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הנהגות צדיקים  -כללים מרבי אליעזר צבי מקאמארנא
יט .לימוד גמרא ופוסקים בעיון להיטב ואם אין יכול ללמוד לבדו
אזי טובים שנים מן אחד ודייקא אם יש אהבת חברים ביניהם
חברים מקשיבים לקולך זה לזה בקדושה ובטהרה ואם הוא לומד
עוד אפילו שלא לשמה אעפ"כ מתוך רצונו לשמה יבא בודאי
ללמוד תורה לשמה כי אי אפשר ללמוד בתחלה תיכף לשמה אלא
כמו שבא לו בגופו ובדעתו זיכוך הנפש הטהור שלו כך בא לו
מדריגות לשמה כנודע:
כ .חדושי תורה בהקדמת אמיתיות מבעלי רוח הקודש נגלה
ונסתר אל יאבד ח"ו ממך אפילו אות אחת אלא דייקא כתוב אותם
על הנייר ואם יזכה להוציא לידי הדפסה בחיים חיותו מה טוב ואל
יחדש שום דבר בלי הקדמת אמיתיים וחדושי סתרי תורה לא יהי'
לך הגמטריאות וחשבונות ומספרם עיקר אלא דייקא שורש
הפסוקים והתיבות של תנ"ך ומדרשים של חז"ל זהר ותקוני זהר
יהי' עיקר שורש הפשט והסוד משורש הקדמת אמיתיים
וחשבונות ומספרם יהי' רק פרפאות לחכמתו ואם אינו זוכה
להדפיס או שאינו רוצה אעפ"כ יהי' חשוב בעיניו ויטמין אותם
במקום משומר:
כא .צריך כל בר ישראל הקדוש לרשום לעצמו על הנייר מלמודו
בתורה הקדושה בנגלה ובנסתר ודברי מוסר מדות טובת מעש"ט
ושמירות ממדות רעות ומעשים רעים והיאך לנהוג עצמו עד שיהי'
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טוב לכל למעלה ולמטה והוא כדי שלא ישכח ממנו מלבו ומדעתו
וצריך לחזור בהם כמעט בכל יום וכך נהגתי בימי נערותי ועד היום
שבזה ילך בטח בדרך הקודש דרך עבודת הבורא ב"ה:
כב .לימוד סתרי תורה יהי' דייקא זהר ותקוני זהר ופירושיהם
וכתבי מר האר"י זלה"ה ע"ח פע"ח לק"ת אמש"כ מבוא השערים
אוצרות חיים אדם ישר שמונה שערים וכיוצא בהם דייקא
מהעתקה של רבינו ר' חיים וויטל זלה"ה וסתרי תורה שאינם
ממרן האר"י זלה"ה אל תשגיח בהם כלל אלא פרד"ס ושאר
ספרים שלו וכן עשרה מאמרות ושאר ספרים שלו וכך קבלתי
מאאמו'ר זלה"ה והוא קיבל מרבותיו רבינו דודי צבי מזודיטשוב
ורבינו יעקב יצחק בן מאטיל מלובלין וזקינו הרב הקדוש ר'
אלכסנדר זלה"ה מקמארנא וזקני הרב הקדוש ר' אברהם מרדכי
זלה"ה מפינטשוב ורבינו ר' אברהם יהושע העשיל מאפט זלה"ה
ומדודי רבינו משה זלה"ה מזודיטשוב שלא ללמוד כלל בשאר
ספרים המיוסדים על סתרי תורה שאינם מרח"ו הנ"ל ולמודו יהי'
בקדושה ובטהרה ובזה אין לבר ישראל הקדוש שום פחד ללמוד
בסתרי תורה אלא דייקא אם הוא לומד בשאר ספרי קבלה שהם
חוץ מכתבי מרן האר"י זלה"ה ופרד"ס ועשרה מאמרות ומשאר
ספרים שלהם כל אלו הם קדושים אבל חוץ מהם וכן מי שיש לו
גבה לב ויודע בדעתו שהוא איש ישראל נאה וחסיד ומיוחס להם
לבד יש סכנה בלימודם אבל מי שיש לו לב נשבר מגודל צער
השכינה שהיא בגלות וישראל קדושים הם בדחקות פרנסתם ועד
היכן הרשעים והחיצונים מתגברים בעשרם על ישראל הקדושים
לדחוק אותם ביותר וליקח מהם פרנסתם איש כזה בלב נשבר
שלו אפילו שהוא בעל עבירות ר"ל בשוגג ואונס אעפ"כ מותר לו
לכתחלה ללמוד ומבטיח אני לו שלא יעלה עליו כל ימיו שום נזק
עבור זה ח"ו והוא באופן שלמודו יהי' לשמה ולא שיהי' מזה
מקובל וישראל נאה וחסיד נאה וכיוצא בו הרבה שטותים שעובר
בדעתם המגושם ולימוד הקדוש הזה דייקא יהי משותף עם נגלית
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התורה שהיא עיקר הלחם שעליה נאמר כי לא על הלחם נגלת
התורה לבדו יחי' האדם אלא כי על כל מוצא פי ה' שהוא סתרי
תורה יחיה האדם ודייקא שניהם בהשתתפות אחד ביחד ולא זה
בלא זה והוא כל אחד כפי יכולתו ומדריגתו ונפשו וכחו דקדושה
שיש בו:
)המשך אי"ה בגליון הבא(

3

