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ABSTRACT: This presentation analyzes Shlomo Lutzker's Introduction to Magid
Devarav Le-Ya'akov as a key source of information on the process of formation and
publication of early hasidic books and the activities of printers and aditors. It also bears
on the questions of whether there existed "hasidic publishers" and how it might be
possible to identify a "hasidic book".
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Shlomo Lutzker's Introduction to Magid Devarav
Le-Ya'akov: Likutei Amarim
Magid Devarav Le-Ya'akov: Likutei Amarim, Hakdamat Ha-Sefer

1781
Translated by Moshe Rosman, Bar-Ilan University, Israel

This is a translation of Shlomoh Lutzker's Introduction to the book, Maggid Devarav
Le-Ya'akov (Koretz, 1781), a compilation of the hanhagot (conduct teachings) of Dov
Ber, the Maggid of Mezerich. Lutzker was the mavi le-vet ha-defus
(publisher/production editor) of this and other early Hasidic books.

by

Moshe Rosman
Bar-Ilan University

INTRODUCTION TO THE BOOK*

Awe of His exaltedness and love for the King of the kings of kings (blessed be He and
may his immortal name be enshrined forever) should fittingly and properly be
implanted in the heart of Holy Israel, servants of the Most High. They are His people
and His portion, the patrimony of Jacob, without limit. They cleave to Him, blessed be
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He, who is infinite and He to them who are the inconsequential because they minimize
and contract themselves, [for] "He who is small is great" (Zohar Lekh Lekha, Sefer
Hasidim, par 551). We should praise, glorify and exalt Him and bless Him for the Torah,
the beginning and genesis of learning, the fount of wisdom and the fount of profound
understanding, made known to us by Moses his prophet, his faithful servant may he rest
in peace. By its light we shall go and travel in the light of God so that we shall be tied to
Him, blessed be He, [by] a potent and ardent love, that His name not disappear from
our progeny until the end of all of the generations, all the foundations. For He surrounds
all the worlds [while no one controls Him] and He is below all the worlds. As we see in
actuality that in every generation He, blessed be He, admonishes us—through the
prophets, the men of the Great Assembly, the tannaim, the amoraim, the geonim and
contemporary sages, to contribute. He shows the way, positioning the ethereal light
from on high to the very bottom. As [the Sages] zal said, "There is no day whose curse is
worse than another's". Indeed light is better than dark, truth sprouts from the earth, and
through the great darkness of our exile we did not forsake our God and He shined a light
on our face: the primordial, mysterious, enigmatic, wondrous and concealed Torah. God
concealed it, until His word, the pure utterance of God, was brought by the holy lamp,
the divine Tanna, Rabbi Shimon bar Yohai, in the book of the Zohar, the Zohar
Hadash and the Tikkunei Zohar, which flash like lightening to the eyes, the eyes of
the community, that is the Sages. On this day wisdom shall live to enliven us through the
divine rabbi Moharar Moshe Cordovero who was not confused by any enigma, but with
great insight and wondrous originality, in his commentary in the Sefer Pardes and his
other holy books, cracked every secret of the light of the aforementioned Zohar,
teaching the people knowledge; to know, to inform and to be made known that God,
blessed be He, is far and away beyond the dimension of the creatures. He radiates, is
immutable and is far removed from materialization (God forbid) by means of this
wisdom. They are merely rational beings, or celestial lights, or godly creatures, may they
be blessed. The Divine spirit speaks through him [Cordovero], for God's wisdom is
within him, as a lion rose up and praised him with the praise becoming the writings,
holy writings.

The divine Rabbi Yitzhak Luria zlhh, to whom the pathways of heaven were manifest,
tempered and contemplated Tikkun [the process of bringing Redemption] [cf. Rashi on
Ecclesiastes 12:9] in noble writing, words of truth; the Torah of truth was in his mouth
explaining all in detail. He did everything beautifully, in its time, its appointed time;
God granted him success. Indeed the holy rabbi, the ARI zlhh, needing to expand on
everything, each saying well phrased, in great detail, every object and world in its own
right, using the correct principle or what is called "characteristics", beautiful homilies,
and very long ones, such that time will end but they will not; as is explained in the
introduction to the holy book, Etz Hayim. This [the ARI's teaching] is only an outline,
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a glimpse though the cracks, revealing a bit while concealing two thousand cubits. He
could not expand more upon the non-corporeality and abstraction of God, blessed be
He, and what's more he didn't need to because he revealed this only to his holy disciples
who were already full of wisdom and profound understanding and learned knowledge
from the holy books of the divine Mohar M. C. [Moshe Cordevero] zlhh.

Due to our sins the generations have been ever degenerating, hearts have diminished
and this wisdom has been almost forgotten. [It remains] only with a very few
extraordinary individuals, but even some of them thirstily drank the words of the ARI
zal only in the sense of their plain meaning, grasping and holding on only to the extent
of the [revealed] bit mentioned above in order to use it to moisten [i.e. vitalize; in
Hebrew "bit" and "moisten" are homonyms]. One thinks of God but his knowledge does
not extend to "45" [a numerological construction of God's name; that name that is the
Essence]. As [the Rabbis] zal said in Sefer Yetzirah: the ten sefirot without "45" [or:
the essence]; that is that they are merely godly creatures because people threw the
aforementioned ancient books behind their backs. Until, thanks to God's pity on us, the
light of Israel gleamed, that is the divine holy rabbi Moharar Israel Besht. His holy
disciples reveled in the dust of his feet, thirstily drinking in his words, the words of the
living God. With every gesture, movement, word and action, he revealed the precious
source of the glory of this wisdom. On every jot and tittle [he explicated] mounds and
mounds of the customs of the upper world and its unification with the lower world. As
[the rabbis] zal said about Enoch, that he sewed shoes and with every stitch he would
say, "For the sake of the unification of the Holy One Blessed Be He with his Spirit
(Shekhinah)(")" לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה. Thus his [the Besht's] commentary will
appear in the contents of this book, God willing, as many of his holy words were brought
in the house of Yosef, in the books that were joined together; they are the words of his
holiness, of the honored rabbi, the gaon, holy and ascetic, Moharar Yaacov Yosef
Hakohen, may he live.

The truth is I feared approaching the inner sanctum to offer up the holy words of Admo,
the divine Moharar Dov Ber, the author (zllhh),on the altar of print; for these are words
that stand at the highest echelon. He speaks words of the highest dimension which not
every brain can absorb. In his holy words are clues for understanding sayings from Etz
Hayim, from the meditation of the ARI zal and from the Zohar, as is known to all
those of the who hear his pleasant sayings by the hundreds and the thousands—among
the greatest in the world. His words entered their heart like flaming fire and ignited
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their soul to the service of God. This composition is but a drop from the ocean of the
greatness of his wisdom, which each day he articulates like a well of living waters, out of
holiness, purity and several years worth of celibacy. Who can tell the great praise of the
holiness of the rabbi our master, teacher and rabbi; the wondrous signs will not be
believed when recounted. His prayer and utterance were heard; God decrees but he
annuls. About him was it said: "You will decree [and it will be fulfilled] (Job 22:28)".
We saw with our own eyes the great, very high, span of his ranking. Yet he was modest
and humble with reverence for God always on his face and God's dignity enveloping him
all the time. Sometimes he would talk and speak of the praises of the compleat rabbi,
Rabbi Israel Besht (mentioned above). I heard from his holy mouth: "Why do you
wonder that Elijah was revealed to him, and still much higher levels [of holiness]?" And
he began to allude to the substance of the levels of Elijah revelation and to how many
aspects there are to this, one higher than the other. Once I heard from his holy mouth
itself that the Besht zlhh taught him the language of the birds and the language of the
palm trees, [and the spirits/winds], and also studied with him the secrets of the holy
names and the yihudim (adjurations). He also taught him the book Maayan
Hokhmah and explicated every word for him. Moreover in Sefer Raziel he showed
him letters and writing of the angels and said that he taught him all this because each
angel has a different form of the letters of the alphabet than the others, reflecting his
nature and his essence and the world of his origin, and a word to the wise is sufficient.
He also showed me in that book some names of angels and told me explicitly that by
means of these names the Baal Shem Tov knew at the month of Nissan each year which
angels were appointed over the world, in order to know how to behave and what to
expect. I asked, "Why at the beginning of Nissan?" and he answered, "Because that is the
new year for Kings." I said to him, "Didn't my Admo tell me that [the Besht] taught him
everything and surely Admo knew [this] too." He replied, "Why wouldn't I know this?
However, it requires performing several yihudim (adjurations) [in preparation]." And
because of his great modesty he did not want to discuss his own eminence at all. I asked
him, "Why doesn't Admo want to reveal his greatness? Didn't the Besht zlhh show his
stature?" He answered that aside from the tiniest fraction [of his greatness] and the
revelation of Elijah [to him], the Besht also did not disclose [his eminence]. "Except
perhaps before he died, when I alone appeceived it, with the help of God, when I visited
him and there occurred several happenings that this medium cannot adequately
convey."

God knows that I have the truth. Let the fact that I am writing these things about this
holy book composition testify. I wrote down all of this so that all of God's people should
know that even in this bitter exile and in this defiled land our God has not abandoned
us. He has sent us great Zaddikim who know the secrets of the heart to inspire us even
today. Certainly there are always Zaddikim that the entire house of Israel looks to. Also
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[I have written] so that they will believe in God and in his holy servants.

The upshot of all of these things is that because of them I could not find my bearings to
undertake the printing of this holy book. Just writing these things down was, in my
view, very difficult to do because they are sublime wisdoms that may not be spoken by
the mouth. They are mountains hanging by a thread, similar to "Her husband is known
by the gates", i.e. the size of his heart [In Hebrew thread, gates and size are homonyms].
How much more difficult it is to bring to press these truly beautiful words. We might
assert that this is what the Tanna Rabbi Meir meant when he would say:
Whoever studies Torah for its own sake, merits many things; not only that, but [the
creation of] the entire world is worthwhile for him alone. He is called friend, beloved,
lover of God, lover of humanity, rejoicer of God, rejoicer of humanity. The Torah
enclothes him with humility and awe; makes him fit to be righteous, pious, correct and
faithful; distances him from sin and brings him close to merit. From him, people enjoy
counsel and wisdom, understanding and power, as is stated (Proverbs 8:14): "Mine are
counsel and wisdom, I am understanding, mine is power." The Torah grants him
sovereignty, dominion, and jurisprudence. The Torah's secrets are revealed to him, and
he becomes as an ever-increasing wellspring and as an unceasing river. He becomes
modest, patient and forgiving of insults. The Torah uplifts him and makes him greater
than all creations.

The commentators asked why in the first part he generalized, [saying that a person who
studies Torah for its own sake] "merits [many things]"; while in the second part {"not
only that…") he listed the virtues [of such a person] one by one. It is obvious: When a
person studies Torah for its own sake and for no other reason, he cleaves to the Torah
with all of his fervor and his personality and it is his genius, may it be blessed. He merits
the most lofty divine wisdoms to the point where they cannot even be verbalized (see
above) and certainly cannot be specified and written down. This is what "merits many
things" means, that is, the aforementioned sublime wisdoms with every movement and
step and everything that he sees. But all of this he attains himself. There are, however,
many other praiseworthy virtues that are apparent to all other people, testifying to the
aforementioned genius embedded in his heart. This is the meaning of [the second part]
"not only that…".

All of this we actually saw. All of the virtues that Rabbi Meir enumerated were found in
Admo zlhh as is well known and familiar to all who know and are acquainted with him;
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because he studied Torah for its own sake.

Once Admo asked me why I do not write down what I hear [from him]. I answered what
I have written above. I also said that I have observed that writers of writings severely
abridge Admo's message and sometimes they do not comprehend and write according to
their own understanding. He said to me, "Even so! However it may come out it is all
written to the good, to be a reminder about the service of the Creator, blessed be He." I
said to him, "Why does Admo want and yearn for this?" He replied thus, "Do you
consider something that King David sought to be unimportant? As to the verse: 'I will
live in your tent forever [lit.: for worlds]', what he meant was in the two worlds [this
world and the world-to-come]."

Still, I did not want to write his words down and for certain I stopped myself several
[times] from bringing them to press, for all of the reasons I have given. What's more [his
words] are excerpted by some writers who excerpted from his sayings, but they were not
arranged well with the proper language. Moreover, because of their popularity they were
copied over several times and were full of mistakes and missing some [words] in places.
If I were to edit [these anthologies] as I would really want to, I would have to write
everything from the beginning, like new. This was very difficult for me.

In the event, after I saw God's help against the warriors, with the strength of Torah, the
light of the books we printed; after completing the printing of the Zohar, the Tikkunei
Zohar, and Sefer Yetzirah with the Shoshan Sodot Commentary of Nahmanides'
(zllhh) student [Moshe ben Yaakov Hagoleh], the book Toldot Yaakov Yosef and the
book Ben Porat Yosef (with the epistle of the rabbi, the Besht zllhh)—the
compositions of the aforementioned, his honor, the gaon, the hasid the holy Moharar
Yaakov Yosef Katz—I said that with four[!] holy articles like these, now is certainly a
propitious time to succeed. Having witnessed it, I remembered the great yearning and
desire of Admo as expressed in the words he said to me cited above. So like a man I
girded my loins and God brought to me several writings from several writers and the
principal part was copied from the writing of the great rabbi, the hasid, the humble, the
aged Moharar Zev Wolf from the great community of Horodno in Lithuania. I checked
it and found delicious delicacies, sweeter than honey, pleasing sayings that I still
remembered, but that I couldn't write anew and put in the proper language as I have
explained already. From Heaven they helped me and urged me on. One night my
partner, the great, rabbinic, aged Moharar Shimon, may he live, and I dreamed a dream
pressing us in this matter; for this partner of mine urged me on and repeatedly insisted.
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Blessed be God who did wondrously with us and we were privileged to complete and
finish this pure and holy composition successfully.

Are these not the words of the most junior in the brotherhood, a servant before the king
and a relative of Admo, the rabbi, the author zlhh.

Shelomoh bemoharar Avraham from Lutsk, now living here in Koretz.

Endnotes
*Key to honorific acronyms:
Admo(r) = מורנו ורבנו, =אדמ"ו)ר( = אדוננוour master, teacher and rabbi
Besht = [ = בעש"ט = בעל שם טובlit.:] Master of the good (i.e. divine) name = Israel ben
Eliezer the Besht or the Ba'al Shem Tov, founder of Hasidism
(Ha)ARI (( = אר"י (= )ה(אלוהי רבי יצחקThe) Divine Rabbi Yitzhak Luria. The Hebrew word
Ari literally means lion; so this acronym is intended as a pun to express Luria's
greatness.
Mohar ( = מוה"ר( = מורנו ורבנו הרבMy/Our teacher and rabbi, the rabbi

Moharar ( = מוהר"ר (= מורנו ורבנו הרב רביMy/Our teacher and rabbi, the rabbi, Rabbi
[XXXX]; bemoharar ( = במוהר"ר (= בן מורנו ורבנו הרב רביthe son of Moharar [XXXX]
Zal (זכרונם לברכה/ = ז"ל (= זכרונו לברכהof blessed memory (referring to single
person/group)
Z(l)lhh (( = זל)ל(ה"ה (= זכרונו )לברכה( לחיי העולם הבאOf blessed memory) May he be
remembered for the life of the world to come
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ספר מגיד דבריו ליעקב :ליקוטי אמרים ,הקדמת הספר
Magid Devarav Le-Ya'akov: Likutei Amarim, Hakdamat Ha-Sefer

1781
Prepared by Shlomo Lutzker

הקדמת הספר
יראת הרוממות ואהבת המלך מלכי המלכים הקב"ה יתברך ויתעלה זכרו לעד לנצח נצחים הוא ראוי ונכון שיהי' תקועה
בלב ישראל קדושים משרתי עליון ,שהם עמו ונחלתו נחלת יעקב בלי מצרים ,כי הם דבוקים בו ית]ברך[ הבב"ת
]הבלתי בעל תכלית[ והוא דבוק בהם ,כי הם המעט ,שהם ממעטין ומקטינין א"ע ]את עצמם[" ,ומאן דאיהו זעיר ]איהו
רב[" )"מי שהוא קטן ,הוא גדול" ,זוהר פר' לך לך; ספר חסידים סי' תקנ"א( .ועלינו לשבחו ולפארו ולרוממו ולברכו
על התורה ,תחלה וקדומה אלפים :אלוף חכמה אלוף בינה יתירה .נודעת לנו ע"י משה נביאו נאמן ביתו ע"ה ]עליו
השלום[ ולאורה נסעה ונלכה באור ה' ,למען היותנו מקושרים בו ית' אהבה עזה ועצומה וזכרו לא יסוף מזרענו עד סוף
כל הדורות ועד בכלל כל השרשים כולם .כי הוא מסבב כל עלמין ]=עולמות[ וכו' ותחות כל עלמין )השוו זוהר רעיא
מהימנא פר' פנחס( .כאשר נראה בחוש בכל דור ודור אשר הוא ית' לנו מעיר לעזור ע"י ]על ידי[ הנביאים ואנשי
כנה"ג ]כנסת הגדולה[ ותנאים ואמוראים והגאונים וגאוני הזמן .ומורה דרך ישכון אור עליון מלמעלה למטה מטה,
כמאמרם ז"ל ]זכרונם לברכה[ אין לך יום שקללתו מרובה מחברו )השוו סוטה מט עמ' א( .אמנם יתרון אור מן החושך,
ואמת מארץ תצמח ,ובגודל חשכת גלותנו לא עזבנו אלהינו והאיר אל עבר פנינו אורה ,זו תורה הקדומה ועלומה
וסתומה ומופלא ומכוסה .שכיסן עתיק יומין עד עת בא דברו ,אמרת ה' צרופה ,ע"י בוצינא קדישא התנא האלהי רשב"י
זלה]"ה[ בספר הזוהר וז"ח]זוהר חדש[ ותיקוני זוהר ,שמזהיר כברק לעיינין עיני העדה הם החכמים .החכמה תחי]ה[
לחיותינו כיום הזה ע"י האלקי הרב מוהר"ר משה קורדווירא אשר כל סתום לא עממוהו והגדיל עצה והפליא תושי]ה[
לגלות כל ר"ז ,דא או"ר הזוהר הנ"ל ]הנזכר לעיל[ ,בביאורו בספר הפרדס ושאר ספריו הקדושים .ולימד דעת את העם
לידע ולהודיע ולהודע שהוא האל ית' מרוחק ונעלה מאוד ממדת הברואים ,ומזהיר ומשמר ומרחק מאוד מן ההגשמה ח"ו
]חס ושלום[ בחכמה זו ,כי הם רק שכליים ואורות עליונים וחיות אלה]י[ות ית' .כאשר רוח ה' דיבר בו ,כי חכמת
אלקים בקרבו ,כאשר עלה ארי' ומשבחו בשבח המגיע לכתבים כתבי קודש ,האלהי רבי יצחק לוריא זלה"ה ,די נהירין
לי]ה[ שבילין דרקיע .ו ִאזֵן ו ִחקֵר תיקון ]השוו קהלת יב:ט[ בכתב יוש"ר דברי אמת ,תורת אמת היתה בפיהו לבאר הכל
בפרטות ,את הכל עשה יפה בעתו עת לכל חפץ ה' בידו הצליח .אמנם כן הרב הקדוש האר"י זלה"ה בהיותו צריך
להרחיב ביאור כל דבר דיבור על אופניו ]השוו משלי כה:יא[ .בפרטי פרטיות כל עצם ועולם בפ"ע ]בפני עצמו[ ,ומדה
נכונה המכונה בשם "פרצופים" ,אשר הם דרושים נחמדים וארוכים מאוד אשר יכלה הזמן ]והם לא יכלו[ ,כאשר
מבואר בהקדמת סה"ק ספר הקודש[ עץ חיים ,שהוא רק ראשי פרקים כמציץ מן החרכים ומגלה טפח ומכסה אלפים
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אמה ,לא הי' יכול עוד להרחיב הדיבור בהרחקת ובהפשטת הגשמיות ממנו ית' ומה גם שלא הי' לו מן הצורך כי גילה
זאת רק לתלמידיו הקדושים שהיו כבר ממולאים חכמה ובינה יתירה ולמדו דעת מספריו הקדושים של האלהי מוהרמ"ק
זלה"ה.
והנה בעו"ה ]בעוונותינו הרבים[ רבו כמו רבו הדורות מטה מטה ,ונתמעטו הלבבות וכמעט נשכח חכמה זו רק אצל מעט
מזעיר יחידי סגולה ,וגם מהם שתו בצמא דברי האר"י ז"ל רק דברים כפשטן ,ואחזו ותפסו בו מדה כמדתו טפח הנ"ל
ע"מ ]על מנת[ להטפיח מטפח ,ועולה על דעתו דעת עליון ואין אתו יודע עד מ"ה .כמאמרם ז"ל בס"י]ספר יצירה[:
ע"ש ]עשר ספירות[ בלי מ"ה ]יוד הא ואו הא = = 45מ"ה=מה=מהות[ ,ר"ל ]רצה לומר[ שהם רק חיות אלוהיות כי
השליכו אחרי גיוום ספרים קדמונים הנ"ל .עד אשר בחמלת ה' עלינו האיר אור ישראל ה"ה ]החכם הגדול?[ הרב
האלקי הקדוש מוהר"ר ישראל בעש"ט ותלמידיו הקדושים ,אשר נתאבקו בעפר רגליו לשתות בצמא את דבריו דברי
אלקים חיים ,כי הוא גילה מקור יקר תפארת חכמה זו על כל קוץ וקוץ תלי תילין של הליכות עולם העליון והתאחדותה
בעולם התחתון בכל תנועה והילוך ודיבור ועובדא .כמאמרם ז"ל על חנוך ,שהי' תופר מנעלים ועל כל תפירה הי' אומר
ליקבה"ו ]לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה[ )ראו ילקוט ראובני על בראשית ה:כב( ,כאשר יבוא ביאורו בפנים
בזה הספר אי"ה ]אם ירצה ה'[ .כאשר הרבה מדבריו הקדושים הובאו ביתה יוסף בספרים אשר חוברו יחדיו ,הם דברי
קדשו של כבוד הרב הגאון קדישא ופרישא מוהר"ר יעקב יוסף הכהן נ"י ]נרו יאיר[.
והן אמת כי יראתי לגשת אל הקודש פנימה להעלות על מזבח הדפוס דברי קדשו של מו' ]מורי[ האלקי מוהר"ר דוב
בער בעה"מ ]בעל המחבר[ זללה"ה ,כי הם דברים שעומדים ברומו של עולם ומילין לצד עילאה ימלל ,אשר לאו כל
מוחא סביל דא .ובדבריו הקדושים רמוזים הבנת כמה מאמרים מע"ח ]מ)ספר( עץ חיים[ ומכוונת האר"י ז"ל ומזוהר,
כידוע לכל שומע אמרותיו הנעימים למאות ולאלפים מגדולי העולם .ונכנסו דבריו בלבם כאש בוערת ונתלהב נפשם
לעבודת הבורא .כי החיבור הזה הוא רק כטיפה מן הים מגודל חכמתו אשר יום ליום יביע אומר ,כמבוע מים חיים
בקדושה ובטהרה ובפרישות מן האשה כמה שנים .ומי יוכל לספר גודל שבח מעלת קדושת הרב אדומ"ו ,אשר לא יאומן
כי יסופר מופתים נפלאים .אשר תפלתו ודיבורו הי' נשמעת ,והקב"ה גוזר והוא מבטל ,ועליו נאמר "ותגזור אומר ו]יקם
לך[" )איוב כב:כח( .אשר עינינו ראו ולא זר גודל השגת מדרגתו גבוה מאוד .והי' עניו ושפל ברך ,והיה יראת ה' תמיד
על פניו וכבוד ה' חופף עליו כל היום .ולפעמים היה מדבר ואומר משבח הרב המובהק מוהר"י]שראל[ בעש"ט הנ"ל.
ושמעתי מפיו הקדוש ,מה את מתמה שהי' לו גילוי אליהו ,ועוד מדריגו]ת[ גבוהות מאוד .והתחיל לרמז מהות מדריגות
גילוי אליהו וכמה בחינ]ות[ יש בזה גבוה מעל גבוה .ופ"א ]ופעם אחת[ שמעתי מפיו הקדוש ממש ,שהבעש"ט זלה"ה
למד אותו שיחת עופות ושיחת דקלים ו]שיחת רוחות[ )השוו זוהר חדש פר' בראשית( .וגם למד עמו סודות שמות
הקדושים ויחודים ,וגם ספר מעין חכמה למד אותו ,ואמר לו פי]רוש[ על כל תיבה .וגם הראה לי בספר רזיאל אותיות
וכתב מלאכים ,ואמר שלמד אותו כל זה ,כי כל מלאך יש לו תמונת אותיות א"ב משונה מחבירו לפני מדתו וערכו
ומאיזה עולם הוא והמ"י ]והמבין יבין[ .וגם הראה לי בספר הנ"ל כמה שמות מלאכים ואמר לי ממש ,שע"י שמות אלו
ידע הבעש"ט בכל חודש ניסן בכל שנה איזה ממונים ממנים על העולם בכדי לידע איך להתנהג עמו ועל ידו .ושאלתי
אותו :ולמה בר"ח ]ראש חודש[ ניסן? והשיב :מפני שהוא ר"ה ]ראש השנה[ למלכים ,ואמרתי לו :הלא אדומ"ו אמר
לי שלמד אותו כל דבר ובודאי ידוע ג"כ לאדומ"ו? והשיב :למה לא יהי' זה ידוע לי? רק שצריך לעשות לזה כמה
יחודים .ומגודל ענותנותו לא רצה לדבר ממדריגת עצמו כלום .ושאלתי אותו :למה אדומ"ו אינו רוצה לגלות מדרגתו
והלא הבעש"ט זלה"ה גילה מדריגתו? והשיב :שהוא ג"כ לא גילה רק אפס קצהו ומגילוי אליהו לא גילה ,רק אפשר
קודם מותו רק אני השגתי זה ב"ה ]בעזרת ה'[ בבואי אליו ,וכמה מעשיות קצרה היריעה מהכיל.
והשם יודע שהאמת אתי .והעד ,שאני כותב דברי אלה על ספר חיבור הקדוש הזה .וכתבתי כל זאת למען דעת כל עם ה'
שאף בגלות המר הזה ובארץ הטמאה הזאת לא עזבנו אלהינו ,ושלח לנו צדיקים גדולים ,חִקרי לב ,להחיותנו כיום הזה.
ובודאי יש תמיד צדיקים אשר עליהם כל בית ישראל נשען ,ולמען יאמינו בה' ובעבדיו הקדושים .כלל הדברים שבגלל
הדבר הזה לא מצאתי ידי ורגלי להכניס א"ע ]את עצמי[ בהדפסת הספר הקדוש הזה .אפי]לו[ לכתוב דברים כאלו היה
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רחוק מאוד ,בעיני ,כי הם חכמות ראמות עד דלא יכיל למללא בפומא .כי הם כהררים התלויים בשערה ע"ד ]על דבר[
"נודע בשערים בעלה" )משלי לא:כג( ,בשיעורא דלבא והמ"י ]והמבין יבין[ .וכ"ש ]וכל שכן[ להביא בכתב עט סופר
יושר אמרי שפר .וא"ל ]ואפשר לומר[ שאלו זה כיון התנא :ר' מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים
הרבה ולא עוד אלא שכל העולם כדאי הוא לו ,נקרא ]ריע אהוב אוהב את המקום אוהב את הבריות משמח את המקום משמח
את הבריות ומלבשתו ענוה ויראה ומכשרתו להיות צדיק וחסיד וישר ונאמן ומרחקתו מן החטא ומקרבתו לידי זכות ונהנין ממנה עצה
ותושיה בינה וגבורה שנאמר לי עצה ותושיה אני בינה לי גבורה ונותנת לו מלכות וממשלה וחקור דין ומגלין לו רזי תורה ונעשה

כמעין המתגבר וכנהר שאינו פוסק והוי צנוע וארך רוח ומוחל על עלבונו ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים[ עד "ומרוממתו על
כל המעשים" .והקשו המפרשים שבתחלה כולל דרך כלל "זוכה ]לדברים הרבה[" ולבסוף ,אצל "ולא עוד" ,פורט כל
המעלות שמונה והולך .אך הענין מובן שכשהוא עוסק בתורה לשמה ולא לשום ד"א ]דבר אחר[ ,נמצא הוא מדובק עם
כל חיותו ומדותיו להתורה שהוא חכמתו ית' .זוכה לחכמות אלוה]י[ות ראמות עד מאוד ,עד דלא יכיל למללא כנ"ל,
ובוודאי א"א ]אי אפשר[ לפורטם ולהביאם בכתב .וזהו "זוכה לדברים הרבה" ,היינו חכמות עליונות הנ"ל ,בכל תנועה
והילוך ובכל דבר שרואה .וכל זה אינו משיג כ"א ]כי אם[ הוא עצמו ,אמנם יש עוד מעלות רבות ומשובחות הנראת]![
ממנו לכל אדם ,לעד על חכמתו הצפונה בלבו הנ"ל .וזהו "ולא עוד אלא" וכו' .וכ"ז ]וכל זה[ ראינו בחוש ]ש[כל
המעלות שמנה התנא היו כולם באדומ"ו זלה"ה כידוע ומפורסם לכל יודעו ומכירו מפני שעסק בתורה לשמה .ופעם
אחד]![ שאל אותי אדמ"ו זלה"ה :ולמה אין אני כותב מה שאני שומע .והשבתי לו התשובה כנ"ל .גם אמרתי כי ראיתי
כותבי כתבים מקצרים מאוד מכוונת אדומ"ו .ולפעמים אינם מבינים וכותבים לפי הבנתם ,ואמר לי :אעפ"כ ]אף על פי
כן[ איך שיהיה נכתב הכל טוב ,למען היות למזכרת לעבודת הבורא ב"ה ]ברוך הוא[ .ואמרתי לו :למה אדומ"ו רוצה
וחושק לזה? כך אמר לי :וכי קטן בעיניך דבר שביקש דוד המלך עליו השלום? "אגורה באהליך עולמים" )תהילים
ס"א:ה( ,ר"ל ]רצה לומר[ בב' עולמות .ואע"פ כן לא רציתי לכותבן ,וכ"ש ]וכל שכן[ עתה להעלותן על הדפוס מנעתי
זה כמה ]פעמים[ מחמת כל הטעמים הנ"ל .ומה גם שהם לקוטים מכמה כותבים שלקטו אחרי האמרים ולא היו מסודרים
יפה בלשון מסודר .ומה גם מחמת חביבתן היו מועתקים כמה פעמים ,והיו משובשים מאוד וחסרים איזה מקומן .ואם
באתי להגיה כחשקי ורצוני ,הייתי מוכרח לכותבו הכל מתחלה כחדשה ,והיה קשה עלי הדבר הזה מאוד.
אמנם אחרי ראותי עזרת ה' בגבורים בגבורה של תורה או"ר הנדפסים על ידינו אחר השלמת הדפסת ספר הזוהר
ותיקוני זוהר וס]פר[ יציר]ה[ עם פי' שושן סודת והוא מתלמידי הרמב"ן זללה"ה ,הלא הוא ס]פר[ תולדות יעקב יוסף
וספר בן פורת יוסף עם האגרת של הרב הבעש"ט זללה"ה ,חיבוריו הקדושים של כבוד הגאון החסיד וקדוש מוהר"ר
יעקב יוסף כ"ץ הנ"ל .אמרתי בודאי הוא כהיום עת רצון גדול לזכות עם ה' בדברים הקדושים כאלו וראיתי מעשה
ונזכרתי גודל חשקת ורצון אדומ"ו שהיה לזה כפי דברים הנאמרים אלי כנ"ל .ואזרתי כגבר חלצי ,ואנה ה' לידי כמה
כתבים מכמה כותבים והעיקר מועתק מכתיבת יד הרב המופלג החסיד ועניו הישיש מוהר"ר זאב וואלף מק"ק ]מקהילות
קודש[ הראדנא הגדולה דמדינת ליטא .והגהתי ומצאתי טעמים מוטעמים מתוקים מדבש אמרי נועם אשר זכרתים עוד,
רק לא היו באפשרי לכתבם מחדש ולסדרם בלשון מסודר כנ"ל .ומן השמים סייעוני וזרזוני לזה ונחלמה חלום בלילה
אחד אני ושותפי הרבני המופלג הישיש מוהר"ר שמעון נ"י ]נרו יאיר[ לזרז אותנו בדבר זה ,כי שותפי הנ"ל זרזוני לזה
והפציר בי זה כמה .וברוך ה' אשר הפליא לעשות עמנו ,וזכ]י[נו להשלים ולגמור את החיבור הטהור והקדוש הזה בכי
טוב.
הלא כה דברי זעירא דמן חברייא כעבד לפני המלך וש"ב ]שאר בשרו[ של אדומ"ו הרב בעה"מ ]בעל המחבר[ זלה"ה.

שלמה במוהר"ר אברהם
מלויצק ולע"ע מתגורר פה ק"ק קארעץ
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