקין גרמא והוא  בו 
האהבה  עניין מעצמנו נתבע ואיך באמת, ויראה אהבה לנו שיהיה עבודתנו 
בעניין  ומדברים וכשלומדים במדרגתנו , אנחנו  פחותים אשר  אחרי ויראה
ולא מהם ומרומם שמוגבה היינו להם, שחוץ כדבר  אצלם הוא  ויראה אהבה
ועילוי  עצמם מדרגת  שפלות מפני  מעצמם זאת לתבוע גם דעתם על יעלה

כאלו . לעניינים המה שייכים ומה ויראה אהבה מדרגת

            
         ,     '  

"  "         . ב"ב (ראה

ב)  כב,              
.  '    ' 

אהבה  במצוות  התורה על־פי שנצטווינו  מזה דמוכח טעות  הוא זה וכל 
התרי"ג  כל  לקיים מחויב ואחד אחד כל  אשר  מצוות , מתרי"ג שהן ויראה,
בא הקב"ה אין והלא  כולם. לקיימם בכדי זה בשביל בגלגולים ובא מצוות ,

בריותיו עם א)בטרוניא ג, כוחן (ע"ז לפי אלא  מבקש אינו  מבקש וכשהוא ,
ג) יב: רבה לי (במדבר לבוא ואחד אחד  כל  ביכולת שאין נאמר  ואם אהבה , די

ואחד ויראה אחד כל  ביכולת שיש לומר בהכרח אלא זה? על  נצטווה איך 
ויראה. אהבה לידי לבוא

   , "        
  ,              . 
      ,      
"   "  "     .      
  " :    ,     

"     (ד'סג חי"ב .(אג"ק

.1          -["  " ]

החיים עץ קונטרס קכח

ולימודו לגוף, כנשמה חיצוניותה את מחיה התורה פנימיות
כשאינו בהם". "וחי האמיתית הכוונה אל מתאים  וממילא בחיות

וממילא  מת, כגוף הוא בנגלה לימודו  התורה פנימיות לומד
חיים" "דרך היא התורה פנימיות כדבעי. אינה הלימוד  כוונת

אור". ותורה מצוה "נר ידה על להמשיך 

 התורה לחיצוניות כנשמה היא התורה פנימיות אשר  יוסיף 
פנימיות חיים", "דרך כשיש חיים. בה ונותנת  הגוף,

אור". ותורה מצוה "נר  ידה על ממשיך  התורה,
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              ,  

        (מב פרק  תניא, .(וראה
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: ?        , '      
     ."      ,  "
,                ,  
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בעלה" בשערים "נודע פסוק על בזוהר  שכתוב כג)כמו  לא "דא(משלי
חד  לכל  (באהבה) ואתדבק והשגה) (בדעת  אתיידע דאיהו  קודשא ־בריך־הוא ,

כו ' בליביה" דמשער מה ב)לפום קג, בינונים (זח"א של בספר  שכתוב וכמו ,
מד.(תניא) פרק

     ,     ''  "
    , "    .   

" :    ?  ,   בשערים   "  "
    משער ,שיעור    , שער 

    ,""   .    
.        ,""  , 

החיים עץ קונטרס קל

אבינו אברהם אהבת  כמו  רק האהבה עניין היה אם כדבריהם היה והאמת 
ואזי  גמורים, בצדיקים וכדומה ע"ה אבינו  יצחק של  יראתו  כמו והיראה ע"ה

זו , ומדרגה למעלה לגשת לבו  יערב מי לומר  מקום יש

.    ,         
    ."       "    ,
    ,          
 ,  , .           
 "         '     

"(ח מא (ישעיהו   ;      , 
" "      '  (מב לא (בראשית   ,

.  

בספר  שכתוב וכמו  מזה, פטור  אדם שום אין בזה גם מקום (ומכל 
בינונים מד)של פרק אבות (תניא, במדרגת  שכן וכל משה, מדרגת  בעניין
כו ') העולם

          
          ,    

    ,   .     
:    ,   

                      
    [רבנו [=משה      ,

  ,                
(א (קיב,  ,'       

.          

נחלקת  אחת וכל ומדרגות, מעלות כמה ביראה וכן באהבה יש באמת אבל 
ערך  לפי (היינו  דיליה, שיעורא  לפום חד כל קץ, לאין ומדרגות בחינות לכמה
בעצמן, הנפשות טבע בעצם ואחד אחד  בכל יש האהבה באמת כי השגתו .
העליונות, ספירות  מעשר  אצולה ממעל  אלקה חלק היא נשמה שכל  מפני
והוא הגילוי, אל מההעלם להביאה שצריכין אלא כו'. מאבותינו  לנו ובירושה
האהבה  התגלות שיהיה שנצטווינו , הוא וזאת  כו '. וההתבוננות  הדעת  על־ידי
ליגע  שצריך  וכמה וההשגה הדעת  כפי ומדרגות  בחינות כמה בזה ויש בלב,

בסידור שכתוב מה (עיין כו ' ג)בהתבוננות  ועיין (קנא, חצות , לתיקון בהערה
בינונים של בספר שכתוב הנפש (תניא)מה ומדרגת מעלת לפי וזה מב). פרק

כו ') חוצבה במקור
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לבדו לה' בלתי ורוחני גשמי דבר בשום יחפוץ ולא  יחפוץ ובזה אין־סוף אור
כו' חפצתי " לא  "ועמך  עניין כה)(והוא עג כידוע).(תהלים  ,

, '      ,   
     .           
 ־  "    ,  ,        
 ־ ־    '          ."
     ,  ־ ־          
       ,            
          ,  , . 
. " ־       ,      

:    

             ,      
     ־  ,'       
,־           
   ""  "        " :   
     ,      ,  " "  
.'            ,'     

הנ "ל פרק בינונים של  נפש (מד)ובספר לכל  ה"שווה האהבה מבואר 
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האמיתים וחיי נפשי ה' שאתה מפני שאני "כלומר פירוש אויתיך, לכך
ל  המתאווה כאדם לך  ותאב מתאווה מתאווה ומעונה חלש וכשהוא נפשו, חיי

אליו נפשו  שתשוב וחפץ מתאוה לישן כשהולך  וכן אליו , נפשו  שתשוב ותאב
החיים  חיי ברוך־הוא , אין־סוף לאור ותאב מתאוה אני כך  משנתו , כשיעור 
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מצוות, תרי"ג מכלל שהן ויראה, לאהבה שייך  אחד כל
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, '      ,   
     .           
 ־  "    ,  ,        
 ־ ־    '          ."
     ,  ־ ־          
       ,            
          ,  , . 
. " ־       ,      

:    

             ,      
     ־  ,'       
,־           
   ""  "        " :   
     ,      ,  " "  
.'            ,'     

הנ "ל פרק בינונים של  נפש (מד)ובספר לכל  ה"שווה האהבה מבואר 
אויתיך" ד "נפשי האהבה והיא מאבותינו", לנו וירושה ט)מישראל  כו ,(ישעיהו

האמיתים וחיי נפשי ה' שאתה מפני שאני "כלומר פירוש אויתיך, לכך
ל  המתאווה כאדם לך  ותאב מתאווה מתאווה ומעונה חלש וכשהוא נפשו, חיי

אליו נפשו  שתשוב וחפץ מתאוה לישן כשהולך  וכן אליו , נפשו  שתשוב ותאב
החיים  חיי ברוך־הוא , אין־סוף לאור ותאב מתאוה אני כך  משנתו , כשיעור 
בלילה  משנתי בהקיצי התורה עסק על ־ידי בקרבי להמשיכו  האמיתיים,

חד" כולא  וקודשא־בריך ־הוא  א)דאורייתא  עג, זח "ג .(ראה

       "    "   
     ,   .      
            . 
  ־  ,      
             .
         ,      
.               
      " " 
         .   



קונטרס עץ החיים החיים164 עץ קלהקונטרס

ובו מאוד  לה טוב אלקים וקרבת החיים בצרור לצרור בה' לדבקה וחפצה
"כי  מצד  כן גם שזהו  כו ', ח"ו  יתברך  ממנו  להתרחק מאוד  לה ורע תחפוץ

אבינו" טז)אתה סג לקמן.(ישעיהו שם וכמובן

       ,' "  "  
        '       
   '            

.        , 

שכתוב  למה שייכה הנ "ל הקודש שבאיגרת זו  דאהבה לומר  יש וגם
בינונים של אלא(תניא)בספר  כ, הואפרק וכאן רצון, בבחינת  הוא ששם

אהבה: בבחינת

       ,       
    .""   '         "

    "          ()  מפי)

גופין) זלמן .הרב

מהתבוננות  נולדת אהבה ונאה. טוב  לדבר להימשך  הנפש בטבע
ובהפלאת  בעולמות בגילויו  ה' ורוממות בגדולת פרטית

כאדם  אויתיך ", "נפשי היא נפש לכל השווה אהבה העצמות.
נפש  בכל מסותרת מזו  גדולה אהבה נפשו . לחיי המתאווה

דאשתדל". "כברא מישראל,

,ויראה לאהבה לבוא ואחד אחד  כל ביכולת אשר  יכריח
ויבאר לקיימן, מחויב ואחד אחד  שכל מצוות מתרי"ג והן

הנפשות  בטבע וישנם באהבה, מדרגות  לגלותן כמה שנצטוו אלא
וההתבוננות.־ על הדעת ידי

החיים עץ קונטרס קלד 
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"      (חופשי בתרגום  א סח, .(זח "ג

בירושה  מישראל נפש בכל  כן גם מוסתרת  והיא מזו, גדולה רבה ואהבה
ואימיה  אבוי בתר  דאשתדל "כברא ברעיא־מהימנא: שכתוב מה היא מאבותינו,

כו' לון" א)דרחים רפא, י(זח "ג פרק בסוף המבוארת  האהבה והיא  ,(בתניא).
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"         " (מד פרק  .(תניא,

סימן  הקודש באיגרת המבוארת  הב' האהבה כן גם הוא זה דבכלל  לומר  ויש
ואוהבת  מתאווה שהנפש והתאווה האהבה  והיא יפית", מה "כתיב ד "ה יח
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הנפשות  בטבע וישנם באהבה, מדרגות  לגלותן כמה שנצטוו אלא
וההתבוננות.־ על הדעת ידי
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יז
שבעצם  מפני אליהם לבוא האדם אל  מאוד קרוב אהבה מדרגות  בכל  והנה
בכל  האפשר  דבר  וזה בלבו , להתגלות  להביאה צריך  ורק בטבעו  בנפשו  ישנם

הנ "ל פרק בינונים של בספר שכתוב וכמו  דיליה שיעורא  לפום ואחד ,(מד)אחד
בהתגלות  להיות  הגילוי אל  וההסתר מההעלם המוסתרת  זו  אהבה דלהוציא
ובלבבך  בפיך  מאוד הדבר  קרוב אלא היא רחוקה ולא  נפלאת לא  ומוחו לבו

יא,יד)לעשותו ד דברים  הטוב (ראה לדבר  אהבה בטבע יש בגשמיות , וכמו  .
לזה, באהבה מתעורר  הוא  הרי בטובו ומתבונן טוב דבר  וכשרואה והמעולה,

.   

אוהב  הוא  הרי מעלתו את  ומכיר  אותו  כשיודע מעולם ידעו שלא באדם וכן
את  ומכיר  כשיודע ברוחניות, הוא  כן כמו  בו, ולהתדבק להתקרב וחפץ אותו
עלמין  כל  וסובב עלמין כל ממלא  שהוא  איך והיינו  שבאלקות, והעילוי הטוב
מתעורר  הוא  הרי טז, פרק לעיל  כנזכר כו ' חשיבי כלא קמיה שכולא  ואיך

יתברך. בו  לדבקה וחפיצה באהבה
          ,   

 .         
           ,   ' 
    '         .   
,        ,"    "  

.    ,          

וההעמקת  ההתבוננות כך ואחר אלו, עניינים שלומד  הלימוד  היא  והידיעה
ותשוקה  ובאהבה באמת  מתעורר בזה דעתו  ומעמיק וכשמתבונן בזה. הדעת 
והמצוות  התורה עסק על ־ידי בו לדבקה יתברך  אליו נפשו ונמשכה גדולה
וכל  הגשמיים, הדברים מכל והיינו  ולתורתו, לה' שאינם מהדברים ומתרחק

בו . לדבקה הוא חפצו 
   ,־  ־    ־ ־(157 .(עמ '

    , ,         
                  
  ") "  "         
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יתברך  בדביקתו  והתשוקה האהבה באופן ומדרגות  בחינות  כמה יש ובזה
ובאופן  והשגתו  ידיעתו  באופן תלוי וזה כו '. החומרים מהדברים ובהתרחקותו
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והמצוות  התורה עסק על ־ידי בו לדבקה יתברך  אליו נפשו ונמשכה גדולה
וכל  הגשמיים, הדברים מכל והיינו  ולתורתו, לה' שאינם מהדברים ומתרחק

בו . לדבקה הוא חפצו 
   ,־  ־    ־ ־(157 .(עמ '

    , ,         
                  
  ") "  "         

.("  ") "  "    (" ' 
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יח 
אל  ובפרט  אלקי, עניין היטב וישיג  שידע וההשגה הידיעה אל  וכהקדמה

היטב  ויתקשר  במוחו  ונדבק נתפס להיות באהבה,ההתבוננות  ויתעורר  בזה
גופו חומריות כללות  תחילה לזכך  צריך  לזה מוכנה כלי להיות בכדי הנה

נפשו , כוחות  על  יחשך  שלא

 (168 (עמ '        ,
  ,     .    :  

.    

תענוגים, ושארי ושתיה אכילה בענייני בסיגופים הא ' דברים: בב' והוא 
מצד  באפשרו שיש כמה הפשוטים בדברים אפילו הגשמיים בתענוגים למעט 
העניינים  בפועל עצמו את לכוף ואחד אחד כל  ביכולת  וזה ובריאותו. קיומו 
לטייל  שלא  כמו לעשותם, שלא תענוגים בדברי וכדומה כך , כל  יאכל שלא
שכופה  הכפייה מקום מכל  כן, גם ילמוד  לא  הזאת  בשעה אם גם ואף וכדומה.
זה  הרי לסטרא־אחרא  לאכפיא  בכדי לבו שחפץ מה לעשות שלא  עצמו  את 
גשמי  עניין באיזה ההיא  בעת  יעסוק שלא  (ובתנאי גופו  חומריות  את  משבר 
וכמו ח"ו), בליצנות או  בהוללות שכן וכל  מתאווה, הטבעית  נפשו אשר  אחר 

בינונים של  בספר  כז)שכתוב פרק  שלבו(תניא דברים מלדבר פיו בולם אם וכן .
שכתוב  וכמו בתורה, עוסק הוא  הרי ההיא בעת אם ובפרט כו', מתאווה
שעה  לאחר  עד סעודתו  ומאחר לאכול  שחפץ "כגון שם: בינונים של  בספר
דרך  על לטייל, שחפץ בשעה וכן כו'. שעה" באותה בתורה ועוסק פחות או
את  שמבטש הביטוש הוא  והב' כו '. שעה באותה בתורה עוסק הוא משל ,

בינונים של  בספר  המבוארין בהביטושין כט)עצמו פרק  ,(תניא
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דעתו ומעמיק ומתבונן יותר  ומשיג שיודע מה דכל דעתו, והעמקת ההתבוננות 
בזה  צריכים ובוודאי יותר. ואמיתית גדולה אהבה לידי בא  הוא  הרי יותר
והעמקת  בההתבוננות שכן וכל העניינים את לידע וההשגה בהידיעה הן יגיעה,

בינונים של  בספר שכתוב וכמו וזמן, יגיעה לזה שצריך  מב)הדעת , פרק  (תניא,

ולהתבונן  להעמיק מחשבתו ליגע העבודה עליו  תכבד שלא  נפש יגיעת  שצריך 
שם.בגדולת יעוין כו ', רצופה גדולה שעה ה'
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כו', אליו באהבה יתעורר  לא  בהדבר  דעתו  התקשרות בלי בגשמיות , גם כי
בליקוטי־תורה שכתוב א)וכמו ו, ד "וידעת",(דברים  הב' בהביאור 

  ־(ג בפרק  בפרט   ,(ראה      
         , .  
 ,         
    ,           ; 
.            ,  

יכול  יגיעה על ־ידי אבל  והתבוננות, הדעת  בהעמקת יגיעה צריכים ולזאת 
לזה: להגיע

והוא  בטבע , בנפש שישנה מפני האהבה לגילוי לבוא מאוד  קרוב 
והעמקת  הלימוד  על־ידי והוא יודעו, וכעת ידעו שלא כאדם

נפש. ביגיעת הדעת

על אשר ביגיעה ־ יבאר הדעת  והעמקת התבוננות  ידיעה, ידי
האהבה. לעורר הדבר קרוב 
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יח 
אל  ובפרט  אלקי, עניין היטב וישיג  שידע וההשגה הידיעה אל  וכהקדמה

היטב  ויתקשר  במוחו  ונדבק נתפס להיות באהבה,ההתבוננות  ויתעורר  בזה
גופו חומריות כללות  תחילה לזכך  צריך  לזה מוכנה כלי להיות בכדי הנה

נפשו , כוחות  על  יחשך  שלא

 (168 (עמ '        ,
  ,     .    :  

.    

תענוגים, ושארי ושתיה אכילה בענייני בסיגופים הא ' דברים: בב' והוא 
מצד  באפשרו שיש כמה הפשוטים בדברים אפילו הגשמיים בתענוגים למעט 
העניינים  בפועל עצמו את לכוף ואחד אחד כל  ביכולת  וזה ובריאותו. קיומו 
לטייל  שלא  כמו לעשותם, שלא תענוגים בדברי וכדומה כך , כל  יאכל שלא
שכופה  הכפייה מקום מכל  כן, גם ילמוד  לא  הזאת  בשעה אם גם ואף וכדומה.
זה  הרי לסטרא־אחרא  לאכפיא  בכדי לבו שחפץ מה לעשות שלא  עצמו  את 
גשמי  עניין באיזה ההיא  בעת  יעסוק שלא  (ובתנאי גופו  חומריות  את  משבר 
וכמו ח"ו), בליצנות או  בהוללות שכן וכל  מתאווה, הטבעית  נפשו אשר  אחר 

בינונים של  בספר  כז)שכתוב פרק  שלבו(תניא דברים מלדבר פיו בולם אם וכן .
שכתוב  וכמו בתורה, עוסק הוא  הרי ההיא בעת אם ובפרט כו', מתאווה
שעה  לאחר  עד סעודתו  ומאחר לאכול  שחפץ "כגון שם: בינונים של  בספר
דרך  על לטייל, שחפץ בשעה וכן כו'. שעה" באותה בתורה ועוסק פחות או
את  שמבטש הביטוש הוא  והב' כו '. שעה באותה בתורה עוסק הוא משל ,

בינונים של  בספר  המבוארין בהביטושין כט)עצמו פרק  ,(תניא

      ,    
      :  "   
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           ,     
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           ,     .  יח
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גם  והוא  והתשוקה, באהבה ומדרגות  בחינות כמה כן גם בזה יש ובוודאי
היא נפלאת  לא  העניין כללות  אבל  כו', דעתו והעמקת  השגתו ערך לפי כן
לפום  חד כל לזה לבוא  ואחד אחד כל  וביכולת  כלל היא רחוקה ולא 
מוסיף  כך ואחר  במעט  הוא ובתחילה כו', הרבה וזה מעט זה דיליה, שיעורא 

כו ': והולך

סיגופים  ע"י חומריותו לזכך   בשר יגיעת גם נצרכת
ויראה. אהבה ולהתעוררות להשגה כלי שיהיה כדי וביטושים

האלוקי  האור להאיר מאוד קרוב  אויתיך" ד"נפשי באהבה
בנפשו. בגילוי

להיות צריך  והתבוננות  לידיעה כהקדמה אשר יעורר 
על גופו האהבה ־ זיכוך  יבאר וביטושים. סיגופים ידי

אויתיך ". ד"נפשי

החיים עץ קונטרס קמ
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בינונים  של בספר המבואר  להכניעו  הגוף את לבטש בשר  יגיעת עניין והוא 
מב) פרק  והתעוררות (תניא והתבוננות  להשגה מוכנה כלי שיהיה הקדמה וזהו ,

כו'. ויראה אהבה

       ,     
              ,  
            

.      

זה 1והנה  על ־ידי לזה לבוא  מאוד קרוב כן גם אויתיך" ד "נפשי באהבה
בפרט , נפשו וחיי בכלל העולם חיי הוא ב"ה אין־סוף שאור איך  שמתבונן
האלקות  אל גדולה ותשוקה באהבה באמת מתעורר  בזה דעתו  וכשמעמיק

ב  האלקי האור  לו  שיאיר  באמת  בתורה,וחפץ עוסק הוא זה ובחפץ גילוי
ורצונו חכמתו  היא דהתורה בנפשו , בגילוי האלקי האור  מאיר זה שעל־ידי
הספר  בשם טז פרק לעיל  כנזכר  חד כולא וקודשא־בריך ־הוא ואורייתא יתברך

בינונים מב.(תניא)של  פרק

,        ," " 
          " "    
         " "      .  

.1        ["  " ]
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גם  והוא  והתשוקה, באהבה ומדרגות  בחינות כמה כן גם בזה יש ובוודאי
היא נפלאת  לא  העניין כללות  אבל  כו', דעתו והעמקת  השגתו ערך לפי כן
לפום  חד כל לזה לבוא  ואחד אחד כל  וביכולת  כלל היא רחוקה ולא 
מוסיף  כך ואחר  במעט  הוא ובתחילה כו', הרבה וזה מעט זה דיליה, שיעורא 

כו ': והולך

סיגופים  ע"י חומריותו לזכך   בשר יגיעת גם נצרכת
ויראה. אהבה ולהתעוררות להשגה כלי שיהיה כדי וביטושים

האלוקי  האור להאיר מאוד קרוב  אויתיך" ד"נפשי באהבה
בנפשו. בגילוי

להיות צריך  והתבוננות  לידיעה כהקדמה אשר יעורר 
על גופו האהבה ־ זיכוך  יבאר וביטושים. סיגופים ידי

אויתיך ". ד"נפשי
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יט 
שלא ישראל  כל  בלב ומוסתרת  טבעית  כן גם שהיא  היראה, בעניין הוא  וכן

הגיל  אל מההעלם להוציאה וצריך  הקב"ה, המלכים מלכי במלך וי למרוד 
ההתבוננות, על־ידי

,   .     ""   ־     , 
 ,    ; "           
      ,  ."        , 
              ,  ' 

.        

כל  מלכות  היא  אשר ומלכותו ברוך־הוא  אין־סוף בגדולת  כשמתבונן
העליונים  ומניח כו ' עלמין כל  ממלא ואיהו ותחתונים עליונים עולמים
ה' והנה כו ', בפרט ועליו בכלל  ישראל  עמו  על מלכותו ומייחד  ותחתונים
עובדו אם ולב כליות  ובוחן עליו ומביט כבודו הארץ כל  ומלוא  עליו  ניצב
ויעמיק  המלך , לפני כעומד וביראה באימה לפניו לעבוד צריך  כן ועל כראוי.

בינונים של בספר שכתוב וכמו  כו ', זו מא)במחשבה פרק שם.(תניא יעוין ,
בזה  כשיתבונן שיהיה, מי  יהיה מישראל , אדם כל "והנה כתב: מב ובפרק
התחתונים  ואת העליונים את  ממש מלא  שהקב"ה איך  יום בכל  גדולה שעה
ומביט וצופה ממש, כבודו הארץ כל  מלוא  ממש, הארץ ואת  השמים ואת
היראה  בלבו תיקבע אזי יספור  וצעדיו ודיבוריו  מעשיו וכל ולבו  כליותיו ובוחן
ובכל  עת  בכל קלה בהתבוננות אפילו  בזה ויתבונן כשיחזור  כולו היום לכל 

כו', ומעשה" דיבור במחשבה טוב ועשה מרע סור יהיה שעה
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יט 
שלא ישראל  כל  בלב ומוסתרת  טבעית  כן גם שהיא  היראה, בעניין הוא  וכן

הגיל  אל מההעלם להוציאה וצריך  הקב"ה, המלכים מלכי במלך וי למרוד 
ההתבוננות, על־ידי
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כל  מלכות  היא  אשר ומלכותו ברוך־הוא  אין־סוף בגדולת  כשמתבונן
העליונים  ומניח כו ' עלמין כל  ממלא ואיהו ותחתונים עליונים עולמים
ה' והנה כו ', בפרט ועליו בכלל  ישראל  עמו  על מלכותו ומייחד  ותחתונים
עובדו אם ולב כליות  ובוחן עליו ומביט כבודו הארץ כל  ומלוא  עליו  ניצב
ויעמיק  המלך , לפני כעומד וביראה באימה לפניו לעבוד צריך  כן ועל כראוי.

בינונים של בספר שכתוב וכמו  כו ', זו מא)במחשבה פרק שם.(תניא יעוין ,
בזה  כשיתבונן שיהיה, מי  יהיה מישראל , אדם כל "והנה כתב: מב ובפרק
התחתונים  ואת העליונים את  ממש מלא  שהקב"ה איך  יום בכל  גדולה שעה
ומביט וצופה ממש, כבודו הארץ כל  מלוא  ממש, הארץ ואת  השמים ואת
היראה  בלבו תיקבע אזי יספור  וצעדיו ודיבוריו  מעשיו וכל ולבו  כליותיו ובוחן
ובכל  עת  בכל קלה בהתבוננות אפילו  בזה ויתבונן כשיחזור  כולו היום לכל 

כו', ומעשה" דיבור במחשבה טוב ועשה מרע סור יהיה שעה
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בינונים של  בספר  שכתוב וכמו ויראה, אהבה שתיהם, להיות (תניא)וצריך 

מא: פרק

לגלותה  וצריך  ישראל, כל בלב טבעית היא גם  היראה
אם  עליו  מביט כבודו הארץ כל שמלוא מי איך  בהתבוננות
בשלמות, טוב  ועשה מרע  סור לידי יבוא בזה כראוי. עובדו

עבד. עבודת ובבחינת

 לגלותה וצריך  ישראל כל  בלב טבעית  היראה גם אשר  יבאר 
מרע ־ על בסור  השלמות באה ידה על ההתבוננות . ידי

התענוג  (אופן עבד. בבחינת  הוא ומצוות  התורה ועסק  טוב  ועשה
ביראה). או באהבה

החיים עץ קמג קונטרס

              ,  
.        

מרע  בסור  שלם זה על ־ידי שיהיה זאת לבד היראה, התעוררות ועל ־ידי
בינונים  של  בספר שכתוב כמו כו ', כבודו עיני ח"ו למרות  שלא  טוב ועשה

ע  עבודת שם, בבחינת  מצוותיו  וקיום תורתו עסק תהיה זה שעל ־ידי זאת  וד
רצונו למלאות אם כי כלל  עצמו הנאת בשביל  ולא  יתברך , רצונו לעשות  עבד
רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח ש"נחת ליוצרו , רוח נחת ולעשות יתברך

קז)כו' במדבר, כן (ספרי גם לו  ויש בהעונג 1. שמתענג והיינו בזה, תענוג
אחר. במקום שכתוב כמו כו', בשמחה היא העבודה זה ומשום כו ', שלמעלה

כו' דאשתדל" ד "כברא בהאהבה כן גם יש רוח נחת לעשות דרק  זה (ועניין
שכתוב שיש [בתניא]כמו לומר יש מקום ומכל  מא. פרק וסוף י פרק בסוף

ייחוד  שיש בזה לו וטוב עונג לו יש דבאהבה ליראה, אהבה בין חילוק בזה
ביותר, ביטול  בבחינת הוא  וביראה בתחתונים, ושכינתיה קודשא ־בריך־הוא 
כן), גם זו  להתפשטות שייך  אינו (כי מזה טוב שלו כזה באופן שאינו והיינו 
הוא מזה ולמעלה כו '. מתענג  הוא ובזה לבד שלמעלה מהעונג לו  שטוב אלא 
הוא הוא  אבל  בתחתונים ושכינתיה קודשא־בריך ־הוא ייחוד שיש בזה שמתענג 
ולזאת  אתו, אחד ודבר עצמו האדון כמו הוא העבד  כי עצמו, העליון התענוג 

כו ') שלו  תענוג  עצמו  הוא העליון תענוג 
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בינונים של  בספר  שכתוב וכמו ויראה, אהבה שתיהם, להיות (תניא)וצריך 

מא: פרק

לגלותה  וצריך  ישראל, כל בלב טבעית היא גם  היראה
אם  עליו  מביט כבודו הארץ כל שמלוא מי איך  בהתבוננות
בשלמות, טוב  ועשה מרע  סור לידי יבוא בזה כראוי. עובדו

עבד. עבודת ובבחינת

 לגלותה וצריך  ישראל כל  בלב טבעית  היראה גם אשר  יבאר 
מרע ־ על בסור  השלמות באה ידה על ההתבוננות . ידי

התענוג  (אופן עבד. בבחינת  הוא ומצוות  התורה ועסק  טוב  ועשה
ביראה). או באהבה



החיים עץ קמהקונטרס

כ 
הנ "ל  בעניינים הדעת  והעמקת  בהתבוננות  עצמנו ליגע נצטווינו זה ועל 

והמצוות, התורה לעסק הגדפין והן ויראה, באהבה ולהתעורר 

        ־  ,   
      ־     (129 עמ' לעיל, .(ראה

ויראה  לאהבה לבוא ביכולתו אשר נאמנה לידע ואחד  אחד  כל וצריך
ומחויב  כו ', בהרבה או  במעט  אם כו') הדעת והעמקת  ההתבוננות (על ־ידי
ומצוות  התורה קיום מצד  והן בעצם האלו המצוות  קיום מצד הן בדבר הוא

כו'. אליהם יבוא  ובוא עצמו את ליגע הוא  ומחויב דווקא. ידן על שהוא 

. ־   

בכל  כן הוא (ובאמת ויראה לאהבה השייכים בעניינים בדא"ח וכשלומד
זה  שאין לחשוב לו חלילה פרטית) מידה לאיזה שייך  הוא  שלומד אלקי עניין
לו הגורם גמור וטעות שקר שזה וידע זה, בערך שאינו  ולעבודתו אליו שייך
בלתי  ושניהם מופרדים דברים שני המה ועבודתו  תורתו ועסק העבודה, העדר 
וכו' ושלוש ושתיים אחת  בו  יתפלל  שלומד בהעניין אם כי כלל. אמיתים

בהעניי  היטב דעתו ויעמיק ואם ויתבונן ויראה. באהבה זה על ־ידי ויתעורר  ן
ונסוע  "הלוך  לדרגא מדרגא ויתעלה וילך  יוסיף טוב מעט רק יטעום בתחילה

כו' ט)[הנגבה]" יב .(בראשית

:"."      ,  

             
      ,  .     
          ,      
  '          .     
.         ,'   
   ,         "   "
 "      .   (" ")   

"(ח מא  (ישעיהו          , 
.'         
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כ 
הנ "ל  בעניינים הדעת  והעמקת  בהתבוננות  עצמנו ליגע נצטווינו זה ועל 

והמצוות, התורה לעסק הגדפין והן ויראה, באהבה ולהתעורר 

        ־  ,   
      ־     (129 עמ' לעיל, .(ראה

ויראה  לאהבה לבוא ביכולתו אשר נאמנה לידע ואחד  אחד  כל וצריך
ומחויב  כו ', בהרבה או  במעט  אם כו') הדעת והעמקת  ההתבוננות (על ־ידי
ומצוות  התורה קיום מצד  והן בעצם האלו המצוות  קיום מצד הן בדבר הוא

כו'. אליהם יבוא  ובוא עצמו את ליגע הוא  ומחויב דווקא. ידן על שהוא 

. ־   

בכל  כן הוא (ובאמת ויראה לאהבה השייכים בעניינים בדא"ח וכשלומד
זה  שאין לחשוב לו חלילה פרטית) מידה לאיזה שייך  הוא  שלומד אלקי עניין
לו הגורם גמור וטעות שקר שזה וידע זה, בערך שאינו  ולעבודתו אליו שייך
בלתי  ושניהם מופרדים דברים שני המה ועבודתו  תורתו ועסק העבודה, העדר 
וכו' ושלוש ושתיים אחת  בו  יתפלל  שלומד בהעניין אם כי כלל. אמיתים

בהעניי  היטב דעתו ויעמיק ואם ויתבונן ויראה. באהבה זה על ־ידי ויתעורר  ן
ונסוע  "הלוך  לדרגא מדרגא ויתעלה וילך  יוסיף טוב מעט רק יטעום בתחילה

כו' ט)[הנגבה]" יב .(בראשית

:"."      ,  

             
      ,  .     
          ,      
  '          .     
.         ,'   
   ,         "   "
 "      .   (" ")   

"(ח מא  (ישעיהו          , 
.'         

כ
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     ,      
.        

:"' '      ' '    "
  (ד  (פרק     "      ,

      ,  ־  "   "  
               ," 

.   

ויראה  דאהבה העבודה בעצמו לתבוע צריך ואחד אחד  שכל  זה מכל  היוצא
בהתבוננות  כך  ואחר  היטב, העניינים להשיג  בלימוד , תחילה בזה ליגע וצריך
יתעלה  ועוד דיליה שיעורא  לפום חד כל  אליהם ויגיע ויעלה הדעת, והעמקת

כו ': למדרגה ממדרגה עילוי אחר  בעילוי

,       ," "     
"     "      ,לעיל)

טז) ,פרק               ,
" :              

  ,        ,          
          ,'  ."

קיום  מצד והן  עצמן  מצד  הן  ויראה באהבה להתעורר החיוב 
בהם  ויתפלל לזה השייכים  עניינים  ילמד  ידן . על ומצוות תורה

אהבה  בלי שכן  בכך, פטור  אינו הוא פחות אם  פעמים. כמה
במדרגתו. יתעלה ידן  ועל באמת, שפל הוא ויראה

להתעורר ליגע ומחויב יכול  ואחד אחד כל  אשר מסיק 
על ויראה. משפלותו ־ באהבה מתעלה ויראה אהבה ידי

עילוי. אחר בעילוי

החיים עץ קונטרס קמו

ופחיתותו משפלותו יתעלה אז ויראה אהבה באור  נפשו  יאיר וכאשר
וחושבים  שטועים כמו ולא במדרגתו, ויתעלה שלו הטבעיים הכוחות  בכפיות 
כנ "ל  כו ', במדרגה פחותים הם והלא ויראה אהבה עניין מעצמם יתבעו איך 
וכשיהיה  ויראה, האהבה העדר היא פחיתותם סיבת  אדרבה טז, פרק ריש

לעיל  שנתבאר  וכמו במדרגתם. יתעלו ויראה 163)אהבה שאוהב (עמ' שעל־ידי ,
וכל  מאלקות , הפכים שהן מהדברים מתרחק הוא  הרי בו לדבקה וחפץ ה' את 
שנעתק  והיינו  כו', הראשון ממקומו וההזזה ההעתקה הוא האהבה עניין
שכתוב  כמו כו' באלקות ומתדבק ומתקרב והגופניים הגשמיים מענייניו

אחר. במקום

              
          ,     .  

      , "          .
,              
.  ,             

ל"סור  מקור היא הרי והיראה טוב" ל "ועשה מקור היא שהאהבה שכן ומכל
לעיל  שנתבאר וכמו  הטבעים הכוחות  כפיית כן גם הוא זה דבכלל מרע",
היא היראה על ־ידי טוב" ה"ועשה וגם כו'. תתורו " ד "ולא  הלאו בעניין ד פרק
באמת  ויראה באהבה העבודה ובהעדר יט , פרק כנ"ל  עבד, עבודת  בבחינת 
הדברים  כל  ולהתאוות לחפוץ הבהמית הנפש אחר שנמשך  ופחות שפל הוא

יולד " אדם פרא  ו"עיר מזה, אותו ימנע מה כי אחריהם, ונמשך (איוב הגשמיים

יב) כו'יא טעניתיה ואקדמה בתולדותם המה חזקים הטבעים (ראה והמידות

ואילך) א קעט, משפלותוזח"א מתעלה הוא זה על ־ידי ויראה אהבה על־ידי ורק .
האהבה  על ־ידי כדבעי המה מצוותיו  וקיום שלו התורה ועסק כו'. ופחיתותו 

כו'. למדרגה ממדרגה עולה הוא  הרי זה כל ועל ־ידי כנ "ל, ויראה

               
" :              

            ,
       ,      ־ ."

  , .  ־    ,    
  ,            

: 

:" "   ־    ,  , " 
          ,  ־ "  "
,("     "  )  ־    
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     ,      
.        

:"' '      ' '    "
  (ד  (פרק     "      ,

      ,  ־  "   "  
               ," 

.   

ויראה  דאהבה העבודה בעצמו לתבוע צריך ואחד אחד  שכל  זה מכל  היוצא
בהתבוננות  כך  ואחר  היטב, העניינים להשיג  בלימוד , תחילה בזה ליגע וצריך
יתעלה  ועוד דיליה שיעורא  לפום חד כל  אליהם ויגיע ויעלה הדעת, והעמקת

כו ': למדרגה ממדרגה עילוי אחר  בעילוי

,       ," "     
"     "      ,לעיל)

טז) ,פרק               ,
" :              

  ,        ,          
          ,'  ."

קיום  מצד והן  עצמן  מצד  הן  ויראה באהבה להתעורר החיוב 
בהם  ויתפלל לזה השייכים  עניינים  ילמד  ידן . על ומצוות תורה

אהבה  בלי שכן  בכך, פטור  אינו הוא פחות אם  פעמים. כמה
במדרגתו. יתעלה ידן  ועל באמת, שפל הוא ויראה

להתעורר ליגע ומחויב יכול  ואחד אחד כל  אשר מסיק 
על ויראה. משפלותו ־ באהבה מתעלה ויראה אהבה ידי

עילוי. אחר בעילוי



החיים עץ קונטרס קמח

כא 
עסק  והכרחיות  נחיצות  ותבינו תדעו לעיל  הנאמרים הדברים כל על־פי והנה

חיינו . עיקר  היא ואשר  התורה פנימיות 

        , (יג־יד  (פרקים    ,
             
     , .   "     

(טו (פרק          ,
    , .""           
           ,      

" ." 

בירורין, לברר בכדי הנגלית בתורה יותר  לעסוק צריכים ביום בזמן כי ואם
הקודש איגרת בשם יג  פרק רצוי (כו)כנ "ל התורה עסק שיהיה גופא  זה אבל ,

דווקא ובה הפנימיות , התורה עסק על ־ידי הוא  הכוונה אמיתית  אל  ומכוון
כי  כלל , ומכוון רצוי הנגלה לימוד אין ובלעדה הנגלית. התורה בלימוד  יחיה
באילנא ומתדבק ח"ו  ונופל  ויורד  ודבר  יש שנעשה ממנה הנופל  ייפול ח"ו 
בעץ  הדעת  עץ ומתחבר  התורה בפנימיות עוסק כאשר  אם כי ר "ל, דמותא 
לימוד  לו נעשה אז בזה, הפרטים ו ־טו  יד  יג, פרקים לעיל  שנתבאר  כמו החיים,

כו'. דחיי סמא בחינת הנגלה

    .  ,  "  "    
  ,            
  ,     ־   
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כא 
עסק  והכרחיות  נחיצות  ותבינו תדעו לעיל  הנאמרים הדברים כל על־פי והנה

חיינו . עיקר  היא ואשר  התורה פנימיות 

        , (יג־יד  (פרקים    ,
             
     , .   "     

(טו (פרק          ,
    , .""           
           ,      

" ." 

בירורין, לברר בכדי הנגלית בתורה יותר  לעסוק צריכים ביום בזמן כי ואם
הקודש איגרת בשם יג  פרק רצוי (כו)כנ "ל התורה עסק שיהיה גופא  זה אבל ,

דווקא ובה הפנימיות , התורה עסק על ־ידי הוא  הכוונה אמיתית  אל  ומכוון
כי  כלל , ומכוון רצוי הנגלה לימוד אין ובלעדה הנגלית. התורה בלימוד  יחיה
באילנא ומתדבק ח"ו  ונופל  ויורד  ודבר  יש שנעשה ממנה הנופל  ייפול ח"ו 
בעץ  הדעת  עץ ומתחבר  התורה בפנימיות עוסק כאשר  אם כי ר "ל, דמותא 
לימוד  לו נעשה אז בזה, הפרטים ו ־טו  יד  יג, פרקים לעיל  שנתבאר  כמו החיים,

כו'. דחיי סמא בחינת הנגלה

    .  ,  "  "    
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כב
אגודתנו התייסדות מטרת  לכם להודיע עליי .1ועתה

        ,  , 
          ."  '־'   "

  , " "    
   "      .      
""          ,    
            

. 

בתורה. שיעסקו  בחורים להחזיק רק אינו  אגודתנו  יסוד  מטרת אשר תדעו 
כי  הנגלית, התורה עסק ולהרחיב להגדיל אינו אגודתנו  יסוד אחרות, במילות 
הנגלית  בתורה העוסקים הבחורים אשר אגודתנו , יסוד  תכלית היא זאת אם
שיחתנו פירשנו וכבר ותורתו . ה' עם ושלמים יראים (אידען) יהודים יהיו 

הטוב" כל  על לה' "נודה המתחיל  (במכתב אחר  עמ 'במקום ב, הוספה (להלן

חוגרת 243) התורה אשר  ראינו ראה כאשר אגודתנו , ליסד  הביאנו אשר הדבר  (ֹ
תורה  הלומדים מהצעירים והרבה כלל, לשמה שלא  ועוסקים מאוד עב שק
ר "ל. ממש דמותא  באתר משוקעים ותורתם והמה כלל  שמים יראת  בהם אין
הוראות  מורי ונעשים יוצאים רעה אל  מרעה עוד  הזאת ברעה להם די ולא 
נתעוררנו זה ולתכלית  מהם, ישמרנו  ה' ר "ל, יפילו חללים ורבים בישראל,
המזיקים  מהדברים לשמרם בתורה העוסקים בחורים להחזיק אגודה ליסד 

האפשרי בכל יתברךולהשתדל פנימי בעזרתו הרגש איזה בהם לנטוע
חכמתו (היינו  לומדים הם מה עוסקים, הם במה וידעו  ה' ואהבת ה' ביראת

תורתם, בלימוד  ויחיו  לומדים, הם מה ובשביל  יתברך )

         " " : 
" "  ,    .     
 .          
       ,       
               .  
             .

.1    ["  " ]

החיים עץ קמטקונטרס

עוסקים  היום  שרוב ואף חיינו , עיקר היא התורה פנימיות
ומכוון  רצוי זה עסק יהיה הפנימיות ע"י רק הנה בנגלה,
ויתדבק  ייפול ולא החיים סם בבחינת הכוונה לאמיתית

ח"ו. דמותא באילנא

.התורה פנימיות  עסק בהכרחיות  הנ "ל תוכן



183 החיים עץ קונטרס קנ 

כב
אגודתנו התייסדות מטרת  לכם להודיע עליי .1ועתה
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בתורה. שיעסקו  בחורים להחזיק רק אינו  אגודתנו  יסוד  מטרת אשר תדעו 
כי  הנגלית, התורה עסק ולהרחיב להגדיל אינו אגודתנו  יסוד אחרות, במילות 
הנגלית  בתורה העוסקים הבחורים אשר אגודתנו , יסוד  תכלית היא זאת אם
שיחתנו פירשנו וכבר ותורתו . ה' עם ושלמים יראים (אידען) יהודים יהיו 

הטוב" כל  על לה' "נודה המתחיל  (במכתב אחר  עמ 'במקום ב, הוספה (להלן

חוגרת 243) התורה אשר  ראינו ראה כאשר אגודתנו , ליסד  הביאנו אשר הדבר  (ֹ
תורה  הלומדים מהצעירים והרבה כלל, לשמה שלא  ועוסקים מאוד עב שק
ר "ל. ממש דמותא  באתר משוקעים ותורתם והמה כלל  שמים יראת  בהם אין
הוראות  מורי ונעשים יוצאים רעה אל  מרעה עוד  הזאת ברעה להם די ולא 
נתעוררנו זה ולתכלית  מהם, ישמרנו  ה' ר "ל, יפילו חללים ורבים בישראל,
המזיקים  מהדברים לשמרם בתורה העוסקים בחורים להחזיק אגודה ליסד 

האפשרי בכל יתברךולהשתדל פנימי בעזרתו הרגש איזה בהם לנטוע
חכמתו (היינו  לומדים הם מה עוסקים, הם במה וידעו  ה' ואהבת ה' ביראת

תורתם, בלימוד  ויחיו  לומדים, הם מה ובשביל  יתברך )
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כג 
יסוד  מטרת  את  ידעו אגודתנו  נתייסדה אתם אשר  הראשונים הבחורים והנה
לעסוק  חפצה בנפש עליהם וקיבלו וקיימו בזה, וחפצו בחרו המה וגם אגודתנו ,

הטוב ובלימוד הנ "ל זמן כפי וגם בדא "ח והצליחו. פרי עשו לא ־ל  ותודה
הכוונה  אל  ומתאימים הזה בדרך  הולכים מהבחורים רבים לא־ל תודה עתה

לא־ל. תודה ועולים, והולכים האמיתית

האמיתית. הכוונה מהם נתעלם הזמן במשך  אשר רבים כן גם יש אמנם
אשר  חדשים בחורים הזמן במשך  ובאו  נקבצו  אשר  בסיבת הדבר בא וביותר 
החסידות  מעסק אבל ח"ו, הפכיים אינם כי ואם החסידות. מעסק כלל  ידעו  לא
בבית  הופיע זר  רוח זה ועל־ידי הנגלה, לימוד  בשביל רק ובאו  יודעים אינם
החסידות  ולימוד  הנגלה, בלימוד רק הוא  הכוונה עיקר אשר  לאמר ֹהמדרש
לימוד  הוא בנפשם העיקר אשר בעצמם נוהגים המה וכן ח"ו, כטפל  הוא
אשר  מובן וממילא לבד . חובה ידי לצאת  בכדי רק לומדים וחסידות  הנגלה,
התורה  בעסק הרצויה הכוונה כפי וכלל כלל אינם תורתם ולימוד המה

הרוחני. ומדרגתם במצבם עצמן ובמציאות 

כלל  כוונתנו, מטרת  היא זאת  לא אשר  הזאת  בפעם להודיעם הנני ולזאת 
החסידות, לימוד בשביל הוא אגודתנו התייסדות כוונת תכלית  אם כי לא.
המה  ויהיו הנגלית , התורה בלימוד יחיו דווקא  ובזה חיינו, עיקר הוא באשר 

התורה: נותן ה' לפני רצויים שלהם התורה ועסק

חדשים  בחורים ולעורר להודיע  כדי נכתב הקונטרס 
'לצאת  כדי בה ועסקו  החסידות  מעסק ידעו  שלא בישיבה,

בלבד. חובה' ידי

.ומודיעם חוזר ולכן בהמטרה, טועים יש

החיים עץ קנאקונטרס

     ,     
             ,

.

דר  שנתבאר ובאשר כמו  התורה, פנימיות לימוד  היא  לזה המביאה החיים ך
נכון  זמן דא"ח ילמוד ואחד  אחד  כל אשר ועיקר  יסוד שמנו לזאת  לעיל ,
צריך  כן אשר הנגלית, התורה עסק על  ייתנו זמן שיותר היות ועם ביום,

כנ "ל כא)להיות ובלימוד (פרק בגפ"ת  הרבה שילמדו  משגיחים אנו זה ועל 
לקמן שיתבאר  בדא "ח,הנרצה הלימוד הוא הדבר ויסוד  עיקר  מקום מכל 

שנתבאר  וכמו  כו', ה' ואהבת ה' יראת  אל יבואו  כך ומתוך  ה' את שידעו
באורך. לעיל 

 "        :"   "
  ,   "  (טו פרק  סוף לעיל, .(וראה

 :", ,(")    ,      .
.        ,  

דא "ח  ביום שעות  מארבע פחות לא ילמוד ואחד  אחד  שכל זה על והגבלנו 
שכתוב  מה ועיין ביום. בתורה שעוסקים מהשעות  שליש ערך (שזה

ג)בליקוטי־תורה ה, שמעתי (ויקרא וכן ה. פרק תשבית" ד"ולא בהביאור 
שליש  ללמוד צריכים בחול אשר  זי"ע, נ"ע זצוקלה"ה אאמו"ר  מכ"ק מפורש

נגלה): שלישים ושני חסידות 

:"  "      ,"  
    .("־ ")(יג עמ ' מהר"ש, כ"ק "(אג"ק  :

    ' .     
."  

דא"ח . לימוד  להנחיל מנת על תומכי־תמימים: ייסוד 
זה. ללימוד ביום שעות ארבע  של זמן קביעת

אגודתנו ויראה.מטרת באהבה פנימי בהרגש בתורה עסק 
על לזה (בימות־ הדרך  יום בכל  קבוע זמן דא"ח, לימוד ידי

בנגלה). שלישים ב' בדא"ח, שליש החול
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כג 
יסוד  מטרת  את  ידעו אגודתנו  נתייסדה אתם אשר  הראשונים הבחורים והנה
לעסוק  חפצה בנפש עליהם וקיבלו וקיימו בזה, וחפצו בחרו המה וגם אגודתנו ,

הטוב ובלימוד הנ "ל זמן כפי וגם בדא "ח והצליחו. פרי עשו לא ־ל  ותודה
הכוונה  אל  ומתאימים הזה בדרך  הולכים מהבחורים רבים לא־ל תודה עתה

לא־ל. תודה ועולים, והולכים האמיתית

האמיתית. הכוונה מהם נתעלם הזמן במשך  אשר רבים כן גם יש אמנם
אשר  חדשים בחורים הזמן במשך  ובאו  נקבצו  אשר  בסיבת הדבר בא וביותר 
החסידות  מעסק אבל ח"ו, הפכיים אינם כי ואם החסידות. מעסק כלל  ידעו  לא
בבית  הופיע זר  רוח זה ועל־ידי הנגלה, לימוד  בשביל רק ובאו  יודעים אינם
החסידות  ולימוד  הנגלה, בלימוד רק הוא  הכוונה עיקר אשר  לאמר ֹהמדרש
לימוד  הוא בנפשם העיקר אשר בעצמם נוהגים המה וכן ח"ו, כטפל  הוא
אשר  מובן וממילא לבד . חובה ידי לצאת  בכדי רק לומדים וחסידות  הנגלה,
התורה  בעסק הרצויה הכוונה כפי וכלל כלל אינם תורתם ולימוד המה

הרוחני. ומדרגתם במצבם עצמן ובמציאות 

כלל  כוונתנו, מטרת  היא זאת  לא אשר  הזאת  בפעם להודיעם הנני ולזאת 
החסידות, לימוד בשביל הוא אגודתנו התייסדות כוונת תכלית  אם כי לא.
המה  ויהיו הנגלית , התורה בלימוד יחיו דווקא  ובזה חיינו, עיקר הוא באשר 

התורה: נותן ה' לפני רצויים שלהם התורה ועסק

חדשים  בחורים ולעורר להודיע  כדי נכתב הקונטרס 
'לצאת  כדי בה ועסקו  החסידות  מעסק ידעו  שלא בישיבה,

בלבד. חובה' ידי

.ומודיעם חוזר ולכן בהמטרה, טועים יש

כג
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כד 
כל  להשלים נדר  בלי עלינו קיבלנו אנחנו אשר הרואות  עיניכם והנה
לבבכם  יהיה למען בזה, משתדלים אנחנו נפשנו  ובחפץ ובאוות  מחסורכם
מודעה  תנאי מקיים שאינו מי אמנם הוי'. ועבודת  התורה לעסק פנויה ודעתכם
מאיתנו נהנה הוא  אשר יודע להווי יום, בכל  שעות ד ' דא"ח בלימוד  הזאת 

כדין: שלא

דא"ח, לימוד היא הישיבה ייסוד ומטרת מאחר
מהישיבה. כדין שלא נהנה מקיימה שאינו  שמי הרי

כדין.מי שלא נהנה הסדר מקיים שאינו
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כד 
כל  להשלים נדר  בלי עלינו קיבלנו אנחנו אשר הרואות  עיניכם והנה
לבבכם  יהיה למען בזה, משתדלים אנחנו נפשנו  ובחפץ ובאוות  מחסורכם
מודעה  תנאי מקיים שאינו מי אמנם הוי'. ועבודת  התורה לעסק פנויה ודעתכם
מאיתנו נהנה הוא  אשר יודע להווי יום, בכל  שעות ד ' דא"ח בלימוד  הזאת 

כדין: שלא

דא"ח, לימוד היא הישיבה ייסוד ומטרת מאחר
מהישיבה. כדין שלא נהנה מקיימה שאינו  שמי הרי

כדין.מי שלא נהנה הסדר מקיים שאינו

כד
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כה 
זמן הקביעות הוא  דבר כל וקיום חיזוק אשר ובאשר  דא"ח בעסק ובפרט

ללמוד  נחוץ בהם אשר זמנים ויש הזה, ללימוד  דווקא המסוגלים זמנים יש
ביום, זמנים בשני דא"ח ללמוד טוב כלל  בדרך וגם דא"ח,

 "  ,        " "
.        ""       
        ,   "   

         (גופין זלמן הרב .(מפי

מאיר  שאז התפלה, קודם בבוקר  הוא דא "ח ללימוד  המסוגל הזמן הנה
דאברהם" ב"בקר הוא דיליה דאתערותא  העליון לובן מבחינת מלמעלה

בזוהר) ובכ"מ  א רג, בתורה־אור(זח"א שכתוב וכמו  ד), כג, "וישכם (בראשית  ד "ה
בבקר". לבן

       "    ,  
 , " .'            ,
          , 
, .  "             

"           "  
א) לב,  (נדרים       .      

  ,      , ־
  "         
            
     ־ ־      "

."'           ,   

        ,   "   ,
  .             , 

 " ,           
                . 
,           " :    ,  

"         (א־ב לב :(בראשית    . 
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כה 
זמן הקביעות הוא  דבר כל וקיום חיזוק אשר ובאשר  דא"ח בעסק ובפרט

ללמוד  נחוץ בהם אשר זמנים ויש הזה, ללימוד  דווקא המסוגלים זמנים יש
ביום, זמנים בשני דא"ח ללמוד טוב כלל  בדרך וגם דא"ח,

 "  ,        " "
.        ""       
        ,   "   

         (גופין זלמן הרב .(מפי

מאיר  שאז התפלה, קודם בבוקר  הוא דא "ח ללימוד  המסוגל הזמן הנה
דאברהם" ב"בקר הוא דיליה דאתערותא  העליון לובן מבחינת מלמעלה

בזוהר) ובכ"מ  א רג, בתורה־אור(זח"א שכתוב וכמו  ד), כג, "וישכם (בראשית  ד "ה
בבקר". לבן

       "    ,  
 , " .'            ,
          , 
, .  "             

"           "  
א) לב,  (נדרים       .      

  ,      , ־
  "         
            
     ־ ־      "

."'           ,   

        ,   "   ,
  .             , 

 " ,           
                . 
,           " :    ,  

"         (א־ב לב :(בראשית    . 

כה
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ומחצה  שביעית בשעה והיינו  שעות , ב' הפחות  לכל  ילמדו  הזה ובזמן
הזאל  אל  כולם הקוואטירען[=אולם ]יתאספו על ילמדו (ולא [=אכסניה]הגדול 

הנגלה) לימוד  אל  כמו הגדול  בהזאל  כולם יבואו אם כי אחרים במקומות או
רצופות  שעות ב' וילמדו טיי, שתיית ואחר שמע וקריאת תפילין הנחת  אחרי
טוב  יותר שביעית  בשעה שיתחילו באפשר ואם ומחצה. תשיעית  שעה עד

יתאחר. שלא  התפילה, זמן מצד

בחורים  שישה או מחמישה אגודה כל אגודות, ייעשו עצמם בפני הלומדים
אלא ישמעו, והשאר  יאמר  שאחד כוונתי ואין אחד . עניין ילמדו אשר  יותר, או
אגודה  כל  אלא שונים עניינים ואחד אחד כל  ילמדו שלא  רק ילמדו , שכולם
או ילמדו הלימוד וגוף העניין, בהבנת רעהו  אל  איש וידברו אחד עניין תלמוד
שלא בכדי מיוחד  שולחן על  תלמוד  האגודה וכל  שניים, שניים או יחד  כולם
ללמוד  שיוכלו  מרווח מקום יהיה האחת  האגודה לבעלי וגם העניינים, יתבלבלו

זה. את  זה יבלבלו ולא שניים שניים

'     '  " : (לו נ (ירמיהו   ? 
        [בדד=]    ,

"     ... (א י,  (מכות  , , .
      ,       
          .        
     ,      ,  
           

. 

אחת  בפעם כי הדרוש, כפי שתיים או  פעם עליו יחזרו  שלומדים דרוש וכל 
יכולים  השלישית  או השנייה בפעם אם כי לאמיתתו  העניין את  לידע אפשר אי

אותו , וידעו אצלם העניין יוקלט  זה על־ידי וגם העניין, אמיתית  על לבוא 

 (יז (פרק    ,     
  ,          
       .     
         ,   .   
              ,  

.           ,  

החיים עץ קנהקונטרס
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 ,ג)            ,
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ומחצה  שביעית בשעה והיינו  שעות , ב' הפחות  לכל  ילמדו  הזה ובזמן
הזאל  אל  כולם הקוואטירען[=אולם ]יתאספו על ילמדו (ולא [=אכסניה]הגדול 

הנגלה) לימוד  אל  כמו הגדול  בהזאל  כולם יבואו אם כי אחרים במקומות או
רצופות  שעות ב' וילמדו טיי, שתיית ואחר שמע וקריאת תפילין הנחת  אחרי
טוב  יותר שביעית  בשעה שיתחילו באפשר ואם ומחצה. תשיעית  שעה עד

יתאחר. שלא  התפילה, זמן מצד

בחורים  שישה או מחמישה אגודה כל אגודות, ייעשו עצמם בפני הלומדים
אלא ישמעו, והשאר  יאמר  שאחד כוונתי ואין אחד . עניין ילמדו אשר  יותר, או
אגודה  כל  אלא שונים עניינים ואחד אחד כל  ילמדו שלא  רק ילמדו , שכולם
או ילמדו הלימוד וגוף העניין, בהבנת רעהו  אל  איש וידברו אחד עניין תלמוד
שלא בכדי מיוחד  שולחן על  תלמוד  האגודה וכל  שניים, שניים או יחד  כולם
ללמוד  שיוכלו  מרווח מקום יהיה האחת  האגודה לבעלי וגם העניינים, יתבלבלו

זה. את  זה יבלבלו ולא שניים שניים

'     '  " : (לו נ (ירמיהו   ? 
        [בדד=]    ,

"     ... (א י,  (מכות  , , .
      ,       
          .        
     ,      ,  
           

. 

אחת  בפעם כי הדרוש, כפי שתיים או  פעם עליו יחזרו  שלומדים דרוש וכל 
יכולים  השלישית  או השנייה בפעם אם כי לאמיתתו  העניין את  לידע אפשר אי

אותו , וידעו אצלם העניין יוקלט  זה על־ידי וגם העניין, אמיתית  על לבוא 

 (יז (פרק    ,     
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.  '        

עד  לישב שאי־אפשר  ואותן י"א, שעה עד  ט' שעה מקודם בערך  וילמדו 
באופן  ט' שעה קודם ללמוד יתחילו  לישן, י"א שעה קודם והולכים י"א שעה
שי' הרז"ו  המשגיח השגחת על ־פי יהיה וזה דא"ח. רצופות שעות ב' שילמדו
יתחילו ומתי כך  כל  לישב יכולים אינם מהבחורים איזה הוא שיסדר וכפי
ואופן  המשגיח, שיסדר כפי שיקיימו ישגיח שי' והרי"ק הדא"ח, בלימוד 
לימוד  לבד זה וכל  הבוקר . בלמוד לעיל שנתבאר  כמו יהיה בלילה הלימוד 
כפי  ייענשו  דא"ח בעסק יתרשלו אשר ואותן למעריב, מנחה שבין התניא 
יגורש  דא "ח ללימוד עצמו  את נותן שאינו  שנראה ומי התרשלותם. מידת

מאגודתנו . לגמרי
כי  דא "ח, התפלה שקודם העת כל ילמדו  בהשכמה בבוקר העומדים ואותן

התפילה  קודם כלל  דא "ח,6בדרך  לימוד  אם כי אחר לימוד להיות צריך  אין
בלימוד  למעט בידם הרשות זה ונגד  הנגלה. ללימוד  מספיקות  היום ושעות
צריכים  דא"ח מקצת  אבל הנ"ל ), זמן שיעור  שיתאים (באופן בלילה הדא"ח

לדא "ח. צריך הזה הזמן כי בלילה, ללמוד
 "         "  :
             ,
,            .  
  ( )              

.( )  

דא "ח, עסק על כולו  יהיה קדוש קודש השבת  ויום
   "  " " (184 " (עמ ' : 

        ."     '   ־
"          תורת ־מנחם (וראה

(286 עמ' .ח"ז

.6               
            ["  " ]
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הרשב"ץ  מהמשפיעים בצלאל]1והשומעים שמואל והר "מ[=ר' מיכאל]2שי' [=ר'

יחזרו כך ואחר  שלומדים, מה היטב וישמעו  דווקא, הספר מתוך  ישמעו  שי'
את  היטב ויחזרו פחות, לא ביחד , שניים ויחזרו ששמעו  מה עצמם בפני
והנערים  מהמשפיע, ישאלו  יבינו לא  או  יזכרו שלא ומה ששמעו  הדברים

הר"מ עמהם ילמוד  בדא"ח עדיין יודעים אינם אשר משה]המתחילים [ר'

יחזרו3מזעמבין  המה וגם שיבינו , עד היטב הדברים את  ויבינם להם ויסבור שי'
שניים. שניים עצמם בפני כך אחר

      ''        
     ,       .   

.    

ז"ס  הרי"ק את  ממנה זעליקסאן]4והנני קאפיל יעקב זמן [=ר' על להשגיח שי'
שביעית  בשעה הזאל אל לבוא  הרי"ק ומחויב החסידות, לימוד  אל  בואם
בפנקס  יורשם בזמנו יבוא שלא  ומי הלימוד. אל  כולם באו  אם ויראה ומחצה

הרז"ו המשגיח את  מבקש אני האתרוגים במסחר  יהיה שהרי"ק [הרב 5(ובזמן

וואלף] זאב ישגיח ר' לעיל שכתוב באופן לומדים ואם זה). על  ישגיח שהוא  שי'
זה. על  ישגיח הרי"ק וגם מזעמבין, הר"מ זה על 

."       ,        

דא "ח, ללמוד  צריכים בלילה כי בלילה, יהיה הב' זמן והקביעות 

      ,        ,
            '     
     .         "   

(תשלז עמ' ח"ב, תער"ב :(המשך

      ,    ,     

.1              
["  " ]

.2              
["  " ]

.3             
         ["  " ]

.4                
  ["  " ]

.5     -           
 ["  " ]
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עד  לישב שאי־אפשר  ואותן י"א, שעה עד  ט' שעה מקודם בערך  וילמדו 
באופן  ט' שעה קודם ללמוד יתחילו  לישן, י"א שעה קודם והולכים י"א שעה
שי' הרז"ו  המשגיח השגחת על ־פי יהיה וזה דא"ח. רצופות שעות ב' שילמדו
יתחילו ומתי כך  כל  לישב יכולים אינם מהבחורים איזה הוא שיסדר וכפי
ואופן  המשגיח, שיסדר כפי שיקיימו ישגיח שי' והרי"ק הדא"ח, בלימוד 
לימוד  לבד זה וכל  הבוקר . בלמוד לעיל שנתבאר  כמו יהיה בלילה הלימוד 
כפי  ייענשו  דא"ח בעסק יתרשלו אשר ואותן למעריב, מנחה שבין התניא 
יגורש  דא "ח ללימוד עצמו  את נותן שאינו  שנראה ומי התרשלותם. מידת

מאגודתנו . לגמרי
כי  דא "ח, התפלה שקודם העת כל ילמדו  בהשכמה בבוקר העומדים ואותן

התפילה  קודם כלל  דא "ח,6בדרך  לימוד  אם כי אחר לימוד להיות צריך  אין
בלימוד  למעט בידם הרשות זה ונגד  הנגלה. ללימוד  מספיקות  היום ושעות
צריכים  דא"ח מקצת  אבל הנ"ל ), זמן שיעור  שיתאים (באופן בלילה הדא"ח

לדא "ח. צריך הזה הזמן כי בלילה, ללמוד
 "         "  :
             ,
,            .  
  ( )              

.( )  

דא "ח, עסק על כולו  יהיה קדוש קודש השבת  ויום
   "  " " (184 " (עמ ' : 

        ."     '   ־
"          תורת ־מנחם (וראה

(286 עמ' .ח"ז

.6               
            ["  " ]
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בזוגות  הלימוד סדר ובלילה. בבוקר דא"ח  לימוד זמן קביעות
בלבד. בדא"ח  ולעסוק הזמן לשמור יש קודש בשבת ובחבורות.

 נחוץ זמן התפילה. קודם בבוקר דא"ח ללימוד מסוגל  זמן
זה השבתללימוד  יום ואופנו. הלימוד זמני ויפרט בלילה.

קודש. בשבת  הזמן שמירת לדא"ח. כולו קודש

החיים עץ קנטקונטרס

בתורה  בו  לעסוק קודש השבת ביום הזמן מאוד  לשמור צריכים כלל  ובדרך 
וביותר  בזה להיזהר  צריכים החול  בימות גם אשר  הבאי, לדברי ח"ו  לפנות  ולא 
מטובו ולהתענג  לשבוע לישראל וניתן אלקינו  לד ' היום קדוש כי קודש, בשבת
מצאנו ולא  וכלל , כלל מרוצה בלתי הוא  קודש השבת  ביום והטיול יתברך.

מכ  מעט יותר לישן רק הזה ביום ושתייה,שהותר באכילה לענגו  וכן יום, ל 

    "   (ה רצ : :(או"ח 

 ,        ־   
  ,          
     .       
              
 .     ,     , 
           
    ,       ,     
             

" ' "    ,   (ט כ .(שמות

ו"אימת  שבת לכבוד שזה שירגיש והיינו  שבת, לכבוד  שיהיה בתנאי אבל 
עליו " ב)שבת ה: דמאי (וכידוע (תוספתא עליו  דשבת הכללי הביטול היינו

ובפרט7דשבת  למעלה, עולה והכול כן גם העולמות  חיצוניות עליית הוא
דשבת  וסעודות דשבת דתפילות וידוע כו ', נפשו  מתעלה דשבת תפילה על־ידי

לזה) זה המה עוון שייכים הוא  ח"ו  הבאי בדברי בשבת הזמן לבטל אבל 
לא מטיילים העולם כל  שאז קודש בשבת  הטיול בעניין ובפרט ר "ל , גדול 

מזה: ירחק נפשו ושומר ח"ו מרע יינקה

: ,          
"    " ,     (א (ה:  ;

"     " :(ב (ה:     : .
    ''    ,      
  " ,             , 

"     (מעשר תרומת  ד"ה ב עה, חולין .(תוספות 

           " "
        ,    
    ,         .  
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בזוגות  הלימוד סדר ובלילה. בבוקר דא"ח  לימוד זמן קביעות
בלבד. בדא"ח  ולעסוק הזמן לשמור יש קודש בשבת ובחבורות.

 נחוץ זמן התפילה. קודם בבוקר דא"ח ללימוד מסוגל  זמן
זה השבתללימוד  יום ואופנו. הלימוד זמני ויפרט בלילה.

קודש. בשבת  הזמן שמירת לדא"ח. כולו קודש
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כו
בשל "ה הנה לאלקה. מילין א עוד קפא, המדרש)1(דף  בשם שמעוני הביא  (ילקוט 

תתעח) הלאתהלים , זה: על והקשה כו', תורה מפר זה הרי לתורה עתים דקובע
כו ' נשאל האדם שעליה הראשונה המעלה היא  לתורה עתים א)קביעת  לא, (שבת

  ,             
 ,   .     ־         

?    

דברכות ט  פרק ה)(בירושלמי זה (הלכה הרי עתים תורה "העושה איתא 
ברית] דסנהדרין[מפר בגמרא שאמרו  זה על שהכוונה ונראה כו '. ב)" "זה (צט,

כו '). לפרקים" תורה הלומד 

  ,"   "        ,"   "  
.          

הזמן  בקביעות  שמדקדק היינו לתורה עתים בהקובע שהכוונה לומר  ויש
במשנה  שאמרו דרך ועל  כמשא . עליו  שהדבר  מפני והיינו  זה, על יוסיף שלא

ד)דברכות  שתפילתו(ד: "כל  זה על אמר  ובגמרא קבע", תפילתו  "העושה
כמשוי" עליו  ב)דומה כט, אינה (ברכות  עליו  כמשא  דכשהיא  דבתפילה דכשם ,

תפילה זו  ואין ותחנונים פנימה,רחמים והרגש הלב כוונת עניינה שכל 
שהיא מאחר בתורה, הוא כן כמו לגמרי; מזה ההיפוך  היא הרי כמשוי וכשהיא
פועל  אינו כמשא היא  אם דא "ח בלימוד  ובפרט  תורה, זו  אין כמשא  עליו

כנ "ל. שבה אלקי ההרגש הוא  עניינה שכל מפני מאומה

"קובע     ,   ,"   קבע  .
       "     "    
 , .           
    ?    ,     
              , 
            ?  
         ,    

.1           ["  " ]
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כו
בשל "ה הנה לאלקה. מילין א עוד קפא, המדרש)1(דף  בשם שמעוני הביא  (ילקוט 

תתעח) הלאתהלים , זה: על והקשה כו', תורה מפר זה הרי לתורה עתים דקובע
כו ' נשאל האדם שעליה הראשונה המעלה היא  לתורה עתים א)קביעת  לא, (שבת

  ,             
 ,   .     ־         

?    

דברכות ט  פרק ה)(בירושלמי זה (הלכה הרי עתים תורה "העושה איתא 
ברית] דסנהדרין[מפר בגמרא שאמרו  זה על שהכוונה ונראה כו '. ב)" "זה (צט,

כו '). לפרקים" תורה הלומד 

  ,"   "        ,"   "  
.          

הזמן  בקביעות  שמדקדק היינו לתורה עתים בהקובע שהכוונה לומר  ויש
במשנה  שאמרו דרך ועל  כמשא . עליו  שהדבר  מפני והיינו  זה, על יוסיף שלא

ד)דברכות  שתפילתו(ד: "כל  זה על אמר  ובגמרא קבע", תפילתו  "העושה
כמשוי" עליו  ב)דומה כט, אינה (ברכות  עליו  כמשא  דכשהיא  דבתפילה דכשם ,

תפילה זו  ואין ותחנונים פנימה,רחמים והרגש הלב כוונת עניינה שכל 
שהיא מאחר בתורה, הוא כן כמו לגמרי; מזה ההיפוך  היא הרי כמשוי וכשהיא
פועל  אינו כמשא היא  אם דא "ח בלימוד  ובפרט  תורה, זו  אין כמשא  עליו

כנ "ל. שבה אלקי ההרגש הוא  עניינה שכל מפני מאומה

"קובע     ,   ,"   קבע  .
       "     "    
 , .           
    ?    ,     
              , 
            ?  
         ,    

.1           ["  " ]
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כז
לעיל  הנזכר  הזר  הרוח כג)והנה היינו(פרק אפלה, וילד  הרה הזה הרוח

גדולי  אשר  כלל, נרצה שאינו כזה לימוד אופן המדרש בבית  מקום שמצא
המיאוס  בתכלית  הזה הלימוד אופן את  והרחיקו מאסו  והאחרונים הראשונים
בם. ייכשלו שלא  בנפשותם מזה נזהרים כדבעי תורה הלומדים וכל  והריחוק,

   ''   "    
         .    

     ,    .    

ידיעה  שלומד הדבר את  לידע יהיה לימודו  תכלית  אשר הוא הנרצה הלימוד 
כי  בניינים ולבנות  חידושים לחדש להשתדל  ולא  מקומה, על ומאושרה טובה
מהוגנים  שאינם מהלומדים איזה יעשו (וכאשר שלומד  הדבר את  לידע אם
ולהיות  חידושים לחדש הוא רצונם תכלית אשר ימצאו  בנפשם חשבון
שטותיו , השפעת  את  למקבל ההלכה את  (ועושה שלומדים בהעניין משפיעים
אבל  בלימוד , גדולה ותשוקה חשק להם ויש ישמרנו), ה' לו, ואבוי אוי
ואם  הלימוד, אל  ניגשים  המה זו  ובתשוקה דווקא, לחדש באופן הוא תשוקתם
פנים: משתי ובאחת  הזה. מהלימוד  תשוקתו מתבטל  דבר לחדש ימצאו לא
תשוקתו או  דבר , לחדש שם ימצא  אולי אחר , עניין היינו אחר, לימוד  ייקח או
האוזן  תוכל  לא  אשר  ממש שטותים ולחדש לדבר ויוצאת  בוקעת הטמאה
(וסוף  בה משפיע שיהיה ולא שלומד ההלכה מן מקבל הוא ויהיה לשמוע),
את  שידע לאחר  דווקא  אבל אמיתיים, חידושים בה שיחדש לבוא , הכבוד 

לאמיתתה): ההלכה

   ,           
 . "        ,   
.          ,   
          ,  

.       ,  

  ־          
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         :      
                ,
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     .       " "  
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.      

אשר  וידע כך , כל  בהזמן ידקדק לא  ואז וחשק ברצון ללמוד צריך אם כי
ימצא זמן במיעוט גם אשר הנגלה בלימוד מרוויח הוא דא"ח שלומד בהזמן

זמן, בריבוי מזולתו יותר  הרבה

    "       ,
        ,    

(טו פרק  (לעיל,    "        .
(ב לב,  (ברכות      ,   

      "        
    " :   ,"

   ."(א ה:  (ברכות    " : 
  "  (ה־ו ד: הזקן לאדמו"ר ת"ת הל' .(וראה

מבלימוד  בעצמו  לפעול  יותר הרבה בנקל בדא "ח וחיות  בחשק (והלימוד 
שלומד  בהעניין התקשרות במעט גם הנה אלקי, עניין לומד  הוא באשר הנגלה,
בנקל  לכן יג , פרק כנ"ל  בעצם החיים עץ בחינת  שהיא  לפי וגם חיות. בו ימצא
הלב  כוונת  מעורר שהקול  ודיבור , בקול ללמוד  וצריכים חיות . בזה למצוא
בהזמן  כך  כל  מדקדק שאינו מי הבחינה: היא וזאת  בהלימוד). חיות  ומוסיף

החיים: באור נפשו  להאיר  עליו ותפעול הדא"ח לימוד עליו שחביב הוא

בעיניו יהיה ולא בדא"ח  הלימוד  זמן בקביעות ידקדק לא
נפשו. להאיר ויפעל זה לימוד  עליו  שחביב  סימן  והוא כמשוי,

בנקל) בהזמן ידקדק  ולא כמשוי הלמוד יהיה שלא יזהיר
בקול ). להיות  וצריך  דא"ח. בלימוד חיות  בעצמו לפעול
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כז
לעיל  הנזכר  הזר  הרוח כג)והנה היינו(פרק אפלה, וילד  הרה הזה הרוח

גדולי  אשר  כלל, נרצה שאינו כזה לימוד אופן המדרש בבית  מקום שמצא
המיאוס  בתכלית  הזה הלימוד אופן את  והרחיקו מאסו  והאחרונים הראשונים
בם. ייכשלו שלא  בנפשותם מזה נזהרים כדבעי תורה הלומדים וכל  והריחוק,

   ''   "    
         .    

     ,    .    

ידיעה  שלומד הדבר את  לידע יהיה לימודו  תכלית  אשר הוא הנרצה הלימוד 
כי  בניינים ולבנות  חידושים לחדש להשתדל  ולא  מקומה, על ומאושרה טובה
מהוגנים  שאינם מהלומדים איזה יעשו (וכאשר שלומד  הדבר את  לידע אם
ולהיות  חידושים לחדש הוא רצונם תכלית אשר ימצאו  בנפשם חשבון
שטותיו , השפעת  את  למקבל ההלכה את  (ועושה שלומדים בהעניין משפיעים
אבל  בלימוד , גדולה ותשוקה חשק להם ויש ישמרנו), ה' לו, ואבוי אוי
ואם  הלימוד, אל  ניגשים  המה זו  ובתשוקה דווקא, לחדש באופן הוא תשוקתם
פנים: משתי ובאחת  הזה. מהלימוד  תשוקתו מתבטל  דבר לחדש ימצאו לא
תשוקתו או  דבר , לחדש שם ימצא  אולי אחר , עניין היינו אחר, לימוד  ייקח או
האוזן  תוכל  לא  אשר  ממש שטותים ולחדש לדבר ויוצאת  בוקעת הטמאה
(וסוף  בה משפיע שיהיה ולא שלומד ההלכה מן מקבל הוא ויהיה לשמוע),
את  שידע לאחר  דווקא  אבל אמיתיים, חידושים בה שיחדש לבוא , הכבוד 

לאמיתתה): ההלכה

   ,           
 . "        ,   
.          ,   
          ,  
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  ־          
             ,    
         :      
                ,

כז
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כח 
לידע  רש"י, פירוש על ־פי ההלכה את  לידע היא  פשוט  על ־פי הידיעה והנה

עצמו . את  יטעה ולא  הפשט , את

,            
   .           
      ."    "      
   , ־          ,  
     , ,־       
                
    .    ,     
       ,    ,  
.                 

ואחד, אחד  כל של וסברא  טעם ידע אחד  בעניין אמוראים או  תנאים ובדעות 
הייתה  מה היטב לידע צריכים ופירוקים בקושיות  דגמרא  וטריא  ובשקלא 
על ־ידי  עתה נתחדש ומה לו  הוקשה זה שמשום בההלכה תחילה סברתו 
המקשן  סברת מקיים או לגמרי המקשן סברת מבטל התירוץ ואם התירוץ,
דבר  לו שמחדש או קושיה שאינה לו שמראה אם קושייתו , שמסיר אלא 
הוא איך  לידע צריך כן ואם קושייתו. סרה שבזה יותר ומבארה בההלכה
וקישור  סדר לשמור צריכים כלל ובדרך התירוץ. לאחר ההלכה כוונת 
ובפרט הקושיות , על ־ידי העניין משתנה ולפעמים והתירוצים, הקושיות
בזה  הסדר  מאוד לשמור צריכים דפליגי אמוראי או  תנאי לתרי כשמקשין
ובטעמיהם. ובסברתם ואחד  אחד לכל  הדין בעצם מהפירוקים והמתחדש
לפי  המשנה וכוונת פשט הוא  איך  לידע המשנה בדין דגמרא וטריא  והשקלא 
כל  הסוגיא  פרטי כל שידע הוא והכלל  בזה. שנתחדש ומה דגמרא האוקימתא 
ברורה  תהיה עצמה בפני סברא  כל היינו  אצלו, ברורה שתהיה סברא  וכל  דעה

יבוא . מקומו על אחד שכל  אצלו מסודרים יהיו  וכולם

בפ"ע  עליה יחזור בפנים הסוגיא  את שגמר  איבערריי 1ואחר דען (הנקרא
עוד] ולדבר מסקנת [=לשוב הוא  ואיך שתירצו ומה עליה שהקשו  ומה דעה כל  (

.      . ־ = "  :" .1
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              ,   . 
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הנגלה  ללימוד כטפל הדא"ח לימוד  את הרואה הזרה הרוח
נרצה שאינו ללימוד  משתוקק הובילה הלומד כאשר כלל,

ולדעת. לקבל במקום ולחדש להשפיע 

להשתדל ולא העניין, את לידע הלימוד  תכלית אשר יבאר
חידושים. לחדש
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כח 
לידע  רש"י, פירוש על ־פי ההלכה את  לידע היא  פשוט  על ־פי הידיעה והנה

עצמו . את  יטעה ולא  הפשט , את

,            
   .           
      ."    "      
   , ־          ,  
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    .    ,     
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ואחד, אחד  כל של וסברא  טעם ידע אחד  בעניין אמוראים או  תנאים ובדעות 
הייתה  מה היטב לידע צריכים ופירוקים בקושיות  דגמרא  וטריא  ובשקלא 
על ־ידי  עתה נתחדש ומה לו  הוקשה זה שמשום בההלכה תחילה סברתו 
המקשן  סברת מקיים או לגמרי המקשן סברת מבטל התירוץ ואם התירוץ,
דבר  לו שמחדש או קושיה שאינה לו שמראה אם קושייתו , שמסיר אלא 
הוא איך  לידע צריך כן ואם קושייתו. סרה שבזה יותר ומבארה בההלכה
וקישור  סדר לשמור צריכים כלל ובדרך התירוץ. לאחר ההלכה כוונת 
ובפרט הקושיות , על ־ידי העניין משתנה ולפעמים והתירוצים, הקושיות
בזה  הסדר  מאוד לשמור צריכים דפליגי אמוראי או  תנאי לתרי כשמקשין
ובטעמיהם. ובסברתם ואחד  אחד לכל  הדין בעצם מהפירוקים והמתחדש
לפי  המשנה וכוונת פשט הוא  איך  לידע המשנה בדין דגמרא וטריא  והשקלא 
כל  הסוגיא  פרטי כל שידע הוא והכלל  בזה. שנתחדש ומה דגמרא האוקימתא 
ברורה  תהיה עצמה בפני סברא  כל היינו  אצלו, ברורה שתהיה סברא  וכל  דעה

יבוא . מקומו על אחד שכל  אצלו מסודרים יהיו  וכולם

בפ"ע  עליה יחזור בפנים הסוגיא  את שגמר  איבערריי 1ואחר דען (הנקרא
עוד] ולדבר מסקנת [=לשוב הוא  ואיך שתירצו ומה עליה שהקשו  ומה דעה כל  (

.      . ־ = "  :" .1

כח



קונטרס עץ החיים החיים202 עץ קסז קונטרס

כט 
לדקדק  וכמו  יותר, בעומק ללמוד יכול רחבה ודעתו  וחזק טוב ששכלו ומי
ייתור  אפילו או לשון ייתור לכאורה שנראה ומה הלשון, בעצם המשנה בלשון
בעומק  עצמו את ליגע זה בכל  וכשיעיין המשנה. דברי ובסדר אחת , תיבה
מזה  להוציא יכול וגם המשנה, כוונת בבירור חידושים כמה בזה ימצא  שכלו

דינים. כמה

      ,           
           ,    
       .       
,              
.            

דרכו לעוות  יכול  בזה כי האמת , בדרך שיהיה מאוד  ולהיזהר  להישמר  אמנם
שנהפכה  לו ו "נוח ח"ו , לימודו כל  בזה יפסיד  אשר  עקלתון בדרך ולילך  ח"ו 

כו ' פניו]" [על א)שלייתו  ה: רבתי גדולה,(כלה יגיעה ודרוש שיתבאר. וכמו ,
את  שירצה כולם ועל טובה, והתקשרות ישר ושכל בשר  ויגיעת  נפש יגיעת 
מי  אשר  התורה עיון שזהו לפי הוא  כזה באופן לימודו  ותכלית דווקא , האמת
ח"ו ירצה לא  אבל מגעת , שכלו שיד  כפי ללמוד צריך  טוב בשכל  ה' שחננו 
וכל  האמת את  וירצה כנ"ל , לעיין אם כי לעיל שנתבאר כמו חידושים לחדש

היטב. בשכלו  ישקול  דבר

          ־ 
  ,           
.           
   ,            
           ;         
 .            
          ,   

.       

קיצור  שהוא  לפי דווקא , במשנה הזה הלימוד אופן שייך  ביותר  דעתי ולפי
שבעל־פה  בתורה להם שהיה הפלפול אריכות  לאחר  והיינו  האריכות , שאחר 
דברי  שקיצורי המשנה, בדברי וכללם האריכות כל הקדוש רבנו  העמיד 

החיים עץ קונטרס קסו

פעמים  כמה בעל־פה לחזור  עליו  יכבד  ולא  במוחו, היטב זה כל ויקלוט הדבר .
היטב. הדבר אצלו שיוקלט עד  הנ"ל  באופן

פירוש  על־פי שהסוגיא ולאחר הסוגיא, על התוספות  את ילמוד כך ואחר
התוספות  אם יראה במוחו  היטב ונקלטה אצלו ומסודרת  מבוררת רש"י
רק  רש"י, שיטת  על־פי כן גם והוא  העניין, יותר מבארים רק בפירושם
שיוצא עד  ותירוצם קושייתם הוא  ובזה בזה, פרטים מפרטים או שמבארים
לו שנתחדש מה לידע וצריך  לפרט, שרצונם הדברים פרטי או הדבר  בירור
להו ניחא שלא מה ומבארים אחר , בעניין מפרשים ולפעמים פירושם. על־ידי
הפירושים  חילוק נוגע ולפעמים הם. שיטתם לפי ומפרשים רש "י שיטת לפי
אצלו מבוררת  שהסוגיא  ולאחר  ממנה, אחד בפרט  רק ולפעמים הסוגיא, בכל
וידע  והפירושים, השיטות בחילוקי יתבלבל  ולא הדבר  את לידע לו יקשה לא

וכך. כך  התוספות  פירוש ולפי וכך כך  הסוגיא רש"י פירוש דלפי

ויש  בש"ס. אחרים ממקומות התוספות  שמקשים הדבר ושכיח ומצוי
קושייתם. היטב לידע בכדי ממנה שמקשים הגמרא לעיין שנחוץ לפעמים
אם  שכן וכל במקומה בהסוגיא הן בהעניין, התוספות  מפלפלים וכאשר
זיך ) טראגען (צו  שכלו  ולקשר גדולה מתינות  לזה נחוץ אחרים, ◌ָממקומות 
שמקשים  מה כך ואחר  הדבר , להבין שלהם הסברא  עצם היינו  כוונתם, לידע
ואחר  עצמה, זו  בסברא  יותר  לעומק או אחרת, סברא  לידי ובאים זו סברא על
ובקליטה  ומסודר מבורר שיהיה שלהם הפלפול כל בעל־פה כן גם לחזור כך

שלהם: מהפלפול  הזאת בהסוגיא שנתחדש מה וידע טובה

לבירור  המכוונת בדרך ותוספות רש"י גמרא, לימוד  אופן  מבאר
בדווקא. חידושים לבקש או עצמו  את להטעות מבלי הפשט 

.בגפ"ת הלימוד אופן יפרש
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כט 
לדקדק  וכמו  יותר, בעומק ללמוד יכול רחבה ודעתו  וחזק טוב ששכלו ומי
ייתור  אפילו או לשון ייתור לכאורה שנראה ומה הלשון, בעצם המשנה בלשון
בעומק  עצמו את ליגע זה בכל  וכשיעיין המשנה. דברי ובסדר אחת , תיבה
מזה  להוציא יכול וגם המשנה, כוונת בבירור חידושים כמה בזה ימצא  שכלו

דינים. כמה

      ,           
           ,    
       .       
,              
.            

דרכו לעוות  יכול  בזה כי האמת , בדרך שיהיה מאוד  ולהיזהר  להישמר  אמנם
שנהפכה  לו ו "נוח ח"ו , לימודו כל  בזה יפסיד  אשר  עקלתון בדרך ולילך  ח"ו 

כו ' פניו]" [על א)שלייתו  ה: רבתי גדולה,(כלה יגיעה ודרוש שיתבאר. וכמו ,
את  שירצה כולם ועל טובה, והתקשרות ישר ושכל בשר  ויגיעת  נפש יגיעת 
מי  אשר  התורה עיון שזהו לפי הוא  כזה באופן לימודו  ותכלית דווקא , האמת
ח"ו ירצה לא  אבל מגעת , שכלו שיד  כפי ללמוד צריך  טוב בשכל  ה' שחננו 
וכל  האמת את  וירצה כנ"ל , לעיין אם כי לעיל שנתבאר כמו חידושים לחדש

היטב. בשכלו  ישקול  דבר

          ־ 
  ,           
.           
   ,            
           ;         
 .            
          ,   

.       

קיצור  שהוא  לפי דווקא , במשנה הזה הלימוד אופן שייך  ביותר  דעתי ולפי
שבעל־פה  בתורה להם שהיה הפלפול אריכות  לאחר  והיינו  האריכות , שאחר 
דברי  שקיצורי המשנה, בדברי וכללם האריכות כל הקדוש רבנו  העמיד 

כט
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את  יספיק הרבה, לגעת יכולה שכלו  יד ואין רחבה דעתו שאין מי אך 
על־פי  בהידיעה כח פרק לעיל שנתבאר  ובאופן השטחית  בהידיעה עצמו
ולא הזמן יבלה רק כי להגיע יכול  שאינו דבר  על  עצמו  את  ייגע ולא פשט ,
לו שמראה ורב מורה על־ידי לא אם ח"ו), ומרומה מוטעה יהיה (או  ימצא

בזה, שיש העומק

"           
"    (ו ו: (אבות        ,

,         .    
.  ־          

התקשרות  על ־ידי עניין בכל  להעמיק צריך מגעת  שכלו שיד שיראה מי אבל 
חדשות  אצלו  ויתיילד עומק, בה וימצא המימרא בנושא ודעתו שכלו
ולפרטו שימצא העומק את להרחיב ויכול מקודם, חשב לא  אשר בהמימרא
ו "יכול" הטוב, בלימוד להיות  צריך כן אם כי יכול רק (ולא  ולבארו לפרטים
בכל  וכן בו ), העוסק מצד וכן הנושא מצד בדבר יכולת שיש לומר  רוצה
ובלתי  דבר , בכל ויעמיק יעיין ותירוצים ובהקושיות דגמרא וטריא  השקלא
קושיה  בזה אין השטחית ההבנה לפי אשר  דברים איזה לו  יקשה אשר  ספק
האוקימתא , בעצם או  התרצן בדעת  אם המקשן בדעת אם לו , יוקשה וכשיעיין
כנים, ודברים אמיתיים בדרכים הכל  אבל הדבר , לתרץ עצמו  את  וייגע
נושא בכללות  דעתו  יעמיק אצלו ומסודרה ברורה ותהיה הסוגיא כל וכשיגמור
המה, מתאימים הפרטים  כל  אם ויראה שכלו  בעיון הדבר וילבן ויברר  הסוגיא ,
ובפרט ופלפול , חידוד הרבה להיות יכול ובזה לחברו. ליבון נעשה פרט  כל  כי
שצריך  ומסיק", ו "מתון ומקשה" "חריף ויהיה שבגמרא, העמוקות  בההלכות

שניהם. להיות

  ,       , 
  ?             :  " : 

" ? ,        ,   ,יד (הוריות 

 א)     "  "   " .
        " "   ,
  "     .     
   ," "       

"         ,  .       
               "
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וכל  והלשון הטוב. והליבון הבירור  אחר  האריכות כל את נושאים המשנה
העניין. אמיתית כפי מאוד מכוונים התיבות

  ,   ־         , 
' '       ־    
    ־         .    

' '" :     .      ישעיהו) 
א)  ג     .      '   ,    

"       ,       : 
א) יד,  (חגיגה ,    "     .

   ,     , 
"  (החזקה ליד הרמב"ם  '"(הקדמת  "   

ב) יד, תמורה ראה קכו; קיט (תהלים         
            . 
    "          , 

"    (ב ג, "(פסחים          .
,         ,"  

.              

הרצוי  הלימוד  אופן אם אני מסופק המשנה, וביאור  בפירוש בגמרא , אמנם
אמנם  מאוד, מדוקדקים הדברים ודאי כי ואם בהתיבות , לדקדק הוא בהם
ולישב  ולתרץ להקשות  והפלפול , וטריא השקלא הוא  עניינה שכל  מאחר
לדקדק  צריכים ובוודאי בהעניין. העיון הוא  בה העסק עיקר  לזאת  הדברים,

הגמרא . בעיון העסק עיקר זה אין דעתי לפי אמנם והתיבות, בהלשון כן גם

  ."    "     ,   
           ־
       , .    

.          ,  

שלמד  לאחר דווקא  זהו והתיבות  בהלשון לדקדק שצריכים שאמרנו  (ומה
וידקדק  הלשון על  כשיחזור  אז שכלו, בעיון העניין וליבן ובירר  הסוגיא  כל
יתלה  שלא  הדעת  ושיקול יתרה זהירות  צריכים אז וגם טוב, ימצא בוודאי בזה
לעיין  הוא והעיקר  ח"ו ) אמת  שאינו  שכן וכל  מוכרח שאינו  בדבר  עצמו את 
הבנתה  אשר יחשוב לא פרטית  סברא  וכל מימרא  וכל  דבר . בכל  ולהעמיק

לעומק. ועומק עומק בה יש אם כי כולה, זהו השטחית 
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את  יספיק הרבה, לגעת יכולה שכלו  יד ואין רחבה דעתו שאין מי אך 
על־פי  בהידיעה כח פרק לעיל שנתבאר  ובאופן השטחית  בהידיעה עצמו
ולא הזמן יבלה רק כי להגיע יכול  שאינו דבר  על  עצמו  את  ייגע ולא פשט ,
לו שמראה ורב מורה על־ידי לא אם ח"ו), ומרומה מוטעה יהיה (או  ימצא

בזה, שיש העומק

"           
"    (ו ו: (אבות        ,

,         .    
.  ־          

התקשרות  על ־ידי עניין בכל  להעמיק צריך מגעת  שכלו שיד שיראה מי אבל 
חדשות  אצלו  ויתיילד עומק, בה וימצא המימרא בנושא ודעתו שכלו
ולפרטו שימצא העומק את להרחיב ויכול מקודם, חשב לא  אשר בהמימרא
ו "יכול" הטוב, בלימוד להיות  צריך כן אם כי יכול רק (ולא  ולבארו לפרטים
בכל  וכן בו ), העוסק מצד וכן הנושא מצד בדבר יכולת שיש לומר  רוצה
ובלתי  דבר , בכל ויעמיק יעיין ותירוצים ובהקושיות דגמרא וטריא  השקלא
קושיה  בזה אין השטחית ההבנה לפי אשר  דברים איזה לו  יקשה אשר  ספק
האוקימתא , בעצם או  התרצן בדעת  אם המקשן בדעת אם לו , יוקשה וכשיעיין
כנים, ודברים אמיתיים בדרכים הכל  אבל הדבר , לתרץ עצמו  את  וייגע
נושא בכללות  דעתו  יעמיק אצלו ומסודרה ברורה ותהיה הסוגיא כל וכשיגמור
המה, מתאימים הפרטים  כל  אם ויראה שכלו  בעיון הדבר וילבן ויברר  הסוגיא ,
ובפרט ופלפול , חידוד הרבה להיות יכול ובזה לחברו. ליבון נעשה פרט  כל  כי
שצריך  ומסיק", ו "מתון ומקשה" "חריף ויהיה שבגמרא, העמוקות  בההלכות

שניהם. להיות

  ,       , 
  ?             :  " : 

" ? ,        ,   ,יד (הוריות 

 א)     "  "   " .
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  "     .     
   ," "       

"         ,  .       
               "
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שבועות  במסכת השל "ה שכתב וכמו  ז"ל, רש"י בפירוש מאוד הרבה וידקדק
ב)שלו  מופלאים (קפא, עניינים נסתרות בו יש רש"י של  ודיבור דיבור  בכל כי

מאיזה  המעיין את  שומר  הוא  הטהור לשונו ובפשטיות  לשונו. כאן עד כו ',
שמקשה  מבלי קושיות כמה ומתרץ בהמאמר , ליפול שיכול  ספק או טעות
כל  ולזאת  מאוד. ומלובן מבורר הוא  והלשון הלשון, בפשיטות אם כי עליהם
טוב  ועיון ישר בשכל  אבל  רש"י, בלשון מאוד  לדקדק צריך טוב שכל  בעל

לעיל.על  שנתבאר  כמו  האמת  ־פי

  ־ "   "        
  ,   ,"   ־     
 ,"          ." 
             

"   ,     ,    . ־      
 .     ,"

השל"ה  שכתב מה ועיין התוספות, בדברי הטוב בלימוד  להיות צריך  וכן
שבעל ־פה[חלק]ב  א תורה לימוד )1(תיז, וסדר  באופן "תוספות" בכלל 

הגמרא דרכי בספר  יעיין יתרה ובינה בדעת יתברך  השם שחננו  ומי התוספות ,
הגמרא ללימוד  טובה ודרך נחת  וימצא ז"ל קאמפאנטון יצחק להר "ר

בשל "ה הועתקו דבריו ומקצת  א ומפרשים. ב)2(תיב, תיג, הלימוד עד דרך  אמנם .
גדולה. ובמתינות  רב ביישוב ונקנה ביותר, חזק ודעת  ישר  שכל  דורש שלו

"  " ,   (226 עמ' תשכ"ג, ירושלים  היוחסין, ,(ספר
              
  ־    ,          . 
  ,          
  .         , ־
       ,     

.

השל"ה ב)וכתב ותבונה (תיג, דעת צריך כי יצ"ו  בניי דעו "אבל  לשונו : וזה
כל  ולהבין הדברים עומק על  בשכלו שיעמוד יום בכל הלכות לשונה להבין
לפלפול, ערך  אין כי בחכמה לפלפל  בהלכה  ולפלפל יסודו על ודבר דבר 
ואז  אתו , האמת אם חברו  לדברי יודה אחד  וכל אמת  של יהיה והפלפול 
ההלכה  פשט בירור  ואחר  ליטהר . לבא המסייע בס"ד מתרווחא  שמעתתא

.1   ["  " ]

.2    ["  " ]

החיים עץ קונטרס קע 

בכסליו" "בכ"ה ד"ה בשערי־אורה שכתוב נו)וכמו  "חריף (פרק דכאשר
מ"מתון  הרבה עליונה יותר  מעלתו תורה של לאמיתתו יכוון ומקשה"

כו' ומסיק"

הרא "ש בפירוש הרא"ש](ועיין הוריות[=תוספות  א)בסוף גם (יד, זירא דרבי
(וכן  הפלפול  מתוך  שהיה אלא  דהלכתא , אליבא  שמעתתא  מסיק היה כן
היה  שלא  אלא כו ', ומעיין שוהה היה מתנה בר ורבה שם) אורה בשערי כתוב
אל  ובא מעיין היה הוא  שגם ונמצא  רש"י. פירש וכן כך , כל  וחריף מפולפל 
ותירוצים  בקושיות הפלפול על ־ידי עליו  שבאים שהעומק אלא  העניין, עומק
נו), נה, נד, בהפרקים שם בשערי־אורה שכתוב וכמו  יותר הרבה מעולה הוא

      " "   "     ־
,      " "  ,    
 "      .            
  ,    "  "         " 
     )            
"  "    , " "      
  ,   "  , .(123 ' ,"  "
          ," " 
               , 

." "           

(ועיין  אצלו מסודרים והדברים אמת של פלפול הוא  הפלפול  אם תלוי וזה
הוריות  בירושלמי שכתוב ח)מה -(ג: לפלפלן") "קודם ד"ה שם, ב'פני־משה'

אצלו מסודר  כן גם שהפלפול חזק, כשדעתו  גם והיינו  ומסיק מתון הוא אז
שיכול  אמת , של בפלפול  דווקא  (וזהו  דהלכתא אליבא  שמעתתא ומסיק כן
הדברים, מבולבלים שיהיו בהכרח שקר  של בפלפול אבל כן, גם מסודר  להיות
זצ"ל ). מפראג המהר"ל  בשם לקמן שיתבאר וכמו  דהילכתא  אליבא יסיק לא וזה

:   ,        
"    "(ח ג: הוריות (ירושלמי ''" :  ־  ;

   '  ' ;      
  "   ."       
 "       ,  "   ־

"" "         ,
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שבועות  במסכת השל "ה שכתב וכמו  ז"ל, רש"י בפירוש מאוד הרבה וידקדק
ב)שלו  מופלאים (קפא, עניינים נסתרות בו יש רש"י של  ודיבור דיבור  בכל כי

מאיזה  המעיין את  שומר  הוא  הטהור לשונו ובפשטיות  לשונו. כאן עד כו ',
שמקשה  מבלי קושיות כמה ומתרץ בהמאמר , ליפול שיכול  ספק או טעות
כל  ולזאת  מאוד. ומלובן מבורר הוא  והלשון הלשון, בפשיטות אם כי עליהם
טוב  ועיון ישר בשכל  אבל  רש"י, בלשון מאוד  לדקדק צריך טוב שכל  בעל

לעיל.על  שנתבאר  כמו  האמת  ־פי
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השל"ה  שכתב מה ועיין התוספות, בדברי הטוב בלימוד  להיות צריך  וכן
שבעל ־פה[חלק]ב  א תורה לימוד )1(תיז, וסדר  באופן "תוספות" בכלל 

הגמרא דרכי בספר  יעיין יתרה ובינה בדעת יתברך  השם שחננו  ומי התוספות ,
הגמרא ללימוד  טובה ודרך נחת  וימצא ז"ל קאמפאנטון יצחק להר "ר

בשל "ה הועתקו דבריו ומקצת  א ומפרשים. ב)2(תיב, תיג, הלימוד עד דרך  אמנם .
גדולה. ובמתינות  רב ביישוב ונקנה ביותר, חזק ודעת  ישר  שכל  דורש שלו
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השל"ה ב)וכתב ותבונה (תיג, דעת צריך כי יצ"ו  בניי דעו "אבל  לשונו : וזה
כל  ולהבין הדברים עומק על  בשכלו שיעמוד יום בכל הלכות לשונה להבין
לפלפול, ערך  אין כי בחכמה לפלפל  בהלכה  ולפלפל יסודו על ודבר דבר 
ואז  אתו , האמת אם חברו  לדברי יודה אחד  וכל אמת  של יהיה והפלפול 
ההלכה  פשט בירור  ואחר  ליטהר . לבא המסייע בס"ד מתרווחא  שמעתתא
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ל 
אנו ובזה הנרצה, הלימוד אופן בכללות לכם ביארתי יקרים, בנים ואתם
דבר  כל לידע הוא והעיקר דיליה. שיעורא  לפום וחד חד כל  בלימודכם חפצים
בסדר, יבוא מקומו על הכול  החילוקים וכל הפרטים וכל  לאמיתתו, מקומו  על
הפוסקים  בלימוד  הוא וכן החילוקים, וכל הפרטים כל  אצלכם ברורים ויהיו
הפוסקים  דעת לפי דינים החילוקי פרטי וכל  היטב דבר  כל לידע כן, גם
וטעמו פוסק כל דעת אצלכם מסודר יהיה הכול  הזה, בהעניין החולקים
ואל  אצלכם, ברור יהיה והכול  ושיטתו. דעתו  על־פי דינים והחילוקי וסברתו
אם  כי מעט , אפילו לידע ולא  הרבה ללמוד תמהרו  ואל  רב הון לאסוף תחפזו
עד  עליו תעמדו לומדים שאתם דין וכל  הלכה כל  הרבה. יד  יד על לקבוץ
בדיבור  בעל־פה תחזרו עניין וכל שבו , והדעות ופרטיו  אותו  היטב שתדעו 
העניין  את ותקליטו  מסודר  באופן שבו הדעות לפי ענייניו  פרטי (איבעררעדען)

לעיל : שנתבאר וכמו במוחכם,

והמסודר  המתון הלימוד העיקר הפוסקים  בלימוד גם 
רם . בקול חזרה והסברות. הדינים חילוקי כל וידיעת

מעט . אפילו ידע לא הרבה ללמוד  הנחפז 

.בפוסקים הנ "ל, דרך על  הלימוד, אופן יודיע

החיים עץ קונטרס קעב 

בראשית פרשת  ובזוהר  ובשמחה. רם בקול ההלכה לחזור א)צריך  ב, (זח "א

בשתיים' משתיקותא בסלע 'מילה רז"ל  שאמרו מה א)אמרו יח, מגילה (ראה

האלקים' לפני דבר  להוציא ימהר אל 'ולבך והיינו  תורה, דברי על  אפילו  נאמר 
א) ה השכינה(קהלת לפני עומד  כשאתה פירוש: , בתורה עוסק כשהוא דהיינו 

בתפילה שאמרואו וכמו והגון, ברור דבר  אלא  מפיו  להוציא  ימהר אל
''ושננתם' בפיך 'רז"ל: שנון א)שיהיה ל, קידושין ראה ז; ו הוא(דברים  השינון ;

למוצאיהם' הם ''חיים רז"ל: שאמרו כמו רם, בקול  מפיו  יוציא  כך  ואחר בלב
'מפיהם א)למוציא  נד, עירובין ראה כב; ד לשונו:(משלי כאן עד ,"

"   :       
           ,"   
       ,      ."  "
               , 
      .           
       .      , 
            ,      
              .
.            ,   

אמת  בדרך  ובסדרה המשנה בלשון ידקדקו  השכל חריפי
הפשט, בידיעת יסתפק מאוד  להעמיק יכול שאינו  מי וביגיעה.
ויהיה  עומק. אחר עומק עניין בכל למצוא צריך שיכול מי אך 

ומסודר. אמת פלפולו  ויהיה ומקשה", "חריף וגם  ומסיק" "מתון
העיון  דרכי ילמדו  והמוכשרים  ובתוספות, רש"י בדברי ידקדק

קמפנטון . הר"י של מספרו 

 דקדוק כי ומסיק  רחבה. שדעתו למי הלימוד אופן יפרט
צריך  בהעניין. עיון בגמרא במשנה, יותר שייך  בהלשון

ומ  "מתון ומקשה", "חריף  רש"י.להיות  פירוש בלשון דיוק  סיק ".
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ל 
אנו ובזה הנרצה, הלימוד אופן בכללות לכם ביארתי יקרים, בנים ואתם
דבר  כל לידע הוא והעיקר דיליה. שיעורא  לפום וחד חד כל  בלימודכם חפצים
בסדר, יבוא מקומו על הכול  החילוקים וכל הפרטים וכל  לאמיתתו, מקומו  על
הפוסקים  בלימוד  הוא וכן החילוקים, וכל הפרטים כל  אצלכם ברורים ויהיו
הפוסקים  דעת לפי דינים החילוקי פרטי וכל  היטב דבר  כל לידע כן, גם
וטעמו פוסק כל דעת אצלכם מסודר יהיה הכול  הזה, בהעניין החולקים
ואל  אצלכם, ברור יהיה והכול  ושיטתו. דעתו  על־פי דינים והחילוקי וסברתו
אם  כי מעט , אפילו לידע ולא  הרבה ללמוד תמהרו  ואל  רב הון לאסוף תחפזו
עד  עליו תעמדו לומדים שאתם דין וכל  הלכה כל  הרבה. יד  יד על לקבוץ
בדיבור  בעל־פה תחזרו עניין וכל שבו , והדעות ופרטיו  אותו  היטב שתדעו 
העניין  את ותקליטו  מסודר  באופן שבו הדעות לפי ענייניו  פרטי (איבעררעדען)

לעיל : שנתבאר וכמו במוחכם,

והמסודר  המתון הלימוד העיקר הפוסקים  בלימוד גם 
רם . בקול חזרה והסברות. הדינים חילוקי כל וידיעת

מעט . אפילו ידע לא הרבה ללמוד  הנחפז 

.בפוסקים הנ "ל, דרך על  הלימוד, אופן יודיע

ל
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לא 
עם  תתחברו  ואל נרצה. שאינו מהלימוד בנפשותיכם מאד היזהרו אבל 
ולבנות  חידושים לחדש הוא עיונם ותכלית לימודם תכלית  אשר  כאלה

ושקר. שווא הם הרוב על ־פי חידושיהם ממילא  אשר  בניינים,

.  ,   

נאמרו שלא מה היינו ממש, חידושים שמחדשים אומר אני הלצה דרך  ועל 
מסיני למשה נאמר  לחדש עתיד  ותיק שתלמיד  מה כל כי רבנו, (ראה למשה

א) כב: רבה להתגלות,ויקרא העליון הרצון שהיה בהזמן הדבר נתגלה ועתה ,
דבר  ולא לבד  ההעלם גילוי רק זה הרי כן ואם ההוא . התלמיד על־ידי ונתגלה

השל "ה מזה שכתב מה ועיין מעיקרו, א חדש חלקנו)1(קצב, "ותן בעניין ושם
כו'. בתורתך "
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לא 
עם  תתחברו  ואל נרצה. שאינו מהלימוד בנפשותיכם מאד היזהרו אבל 
ולבנות  חידושים לחדש הוא עיונם ותכלית לימודם תכלית  אשר  כאלה

ושקר. שווא הם הרוב על ־פי חידושיהם ממילא  אשר  בניינים,

.  ,   

נאמרו שלא מה היינו ממש, חידושים שמחדשים אומר אני הלצה דרך  ועל 
מסיני למשה נאמר  לחדש עתיד  ותיק שתלמיד  מה כל כי רבנו, (ראה למשה

א) כב: רבה להתגלות,ויקרא העליון הרצון שהיה בהזמן הדבר נתגלה ועתה ,
דבר  ולא לבד  ההעלם גילוי רק זה הרי כן ואם ההוא . התלמיד על־ידי ונתגלה

השל "ה מזה שכתב מה ועיין מעיקרו, א חדש חלקנו)1(קצב, "ותן בעניין ושם
כו'. בתורתך "

  ,            
  .            

:"  

     ,       "   " 
    " :   .       , 

"              '  ה (דברים 

,יח)     ,' '   ' '" :"  .
  .     ,"      ' ' :  
     "   .     ,     
,                "
             " " 
,          ,    , 
            
        ,      

   2        "  ,
...      

.1         ["  " ]

.2.  :" 

לא
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ההלכה  פשט את  תחילה כשיודעין דווקא להיות  יכול  האמת  של  והפלפול 
הא ' באופן כנ "ל ברורים ובדברים מסודר  באופן כח)לאמיתתה פרק  ,(לעיל,

לפ  יכול רחבה ודעת טוב בשכל ה' שחננו מי כך כנ "ל ואחר בהעניין לפל 
הב' כט)באופן פרק  (לעיל,

המשנה  לימוד תחילה להיות  שצריך  שם, בדרך־חיים שכתוב מה כן גם (וזהו 
הדבר  עצם בגוף לידע שצריך כן הכוונה כן שגם הגמרא, לימוד  כך  ואחר
שגם  עוד  בזה ומרוויח המשנה, בדבר  הפלפול שהוא  הגמרא כך  ואחר  בטוב
(רק  בידו פסוקה ההלכה גוף פנים כל  על  יישאר  הפלפול  את  יבין לא אם

כו ' משנתו מתוך יורה א)שלא כב, סוטה גופא ,(ראה הגמרא  בלימוד הוא וכן ,(
הפלפול  יהיה שאז זאת ולבד  יפלפל, כך  ואחר הסוגיא  גוף לידע צריך  בתחילה
אליבא שמעתתא לאסוקי היינו הלכה, לידי לבוא מסודר כן גם ויהיה אמיתי
הפלפול  לשלמות  יגיע לא אם שגם עוד  ירוויח לעיל , שנתבאר כמו  דהלכתא
ספקות  אצלו שנתיילדו ומה הסוגיא . ועצם גוף אצלו פנים כל  על  יישאר 
במשך  אצלו מבוררים בפרטיה שהסוגיא אחרי הנה הפלפול, התחלת על־ידי
בטוב) ויבינו  הספקות  לו  ויתיר רב אצל  ישאל  או  הדבר, שלמות  אל  יבוא  הזמן

הנ "ל, באופן לאמיתתה הסוגיא את  שיודע קודם בפלפול כשמתחיל אבל 
עוונו גדול זאת  ועוד  בשקר . הזמן את ומבלה שקר הפלפול שיהיה בהכרח
אפל  והוא כהלכה, שלא  בתורה פנים ומגלה לשקר האמת  את שמהפך  מנשוא
וירתי  זה. על  הדין את ליתן ועתיד  בקבר תלין אתו  ומשוגתו  אפלה  ותורתו

מהם: ישמרנו יתברך והשם גיהנם, תרתי

אינו ההלכה וגוף שווא חידושי מחדש נרצה שאינו  בלימוד
יש  נפשות. הורג הוא חידושו ע"פ הוראה מורה ואם יודע.

שמתערב שקר מקצת אפילו כאלה. מלומדים  מאוד  להתרחק
מסודרת  מידיעה יתחיל הפלפול קודם ב"משהו". אוסר בלימוד 

לא  אם  אף זה קניין בידו יישאר ואז להלכה, הסוגיה גוף של
בתורה  פנים  מגלה הוא הרי כן  עושה אינו אם  בפלפולו. יצליח

בפלפולו. כהלכה שלא

 רק אפשרי אמת פלפול שקר . ושל  הבל  של  מפלפול יזהיר 
מסודרה. ידיעה אחרי

החיים עץ קעהקונטרס

למשה  נאמרו שלא ממש חידושים מחדש הנ "ל הגון שאינו התלמיד  אבל 
הרוב, על ־פי הוא  כן כלל. יודעים אינם ההלכה וגוף יסודם, ובשקר  מסיני
זה, על  כלל  ודעתם לבם אין כי מקומה, על ההלכה פשט  כלל  יודעים שאינם
וידוע  חידוש. רק ומחפשים הדבר  בגוף לעיין מניחם אינו לחדש החשק וגם

בזוהר שכתוב א)מה ה, ודף ב ד, דף אמיתיים (ח "א חידושים המחדש בעניין
חידושים  מחדש ואם חדשים, ארצות  נעשה ובנגלה חדשים  שמים נעשה בנסתר
וכל  בסטרא־אחרא , כוח ומוסיף שווא וארצות  שמים נעשים אמיתיים שאינם
נוגע  אשר מי וכל  ר"ל , נפשות  הורג הוא חידושו על־פי הוראה הורה אם שכן
שקר  של  חידושים מהמחדשי קשת  כמטחווי הרחק יתרחק בלבו ה' יראת
וכמו ממעשיהם, ילמדו שלא שקר ושל  הבל של  בפלפול  בניינים ומהבונים

השל "ה ב)שכתב אמר (קפא, אם שגם הבל, של  ופלפולים החילוקים בעניין
אמת  שאינו  אחד דבר  אפילו  בו  כשמעורב מקום מכל אמיתיים עניינים הרבה

אמת,אוס  תורת אלקים דברי להפוך  פלילי העוון לשער  יוכל  ומי ב"משהו ", ר
מאוד. מאוד  זה על  מזהיר  הקדוש בספרו מקומות ובכמה לשונו. כאן עד

ו בפרק המשנה בפירוש אבות  על  דרך ־חיים בספרו מפראג מהר"ל  והגאון
עם  חשבון לידי בא כולם שפירש אחרי בהם, נקנית שהתורה מעלות  בהמ "ח
הסיבה  אשר  ואומר הבל , של  הפלפול  על מר בקול  וצועק הזה, דזמן הלומדים
צריכים  והוראה דין כל  ועל  ברורה הלכה אצלם נמצא  שלא מהתלמידים בכמה
לפלפל  מתחילים כי והקלקלה, העיוות בסוף יוליד בהתחלה שהשקר  הוא  חיפוש
אשר  בתורה פנים ומגלין ידבר כן לא  פיהם כי יודעים אשר  בהלכה הבאי דברי
בדברי  לחדודי בישראל  יהא  לא ח"ו כזה דבר כי ואף בעינא, לחדודי ויאמר  כן לא
כזה  אדם דעת  על  יעלה איך  אמת, תורת  היא והתורה בשקר הזמן ולבלות  שקר
בעינא . לחדודי ויאמר  שקר  על האמת להפוך  זה, על  לבבו אדם שיקרע ראוי הלא
מהשקר  כי כן, אינו אמת של ופלפול  חידוד אל  יבוא  זה שעל־ידי שחושבים ומה
הוא הכול והתירוצים והקושיות  לזה, זה כלל  דומים אינם כי האמת , אל יבוא לא
יותר  עצמו את  מרגיל  הוא ואדרבה האמת , הדרך אל  מזה יבוא  ואיך אחר  באופן
חידוד  בזה יש פנים כל  שעל מפני ואם מחכים, ולא יותר אותו  ומטפש בשקר
הפחות  ולכל  השכל את  המחדד  שחוק או אומנות  שילמוד  לו טוב יותר  השכל,

שקר  וילד עמל והרה כהלכה שלא  בתורה פנים מגלה היה טו)לא ז ובפרט(תהלים  ,
השקר  אחר נמשכים מעשיו כל  לשקר  ומכוון אמת , שאינו בעצמו  יודע כשהוא

בהעניין. שמאריך  שם ועיין כו'. כן גם במעשיו הוא ומשקר 

             "  ,    
           ,  
,  .             
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ההלכה  פשט את  תחילה כשיודעין דווקא להיות  יכול  האמת  של  והפלפול 
הא ' באופן כנ "ל ברורים ובדברים מסודר  באופן כח)לאמיתתה פרק  ,(לעיל,

לפ  יכול רחבה ודעת טוב בשכל ה' שחננו מי כך כנ "ל ואחר בהעניין לפל 
הב' כט)באופן פרק  (לעיל,

המשנה  לימוד תחילה להיות  שצריך  שם, בדרך־חיים שכתוב מה כן גם (וזהו 
הדבר  עצם בגוף לידע שצריך כן הכוונה כן שגם הגמרא, לימוד  כך  ואחר
שגם  עוד  בזה ומרוויח המשנה, בדבר  הפלפול שהוא  הגמרא כך  ואחר  בטוב
(רק  בידו פסוקה ההלכה גוף פנים כל  על  יישאר  הפלפול  את  יבין לא אם

כו ' משנתו מתוך יורה א)שלא כב, סוטה גופא ,(ראה הגמרא  בלימוד הוא וכן ,(
הפלפול  יהיה שאז זאת ולבד  יפלפל, כך  ואחר הסוגיא  גוף לידע צריך  בתחילה
אליבא שמעתתא לאסוקי היינו הלכה, לידי לבוא מסודר כן גם ויהיה אמיתי
הפלפול  לשלמות  יגיע לא אם שגם עוד  ירוויח לעיל , שנתבאר כמו  דהלכתא
ספקות  אצלו שנתיילדו ומה הסוגיא . ועצם גוף אצלו פנים כל  על  יישאר 
במשך  אצלו מבוררים בפרטיה שהסוגיא אחרי הנה הפלפול, התחלת על־ידי
בטוב) ויבינו  הספקות  לו  ויתיר רב אצל  ישאל  או  הדבר, שלמות  אל  יבוא  הזמן

הנ "ל, באופן לאמיתתה הסוגיא את  שיודע קודם בפלפול כשמתחיל אבל 
עוונו גדול זאת  ועוד  בשקר . הזמן את ומבלה שקר הפלפול שיהיה בהכרח
אפל  והוא כהלכה, שלא  בתורה פנים ומגלה לשקר האמת  את שמהפך  מנשוא
וירתי  זה. על  הדין את ליתן ועתיד  בקבר תלין אתו  ומשוגתו  אפלה  ותורתו

מהם: ישמרנו יתברך והשם גיהנם, תרתי

אינו ההלכה וגוף שווא חידושי מחדש נרצה שאינו  בלימוד
יש  נפשות. הורג הוא חידושו ע"פ הוראה מורה ואם יודע.

שמתערב שקר מקצת אפילו כאלה. מלומדים  מאוד  להתרחק
מסודרת  מידיעה יתחיל הפלפול קודם ב"משהו". אוסר בלימוד 

לא  אם  אף זה קניין בידו יישאר ואז להלכה, הסוגיה גוף של
בתורה  פנים  מגלה הוא הרי כן  עושה אינו אם  בפלפולו. יצליח

בפלפולו. כהלכה שלא

 רק אפשרי אמת פלפול שקר . ושל  הבל  של  מפלפול יזהיר 
מסודרה. ידיעה אחרי
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לב
נמצא אולי חיפוש, אחר  בחיפוש בנפשותיכם תחפשו יקרים בנים ואתם
- במקצת אפילו נרצה שאינו  מהלימוד ולענה ראש פרה שורש מכם באיזה

הזאת  הרעה את  בפיכם.תבערו  תהיה אמת  ותורת  מקרבכם

איזה  נמצא  אולי היטב, לברר שיחי' הרז"ו המשגיח על מוטל  הזה והדבר
נרצה שאינו באופן לומדים אשר מבית מהלומדים הזה הרע את  יבער

באופן  לימודם שיהיה וישתדל  וישגיח כלל , יימצא ולא  ייראה ולא מדרשנו ,
מאיתם, שידרוש כפי בזה לו  לעזור  מחויבים האגודה ומנהלי דווקא , הנרצה

ח"ו . חטא  עליהם ישאו ולא 

וחשק  ברצון דא "ח בלימוד החיים בעץ יחזיקו  יחי' הלומדים כאשר  ומובטחני
היטב, הדברים ויקלטו  עיקר עניין  דא"ח לימוד  אצלם שיהיה ביום נכון ובזמן
אמת  ותורת ויעשו . ירצו ה' ורצון הנרצה באופן הנגלה לימודם גם יהיה

כו ': החיים חיי באור נפשם ויאיר ינחילם,

        ־ ,  ,  
"    ,        

            ."

נרצה  שאינו ללימוד  שורש כל לבער והמשגיח הבחורים  מזרז 
גם  ויועיל זמן , ובקביעות בחשק דא"ח וללמוד  הישיבה מן 

הנרצה. באופן שיהיה הנגלה ללימוד

 יסייע בדא"ח העסק  נרצה. שאינו הלימוד לבער יזהיר 
בזה. גם
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לב
נמצא אולי חיפוש, אחר  בחיפוש בנפשותיכם תחפשו יקרים בנים ואתם
- במקצת אפילו נרצה שאינו  מהלימוד ולענה ראש פרה שורש מכם באיזה

הזאת  הרעה את  בפיכם.תבערו  תהיה אמת  ותורת  מקרבכם

איזה  נמצא  אולי היטב, לברר שיחי' הרז"ו המשגיח על מוטל  הזה והדבר
נרצה שאינו באופן לומדים אשר מבית מהלומדים הזה הרע את  יבער

באופן  לימודם שיהיה וישתדל  וישגיח כלל , יימצא ולא  ייראה ולא מדרשנו ,
מאיתם, שידרוש כפי בזה לו  לעזור  מחויבים האגודה ומנהלי דווקא , הנרצה

ח"ו . חטא  עליהם ישאו ולא 

וחשק  ברצון דא "ח בלימוד החיים בעץ יחזיקו  יחי' הלומדים כאשר  ומובטחני
היטב, הדברים ויקלטו  עיקר עניין  דא"ח לימוד  אצלם שיהיה ביום נכון ובזמן
אמת  ותורת ויעשו . ירצו ה' ורצון הנרצה באופן הנגלה לימודם גם יהיה

כו ': החיים חיי באור נפשם ויאיר ינחילם,

        ־ ,  ,  
"    ,        

            ."

נרצה  שאינו ללימוד  שורש כל לבער והמשגיח הבחורים  מזרז 
גם  ויועיל זמן , ובקביעות בחשק דא"ח וללמוד  הישיבה מן 

הנרצה. באופן שיהיה הנגלה ללימוד

 יסייע בדא"ח העסק  נרצה. שאינו הלימוד לבער יזהיר 
בזה. גם

לב



החיים עץ קונטרס קעח

לג 
מכבר. שיצא התפילה קונטרס את  שתלמדו  אתכם לעורר  והנני

    ,"'         
   . "'   ־ ," "  
 "         " :        
."      '        

על  ו "הלומד לעשות, מנת על יהיה הלימוד  אשר מקום בכל גדול  כלל (וזה
העולם]" לאוויר  יצא  ולא פניו על  שלייתו  [שנהפכה לו  נוח לעשות שלא  מנת

ז)כו' לה: רבה יכול (ויקרא העניין אשר נאמנה לידע צריך  שלומד עניין וכל  .
נתבאר  כאשר  לזה, להגיע להשתדל ומחויב תלוי, הדבר  ובו אליו  שייך  להיות

ויראה. אהבה בעניין כ פרק עד  טז מפרק לעיל

      "   ,   
  ,            ,"
              

.     

לעצמו לו ליקח שיוכל מה היטב לחפש צריך שלומד , עניין בכל  הוא וכן
לא והן שקר  של בשפלות לא הן עצמו  את  יטעה ולא בעבודה. הזה מהעניין
בכל  לימוד אשר  כללית הודעה והיא כו', מדרגיה לעילא לילך  יתירה בהגבהה

עסקינן) לא ובשופטני כזה, באופן הכוונה מקום
    :"        
                
             .    
    .           

  " "       ד"ה א מ , ב"מ רש"י (ראה

בדבריו .בשופטני) המפורטות התועליות לכל  אותם תביא לא לימודם וצורת 

המבוארים  האופנים משני באחד בכוונה להשתדל  ראוי עצמו את  שימצא ומי
התורה 1שם  גם זאת ובלעדי הוא , בנפשו כי מזה עצמו את  לפטור לו  חלילה ,

ו ־יב. יא בפרק לעיל שנתבאר  וכמו  כו ' ואדרבה כלום שווה אינו  שלו 

.1   ["  " ]
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לג 
מכבר. שיצא התפילה קונטרס את  שתלמדו  אתכם לעורר  והנני

    ,"'         
   . "'   ־ ," "  
 "         " :        
."      '        

על  ו "הלומד לעשות, מנת על יהיה הלימוד  אשר מקום בכל גדול  כלל (וזה
העולם]" לאוויר  יצא  ולא פניו על  שלייתו  [שנהפכה לו  נוח לעשות שלא  מנת

ז)כו' לה: רבה יכול (ויקרא העניין אשר נאמנה לידע צריך  שלומד עניין וכל  .
נתבאר  כאשר  לזה, להגיע להשתדל ומחויב תלוי, הדבר  ובו אליו  שייך  להיות

ויראה. אהבה בעניין כ פרק עד  טז מפרק לעיל

      "   ,   
  ,            ,"
              

.     

לעצמו לו ליקח שיוכל מה היטב לחפש צריך שלומד , עניין בכל  הוא וכן
לא והן שקר  של בשפלות לא הן עצמו  את  יטעה ולא בעבודה. הזה מהעניין
בכל  לימוד אשר  כללית הודעה והיא כו', מדרגיה לעילא לילך  יתירה בהגבהה

עסקינן) לא ובשופטני כזה, באופן הכוונה מקום
    :"        
                
             .    
    .           

  " "       ד"ה א מ , ב"מ רש"י (ראה

בדבריו .בשופטני) המפורטות התועליות לכל  אותם תביא לא לימודם וצורת 

המבוארים  האופנים משני באחד בכוונה להשתדל  ראוי עצמו את  שימצא ומי
התורה 1שם  גם זאת ובלעדי הוא , בנפשו כי מזה עצמו את  לפטור לו  חלילה ,

ו ־יב. יא בפרק לעיל שנתבאר  וכמו  כו ' ואדרבה כלום שווה אינו  שלו 

.1   ["  " ]
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.( "          

את  עשה האלקים כי כו ', אוכל  ואיך אני מי לאמר  שקר בדברי תשעו ואל
ישר כט)האדם ז קהלת למעלת (ראה להגיע וביכולתו  ודעת , בחכמה וחננו

עדיין  למד  שלא  ומי והשתדלות, יגיעה צריך  ורק כדבעי העבודה ומדרגת 
כמו ויתפלל  המילות  בפירוש יכוון פנים כל על  בכוונה, שיתפלל ואי־אפשר 

הנ "ל בקונטרס יד)שמבואר  לצעירים (פרק העבודה בקונטרס 2באופן יש גם .
קונטרס  ללמוד קבוע חוק ויהיה אמיתית , לעבודה להגיע איך  עצות  כמה הנ"ל 
אחד  בזמן כולם אותו  שתלמדו וטוב חדשים ב־ג ' או ב־ב' אחת  פעם הנ"ל 
חברים  דיבוק מעלת מעניין נתבאר  וכבר  זה, את זה ויחזקו  זה עם זה וידברו

החלצו  תרנ"ט)בד"ה  :(סה"מ 

לימוד כל בכוונה. ולהתפלל התפילה קונטרס ללמוד מעורר
לא  עצמו יטעה ולא אליו, שייך שהעניין דעת על להיות צריך

יתרה. בהגבהה ולא שקר של בשפלות

ולהשתדל לעשות) מנת  (על התפילה קונטרס ללמוד  יעורר
שם. וכמבואר  האופנים, באחד  התפילה בעבודת 

* * *

הדברים  כל אל לבבכם שימו  אתכם: מבקש הנני האלה הדברים כל ואחר
עליי  כבד כי תמיד , לבבכם על האלה הדברים והיו הזה, בקונטרס הנאמרים
עיניכם  נגד תמיד  האלה הדברים יהיו ולזאת ולהגיד  ולחזור  להגיד  מאוד  הדבר 

כו ': עולם חיי תחיו  ובזה ימיכם, ואורך  חייכם והיא  מאתכם, יישכחו ולא

אור  אשר  יתברך  מלפניו  רצון יהי ובתחנונים. בתפילה ה' אל כפיי אשא
נ"ע  זצוקלל "ה הקדושים רבותינו  אבותינו  כ"ק על־ידי לנו  שגילה אמת  תורת 
השל"ה  שכתב (כמו העליון אדם לבב לשמחת נפשכם ויאירו בתוככם יוקלטו

א  משמשא)3(קצג, דלעילא  דאורייתא  עמלא  ועמלכם, בעמלנו  טוב פרי ונראה (
כו' וסיהרא שמשא  י)לחברא ו, פרקים  לעיל .(ראה

דובער. שלום בחייהם, החפץ באמת  ואוהבם ידידם דברי כה

.2  ["  " ]

.3         ["  " ]
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החיים עץ אקונטרס

א  הוספה
ההקדמות) לשער ויטאל חיים רבנו (הקדמת

בהיותי אמר זלה"ה: ויטאל יוסף הרב אבי לאדוני בן ויטאל חיים באלפי הדל מעיר הצעיר
כלה  קציר עבר כי תמהים. ומחשבותיי משתומם ושבתי כוחי תשש לכוח שלושים בן
ארוכה  עלתה ולא לשברנו. מזור אין למחלתנו. עלתה לא רפואה נושענו לא ואנחנו קיץ
היום, פנה כי לנו אוי שנים. וד' ות "ק אלף היום זה הנחרב מקדשנו בית לחורבן למכתנו
מחצי  יותר שנים, וד' ת "ק שהם ערב צללי נטו וגם שנה, אלף שהוא הקב"ה של אחד יום
שלא  דור "כל רז"ל אמרו אשר את ונודע בא, לא דוד בן ועדיין הקצין כל וכלו הב', היום

בימיו" נחרב כאילו בימיו המקדש בית  א)נבנה א: יומא ירושלמי פניי (ראה את ואתנה ,
לי  און ומצאתי ישי, בן בא לא ומדוע וגלותנו קצנו נתארך מה ועל זה מה ולדעת לחקור

ל' תיקון התיקונים בספר הובא אחד ממאמר דוויי ולבי בקרבי ב)ואנינה לשונו:(עז, וזה

נחתת "נתיב דשכינתא בזמנא בודאי אלא ורוח? מאי וגו'', מרחפת  אלקי"ם 'ורוח תניינא
דאשתכחת  שכינתא בגין באורייתא דמתעסקי אינון על נשיב רוח האי בגלותא
עיינין  סתימין בחוריהון דשינתא דמיכין אינון הכי: ויימא קלא אתעביד רוח והאי בינייהו,
ואיהו  ביה למינדע סוכלתנו בלא לבא לכון דאית  שכינתא לגבי ואתערו קומו דלבא אטימין

קרא' אומר 'קול דמילה ורזא ו)בינייהו , מ וגו''(ישעיהו עונךּ  היש נא 'קרא ה כגון (איוב ָ◌
חסדו א) 'וכל חציר, דאכלין כבעירן אינון כולא חציר', הבשר כל אקרא, 'מה אומרת והיא ,

המה  בשר כי 'ויזכּ ר זמנא ובההוא דעבדי. הוא לגרמייהו דעבדי חסד כל השדה', ֹכציץ
ישוב' ולא הולך לט)רוח עח  דיזיל (תהלים  דגרמי מאן לון ווי משיח, של רוחו איהו דא ,

לאשתדל  בעאן ולא יבשה לאורייתא דעבדי אינון דאילין לעלמא, יתוב ולא עלמא מן א ליה
יבשה, בי"ת  ואשתארת  מינה יו"ד דאיהו דחכמה נביעו דאסתלק וגרמין בקבלה בחכמה
רוחו  דאיהו דאסתלק רוח והאי בעלמא, ואבדן והרג וביזה וחרבא עניותא דגרמי לון ווי
רוח  וגבורה. עצה רוח ובינה. חכמה רוח ואיהו הקודש. רוח ואיהו דאתמר כמא משיח של

אור' יהי אלהים 'ויאמר תניינא: פיקודא ה'. ויראת  ג)דעת  א אמר (בראשית דא ובגין ...
שתחפץ' עד האהבה את  תעוררו ואם תעירו אם ירושלם בנות אתכם 'השבעתי הקב"ה

ז) ב שה"ש מנת (ראה על ואהבה ויראה פרס. לקבל מנת  על ולא פרס בלא רחימו דאיהו ,
תירש  כי ושפחה ימלוך כי עבד תחת וגו'. ארץ רגזה שלוש ו'תחת שפחה, איהי פרס לקבל

כג)גברתה' כא ל לשונו.(משלי כאן עד  ,"
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א  הוספה
ההקדמות) לשער ויטאל חיים רבנו (הקדמת

בהיותי אמר זלה"ה: ויטאל יוסף הרב אבי לאדוני בן ויטאל חיים באלפי הדל מעיר הצעיר
כלה  קציר עבר כי תמהים. ומחשבותיי משתומם ושבתי כוחי תשש לכוח שלושים בן
ארוכה  עלתה ולא לשברנו. מזור אין למחלתנו. עלתה לא רפואה נושענו לא ואנחנו קיץ
היום, פנה כי לנו אוי שנים. וד' ות "ק אלף היום זה הנחרב מקדשנו בית לחורבן למכתנו
מחצי  יותר שנים, וד' ת "ק שהם ערב צללי נטו וגם שנה, אלף שהוא הקב"ה של אחד יום
שלא  דור "כל רז"ל אמרו אשר את ונודע בא, לא דוד בן ועדיין הקצין כל וכלו הב', היום

בימיו" נחרב כאילו בימיו המקדש בית  א)נבנה א: יומא ירושלמי פניי (ראה את ואתנה ,
לי  און ומצאתי ישי, בן בא לא ומדוע וגלותנו קצנו נתארך מה ועל זה מה ולדעת לחקור

ל' תיקון התיקונים בספר הובא אחד ממאמר דוויי ולבי בקרבי ב)ואנינה לשונו:(עז, וזה

נחתת "נתיב דשכינתא בזמנא בודאי אלא ורוח? מאי וגו'', מרחפת  אלקי"ם 'ורוח תניינא
דאשתכחת  שכינתא בגין באורייתא דמתעסקי אינון על נשיב רוח האי בגלותא
עיינין  סתימין בחוריהון דשינתא דמיכין אינון הכי: ויימא קלא אתעביד רוח והאי בינייהו,
ואיהו  ביה למינדע סוכלתנו בלא לבא לכון דאית  שכינתא לגבי ואתערו קומו דלבא אטימין

קרא' אומר 'קול דמילה ורזא ו)בינייהו , מ וגו''(ישעיהו עונךּ  היש נא 'קרא ה כגון (איוב ָ◌
חסדו א) 'וכל חציר, דאכלין כבעירן אינון כולא חציר', הבשר כל אקרא, 'מה אומרת והיא ,

המה  בשר כי 'ויזכּ ר זמנא ובההוא דעבדי. הוא לגרמייהו דעבדי חסד כל השדה', ֹכציץ
ישוב' ולא הולך לט)רוח עח  דיזיל (תהלים  דגרמי מאן לון ווי משיח, של רוחו איהו דא ,

לאשתדל  בעאן ולא יבשה לאורייתא דעבדי אינון דאילין לעלמא, יתוב ולא עלמא מן א ליה
יבשה, בי"ת  ואשתארת  מינה יו"ד דאיהו דחכמה נביעו דאסתלק וגרמין בקבלה בחכמה
רוחו  דאיהו דאסתלק רוח והאי בעלמא, ואבדן והרג וביזה וחרבא עניותא דגרמי לון ווי
רוח  וגבורה. עצה רוח ובינה. חכמה רוח ואיהו הקודש. רוח ואיהו דאתמר כמא משיח של

אור' יהי אלהים 'ויאמר תניינא: פיקודא ה'. ויראת  ג)דעת  א אמר (בראשית דא ובגין ...
שתחפץ' עד האהבה את  תעוררו ואם תעירו אם ירושלם בנות אתכם 'השבעתי הקב"ה

ז) ב שה"ש מנת (ראה על ואהבה ויראה פרס. לקבל מנת  על ולא פרס בלא רחימו דאיהו ,
תירש  כי ושפחה ימלוך כי עבד תחת וגו'. ארץ רגזה שלוש ו'תחת שפחה, איהי פרס לקבל

כג)גברתה' כא ל לשונו.(משלי כאן עד  ,"
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בראשית והעניין  בפרשת  הזוהר בספר שכתוב במה ב)יובן כז, אמר (ח "א דא "ובגין :
כנגדו' עזר לו אעשה לבדו האדם היות טוב 'לא יח)קוב"ה ב דא (בראשית  ,

בגלותא  לון עזר איהי ישראל זכו ואי דשכינתא, שפחא ואיהי נער, דההוא אתתא משנה,
דלית  וכו', אסור פסול דטמא מסטרא כנגדו איהי לא ואי כשר, טהור דהיתר מסטרא
קדישא  מארעא לבר משה אתקבר דא ובגין עלמא, מן יתמחון רב דערב עד יחודא
ומטרוניתא  ומלכא למשה קבלה דאיהי מטרוניתא על דשלטא משנה איהי דיליה וקבורתא
עבדא  דא – ימלוך' כי עבד תחת  ארץ רגזה שלוש 'תחת  דא ובגין מבעלה, מתפרשא

רב". ערב דא – לחם' ישבע כי 'ונבל משנה, דא – 'ושפחה' ידיעא,

בעולם הנה ובהיותה אבי"ע עולמות ד' בכל ונמצאת  כלולה הקדושה תורתנו כי מבואר
פשט, הנקראים הלבושים מכל מופשטת היא שם כי קבלה נקראה אז האצילות 

כּ ּת נתי" את "פשטתי ג)מלשון ה גבי (שה"ש על שהוא החיצוני המלבוש  בחינת  שהוא , ◌ָ◌
אשר  האצילות  בעולם ואמנם פשט. מלת עיקר והוא לפעמים מעליו המתפשט אדם עור
"דודי  פסוק על המתרגם בדברי וגם רז"ל במדרש  כנזכר בתורה, ועוסק יושב הקב"ה שם

ואדום" י)צח ה יום (שה"ש  שעשעים [ואהיה אמון אצלו "ואהיה הכתוב שאמר ◌וכמו
וכו' ל)יום]" ח ובורא (משלי בתורה מביט הקב"ה שהיה העולם בריאת על לרז"ל הנדרש 

א)עולמות א: רבה כמעשה (בראשית  לא כי ספק ואין דבני 2, כמעשה ולא  הראשון אדם 
הקב"ה  בהם משתעשע היה כפשוטם בהיותם בהם וכיוצא דבלעם אתונו וכמעשה חרי
הקב"ה  של שעשועות אמנם עולמות , בהם ובורא העולם שנברא קודם שנה אלפיים
הנשמה  בבחינת  בתורה עוסק בהיותו הייתה העולמות את  בה בורא והיותו בתורה
אל  כנודע הקבלה חכמת היא מרכבה, מעשה הנקרא תורה, רזי הנקרא שבה הפנימית

היודעים.

לאתערבא וטעם  יכול דלא רע, ולא טוב מאוד העליון האצילות  עולם להיותו הוא הדבר
אתן" לא לאחר "וכבודי אתמר ועליה קליפה ח)עמיה מב בספר (ישעיהו כנזכר ,

בראשית  בפרשת הזוהר בספר וכן י"ח תיקון א)התיקונין התורה (כח, גם ולכן שם, עיין
עולם  היצירה בעולם למטה כן שאין מה הגופנים לבושי מכל מופשטת רק איננה שם אשר
ומסטרא  דמט"ט, מסטרא טוב" הדעת  "עץ הנקרא והוא טוב, עבד הנקרא דממטרו"ן
משנה  סדרי שית  הם שם אשר התורה כי רע, עבד נקרא דיליה קליפין שהוא דסמאל

שם בראשית פרשת  ב[זוהר] וכנזכר לעיל, כנזכר שפחה א)הנקראים כז, נקראת (ח "א ולכן
מסטרא  רע טהור, כשר היתר טוב דעבד מסטרא טוב הפוכים שינויים יש  ששם לפי משנה

למלך" משנה היהודי מרדכי "כי מלשון הוא גם פסול. טמא איסור רע ג)דעבד י (אסתר

מלך" מלך "עבד הנקרא שפחה ו)שהיה דברים  כנזכר (ספרי שינה מלשון נקרא גם .
פנחס פרשת ב)ב[זוהר] רמד, ורוחין (ח"ג נשמתין מתניתין! מארי ואמר: תנייני זמנא "קם :

דהאי  פשט אורח משנה, ודאי דאיהי מנכון שינתא ואעברו כען אתערו דילכון ונפשין
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דעבדי והנה  חסד כל באורייתא דמשתדלי אינון כל "ואפילו דבריו בתחילת  שכתב מה
אשר  הרבים בעוונותינו זה בזמננו ובפרט מבואר שפשטוֹ  היות עם וכו', לגרמייהו"
לקבל  מנת על בתורה עסקם אשר תורה בעלי קצת  אצל בה לחתוך קרדום נעשית  התורה
שמם  להיות  סנהדראות ודייני ישיבות  ראשי מכלל להיותם וגם יתרות  והסּפ קות  ◌ָפרס
בשמים  וראשו מגדל הבונים הפלגה דור לאנשי במעשיהם ודומים הארץ, בכל נודף וריחם

שם" לנו "ונעשה הכתוב כך אחר שכתוב מה הוא מעשיהם סיבת  ד)ועיקר יא ,(בראשית 
בראשית  בפרשת הזוהר בספר ב)ככתוב כה, תולדות (ח "א 'אלה פסוק על לשונו וזה ,

והארץ' ד)השמים ב מהם (בראשית מינים הג' ומן רב בערב יש מינים שחמישה הוא 1,
השם" אנשי מעולם אשר הגּ בּ רים "המה אתמר דעלייהו גיבורים כת ד)הנקרא ו ,(שם  ַ◌ִ◌ִֹ◌

שם" לנו ונעשה וגו' ומגדל עיר לנו נבנה "הבה בהון דאתמר דאילין מסטרא (שםואינון

ד) ולא יא רישיה, על ועטרה תורה ספר בהון ושוויין מדרשות  ובתי כנסיות בתי בנין ,
בתורה  העוסק "כל בגמרא אמרו הזאת הכת  על והנה וכו'. [שם] לון למעבד אלא לשמה

העולם" לאוויר יצא ולא פניו על שלייתו שנהפכה לו נוח לשמה רבה שלא ויקרא (ראה

ז) הוא לה: בתורה עסקם כל כי באומרם וענווה תומה מראים האלה האנשים ואמנם .
לשמה:

הואוהנה כך שלא עליהם העיד ע"ה מאיר רבי התנא הגדול א)החכם ו: באומרו (אבות  ,
תורה  רזי לו ומגלים וכו' הרבה לדברים זוכה לשמה בתורה העוסק על כללות  לשון
בה  ולעיין לטרוח הצטרכו בלתי מאליו המתגבר וכמעיין והולך פוסק שאינו כנהר ונעשה
לשמה  בתורה עוסק שאינו יורה זה הנה הסלע, מן התורה מימי של טיפין טיפין ולהוציא
חסרונו  ורואה הזאת  המשנה בראותו דמעות  עיניו יזלו לא אשר האיש זה ומי כהלכתה,

ופחיתותו.

דבר האמנם זה כל עם זה אופן על המאמר לשון לפרש  אפשר שלכאורה פי על אף
חכמים  התלמידי כל בכללות  ולא עסקינן בשופטני וכי לומר, מאוד מאוד קשה
דמשתדלין  אינון כל "ואפילו כללות  דרך אומרו זה על והראיה בתורה? העוסקים
ומשבשתא  יתרה היא כל דמילת  לומר ואין עבדי", לגרמייהו דעבדי חסד כל באורייתא
לרמוז  חסדו, וכל אלא וחסדו נאמר שלא השדה", כציץ חסדו "וכל דורש , מקרא שהרי

לשונה" על חסד "תורת  הנקראת  בתורה העוסקים חכמים התלמידי כל לא כי (משלי

לשון כו) ביאור אבל עבדי. דלגרמייהו משום השדה ציץ אל ההוא בחסד דומים הם
איהי  פרס לקבל מנת על ואהבה "ויראה באומרו מאחריתו, ראשיתו יובן לעיל הנזכר

ארץ". רגזה שלוש  ותחת שפחה,
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בראשית והעניין  בפרשת  הזוהר בספר שכתוב במה ב)יובן כז, אמר (ח "א דא "ובגין :
כנגדו' עזר לו אעשה לבדו האדם היות טוב 'לא יח)קוב"ה ב דא (בראשית  ,

בגלותא  לון עזר איהי ישראל זכו ואי דשכינתא, שפחא ואיהי נער, דההוא אתתא משנה,
דלית  וכו', אסור פסול דטמא מסטרא כנגדו איהי לא ואי כשר, טהור דהיתר מסטרא
קדישא  מארעא לבר משה אתקבר דא ובגין עלמא, מן יתמחון רב דערב עד יחודא
ומטרוניתא  ומלכא למשה קבלה דאיהי מטרוניתא על דשלטא משנה איהי דיליה וקבורתא
עבדא  דא – ימלוך' כי עבד תחת  ארץ רגזה שלוש 'תחת  דא ובגין מבעלה, מתפרשא

רב". ערב דא – לחם' ישבע כי 'ונבל משנה, דא – 'ושפחה' ידיעא,

בעולם הנה ובהיותה אבי"ע עולמות ד' בכל ונמצאת  כלולה הקדושה תורתנו כי מבואר
פשט, הנקראים הלבושים מכל מופשטת היא שם כי קבלה נקראה אז האצילות 

כּ ּת נתי" את "פשטתי ג)מלשון ה גבי (שה"ש על שהוא החיצוני המלבוש  בחינת  שהוא , ◌ָ◌
אשר  האצילות  בעולם ואמנם פשט. מלת עיקר והוא לפעמים מעליו המתפשט אדם עור
"דודי  פסוק על המתרגם בדברי וגם רז"ל במדרש  כנזכר בתורה, ועוסק יושב הקב"ה שם

ואדום" י)צח ה יום (שה"ש  שעשעים [ואהיה אמון אצלו "ואהיה הכתוב שאמר ◌וכמו
וכו' ל)יום]" ח ובורא (משלי בתורה מביט הקב"ה שהיה העולם בריאת על לרז"ל הנדרש 

א)עולמות א: רבה כמעשה (בראשית  לא כי ספק ואין דבני 2, כמעשה ולא  הראשון אדם 
הקב"ה  בהם משתעשע היה כפשוטם בהיותם בהם וכיוצא דבלעם אתונו וכמעשה חרי
הקב"ה  של שעשועות אמנם עולמות , בהם ובורא העולם שנברא קודם שנה אלפיים
הנשמה  בבחינת  בתורה עוסק בהיותו הייתה העולמות את  בה בורא והיותו בתורה
אל  כנודע הקבלה חכמת היא מרכבה, מעשה הנקרא תורה, רזי הנקרא שבה הפנימית

היודעים.

לאתערבא וטעם  יכול דלא רע, ולא טוב מאוד העליון האצילות  עולם להיותו הוא הדבר
אתן" לא לאחר "וכבודי אתמר ועליה קליפה ח)עמיה מב בספר (ישעיהו כנזכר ,

בראשית  בפרשת הזוהר בספר וכן י"ח תיקון א)התיקונין התורה (כח, גם ולכן שם, עיין
עולם  היצירה בעולם למטה כן שאין מה הגופנים לבושי מכל מופשטת רק איננה שם אשר
ומסטרא  דמט"ט, מסטרא טוב" הדעת  "עץ הנקרא והוא טוב, עבד הנקרא דממטרו"ן
משנה  סדרי שית  הם שם אשר התורה כי רע, עבד נקרא דיליה קליפין שהוא דסמאל

שם בראשית פרשת  ב[זוהר] וכנזכר לעיל, כנזכר שפחה א)הנקראים כז, נקראת (ח "א ולכן
מסטרא  רע טהור, כשר היתר טוב דעבד מסטרא טוב הפוכים שינויים יש  ששם לפי משנה

למלך" משנה היהודי מרדכי "כי מלשון הוא גם פסול. טמא איסור רע ג)דעבד י (אסתר

מלך" מלך "עבד הנקרא שפחה ו)שהיה דברים  כנזכר (ספרי שינה מלשון נקרא גם .
פנחס פרשת ב)ב[זוהר] רמד, ורוחין (ח"ג נשמתין מתניתין! מארי ואמר: תנייני זמנא "קם :

דהאי  פשט אורח משנה, ודאי דאיהי מנכון שינתא ואעברו כען אתערו דילכון ונפשין
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בימינה" ימים "אורך טז)נאמר ג ולפנים (משלי לפני הנכנס כבן ארוך, שכולו לעולם ,
בן, נקרא דאצילות  תפארת  כי ונודע, פרס. לקבל מנת  על שלא אביו לפני ומשמש 
כעבדים". אם כבנים "אם ר"ה : ביום מתפללין אנו ועליהם עבד, נקרא דיצירה ומטטרו"ן

וכו'והנה  הרבה" שנים אם "כי פסוק על רז"ל אמרו קהלת ח)במדרש  יא וזה (קהלת  ,
של  תורתו לפני היא הבל למד, שאדם תורה – וכו' הרבה שנים אם "כי לשונם:

א)משיח" יא: רבה ונפש,(קהלת  בגוף בהיותה שהיא משיח של תורתו על נאמר כך ואם .
בלבד" מלכיות  שעבוד אלא המשיח לימות הזה העולם בין "אין ז"ל: שאמרו (ברכותכמו

ב) רז"ל לד, שדרשו כמו הרע יצר הנקראת  החיצונה קליפה הרשעה, מלכות ביטול והוא –
וכו' כבש " עם זאב "וגר פסוק: ו)על יא את (ישעיהו דעה הארץ "ומלאה ליה: וסמיך ,

ט)ה'" הנקרא (שם  הרע היצר היות לסיבת  בקליפין המתלבשת הזה העולם תורת  ולכן, .
וקליפותיה  מלבושיה קצת שנתפשט משיח של תורתו לפני הבל היא בעולם, מצויה קליפה
וחומר, קל של בנו בן וחומר וקל הרע. היצר מקליפת נתפשטו אדם בני שגם מאחר
התורה  עסק כי כלל, לבוש  מיני מכל נפשטות  הנשמות  עולם הבא בעולם למעלה בהיותנו

הפנימיים. וסודותיה התורה בנשמת  רק איננו להם אשר

בתורה ואמנם שיעסוק מקודם הקבלה', בחכמת ואעסוק לי 'אלכה אדם יאמר אל
רז"ל אמרו כבר כי ובתלמוד. יג)במשנה ד: יסודי־התורה רמב"ם  ייכנס (ראה "אל :

שאין  גוף, בלתי לנשמה דומה זה והרי ויין". בבשר כרסו מלא כן אם אלא לפרדס אדם
במצוות  מתוקן שלם בהיותו הגוף, בתוך מתקשרת  היותה עד וחשבון ומעשה שכר לה
ייתן  ולא בבלי והתלמוד המשנה בחכמת  עוסק בהיותו בהפך: וכן מצוות . בתרי"ג התורה
אדם  נשמת בלתי בחושך היושב לגוף דומה זה הרי כי וסתריה, התורה סודות אל גם חלק
אומרו  עניין זהו אשר חיים, ממקור שואף בלתי יבש  שהגוף באופן בתוכה, המאירה ה' נר
לאשתדלא  בעאן ולא יבשה, לאורייתא דעבדי אינון "דאילין לשונו: וזה הנ"ל ההוא במאמר
לשמו, ולא לשמה בתורה העוסקים התלמידי־חכמים כי באופן, וכו'. הקבלה" בחכמת
שיוכל  מה כפי והתלמוד והמשנה המקרא בחכמת  בתחילה שיעסוק צריך שם, לו ◌ֵלעשות 
המלך  דוד שציווה וכמו האמת, בחכמת  קונו את לדעת  יעסוק כך ואחר לסבול, שכלו

ועבדהו" אביך אלהי את  "דע בנו: שלמה את  כט)ע"ה כח  יהיה (דהי"א הזה האיש ואם .
בחכמה  מזלו שבחן אחר ממנו ידו את  שיניח לו מוטב בתלמוד, העיון בעניין וקשה כבד
בתלמוד  יפה סימן רואה שאינו תלמיד־חכם "כל שאמרו: וזהו האמת . בחכמת  ויעסוק זאת

רואה" אינו שוב – שנים א)בחמש  כד, חולין מחויב (ראה לעיון קל שהוא האיש כל ואמנם .
בפשט  הנופלת  הקושיה ולתרץ ולכוון ההלכה, בעיון ביום שעות שתי או שעה חלק לתת 
בקליפה  אלא נאחזת, רע עבד סמאל הנחש  מצד הרעה הקליפה אין כי ויכוון ההלכה.
לא  אבל דמטרוניתא'; ושפחה 'עבד הנקרא היצירה עולם מטטרון, משנה, היא הטובה,
ה' "אני אתמר ועליו החיים". "עץ ונקרא האמת, חכמת הפנימי, המוח שהיא במטרוניתא

שמי" ח)הוא מב הקב"ה"(ישעיהו של שמותיו היא התורה "כל בסוד ח"ב , זוהר (ראה

החיים עץ קונטרס ד 

ולא  ינום 'לא בהון דאתון דאתי דעלמא עילאין ברזין אלא בכו אתערנא לא ואנא עלמא,
ד)ישן' קכא ואמוראי (תהלים  דמתניתין "ורבנן שם: למעלה יותר שכתוב במה יובן וזה ."

הנקראים  הם והש"ס המשנה כי ונמצא ליה", סדרו דאורייתא רזין על דלהון תלמודא כל
תורה. גופי

הם והנה התורה נשמת  הנקראים הפנימיים וסתריה ורזיה פתרון, בלי כחלום דבריהם
ער" ולבי ישנה "אני בסוד בהקיץ, הנפתר החלום פתרון ב)הם ה וכמו (שה"ש ,

בבלי" תלמוד זה עולם כמתי הושיבני "במחשכים ז"ל חכמים ב)שאמרו כד, ,(סנהדרין
נאמר  עליהם אשר וסתריה תורה רזי הם הם הזוהר, ספר ידי על אלא מאיר איננו אשר

אור" כג)"ותורה ו האצילות (משלי בערך ושפחה עבד נקראת  שהיצירה כמו כי ספק ואין .
התיקונין ספר בהקדמת  כנזכר דחול, ולבושין קליפין ב)ונקראת  "וביומי (ג, לשונו: וזה

כי  לתמוה אין כן ואם דבריאה", ספירן לעשר דמשמשי דמלכיא כתות  עשר לביש  דחול
סוד  וזהו דאצילות . דתורה וקליפין שפחה נקראת תהיה המשנה, שהיא שם, אשר ◌ָהתורה
כ"ב  כמניין בגימטריה שהיא שהחיטה כמו כי הראשון. במאמר הנ"ל חציר' הבשר 'כל
והקש  והתבן והמורסן הסובין שהם ולבושין קליפין כמה תוך הגנוזות התורה אותיות 
הזוהר  בספר נרמז וזה חציר. נקראת התורה סודות אצל המשנה כן חציר, הנקראים והעשב

מהימנא ברעיא תצא כי ב)פרשת רעה, דאורייתא (ח"ג תבן דאכלין לאינון ווי רבנן "אבל :
וחמורין  דאורייתא תבן אינון קלין דאורייתא. וחמורין קלין אלא דאורייתא בסתרי ידע ולא
לא  זה, דרוש  להרחיב באתי ואילו וכו'. ורע" דטוב אילנא ה' ח"ט דאורייתא, חיטה אינון
אמת  דברי כי בראשו עיניו החכם האמנם, גוזמא. שום בלי ספק בלי קונטרסין מאה יספיקו
כי  וקליפין, שפחה המשנה אל קורא איך הזוהר ספר בראותו האדם יתמה ואל אומר. אני
סודות  אצל בתכלית, חיצוניים וקליפין לבושין שהם ספק אין פשטיה כפי המשנה עסק
חומריים  בדברים הזה בעולם הם פשטיה כל כי בפנימיותה, ונרמזים הנגנזים התורה
פשטי  מביני בהיותם ולכן הבושם, קנה כקליפת  למאכל טובים קליפין הם אמנם, תחתונים.
בה, שוגים ושלום חס כאשר אבל טוב', הדעת 'עץ נקראים טעות  בלתי כהלכתא המשנה
הדעת  לעץ נהפכת אז האיסור, את  ומתירין הפסול את  ומכשירין הטהור את  ומטמאים

להם. ומר רע

באורייתא ונחזור דעסקי אינון כל "ואפילו שכתוב מה ולבאר הראשון, למאמרנו עתה
"על  דאיהי משום שפחה היא המשנה כי שם עוד ואמר וכו'. דעבדי" חסד כל
העוסקים  לכן מידה כנגד מידה הם יתברך מידותיו כל הנה כי פירוש : פרס". לקבל מנת

וכבוד" עושר "בשמאלה נאמר עליהם הטובים, הגופניים טז)בפשטיה ג הפרס (משלי הוא ,
איסור  בדיני הזה בעולם היותם בבחינת  הוא בתורה עסקם כן כי הזה; בעולם להם הנתון
פרס  לקבל מנת  על שבוודאי רבו את  העובד העבד כנגד והם וכו', וטהרה טומאה והיתר
אמנם, פרס. לקבל מנת  על רבם את המשמשים ושפחות  כעבדים וכו', דעבדי חסד וכל
עליהם  הבא, בעולם בה שעוסקים מה כפי התורה בחינת שהם התורה ברזי העוסקים
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בימינה" ימים "אורך טז)נאמר ג ולפנים (משלי לפני הנכנס כבן ארוך, שכולו לעולם ,
בן, נקרא דאצילות  תפארת  כי ונודע, פרס. לקבל מנת  על שלא אביו לפני ומשמש 
כעבדים". אם כבנים "אם ר"ה : ביום מתפללין אנו ועליהם עבד, נקרא דיצירה ומטטרו"ן

וכו'והנה  הרבה" שנים אם "כי פסוק על רז"ל אמרו קהלת ח)במדרש  יא וזה (קהלת  ,
של  תורתו לפני היא הבל למד, שאדם תורה – וכו' הרבה שנים אם "כי לשונם:

א)משיח" יא: רבה ונפש,(קהלת  בגוף בהיותה שהיא משיח של תורתו על נאמר כך ואם .
בלבד" מלכיות  שעבוד אלא המשיח לימות הזה העולם בין "אין ז"ל: שאמרו (ברכותכמו

ב) רז"ל לד, שדרשו כמו הרע יצר הנקראת  החיצונה קליפה הרשעה, מלכות ביטול והוא –
וכו' כבש " עם זאב "וגר פסוק: ו)על יא את (ישעיהו דעה הארץ "ומלאה ליה: וסמיך ,

ט)ה'" הנקרא (שם  הרע היצר היות לסיבת  בקליפין המתלבשת הזה העולם תורת  ולכן, .
וקליפותיה  מלבושיה קצת שנתפשט משיח של תורתו לפני הבל היא בעולם, מצויה קליפה
וחומר, קל של בנו בן וחומר וקל הרע. היצר מקליפת נתפשטו אדם בני שגם מאחר
התורה  עסק כי כלל, לבוש  מיני מכל נפשטות  הנשמות  עולם הבא בעולם למעלה בהיותנו

הפנימיים. וסודותיה התורה בנשמת  רק איננו להם אשר

בתורה ואמנם שיעסוק מקודם הקבלה', בחכמת ואעסוק לי 'אלכה אדם יאמר אל
רז"ל אמרו כבר כי ובתלמוד. יג)במשנה ד: יסודי־התורה רמב"ם  ייכנס (ראה "אל :

שאין  גוף, בלתי לנשמה דומה זה והרי ויין". בבשר כרסו מלא כן אם אלא לפרדס אדם
במצוות  מתוקן שלם בהיותו הגוף, בתוך מתקשרת  היותה עד וחשבון ומעשה שכר לה
ייתן  ולא בבלי והתלמוד המשנה בחכמת  עוסק בהיותו בהפך: וכן מצוות . בתרי"ג התורה
אדם  נשמת בלתי בחושך היושב לגוף דומה זה הרי כי וסתריה, התורה סודות אל גם חלק
אומרו  עניין זהו אשר חיים, ממקור שואף בלתי יבש  שהגוף באופן בתוכה, המאירה ה' נר
לאשתדלא  בעאן ולא יבשה, לאורייתא דעבדי אינון "דאילין לשונו: וזה הנ"ל ההוא במאמר
לשמו, ולא לשמה בתורה העוסקים התלמידי־חכמים כי באופן, וכו'. הקבלה" בחכמת
שיוכל  מה כפי והתלמוד והמשנה המקרא בחכמת  בתחילה שיעסוק צריך שם, לו ◌ֵלעשות 
המלך  דוד שציווה וכמו האמת, בחכמת  קונו את לדעת  יעסוק כך ואחר לסבול, שכלו

ועבדהו" אביך אלהי את  "דע בנו: שלמה את  כט)ע"ה כח  יהיה (דהי"א הזה האיש ואם .
בחכמה  מזלו שבחן אחר ממנו ידו את  שיניח לו מוטב בתלמוד, העיון בעניין וקשה כבד
בתלמוד  יפה סימן רואה שאינו תלמיד־חכם "כל שאמרו: וזהו האמת . בחכמת  ויעסוק זאת

רואה" אינו שוב – שנים א)בחמש  כד, חולין מחויב (ראה לעיון קל שהוא האיש כל ואמנם .
בפשט  הנופלת  הקושיה ולתרץ ולכוון ההלכה, בעיון ביום שעות שתי או שעה חלק לתת 
בקליפה  אלא נאחזת, רע עבד סמאל הנחש  מצד הרעה הקליפה אין כי ויכוון ההלכה.
לא  אבל דמטרוניתא'; ושפחה 'עבד הנקרא היצירה עולם מטטרון, משנה, היא הטובה,
ה' "אני אתמר ועליו החיים". "עץ ונקרא האמת, חכמת הפנימי, המוח שהיא במטרוניתא

שמי" ח)הוא מב הקב"ה"(ישעיהו של שמותיו היא התורה "כל בסוד ח"ב , זוהר (ראה
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בחר הנה  שלא הוא ורע, טוב הדעת  בעץ הראשון אדם עוון כי הזה, במאמר נתבאר
האומרים  רב, הערב עוון עצמו וזה הקבלה. חכמת  שהיא החיים בעץ להתעסק

ונשמע[ה]' עמנו אתה 'דבר טו)למשה כ עמנו (שם  ידבר 'ואל ורע, טוב הדעת  בעץ -
נמות' פן זה,(שם )אלהים בזמננו אשר תורה בני קצת  הטועים כסברת  תורה; בסתרי -

ימות  בה שמתעסק מי שכל ואומרים עולם, חיי האמת חכמת על רע שם המוציאים
להם  וניתנו החיים, דעץ מסטרא הראשונות  הלוחות נשברו ולכן ושלום. חס שנים בקצרות
ראשון  בית  דחורבן איבודא וגרם דמטרוניתא; שפחה משנה, ורע, טוב הדעת  דעץ מסטרא
ישראל  בני דיתובון עד הרבים, בעוונותינו אנו אשר והארוך המר האחרון וגלות  ושני
עובדים  הם מי את  וידעו תורה ברזי וליודעו להכירו אלוהיהם ה' את  וביקשו בתיובתא
עץ  ה' "ויורהו הכתוב שאמר כמו האמת בחכמת לעסוק יזכו וכדין, מלכם. הוא ומי

כה)וימתקו" טו המשיח.(שמות ידי על  -

מהימנאוכמו ברעיא נשא פרשת ב[זוהר] ב)שכתוב קכד, "ובגין (ח "ג לשונו: וזה ,
מן  ביה יפקון הזוהר, ספר האי דאיהו דחיי, מאילנא למיטעם ישראל דעתידים
אז  כי וכו'. יתיר" ישראל על שליט לא והיתר איסור דאיהו ורע דטוב ואילנא וכו'; גלותא

בתורה  ולא דאצילות  התורה בחכמת עוסקים עליון, כמלאכי מלובשת 3יהיו מטטרו"ן
לשונו: וזה ש(ש )[ת]יתאה תיקון התיקונים בספר אמרו עוד גשמיים. וסיפורים במלבושים

יתפרנ  נשא בני ובגיניה "וכמה יומיא, בסוף בתרא בדרא דילך חיבורא מהאי לתתא סון
בארץ' דרור י)'וקראתם כה ב)"(ויקרא כג ו', תיקון זוהר, אמר (תיקוני אחר מאמר עוד .

יתפרנסון  חיבורא דמהאי אנת זכאה כמה רבי, "רבי, לשונו: וזה לרשב"י ז"ל אליהו לו
אחוזתו' אל איש  'ושבתם ובגיניה יומיא בסוף לתתא דיתגליא עד עילאי כה כמה (ויקרא

נשוב י) וכאשר עתה, ועד הראשון מאדם להיות  החל זה חטא כי מבואר, הרי וכו'. "
אמן. בימינו במהרה ישראל ייגאלו הזאת , בחכמה מאהבה לעסוק בתשובה

מתי שמוע "עד באומרו: נפשו במר ומתמרמר מתנודד הנביא ירמיהו נאקת  שמעתי
הארץ  את "ראיתי וכו'; ידעו" לא אותי עמי אויל כי שופר? קול אשמעה נס, ◌ִאראה
וכלה  הארץ כל תהיה שממה ה' אמר כה "כי וגו'"; הכרמל והנה "ראיתי וגו'"; תוהו והנה

וגו'" אעשה כא־כז)לא ד באמת (ירמיהו הנאמרים האלו פסוקים לבאר בטני רוח הציקתני .
אורך  על מתמרמר בהיותו הזה, האחרון הדור על נבואה בדרך ע"ה, הנביא ירמיהו ידי על
המשיח  של והדגל הנס הוא - נס' אראה מתי 'עד שאמר מה וזהו משיעורו. יותר גלותנו

משפטים פרשת  ב[זוהר] א)כנזכר קכ, ארי (ח"ב דוד בן דמשיח נס "וייתון לשונו: וזה
קול  'נשמעה וכו'. לשמאלא" עליה רשים שור יוסף בן דמשיח ונס לימינא עליה רשים
כנזכר  אמן, בימינו במהרה משיחנו ביאת אחר להיות העתיד גלויות, קיבוץ זה - שופר'

תולדות פרשת  א)בזוהר קלט, ירושלים (ח "א "'בונה פסוק על הנעלם במדרש לשונם וזה
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התורה) על הרמב"ן פירוש והקדמת ב אתן"פז, לא לאחר "וכבודי שם ); יכול (ישעיהו דלא ,
כשר  ומותר, אסור וטהור, טמא משנה, ורע, טוב  הדעת  בעץ אלא קליפה עמה להתערבא
האדם  יבין שלא קושיות  הגורמת שהיא הרעה הקליפה להסיר בעיונו ויכוון ופסול.
כך, ואחר דמטרוניתא. שפחה המשנה, היא ורע טוב הדעת עץ גבי מעל ויסלקנה תירוצים
ביאורו  מקום כאן אין כי בזה, ודי הקבלה. חכמת שהיא עצמה המטרוניתא לקשט יכוון

זה. עניין של

וכו'אמר ירושלים" בנות את [כ]ם השבעתי קוב"ה] [אמר דא "ובגין הנ"ל במדרש  עוד
ב) עז, זוהר לאלוהים,(תיקוני הגדולה השבועה הייתה הנה כי הדברים: פירוש  .

"עד  שכתוב כמו טוב ורצון בחפץ תהיה האהבה שאותה עד הגאולה את  יעוררו שלא
ז)שתחפץ" ב דיליה,(שה"ש גניזין ובכל דיליה פלטרין בכל ועייל אביו את  העובד כבן –

זמן  כי רז"ל אמרו וכבר פרס. לקבל מנת  על השפחה ולוקח במשנה העובד כעבד ולא
על  היכלות  בפרקי ישמעאל דר' בברייתא ז"ל שאמרו כמו שנים אלף עד היא השבועה

עידן' ופלג ועידנין עידן עד בידיה "'ואיתהבון לשונם וזה [ב]דניאל כה)[ה]פסוק ז (דניאל

שם. עיין וכו', עוקין" ע' בבל של שרו והוא עולם שר אבינו ליעקב הקב"ה הראהו ואיך
וירא פרשת בזוהר א)וכן קיז, יתיר (ח"א זמנא אריכו דא כל יוסי ר' "אמר לשונו: וזה

'נתנני  דכתיב יתיר ולא ישראל דכנסת  גלותא חד יומא דאיהו חבריא, דאוקמוה מכמה
דוה' היום כל יג)שוממה א ".(איכה

בראשיתעוד פרשת  ב[זוהר] כתוב אחר א)מאמר כז, – ב כו, והיה (ח "א יפרד "'ומשם :ִ◌
ראשים' י)לארבעה ב עאל (בראשית  חד לפרדס: שנכנסו ארבעה אינון אילין –

לשנא  בחדקל עאל תליתאה רמז, איהו ודא בגיחון עאל תניינא הלכות, שונה פי בפישון
ובן  עזאי בן ורביה. פריה דביה מוחא סוד דאיהו בפרת עאל רביעאה לדרש , וקלילא חדא
איתמר  במוחא, דעאל ר"ע בהון; לקאן הוו דאורייתא בקליפין עאלו אחר, ואלישע זומא
וכו', מדרשא' בבי הוינא חד יומא 'אבא, אלעזר: ר' אמר בשלום'. ויצא בשלום 'נכנס ביה
ואתברו  ונפלו בהון זכו ולא לישראל לון נחית  משה הווה אילין לוחין מתרין דאורייתא בגין
דמתמן  ורע, טוב הדעת דעץ מסטרא אחרינן לון ויהיב ושני ראשון דבית איבודא גרם ודא
יוצא  'ונהר דא וכו'. מותא ומשמאלא חיי, מימינא והיתר, באיסור אורייתא אתייהבת 

הגן'(שם )[מ]עדן' את  ו'להשקות וכו'. החיים בעץ לעילא פרדס (שם )בוודאי דא
ומסטרא  טוב דא מסטרא דיליה וקליפין ואחר זומא ובן עזאי בן עאלו דתמן דמטטרו"ן,
חבריא  אמרו דא כגוונא וכו'. וטהרה טומאה וכשר, פסול והיתר, איסור איהו ודא רע, דא

קשה' בעבודה חייהם את 'וימררו מתניתא: יד)מארי א 'בחומר'(שמות  קושיא, (שם )דא

'ובלבנים' וחומר, קל בשדה'(שם )דא עבודה 'ובכל הלכה, ליבון ברייתא,(שם )דא דא
עבודתם' כל עץ'(שם )'את  ה' 'ויורהו כתיב: מה בתיובתא תייבין ואי משנה. (שמותדא

כה) המים'טו 'וימתקו וביה החיים, עץ דא 'ומטה (שם )– ביה דאתמר משיח ודא ,
בידי' ט)האלקים יז דיליה".(שם  מחמת  בגלותא איהו וכולא וכו'.
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בחר הנה  שלא הוא ורע, טוב הדעת  בעץ הראשון אדם עוון כי הזה, במאמר נתבאר
האומרים  רב, הערב עוון עצמו וזה הקבלה. חכמת  שהיא החיים בעץ להתעסק

ונשמע[ה]' עמנו אתה 'דבר טו)למשה כ עמנו (שם  ידבר 'ואל ורע, טוב הדעת  בעץ -
נמות' פן זה,(שם )אלהים בזמננו אשר תורה בני קצת  הטועים כסברת  תורה; בסתרי -

ימות  בה שמתעסק מי שכל ואומרים עולם, חיי האמת חכמת על רע שם המוציאים
להם  וניתנו החיים, דעץ מסטרא הראשונות  הלוחות נשברו ולכן ושלום. חס שנים בקצרות
ראשון  בית  דחורבן איבודא וגרם דמטרוניתא; שפחה משנה, ורע, טוב הדעת  דעץ מסטרא
ישראל  בני דיתובון עד הרבים, בעוונותינו אנו אשר והארוך המר האחרון וגלות  ושני
עובדים  הם מי את  וידעו תורה ברזי וליודעו להכירו אלוהיהם ה' את  וביקשו בתיובתא
עץ  ה' "ויורהו הכתוב שאמר כמו האמת בחכמת לעסוק יזכו וכדין, מלכם. הוא ומי

כה)וימתקו" טו המשיח.(שמות ידי על  -

מהימנאוכמו ברעיא נשא פרשת ב[זוהר] ב)שכתוב קכד, "ובגין (ח "ג לשונו: וזה ,
מן  ביה יפקון הזוהר, ספר האי דאיהו דחיי, מאילנא למיטעם ישראל דעתידים
אז  כי וכו'. יתיר" ישראל על שליט לא והיתר איסור דאיהו ורע דטוב ואילנא וכו'; גלותא

בתורה  ולא דאצילות  התורה בחכמת עוסקים עליון, כמלאכי מלובשת 3יהיו מטטרו"ן
לשונו: וזה ש(ש )[ת]יתאה תיקון התיקונים בספר אמרו עוד גשמיים. וסיפורים במלבושים

יתפרנ  נשא בני ובגיניה "וכמה יומיא, בסוף בתרא בדרא דילך חיבורא מהאי לתתא סון
בארץ' דרור י)'וקראתם כה ב)"(ויקרא כג ו', תיקון זוהר, אמר (תיקוני אחר מאמר עוד .

יתפרנסון  חיבורא דמהאי אנת זכאה כמה רבי, "רבי, לשונו: וזה לרשב"י ז"ל אליהו לו
אחוזתו' אל איש  'ושבתם ובגיניה יומיא בסוף לתתא דיתגליא עד עילאי כה כמה (ויקרא

נשוב י) וכאשר עתה, ועד הראשון מאדם להיות  החל זה חטא כי מבואר, הרי וכו'. "
אמן. בימינו במהרה ישראל ייגאלו הזאת , בחכמה מאהבה לעסוק בתשובה

מתי שמוע "עד באומרו: נפשו במר ומתמרמר מתנודד הנביא ירמיהו נאקת  שמעתי
הארץ  את "ראיתי וכו'; ידעו" לא אותי עמי אויל כי שופר? קול אשמעה נס, ◌ִאראה
וכלה  הארץ כל תהיה שממה ה' אמר כה "כי וגו'"; הכרמל והנה "ראיתי וגו'"; תוהו והנה

וגו'" אעשה כא־כז)לא ד באמת (ירמיהו הנאמרים האלו פסוקים לבאר בטני רוח הציקתני .
אורך  על מתמרמר בהיותו הזה, האחרון הדור על נבואה בדרך ע"ה, הנביא ירמיהו ידי על
המשיח  של והדגל הנס הוא - נס' אראה מתי 'עד שאמר מה וזהו משיעורו. יותר גלותנו

משפטים פרשת  ב[זוהר] א)כנזכר קכ, ארי (ח"ב דוד בן דמשיח נס "וייתון לשונו: וזה
קול  'נשמעה וכו'. לשמאלא" עליה רשים שור יוסף בן דמשיח ונס לימינא עליה רשים
כנזכר  אמן, בימינו במהרה משיחנו ביאת אחר להיות העתיד גלויות, קיבוץ זה - שופר'

תולדות פרשת  א)בזוהר קלט, ירושלים (ח "א "'בונה פסוק על הנעלם במדרש לשונם וזה

. "  .3
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השמים וכנגד מן חצובה נפשם אשר ה' בתורת העוסקים חכמים התלמידי השנייה, הכת
השמים, מן חצובה שנפשם גם כי אורם'. ואין השמים 'ואל אמר הארץ, מן ולא
- הושיבני' 'במחשכים פסוק על רז"ל בשם למעלה שמבואר כמו בתורתם; אור להם אין
הנאמרים  הדברים ומבארת  אותם, המאירה היא הזוהר ספר וחכמת  בבלי'. תלמוד 'זה
שאמר  וזהו אור'. 'ותורה נאמר עליהם אשר גשמיים, חשובים הם כאילו מלובשים בתלמוד
עורים  "והולכתי ואמר בנחמותיו הנביא ישעיהו נתנבא זה ועל אורם', ואין השמים 'ואל

וכו' ידעו" לא טז)בדרך מב ששנינו (ישעיהו וכמו במספרם נודעו הפשטיית  התורה כי .
וכו' נדרשת " התורה מידות בי"ג אומר ישמעאל בתחילת"ר' ישמעאל, דר' (ברייתא

לא הספרא) יצירה ספר בריש הנזכרות  העולם נברא שבהם החכמה נתיבות ל"ב אמנם, ;
וכללות  הפשט, של מידות  י"ג תוך נעלמים האמת , החכמת  נתיבות  הל"ב אלו והנה נודעו.

פנחס בפרשת הזוהר בשם למעלה שכתבנו  וכמו א'; ל"ב הם ב)כולם רמד, "ורבנן (ח "ג
כי  ספק, ובלי ליה". סדרו דאורייתא רזין על דילהון תלמודא כל ואמוראי דמתניתין
עיניים  להם ואין התורה, בלבושי קיר כעיוורים מגששים בלבד, בבלי בתלמוד העוסקים
איסור  טהור, טמא, פסקו רצונם כפי חינם על לא כי בו. הנסתרים התורה ברזי רואות
במאמר  שקראם וכמו חן. ליודעי כנודע התורה, פנימיות  מתוך אלא ופסול כשר והיתר,

וכו'. עיינין" "סתימין לעיל שביארנו הראשון

עבדי"וזהו  אם כי עור "מי יט)שאמר מב ולאפוקי (ישעיהו למעוטי היא הכוונה אבל , ֵ◌
במשנה  העוסקים אבל לעיל. כנזכר קבלה מרי אינון 'בנים', הנקראים האמת  חכמי
מותר, ואם אסור אם הדינים, יפסקו סודותיה וכפי בסודותיה הסתכלותם בלתי לבדה,
העוסק  כי עבדי', אם כי עור 'מי שאמר וזהו הם. בוודאי עיוורים אלו, הנה - לעיל כנזכר
בדרך  ללכת שיזכו לבוא, לעתיד ישעיה נתנבא ועליהם לעיל. כנזכר 'עבד' נקרא בפשט
לשמור  והכרובים החרב להט ניתן הזה בעולם אשר – האמת חכמת  דרך הוא ידעו לא

נשא פרשת  ב[זוהר] כנזכר אליה, לזוכים אלא התורה רזי יובנו שלא החיים, דרך (ח"ג את 

א) טוב קכג, ההוא ונטרין ושרפין, עקרבין נחשים כגון אחרנים נטירין "ואית  לשונו: וזה
ברזא  עאלין הוו חייביא כל הכי לאו דאי למיעל. ראוי איהו דלא מאן תמן ליעול דלא
חבלה  מלאכי וכמה דאורייתא, רזין למנדע ויעול חייבא דאיהו מאן דא, ובגין דאורייתא.

לאור" לפניהם מחשך "אשים עוד שאמר וזהו וכו'. מחשבותיה" מבלבלין מב וכו' (ישעיהו

לאור,טז) לפניהם אשים הזה, העולם בפשט המספר מחשך שהוא בבלי התלמוד כי –
הקושיות  כל גם אור'. 'ותורה הנקראים בו הגנוזים דאורייתא רזין מתוכו ויסתכלו
כל  - ו'תיקו' קתני' ו'הכי מחסרא' 'חסורי קאמר', ו'הכי 'תניא' עליהם הנאמר שבתלמוד,
הזה, בלשון להיאמר הלשון הוכרח איך ויראו למישור, יחזרו מעקשים, בעינינו נראים אלו

בו. ונרמזים הנסתרים התורה רמזי לסיבת והמעוקש, החסר

החיים עץ קונטרס ח

ב)ה'' קמז יכנס'(תהלים  ישראל 'נדחי כך ביום (שם )ואחר 'והיה הכתוב שאמר וזהו ."
טעם  נתינת בלשון עמי', אויל 'כי הקץ אריכות  אל טעם ונתן וכו' גדול' בשופר יתקע ההוא

נס'. אראה מתי 'עד האמור אל

הם וביאור מהם אחת  כת  כתות : לשלוש  נחלקים ישראל בני עם הנה כי הוא, העניין
בפשטי  העוסקים חכמים התלמידי הם שנייה, כת העם; המון  הארץ, עמי
אויל  'כי אמר ראשונה כת  כנגד והנה, האמת . חכמת בעלי והיא שלישית, כת  התורה;
הם  השלישית כת  וכנגד סתם. 'עם' הנקראים העם המון הם ירצה: ידעו', לא אותי עמי

זוהר בתיקוני כנזכר 'בנים' הנקראים וסודותיה, התורה ברזי ב)העוסקים לשונו (א, וזה
המה  סכלים 'בנים אמר ועליהם קבלה", מרי אילין 'בנים' משנה. מארי אילין "'אפרוחים'
החלש, ובעיונם הקצרה בדעתם העולה כפי האמת בחכמת עוסקים הם כי - נבונים' ולא
כת  וכנגד ה'. בעזרת  שיתבאר כמו (ה)אמיתותו על להבינו העניין לעומק יורדים ואינם
וחיי  החיים עץ הנקראת האמת בחכמת  לעסוק מואסים הם אשר אותם הפשט, חכמי
הפשט  אלא בתורה שאין ואומרים בלבד, בפשוטן הפשטיים בסיפורים ועוסקים עולם,
אמר  עליהם – לעיל כנזכר ורע טוב הדעת עץ נקרא הוא הוא אשר – ושלום חס בלבד
הקב"ה  אין החיים, בעץ מואסים היותם בסיבת  כי ידעו'. לא ולהטיב  להרע המה 'חכמים
את  ומטמאים לרע, אותו ומהפכים ורע טוב הדעת עץ בפשוטי שונים והם אותם עוזר
ידיהם  מתחת יוצאות רבות ותקלות  הכשר, את  ופוסלים המותר את  ואוסרים הטהור

פרט. דרך לבארם חוזר קצרה, בדרך הנביא אותם שכלל ואחר הרבים. בעוונותינו

נקראים וכנגד אשר הארץ, עמי הם - תהו' והנה הארץ את  'ראיתי אמר הראשונה הכת
היורדת  הבהמה "ורוח הכתוב שאמר כמו חוצבה נפשם משם כי הארץ; שם על

הארץ" מן למטה כא)היא ג הכתוב (קהלת שאמר כמו להם, אשר הבהמית רוח היא
למינה" חיה נפש  הארץ כד)"ותוצא א מן (בראשית עפר נחצב הגוף היות  מלבד כי .

בהמה. חיה, בכלל כי חיה' 'נפש ונקראת ממש, למינה הארץ מן חוצבה נפשם גם האדמה,
כל  הארץ, מן נחצבים ולהיותם שם. עיין בכתב־יד הנעלם במדרש  זה בפסוק נדרש וכן
בהם  שאין דברים ובבניינים, ובזריעה בנטיעה ומתן, במשא הארץ: ביישוב הוא עסקם
בריתי  לא "אם הכתוב שאמר כמו התורה היא עולם חיי ומניחים הגוף; אל רק תועלת 

שמתי" לא וארץ שמים חוקות  ולילה כה)יומם לג ובוהו,ומחזירי (ירמיהו לתוהו העולם ם
גדולה  איוולת  לך אין כי עמי'. אויל 'כי באומרו אווילים למעלה קראם זאת לסיבה אשר
נתעסקו  ולא ידעו' לא 'אותי כי להם גרם זה וכל נשמתם ולהחריב גופם את  לקיים מזו,

לחיות' החיים' 'עץ הנקראת הבא.4בתורה עולם חיי דרך
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השמים וכנגד מן חצובה נפשם אשר ה' בתורת העוסקים חכמים התלמידי השנייה, הכת
השמים, מן חצובה שנפשם גם כי אורם'. ואין השמים 'ואל אמר הארץ, מן ולא
- הושיבני' 'במחשכים פסוק על רז"ל בשם למעלה שמבואר כמו בתורתם; אור להם אין
הנאמרים  הדברים ומבארת  אותם, המאירה היא הזוהר ספר וחכמת  בבלי'. תלמוד 'זה
שאמר  וזהו אור'. 'ותורה נאמר עליהם אשר גשמיים, חשובים הם כאילו מלובשים בתלמוד
עורים  "והולכתי ואמר בנחמותיו הנביא ישעיהו נתנבא זה ועל אורם', ואין השמים 'ואל

וכו' ידעו" לא טז)בדרך מב ששנינו (ישעיהו וכמו במספרם נודעו הפשטיית  התורה כי .
וכו' נדרשת " התורה מידות בי"ג אומר ישמעאל בתחילת"ר' ישמעאל, דר' (ברייתא

לא הספרא) יצירה ספר בריש הנזכרות  העולם נברא שבהם החכמה נתיבות ל"ב אמנם, ;
וכללות  הפשט, של מידות  י"ג תוך נעלמים האמת , החכמת  נתיבות  הל"ב אלו והנה נודעו.

פנחס בפרשת הזוהר בשם למעלה שכתבנו  וכמו א'; ל"ב הם ב)כולם רמד, "ורבנן (ח "ג
כי  ספק, ובלי ליה". סדרו דאורייתא רזין על דילהון תלמודא כל ואמוראי דמתניתין
עיניים  להם ואין התורה, בלבושי קיר כעיוורים מגששים בלבד, בבלי בתלמוד העוסקים
איסור  טהור, טמא, פסקו רצונם כפי חינם על לא כי בו. הנסתרים התורה ברזי רואות
במאמר  שקראם וכמו חן. ליודעי כנודע התורה, פנימיות  מתוך אלא ופסול כשר והיתר,

וכו'. עיינין" "סתימין לעיל שביארנו הראשון

עבדי"וזהו  אם כי עור "מי יט)שאמר מב ולאפוקי (ישעיהו למעוטי היא הכוונה אבל , ֵ◌
במשנה  העוסקים אבל לעיל. כנזכר קבלה מרי אינון 'בנים', הנקראים האמת  חכמי
מותר, ואם אסור אם הדינים, יפסקו סודותיה וכפי בסודותיה הסתכלותם בלתי לבדה,
העוסק  כי עבדי', אם כי עור 'מי שאמר וזהו הם. בוודאי עיוורים אלו, הנה - לעיל כנזכר
בדרך  ללכת שיזכו לבוא, לעתיד ישעיה נתנבא ועליהם לעיל. כנזכר 'עבד' נקרא בפשט
לשמור  והכרובים החרב להט ניתן הזה בעולם אשר – האמת חכמת  דרך הוא ידעו לא

נשא פרשת  ב[זוהר] כנזכר אליה, לזוכים אלא התורה רזי יובנו שלא החיים, דרך (ח"ג את 

א) טוב קכג, ההוא ונטרין ושרפין, עקרבין נחשים כגון אחרנים נטירין "ואית  לשונו: וזה
ברזא  עאלין הוו חייביא כל הכי לאו דאי למיעל. ראוי איהו דלא מאן תמן ליעול דלא
חבלה  מלאכי וכמה דאורייתא, רזין למנדע ויעול חייבא דאיהו מאן דא, ובגין דאורייתא.

לאור" לפניהם מחשך "אשים עוד שאמר וזהו וכו'. מחשבותיה" מבלבלין מב וכו' (ישעיהו

לאור,טז) לפניהם אשים הזה, העולם בפשט המספר מחשך שהוא בבלי התלמוד כי –
הקושיות  כל גם אור'. 'ותורה הנקראים בו הגנוזים דאורייתא רזין מתוכו ויסתכלו
כל  - ו'תיקו' קתני' ו'הכי מחסרא' 'חסורי קאמר', ו'הכי 'תניא' עליהם הנאמר שבתלמוד,
הזה, בלשון להיאמר הלשון הוכרח איך ויראו למישור, יחזרו מעקשים, בעינינו נראים אלו

בו. ונרמזים הנסתרים התורה רמזי לסיבת והמעוקש, החסר
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זה ועוד וטוחנן הרים עוקרי ומפולפלים, חריפים חכמים תלמידי קצת  והם אחרת  כת  יש 
וגו' ההרים" את  "ראיתי נאמר עליהם המדרש, בבית בפלפולם כד)בזה ;(שם 

להבת  אש כגחלי דבריהם התורה, רזי הם אוכלה, אש מקום אל לגשת  ומתייראים רועשים
ונפק  בחשמל דריש דהווה ינוקא ההוא כעניין צרבת, בם יצרבו פן ומתייראים שלהבת ;

ואכלתיה מיניה א)אשא יג, ויישרפו (חגיגה כך, להם עלתה אם חלקם נעים ומה טוב ומה .
חכמות" לאויל "ראמוֹ ת נאמר באלו כיוצא ועל הוא. אוכלה אש כי יתברך שמו ◌ִבקדושת 

ז) כד פיהו"(משלי יפתח "לא ספירות , עשר "בשער" ולכן החושבים (שם ); כי ספק ובלי .
שידעו  הפשוטה החכמה אותה להם די בעיניהם, חושבים שהם לולי כי הם. אווילים כך,
"ראית  נאמר בזה כיוצא ועל בפנימיותה. מלהיכנס נמנעים היו לא חכמים, הם וכבר בה

[ממנו]" לכסיל תקוה בעיניו חכם יב)איש כו עליו (משלי אשר ע"ה, המלך שלמה ואם . ָ◌
וכו' האדם" מכל "ויחכם יא)נאמר ה "אמרתי (מל"א קהלת שחבר בעת ימיו בסוף אמר ,

ממני" רחוקה והיא כג)אחכמה ז אלא (קהלת נתחכם, שכבר לחשוב כלל בדעתו ולא ,
ועם  היגיעה; ידי על לעתיד אחכמה' 'אמרתי שאמר כמו יתחכם שלעתיד שאפשר חשב
הפתאים  יעשו ומה – ממני' רחוקה 'והיא שאמר וכמו בזה, טעה כי כך אחר ראה זה, כל
רז"ל  והרי בעבודתם? וששים בחלקם שמחים חכמים בהיותם זה, בזמננו אשר היתושים
יאיר" בן פנחס ר' של כחמורו אפילו אנו "אין אמרו והראשונים הגדולים התלמוד חכמי

ב) קיב, שבת  שבו (ראה נעריו אל אברהם "ויאמר בכתוב מפורש  הרי כי מזה לתמוה ואין !
החמור" עם פה ה)לכם כב לחמור"(בראשית הדומה "עם רז"ל בו ודרשו א), סב, .(יבמות 

והעיד  אמר הכתוב הרי כי חכמה, בלתי נעדרים היותם על כך להם אמר כי כוונתם ואין
אליעזר" דמשק "הוא מהם: אחד שהוא אליעזר ב)על טו "דולה (בראשית  חז"ל ודרשו

לאחרים" רבו מתורת  ב)ומשקה כח, הטעם,(יומא ואמרו עצמם חז"ל ביארו כבר אמנם, .
אינו  חמור מה לחמור: הדומה עם קראם ולכן ההר על קשור השכינה ענן ראו שלא לפי
עבד, שהוא מפני לאליעזר כך קרא כי נראה, אחר במקום אם ואף כך. אתם אף רואה
ישמעאל  הרי כי בעלמא. אסמכתא רק זה אין – וחמורו בהמתו כמו כספו קניין הוא והנה

אביו. משפחת אחר הולך והבן היה אברהם בן ישמעאל והרי שם, היה בנו

התקלקלו"אמר הגבעות "וכל כד)עוד ד חכמים (ירמיהו התלמידי הם הגבעות  כי .
אלו  הגבעות הנה – הנזכרים ה'הרים' בחינת אצל 'גבעות' הנקראים – הבחורים
יומם  רודפים הרמים, ההרים הגדולים, את  הקטנים התלמידים בראות  כי לגמרי. נתקלקלו
בה  להיכנס מיראתם כי יודעים ואינם הזאת ; בחכמה עסוקים ואינם הפשטים אחרי ולילה
ראש  פורה שורש ולבם נתקלקלו אלו גבעות  כן, ועל כנזכר; בה מלהתעסק נמנעים הם
אלא  בתורה שאין ואומרים, האמת. בחכמת לכפור ורפש , טיט חלודת בהם ועלתה ולענה
לא  כי ספק, ואין בהעלותך. פרשת ב[זוהר] לעיל הנזכר דרך על בלבד, ולבושים פשטיה
עולם  תורת  כי הסיבה, למעלה נתבאר וכבר בזוהר. שם כנזכר הבא בעולם חלק להם יהיה

החיים עץ קונטרס י 

לעתיד ואל עד הזאת בחכמה מלהתעסק ומותר פטור אני מעתה כן, 'אם אדם: יאמר
עשיתים  הדברים "אלה הכתוב אמר ולכן ליודעם', כוח אין הזה בעולם כי לבוא,

עזבתים" עקיבא (שם )ולא לר' עשיתים שכבר כתיב, לא אעזבם "אעשם רז"ל ואמרו
ו)וחבריו" יט: חקת רבה על (במדבר ודורש יושב שהיה עקיבא ר' על ז"ל שאמרו וכמו .

הלכות של תלים תלי וקוץ קוץ ב)כל כט , ריק (מנחות  ואם הוא, ריק דבר לא כן: ואם . ֵ◌ִ◌
מכם – א)הוא א: פאה ירושלמי בידכם (ראה שהוא עם לידע, חפצים ואינכם ,

שאמרו  כמו הנכון, זהו והנה אלו. לסודות  הזה בעולם השיג עקיבא ר' והרי ובבחירתכם,
בטל עקיבא ר' "משמת  התורה"במשנה טו)כבוד ט: שהיה (סוטה המפרשים, ופירשו ,

והדרה  התורה כבוד וזהו הלכות , של תלים תלי וקוץ קוץ כל על ולדרוש  להשיב יודע
ויופייה.

חורב וזה מהר יוצאת קול בת ויום יום בכל לוי: בן יהושע רבי "אמר המשנה פירוש  אצלי
תורה'" של מעלבונה לבריות  להם 'אוי ואומרת: ב)ומכרזת ו: ספק (אבות  בלי כי .

הושת  ושק אלמנותה בגדי לובשת היא לבדם, ובסיפורים בפשטיה עוסקים בהיותם
גם  הלא מתורתנו? תורתכם 'מה מדוד', דודך 'מה לישראל: יאמרו האומות  וכל כסותה
לבריות  להם אוי ולכן, מזה! גדול תורה עלבון אין העולם'! בהבלי סיפורים תורתכם
הם  כי לתורה, כבוד נותנת  שהיא הקבלה בחכמת  עוסקים ואינם תורה של מעלבונה
שהתחלנו  במאמר לעיל כנזכר בעולם, לבוא המתרגשות הרעות וכל הגלות  מאריכים
קרא" אומר "קול בפסוק ונרמז יום, בכל המכריז קול בת הוא עצמו וזה זאת. בהקדמתנו

ו) מ בהעלותך(ישעיהו פרשת הזוהר בספר כן גם אמרו בזה כיוצא ועל א). קנב, וזה (ח "ג
בעלמא  סיפורים לאחזאה אתא דהא דאמר נש בר לההוא ווי אומר שמעון "ר' לשונם:
דחשיב  ומאן איהי, דאורייתא לבושא – דאורייתא מלה האי ועוד, וכו'. דהדיוטי ומילי
חולקא  ליה יהא ולא רוחיה תפח אחרא, מלה ולא ממש  אורייתא איהי לבושא ◌ִדההוא

מתורתך' נפלאות  ואביטה עיני 'גל ע"ה המלך דוד אמר כך ובגין דאתי. (תהליםבעלמא

יח) אלא קיט  מסתכלי לא דעלמא טיפשין וכו'. דאורייתא לבושא האי דתחות  מה –
בזה  כיוצא אחר מאמר יש  עוד וכו'. יתיר" ולא דאורייתא סיפור דאיהו לבושא, בההוא

עצמה הנזכרת  ב)בפרשה קמט , דאורייתא,(ח"ג סיפורא דההוא דאמר "ומאן לשונו: וזה
עילאה, אורייתא איהי לאו הכי דאי רוחיה, תיפח קאתי בלבד סיפורא ההוא על לאחזאה

וכו'. דקשוט" אורייתא 

שמים,והנה  לשם בה ועוסקים ה' יראי שהם הכת אם בחינות. שתי עצמם הפשט בחכמי
לגעת  ומתייראים התורה, סודות למדו ולא מנעוריהם החושך בתוך שנשארו אלא
הם  מה לנו ויגידה וירד שמים יעלה ומי לנו ויקחה השמימה לנו יעלה 'מי באמרם בהם

אורם" ואין השמים "ואל הכתוב אמר בזה כיוצא ועל וסודותיה'. כג)רזיה ד כי (ירמיהו ;
יצאו. לא ומשם ישבו ובמחשכים עמהם אורם אין השמים, מן חצובות נפשות שהם ◌ִגם
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זה ועוד וטוחנן הרים עוקרי ומפולפלים, חריפים חכמים תלמידי קצת  והם אחרת  כת  יש 
וגו' ההרים" את  "ראיתי נאמר עליהם המדרש, בבית בפלפולם כד)בזה ;(שם 

להבת  אש כגחלי דבריהם התורה, רזי הם אוכלה, אש מקום אל לגשת  ומתייראים רועשים
ונפק  בחשמל דריש דהווה ינוקא ההוא כעניין צרבת, בם יצרבו פן ומתייראים שלהבת ;

ואכלתיה מיניה א)אשא יג, ויישרפו (חגיגה כך, להם עלתה אם חלקם נעים ומה טוב ומה .
חכמות" לאויל "ראמוֹ ת נאמר באלו כיוצא ועל הוא. אוכלה אש כי יתברך שמו ◌ִבקדושת 

ז) כד פיהו"(משלי יפתח "לא ספירות , עשר "בשער" ולכן החושבים (שם ); כי ספק ובלי .
שידעו  הפשוטה החכמה אותה להם די בעיניהם, חושבים שהם לולי כי הם. אווילים כך,
"ראית  נאמר בזה כיוצא ועל בפנימיותה. מלהיכנס נמנעים היו לא חכמים, הם וכבר בה

[ממנו]" לכסיל תקוה בעיניו חכם יב)איש כו עליו (משלי אשר ע"ה, המלך שלמה ואם . ָ◌
וכו' האדם" מכל "ויחכם יא)נאמר ה "אמרתי (מל"א קהלת שחבר בעת ימיו בסוף אמר ,

ממני" רחוקה והיא כג)אחכמה ז אלא (קהלת נתחכם, שכבר לחשוב כלל בדעתו ולא ,
ועם  היגיעה; ידי על לעתיד אחכמה' 'אמרתי שאמר כמו יתחכם שלעתיד שאפשר חשב
הפתאים  יעשו ומה – ממני' רחוקה 'והיא שאמר וכמו בזה, טעה כי כך אחר ראה זה, כל
רז"ל  והרי בעבודתם? וששים בחלקם שמחים חכמים בהיותם זה, בזמננו אשר היתושים
יאיר" בן פנחס ר' של כחמורו אפילו אנו "אין אמרו והראשונים הגדולים התלמוד חכמי

ב) קיב, שבת  שבו (ראה נעריו אל אברהם "ויאמר בכתוב מפורש  הרי כי מזה לתמוה ואין !
החמור" עם פה ה)לכם כב לחמור"(בראשית הדומה "עם רז"ל בו ודרשו א), סב, .(יבמות 

והעיד  אמר הכתוב הרי כי חכמה, בלתי נעדרים היותם על כך להם אמר כי כוונתם ואין
אליעזר" דמשק "הוא מהם: אחד שהוא אליעזר ב)על טו "דולה (בראשית  חז"ל ודרשו

לאחרים" רבו מתורת  ב)ומשקה כח, הטעם,(יומא ואמרו עצמם חז"ל ביארו כבר אמנם, .
אינו  חמור מה לחמור: הדומה עם קראם ולכן ההר על קשור השכינה ענן ראו שלא לפי
עבד, שהוא מפני לאליעזר כך קרא כי נראה, אחר במקום אם ואף כך. אתם אף רואה
ישמעאל  הרי כי בעלמא. אסמכתא רק זה אין – וחמורו בהמתו כמו כספו קניין הוא והנה

אביו. משפחת אחר הולך והבן היה אברהם בן ישמעאל והרי שם, היה בנו

התקלקלו"אמר הגבעות "וכל כד)עוד ד חכמים (ירמיהו התלמידי הם הגבעות  כי .
אלו  הגבעות הנה – הנזכרים ה'הרים' בחינת אצל 'גבעות' הנקראים – הבחורים
יומם  רודפים הרמים, ההרים הגדולים, את  הקטנים התלמידים בראות  כי לגמרי. נתקלקלו
בה  להיכנס מיראתם כי יודעים ואינם הזאת ; בחכמה עסוקים ואינם הפשטים אחרי ולילה
ראש  פורה שורש ולבם נתקלקלו אלו גבעות  כן, ועל כנזכר; בה מלהתעסק נמנעים הם
אלא  בתורה שאין ואומרים, האמת. בחכמת לכפור ורפש , טיט חלודת בהם ועלתה ולענה
לא  כי ספק, ואין בהעלותך. פרשת ב[זוהר] לעיל הנזכר דרך על בלבד, ולבושים פשטיה
עולם  תורת  כי הסיבה, למעלה נתבאר וכבר בזוהר. שם כנזכר הבא בעולם חלק להם יהיה



הוספות החיים232 עץ יג קונטרס

בתלמוד שאמרו וכמו זו בחכמה עוסקים כאשר אלא בעולמו, רוח קורת  (חגיגה להקב"ה

ב) הכהן,יד, יוסי ור' ערך בן אלעזר ר' ושל זכאי בן יוחנן ר' של המעשים אותם בכל
שאין  מה האילנות , כל וסבבה יתברך שכינתו אש  ירדה מרכבה במעשה דורשים כשהיו

בפשטיה. עוסקים בהיותם כן

צדיק"וכמו נפש  ה' ירעיב "לא פסוק על משלי במדרש  ג)שאמרו י לשונם:(משלי וזה ,
אוי  אומר: ישמעאל ר' היה וכו'. הדין יום קשה כמה וראה בוא ישמעאל : ר' "אמר 
וכו'; משנה בידו ואין מקרא בידו שיש מי בא וכו'. כלימה לאותה לה אוי בושה לאותה לה
תורת  בידו שיש  מי בא וכו'; הלכות  בידו שיש מי בא וכו'; סדרים שני בידו שיש  מי בא
מי  בא אגדה; בידו שיש  מי בא וכו'; תורה חומשי חמישה בידו שיש מי בא וכו'; כוהנים
במרכבה  צפית בתלמוד נתעסקת ולא הואיל בני לו: אומר והקב"ה וכו'. תלמוד בידו שיש 
ועוסקים  יושבים חכמים שתלמידי בשעה אלא בעולם, לי הנאה שאין שלי? בגאות צפית
חשמל  וכו'; עומד היאך כבודי כסא הזה: התלמוד המון והוגים ורואים ומציצים ומביטים
קודקודי  ועד מציפורני מכלם וגדולה וכו'; כרוב וכו'; עומד היאך ברק וכו'; עומד היאך
וכו' כבודי" את  מכירין שבניי יופיי הדר זהו גדולתי הוא זה הדרי  הוא זה לא וכי וכו'.

י) פרשה משלי ידי (מדרש יוצא האדם שאין התנאים, בדברי אף בפירוש, מבואר הרי .
לעסוק  מחויב הוא אלא בלבד, והתלמוד והאגדה והמשנה המקרא בעסק לגמרי חובתו
שברא  מה מכל להקב"ה הנאה אין כי מרכבה. ובמעשה תורה בסתרי יכולתו, בכל
כי  ומעלתו. ויופיו גדולתו להכיר התורה, ברזי עוסקים למטה בניו בהיות רק בעולמו,
וידיעה  היכר שום בהם אין כפשטם, בהיותם ובמצוותיה ובדיניה ובסיפוריה התורה בפשטי
אומות  וכל סובלם, הדעת שאין וחוקים מצוות  בהם יש  אדרבה, יתברך. בוראם את לידע
אלוקיכם  ציווה אשר הזאת  התורה מה 'וכי להם: ואומרים ישראל את מונין העולם
השנה  ראש  ביום בו ולתקוע פרה קרן ליקח – ומשלים כחידות שנראין דברים אתכם?
מדברים  וכיוצא מתערבב?' העליון, המקטרג הרוחני, השטן כך ידי שעל אומרים ואתם
הוא  היכן כן: ואם סובלם. השכל אין דיניהם פרטי ובפרט, התורה. מצות  רוב כמעט אלו,

וגדולתה? ויופייה התורה הדר

בו"ועל תפעל מה חטאת  ואם לו תתן מה צדקת "אם נאמר: בזה לה כיוצא איוב (ראה ִ◌
ובעסק ו-ז) התורה בסודות  אמנם, לבדך. לך הוא עליהם, אשר והעונש השכר כי ,

לאלהים" עוז "תנו נאמר: בטובה, אם בהפך. נאמר זה על המצוות, לה)כוונת סח ,(תהלים 
תשי" ילדך "צור נאמר ברעה, יח)ואם לב האנשים (דברים  בפגרי וראו "ויצאו ונאמר

בי" כד)הפושעים סו מבוארים (ישעיהו אלו ודבריי כביכול. ממש  בי 'לי', ולא דייקא 'בי' ,
נקרא  ובתלמוד במשנה הקורא כי לעיל שכתבנו מה סוד וזהו בלבו. אלוהים נגע לאשר
מתקן  הוא כי  האמת, בחכמת  כן שאין  מה פרס'. לקבל מנת על רבו את  המשמש 'עבד

ספק. בלי לשמה' בתורה 'עוסק נקרא וזהו למעלה, וכוח  עוז ונותן כביכול

החיים עץ קונטרס יב 

ולא  בה בחר שלא וזה וסודותיה. התורה ברזי עוסקים שם עד רק כפשטה, איננה הבא
ואתם  יאכלו עבדי "הנה נאמר ועליהם בשבת. יאכל לא שבת, מערב הזה בעולם בה טרח

וגו' יג)תרעבו" סה .(ישעיהו

בספר וכנגד כנזכר 'אדם' נקראים הם אשר הזוהר ובחכמות התורה ברזי המתעסקים כת 
ב)התיקונין א, זוהר קבלה",(תיקוני מארי אלו בנים משנה, מארי אילין "אפרוחים

האדם" והנה "ראיתי נאמר כה)ועליהם ד ירצה,(ירמיהו - 'האדם' אלא 'אדם' אמר ולא ,
הראוי  המיוחד האדם איננו זה כל עם אדם, נקרא ולכן הזאת בחכמה עוסק שהוא גם כי
באומרו  לעיל שביארנו וכמו דבריו, להבין והקדמות שורשים להם אין כי בה, להתעסק
בזאת  ואנחנו הזה. בעולם איננו המיוחד האדם אבל נבונים'. ולא המה סכלים 'בנים
לאנחות, אותנו עזבו למנוחות המה סעו האמת חכמי כי קיר, כעיוורים מגששים החכמה
התלמידים  אלו – השמים עופות  גם אז הנה החכמה, ללמד נמצא הנזכר האדם אין וכאשר
כיונה, אבר לנו יתן 'מי ואומרים כנפיים בלי השמים לעוף החפצים בלבם, ה' נגע אשר

הזאת'. החכמה באוהלי  ונשכונה נעופה

בחכמה והרי  מלהחזיק נמנעו כאחד כולם אשר ישראל, בני בעם אשר הכתות  כל נתבארו
מנהל  "אין הרבים בעוונותינו בנו שנתקיים עד ופנייתו, סיבתו כפי אחד כל הזאת,

וכו' ילדה" בנים מכל יח)לה נא כל (ישעיהו עם קבלה, מארי בנים היותם עם כי פירוש : .
דורות  על נאמרו בנבואה אלו דברים כי ספק, ואין הזאת. בחכמה מלהתעסק נתייאשו זה,
מה  השיגו כבר כי בדעתם החושבים אלה, דורותינו חכמי כסברת שלא האחרונים, אלו
אין  כי וישתומם איש  אין כי "וירא מעיד הכתוב והנה בחלקם. ושמחים להם שצריך

טז)מפגיע" נט  שכך (ישעיהו לעיניים ואוי שומעות  שכך לאוזניים אוי שלילה. בלשון ,
להחזיק  הזאת  בחכמה ולהתעסק לחזור לדעת לב לנו ואין עלינו! יתברך עדותו רואות

סומך" ואין ואשתומם עוזר ואין "ואביט שכתוב כמו יתברך, הבורא ה)בדעת  סג .(ישעיהו
ישועתה  וכביכול הגאולה, תתקרב ידה על כי הזאת בחכמה עסוקים בהיותנו והוא,

זרועי" לי "ותושע הכתוב שאמר כמו – להצמיחה ממהרים היינו עוזו, לי (שם )לשכינת ,
זאת. בהקדמתנו שהתחלנו במאמר לעיל וכנזכר כביכול, ממש 

ועיכוב כי  איחור גורמת  היא בה, מלהתעסק ומניעתנו הזאת . החכמה בעסק תלוי הכל
"ראשך  הכתוב שאמר כמו הכרמל' 'הר ונקרא המכונה ותפארתנו, מקדשנו בית בניין

ככרמל" ו)עליך ז [ה]ּמ דבּ ר"(שה"ש הכרמל והנה "ראיתי הכתוב שאמר מה וזה (ירמיהו . ִ◌ְ◌ָ◌
כו) לעיל;ד כנזכר הרבים בעוונותינו שמם מדבר הכרמל היה לעיל, הנזכרות לסיבות כי .

הם  - עריו" "וכל בימיו; נחרב כאילו הוא הרי בימיו, המקדש בית  נבנה שלא דור כל כי
"נּת צו" – יהודה אפו"(שם )ערי חרון מפני ה', "מפני היא הזאת  הרעה וכל הם. .(שם )גם ִ◌ְ◌

וזהו  הקב"ה של שמותיו התורה כל כי להורות עסקה אשר הזאת החכמה מפני פירוש:
לו  אין פירוש : אפו". חרון "מפני וגם בה. מתעסק שאין החכמה היא - ה'" "מפני שאמר
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בתלמוד שאמרו וכמו זו בחכמה עוסקים כאשר אלא בעולמו, רוח קורת  (חגיגה להקב"ה

ב) הכהן,יד, יוסי ור' ערך בן אלעזר ר' ושל זכאי בן יוחנן ר' של המעשים אותם בכל
שאין  מה האילנות , כל וסבבה יתברך שכינתו אש  ירדה מרכבה במעשה דורשים כשהיו

בפשטיה. עוסקים בהיותם כן

צדיק"וכמו נפש  ה' ירעיב "לא פסוק על משלי במדרש  ג)שאמרו י לשונם:(משלי וזה ,
אוי  אומר: ישמעאל ר' היה וכו'. הדין יום קשה כמה וראה בוא ישמעאל : ר' "אמר 
וכו'; משנה בידו ואין מקרא בידו שיש מי בא וכו'. כלימה לאותה לה אוי בושה לאותה לה
תורת  בידו שיש  מי בא וכו'; הלכות  בידו שיש מי בא וכו'; סדרים שני בידו שיש  מי בא
מי  בא אגדה; בידו שיש  מי בא וכו'; תורה חומשי חמישה בידו שיש מי בא וכו'; כוהנים
במרכבה  צפית בתלמוד נתעסקת ולא הואיל בני לו: אומר והקב"ה וכו'. תלמוד בידו שיש 
ועוסקים  יושבים חכמים שתלמידי בשעה אלא בעולם, לי הנאה שאין שלי? בגאות צפית
חשמל  וכו'; עומד היאך כבודי כסא הזה: התלמוד המון והוגים ורואים ומציצים ומביטים
קודקודי  ועד מציפורני מכלם וגדולה וכו'; כרוב וכו'; עומד היאך ברק וכו'; עומד היאך
וכו' כבודי" את  מכירין שבניי יופיי הדר זהו גדולתי הוא זה הדרי  הוא זה לא וכי וכו'.

י) פרשה משלי ידי (מדרש יוצא האדם שאין התנאים, בדברי אף בפירוש, מבואר הרי .
לעסוק  מחויב הוא אלא בלבד, והתלמוד והאגדה והמשנה המקרא בעסק לגמרי חובתו
שברא  מה מכל להקב"ה הנאה אין כי מרכבה. ובמעשה תורה בסתרי יכולתו, בכל
כי  ומעלתו. ויופיו גדולתו להכיר התורה, ברזי עוסקים למטה בניו בהיות רק בעולמו,
וידיעה  היכר שום בהם אין כפשטם, בהיותם ובמצוותיה ובדיניה ובסיפוריה התורה בפשטי
אומות  וכל סובלם, הדעת שאין וחוקים מצוות  בהם יש  אדרבה, יתברך. בוראם את לידע
אלוקיכם  ציווה אשר הזאת  התורה מה 'וכי להם: ואומרים ישראל את מונין העולם
השנה  ראש  ביום בו ולתקוע פרה קרן ליקח – ומשלים כחידות שנראין דברים אתכם?
מדברים  וכיוצא מתערבב?' העליון, המקטרג הרוחני, השטן כך ידי שעל אומרים ואתם
הוא  היכן כן: ואם סובלם. השכל אין דיניהם פרטי ובפרט, התורה. מצות  רוב כמעט אלו,

וגדולתה? ויופייה התורה הדר

בו"ועל תפעל מה חטאת  ואם לו תתן מה צדקת "אם נאמר: בזה לה כיוצא איוב (ראה ִ◌
ובעסק ו-ז) התורה בסודות  אמנם, לבדך. לך הוא עליהם, אשר והעונש השכר כי ,

לאלהים" עוז "תנו נאמר: בטובה, אם בהפך. נאמר זה על המצוות, לה)כוונת סח ,(תהלים 
תשי" ילדך "צור נאמר ברעה, יח)ואם לב האנשים (דברים  בפגרי וראו "ויצאו ונאמר

בי" כד)הפושעים סו מבוארים (ישעיהו אלו ודבריי כביכול. ממש  בי 'לי', ולא דייקא 'בי' ,
נקרא  ובתלמוד במשנה הקורא כי לעיל שכתבנו מה סוד וזהו בלבו. אלוהים נגע לאשר
מתקן  הוא כי  האמת, בחכמת  כן שאין  מה פרס'. לקבל מנת על רבו את  המשמש 'עבד

ספק. בלי לשמה' בתורה 'עוסק נקרא וזהו למעלה, וכוח  עוז ונותן כביכול
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ועם  וכו', דקלים שיחת מרכבה ומעשה וכו', תלמוד ולא משנה ולא מקרא לא הניח שלא
ע"ה  אבינו דיעקב שופריה מעין שופריה אשר אבהו בר' מצינו גם מתיירא. היה זה כל

א) נח, בגמרא(בבא־בתרא ואמרו בו, נשמתו קשר א)כפי יד, חגיגה נאמר (ראה עליו כי
הראש " הוא פנים ונשוא יד)"זקן ט לדורו (ישעיהו פנים נושאים שהיו אבהו ר' "דא

פטירתו בשעת  אומר והיה בשמים", א)בעבורו ג: זרה עבודה ירושלמי אמרתי (ראה "ואני :
כלּ יתי" כּ חי והבל לתהו יגעתי, ד)לריק מט  אלה,(ישעיהו מדברים יתמה שכל בעל וכל . ִֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

תורת  שהם בפשטיה, התורה עסק הפרש עניין למעלה שהתבאר במה זולתי יובנו ולא
'לתהו  סוד וזהו הבא. העולם ותורת משיח של תורתו לפני הבל היא אשר הזה, העולם

כליתי'. כחי והבל

יכ ואילו  לא והמה הזמן יכלה האלו, המאמרים כל בביאור להאריך נוכל באתי אכן, לו.
בעולם  היא הפשטיית, ותורה מצווה שכר כי לעיל הנזכר כפי קצרה בדרך להבין
כפי  האדם שיעסוק עד אפשר אי עילאה, לעלמא למיעל האמנם, הארץ. עדן ובגן הזה
דעלמא  תרעין מכל ליה מפקי כדין לא ואי הזוהר. בחכמי ידו, תשיג אשר כפי יכולתו,
נשארים  והרוח הנפש  חלק ולכן, טובים. ובמעשים במצוות  יפה דאיהי גב על אף עילאה,
ואתוקדת  נענשת  התורה, בסודות  חלקה שהיא הנשמה, אמנם הארציי. עדן בגן למטה
קיימא  קדישא חיוותא 'האי שאמר וזהו לעיל. כנזכר העליון, עדן דגן עילאין מהיכלין לבר
כמה  בראותך תתבהל ולא זה, והבן רוחא'. או נפשה 'כד אמר ולא סלקה', נשמתא כד

זה. בעניין חלוקים רז"ל מאמרי

ובפרט והנה  זה בחיבורנו שיעסוק מי אבל רחב, ביאור השירים שיר של המאמר צריך היה
בדברי  גם זה כל נרמז וכבר דבריו. את  להבין יוכל הגלגול, שער שערים, בשמונה

תשא כי פרשת  רבה בשמות שאמרו וכמו במדרשים, ג)רז"ל תנחומא (מ: במדרש  וכן ,
תשא כי יב)בפרשת  ארץ"(סימן ביסדי היית  "איפה פסוק על ד), לח  פסוק (איוב על וגם ,

וכו' בצלאל" בשם ה' קרא ל)"ראו לה ישראל (שמות  מזרע עולם באי וכל הצדיקים כל כי .
על  וכן וכו'. בצווארו וזה באזנו וזה בראשו וזה בגופו זה הראשון: אדם של בגופו תלויים
שגופו  וכמו בנשמתו. הנשמות  וכל ברוחו הרוחות  וכל בנפשו תלויים הנפשות  כל זו: דרך
כולם  גם, ונשמתו. רוחו נפשו כן גידים, ושס"ה אברים מרמ"ח כלול הראשון אדם של
מה  סוד זהו אשר תעשה. לא  מצוות ושס"ה עשה מצוות  רמ"ח בה שיש בתורה תלויים

וכו' זהיר" הוה במאי אבוך פלוני ר' ליה "אמר רז"ל ב)שאמרו קיח , רמזו (שבת זה ואל .
גם, וכו'. סרוחה' גופא להאי אתיא מה 'ועל שאמרו במה השירים, בשיר הזה המאמר ז"ל
"כנפי  שמצינו וכמו וגידים, איברים מתרי"ג כלול אחד אדם בחינת הם כולם העולמות  כל

יב)הארץ" יא ישעיהו הארץ"(ראה "טבור לז),, ט  ה (שופטים  י)ארץ""עין ה "לב (שמות  ,
יא)השמים" ד תולדות (דברים  פרשת בריש  הזוהר בספר וכנזכר באלו. קלד,וכיוצא (ח "א

בריה א) לקבליה הוי דלא נש , בבר ביה דקיימא ושייפא שייפא כל לך "לית לשונו וזה
כלהו  בריין, אינון כל עלמא, נמי הכי וכו', שייפין מתפליג איהו נש דבר כמה דהא, בעלמא.

החיים עץ קונטרס יד 

שיהיה ולא שצריך אלא הקבלה. חכמת  שילמד כדי אלא האדם נברא שלא אלא עוד,
מוכרחים  והם זה לדבר תכליתן שכל המעשיות , המצוות  ידי על בתחילה נקי גופו

פני  כל כנר על הזה בגוף להאיר אדם, נשמת  ה' נר הנקראת הנשמה תוכל כך, ואחר ם.
עמוקות  ומגלה התורה סתרי להבין כוח לו ונותנת  ומאירה זכוכית, עששית תוך הנתונה

עינים" מאירת  ברה ה' "מצות הכתוב שאמר מה סוד וזהו חושך. ט)מני יט  רצונו (תהלים  , ִ◌
פסוק  על השירים שיר בזוהר כנזכר הכל. תכלית שהם ידה על תורה סתרי להבין לומר:

וכו' נפשי" שאהבה לי ז)"הגידה א בחכמתא (שה"ש למנדע דמשתדלין כל אינון "זכאין :
בהאי  עלמא, מהאי נפיק כד נש דבר בגין עילאין. ברזין ומסתכלים ידעין ואינון דמאריהון,
תרעי  תריסר ליה דמתפתחאן אלא עוד ולא דעלמא; דינים כל מיניה איסתלקו
ליה  חקיק שהקב"ה אלא עוד ולא בהו; תליא עילאה חכמתא דכל דכיא, דאפרסמונא
אישתעשע  והקב"ה דאתי; ובעלמא עלמא בהאי תמן, גליפן דיוקנין דכל פורפירא בההוא
נש  לבר ליה דאיצטריך חכמתא דאתי. ועלמא דין עלמא עלמין תרין ואחסין עדן; בגן ביה
והיך  איהו מאן ולאשתמודעא, לגופא ליה למנדע חד דמריה: ברזין ולאסתכלא למנדע,
וחד  דכלא; מלכא קמי בדינא למיעל זמין איהו והאיך אתתקן, היך דגופא ותיקונא איהו,
אתייא  מה ועל אתייא, ומאן דביה, נפש  ההיא איהי מאן דנשמתין ברזין  ולאסתכלא למנדע
עלמא  בהאי ולאסתכלא למנדע וחד קברי; בביה ומחר כאן דיומא סרוחא גופא להאי
בר  יסתכל דא, וכל למארי. לאשתמודע עילאין ברזין ולבתר, אתקן; מה ועל ביה, דאיהו
דאית  גב על אף  ידיעה, בלא עלמא לההוא דאזל מאן כל חזי, תא דאורייתא. נהירו מגו נש
'אם  כתיב מה חזי, תא וכו'. עלמא דההוא תרעין מכל ליה מפקין סגיאין, טבין עובדין ביה

בנשים' היפה לך תדעי ח)לא א אסתכלת (שה"ש  ולא ידיעה בלא אתיא אנת אם –
'היפה  דאנת  גב על אף עילאה, דעלמא רזין ידעת  ולא להכא אתית  דלא עד בחכמתא

וכו' לך'" 'צאי הכא, למיעל כדאי אנת לית טובים, ובמעשים במצות – חדשבנשים' (זוהר

א) יח , פקודישה"ש  פרשת ב[זוהר] גם א). רמז, קדישא,(ח"ב חיוותא "האי לשונו: וזה
וכפום  דמארה, דחכמתא ברזא לה שאיל כדין, לגבה. ומטאת סלקא, נשמתה כד קיימא
אידבק, ולא לאדבקא יכיל ואי אגריה. ליה יהביה הכי ואדבק, אבתרא דרדיף חכמתא האי
גדפייהו  נטלו וכד בכסיפו. בטמירו היכלא, ההוא תחות וקיימה עיילא, ולא לבר ליה דחו
יומא, בכל אתדנת והכי וכו'. לה ואוקדון בגדפייהו בטשי כלהו כדין דתחותא, שרפים אינון
עלמא  בההוא אגרא דלית  בגין, ליה. אית טבין דעובדין גב על ואף נהירת, ולא נהירת
דידעי  דאינון שיעורא ולית דמאריהון, ביקרא לאסתכלא בחכמתא דמשתדלי כאינון

לשונו. כאן עד  דמאריהון", ביקרא חכמתא

דאף ואין  – המאמרים בשני לעיל שכתוב מה בראותו האדם ישתומם לכאורה כי ספק,
ואתדנת  עלמא, דההוא תרעא מכל ליה מפקין סגיאין, טבין עובדין ליה דאית  גב על
שראוהו  משנה, מארי תנאים של רבן זכאי, בן יוחנן ר' בדברי המשכיל אמנם, יומא. בכל
מוליכים  דרך באיזה יודע היה ולא דרכים שתי לפניו שיש והשיב בוכה שהיה פטירתו בעת

ב)אותו כח, סוכה(ברכות  ובמסכת א). עליו (כח, ואמרו ונפלאות, גדולות  עליו סיפרו
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ועם  וכו', דקלים שיחת מרכבה ומעשה וכו', תלמוד ולא משנה ולא מקרא לא הניח שלא
ע"ה  אבינו דיעקב שופריה מעין שופריה אשר אבהו בר' מצינו גם מתיירא. היה זה כל

א) נח, בגמרא(בבא־בתרא ואמרו בו, נשמתו קשר א)כפי יד, חגיגה נאמר (ראה עליו כי
הראש " הוא פנים ונשוא יד)"זקן ט לדורו (ישעיהו פנים נושאים שהיו אבהו ר' "דא

פטירתו בשעת  אומר והיה בשמים", א)בעבורו ג: זרה עבודה ירושלמי אמרתי (ראה "ואני :
כלּ יתי" כּ חי והבל לתהו יגעתי, ד)לריק מט  אלה,(ישעיהו מדברים יתמה שכל בעל וכל . ִֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

תורת  שהם בפשטיה, התורה עסק הפרש עניין למעלה שהתבאר במה זולתי יובנו ולא
'לתהו  סוד וזהו הבא. העולם ותורת משיח של תורתו לפני הבל היא אשר הזה, העולם

כליתי'. כחי והבל

יכ ואילו  לא והמה הזמן יכלה האלו, המאמרים כל בביאור להאריך נוכל באתי אכן, לו.
בעולם  היא הפשטיית, ותורה מצווה שכר כי לעיל הנזכר כפי קצרה בדרך להבין
כפי  האדם שיעסוק עד אפשר אי עילאה, לעלמא למיעל האמנם, הארץ. עדן ובגן הזה
דעלמא  תרעין מכל ליה מפקי כדין לא ואי הזוהר. בחכמי ידו, תשיג אשר כפי יכולתו,
נשארים  והרוח הנפש  חלק ולכן, טובים. ובמעשים במצוות  יפה דאיהי גב על אף עילאה,
ואתוקדת  נענשת  התורה, בסודות  חלקה שהיא הנשמה, אמנם הארציי. עדן בגן למטה
קיימא  קדישא חיוותא 'האי שאמר וזהו לעיל. כנזכר העליון, עדן דגן עילאין מהיכלין לבר
כמה  בראותך תתבהל ולא זה, והבן רוחא'. או נפשה 'כד אמר ולא סלקה', נשמתא כד

זה. בעניין חלוקים רז"ל מאמרי

ובפרט והנה  זה בחיבורנו שיעסוק מי אבל רחב, ביאור השירים שיר של המאמר צריך היה
בדברי  גם זה כל נרמז וכבר דבריו. את  להבין יוכל הגלגול, שער שערים, בשמונה

תשא כי פרשת  רבה בשמות שאמרו וכמו במדרשים, ג)רז"ל תנחומא (מ: במדרש  וכן ,
תשא כי יב)בפרשת  ארץ"(סימן ביסדי היית  "איפה פסוק על ד), לח  פסוק (איוב על וגם ,

וכו' בצלאל" בשם ה' קרא ל)"ראו לה ישראל (שמות  מזרע עולם באי וכל הצדיקים כל כי .
על  וכן וכו'. בצווארו וזה באזנו וזה בראשו וזה בגופו זה הראשון: אדם של בגופו תלויים
שגופו  וכמו בנשמתו. הנשמות  וכל ברוחו הרוחות  וכל בנפשו תלויים הנפשות  כל זו: דרך
כולם  גם, ונשמתו. רוחו נפשו כן גידים, ושס"ה אברים מרמ"ח כלול הראשון אדם של
מה  סוד זהו אשר תעשה. לא  מצוות ושס"ה עשה מצוות  רמ"ח בה שיש בתורה תלויים

וכו' זהיר" הוה במאי אבוך פלוני ר' ליה "אמר רז"ל ב)שאמרו קיח , רמזו (שבת זה ואל .
גם, וכו'. סרוחה' גופא להאי אתיא מה 'ועל שאמרו במה השירים, בשיר הזה המאמר ז"ל
"כנפי  שמצינו וכמו וגידים, איברים מתרי"ג כלול אחד אדם בחינת הם כולם העולמות  כל

יב)הארץ" יא ישעיהו הארץ"(ראה "טבור לז),, ט  ה (שופטים  י)ארץ""עין ה "לב (שמות  ,
יא)השמים" ד תולדות (דברים  פרשת בריש  הזוהר בספר וכנזכר באלו. קלד,וכיוצא (ח "א

בריה א) לקבליה הוי דלא נש , בבר ביה דקיימא ושייפא שייפא כל לך "לית לשונו וזה
כלהו  בריין, אינון כל עלמא, נמי הכי וכו', שייפין מתפליג איהו נש דבר כמה דהא, בעלמא.
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ולכל  ביה עמהון לאסכמא ז"ל, הנביא לאליהו אתייהב רשותא חיבורא, האי דאתחבר זמנא
דצדיקים  עילאין ונשמתין ותתאין עילאין דמלאכין חיילין וכל ותתא, דלעילא מתיבתן מארי
על  ובוז בגאווה עתק הדוברי פי ייסכר ובזה וכו'. וריעותא" באסכמותא עמהון למהווי
דידן, בתלמודא אף אשר הזוהר. ספר ספרו ועל ע"ה, רשב"י צבאות ה' מלאך הקדוש

וערבה לולב פרק סוכה ב)במסכת  ירמיה (מה, ר' אמר חזקיה ר' "אמר עליו שם אמרו ,
והם  עלייה בני ראיתי וכו'. הדין מיום כולו העולם כל את לפטור אני יכול רשב"י: משום
אני  – שניים אם מהם, ובני אני – הם מאה אם מהם, ובני אני – הם אלף אם מעטים,
בהלכה, חכמים עיני מאיר שהיה מאיר ר' התנאים: כל בדורו שהיו היות , עם מהם". ובני
שהיה  מלהאמין וחס וחלילה תנאים. ראשי בהם וכיוצא השלום, עליהם יוסי ור' יהודה ור'
יסבור  לא ספק ובלי התלמוד, בתוך נכתב היה לא כי כן, אינו אם אף עצמו את  משבח

רבה בבראשית גם אפיקורוס. או מין איזה אלא ב)זה לה: אלהים (נח  "'ויאמר לשונו וזה
עולם' 'לדורות  וכו', הברית ' אות יב)זאת ט ר'(בראשית וכו'. כתיב 'לדרת' יודן: ר' אמר .

אמר  כן אמר: חזקיה ר' רשב"י. של דורו ומביא הגדולה כנסת אנשי של דורן מוציא חזקיה
משיחא". מלכא עד מגבאי מקרבנא ואנא גבאי עד למקרביה אברהם בעי אי רשב"י
בפרק  היכלות בפרקי יסתכל מעלתם, ותכלית הגדולה כנסת  אנשי דור זכות  לידע והרוצה
דורו  תחתיהן ומביא הגדולה כנסת אנשי של דורם מוציא חזקיה 'ר' אמר זה כל ועם  ל.
שם  כנזכר הקשת , נראתה לא עצמו הוא בזכותו כי הטעם, ביאר ושם ז"ל'. רשב"י של

ירושלמי בתלמוד איתא גם ז"ל. לוי בן יהושע לר' ז"ל דאליהו ב)משמיה א: וזה (סנהדרין
לשונו. כאן עד  ערכך", מכירין ובוראך שאני דייך שמעון לר' עקיבא ר' "אמר לשונו:

התיקוניםוהנה  הקדמת  בריש הנה כי באומרם הזוהר ספר על דיבה מוציאי ב)יש (ב,

קאזל  דהוה חנה בר בר רבה נקרא שהיה אמורא אותו של מאמר ההוא שם כתב
מהימנא ברעיא פנחס בפרשת  וכן וכו'. ציפור חד וחזא ספינתא ב)בהדא רפג, וזה (ח "ג

פנחס בפרשת שם עוד וכו'. חנה" בר דבר ציפורא דאיהו אתמר "והא רטז,לשונו: (ח"ג

כל ב) כי ויראה ישגיח הנה, יסור פתי ומי רבות . וכאלה האמורא פדת  בן אלעזר ר' עניין
אותם  אף החכמים נשמות  כל בעיניו רואה והיה הקודש , ברוח הם ע"ה הרשב"י דברי
שם. עיין היכלות  בפ' בברייתות ישמעאל לר' גם שאירע וכמעשה להיבראות, העתידים

עליו שאמרו ע"ה, זכאי בן יוחנן ר' עניין כן גם א)וזה וכו',(כח , ומשנה מקרא הניח שלא
אלו. בדברים והבן לבך ושים אמוראים. שהיו עם – ורבא דאביי והוויות

נשאוזכור בפרשת רבא ובאדרא עצמו רשב"י מאמר ב)נא קלב, "אמר (ח "ג לשונו: וזה
שמיא  עלי אסהדנא קדישא, עזקא בהאי דאתיין חברייא בוצינין כולהו רשב"י
נש  בר חמא דלא מה השתא חמי דאנא דעילאין, עילאה קדישא וארעא דעילאין עילאה
'ומשה  נהירין דאנפיי ידע דאנא ועוד, וכו'. דסיני לטורא תניינא זמנא משה דסליק מיומא

פניו' עור קרן כי ידע כט)לא לד שרשב"י (שמות  היות עם כי מזה, האדם ייפלא ואל וכו'. "
לפרש  בפה רשות אין עולם, של כבשונו אלו דברים כי כזו. למעלה זכה שבתנאים, אחרון
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ליה  'למינדע למעלה שאמר מה רמז זה ואל וכו'. אילין" על אילין קיימין שייפין שייפין
דאיהו  עלמא בהאי ולאסתכלא למנדע 'וחד עוד ואמר וכו'. איהו' מאן לאשתמודע לגופא,
שידע  עד הזאת, בחכמה טרחו ידי על להשיג צריך האדם כי באופן – אתתקן' מה ועל ביה
במצוות  אחיזתו וכן ונשמתו, ונפשו ברוחו וכן היכן, העליון האדם בגוף ואחיזתו שורשו
העושה  "כל חז"ל שאמרו מה ותשכיל תבין ובזה אחיזתו. עיקר היכן בפרטות התורה
אחת  מצווה עושה שאינו מי וכל הארץ; את ונוחל ימיו ומאריכין לו מטיבין אחת מצווה

וכו' ימיו" מאריכין ואין לו מטיבין י)אין א: קידושין בה (משנה נתחבטו הזאת במשנה .
מקומו. עתה שאין זה מאמר בביאור עתה ודי המפרשים,

כה והנה "כי ואמר: בנחמה סיים הנזכרים, הפסוקים כל שניבא אחר ע"ה, ירמיה הנביא
אעשה" לא וכלה הארץ כל תהיה שממה ה' כז)אמר ד בלשון (ירמיהו 'כי' ואמר .

למעלה  הנה כי האמור. עם מעתה הנולדת אחת  קושיה עניין לתרץ כדי והוא טעם, נתינת 
פטור  האדם מעתה כן ואם בחכמה שיודע מי אין לומר רצונו אדם', אין והנה 'ראיתי אמר
נקבל, קבלה ואם – ויקבלנה שילמדנה מי לו שאין אחר הזאת, בחכמה מלהתעסק ומותר
כמו  העניין הוא כך אין כי טעם, נתינת בלשון אמר לכן לקבלה? נוכל איך לאו, ואם
כל  תהיה שממה ה' אמר כה 'כי בריותיו: עם בטרוניה בא הקב"ה אין הרי כי שתחשוב.
בחכמה  שעוסק מי באין שממה להיות  הארץ עתידה אשר פי על אף כי ירצה: הארץ'.
בכל  רשום איש  כמעט, שריד לנו הותיר צבאות ה' כי אעשה'. לא 'וכלה זה כל עם הזאת,
להפר  געלנו ולא מאסנו לא האחרון, הזה בדור זאת גם ואף מעט. הן רב הן ודור דור
יומיא  בסוף בתראה דבדרא לעיל, כנזכר בתיקונים שכתוב וכמו ושלום, חס אתנו בריתו

בארץ  דרור וקראתם ובגיניה חיבורא מהאי הזוהר יתפרנסון בספר גם לעיל. כנזכר וגו',
וירא א)פרשת  קיח , דעלמא (ח"א רביי הני אפילו משיחא, ליומי קריב יהא "וכד לשונו: וזה

הזוהר  חכמת  דברי היו עתה עד כי מבואר, הרי וכו'. דחכמתא" טמירין רזין לאשכחא זמינין
שלא  התורה ברזי וישכילו  ויבינו הזאת, חכמה ותתפרסם תתגלה בתראה ובדרא נעלמות,
דרי? 'איכשור ואומרים: המקשים הפתאים השגת נסתלקה ובזה אלינו. הקודמים השיגו
היות  עם ואמנם, פיהם. ייסכר ובזה אנחנו?', נדענה איך השיגו לא שלפנינו דורות  ואם
עליהם  ותתגלה חיבורא מהאי יתפרנסון האחרונים הדורות באלו כי ומבואר, פשוט זה
לא  וסתריה התורה רזי כי  וייטול. יבוא השם את ליטול הרוצה כל לא הנה הזאת, החכמה
– קדשו ממרום המושפע אלהיי שפע ידי על לולי החומריי, עיונם בכוח אדם לבני יתגלו

זו. הקדמה בסוף שנבאר כמו ז"ל, הנביא אליהו ידי על או ומלאכיו שלוחיו ידי על

דברי ונביא רוב כי לזה, ראיה עוד שם ועיין התיקונים בספר ע"ה רשב"י מדברי ראיה
על  אליו נגלה הכל השירים, שיר ובמדרש ובתיקונים הזוהר בספר ע"ה הרשב"י
זה  אשר ודור. דור בכל אליו המתגלים הצדיקים נשמת ידי ועל וכו', ז"ל הנביא אליהו ידי
ונזכר  ע"ה. רבנו משה נשמת עם ע"ה הרשב"י ויכוח שכולם מהימנא, דרעיא ספרא עניין

השנייה בהקדמה באורך שם עיין התיקונים ספר א)בהקדמת "בההוא (יג, לשונו: וזה
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ולכל  ביה עמהון לאסכמא ז"ל, הנביא לאליהו אתייהב רשותא חיבורא, האי דאתחבר זמנא
דצדיקים  עילאין ונשמתין ותתאין עילאין דמלאכין חיילין וכל ותתא, דלעילא מתיבתן מארי
על  ובוז בגאווה עתק הדוברי פי ייסכר ובזה וכו'. וריעותא" באסכמותא עמהון למהווי
דידן, בתלמודא אף אשר הזוהר. ספר ספרו ועל ע"ה, רשב"י צבאות ה' מלאך הקדוש

וערבה לולב פרק סוכה ב)במסכת  ירמיה (מה, ר' אמר חזקיה ר' "אמר עליו שם אמרו ,
והם  עלייה בני ראיתי וכו'. הדין מיום כולו העולם כל את לפטור אני יכול רשב"י: משום
אני  – שניים אם מהם, ובני אני – הם מאה אם מהם, ובני אני – הם אלף אם מעטים,
בהלכה, חכמים עיני מאיר שהיה מאיר ר' התנאים: כל בדורו שהיו היות , עם מהם". ובני
שהיה  מלהאמין וחס וחלילה תנאים. ראשי בהם וכיוצא השלום, עליהם יוסי ור' יהודה ור'
יסבור  לא ספק ובלי התלמוד, בתוך נכתב היה לא כי כן, אינו אם אף עצמו את  משבח

רבה בבראשית גם אפיקורוס. או מין איזה אלא ב)זה לה: אלהים (נח  "'ויאמר לשונו וזה
עולם' 'לדורות  וכו', הברית ' אות יב)זאת ט ר'(בראשית וכו'. כתיב 'לדרת' יודן: ר' אמר .

אמר  כן אמר: חזקיה ר' רשב"י. של דורו ומביא הגדולה כנסת אנשי של דורן מוציא חזקיה
משיחא". מלכא עד מגבאי מקרבנא ואנא גבאי עד למקרביה אברהם בעי אי רשב"י
בפרק  היכלות בפרקי יסתכל מעלתם, ותכלית הגדולה כנסת  אנשי דור זכות  לידע והרוצה
דורו  תחתיהן ומביא הגדולה כנסת אנשי של דורם מוציא חזקיה 'ר' אמר זה כל ועם  ל.
שם  כנזכר הקשת , נראתה לא עצמו הוא בזכותו כי הטעם, ביאר ושם ז"ל'. רשב"י של

ירושלמי בתלמוד איתא גם ז"ל. לוי בן יהושע לר' ז"ל דאליהו ב)משמיה א: וזה (סנהדרין
לשונו. כאן עד  ערכך", מכירין ובוראך שאני דייך שמעון לר' עקיבא ר' "אמר לשונו:

התיקוניםוהנה  הקדמת  בריש הנה כי באומרם הזוהר ספר על דיבה מוציאי ב)יש (ב,

קאזל  דהוה חנה בר בר רבה נקרא שהיה אמורא אותו של מאמר ההוא שם כתב
מהימנא ברעיא פנחס בפרשת  וכן וכו'. ציפור חד וחזא ספינתא ב)בהדא רפג, וזה (ח "ג

פנחס בפרשת שם עוד וכו'. חנה" בר דבר ציפורא דאיהו אתמר "והא רטז,לשונו: (ח"ג

כל ב) כי ויראה ישגיח הנה, יסור פתי ומי רבות . וכאלה האמורא פדת  בן אלעזר ר' עניין
אותם  אף החכמים נשמות  כל בעיניו רואה והיה הקודש , ברוח הם ע"ה הרשב"י דברי
שם. עיין היכלות  בפ' בברייתות ישמעאל לר' גם שאירע וכמעשה להיבראות, העתידים

עליו שאמרו ע"ה, זכאי בן יוחנן ר' עניין כן גם א)וזה וכו',(כח , ומשנה מקרא הניח שלא
אלו. בדברים והבן לבך ושים אמוראים. שהיו עם – ורבא דאביי והוויות

נשאוזכור בפרשת רבא ובאדרא עצמו רשב"י מאמר ב)נא קלב, "אמר (ח "ג לשונו: וזה
שמיא  עלי אסהדנא קדישא, עזקא בהאי דאתיין חברייא בוצינין כולהו רשב"י
נש  בר חמא דלא מה השתא חמי דאנא דעילאין, עילאה קדישא וארעא דעילאין עילאה
'ומשה  נהירין דאנפיי ידע דאנא ועוד, וכו'. דסיני לטורא תניינא זמנא משה דסליק מיומא

פניו' עור קרן כי ידע כט)לא לד שרשב"י (שמות  היות עם כי מזה, האדם ייפלא ואל וכו'. "
לפרש  בפה רשות אין עולם, של כבשונו אלו דברים כי כזו. למעלה זכה שבתנאים, אחרון
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וכו' מן' העומר מלא לג)שמה טז לא (שמות  'באתגלייא' ואילו לאצנעותא, למשמרת  ,
מות אחרי פרשת  ב[זוהר] גם לון?". ינדע ומאן רזין לגלאה יכול מאן והשתא (ח"ג כתיב.

א) תתן עט, 'אל אמרי חברייא היו שמעון ר' דשכיב "בתר לשונו: את וזה לחטיא פיך את 
ה)בשרך' ה היה (קהלת  אבא ר' כי קדשו, ברוח וידע הכיר שרשב"י לולי כי ספק, ואין ."

הדור  חכמי אפילו יבינו שלא ורמז חידה דרך הדברים ולהעלים להלביש ויודע גדול, חכם
עצמה האזינו באדרת  שם, הנה כי שיכתוב. מצווהו היה לא ב)ההוא, רצד, אמר:(ח "ג ,

כד  דא, ובגין קדישא. דמלכא מגופא איהי לאו דנשמתיה בידוע רזין, דמגלה מאן "כל
עילאין  רזין דמכסיין דצדיקיא, חולקהון זכאה לנשמתיה. ווי ליה ווי וכו', נשמתיה תיפוק

פנחס בפרשת  וכן וכו'. א)דקוב"ה" רמד, האיפה (ח"ג 'ועשירית פסוק על מהימנא, ◌ֵברעיא
וגו' ה)סולת' כח וכו',(במדבר דנהמא בפירורין דמזלזל מאן מאיר ר' "אמר לשונו: וזה ,

אתוון  סתרי או בראשית, מעשה וסתרי קבלה וסתרי דאורייתא רזין דמסר מאן שכן וכל
איּ ה' ללחם הוא 'נודד אתמר עליה וכו', הגונים אינון דלאו לאנשים מפרש , (איוב דשמא ֵ◌

כג) הרמב"ם טו שכתב מה נודע והנה וכו'. עליה" דישגח מאן ולית  תורה, של ללחמה –
ביחיד' במרכבה 'ולא  משנת על המורה ספר בהקדמת  א)ז"ל ב: "ואילו (חגיגה לשונו: וזה

לפי  והטעם, וכו'. אדם" מבני לאלפים דורשם כאלו יהיה בספר אלו העניינים האדם ביאר
מקיים, ונאה דורש נאה ורשב"י הגונים. ובלתי להגונים דורים, לדורי קיימת  שהכתיבה
דמו. כלל נכתבו לא כאלו גדול, בהעלם שיכתבם ובהיות  שיכתוב, אבא לר' שציוה והגם
ללא  חינם על טרח אבא ר' כן 'אם ולומר: אלה דברינו על להקשות  האדם יוכל ומעתה
הנזכר  תיקונים ממאמר בצדך תשובתך אמנם, וחתומים'! סתומים דברים לכתוב צורך
בתיקון  ממאמרו וכן וכו'; לאתגליא ועתיד חיבורא מהאי יתפרנסון בתראה דבדרא לעיל,

א)ס"ט וממאמר (קי, וכו'; בתראה בדרא נביאה דמשה ע"י לאתחדשא האי כוליה דעתיד ,
וירא פרשת א)[זוהר] קיז, זמינין (ח"א דעלמא רביי אפילו משיחא ליומי קריב יהא "וכד :

ציווה  זה, עניין קודשו ברוח ז"ל רשב"י בראות  ולכן, וכו'. דחכמתא" טמירין רזין לאשכחא
קריב  בתראה דרא עד למשמרת מוצנע להיותו העלם, בדרך הזוהר ספר לכתוב אבא לר'
כנזכר  ה', בעזרת בימינו הגאולה תצמח בו המתעסקים שבזכות  כדי משיחא; מלכא ליומיה

ויחי פרשת ב[זוהר] א)לעיל ריז, מלא (ח "א שמה ותן אחת צנצנת 'קח כתיב דא "על
וכו' מן' לג)העומר טז מאד:(שמות זה והבן לאצנעותא", למשמרת 

הקודש והנה רוח עליהם ששרתה סגולה, יחידי אנשים בו נמצאו שלא ודור דור בכל אין
וכמו  הזאת, החכמה סתרי אותם ומלמד עליהם, נגלה ז"ל הנביא אליהו והיה
ברכת  בפרשת  נשא, בפרשת כתב הרקאנטי ספר בעל גם המקובלים. בספרי כתוב שנמצא
שלישי  שהיה ז"ל הרב בן יצחק רבנו החסיד דעת הוא הראשון "והפירוש  לשונו: וזה כהנים
וגם  בנו; להראב"ד מסרה והוא הקבלה, חכמת לו ולימד להראב"ד נגלה כי ז"ל. לאליהו
מסרה  והוא נגלה לו וגם מעולם; ראה שלא נהור סגי יצחק הרב לבנו מסרה והוא לו נגלה
נמשכה  ואחריהם עזריאל; ר' והשני השירים, שיר שפירש עזרא ר' האחד תלמידיו: לשני

לולב הלכות על ז"ל להרמב"ם השגותיו בספר עצמו, והראב"ד ז"ל. ה)להרמב"ן גבי (ח : ,
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זאת  הקדמה בסוף שנספר ממה תתפלא אל זה, דרך ועל אצלנו. והחתום הכמוס עניינם
תבין  תרצה ואם לפרש . אוכל ולא זה, ובדורנו בזמננו אצלנו הנגלה הקדוש החכם מעניין
וכנזכר  מהימנא", רעיא משה "דא בא": ודור הולך "דור על התיקונין בספר שכתוב מה

ס"ט א)בתיקון ותתאין (קי, עילאין עמנא אסתכם קוב"ה בוודאי חברייא שמעון ר' "אמר :ִ◌
על  לאתחדשא האי כוליה דעתיד ביה, אתגלייא דהאי דרא זכאה חיבורא. בהאי למהווי

שיהיה' הוא שהיה 'מה קרא לקיימא בתראה בדרא דמשה ט)ידי א ואתפשטותיה (קהלת 
ריבוא" דשישים מניינא עד באורייתא, דמתעסק וחכם צדיק בכל ודרא, דרא בכל הוא

וחתומין. סתומים והדברים וכו'.

אלא ונחזור חומריי, אנושי בעיון יובנו לא אלו שדברים ספק אין כי הראשון. לעניין
ודור  דור בכל המתגלים הנשמות  מפי או ז"ל, אליהו מפי או פה, אל מפה בקבלה
ספרו  הקדמת  בסוף כתב לדורנו, קרוב המקובלים אחרון ז"ל, והרמב"ן להם. הראויים אל
עצה  נותנת נאמנה, בברית מביא הנני "ואני לשונו: וזה הזה בלשון התורה, ביאור על
הרמזים  מכל בדבר מחשבה, יחשוב ואל סברא יסבור לבל הזה, בספר מסתכל לכל הגונה
כלל  ייוודעו ולא דבריי יושגו שלא נאמנה, מודיע אני כי התורה. בסתרי כותב אני אשר
ומחשבה  איוולת  בהם והסברא ומבין, מקבל לאוזן חכם מקובל מפי זולת ובינה, שכל בשום
רעה, רק בסברותיו תבואהו לא כי נתעה, בשווא יאמין אל התועלת . ומונעת הנזקין רבת
ז"ל, הרמב"ן ואם וכו'. לראות" ה' אל יהרסו אל כפרה, יכלו לא סרה, ה' אל ידברו כי
ובסודות  הרמזים בענייני דבריו יושגו שלא באומרו בזה לדבר הפליג המקובלים, כל אחרון
חיים, אלוהים דברי ובשכלו בעיונו להבין אנושי בדעת יעלה איך – ועיקר כלל התורה
חתימות! באלף וסתומים וחתומים אוכלה, אש  כלהבי דיברותיו אשר ע"ה הרשב"י דברי
שבעה  מאותם אחד לשום רשות  ניתן לא האזינו אדרת  בריש  פטירתו בעת  כי תראה, הלא
אסדרנא  "וכך שם: כנזכר אבא לר' אלא הזוהר, סתרי לכתוב אצלו, אז העומדים ה' עיני

בלבהון" ירחשון חברייא ושאר ילעי, ברי אלעזר ור' יכתוב, אבא ר' ב)לכו, רפג, .(ח"ג ִ◌
משפטים פרשת ב[זוהר] ראינו מצאנו לכתוב, רשות  לו שניתן ב)ועם קכג, לשונו:(ח "ב וזה

לעלמא  בכיסופא ליעול דלא בגין לון, גלי אבא תיקונים הני כל אבא: לר' אלעזר ר' "שאל
קדישא  מבוצינא אנא דכתבנא ההוא אבא: ר' לו אמר לגלאה? צריכי אמאי השתא דאתי.
ומכאן  בלבן מילין אתיישבן דהא מילין, ידעין אינון דהא חברייא, לגבי כתבוהו ◌ִאמינא
לא  כי וגם לכתוב, רשב"י רשות לו נתן שכבר עם והנה כאן. עד מילין", סתימין ולהלאה
אלעזר  ר' הקפיד זה כל ועם קדישא; באדרא ונפקו דעלו חברים השבעה לאותם רק למד
בגוונא. סתימין מילין ליהוו ולהלאה דמכאן לו השיב עצמו הוא וגם זה, על ונתכעס בנו
כתובים, היותם עם אולם, של כפתחו רחב לבם תנאים היותם עם דורם, חכמי לשאר אבל
בתוך  הם גם ואף בלחוד, האילין לחברייא אלא אתגליין ולא סתימין, מילין אצלם הם
'ביננא'. אמר ולא בגוונא' מילים 'סתימים שאמר וכמו ולחוץ, הפה מן ולא לבם מחשבות 

ויחי פרשת  ב[זוהר] א)וכן ריז, דטחנין (ח "א שמעון ר' ואמר: אבא ר' "בכה שם: אמר
ותן  אחת צנצנת 'קח דכתיב כמה בר מיניה בעלמא אשתאר ולא וכו', טבא מנא מיניה
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וכו' מן' העומר מלא לג)שמה טז לא (שמות  'באתגלייא' ואילו לאצנעותא, למשמרת  ,
מות אחרי פרשת  ב[זוהר] גם לון?". ינדע ומאן רזין לגלאה יכול מאן והשתא (ח"ג כתיב.

א) תתן עט, 'אל אמרי חברייא היו שמעון ר' דשכיב "בתר לשונו: את וזה לחטיא פיך את 
ה)בשרך' ה היה (קהלת  אבא ר' כי קדשו, ברוח וידע הכיר שרשב"י לולי כי ספק, ואין ."

הדור  חכמי אפילו יבינו שלא ורמז חידה דרך הדברים ולהעלים להלביש ויודע גדול, חכם
עצמה האזינו באדרת  שם, הנה כי שיכתוב. מצווהו היה לא ב)ההוא, רצד, אמר:(ח "ג ,

כד  דא, ובגין קדישא. דמלכא מגופא איהי לאו דנשמתיה בידוע רזין, דמגלה מאן "כל
עילאין  רזין דמכסיין דצדיקיא, חולקהון זכאה לנשמתיה. ווי ליה ווי וכו', נשמתיה תיפוק

פנחס בפרשת  וכן וכו'. א)דקוב"ה" רמד, האיפה (ח"ג 'ועשירית פסוק על מהימנא, ◌ֵברעיא
וגו' ה)סולת' כח וכו',(במדבר דנהמא בפירורין דמזלזל מאן מאיר ר' "אמר לשונו: וזה ,

אתוון  סתרי או בראשית, מעשה וסתרי קבלה וסתרי דאורייתא רזין דמסר מאן שכן וכל
איּ ה' ללחם הוא 'נודד אתמר עליה וכו', הגונים אינון דלאו לאנשים מפרש , (איוב דשמא ֵ◌

כג) הרמב"ם טו שכתב מה נודע והנה וכו'. עליה" דישגח מאן ולית  תורה, של ללחמה –
ביחיד' במרכבה 'ולא  משנת על המורה ספר בהקדמת  א)ז"ל ב: "ואילו (חגיגה לשונו: וזה

לפי  והטעם, וכו'. אדם" מבני לאלפים דורשם כאלו יהיה בספר אלו העניינים האדם ביאר
מקיים, ונאה דורש נאה ורשב"י הגונים. ובלתי להגונים דורים, לדורי קיימת  שהכתיבה
דמו. כלל נכתבו לא כאלו גדול, בהעלם שיכתבם ובהיות  שיכתוב, אבא לר' שציוה והגם
ללא  חינם על טרח אבא ר' כן 'אם ולומר: אלה דברינו על להקשות  האדם יוכל ומעתה
הנזכר  תיקונים ממאמר בצדך תשובתך אמנם, וחתומים'! סתומים דברים לכתוב צורך
בתיקון  ממאמרו וכן וכו'; לאתגליא ועתיד חיבורא מהאי יתפרנסון בתראה דבדרא לעיל,

א)ס"ט וממאמר (קי, וכו'; בתראה בדרא נביאה דמשה ע"י לאתחדשא האי כוליה דעתיד ,
וירא פרשת א)[זוהר] קיז, זמינין (ח"א דעלמא רביי אפילו משיחא ליומי קריב יהא "וכד :

ציווה  זה, עניין קודשו ברוח ז"ל רשב"י בראות  ולכן, וכו'. דחכמתא" טמירין רזין לאשכחא
קריב  בתראה דרא עד למשמרת מוצנע להיותו העלם, בדרך הזוהר ספר לכתוב אבא לר'
כנזכר  ה', בעזרת בימינו הגאולה תצמח בו המתעסקים שבזכות  כדי משיחא; מלכא ליומיה

ויחי פרשת ב[זוהר] א)לעיל ריז, מלא (ח "א שמה ותן אחת צנצנת 'קח כתיב דא "על
וכו' מן' לג)העומר טז מאד:(שמות זה והבן לאצנעותא", למשמרת 

הקודש והנה רוח עליהם ששרתה סגולה, יחידי אנשים בו נמצאו שלא ודור דור בכל אין
וכמו  הזאת, החכמה סתרי אותם ומלמד עליהם, נגלה ז"ל הנביא אליהו והיה
ברכת  בפרשת  נשא, בפרשת כתב הרקאנטי ספר בעל גם המקובלים. בספרי כתוב שנמצא
שלישי  שהיה ז"ל הרב בן יצחק רבנו החסיד דעת הוא הראשון "והפירוש  לשונו: וזה כהנים
וגם  בנו; להראב"ד מסרה והוא הקבלה, חכמת לו ולימד להראב"ד נגלה כי ז"ל. לאליהו
מסרה  והוא נגלה לו וגם מעולם; ראה שלא נהור סגי יצחק הרב לבנו מסרה והוא לו נגלה
נמשכה  ואחריהם עזריאל; ר' והשני השירים, שיר שפירש עזרא ר' האחד תלמידיו: לשני

לולב הלכות על ז"ל להרמב"ם השגותיו בספר עצמו, והראב"ד ז"ל. ה)להרמב"ן גבי (ח : ,
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על  הקודש רוח השפעת  בכוח לא אם – לחברם אנושי בשכל יכולת אין כאלה ונפלאים
על  המחברים המקובלים, ספרי בקצת  תמצא אשר אל לבך ישט אל ולמען ז"ל. אליהו ידי

מישור: באורח תלך זו בדרך  ואשכיל הדרך לך אכין האנושי, שכלם עיון פי

נסתם הנה ואילך ומאז ע"ה, הרשב"י פטירת עד באתגלייא נגלית  הייתה הזאת  החכמה
ויחי דפרשת המאמר מאותו לעיל כנזכר א)חזון, ריז, חלומו (ח"א בחזיון ראה כאשר ,

כל  שבק ולא עימיה, תורה וספר מתתקנן גדפין ארבע על סליק דהוה – לרשב"י יהודה ר'
חכמתא  רשב"י, מדשכיב ודאי ואמר, וכו'. בהדיה לון סליק דלא ואגדתא עילאין רזין ספרי
וגו', אחת' צנצנת 'קח דכתיב כמה בר בעלמא אשתאר ולא וכו', מארעא אסתלקת 
היו  ואילך, מאז הזאת  בחכמה היודעים מהחכמים אחד וכל וכו'. לאצנעותא למשמרת 
בדורו  היחיד לתלמידו אלא אותה מגלה היה ולא באתגלייא, ולא גדול בהסתר בה עוסקים
הזאת  החכמה והייתה טפחים. אלף ומכסה טפח מגלה פה, אל מפה פרקים בראשי זה ואף
האמיתיים. המקובלים אחרון ז"ל הרמב"ן עד לדור, מדור והולכת  ומתמעטת מתמוטטת 
בהם  אין למבין, נכוחים כולם וחבריו, ז"ל גאון האי רבנו כמו הגאונים ספרי כל והנה,
לעיל  שזכרנו החכמים, אותם דברי כל וכן ההעלם. בתכלית דבריהם אבל ועיקש, נפתל
סתומים  הם גם אמת , דברי כולם ז"ל, הנביא אליהו עליהם נגלה שהיה הרקאנטי בשם
חכם  שחיברו היות  עם – ז"ל הראב"ד בשם שמכונה היצירה ספר פירוש גם היד. בחזקת
ונעלמים. סתומים הם וגם אמיתיים, דבריו – זה כל עם הראב"ד, דברי ואינם אשכנזי אחר
כי  ז"ל, ורבי מורי כעניין לעיל, הנזכר דרך על נעשה הוא המנוחה, ברית הנקרא ספר גם
רוח  נאמן כי וחתומים, סתומים דבריו וכל מלמדו. והיה אחד, צדיק נשמת אליו נגלה
ונכון  ויציב אמת  ז"ל, הרמב "ן שעשה החיבור גם ימצאנו. מי עמוק ועמוק היה, דבר מכסה
למעלה. אנחנו וזכרנוה חיבורו, בהקדמת  שם כתב עצמו הוא כאשר שיבינהו, למי וקיים
מן  כי – אליהם תקרב אל ז"ל, הרמב"ן אחר שהיו האחרונים המקובלים ספרי כל והנה,

ב  נשאר ולא החכמים, כל מעיני הזאת  החכמה דרך נסתרה ואילך  קצת הרמב"ן אם כי הם
בשכל  דבריהם ז"ל האחרונים המקובלים בנו ועליהם, שורשיהם; בלתי הקדמות ענפי
רוב  ולידע לכלול יוכל החריף המעיין כי המבחן, על לעמוד לדעת תוכל ומעצמך אנושי.
שונות. במילות העניין כפל דבריהם וכל ימים, חמישה או בארבעה וכלליהם הקדמותיהם
בעניין  ספרים של תלים תלי וחברו נמצאות , ספירות  עשר היות היא הקדמתם, פרי וכל
וכמו  בראשונים מצינו כן ולא קונטרסים. בשלושה או בשניים יכתבו דבריהם כללות  אשר

תלתלים' 'קווצותיו פסוק על ז"ל יא)שאמרו ה קוץ (שה"ש  כל על דורש עקיבא ר' שהיה
הלכות  של תלים תלי ב)וקוץ כט, ור'(מנחות  יהושע ור' אליעזר ור' זכאי בן יוחנן ר' גם .

קולמוסים  הקנים וכל דיו הימים וכל גווילים השמים כל יהיו "אם אומרים: היו עקיבא,
ככלב  בהם חיסרתי ולא מרבותיי, שקבלתי מה לכתוב יספיקו לא לבלרין, אדם בני וכל

רבה השירים שיר במדרש  כנזכר באתרוג", וכמריח בשפופרת  ובמכחול בים (א:המלקק

החיים עץ קונטרס כ 

אברהם  "אמר לשונו: זה וכתב, ז"ל הראב"ד עליו השיג כשר, ראשו שנקטם ההדס דין
בהלכות  גם וכו'. פסול" שהוא והעלינו שנים, מכמה מדרשנו בבית הקודש רוח הופיע כבר

יד)בית ־הבחירה השיג (ו: כרת, חייב הזה בזמן למקדש שהנכנס הרמב"ם שכתב במה ,
לשונו: כאן עד ליראיו", ה' מסוד לי נגלה וכך אברהם, "אמר וכתב: עליו

אל והנה  איתנו, חסדו הפליא ודור דור בכל כי דעים, תמים ונפלאות חידות אביע היום
זה, בדורנו וגם כנזכר. ודור דור בכל קורא ה' אשר השרידים ידי על לנו, ויאר ה'
עמו; על ויחמול לארצו ויקנא מישראל, גואל השבית לא והאחרונים הראשונים אלוהי
מורנו  כבוד ורבי מורי החסיד, האלוהי הגדול הרב נחית , שמיא מן וקדיש עיר לנו וישלח
בתלמוד, במשנה, במקרא, כרימון: תורה מלא זלה"ה; אשכנזי לוריא יצחק ר' הרב

והג  במדרשים אילנות,בפלפול, בשיחת  בקי מרכבה; במעשה בראשית , במעשה דות ,
'ואתה  בפסוק ברשב"י הנזכרת הפרצוף בחכמת  מכיר מלאכים; בשיחת עופות , בשיחת 

כא)תחזה' יח  במחשבות (שמות  יודע לעשות, ושעתידים שעשו אדם בני מעשי בכל יודע ;
הארץ, בכל ההווים הדברים וכל עתידות יודע הפעל, אל הכוח מן יוציאום טרם אדם בני
ההוא  האיש ואיפת  ישן, ומי חדש  מי הגלגול בחכמת  יודע בשמים; תמיד שנגזר ולמה
ולהבת  הנר בשלהבת  יודע התחתון; הראשון ובאדם העליון באדם תלויה, מקום באיזה
והאחרונים, הראשונים הצדיקים נשמות בעיניו וצופה מסתכל  נפלאים; דברים אש
ינוקא  ההוא דרך על מעשיו, כל האדם בריח מכיר האמת ; בחכמת  עמהם ◌ִומתעסק
שירצה  עת בכל בחיקו, כמונחים אצלו היו הנזכרים החכמות וכל בלק. פרשת  ב[זוהר]
ולא  נראו לא מבהילים, דברים זר, ולא ראו ועיניי עליהן. ולחקור להתבודד יצטרך בלתי
קבלת  שימוש ידי על שלא השיג זה וכל הנה. ועד ע"ה רשב"י מימי הארץ, בכל נשמעו
חסידותו  ידי על מעצמו, היה זה כל אמנם בשימושם. יש  גדול איסור כי ח"ו, מעשית 
ועליהם  הזאת  בחכמה ישנים חדשים בספרים רבים, ושנים ימים התעסקו אחרי ופרישותו
אליו  נגלה שהיה הנביא, אליהו לידי הביאתו היא וקדושה. וטהרה ופרישות חסידות  הוסיף
לעיל  כנזכר ז"ל, להראב"ד שאירע וכמו החכמה, זאת  ולימדו פה אל פה עמו ומדבר תמיד
וכמו  פסק. לא ז"ל אליהו ידי על הקודש רוח נבואה, פסקה אם ואף הרקאנטי. בשם

נביאה' אישה 'ודבורה פסוק על נביאים בפסוק ד)שהובא ד אליהו (שופטים  דבי "תנא :
מעשיו  לפי הכל שפחה, אפילו עבד אפילו וכו' אשה או איש הן וארץ שמים עלי אני מעיד

עליו" שורה הקדש רוח י)מיד פרשה רבה פסוק (אליהו על שם כן גם הזכירו זה, דרך ועל .
האחרונים' דוד דברי א)'ואלה כג בכתיבת (שמו"ב התיקונין בהקדמת  נזכר גם שם. עיין ,

ליה  לאתגלייא דעתיד מאן ואית יומיא. בסוף לאתגלייא עתיד אליהו "ואנת לשונו: וזה יד
מלבד  והנה וכו'. דיליה" השכל בעין בטמירו ליה לאתגלייא דעתיד מאן ואית באפין, אפין
הדרושים  הנה זלה"ה, הנזכר הרב מן בעינינו ראינו אשר והמופתים, והניסיונות  החקירות
עמוקים  דברים כי יכירום, רואיהם וכל יגידון יעידון זה, בחיבורי אשר עצמם והדברים
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על  הקודש רוח השפעת  בכוח לא אם – לחברם אנושי בשכל יכולת אין כאלה ונפלאים
על  המחברים המקובלים, ספרי בקצת  תמצא אשר אל לבך ישט אל ולמען ז"ל. אליהו ידי

מישור: באורח תלך זו בדרך  ואשכיל הדרך לך אכין האנושי, שכלם עיון פי

נסתם הנה ואילך ומאז ע"ה, הרשב"י פטירת עד באתגלייא נגלית  הייתה הזאת  החכמה
ויחי דפרשת המאמר מאותו לעיל כנזכר א)חזון, ריז, חלומו (ח"א בחזיון ראה כאשר ,

כל  שבק ולא עימיה, תורה וספר מתתקנן גדפין ארבע על סליק דהוה – לרשב"י יהודה ר'
חכמתא  רשב"י, מדשכיב ודאי ואמר, וכו'. בהדיה לון סליק דלא ואגדתא עילאין רזין ספרי
וגו', אחת' צנצנת 'קח דכתיב כמה בר בעלמא אשתאר ולא וכו', מארעא אסתלקת 
היו  ואילך, מאז הזאת  בחכמה היודעים מהחכמים אחד וכל וכו'. לאצנעותא למשמרת 
בדורו  היחיד לתלמידו אלא אותה מגלה היה ולא באתגלייא, ולא גדול בהסתר בה עוסקים
הזאת  החכמה והייתה טפחים. אלף ומכסה טפח מגלה פה, אל מפה פרקים בראשי זה ואף
האמיתיים. המקובלים אחרון ז"ל הרמב"ן עד לדור, מדור והולכת  ומתמעטת מתמוטטת 
בהם  אין למבין, נכוחים כולם וחבריו, ז"ל גאון האי רבנו כמו הגאונים ספרי כל והנה,
לעיל  שזכרנו החכמים, אותם דברי כל וכן ההעלם. בתכלית דבריהם אבל ועיקש, נפתל
סתומים  הם גם אמת , דברי כולם ז"ל, הנביא אליהו עליהם נגלה שהיה הרקאנטי בשם
חכם  שחיברו היות  עם – ז"ל הראב"ד בשם שמכונה היצירה ספר פירוש גם היד. בחזקת
ונעלמים. סתומים הם וגם אמיתיים, דבריו – זה כל עם הראב"ד, דברי ואינם אשכנזי אחר
כי  ז"ל, ורבי מורי כעניין לעיל, הנזכר דרך על נעשה הוא המנוחה, ברית הנקרא ספר גם
רוח  נאמן כי וחתומים, סתומים דבריו וכל מלמדו. והיה אחד, צדיק נשמת אליו נגלה
ונכון  ויציב אמת  ז"ל, הרמב "ן שעשה החיבור גם ימצאנו. מי עמוק ועמוק היה, דבר מכסה
למעלה. אנחנו וזכרנוה חיבורו, בהקדמת  שם כתב עצמו הוא כאשר שיבינהו, למי וקיים
מן  כי – אליהם תקרב אל ז"ל, הרמב"ן אחר שהיו האחרונים המקובלים ספרי כל והנה,

ב  נשאר ולא החכמים, כל מעיני הזאת  החכמה דרך נסתרה ואילך  קצת הרמב"ן אם כי הם
בשכל  דבריהם ז"ל האחרונים המקובלים בנו ועליהם, שורשיהם; בלתי הקדמות ענפי
רוב  ולידע לכלול יוכל החריף המעיין כי המבחן, על לעמוד לדעת תוכל ומעצמך אנושי.
שונות. במילות העניין כפל דבריהם וכל ימים, חמישה או בארבעה וכלליהם הקדמותיהם
בעניין  ספרים של תלים תלי וחברו נמצאות , ספירות  עשר היות היא הקדמתם, פרי וכל
וכמו  בראשונים מצינו כן ולא קונטרסים. בשלושה או בשניים יכתבו דבריהם כללות  אשר

תלתלים' 'קווצותיו פסוק על ז"ל יא)שאמרו ה קוץ (שה"ש  כל על דורש עקיבא ר' שהיה
הלכות  של תלים תלי ב)וקוץ כט, ור'(מנחות  יהושע ור' אליעזר ור' זכאי בן יוחנן ר' גם .

קולמוסים  הקנים וכל דיו הימים וכל גווילים השמים כל יהיו "אם אומרים: היו עקיבא,
ככלב  בהם חיסרתי ולא מרבותיי, שקבלתי מה לכתוב יספיקו לא לבלרין, אדם בני וכל

רבה השירים שיר במדרש  כנזכר באתרוג", וכמריח בשפופרת  ובמכחול בים (א:המלקק
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החיים עץ קונטרס כב 

על א) להורות שהיא – הוראה שם על תורה ונקראת הקב"ה של שמותיו התורה הנה כי .
לתורתו  אין כן וסוף, ראשית  לו אין יתברך שהוא וכמו עניינו. ומה הוא מה יתברך, בוראה

ים" מני ורחבה מדה מארץ "ארוכה הכתוב שאמר וכמו ושיעור. ט)קצבה יא ואנשי (איוב .
האנושי, השכל פי על הבנויים האחרונים בספרי לראות  ה' אל יהרסו אל לי, שמעו לבב

רעה. מפחד ושאנן בטח ישכון לי ושומע

והמשכילים ולכן  נמרץ בהעלם הרבים את לזכות  רציתי ויטאל, חיים הצעיר הכותב  אני
הזאת  החכמה שם על וגם חיים, עץ ספר שמי, על הזה החיבור שם וקראתי יבינו.
בחכמה  כי בעבור – לעיל כנזכר הדעת עץ ולא חיים עץ הנקראת הזוהר חכמת העצומה,
תאכל  ממנו הזה, החיים ומעץ הנצחיים. החיים לארצות ויזכו זכו חיים טועמיה הזאת,
לגלות  החל זלה"ה, מורי אשר היום מן דע, תלך: זו דרך ואורך ואשכילך לעולם. וחי ואכל
קונטרסים  באיזה כתוב תמצא אשר וכל אחד, רגע אפילו ידו מתוך ידי זזה לא החכמה זאת
דבריו. הבינו לא כי – הוא גמור טעות  הזה, בספר שכתבתי מה מנגד ויהיה ז"ל, שמו על
שום  כי אליו. בקבע לבך תשית  אל זה, ספרנו עם חולק שאינו תוספת  איזה בהם יש ואם
ספק. שום בלי הבינום ולא וכוונתו, דבריו לעומק ירדו לא קדשו דברי את  מהשומעים אחד
אין  כי תישען; אל בינתך אל הרע, ולהניח הטוב לברור שתוכל לחשוב בדעתך יעלה ואם
וייחשב  עצומה, סכנה בהם והסברא אנושי שכל כפי האדם לב אל מסורים האלו הדברים
הנכתבים  קונטרסים בשום תסתכל ואל הזהרתיך. לכן ושלום. חס בנטיעות  קוצץ בכלל

זאת: בהתראה לך ודי הזה, בספר לך שכתבנו במה זולתי זלה"ה, מורי בשם
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