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חלי הבכנזות &ןו ר*דורנו וצדיסי ג

מו״ה '&’ב~ וכי׳ הצדיק מהרב תעורר, סבתב
מבטאלץ־ שליט״א ישראל י׳

ופ-1הנ האברך שלימ״א אדמו״ר כ״ק לפגי
 הרב של קודש מגזע נצר נ״י בצלאל מו״ה

 ובידו מאמדור זצ״ל חייקא חיים ר׳ האלהי הצדיק
 להביאם ורצונו נ״ע הגז׳ הרה״צ מא״ז קודש כתבי

 אך שלימ״א מע״ר הסכם וביקש הדפוס במכבש
 ויען כיעמס ה כ מפגי בכתובים לבוא דרכו אין

 אבותיו לגרסי עמודי ביני כתובים נמצאים שכתבנותס
 נישן ישן יד בכתב בשנים מרבות נ״ע הקדושים

 שם עליהם חקוק בעכי״ו ודבר לפ״ק תודיענ״י משנת
 האי מפי מהרה בקדושה יצאו שהדברים מבויש
 כ״ק נעתר לזאת ,ועכ״י זי״ע רברבא אילנא גברא

 וכיובים גנזיו מבית הכת״י לו להת והורשה למבוקשו
 זאת ועל ומשבושיס משעות שינצל למען השטם
 אדמו״ר ועל .כתו יישר שבא לפעלא ואמרנו סמכנו

 מבית בצאתו הזה הספר איה״ש לקבל שליש״א
 גדולה מצוה ובה! עליי שיושת המחיר כפי הדפוס
 לעזר ידיו מתומכי ולהיות בספ״י המוכ״ז את לקרב

 כרענימראנמין בקבלת וההדפשה העתקה הוצאת פל
וזכות השוב לפועל מגמתו להוציא בידו שיעלה למען

נ* כק״ש ובו׳ הצדיק סהדב
1מקאיידט<ו

ת ״ י ה ע להדר ב׳ יום כ
 התברך כ• היית ־ לפ״ק הר״ן

 קודש מגזע ;''י בצלאל מו״ה וכו' בנש״ק המופלא
 זצוק״ל מאמלור חייקא היים מו״ה המפורסם הרה״ק

 הייי־י ק״ק התלהי הרב קדישא היכלא מבני חד
- תמרים קודש כהני ובידי זצוק״ל כגדול  .נ
 לאדכוסי ונסיע הלוך הולך זי״ע הנ״ל הרה״ק מא״ז
 י־תוצה הנ״ל הרה״ק א״ז תירת יפוצו למע! הדרא
 וגש יישר מבא לכעלא ואמרתי תורתו מאיר להכות

 אי״ה כשיצא הנ״ל ספר לקיזת ד״ק נחתי אנכי
את נגע אבר איש לכל ראוי וכן הדפוס מבית  יי

 למען מצוה לדבר מהמסייעין להיות בלבבו יתברך ה׳
 הדפוס לבית הנ״צ הסכר להביא הנ״ל האברך יוכל

 אשר עמתיר הנ״ל ־ך ב הי רי־ הנ״ל הספר וליקח
 ילכל הצפון שוב לרב יזכה זה ובזכות עליו יושת

’ סלה שוב

ן הטעחיר ד,כ״ד ר ה ועכי׳א זייע זללה״ר, °ר באאש א
י מקאיידנאוו

 לשוב והמסייעים הקינים על יגן המחבר הרה״צ
 האגן מכרי ולקחתס לסדר ג׳ יוס . מאדוה״ש שצום בזה והיה לשובה משאליתס כל את השי״ת שימלא

ב שנח י י ר ח ש עו ן פה שליש״א אדמו״ר בשס הברכות חותמי בכל וחותץיס ל י ל א ט :ס
̂ום ׳ ,ן י ש י ר, א ל ט ז״ל יע^ב אברדם ר כחרב שמחה ירט ̂נ

ם «נאום ה ר ב ר א ש ה ר׳ כד,רב א מ ל . זללה״ה ש

 * הרפוט טכית יוגמר כאשר אי'ר. ר.ור. הק הספר את לקבל לי והבטיחו ד״ק לי נתנו אשר הצריקים הם אלה

שליט׳ן* זלק שניאלר מו״ה כק״ש הצדיק ד,רב מגור שלימיא ליב אריה טי׳ה כק״ש הצדיק ן־.רב
 מקאצק שליט״א ישראל מו״-ה כק״ש הצדק מרב
ק ז#־ב צד שליט׳א וואלן? זאב טו״ה כק׳ש ה

מסטריקאוו.
ה סויה הצדיק,כק׳׳ש ר,רב מ ל  מ־־ארוטין שליט׳א ש

ן הרכהצריקנק״שמו׳׳ר, ו ע מ  הק׳ בהרב של־ט״א ש
 זי׳ע מווארקא המפורסם

מגור נ״י מנחם פנחס טו׳ה כק״ש החסיד !זיג
. שליט׳א הרב של ייסו

מקאפוסט
 מלאדי ש־׳יט״א בער דוב טייר■ כק״ש ר,צדיק הרב
̂ום טו׳׳ה נק״ש הצדיק הרב שדט״» דוב ש

מליבאוויטש
ב טו״ה כק׳ש הצדיק הרב ק ע ̂ שליט׳א י

חדש ממינסק
 מפלאנים שליט״א שמואל מו׳ד־ כ׳״ק רצריק הרב
 מקאברי! שליט״א דוד מרה כק״ש הצדק הרב
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דודנו וצדיקי גדודי הסכמות
רי ד ^r׳־ ג v ז1מי׳ כק׳ש יכו׳ 

י ר' כ ל ר טוולאראווקי ט״א יגל מ

ה ״  הנוכחי המוכ״ז כי לאפר ם
 מו״ה יכו׳ המוס׳ האברך

 הרה״ק ונכד נין נ״י ב^לאל
 חייקא היים מו״ה המפורהש
 מבני חד זצוקללה״ה. מאמדו״ר

 המגיד האלהי הרב של קדישא היכלא
 הקודש כחבי ובידו זצוקללה״ה הגדול

 הרה״ק א״ז מן נגי.נ־ס (.י;ריס
 ברשיון להדפיסו וברלוט הנ״ל

 אמרפי הממשלה חק ע"פ רצ.נ.זאר
ט וגס כחו יישר מבא לכ.נלה  אנ

 הדטס מבית כשיצא אי״ה ספר אקח
ק  ה׳ יראת אשר איש לכל ראוי ו

 להביא הנ״ל ן האב; יוכל למען מצוה לדבר מהמסייעין להיות בלבו נגע
 עוסקים בניס ובני בניס לגדל יזכה זה ובוכות הרכוס לבית הסכר את

.וולאדאווקי פה רנת שתא דהאי המוז ח' ה' יום ובמצות כהורה
י כ ד ר .זצוקללה׳די ק ם י ד ו ט מ הק׳ הרב אאמו״ר בן מ

 מו״ה כק׳ש ובו׳ הצדיק מהרב
מטוריטק שליט״א ליב יערב ר׳

ה ד } ?  הה״ק אדמו״ר גס ב
 אחד ספר יקח שלימ׳׳א

 הדפוס מבית ויצא ה׳ יעזור כאשר
 עליו קצוב יהיה אשר במחיר
 אשר כל יעשו וכן ירחו וממנו
 כי ויען בלבו אלהיו יראת נגעה
 בחתימת לבא שלא בקודש דרכו

 לחתום עלי פקד כזה ענין על ידו
 כי לסדר ב׳ יום קדשו בפקודת

 לפרש ורצון רחמים שנת הוא ברוך
,טוריסק פה

ש לעוויר ישראל ט ש ט בקדש מכ

«"!? בקיש יכי׳ הצדיק מהרב
ך י׳ ל מ י ל מגראדזיסק. שליטא א

p שליס״א מרן כ״ק לפני הובא 
׳ צי״ע מהרה״ק כת״י י  מו״ה ס
 אשר מאמדור. זצ״ל חייקא חיים
 צי״ע הה״ק ת״י וגנוז ממון היה

 מסמאלין זנ״ל אהרן מוה״ר מחו'
 אל‘בצי מו״ה הרבני מגזעו קם כעת

 לבית להביאו מלעכאווימש נ״י
 מרן כ״ק דרכו ידוע כי ויע! הדפוס

 עה״ח בא לא מעודו אשר שלימ״א
 הנני לכן חיבורים על בהסכמה
 מהראוי אשר הק' פקידה בפקידתו

 בזה לעזר להיות ואיש איש לכל
 במכבש הלזה הק' הספר להביא
 בעצתו שלימ״א מרן וכ״ק הדפוס

 הצדיק וזכות לעצמו אחד ספר יקח
 ממקור להסברך ועכ״י עלינו יגין

.העולם עד והחוה״ש הברכות
 מיס יוזל לסדר ג׳ יוס בפה״ח

. גראדזיסק ק״ק לפה ליראיו ישע יבא מדליו

p ן ו ו ר׳ בהרב צי ה י ל ם א י ל ל•’זצ חי ש י ד פ ו ק, ז׳׳ל במ״י ל מב״

הדפוס לבית המביא המהגר נכד הקדמת
 אלהים דברי הטה ם ולדר לארץ להאיר ובא זורח גדול אור בראותם הבבונים ויגילו חהבטים ייכטחו

 ראש אל כהררי צדקתו ישראל תפארה ארטו׳ר א״ז תורת אור כביד די״ה חיים ממקור הטכ;ים היים
 טבל להושיעם ישראל שא־ית עבור והעתיר עליונה ברכה שפע והשפיע והמשיך ישראל Jמ.הי ר^דד.
 תלטידיו להקת ישורק קהל יגידון יעורי! מ>י.ורח:מתו ישרתי יראתו השירותו ארץ קצוי בכל נודע ^־והם

iם ר טוהר כהש״ת חבטתי ושואפים קדושתו ב^ל מסתוכפיס שהיה ד'קים י ל חי י ק י י ד מק״ק ז^לה״ה ה ו ד מ  א
 ב ולהקש ברכותיו לקבל לאורו הלכי רבים תקט״ז) שנת אדר לירח יטים כ״ג ג׳ ה׳(ביום ארון נטמן ודם

 בשבתו שבח מידי קדשו בפי דרש ררש אשר הורה בחידושי וטכש׳ב ובו׳ חולין שיהת ואפי' לאטריתיו
 ליראת ישראל לבב לעורר ובוערים אש ביחלי דברי. בפרד׳ם מטייל בעהו ודבר טוב ויום בחדשו והורש

 טהדהגה״צ תשא בפ' התורה על הברנה הינל ובספר .ית׳ שטו קדושת על גונו״ג שימסרו ולאהבתו ה׳
 ופהר יראה מחמת ראשו שערות בל לי שנפלה ראשו ימרט כי ואיש ,הלשון בזה הובא דקאמארנא

 שהיד. כסו ובטהרה בקדושה מופלג אלא בזרי יזכה לא גדולה מדרגה היא כי טהור הוא בוודאי השי״ת
 אלף נעור והיד. לשבת משכת פעשים כמה רסיטפיש בתעניות עושק והיד. שאשדוד. חייקיל חיים לר׳

 חד היה והוא מראדמסק מההגה״צ צו בפרשת שלטה בספר'תפארת זאת וד.ובא בתורר. לעסוק לילות
' הגדול המגיד ק״ק האלהי הרב של קדישא היבלא טבט ר י ע ב ו ש זציקל״ל ד ט י ר ז ע מ  הספר .מ
ט זצללה׳ה אהרן טו"ר.ר׳ אלהים איש הרה׳צ של הספרים גנזי באוצר טטון ספון בכת׳י היה הזה ס ן64ב 1לי

ינכת



5גדורנו וצדיקי גדולי הסבמוה

י3 י כ *־גאין ה מו״ה כק״ש ובו׳ הגאון מהרב מו״* כלן״ש יבו רצי'
 שליט״א ליב יהודה ירוהם י׳ שליט״א יהושע ישראל ל׳

? .קוטנא אבד״ק .מינסק אבי׳
י ספר בל״ג אקח אנכי גם ח0 ^ נ  אהד סכר לקבל בל"נ 5ג״ ה

מו״ה המופלג האברך מחת האברך [לבה״ד ה מאת אחד
 הצדיק הרב של נכדו נ״י בצלאל נ״י בצי׳אל מו״ה בנש״ק המופלג

 הדפוס מאור כשיצא זצ״ל המחבר חיים מו״ה המפורסם הרה״ק מגזע
לנכדו שייך הספר וזנוח אי״ה יצא כאשר בעה״מ זצ״ל חייקא
 ע״ז קדימה מעית ונתתי מבה״ד

 י״ד בלק לסדר ד׳ ום באעת״ח
א ק לכ״ק תר״ן תמוז ,ט.

 בני נחשדו ולא הנ״ל המדפים
השגת איסור על לעטר ישראל

מו״ח נקיש וכו׳ הצדיק מהרב
׳  שליט״א יעקב יצחק י

.מבייאלע
, ! " ? ע  יסוד צדיק הקדוש הרב ב

 הייקא חיים מו״ה עולם
 גודל נודע אשר .זצללה״ה נואמדור

 לכל וידוע גלוי וקדושתו צדקתו
 מהצדיקים היה הוא כי אחב״י

ברכה אחריו השאיר .ם המטרסמ

ל א ״ ־ ע ע י ש ו ה יצ״ו קוטנא חו״פ י
 . מינסק פה לפ״ק תר״ן מנ״א

ם גאום ח רו ̂י! י התופ׳ק ליב יהוד

 ועתה ה׳ יראת מלא קידש כתבי
ורוצה המופלג האברך נכדו קם י״נו ג׳ יום הבעה״ח הכ״ד גבול

 לזאת הנ״ל הקודש כתבי להדפיס
 בתומכו שיהיה אחב״י את אכקש

 מצוה לדבר מהמסייעין ולהיות ידו
 בידו להמסייעין יעמוד הנ״ל הקדוש הצדיק זקינו וזנית יצליח בידי ה׳ ותכן הפועל אל מחשבתו להוציא

 מ^א בכס!ה בל״ג כשייגמר אי״ה אחל ספר אקח אני וגס והצלחות בשפע הברכות ממעון להתברך
 » חפצה ונפש בלב מחירו לו לשלם בלבו ה' יראת אש^ ש וא איש לכל מהראוי וכן עלי יושת כאשר

. בייאלע כה לפ״ק תר״ן שנת אלול לחדש כ״ב א' יום בעה״ח

זצללה״ד,  רלר נתן ם׳ ה׳ בחרה״ק יעקב יצהק
.י״עיהושע מ׳ ה׳ ההרה״ק

ה מ ד ק ה
 לרכוס להביאו הזה הק׳ הבת׳י לידי וטפר והסדו בו ט עלי השפיע מסטאלין שלימ׳א הצדיק הדב נכדו1

ב לשמחת תבל פני על הוה הק' הספר ולהניע  והרה״צ .וליראתו ולהורהו ה׳ לדבר החרדים ישראל ‘בי לי
ם הזה הק׳ הספר שם ק־א מקויידנאוו השי־ורמם רי ד ד ס ח ש ו  עמדי עשית וחסד חיים י) (איוב במ׳

 ולא הבה׳י הםדד כפי והדכסתי .חייקיל בגימטריא ב״ש כא׳ת הסד ואותיות חיים המחבר הצה״ק ושם
 הרה׳ק אכ״ו דברי לאוד להוציא ה׳ זכני כאשר ורנה !מנינו וצדיקי גדולי דוסכימו כן כי הםדר לשנות רציתי

 היו דורות מכמה אבותיו . משפחתי לבנו ולזכרון לוכות ויהיה יחוסו סדר להודיע בתמר א<לה אמי־תי
 לרבים אותו ופרסם שגילה עד שנים כמר, נסתר ה ה הזה והצה״ק .נסתרים צדיקים עליון קדושי כולם
 מכמה והיה זצלה״ה שמואל ד׳ הרה״צ היו הנ״ל הק' הטחכר ואבי .הנ״ל והק' הגדול המגיד רבו

 ש^י כרכה נשאר הק׳ המחבר ואחר וצלה׳ח אביו ושם הק׳ המחבר כשם כסדר הלכו הק' שמותם דירות
ר ר' המפורסם הרה׳צ . ר:ים ע ב ו  וטמנו לווארשא. הסמוך שעדליץ כעיר כבוד מנוחתו אשר זצלה״ד, ד

ל ר׳ מו׳ה המפורסם הרה״צ והש^י .ד׳ל ורע ם ש נשאר לא א ל מ  .באמדור כבוד מנוחתו אשר זצלה״ה ש
ן ר' מו״ה בדורו המפורסם עולם יסוד הרה׳צ של התנו היה הוא ר ה  הג« ער מוכהק תלמיד מזעליחאוו א
ל בו״ה צי״ע ח״ק א י ז ל  ,שטומער ארילע ר׳ בעולם שמו הנקרא .עוזיאל תפארת מפר בעה׳ם מייזליש ע
 ר.ג׳ הרב היו וחתנו בת הק׳ להמחבר היה וגם ,ב״א עם שנים במת דיבר ולא פיטו -!שגר שם על

ן ר׳ מו׳ה בדורו המפירםם ת  .מלובלין הד,׳צ של מובהק תלמיד היו אשר כבוד מנוחתו ושם ממאקאווע נ
חתנו זצלה׳ה אהרן משה מו״ה ר.צ׳ הרב ,בנים שני נשארו ר״״ל זצלח״ה שמואל ר׳ הספור®■ ה־ד.'צ ןז»חר



דורנו וצדיקי גדולי הפכטות€
fi»* כקיש יכו׳ דגאין מהי־ב מי״ה כק״ש וכו׳ העדיק הגאון מהרב סויה כק״ש וכו׳ הצריל, מהרג

ל ד׳ א י ח ר שלימ״א י ד נ ס כ ל א ' מ ט י ד ר ב ׳ ר׳ מםאכטיגאב שליט־א א ל' ם א י ד ׳גל'מ״» חי א ל 1מ

 אחד ספר איה״ש אקח אנכי גם
 בצלאל מו״ה ה-(ופלג מהמוכ״ז

 ממכבש הספר יגמור כאשר נ״י
 בחומכי להיות גדולה ומצוה הדפוש

הקדושים אבותיו למען נפשו
א׳ יוס בעה״ח ולראיה זצוהללה״ה

 מו״ה המוכלג הרבני כי היות
 לעכאווימש מק״ק נ״י בצלאל

 במילי חורה חדושי להדכים רוצה
 זקינו ננר ננכבוד ויראה דחהידות

 הייקא היים ר' המכורסס הרה״ק
 א״נ הספר וגין! מאמדור זצלל״ה

 מאכה״ג היה מחברו כי יע! הסכמה
 המגיד !צלל״ה בער ר׳ רבי מתלמידי

 יסיגו פן ירא אך . נ״ע ממשרימש
 השגת איסור להזכיר באתי גבולו
 לנכדו שייך הספר זכות כי גבול

 במחיר אחד ספר אקח אני גס בל״נ לאור יצא וכאשר הנ״ל המדפיס
:הנ״ל ספר המחבר ולכבוד ההורה לכבוד המדבר לברי

ק
 תרנ״א הסוכותחג ערב

. אלכסגרר
לפ״ח

ל א חי  ערגא טוהר״י בהרב י
ל3 בי י .זלללר.״ה י

0 פאכטשאב פי■ חונה אבררע ריק׳

* תי י אי  המופלג הנכחי ביד ר
 חיבור נ״י בצלאל מו״ה

 המפורסס הקדוש מהרב כהוב
 ישראל של מאור; וצדקתו כתורתו

 מק׳ זצוק״ל הייקא חיים מו״ה כ״ש
 להביא שיחי' הנוכחי ורצו! אמדיי־

 יען הדכוס לבית הזה הספר את
 ל ז׳ הקדיש הרב של חלציו מיוצאי כי

 יבואו כי מאד נהניתי הנהו
 גס ואקבל עולס לאור הדברים

 אשר במחיר אי״ה אחד ספר אנכי
 המס״עים ויהברכ, עליו יושת
 מרחשיו ב׳ חתמתי זאת מצוה לדבר

.לארז לפ״ק תרנ״א

הנ״ל. חיפ׳ק טייזל חיים אלי׳

ה מ ד ק ה
י ר׳ טו״ה יט״ע הטפירסם הרח״צ שי־ כ ד ר  זצ׳ל חייקיל חיים ד׳ טו״ה היב השני ובנו ,טל;כאוויטש מ

מד שמנוההו  הרב של התנו היה הנ״ל ח״ה ר׳ ז'ל וא״ו .שליט״א נ׳י אבא אב היא באמדור נ״ב כ
חרה׳כ טהלטירי היו והוא כבוד מנוחתו ושם טשעדישאוו זצלה״ד, משה ר׳ טו׳ר. הטפורפס הצדיס

; הלז המחנד
ה ת ע  חיים בית לבנות תאם •y והגיע^י והחייני לפניו אביתי התהלכו אשד אלהים ירי שםים אל אשא ר

ה. החסד גדול מ־ ידי על זמת שיגולגל עמדי חסדו והפליא זצקללה״ה א׳ו דברי וחסד ^  אץ הז
 הטוב לאל תפי^ה ואני כדאי ואיג הנון לשאינו אף הנם ההונן הטוב מאיצרו יתברך ה׳ מרחמי אם כי זה

 אכסניא על מחזרת הורה ותהיה .אמת בדרך ינח.ו תוא כן ,הזה הקרוש ההיכל לבנות לי שזכו ־שס
: לשמה תודתך ולומת שרך יודעי וכו׳ וצאצאינו אנחנו ונהיה שיה

י ך ו  כל ו^ל עלינו יגן הק־ושים אבותינו וכל הלז הק' המחבר זקני שזכית שכשרים אבינו מלבני רצון ן
:נפשנו פדות ועל גאולתנו ‘ע־ לה' להוחה ונזכה ישועתינו למהר אחינו ישראל ’

ח עה׳ .עט' יעשה והסד ים ח לפרט אדר לחודש ימים כ״ג ג׳ יום ג

ק נ׳י דלב אהה בסו״ה ליעוון בצלאל ,נאום מסק פלך יצ׳ו לעכאלליטש פ׳ < נ



דותר וצדיק' גדודי הפבמות
מי טהרב ג י ד ג מ. בק״« ו ״ םו

׳ ה י ח מ  עליגייי ש
ש אני״ק ט ר ו א כ ע • ל

כי טדייג ^ו ח ג מוית כקיש הג הי r״״5 בנךש וכר הצדיק מ
׳  שליט״א ישכר אברהם ר׳ של־ט״» מאיר צבי י

.מראדאמסק .ראדאמסק אכד*ק
m ה הרג נכד נ״י המוכ״ז ין קי n להדפ־ס רצוט המופלג ה 3 D מר!* המופלג האגרך כאשר

אי הוהע״כ היקר הספר מי־״ק זצ״ל חייקא חיים מו״ה ״ צל ק ^ ספר מדפים מפ׳
 הקדהן הרב א״ז אחריו הניח אשר אקח אנכי וגס לו לסייע מהראוי לבת להביא ברצונו מדורא1ל

א לפעלא אמינא . המכורסם אי״ה מדפוס יצא כאשר הסע< הקדוש מהרב הקודש כתבי טדפוס  מב
 שפר אקבל בל״נ אנכי וגס יישר . ראדאססק פה חיי ד׳ יוס היום מצוה לעשות נשפל ג״כ באתי ■הנ״ל

תהי ם. מביס יצא כאשר אחד בפה״ח כנהוג קדימה מעות !; פו ד ה
p״ j,j׳p ם ה ר - »ו א ש ] י ה ב לחמן ימים י״ח ב׳ יוס ובעה״ח בייי•'? ה

ק. ס אנ ד א ר ה ל. פ ^׳ שו הר״ ש, פ״ר, תרנ״א פבת ט לעבאוויטי

הוררריץ שמחה נאום
׳ ,הג״ל ״ק3חו

̂יק ראבינאלויץ הכה; מאיר צבי הגיל. חיפ

 i הדפום הוצ»ות פחסת העליתם ולא רבות ופרם?ננאנםץ הסכמות ת״י נמצא ?וד
* טכאו״א אותם שקכלתי ה?םן וטהר כפי הדפסתי ההסבמות

? אברהם בר׳ מ״ס צכי ר׳ דטופלג הרבני את מזכיר הנני טיב ולשם עולם ^לוכרוי  זיה®#13^
;מהשיית טוב גבל יתברך הדפשה לצורך עמדי שה^יג

ותיקינים ד״טעות דוח
קז הי טעות שורה עמוד דף ק ק ח טעות שורה עמוד ׳!ן*

ממר ממה 1כנ ג שס פ״ב פב יד ד 1׳
היא ד׳ דהוא יב א מ אימתו אימתי כז שם CP

עול אין ג א שו להיות יכול להיות מ א 1
בו בוער ערבו בו כב ב שם נתיל נחלה נחלה נחיל יג ב שם

וכבדתו כבדתז יא ג יס עגור עיבור ¥ ג שם
יורדי יורדו י« שס שס ר״ת רס״ת כת ד שם
שאח שא״ל כא שם שב המשכה המשנה כא א ח

און אין מ ג יס אותה אותן כד שם שם
מ>3וג מרומם גבוה כמו נו ב כ שבתו שבר ת ג ב שס

והתחברות מהתתברית ה ב כב ימדלג למדלג ל שם שם
דאצילוס דאצלות כז שם שס פונה פינה מ ג שם

קדם קדש ל נ שס לגשמיות לנשמות יש
לך לית סלך נא t ד שם בש״ח בנוח יב ד מ

י׳ ז׳ מז שס שם יפסקו; יפסיקונו לג ג •

מדות מצות לה ח כג והרכבתיך ?הרכב^־ יב ב



sותיקונים הטעות לוה
הימץ טעות שורד עמוד ף י rp'.T טעות שודה עפוד ף י

■ מאתר לאחר מאחד ^ ל מ שם שם מדה״דלמה־ר מדה׳רלמה״ר יז א ד ג
מהישות מהיישות מו ב שם נשיה נשים ח נ ה ג
לאלוהו לאלופי כה ה שם חקלא חלקא 5י ב פט

בא נד נדבא ז ב מח גנזי גננו לד א לא
נמחת שנקודה כח ג שם נליביז נצבה כג א לב

אותי אוהו ס ב נ האב האם לא ב לג
ולי ולו לז ד שס האב האם לג שס שם
הון כל כולהוו לו ב נב בעה״ב בעוה״ב כו נ לד

סנול כגיל לז א נר וט׳ ו״ט ח נ לה
קימה לה להקימה יט ד נו היכי כי כי כי t ב לו

למה ולמה כג ג נט וזהו ווהו ה א לז
ממציאוהז ממנאותה כה ד שם והוא א ה ו יח שם שם

י׳ יוד לו א סב רורין כ לשו! לפירורי; יב ב שם
יצב יציב ב כס משים משום ס ד לח

ומחירי® מאירים ד שם שם לנו להס כט ב מ
מחבריס מחיבריס ו8 שם שס ובנוחה ונוחה יב א מא

האלם החילם יט ד סג ראשון ראשי! לא ב כס
שבס׳ שב״פ יד א סה ראשון ראשין שם שם שם

אסינא אהנא ל ג כס מכל כל לח ב מג
Tכרם כרס לט ד סו שמריה שערים ח נ שם
חקל חלק כה נ כ! שימר שעיר ס ד שם

נמחק חושב שהוא טו ד שם שימר שעיר כח שם שם
לשכלו לשכלי מב ב סח חקל חלק V כס שס

סלי מל ח ד סט והשממ ומשמעי כג א מד
(יכודביי ויכונט טו א עג דיבורים דביריס כה כש מ

I ) i ) M k.

W עדטו ידי על הן בעולם דכום בשום ה!ה הק׳ המפר להדפיס איש ידים 
n; על ואסרו גדרו אשר ההםכמוה מלבד בי בנרעון הן בהוספות דן אחרים ע״י 

ש. ענוש אשר הקיר׳ה חוק ידוע המדפיסים בל ענו עליג יבא והשומע י
% שוב כרטת



וחסד ים הי
 שחכמש נמצא העולם נברא בהשורה דיל כלל

.מישראל בכ״א נחלבש השורה ושכליוש
 .בהשורה נברא ג״ב שהיצה״ר יידע אהה מכללו גס1

 היצה״ר שגם נמלא בההורה נבראו הדברים כל כי
 חז״ל(סנהדרין שכהבו וכמו מישראל אחד בכל כשלבש

 נמצא מעורבבים ר׳׳ל זב״ז ערבין ישראל כל כו)
 ועי״ז בחבירו יסחכל ענינו מה לראוח אחד כשרוצה

 רואה הצדי•־־) אש וכשרואה עצמושו על לדאוח יוכל
 א״ע זיכך הצדיק אך רע וחלק עוב חלק ג״כ בו

 הרואה שאדם בא& והנה ג״כ לעוב הרע והפך
 אזי עצמו זיכך ולא הרע עדיין בו יש הצדיק אש

 הזיכוך אבל בהצדיק יש עצמו הרע שזה לו נדמה
 (חולין חז״ל וז״ש רואה איע א״ע זיכך שהצדיק

 בא״י נבלה ורואה בגבל שעומדח הראה על מג)
א ולמה קי  והנה הכל. אח שמבלבל בבל שמה נ

 הרע עם שהעוב בבל נקרא מזוכך שאיני האים
 לרע מוב בי! השתלקוח אצלו ואין אצלו מכולכל

^ עומד הוא (כם) חז״ל ז״& ב  נבלה ורוחה ב
מה כא׳׳י  שנקרא הצדיק אנצ הוא הרע שאישו לו ני

: משה אחרי והביטו לג) (שמוח יז״ש א״י

ר  לעשוח זיקו וגו' שמן בן בקרן לידידי היה 0כ
ה) (ישעיה באושים ויעש ענביס

 שרתה לא וגו׳ רבים בלבבך שאמר כי ז) ודברים
, נוהם גו'  לכרם נמשלו ישראל וט׳ שזכור זכור ו

 ובמצוש בהורה עוסקין וכשישראל יין (בו) שמגדצ
 להקב״ה שהשרחה ומחמח להקב״ה גזה משמחים הם
 שם בחי׳ ג״כ ישראל נקראו ע״ב ישראל ע׳׳י בא

 ט פי׳ מהשי״ש ענפים הם הישראל יצס הכרם
 הפהבה מדח דהיינו עגכיס נק׳ השי״ת של המדוח

 עולם ואהבת לא) (ירמיה כמ״ש ישראל אח :‘שאוי,
ישראל יכלו שלא שירא היראה יידה וג"כ אהבחיך

 שמפאר השפארויז מדש וג״כ .שמשונוש למדוש ח״ו
 לדבגך אנו צריכין עצמן ם הענם ואוסן בישראכ א״ע
 הבוי״ש אח לאהוב האהבה במדת דהייט בהם

 התפארות ומדת ית׳ מלפניו לירא היראה ומדת
 הענפים לאותן בו מדובקים וכשאע בו להתפאר

 (ישעיה כמ״ש בישראל מתכאר השי״ה אז יש׳ שלו
 וענפים פארות מל׳ אחפאר בך ששר ישראל מט)

 כליה הישראל נעשים ואז בך נתפשכיו שלו שענפים
 וזהו הה י ושורה הק׳ השפע בהם שמשפיע להשי״ח
 ח״ו הה אבל לשו־שו העיב כל שמחזירים מחמת

 לעצמם שנונוליס רק לשורשו הטוב מחזירים אין
 בענ) כי להקליפת משכיע ח״ו בזה הנה להגון!

 כוכבים עובדי משאר הבדל לנו אין הגוכים בסי׳
 להקליפוה משכיע הגוך אל אהבה יקח ואם
 ודביקות מניבה מל׳ ענבים לעשות ויקו (שם) וז״ש

 הר השי״ת של בהמדות מדובקים שאם וקשורה
 אדם אם באושים עש וי בעצמו בו מהישריס אני

 שהשביע מהמת ומתירא בתשובה לחזור רוצה
 אה"כ ע״כ בתשובה לחזור יוכל והאיך לקליפות

 ממני האלה הגוים רבים בלבבך תאמר לא (שם)
 וא״כ זאת נעשה ידי ועל מע-י הוא השפעתם כל

 זכור מהם תירא לא אמר ע״כ להורישם אוכל איכה
 ונטבע שקוע שאתה עצמם המדות מאותן פי׳ פזטר

 להקב״ה ההם העדות תהפוך תזכור זכור בקליפה
 לי להיות וגו' אתכם ואבדיל כ) (ויקרא כתיב והנה

 להיות בשטל הוא מתם אתכם שהבדלתי שההבדלה פי׳
 ה־ן לאו ובאם לי תחזירו הטוב וכל המדור כל לי

ובינם בינכם הבדל
ח' כי זרועית נקראו הם והיראה האהבה ב

 אוהב שהוא מה הצלו לקרי הוא הזרועות
 .והיראה האהבה היא וזו שונא שהוא מה וליחות

בהירות לו משכיע שהשי״ש נותמת הראויה והתיבה
בשכלו



t l וחפה חיים?
 שהוא הבוי״ח גיל*מ וחכמתו ישכלו ומבין בשכלו

מל  ויראה .אהבה בלבו נכנס זה ומחמת מאוד ג
 באיזה אך איבתו מחנו יאבד שלא שירא הוא
 החהניים ע״י הוא המדות אלו ג להש האדם יבול פנץ

 שרהם השוקיס והס מהנייסבאדם בחעת יש ט
 כהוא צמה דהיינו בזרועות שיש המדות בחי׳ ישנ׳״כ

 וע"כ בורח רוא שיגא שהוא וממה רן הוא אוהב
 מה ב׳ כעם שנישנית משנה מלשון מתניים כקרח

 שהנ? מהידים תחתונה מדרגה והם בזרועות שיש
 »־ור שיש ששמע מחמת דהיינו החתוכה יראה יש

 הס ראה שלא ואף ביסורין לייסר דכול ומושל
 חא"כ א״א אהבה משח״כ ממנו לירא יוכל המלך
 תש עובד תחתונה יראה ע״י ואס מקודם רואה

 לירחה אתו ומזכה השי״ת עלו מרחם אז הבורא
 לא) (נזשלי יז״ש הזרועית כבתי' שהס פליונה

 ביראה בהטרא א״ע מקשר אם מתניה הגרהבעיו
 [השי״ת גכי״ל זרועותיה ותאחן אז המחניים שבבחי׳

 אזר החתונה למדרגה ישראל יפלו שלא ירא הוא
בגבורה] אותם

השי״ש שמאיר וננה ולילה יום ברא השי״ש הנה
ט יום כקרח העולם הוך  שאס לילה ברא וג

 (קהלת וז״ש היום חשיבות ניכר לא לילה ברא לא
 ג״כ יש באדם והכה החושך מן האור כיתרון ד)
 מחחש בא שהוא יום נקראת האהבה ולילה ■יום

 את שעובד לילה נקראת והיראה השכל בהירת
 השי״ת את שעובד וע״י ותק אמונה מחמת הבורא
 אהבה למעלת שיבא השי״ה אוחו מזכה יראה מחמת

 אקום לילה חצות קינו) (תהלים ירא שהי׳ דוד וז״ש
 עד ותשבחות בשירות עוסק שהיה ואתז״ל זנו'

 מכני וגו׳ אהבתי מה (שם) ז״ש וגם היום שהאיר
:לילה עס יום הוא היום וכל שיחסי הוא היום סכל

באדם יש א) וגו׳(שמות הטילדות יראו כי
 שמילדה המחשבה והוא מילדות שנק׳ בחי׳

•33ft והדיבור מקודם לו היה שלא שכליות האדם 
 אל מכת ח להול יכול בור הד שע״י מילד ג״כ נק׳

 משפיעים ועי״ז שצריך מה לאחרים אומר הפועל
 הנווב נהגל׳ הנ״ל המילדות שני מכח נמצא שצריך מה לו

ה בי  אלא הנווב מגלה אינו שאדם המנהג הוא וכן ג
 שלא אדם לך שאין נראה והגה לו. המיוחד בבית
 רצון לעשות שמצוים קדישוס מחשבות שכלו על יפלה

א ל ו מקשר אז אלקיס ירא החדס אס אך יח׳ מ

 אומו ישונזר בלב לו ונכנס ההיא בהמחשבה עצמו
 נגלה ואז המחשבה לזו ביס לה ועושה המחשבה.

 0כ לו וגות״ים קמשים אחרים שכליים עוד אליו
 השכל על משנית אינו האדם אם אבל לעבודתו

 כי\ך ממנו הולך השכל זה אז אותו ועיזב הזה
 רבוס ינו) (משלי וז״ש להזהירו שלו את שעשה

 שלא יראה תקום הוא ה׳ ועצת אבל איש בלב מחשבות
 יהיה המחשבות ושאר עיקר אצלו ויהיה יעזבנה
 כי ויהי וזהו בעלמא בהעברה רק אצלו עוברות

:כנ״ל בתים להם ויעש וגו׳ יראו

T t A” דברים יעקב קהלת מורשה משה לנו צוה) 
 ניתנה מה מפני כה) וא־ז״ל(ביצה לג)

 הוא הקושיא פי׳ .עזים שים מפני לישראל הורה
 כל אבינו אכרהס קיים כת) (יומא תז״ל כי הך

 כתיב כי זאת ולהבי, נתנה שלא עד כולה ההורה
 חצק ה.א שהנשמה עמו ה׳ חלק כי לב) (דברים

 קודם גס התורה את השיג זה ומחמת ממעל אלהי
 הלא לישראל תורה ניתנה מ"מ שהקשו וזה כנהנה

 וממילח ממעל אלהי חלק אברהם מזרע ג"כ אנו
 שהנה .עזין שהן מכני תירץ ע"כ התורה את ישיגו

 וגו׳ באר ויחפרו כו) ת (בראש כתיב באברהם
 ויקרא עליה רבו ולא אחרת באר ויחכור וגו' ויריבו
 מה ועל למה תמוה הוא ולכאורה רחובות שמה
 שחפר הוא הבארות חפירות ענין אלא הבארות חפר

 נתכום יוכל שכל באיזה מקים למצוא השכל בעמקות
 עמו דבוק תמיד שיהיה בו תכיסה לו שיהי' בהשי״ת

 למדרגות עוד שיכול ירא היה שלא רחב מקום ומצא
aחן* אנו והנה . רחובות שמה שקרא וזה חתוצות 

 5ב נשרש עצמותו וכח אברהם מזי־ע בחים שאנו
 אאע׳יה שהשיג כמו להשיג כ"כ כמ אק-׳יבנו אעכ״כ

 תחתיטה למדרגות ליפול שלא יראים אט וע״כ
 עצומה חכמה שהיא התורה את לנו השי״ס נתן וע"כ

 וז״ש .יראה עוד לנו אין אזי בה אוחזים וכשאנו
 מחמס יעקב קהלת מפני ולמה משה לנו לוה תורה
 זיוג הוא בחול בספרים וז״ש בעקב שיכניס שאנו
 הקב״ה צמצם בחול כי ישרחל זיוג ובשבת יעקב

 בה שכתוב בשבת אבל עקביים בפי׳ עד שכינתו
 אט כשאין אף קודש עלמה השבת פי׳ הוא קודש

 ולהגביה להתגבי־ האדם צריך ע״כ אופה מקדשין
 וז׳׳ש הקדושה עליו להמשיך שבס לקדושת א״ע

רחש לי ישרה״ל בספריס
ה,ה



11 וד תם ו חיים
H i H ה5 אבזי! יש ס  זה לעומח זה ו^ת קד

 ויראה אהבה הס הקדושה ואבוח . בקליפה
 במקום גמור אחדוס מלס הס ובקדושה וס״ה

 אבל רתמנוח הוא שס וגם יראה הוא שס האהבה
 שס תמצא לא אהבה בנוקוס כי מפורדים הם בקליפה

 נו״ה שהם בניס בחי׳ גס יש והנה להיפך וכן ירתה
 מודה הוא יראה שמחמת ליראה בן בחי' נק׳ הוא הוד

 למדריגת האדם יגיע במה והנה הודאה ונותן לו
 נד) (ישעיה וז״ש המקשרות ע״י הוא ויראה אהבה

 יזכה נו״ה שהם בני״ ט״י כי' ה׳ לימודי בניך וכל
 לפי כ״א לחחריס שכלית למשוך יכול פי׳ ה׳ ללימוד

 ממה אדס כל שלימות להשלים יכול שלום ורב שכלו
 וזה רבויא רצון להשלים ויכול ממנו חסר שהוא

 שבונים בי/יך הלח בניך א״ת סד) ׳שאהז״ל(ברכוה
 י לזה חסר הוא כול שכב הבורא רצון

ב י ת  במלך ציק בנוה ורחינה צאינה ג) (שה״ש ם
 ביוס אמו לו שעפורה בעצורה שלמה

 שהוא כי' כיובה עין שיש גדול כלל הנה <מ׳ דזחונתו
 וזהו בשרשו הכל שיתקשר המוב עין רק רואה
 לשון הוא ציון ציון בנות וראינה הגשמיות מן צאינה

 הכל את שיקשר השי״ת הוא שלמה במלך וסימן אות
 אותנו שמלמד אמו נקרא שהוא הבינה ע״י לשורשו
 שמחת- ט׳ הון הח ומהו חתונתו ביום הבורא לגדלות

: לשרשם אותם ומגביה הגשמיות
ח נ  והוא השכל קדמות נקרא והוא משכיל יש ה

 ורבים פרים שממנו פורת והוא החכמה
 אותיות בכ״ב נברא העולם כל והנה לאדם שכליות

 שכוללת כל החכמה נקרא יע״כ האותיות צירוף גג״י
 עשית בחכמה כולם קד) (תהליס כמ״ש העולם כל

 חדשות מחשבות מהמשכיל להמשיך האדם ויכול
 דם מק עצמי את שיטל ע״מ אותיות צירופי שהס

 העולם בכל שאין וידע אין שנק״א השכל גאפיסת
 ונפסד הררע גרעין כמו בנפעל הפועל כיז אלא

מ ׳ל ז אמר• יהגה צומח וחח״כ ■תחילה  פד) (ב'
 דיוסף מזרעת א״ל :ישא מעיני מר מסתפי לא

 יוסף שנקרא בהחכמה תמיד מחובר אני קאהינא
 מטך אה הרס יז״ש בעלוה ממחשבות ירא אני ואין

 את שחרוס כי׳ ובקעהו הים על ידך את ונטה
 והאהבה היראה שהם שלך הידיס עם שלך ההטיה

 משס תוציא ובקעהו יס נקרא שהחכמה הים על
 נקרא והשכל מחוקק נקרא החכמה חדשות מחשבות

אנו ואין ח״ס הות הקב״ה האותיות שמצרף מצרף

 יטלין המכמה מדת רק אותו להשיג יסלים
; לתפוס

ן ע ״ א הוא אי״ן בספריכו ס קי  לתפו© שא״א מה נ
«י בשכל  ושיעור במדידה ת! נ שלא מ

 מצת נקרא ואי״ן עורים וש בכלים שנתנו מדות ייש
:טעוריס ר״ל שערות שם אי^ המצח על כי הרצון

 בפינת ii יש שבת כי דקוב״ה שמא שבת
 שהוא מחמת תנועה אצלו יך ש שאין א״ס

 שו© לע ואי! דכילא נייחא ג״כ הוא ישבת א״ס
• במלאכות תניעה

י  המנהג כי' ז) (עמים הוא קטן כי יעקב יקום ס
 ואז השי״ת לפני א״ע מקטין להיות יעקב של

 לפי א״ע ומצמצם מדה כנגד ה מד מודד השי״ת
 ח© אבל .קטן לבנו האב כדרך לו ומשפיע קטנותו

 א״א ואז בגדלות ג״כ השי״ת אז א״ע מקטין אינו
 ג© מולל שאד© במד© כי תטסה מ לנו שיהא

;לו מודדין
 הילמ קי׳׳ס בשעת הנה טו) וגו׳(שמות משה ישיר

 הקב״ה מאת שירדו גדולים אורות ע״י הקריעה
 וא״א■ לשרשן האורות את להחזיר רוצה משה והיה

 א׳ א״ז אותיות ואותיות הדיבורים ע״י אלא להחזיר
ה ומשה הז׳ מדרגה מלכות ז' חכמה  ומקישר דביק ט
 הז׳ במדריגה למטה השפע להוריד יכול והיה באין

א א׳ אל״ף אותיות כי שירה משה חמר זאז  מ
ה^ לאדם שמלמדים והבינה חכמה הוא ל׳ שכמה  ו

 המדרגה שהוא לדיבנר שמגיע עד כלומר פה הוא
 וקודם באין החחברוח וקודם שבאדם החחחונה

 אותיות היפך כל״א נקרא הדיבור אל השפע הורדת
 עדיין בא ולא מהארס ומכוסה מופלא שהוא אל״ף
 פשומים רחמים הוא פלא בספרים וי״ש בכלים השפע
 מושק הדיביר וצימציס בכלים השכע בא שלא מתמת
 מההבנה שיאיר וע״י החכמה והוא במקורו דבוק להיוח

כ לשורשו (הדיבור) מותו מעלה עי״ו הדיבור אל

ה ב ו ש קרי ת הדיבור שמשיב ע״ש נ
 לשרשן מדות השפה כל לחזור וצריך

 הדברים כל להחזיר יכילין שהס והבינה החכמה ע״י
: אחרים פעת לו יומשך ועי״ז האין אל לשרשם

ם י ר ע  האיך״ ישער דם שעל האדם בלב יש ש
סטס© לי שיהיה ה’הבוי לעבוד

בהשי״ס



1 וחסה חיים«
 שכל לו שולח השי״ח יממנוה ומממש בהשי״ש

׳ונק׳ שיעור שאוהו  להיפוך ח׳״ו ואם קדושה שערי '
:טומאה שערי כ׳ כקרא

ם ד א ה ש  ההמהונה למדרגה א״ע משפיל כ
 וזהו והחכמה השכל ממט מסחלק

.זו ממדרגה א״ע להגביה יראה וע״כ מהוד לו מיצר

 שכל א׳ ביום מדוח הז׳ והס ימים ז׳ באדם יש
 וכתיב כולם וכן היראה שכל ב׳ ביום האהבה

 מן לחם לכם ממטיר אנכי הנה טז) (שמות
 השכל כי ביומו יום דבר ולקטו העם ויצא השמים
 בכל נייון אדם הלחם וע״ז לחם כמו הוא לאדם

 בר״ה נידון אדם הגון£ מזונות ועל רגע ובכל יום
 מאת לו הנשלח השפע אח לחזור האדם צריך פ״כ

 יום בכל מדש שפע כשיית צו מזור ו לכרכו כביית
 יום רשי׳ח של ביומו ביומו יוס דבר ו־יקטו זלו

 צא אבל הקב״ה כל ביומו לו שנכלס ככפע הוא
: לעצמו הוא יטול

א ת י  בבח ממכניסי חלקי יהי קית) ושיה א
 טבריא כצינורי שבה וממוצאי בטבריא

א בהר וציפורי בעמק יושבת ח  דרבינו (כס) די
 השכליות פי׳ .מעיטרו למטה ידו הטח צא הקדום

 עד רק מגיטים המל כאדם כב־יוה הידושוח (י״ה
 מקום הוח כנשמיוח מתחילי, ולמטה ומהלב כלב

ק טבור ונקרח טבור ת  צא הק׳ רבינו וע״כ ה
 ההשכטה להכניס וצריך מטיבורו למטה ידו הניח

 שבת ממכניסי חלקי יהא וז״ס .הטבור מקום כר
 וממוצאי בהגשמיות אך בטבור בטבריא השי״ה הוא

 כשלימות השי״ת שעובדים אותם פי׳ פורי בצ שבת
. לה^ כדומה גאות מכלל א״ע מצאים פ״כ1א

א הדיבור קי  מטעם א׳ טעמים מכני כלה נ
 אחר באדם המדרגות כל סוך שהוא

 בשרשה לדבק תמיד חושקת שהוא והב׳ השכליות 5כ
 בעיניו היתי אז פז) (פסחים וז״ש בהחכמה
 בבית צנועה שהוא ככלה ח) (שה״ש שלום כגזוצאת

:היטב זה ועיין אביה בבית שבחה להגיד והלכה המיה

ב י ת כ  ואכלת ריעך בכרם הבא כי כג) (דברים י
תתן. לא כליך ואל שבעך כנפשך ענבים

 יכולים אנו ואין עוה״ז ועשו עוה״ב חלק נטל *עקב
תחלה עוה״ז לרך עוברין אנו אא״כ חלקינו <יעול

 ליטול רשאי אתה זה לבד לשבוע שצריך ואכילה
 נפשי כלתה מל׳ וכליך אסור ולתאוה לתיאבון אבל

 אם דרשב״י מימרא לה) (ברכות בגמ׳ ואיתא
 תורה קצירה בשעת וקוצר חרישה בשעח חורש אדם

 חרישה יהיה לא אס ולכאורה עליה ההא ניה
 ג) (משלי כתיב כי אלא העולם יתקיים איך וקצירה

 הגשמיות על הכוונה עיקר יהיה שלא דעהו דרכיך בכל
 בהורה שכתוב מאברהם לזה יראיה לש״ש אלא לבד

 לבי גשמיות בשביל רק כוונתו הי׳ ואס בארות שחפר
 מהתורה אחת אות חיסר ושאם התורה כתבה ך א

 הנמ׳ וז״פ סודות בזה יש בוודאי אלא כפולה הוא
 חרישה בשעת .חרישה בשעת חורש אדם אפשר

: דייקא
H i l u H ששינה כי׳אך כב) ממשנתו(אבות ומכסיק 

 גורס הוח לש״ש שלא שלימד רק וחוזר
 ממשנהו וז״ש השי״ת עם התחבר לא ההוא שבלימוד

:לת״ש שלא שלי מלימוד
 להתחיל לו הי׳ לא אר״י בא) פ׳ (ילקוט

 חלא לכס הזה מהחודש אלא התורה רה
ה לעמו הגיד ו משש כת נזשם מ  (במדבר כתיב ד

 ונו׳ מדין על ויהיו לצבא אנשים מאתכם החללי לא)
 כל ומעלה בא״ס מקשר הצדיק כי תדע דהנז

 קומה נק׳ הצדיק כי שבקליפות הקדושות הנ/וצות
 שנקרא גידי, ושס״ה אברים רמ״ח בו שיש שלימה
 כל יודע בהשי״ת דביקותו ורח-!ת וישראל יעקב

 לכ, משם ליטול הקדושות ניצוצות שם אם המקומות
 מהצדיק הקליכות שמתייראין עליהן מוטל מהי א

 ב כת לכן ממציאותם ויתבטלו החיות מהם יניול שלא
 אלה כמו עכו״ם אומות ע׳ של השמות כל בתירה
 ו בממש הצדיק אח״כ שיבא כדי וגו׳ שטיר אלוכי
 מהר,דושה אלא חיות בהם אין כי החיות מהם ויקח
 כל שיטלו מדין על לבוא מאתכם החלצו כתיב לכן

 לאות, דוקא שייך היה החיות ואותו שבהם החיות
 על שימשלו מדין מל וז״ש מדין פל שהלכו אנשים

 כוונתם הי׳ לא כי במדין ה׳ נקמת לתת וכתיב מדין
 וזה ממעשיהם תענוג שיקבל ה' הנקמת לנקום כ״א
 לענות רק מעשיו עישה הי׳ שלא משה מדרגת היה
 (שמות וזה כביכול החיות כל שיקבל להשי״ת נ״ר
 לבית תאמר כה וכתיב האלהיס אל עלה ומשה יט)

 אותם תנהיג כה ה' ביראת שהלכת כמו ר״ל יער,ב
 להעלות יודע שאינו הצדיק אותו לכן הזה בדרך

כנ״ל התורה כללות יעשה לו ששייך מה מהקליפות
ונימילא
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 לטמו הגיד מפשיו כח וזה הקניכות יתבסלו f זממיל
 להם ששייך מה הצדיקים שיקחו כדי וגו' לי־ס

 תליא תא בז־ לאו ומזוני חיי בני זה נחלת ולרון
 הרצוניות בא״ם טצמו שיישור במזלא אלא מלתא
 תיזל שמשם מזל ול' ממטשיו ההטנוגיס כל שיקבל
 שמאכיל ל' במאכל א״ט שדיבק זה מזון לכ״ט י־שכט

 מזמור קמת) (תהליס וזה וכו׳ אלא גשמיים לאחרים
 תדט חדש שיר להיות והאיך תדש שיר לה' שירו

 שישבר טקוד אל הצאן כני ל) (בראשית כתיב גי
 הרצוניות שכל במקום ח״ט וידבק ^אותו תדם

א וזה מרם נקבלים  ברצוניו-ת שטוקד עקוד נקי
 שלא לעשות מה השכל אל דבר ו’ בא בלכעמים

ה  1ל( אס זאת המחשבה לו בא ,מהיכן מקודם בו יי
 מתכשט ואח״כ המחשבות כל סס ועוקד רצוניות נ

׳ וזתי השכל י,ל ן  הרואה אדם כל ננא מליון ,
 נקודיש נר׳ וזהו בשכלו עקוד הי « רז; מבין הרעשה

 במחשבה מעשה סון£ בםון£ וחכמה בראש חכמה וזהו
 שיצא המעשה זה וצא הצאן שישר ו!"פ פתילה

 וזהו ב״ה. א״ם לרצונות העקוד אל מהמחשבה
 את שמקשר חסידים בקהל תהלתו קמט) (תהלים

 א״ס ברצוניות שהיה מה ב״ה א״ם ברצוניות הכל
ק' <״ה  שצמצם שמה החסדים כל לוwנקר שפס קהל נ
 חסדים נק׳ כביכול אורו את בכלים הקב״ה א׳׳ע

 ס לנברא אורו אס שפתח פסח נק' וזהו ורחמנות
• פתח נק' הס רחמים לכן

ח נ  הוא לשרשו להתקרב תמיד חושק הדיבור ה
 לשרשו להתקרב יכול ואימתי והחכמה השכל

 נקרא האס כי׳ .האפרוחים על רובצת כשהאס
 אה טליו וחופן! דיבור וכשמדב והבינה החכמה
 ובחכמה לשרשו ׳מוזר פורח הדיבור אז החכמה

 שפרה וזהו הולדה נק׳ שהוא הדיבור את משפר
 ̂!ת משפר בחכמה דהיינו יולד אח שמשכרס

: הולדה נקרא שהוא הדיבור

מל׳ הוא כסח פי׳ א) (יחזקאל הכסי' דמות
 לו כסא התה האבות פי' הלבשה ול׳ כסות

 ל' דמות ועל וז״ם האדנות בתוך שוכן שהוא יא'
 וע״י הש״י האדנות עליו שממשיך האדם פי' דמיון
 ברצונו שהיה כמו ומושל האדון הוא שהש״י ניכר

 כמראה ואז לבוראו כסא הוא עצמו האדם דנמצא
 הויה הוא מה גימט׳ אדס כי מלמעלה עליו &דם

;עליו שורה אלפין במילוי

ת ו י ת ו א  והוא שפחקטיוו שקורן כלי כנזו הוא ה
 שמביטין המאירה אספקלריא נקרא

 אותו יראה הבוי״ה לראות הרוצה כן למרחוק בו
 יראה שהוא א״ס כח שישים דהיינו האותיות ע״י

. האותיות בתוך ואהבה
 צריך למה שי׳ לד) (תהלים ליראיו מחסור אין י3

 בגשמיות יכול שלא כדי מהשי״ס יראה לה בתת
 נכלל שיהא כלומר מאי״ן נחסר יהי׳ שלא כדי מלחטוא

 : להיראה הוא ליך5 ע״כ בהאי״ן
ה ב ו ס חכמה ט  שמש לרואי ויותר נחלה י

 הקדוש השפע הוא הכמה פי׳ ז) (קהלת
 כי' נחלה עם מהשי״ס לאדם ורד ש קדושות ושכליות

 שהוא מחמת וזהו צרצוס דרך <ר מקום נחלה נתיל
 השי״ס צריך הייה ע״כ והטבע הזמן תחת יין ע?

 שנזגיע עד כלי אל מכלי השפע ולמדי; לצמצם
 לקבל לאדם שא״א י־«׳ לפניו וידוע גלוי כי לאדם
 הוא אעפ״כ הצמצום דרך יורד שהוא ואע׳׳פ יותר
 ויופר אבל והמטיב הטוב שנק׳ יהשי״ת‘ ה*»ב עצס

 והוא מהזמן למעלה שהס אותם פי' השמש ליואי
 דרך השכע להם להוריד א״צ סתס שמש רואי נק׳

: עצמה בחכמה לאחזו יכולים שהס אלא צמצום

ן ע י  אנשים שיש פ*' יט) ס־קרא ריראו ואביו אמו א
 להתחבר ורוצים טובים הם נשמותיהן שמצד

 שכוונו יאמו מאביו לו שיש הגשמיות הצד אך בשרשם
 לצד ג״כ נומשיכין הס הנחש מצד והוא להנאתם
 כלומר תראו ואביו אמו איש אמר לזה הגשמיות

 להתגבר צריך ואמך מאביך לך שיש חלק אותו גס
ת בתג:  הרע החלק זה גס ולהמשיך תגבורת אחר ד

 ויש שמיס מיראת חון שמיס בידי הכל כי להיראה
 יותר נ״ר עושה בזה ואדרבה זאת לעשות ברשותך
 כשמכניע יוסר אדס באותו ומתפאר ומתענג להקב״ה

 קראו שהקב״ה ע״ה מא״א וראיה הטוב תחת הרע
 הוא אלא עקב ל ולא ליצחק ולא חוהבי אברהם

 שאברהם לפי (זצא כשארז״ל שבאבות מובחר היה
 לגרים ראשון וגס מתרח שבא הקליפות בעומק היה

 נ״ר עשה זה ומחמת להשי״ת א״ע המשיך ואעפ״כ
: ויותר יותר ית' לבורא

ת ע ד  ונקרא לבינה חכמה בין המחבר הוא ה
:היושר קו

י  בינה נקרא מי מ) (ישעיה מיס בשעלו מדד מ
 שהם חושים ה' בה שיש עילאה ה׳ שנקרא

טחושבוג}
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ק' ס0<«הזן א מי מ ב  ולמדוד החכמה ולשער לחלק מ

: ומשפ׳ע אב חכמה נק׳
ת ו י ו צ ר  חמיד לחדש שיוכל ההסחדשוה נק׳ ה

 המחשבות שכל קדם ירחי ונקרא
: בתיכו עברים

n i S T D מה ב) (כה״ש וגו׳ דודי כ! היער בעצי 
 למשל וכו׳ גוונין כמה בו יש הזה התפוח

 יצח ואח״כ בעלין ואח״כ בשרשו מקדם היה היציי
 הי' העולמות כל כך כלל ניכר היה לא ובשרשו הפרי

 לכך ת׳ ועד מא׳ האותיות גם הבורא ברצון עיבור
 וצמצם ב״ה א״ס שפינת מחמת שממה מל' שמות נק׳
:בהירות כ״כ להיות יכול אין הצמצום ובמקום אורו את

ב ו ת  זכרי וזה לעולם שמי זה בהר) (פ׳ בזוהר כ
 עם זכרי שס״ה י״ה עם שמי ודור לדור

ה  איפכא להיות צריך היה לכאורה וקשה רמ״ח ר
י י נ  ידיו את שיכל וזה יכו׳ י׳יה עם החכמה שהוא ו

 ראיה שיש אלא פליאה א וה עכ״ל הבכור מנשה כי
 כשעלה והנה מרחוק והבטה מקרוב הוא ראיה והבטה
 ישראל בשביל !הוא העולם לברוא הפשוט גרצוט

 עדיין היה רצונו בעת וכביכול תענוג מהם לקבל כדי
 נק׳ וזה ה׳ נק׳ שבתוכם והנקידה ד׳ ונק׳ מחוסר

 והבהרות האור את לשבול יכולים היו שלא דחילו
 יותר וצמצם שחזר חוזר אור נק׳ וזה האיר את מטל

 אתפאר בך אשר ישראל אהבת בשביל וזה האור א<ו
 ואח״כ להתענוג מחוסר ש:יה אהבה בתחלה היה הלי

 ידיו נק׳ והמרות התענוג מהם יחסר שלא ראה1«
 מחוכריס היו לא הבריאה קודם כי ידיו את שכל וזהו
 צריך ש־־וא כלי ולברוא לצמצם צרץ ב״ה א״ס שהיה כלל

 הבהירות מחמת ואח׳׳כ כנ״ל ה׳ נק׳ חה לכתעטג
 היוין לט׳ נמשך ורזה בב׳ החכמה לכסות צריך סי׳

 והצמצום ההבטה וזהו ה׳ נק׳ החכמה כמבין ובינה
 ראשונה הבטה הוא י׳׳ה עם שמי וזה כנ״ל שמות נק׳

 כשהעלם חוזר אור שנק׳ החכמה ו״ה עם זכרי ואת״כ
 ידיו חת שיכל הו זכרי וזה לעולם שמי זה החכמה אח
 וצמצם יבכור את שכחה לשון מנכה ר״ל הבכור מנסה כי

 מל' מאכ<ים הבהירות לקבל כדי ראשונה סהבטה
: ודוק פאריס

ס י ד  כשהאש הנה יא) (תהלים אהב צדקות ה׳ צ
 תחת שכלו הרי מבנו תענוג לקבל רוצה * י

מן  שבשמים לאביהם מפרנסין ראש לי ישראל תהו •
.מישראל תעטג לקבל כשרוצה כביטל הקב״ה ק*

 מזב® משה ויבן וזהו .חהב צרקית ל׳ צדיק ט חהו
העוה״ז סאות כל וקנח היה מאסה פרוש משה כי לה׳

לראש״ למעלה הארצות לה׳ שמנשא ניסי ה׳ שמו ויקרא

^ ן ד  כת® נק׳ לבינה להשפיע רוצה כשהחכמה ת
 לעשות באוכמת במחשבה לו שבא ד"מ

 דהיינו צירי נק׳ האיך בשכלו כשמצייר ואח״כ מה דבר
 הים כי חכמתו אני יודע הכלי מחמת נמצא בינה
 הוא הכלי כשעשה אח״כ נעלם החכמה הכלי בתוך

 הכלי רואה שאני מחמת בכלי נעלם החכמה להיפך
 השפע נמצא במחשבתו זאת ושהיתה חכמתו אני יודע

 שמקבג ומי בי־כה נק׳ לבינה מחכמה ראשונה והציור
א מחכמה השפע  עיגול הי׳ בחכמה שהרי כלי נקי

 באמצע והנקודה עיגול חצי נק׳ המקבלים ואנו שלם
 עיגול חצי עוד כ׳ הוא עיגול חצי חכמה הוא י׳ נק׳
 מכ׳ למעלה ו׳ הוא למטה מלמעלה והמשכה כ׳ הוא
 וד״ל כלי נק׳ ויו״ד והוא״ו כפי״ן ב׳ ונמצא למ״ד נק׳

 שהוא כלל תפיסה לה ן א בשלימות כשהיא והחכמה
 ית אז ממקומה יוצאה כשהיא אלא הטבע כמעיין

 מקום וכדאי׳ ממקומו ה׳ כביד ברוך וזהו חפיסה לנו
 הוי® ות אות בתוך מלובש שהחכמה אמרט וכבר ו׳

 ינן■ שעכשיו מסמו ונק מחכמה מקבל בינה הרי
 ברוך וזהו לבינה וממשיך כשצייר לחכמה תפיסה

 מחזיק כלי הקב״ה מצא לא וזהו ממקומו ה׳ כבוד
 נק׳■ שהצדיק (עוקציןפ״ג) השלום אלא לישראל ברכה
 יראה ע׳׳י לא״ס ש מ ישכינתיה קוב״ה שמחבר שלום

 ראשיכם שערים ושאו וזהו שפרים שנק' יאהבה
 בתי״ ג׳ יש והאהבה ראש נק' החכמה כד) (תהלים

 כדי התגברות צריך אהבה של והמעשה גג״ת רס״ס
ק' וזהו איתה לגמור  לאהוב מחייב השכל כי משפט נ

 טז> (דברים וז״ש שוטר נק׳ ויראה ההיא הדבר את
 מעשיך בכל שעריך בכל לך תתן ישוטרים שופטים

 : לא או לעשית אם השכל לשאול צריך
ם א  מאין שבא בשביל האפרוחים על רובנת ה

ב. לש ח ק  אהוב שהתינוק טעם זהו מ
ם אב בעיני מאוד  בא״ש למעלה היה שנולד שקודם ^

כי הוא הרי  פג♦ אין מיש קנמשה האדם p יייש ד
: חדש דבר

ה מ כ ח  לבינס׳ כשמאיר נק׳ אביט אתה <ק׳ ה
 אבותיט אנקי נק׳ ואם ו] ב׳י׳ג א [ר״ל

 וכשמצמצס מאהבה אותו כשעובדין נק׳ אברהם אלקי
ל שמטון מי אבל יצחק אלקי נק׳ ביראה א״ע א

רצוניות
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ה ו ר  בטזרו אברהם תלקי אז מקום שנק׳ לבדו ^

 לחבילתו מקום הקו^ט כל וזהו מובן] איט (אברהם
 בזרוטיס אלא אינו לרצונו להפך בזוהר כתוב ם'

 אט״פ בשמחה הטבד־ם כל אז בשמחה כשהמלך יישל
 במציאות היראה בטל השנוחה נגד ממנו שיראים
 באים כשאנו כביכול הקב״ה כך ,יכר ואינו האהבה
ש  ותטנוג אהבה בו רטיררים אנו ה' מ־א

:ות,י1( לאהוב
 אלא ואינו חסהר נקרא בלבנו שיש ואהבה יראה

 שאלתך מה ז) (אסתר ״ש . המלך רצ.ן
 וחטש המלכית חצי טד בקשחך ומה המלכה אסתר

 רצוננו מפיקים שאנו הטשיה בטולם אלא איט גם
: ואהבה יראה שנק׳ זרוטות ע״י

 ליה חוסה ר״ל ד׳ חס חסד שמה נקרא למה
כלום מגרמיה ליה לדלית

! ת ר י ב  מאוד וחביב קודם רבו של רבו ואבידת א
 כך מממונו יותי בטליה בטיני אבידה

 אתיך דרוש טד י^;ו יש*אין מגשמיות שנישה מי
 לראש כלום מגי־מיה •- ל לדלית לדלינל שתגיט אותו

ן vר שנקרא החכמה ־י׳ י ךו רג  והו׳ קווין תלת הוא ד
■ דרוש טד וזהו המשנה הוא

ש ״  אט ובתפלה נטנין אנו ן וא דאורייתא הוא ה
 מניטין ואנו ירבנו שהכלה בשביל נטנין *
 י) (קהלת וזהו מזה גדול תעטג ויש לא״ס תן צ
 יגיד ם כנש יבטל הקול את יוליך השמים טון» כי

בר  כנפים לו שיש טדיק התחתונה במדרגה שהוא י
 : תכלה דא דבר יגיד לטון! יכול אינו אבל

י נ ל ב מ  ב) אני(שה״ש אהבה חולת כי באשישות מ
 אצל אהבה יש לטני נותנה ניתן ככטשיר

 ט מה וט״י ליתן איחו שמטורר מה המשיר
 מנוסי הטני ואצל אש נקרא זה בו שיש הרתמטת

 שלו האהבה כשמקבל וטכשיו בושה רחמת האהבה
 שתהי׳ אשות בב׳ באש־שות סמכוני וזה בהתגלות
 בושה מחמת וכשאהבה אני אהבה חולת כי בהתגלות

 פז) ו׳הו(ההלים טק׳ אשה ה' יראת אשה ונק' י־יאה <ק׳
:בהתגלות אהבה שתהי׳ יולד ואיש איש יאמר ילציון

] י ח ו מ ה ש  חזק 1הגון כל אז וחיזוק בבריאות ב
 והא-וונה רגליו טל לטמוד ויכול

 כל בשלימית האמונה אז רגילות ר״ל רגלים <ק׳
 נישטאלט] ווידטר [ר״ל תמונה נק׳ והצורות הגופין

מל לראות שלא יום בכל פ״פ להרגיל האדם !צרין1

 מחמת' יביום שבתוכה הפנימיות טל אלא התמונה
 הבהירופ בחלישית כמו הם המוחי! בטך שהנשמה

 שהנשסה בלילה אכל הפנימית לראות יכול ואין שלה
 בבהילז® חזק ר״ל בחלום היא אז הגיך מן יוצאת

 יב) (בתיבר וזהו מיות הפנ .ה ר. הוא ואז שלה
ק אני יז) ם (תהל וז״ש בו אדבר בחלום צ  אחזם ב

 ע א שהרגיל בשביל תמונתך ץ בהק אשבטה פניך
 לכן הפנימיות טל תמיניוך ולחשיב לי־אות בהקין
 ואמת יושר לשון צדק בחלום שהוא בצדק לראות זכיתי

 שום בל* ממש פנימיות פניד בתוכה פנימיות שיש
 שבאמצע לשכינה מי־כבה הוא כך שטושה ומי תמונה

 טל ר תט שסכה לשכינה מרכבה היה דהט״ה וזהו
 עלסא ניך וזה הגשמיות טל ולא שבתוכה השכינה

 המחשבס זה מחמת תמיד אנלו מתגבר שהשכל דאתי
 נמו לה אין בפנימיות לבא הממשבה שטרוד ומיזמת
 ומתקרב מם בכל מתרחק והוא הגשמיות לפטת

: הקדושה אל
ח ת £ מ  >1ימים(ויקרא( ז׳ תצאו לא מוטד אהל ו

די ל׳ מוטד חתל פתח נקרא הדיבור  פ
 ימי® ז׳ נק׳ ת מ־־ הז׳ ימים שבטת תצאו לא וקישוט

.לת״ם ולהפלות הכוחות טם להתפלל כצריך

ת  בהזה• פד) שמה(ב״ב ובכל לאברהם לו היה ב
וך־יש^ ה׳ את אוT לד) וזהו(תהלים הדיבור

 שתלתי אתת כז) וזהו(שם ליראיו מחסיר ן א כי
 כל ה* בבית שבתי היראה זה אבקש תה א ה׳ מאת

טר לדיבור שמשפיט דבר נק׳ קול דודי קול חיי. ימי הדי  י
ק׳ הסל ומתטורר שיונק דדים ל׳ שמשכיט ד־די ;  מ
 סתמע בא זה הני דודי קול ב) וזהו(שה״ש יכדד

ר מסתמא לחכמה הדיבור הקול,ניס ׳?שתחבר  שי
תהו• טל ליידלג וגבטות כרים שנק' התתוות  ההרם.

 מחזיק טורו אין הצבי כי לצבי דודי יומה (שם)
כו כך בשרו את  המימשם את הדיבור מחזק ^

 הגוןז פאות זהו כתלינו אחר טומד זה הנה והקול
: התפלה את שמעכב

ן ח ל  שלהן 1אן מכפר מזבח מה מזבח במקום ש
ם לחמי קרבני אי־ כז) !חגיגה מכפר ׳  ה
■ קרבני אס וזהו הארציות של ות והח האותיות  י^לד

 פל״ין נק׳ וזהו לאין מיש ב״ה לא״ס החיות כל
ף מ״ב השם יהוא לה׳ ניחוח ריח באשה העולמות  ני

 זוהו בהע״! קודם בכת א-א שאמרים יזהו ראש
שיש ט וישתו ויאכלו האלהים אם ויחזו כד) (שננוס

ומגן



והסד חיי־ם
 אדנוס הוא אלקים כד) (ההלים אלהים ה׳ ומגן

 אור זהו שמש אוחו לטבוד גדול הענוג ים יבאדון
ההענוג בו שנעלם ההענוג זה אלקים ה׳ וזהו התענוג

)ft האלקות אה השגו כי האל־ןים אה ויחוו ווהו
ר ד : וישתו ויאכלו ד

ה י ה  וצדק צדיק שיש ח) (דברים תשכח שכח אם ז
 מן שמקבל נק׳ וצדק המשפיע נק׳ צדיק

 הרע מ! לפנות כשיכול פנים האור ההסתלקות הצדיק
ע אל וכשפינה פב״פ צדיק נק׳ לטוב פינה והוא  הי
 זה החסד ומסתיר יסורים עליו מביא הקב״ה <ז"ו
 אז לה׳ לבו פונה אינו עדיין ואם באחור כניס נק׳

 באחור אחור נק׳ וזה לגמרי ממט מסתלק הקב״ה
 וח.כי תשכח שכח אם וז״ש יותר החסד שמסלח
 ששכח כלל זוכר אינו אס פני את אסתיר הסתר

 בלינה מקבל בקדושה היום כל כשהולך וגם בה׳
. אחר נפש

ת ס י  (משלי יככרנה חכם ואיש מות מלאכי מלך ד
up אלו מות מלאכי הלב זה המלך 

 לשון יכפרנה חכם ואיש לנשמות שחושהים האברים
;המלך חיי נק׳ טובה ומחשבה הרע שמקנח פור כ יום

V p A גדיל בשפרוריוה אותנו קשר גדול בשופר 
 ולא לבד הגשמיות אל נכנה ולא דחירות עלמא י
 מהרע נדחינו וק:ץ כלל היצה״ר אל משועבדים <היה

 הנה יט) (שמות כתיב שהרי מהרע לפשוט שנוכל
 את שמצמצם ע״ב שם זהו הענן בעב אליך בא אנכי

^ האור להשיג נוכל שלא אותיות בע״ב כבודו  א
 דחירות עלמא להשיג נוכל אז מגשמיית כשמפשיט

 וזהו וד״ל הענן בע״ב ג״כ מלובש שהשי״ת אע״פ
 וזהו ידך מנח אל מזה וגם בזה תאחז ז) (קהלת הפי׳
 וזהו למדרגה לבא ויוכל הראשונים את פסל אלה

 בלי פשוט אחדות אהד גימט׳ באהבה תהי׳ ■יזמים
:כלל פירוד

ס ״  האדם(אבות לו שיבור ישרה דרך איזוהו אומר ר
 לעושים תפארת שהוא כל בור שדה מל׳ פ״ב)

 כדי שעושה האדם מן לו ותפארת עוה״ב מקמת •עושה
 הוי וז״ש הבורא רצון לעשות צריך אלא להתכאר

 בעשיית לוק ח שאין מאחר כבחמורה קלה במצוה זהיר
; חמור או קל דבר הבורא לצון

ה מ ב ח ו  מי נק׳ החכמה מן והמחבל ים נק׳ ד
; וכמה איך

ה ז י  פורה ביטול בהם שאי, כל אהבה של יסורין א
 דלא ריעין נק׳ או״א שיחוד ה) ותפלה(ברכות

תורה ביטול בהם שאין אהבה של יסורין וזהו מתפרשין
: פפלה1

 והוא דרישה לשון בהן נדרשת התורה מדות
 החומרים הלבושים וחומר מקל אל מדת

 חומר נק׳ רחום מדת והוא בהם אורו הש״י שצמצם
 רוצה א שה! מחמת עליונה החכמה אל שנה וכשהוא

 והוא התענוגים כל תענוג שהוא תענוג לקבל לדבק
 ית׳ לרצוגו רצונו ששוה ג״ש נק׳ וזה וחומר מקל

: במחשבה שעלה כמו
ה כ ו  הס המוחין מותרות היה בשערו מסלסל י

 הס לכן לשרשו חוזר אור ונק׳ השערות *
 שלשלת ל׳ מסלסל לסוכה נכנס המוח באור חלולין
 למעלה ממטה מדות הו׳ את מגביה הי׳ הצדיק יוסךו
 לא קוב״ה אב נה׳ החכמה שיעורים ל׳ השערות ע״י

 אנו זקן. שנק׳ החכמה ע״י חלא למטה מתפשט
 בהוד הי וא בנצח איהו קצירה ל׳ חקלא מחצדי נקרחים

 מהמצות נהנה ג״כ שהגון! הגוף וזה הנשמה זה
 : מצטער הגוף עבירה כשעושה לדבר וראי׳
ר כ י  (בראשית הכירוהו לא והם אחיו את יוסף ז

פח) (יבייות זקן חסימת בלא שיצא מב)
 חכרה בלא לעולם יוצא האדם זקן נק׳ מדות הי״ג כל

 נגד רצונו שמבטל החומריות מן למעלה א״ע ומגביה
 המקום לפ^י אתה המעגל לחוגי חז״ל וז״ש ב״ה א׳׳ס

 שעלית אביו לפני כבן מקום שנק׳ החכמה מן למעלה
: תחתוניה מדרגה בתוך שמצמצם האב מן למעלה

 דלסתא לצדיק המשפיע ירושלים זה לעילא צדיק
 יסוד שנק׳ ציון נקודת שנק׳
 הכנימיות תירא ה׳ שעם דבר תירא אלקיך ה׳

 התומר אח־ תפנה שלא תירא בגשמיות שמליבש
 בפנימיית ששורה ה׳ חלק ואותו תעבוד ואותו ואח״כ

: תעבוד
ר5 ו  אלא יבורך א״ת כב) (משלי יבורך הוא עין ן

 בכל תענוג שמשפיע לח) (סוטה יברך
 את ומעלה עכירות על רואה שאינו בזה ףעולם
: דלעילא עלמא רם ל׳ לדל מלחמו נתן כי החומר

י כ ך י  ויעף רביא ל׳ יח) ויעף(תהלים כרוב על ן
 חח״ה הגשמי מן מעופף שהוא השכל ובזה

; ואהבה יראה נק׳ רוח כנפי על (ידא
tW i



זהמד היים
 עונס צ״ש עד תפלות כל על פותטת
: תוספות יש עולם בכל וכן העשיה

 שוהפין הג׳ מחמת לייקבא החשקות בא *>'^!0
 אמי יחמתני ובחשא האס ה־א וא' באדם שיש

 ב׳ של הכחות ב׳ בעלו זקנתו לעת אבל נא) (ההליס
 ואז לבדו ה׳ כח רק נשאר חי! ואז ואס אב ן השותכ

 ארז״ל(ע'ז ע״כ הבורא לעבודת כשמתגבר רבותא אין
 יש שאז ה׳ לעבודת מתגבר ש א כשהוא אשרי יע)
: יצה״ר של אש ל' שהוא איש שהוא נוהמת ״א רבו

H C K מחשכה זה א) (ויקרא צה׳ ניחוח ריח
: והתלהבות עובה

C H p איתערותא אפילו יג) (שמות בכור כל לי 
 ואנו במחשבה אלי שובה הוא שלי ראשונה *

 ורצוננו א״ס אתה כי ונשיבה ה׳ השיבנו נ?;י}
:מה׳ שהוא לידע וצריך מעש

ב ^ י  כיון הגון! זה לז) בארן(בראשית יעקב ך
 כ״ימיות זה אב ר״ל אביו מגורי שרחה
: יה׳ אותם ויקבן בארציות שאשר

ק י ד  א״ס של רודות הז׳ כל בו שכולל כל נק׳ צ
כב) לך(חיוב ויקס אומר והגזר ועוד ב״ה י

. מ) (־שעיה בשלש וכל זלבון
ל י  על קלז) (תהליס וז״ש הכל את שמבלבל ב

 וחומרו שבגוף האורות על בבל נהרות
 המשכה ר״ל בכינו גס ישבנו שס רע שוב שנתערבו

 יהי׳ ציו! שנק׳ הפנימיס בוכים תחתונים מיס כמו
 על וזהו שיר נק׳ שמקבל הפנימיות אל שנפנה זכר

 תלינו בתוכה מסתכלים כשאנו תלינו בתוכה פרביס
 זה נכר אדמת על ה׳ שיל את נשיר איך .כיטמתנו

: מהקדושה ונתרחק בארצות ניפול ושמא הגד!

 צייך לכן להקדושה ננת־גד שהנוף לידע גדול
 השחול הכנפיים דהיינו מעליו הגוף להשליך

ת שכל והקרקבן והכבד  עשו נק׳ שהם מהם נמשכין הה׳ו
 הלב את ולהגביה להתגברות וצריך ואדוס ממעאל

 .לשכינה משכן לעשות ה׳ א״ ריאה כנפי וה׳ ומוח
 וזהו בגידה ר״ל ובגד וה לבוש יק׳ שהניה תדע
 בגדיהם כנפי על טו) (במדבר ציצית להם ועשו
 אח״כ כליון ל׳ הכלת פסול הכנף ההסתכלות וזהו

 זכר ל׳ וזכרתם הכ^ימיה הנקידה וזהו אותו ראיתם
 שיכנס כיי בתוכס וחלול דביקות ל׳ ה׳ מציה כל חת

יב) וז״ש(תהליס בתוכה ששתי בה' וידבק לתוכה תדס

 המנוה סביב יגר יחהלכון רשעים סביב
 לנרמייהו ד־עבדין מה כל כי בתוכה ולא יתהלכו!

: משדץ
 שאימן באספקלריא אלא נתנבחו לא הנביאים

 תענוג לקבל צריכין שהיו מש) (יבמות מחירה
 בהם ונשאר כא״ם מקדם שהיו אותיות 'מהכ׳׳ב
 מאירה מאספקלריא ראה משה אבל התעניג
 ו׳הו יעשה ירתיו יצו! קייה) וזהו(תהליס ות מהרצוג

 מיו' זאת [הנק׳ בחדש תשמע ביש! שמוע אס והיה
״ ו״ד  והכתות וה הרצונ כל כשתשייע הרצוניות הו ת
 מיצוניות נחדש תשמע יש! בנק' ות אות בכ״ב שלך

 ב) (שה״ש יכסוק וז״פ הגיף מעכב ומי זה שנק׳
 משיגי, אנו אי! לזה וגו׳ כח־ינו אחר עומד זה הנה
 לכן הגוף דהי/ו כתציג אהד עומייו שאנו זה את

 קפל ש השמיעה ומן ות האות מ! החלונות מ! להשגיח
: בהשס שיקשור מהצ־יק והשכל השכע

ל ״  ינק׳ דרגין לו׳ נתכשט מחם ש׳ נק׳ ג״ר אז
 יש לחבירו מתנה גות! כשמדש ימשכה *הוא

ו  הוי( והתעניג הנ״ל ג״כב׳ ובמי-,כל וחהבה יראה י
ז בא.נ^ע  וה׳ הערוגה רוחות בד' גינה זרעת ה׳ ה'

) ס (כלח באגזצע / .כ'
 ראשינה המשכה לכני מלכי מלך לפני ׳-ניגח
 זהו המלניס מלכי מנהיג מל' מלך הנק׳

• מדות ו׳
ח ס ב ח  שהוא בשביל שמיני נק׳ ושבת שמן נק׳ ה

 הוי״ז והשם ח״ד שי״ר מדות לז׳ מרדעל
 נק׳ כביכיל קב״ה שבת הג! בתוך החיים מן נק׳

 בשבת שאומרים וזהו מישרחל תעניג שמקבל טק׳
: חדשה שירה יבחול זכר ל׳ שיר

ה  ישראל אף לגליו קודם פריו הזה התכוח מ
 יסד ת:א פת) (שפת לנשמע נעשה הקדימו

 ג״ר הוא ושי"! קדמי! חדש נק' ניו׳ ברצ שעלה מה ברהא
 ההתחדשות כל ימצא ברצוניות כי העקודים עולם ונק׳
 ג׳ ובאותות ובשכל בא במחשבה אח״כ נעלם ששם

 נקי הדבר לעשות ומה וטריא שקלא האיך כשחושר
 כד) (מש;י ייהו מה כת נק׳ חכמה ממי ילח מטי

 כל בתוכו שעקוד יתכיני ובתכונה בית יבנה בחכמה
 הדבר לעשות שריצה אחר ואדם לעשות שרוצה הדבר

 הנקודיס עולס נק׳ בבריאה כי לחשוב צריך איט הזה
 ר״ל ימין חיבוק נק׳ שרואה התענוג מחמת בא יזה

חי :השמאל ייביק ואפ״כ האהבה  לתיבה תעשה צ
}(ברסשית ל1א שלימ׳ג קומה הוא שבתוכה הפתימים {

גדוצ



ISד חיים ס ח ו
 באיתייה חיוה טפן הוא ואהבה ביראה כשמדבר דול3

 התחחוני׳שחשקס מיס מצ' שבאיתיופ^ל והפנימיופ
ו חשקם מכימיותשבתותיות אפילו ישרשס לדבק  pלי̂־

 נשארו הבריאה בשעת כי ב״ה בא״ס ולדבק הם8
 להדבק חשקהם שיהי׳ '1כ מאותית למעלה ההגין

 הוא שלו היסוד ג״כ ואדם משם שנקח ליסוד ל״עלה
 ולפנות ת מארצי ע 0 להכש־מ שצריך הנוחששה

מות אל  וזה במחשבתו להעלותם כדי הגשמיות הסי
 לאויר צאהס קודם כי שבע באר הצדיק מעשה
 ממשיך והשבועה בשבועה אותו משביעי; העולם

לשרש! אוהו
H 'H l ידיו ויהי ישראל וגבר ידו משה ירים כאשר 

 מעלה של הרשימה יז) (שמוח אמונת
 נק׳ וזה ליכול הותו מניתי; וחי; תמיד איתו ממשיכי!

 וזה כ; נק' הצמצומי; דעתיקי; עהיקא וזה אמונה
 לעשות ישמור כי לנו תהיה צ״קה והנה עתיק מכסה
 בשכיל רעשית עולם עד העולנווה ברא כיל כב ק:״ה
 בהם להתענג יעשו! אשר הייעשה חת שראה ל ישי־י
 של עשיה הוא ו״ה מאב המשכה וזה שמחה לו והי׳

 אב של התענוג הוח י״ה ב;
*  פ* אלול ר״ה ו) (שה״ש לי ודודי לדודי אני

 ב״ה א״ם של תעטג השינית בלי הענוג
 הענוג זהו אי! מיש עושי; ואנו מאי; יש כשעושה

 חיות מקבלים אנו אז לח״ם העטג משיגי! וכשחנו גלול
 נק' מדהרחשינה לדודי אני וזהו ׳ס א מרצוניותשל

שכע שמתחיל מה א״ל  הוח ח״ל כי למה למעה לי
 לנוה בה שיש הכהירוה נוהמת החכמה ועוד ל׳ א׳

 איכה יהכינה נגדה מועע דבר היא לבינה שמשכיע
 הויה נק' החכ-יה לבוש ג״י אצה העייג לקבל יכילה

ה של והייהכ■־  הוא כ' על ה׳ו וככ^ינוד כ״י רוא ת
 ו' לשונות בכל ומקים ד1ו<», לכיש נק' הוית של ומספר ל'

י ' ונ׳ לבינה רהכיוה היישכה נק' -1 Vר״ל מבינה!.־I״
והמשכיל לנו״ד נק׳ לבוש ג״י ג״כהבכיעמהמש
ו ו3 להיות גיייך חלול הי1ו נידות י
כהתכיל נא רכי־ נא סל יב!

 (במדבר וזהו
מדות .

 י״ג נק' לכ! חזק ל׳ חל כ גיולה רחמנית כה יש ה'
 מגשמיות ח״ע ניכ״יט וככזדס ור׳ל דרחמי מכיני!

כמו בתכלה המשאות לו באי, אז לא״ס ה״ע ומי
 ועלי לי ודודי לדודי אני וזהו להעייתם כדי יח

 מגשמיות א״ע כשישי נ כעאדס הכלל וזהו זשוקהו
 מאין יש בצבו נהכניס א״ע לגמצס צריך ׳את ק' :
היראה למדריגת שיבח עד דבא יגיגה צריך ה ל

 מ|} עמג זאת לדעת ואחשבה פג) (תהליס וזהו
 רוצה כשאתה קומתך זאת ז) (שה״ש וזהו בעיני

T ממה רוה מר ל׳ לתמר דמתה זאת את להקים O 
 תענוג לידי מביאו הוא הסוןה באמת אבל מר שהוא
 זאה היסד ה׳ מאת קלה) (תהל־ס וזהו גדול

 :וגו׳ ה׳ עשה היים זה ובאמת וגו׳ נכלאות
ע  משיג שאינו ודרך לאדם ושכליות דרכים ב׳ י

 וזהו ממנו שנעתק עתיק שכל נק' עדיי;
 לשיבולת) V ר יי־כים“ הב׳ דרכך ה׳ אל גיל לז) ס (תהל

 נק׳ השיג שלא ומה שהשיג מה נק׳ הויה [בכלות]
 עד וגו׳ ך לכי ה׳ בשם וקראתי וגו׳ עליו ובכית ה׳ על

 ג׳ יש בטח הויה תשיג חמונה ונוחיות בעציוך שחשיג
 התאה וחכמה עילאה וחכמה הבורא חכמת חכ׳-זת

 אחדות הוא ובכלל כייט דרך זהו שלמה חכמת ש.ק׳
ס אני אי, הא׳ ראש ־ה״ס ונק׳ ל כ  אלא להשג י
ך  דברי וזהו אדנ״י הנק׳ הדיבור וזהו שלהתא מ

• הסוך וזהו כשמע! בנחת חכמס
 החסד מדת נק׳ חברהם בימים בא זק!
: המדות זה ביניים חכייה קנה ה זק!

ה ^ ^ ר  ששומע ומי לראות מנוקימו להעתיק צי־יך ה
 להעתיק צריך אין אז״! נק׳ הדברים
. ניקבא נק׳ הענוג ו^וקכל ממקומו

2‘p(")" שנק׳ ברכונו שהיה נוחושר הוא כביכול 
 לקבל כדי ישראי■' את לברית ציון נקודה ׳

ס מגרמי׳ ליה דלית לדבר סר והמח מהם רעמג  ׳,ו
 מחוסרים ם נקרא ואנו ה׳ נעשה הד׳ שבתוך דה והנקי
 אניפו הוא וי!׳ אסרה עוד הרי מסכמה תע.וג לקכל

 מלמעלה המנכה א ה והו׳ ההוא נק׳ הם נ שב עילם של
 יעקב נזדרגת אכל ה למע נזלמשה ההות ונק׳ למטה

 ב״ה לח״ס התענוג להגיע הבורא התפארות הוא
 הצדיק יושך י׳ לאות מלמעלה עליו שהוא חילם נק׳
 כוס מלא מלאפוס נק׳ ,5ל מדרגה באותו ו״כ הי׳

 האותיות א) (בראשית הארן ואת השמם
 תמהון ל תוהו והי,רן השמים נכי־או שבהם

 זכור ולילה תם ב״ה א״ס אור הוא ובו ר״ת ובוה,
:ונוק׳ דכר נק׳ ושמיר

 (הגיגה ממללות ועתים חשות עתים
 עתים המשכיל מפי ששומע בשעה יג)

 ע״י באוכנים החיה רוח כי א) וזהו(יחזקאל חשות
 :החיות לו בא חוככים שנקרא האותיות שמדבר

 (יחזקאל אדם כמראה דמות הכסא דמות
 אביו רצון פושה כשהב! נק׳ כסא א)

ממשיד



הסד ויי□ ו
 לגני באחי מהו לרצונו האב אה *ימשיך

 ה) (שה״ש וגי׳ •טרי אכלשי כלה
^I2ת  פכדזש אפי׳ כב) (שמוה הטשה •מיס ש

 וז״ש לגון! ולא לה׳ טבורה נק׳ הנוןן
 שהוא לה׳ שבה הוא הז׳ יום אבל בר,הז קטשה
 לטשית יכול אינו <דול דביקות מהמת דיצרוש עלמא

 אין ששם הקדושה ח״ו לחלל לטשוה והסור מלאכה
 קראו לה׳ הודו קה) וזהו(ההלים .כלל עבדות

 שמו שנק' ב״ה א״ס צמצם שהוא מלכות זהו בשמו
 החול ימי של עבדות זהו עלילותיו בעמים הודיעו

 זה כי אלא להגון! העבדות ש׳״ייך חישביס שהם
 הוא היום וזה זה נק׳ הרצוניות כי ה׳ עשה היזם
 יאמרו אז קלי) וזהו(תהלים ב״ו ונשמחה נגילה שבה

 עם לעשות ה' הגדיל האברים אלו גוים פי׳ במים
 הללו אברים בג׳ אלא שורה השכינה שאין אלה
 ושכל המחשבה וזהו ובמוח הכה מוצאות ובה' בלב
שמחים היינו וזהו ובשמחה אחדות הגון! וכל

 כשתשמע פי׳ צז) (תלים ציון והשמח
 לח״ס ציון שנק׳ לרצון הארציות כל

 יהודה בנות ותגלנה אז ב״ה
א ״ ו  העולמות כל מחבר ההוא בדור צדיק כשיש ^

 וזה לישראל מחכמתו ומשכיע ב״ה לח״ם
 ישראל בין שלום שעישה דמכיריניי־א שושבינא נק׳

 ומפאר בעינינו השכינה שמקכע שבשמים לאבינו
 שמעה וזה אהרן מדרגת היה וזה המקום בעיני אותנו

 למען יהודה בנוה ותגלנה הצדיק זה ציון יתשמח
 זה לאחרים ומשפיע בו שיש השכל זה ה׳ משפמיך

 גזירת אלא אינו השכל בלא חוקים מצות כי השכל
• ב״ה מלך

y^  תיקון הוא ער״ה כך השבוע כל תיקון הוא ״
־ השנה כל

ר ו ב י ד  ה,א והממשבה הדיבור עולם הוא ה
המחשבה עולם

 החיות הוא והאותיית באותיות ברא העולמות
 ד המ לילך ויראה והרוחני הגשמי הדיבור של

 המוח כי בצמצום ולא עובוס מחשבות הוא ברחבות
 ורחבות תענוג לך ואין בצמצום להיות יכול אינו
 האל ורוממות ה׳ יראת עליו וממשיך כשחושב גדול
 הוא הגשמיים התענוגים וכל ב״ה ח״ם תענוג יה׳

 יכול כשאינו נק׳ חוזר אור ,ב״ה א״ם נגד כאין
וחזר לנגן וצריך הדיבור לגד הלב תענוג צצמנס

 ר0ח9 הניגזן«י דהייט המחשבם דהיינו לנרתיקה
 ברצושז• מוקדם הי׳ הדידיר כי להמחשבה כלי הוא

ת בצירון! במחשבה בא ואח״כ ו יאח״ב ^פיו » 
: הפה מוצאות

? ב י בתוך כשהשמן א) (שה״ש שמר תורק ש ^ 
 הריין אז כלי אל מכלי !כשמריקו ניכר אינו *

 ומשכיל השכל כך למרחוק יוצא
 שהרי בהסתר היה שהנס הסתרה ר״ל אפתר

 בדיבור עמה את הגידה לא
 W( במעשינו מתפאר שהשי״ת התפארות

:ממנו והיות תענוג מקבלים ג״כ
ס ו ר פ  האור הסתלקות זה שלומך סוכה עלינו ל

וזהו(תהלי® יותר ויתחכם שיסתכל כדי
 ונשאר האור הסתלקות זה תחכמני מאויבי קיע)

 א״ע שיתקרב כדי מהב! מסתלק שהאב כמו בחושך
 האהבה מחמת כמקדם יותר

ו ד ^ ל ב  והו׳ החיות ונהקרבו כשעלו ו׳ מועד ב
 וזהו תכשיט ל' מועד נק׳ לא״ס מדות

 נק׳ והעוה״ז ח׳ הוא והתענוג מדות הז' כי חפ״ו
 חב״ו גק' איתס וכשמעצה הו׳ נאלם שבו לא״ס בית
 ומישור חיזוק נק׳ אשר לה' הקריבו אפר וזהו

ר״יצוצות שמעלה
^ ומאריכין לו מגייבין אחת מציה העושה

 אמרות יה! כתיב(תהלים דהנה לט) ימיו(קלישק
 ויהי אנזר הוא כי לביש ל׳ הוא אמר וגו' צרופה ה׳

 רהבה קיט) (שם וזהו הצנזצוס מחמת צער ל׳ הוא
 הוא והמצוה בתוכה שיש גדול אור מחד מצוהיך

 ולהתדבק הזדככות ל׳ צרוכה בו לדבק להויה לבוש
: כו׳ אחת מצוה העושה וזהו שבתוכו א״ס באור

ה  י״ג נגד ברכות י״ג בו שיש ב״ש כאומרים מ
 ממדה כ;משך והמשכה בריכה ל' ברוך מדות

 רוב מחמת כי הרחמנות לקבל ישייחל שיוכלו כדי לגנדה
 צמצום ע״י כ״א לסבול אפשר היה לא הבהירות

 רוב על שמורה חוזק צ׳ אל וזהו לינדה ממדה
 לקבל כלי הוא וחנון רחום ח"כ6 שבתוכה הבהירות

 הנוהן רחמנות נראה המקבל י שט שביחוס הטוב
 ורב ואח״כ בזמן הרחמנות שהרי אפיס ארך ואח״כ

 חסד רב שהוא החסדים נראה הצמצום שע״י חסד
 ששוה שוה גדרה נק׳ וזה להיטיב וטוב .אצלינו
 אע״פ השגתינו כפי הרחמנות שמוריד כביכול אצלינו
לקבלם יכולים אט אין וחנו ב״ה א״ס שהוא

^:עלוס



ד הי׳ים20 ס ה ו
 ה׳(*ל ה׳ ובזה לאין מיש הארציוה אה גהפלוח

 נק׳ הצמצום [זהו הקב״ה שנתעטף מלמד רהוס
 כסדר עושים אהם אם למשה והראה כש״ן לבום]

 לאין מ־ש מהגיף א״ע שיפששו כלומר לפני סזס
 הקול בתוכם לשכון שכינתי אצמצם ג״כ ני6׳

א  יוצא שהקיל דהיינו לנשפע ממשכיע ממוצע גו
 אז לדבר יכול אין מרירות מחמת דיבורים בלא

ל וזהו רחמנות -מעורר  קיט) (ההלים וז״ש שופר ק
 נוחנות ולשועתי לרוחתי אזנך תעלם אל שמעת <ןילי

 נש קיח) (מדל^ וז״ש לרחום לרווחתי בא השועה
: המצר

ך י  המלך דרך פט) (תהלים גבורה עם זרוע ^
 ויראהו האהבתו לעמו טוב להמשיך שי־וצה ׳

 וזהו אוהו לאהיב אותם וליישר אותם לקרב ^רצונו
 נוכל עלים שיפשטו כדי אוהו לעבוד הרצוניות
 במסים עליהם להכביד מתחילה צריך מדותיהם
 אינם ט אצלם גבורה נקרא וזה .יעשודות
 ומה לעבודתם עדיין התענוג ומבינים מכירים

 התענוג יבינו זמן אחר כ״א הללו במסים שכוון
 יבינו אז אומו לעבוד וביראה בלב א״ע משגביהו
 עם זרוע גך וזה בשכלו נסתר שהיה התגנוג
 ־.מנות הר *ננינד הרום גבורה הוא העוז.ידי גבורה

:ינוין נקרא
י ״ ד  מחורבות אחת לחורבה <כנסתי כ״ה א

 היה כו׳ ז״ל אליהו ובא להתפלל ירושלים
 שלם ירא נק׳ ירושלים .ג) (ברכות ס׳ להתפלל לך

 ויכול בצדיק שידבק הבינינו נק׳ ירושלם גחורבות
 החכמה ע שמשט דרך נק׳ הנדיק שלם יראה להיות
 להוריד צריך היה הגולם מוכית כשהיה ור״י למטה

 ז״ל אליהו וז״ש .חח״כ להעלותם כדי למקימם א״ע
 בדור צדיק כשיש בלא״ה כי בדרך להתפלל לך מיה

 שרוצים עמו הנשמות כל מעלה אז לא״ס א״ע שמעלה
 פן וא״ל זב״ז מריבים ישראל כל כי ה׳ לטבוד

 שנדבקו כלל רונים שאינם דרכים טוברי ^פשיקונו
 דרך להעלותם כדי כלל נשמה להם שאין יגגופניות

 להעלותם כדי למקומם טצמו להוריד הוצרך לכן ־כלל
 מחשביה ונק' ארציות נקרא יחשלים חורבות .ממי

5f־w אותם שמעלה עד להעלותם הצדיק אל וכשבאו 
 ירושלים לחורבות נכנס וע״כ עוד לו יבואו לא

;א״ס דהיינו לשיישס אותם לדבק
ה י ר  נק׳ החכמה א) (שה״ש טובים שמניך ?

טובים שמנין לרית וזהו הגנוז טוב שת

 שנפרוקנין- הממה מלשון שם צק׳ מצום‘ה ולאמר
 1ו!ה הבהירות לסבול שיוכלו הרבה לכלים החכמה

 טולמות ט״כ אהבוך מלנוות ע״כ שמך תירק שמן
 עושה כשאדם ד״מ הלמצו-! מחמה השפע מקיליש

מי מה הכלי של והתפארת הר-כלית שרואה הכלי  שי
 וזהו .הכלי זה לעשות במחשבה לי בא בה להשתמש
 כיי לשמי זמרו ה׳ טוב כי הללויה קלה) (ההליס

 וההורה ונטים כיוב שיוא ועוד מלכות שהוא נעים
 כשאנו להקב״ה ברית נקראו יישראל בריס נק״א

 מצות ובתר־״ג ההורה אותיות לכ״ב עצנוינו מקשרים
 כולם ועמך ם) וזהו(ישעיה .צדיקים אנו כלל דרך

 מקבלים וכשאנו ישר אור נק׳ א״ס אור צדיי־ים
ש א״ס אנל אלכסון נק׳ הצמצום דרך השכע  וז

:ס בת׳ דבק אלכסון גבולי י״ב
D Z H l הכש כשהות כט) (משלי ישבחנה באחיר 

ה לנזטה להשי׳־ע תמיד שלו חשק בנ  ב
 יש ובדיבור לדיבור למשה להשפיע חשקמה ובינה

 פרקים ראשי נק׳ וזה ומהבינה מהחכמה רשימו בה
 הדיבור ששומע ומי ראש שנק׳ מהחכמה שנתפרקו

 בין התחברות ר״ל דטת דגתו ומחבר החכם מפי
ד חננ  אן ממש לדיבור ולא החכם של להבינה ה

 ומבין חכס ה.א אח״כ וזהו רושם בו למשות יכול
:מדמהו

ש  דלתתא תתטרוהא זעירין יאהוון רברבן אתוון י
 לגביש נוקבא נק׳ דלע־לא ואתערוהא כו'
 זגילם המחשכה עולם וזהו דלתתא אתערותי)

 ומחשבה לברתח מנהא אוזכת אימ,א וזהו הדיבור
סל צדיק שנק׳ אותיות בכ״ב שדבק מחמת לדיבור  י
) וזהו(ישטיה הנוף תאות שהוא הקליפות להכניע  מ

 מדות ו' כבידך את ומלכים צדקך את גדס וראו
 ככיטל 1א מכס שיוצא מחמת מלכות בפ״ט כ״א נק׳
 נק׳י האותיות אחר אהבתו את כשגמר לחזור רצה

 שנק׳' י״תיופ מיקר היא הארציות בכל שהרי כבוד
 ; בכנמיות חלא באותיות היה לא וכוונתו כבוד

 (ר״ה ס' צדיקים כז׳ בר״ה נפתחים ספרים ^׳
ס שמיחד מי נקרא צדיק טז)  הדיבור טו'
 ב־טגי לחיים נכיזבים ושכינתיה קוב״ה וזהו במחשבה

 וטימדים תלויס מייק או גופו את שאוהב מי נק׳
 וכל ם לש״ש טונתו אס מטלה יש בזה גס ר״ל

 יוה׳׳ה ניד וזהו מניפה בלי ית׳ הבורא לטבור
:וממעשיו משפלתו הרט קינוח

ר ו וyג  מחשבה לו כשבאה ?׳ירשק כין ומום י
ישגים ’



י1 יאוחסד חיים
ה פל *גיח מ ה מ  ראה מ או מאהכה הוא אם ה

 ממנה יקה דמלכא לכוהא שהם מההפארת ו6
אר וישליך מיוח הפג  ומוסיפין גורעין יק׳ הrו ה;

ה גיר בו היה ומסהמא אהבתו על בדיסיפי,  אהנ
ח' לבורא  לו הוש,ז וג עכשיו להתפלל כשעומד י

:הממשבה מחמח מ״ש אחרת אהבה
 דהיינו חחוחו שנורכי החשובה על שמורה ע״א

 דף לומד ואם במעש״ט ומוסיף הניף חאוח
 ישחר שלא הניף תאות אתר המיד ודורשץ וכו׳ א׳

: מעוה״ז שורש
ל י  ״ש1 י השפע כהוא מלמעלה יורדח טפה א

 אכבה שהוא טיפייס אא״כ נקודה שנק׳
 קודם ויראתו אהבתו כשיתעורר צירי שנק׳ ויראה

: מלמטה
ר ו ח  באמיר שיהיה קלג) צרחני(תהלים וקדם א

ח אחור נסונו ל׳ תו  יבוטל יראה מ
 מענוג ישיגו אז העליון רצון ויעורר בא׳ש יאותו נ־מ

:קדם כנק׳ מרצוניוח החיות
אצקינו צה׳ ואהבה כיראה ר״ל הנסתרות

• לבדו לו רק יהי׳ לא שכלינו ריל
ם י ל : י״ס כ*ל לשון כ

ך  שישרה הכלים הוא העולם נברא בניסן סמר ח
 התחדשות ר״ל ההתחדשות כל כפנימית צו
 ישרה אז דילי היא ותשרי דלכון הוא ניסן השכליות

.הפנימיות ר׳׳ל העולם נברא בתשרי הפנימיות <ו

יב) (בראשית הנגבה ונסוע הלוך אברס
ע אח נגב ר״ל  הלוך חסד הוא אברהם הי

כ הדרום אל הנגבה ונסוע :אהבה ג'
ה ו צ  שגוועס מחמת מצוה גוררת דביקות ר״צ ס

;גיפול אותו ינוח לא הקדישה ועיד טעם
ל  לה יש ומצות חורה השביע כל שקיבל מה ם

 נשמה מלמעלה עליו ומשפיעים בשבח עליה
: יתירה

ף2^ ן  וזהו(תרצים לע׳׳ל לויתן את מנצח הוא כבר ן
 מיצר כביכונ יה קראתי המצר מן קית}

 ואצצי הסד ורב וזכו ח׳׳ע שמצמצם במה אצלו הוא
 ועכשיו בחוכה חיות מעט היה שמקודם מצר הוא
 וזהו צמצום הוא יותר עצינו ממשיך שהוא מה

: ואהבה ירמה מהמת
ל כ  הפי׳ ט) (קהליז לבנים בגדיך יהיו עת י

ראשך על ושמן לש״ש יהיה הגשמיות מעשה

 Y ״ השכינה על שמושל המחשבה זה ן1שי יחסי אל
 הארה יחסר אל ־יק בי ממל מי כמ״ש ראש

 על שיגבר וחושב אצלו האור מושך השמן מהמשל
 ג"כ מהשי ינעשה אותו מכלה האור לסיף האש
 ,קי:ו V עד אצלו א"■־! אור ממשיך הצדיק כך אור

 הבל ושור ה' <ל שחושק במקימו עומד הלויתן
: אותם ף תק השכינה שור ר״ל ושור אותו מנצח

ף י ן ע  אבנים כשה אבנים נק׳ האותיות וגו׳ השירים ׳
 כלקין לא ותעש״ט תורה החול ימי נגד

 א״ע להציל צריך במים שכיובע לאדם משל לעילא
 מים נק' התחות כך נטבע היא !א״ל הירים בב׳
 השירים שיר נק' ישרחל אנו ניצל הוא הזרועות וע״י
 אשר מעשיט ע״י שפע מקבלין העולמות שכל

תי: אי■ השיר שיהיה לשלמה
 r באוהיו אורה שהשי״ה פיהו מנשיקות

ל במחשבתו שבא יארס אחד מצד  ג
ט נשיקין זהו הי

 כמ״ש הפנימיות ג״כ נק׳ יין מיין דודיך גייביס '2
 דריכת אלא ייצא ואי! בפנביי המשומר יין
 את שמדבק ברוחא ריחא דביקות ונקי החומר

בפנימיות; מחשבתו
כ כ ח  כמבין המחשבה הוא והבינה בין נק׳ ה1ה

 את שמקשר והתקשרית החכמה מן
 נמחקים שאינן שמות עשר מדות הי״ג וזהו שניהם

.והרלקשרוס ובינה החכמה
ב ' ת  עיכל נק׳ משערי דאתפיי ארחי בזוהר כ

 ע״י עלמין כל א ב קוב״ה פשע על
 א״ע המגביה ואדם מדות בז' שיעורין ינק׳ ימצום

 קוב״ה דיליה שיעורא כפום האמת ומשיג ה׳ אל
 בגשמיות שנכיבע חדס ויש מזה תענוג מקבל כביכיל

 וקוב״ה משערי' פנוי נק' כלל האמת משיג .י» «
* פשעיו על לעבור צריך

ע ק ת ת1ה ו  ע״י בדבר כשמאמין אמונה נק׳ ר
השכל הוא שכך מחייב שהשכל י
 אז בקוב״ה עצמו וכשמ^!שר דבר באותו מתקשר

 ״י1 יזהו הגשמיות דהיינו שכנגרו הקשר נעשה
 1שכ הרפות מדות ׳1ה מגכיה לקוב״ה הלב הגבהת

:הטוב לצד
י ה ו פ נ ל  בטי־ל תך .יחוד נק׳ נהירי! דמצכא ^

 מדפ מעשי׳ט רגילית בין הארץ יחלק
עשה הוא עשה מצות אצל .ררור וה.-:ורה החסד



Siף1 חיינו ס ח

ם ע ט

 השמים ה5ק3 נרמך יהיה tf< ל״ה הוא &יפ 291
המאמר): תשלום (חסר וט׳
 שהוא אחד מלאכה בעל יצה״ר נק׳ למה

 והתורה הרע טשה אחד בדרך מדריך
 המצוח כל כו׳ וציליס תכילין כגון רבים דיכיס א1«

 כש״ה למצוה הטוב כשתצרך אבל לה׳ הולך הוא
כ מד נגד חד הוי היכולת ובעל תקיך מהשי״ת א'  ו

:כלל ליצה״ר אחיזה אין
 מתפרשין דלא רעין ויראה אה;ה נק׳ למה
 יהי־גנו שלא מתירא הוא ׳׳לן כשרואה ד״מ

 היראה בא האהבה ומחמת הגוך שאוהב מחמת
 :בא״ס האחדות יהיה בא״ס מחשבתו כשידבק אבל

י ע ר  אכי׳ עלמין כל ומלא משוטט ה׳ גדול כ
 האלילות עילם עד נרנח״י האלם כך בטשיה

 בנו מופו לאחר אך הטשיה בפולס נשאר ושרשו
. בנו ב! או

י  אלהים בקרב פ״ז) מריס(תמיד א היו מה ג' ם1ב
 אחד וזב״ל אחד לו בורר זה ד״מ ישכייו

 מעמיר השלישי לזה אבל וחסד לזה גבורה רואה א׳ כל
 המקשר הממוצע חו״ג בין כך המניוצע ע״ד רגבורה

 קודם הרחמנוח מדת ונק׳ ישראל הת״ת איתם
 לא לד) (איוב וזהו ית' רחמנותו ניכר לא הבריאה

 וזהו(קהלה לדל חונן שהיה קודם דל לעני
 אלא אינו האור יתרון החושך מ! האור כיתרון ב)

 • ישפוע אלהיס בקי־: וזהו החושך מן
□ ן י י  (תהלים הוכיע נקמות אל ה' נקמיה אל ד׳ ב

 הגוך את שמנצח רביעית ל׳ נצח מדת צד)
 היה לא בעזרו היה ה׳ אלולי עליו ורוכב ורובעי

: מיצה״ר ניציל
□ ו י  שקשה הוד מדת ענינו לחלהים הרנינו ה׳ ב

 מה הלא הגוך שמנצח לאדם החשיבות מה
 המלך כמו ממעשינו תענוג שמקבל אלא הוא

 :שבחים נזפינו יוציא כמוני וגשמי העוך ברינון :זיזחיי-י
□ ן  צג) לבש(תהליס גאות מלך ה׳ אומרים היי ו' □י

 ברא וקוב״ה וכבודו דמלכא לבושא נק׳ שאנו
:חשיבותנו זה אין מיש עושים ואנו מאין יש

ה  כי' מה ברא אברהם אותיות שמור גדול כלל ?
 לקבל מה של הכח זה גם ית׳ ברצונו שהיה

טג  כל נגד כלום חשובין שאין אע"פ מישראל «נ
העולמות

 לי הוא לעולם כי מצוסיך חחכמני
שמתעלה העלמה ר״ל קיט) (חהלים

 לשליניו! ויגיע כמקדם יותר מתחכם לי הוא ממני
 וזהו ב) (קהלת החושך מן האור כיתרון וזהו יותר

 (שה״ש וגו' באהבה ביתו הון כל אח איש יתן אס
 לו אין לו יבוזו בוז האור הסתלקות בלא האהבה ח)

 המחפרתה ואהבה הילדה לידי לבוא יכול ואיט תענוג
 ד"נו הולדה לידי ובא יותר תענוג לידי בא את"כ

שמי בזיוג הוא :כו' והנמשל ה
ך ד  ה!זל זה כוכב כד) (במדבר מיעקב כוכב !

 זה מישראל שבט וקם הגוך זה מיעקב י
 .חנייה ג״כ ונקרא ראש לי ישראל שנק' המחשכה

 כשמגביה שבט ונק׳ למטה מחכמה המשכה זה ושבט
 מקיים מישראל שבט וקם זה ידי ועל הארציות את
 מחמת ית' ברצוצו שעלה כמו ראשונה המחשבה את

 מוחב הגשמיות תאוות אלו מואב פאתי את שמחץ
 החכמה לכגימיות שנדבק מחכמה שבא מאב ל׳

בתוכה שנעלם
ן ע  לתסא לצדיק ע המשב ירושלים זה לעילא צדיק י

.ציון נקודת שנק׳
ך ן ח י  במחשבתו הדיבור כשידבק הוא כך בתפילה ה

 הדיבור כיצד ב״ה הויה שם אח מיחד הוא אז
 ה׳ הרי שושנה שנין' ומיורדא ריאה כנכי מה׳ יוצא

 אחי־ונה ה' הרי הפה מוצאוח ה׳ וע״י ו' נק׳ והקול
 מדרגה שהיא הדיבור שמקשר י' נק' והמחשבה

 מזה להקב״ה גדול תענוג ומגיע החכמה אל החהונה
 והמאוות מדות הז׳ כל אח ולהגביה ק להמת יכול ובזה

 ז׳ נגד לוח ק, ז׳ אומרים לכן להקדושה [הבל] שנקרא
 חרב מכני לחמנו נביא בנפשנו ה) וז״ש(חיכה הבלים

 ’ מהשבי; בלא דיבור זה המדבר
ת ו י נ ו צ ר  צ שי: השכליוה ההתחדשות נקרא ה

־ בהמות כשיטת תמיד להתחדש
ך י ר  מם״נ יותר יום בכל געגועי! לו להיות האדם צ

 ׳ הכ לילך הבורא לעבודת שעה בכל אפי' י
 כ,יה לשוס ולא עיקר כל הגוך לשכוח בהפקירות

 טהור לב לו שיתן להקב״ה ולהתפלל
א  לך ל ח״ו תתורו שלא פי׳ לבבכם אחרי תתורו ל

 ־נו דה מרע סור ה׳ מיראת הלב תאות אחר
 יכין אז עיה״ז תאות כשימאס רע באמת שהוא מה

 ועשה תאותו המפע מל לו ייצר ולא באתת רע שהוא
 והאברים בבל נק׳ התאות טוב באמת שהוא טוב
 ז? נכי־ אדמת המשכה ר״ל בכינו גם מלאכים נק׳

 נותן אדש אין בוודאי במעשיו נתנכר נכרי ל׳ נכר הגוך
ודולים :'יכנה עצטי מפניה הוא ואיך ליוך צמצום

שיש
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 השגחה צריך וזה ממטל אלהי חלק נשמה ^ שיש

 שיש במקום דברים שאר הן פרנסה הן גמלה
 שהוא בסכנה עצמו מכנים הבורא בעבודת צמצום

 היה שאם ובוודאי וד״ל קל*פה שהוא לגוכו כח מתן
 בעבודת יתרשל ולא להשיג שרוצה ה׳ בדבר עקשן

רצונו ישיג בוודאי ה׳
ב ל ח  יריאיו אל ה׳ עין לג) (תהליס אומר אחד ס

 אל ה' עיני לד) (שם אומר אחד וכתוב
 חיציניות יראה יש יראות מיני ב׳ יש ט צדיקים

 יראה עוד ויש הגוף שאוהב הגוף מצרות שירא
 שירא הדק מן דק ועוד ושלינו רב שהוא פנימית
 הבישה מחמת במציאות שבכיל עד הבישה מחמת

 אותיות יראה כי שהשיג החכמה מחמת בא וזה
 למיחלים חיצוניות ראה יראיו אל ה' עין וזה .ראיה

 חכמה שערי פוחח ם לצדיק אבל הגיף בקשת לחסדו
 עינא נקרא מחכמה שהשיג וזה א״ס של החכמה
 שלא מה החכמה את שנזנצח נצח ונקרא פקיחא

 הוד ונקרא סתימא ועינא מ"נ נקרא עדיין השיג
 נצח נקרא החכם ואצל מאחר החכמה ששומע למי

 שמפאר הוד נק־א שמקבל ומי החכמה והשיג שנצח
 את שמעמידין ירכין נקרא וט״ה שנצח עד בו

 ה כ והוי ג) (משלי שנאמר אמונה והוא החכמה
 אניונה מחמת מראשו אלא מאושר א״ת מאישר
 אותה להשיג יכול ראש שנקי־א החכמה שמאמין
 עד החכמה להשיג יכול שאין שור לשון שיר ונקרא
 חל התגברותו מחמת עליה מגמותיו כל איהא

 יש ר הש וחצל שיר הוא שלימותו שהיא החכמה
 חותיית בה שאין השכל דקות מחמת אלא חכמה ג"כ
 נקייה לק להשיג שא״א המעמיס כמו להשיג א״א

 נ(ננפ״ך וזהו מהאותיות ופנימיות מעם מעמים
 אוחה להשיג בחכמה שיצפה שצריך אמרו צופים

 החכמה זה עיניך שראה זה אומר איתה וכשמשיג
 שינוי לשו! שנים חכמה זה אלף כי צ) ו,הו(תהלים

 גיושי■ א״ב אצלני שהרי אצלו נגדות נקראים אנו
 והוא יעבור כי אתמול כיוס תשר״ק כך בה ולמעלה
 כיוס שינוים לשון שנים א״ב לשון אלף וזה שינוים
 וש נגד הנקרח המול את כשנשליך יעבור כי אתמול

א שעבר יום כי קי  והחכמה שבא היום נגד מול נ
עין נקרא

ח) (דברים וגו׳ בנו את איש ייסר כאשר
 הוא השכל כי אלהיך נקרא אדם של השכל

יה תמים יח) (דברים וזהו ממעל אלהי חלה עם ת̂׳

 הז הם שהם דבוק שאתה השכליות אלהיך ה׳
 חיים נקרא אז בה׳ כשתדבק שבארצמת מדות

. היום כלכם
 מכל כלול האדם מה) חי(בראשית בני יוסף

 לשבר מאד וקשה מצרים בתוך האומות
 שיבר :נ(צרים שהית פי על אף חידוש והוא אותה

הקשה הקליפה
 זה ל) (שמות הנרות את אהר! ובהעלות

 תעי־יב.ת לשו, הערבים בין הנשמה
 :ה' לכני תמיד התקשרות לשון קמורת ורע מוב
׳  ג> (משלי בתבונה שמים כונן ארן יסד בחכמה ה

 ן אי־ לזה ונות! לבינה נ(שכיע החכמה הלא קשה
 זוך שב האורות זה ארץ יסד בחכמה אלא שמים ולזה

 ד שיי נקרח התורה בתבונה שמים כונן הארציות
 I r וזה לתביעה מדות הו׳ הס התורה קיום ועיקר

 מ ח ל שמשפ בינה מדת במי אלא מתקיימת התורה
 . החכמה בהסתלקות עליה

ה מ כ ח  ־־ : פשר הרי והנקודה קוין נו' יש ב
 ז (נזיכה וזה משי אתוו! בהיפך

 • להס;״ צריכה רב שאורה מתוך החכמה מי כמוך אל
 מ כ הוח ואז ב' בתוך או סתומה נ(״ס בתיך א״ע

 סתומה מ״ס בינה שערי נו״! נק׳ לכן יומר להתפשע
נו״ן הרי בתורה ונקודה

ש  וארבה דו״נ זו נסתרת אהבה אהבה מיני ב' י
 גילה ונקרח לישראל הבורא אהבת זו י(גולה

 ויש ל״ה ר״ע ר״ת ערלה הערלה בכריתית הסתרים
 כשנזתנשסי א׳ הוא אלי החסייס גילוי זה אלי' גילוי
 והחהבה היראה בכנימית א״ע ונזדבק בפנימית א״ע

 חבל בתוכה שורין והן הלב את שמניעין תניעה
 תענוג להויע הבורא התכארות היתה יעקב מדרגת

ב״ה לא״ם
 הראשינה המחשבה יג) (שמות בכור כל לי

 עול ו עצ יקבל אז משנתו כשיעמוד תיכף
 דבר כשישמע או ב״ה ח״ס לפני שעומד גילכותו

 הדבורים כי הדבור אחר עליו א״ע ימשיך המתקבל
 הלב את שישבר עד ללב רושם יעשו מהחכם ששמע
 ואח״כ תיכף בלב רושם עושה השמיעה כי לגמרי

 ועיקר מעט מעט הלב משבר הדבורים אחר כשהולך
 שקר הכל כי בע״כ בעקשנות האמת אל א״ע שיגביה

 הקדירה ד״מ האמת אל אותו מטה הרגילות אלח
 קר נעשה רותחין המימות כל לתוכה שישכוך חע״פ

כשיעמוד אך תר הקדירה של היסוד כי יהטעס
סיתת
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 להמימות הקדירה של היפור להפוך האש אצל אוחה
 לא השכלתה כל כך הם שבתוכה הדבר יהי׳ אז

 לפרקים כהולך אע״פ מגושם כשהוא לאדם יועילו
 השכל לו מועיל אינו ימים ג׳ או ב׳ השכל עם
 מגושם חומר והוא ליסוד נופל שהשכל מפני ״ם ה.,

 אבל הלב אל להתחבר עמו עצמיות נעשה וחינו
 האמת אל א״ע ומגביה הלב ומשבר החומר כשמכתת

 שכן החכמה מבין הלב כי הלב מן היא האדם תחלת כי
 הוא כשהדיבור שם האברים כל אז להיות צריך

 המשכיל אל שלו ההבנה וכשמגביה נשפר הוא בחכמה
׳  המשכיל ו״ה י״ה וזה החכמה להתגלות לבוא יכול י

 וחח״כ ה׳ שנק' ההבנה אל ד יו׳ נק׳ החכמה דהינו
 אחי־ונה ה׳ שנק׳ לדיבור ואח״כ וא״ו שנק׳ יקול ‘
 דהיינו למשכיל הבינה היא הלב להגביה נריך ג;,

 ובמוחו שלם בלב תמיד המשכיל אל א״ע ^המיב
 שלם יחוד וזהו חדשים ככליות להשיג יכיל אז ו^יגילות
 למשכיל ומהבנה להבנה ומקול לקול מדיבור כ״הולך

 שהיא במוקדם שהיא יוד שנק׳ החכמה מחמת ,יידאי !
 ועם קול הוא ו׳ ועם ה' עס י׳ הרי אותו גורר נ

 שיקרב והעיקר יחוד הרי ע״ב גיני׳ אחרונה ה׳
 ושרכים צבאיו מכל הבורא דביקית ג״כ הל: א'
 רמה בשר כמוני שפלה בריה בי אלא בחר ולא י'

 מבעל ובפרמ מישראל אלא נחת להקב״ה ואין וח י
 תחתונים בשכליות מאוד בקמנות מונח שהרי ישובה

 כשמגביה וחח״כ ליבא גבי לקרב בוכים תחתונים ס ו■•;
 יש אז ב״ה לח״ס הרצוניות דהיינו עמו השכליות וכל י.״ע

 לאהוב מאוד לבו יתלהב ובזה מזה לקב״ה גדול הענוג
 מלבו וירחיק נכשו ובכל לבו בכל מכניו ולירא אותו

 עוה״ז בעיניו וימאס עוה״ז אהבת
 שלך הרגילות נח) (ישעיה רגלץ משבת גזשיב ^^(7

 שקיבל ה׳ על תתענג חז כו׳ השבה ל׳ משבת
 תמיד ש־לך הבורא גבודת ב גדול כלל זה עמך הענוג

 שיש תענוג על כשיסתכל לו יביא והרחבות ביהבות
 ושתיה באכילה הן בשמיעה הן בראיה הן ממנה לו

 יש ובזה בו שש פנימיות חיות אלא הגוף על לא
 ה׳ ותמונת יב) (במדבר שנאנור המאכל אל עליה
 להתעניג מחוסר הוא הרי לאכול כשצריך ד״מ יביע

 חסרונו מפלא הוא ובמה נתמלא ובאכילה אכילה
 כך דבר בכל כשיסתכל ההוא באוכל שיש ה׳ בתענוג

 א״ם תענוג בו שיש ולתפילה לתורה לבו יתלהב לא האיך
 גדולה למדרגה ביבא מובטח זה בדבר וכשירגיל ב״ה

ה׳ כניד השכל ה בעיניו ויתגדל שיתקשר מחמת

 הפנימיה אל תמיד שמסהכל שלו הסתכלוס מחנית
 ג1הענ לו וחין הארציות העובדות מכל יותר הבורא

 והמתכבה השפל ובדכיקוה כמחשבה שהולך מזה חלא
 שהוא לידע !צריך בהקב״ה מחוברין שחנו י״ה נק'

 נכנע ולהיות מפניו ולירא הבורא לעבוד מוכ־־ח
 לו יבא לא היראה ומחמת מאריה קמיה כעבדא

 שורן» היראה כי כלל וגאות בתפלה זרות מחשבות
 וצריך עבד שהוא יודע שהיא מחמת התאוות כל

 ויתגדל שיתעלה ה׳ כבוד על עובדא בכל להסתכל
 במעשה הן בדיבור הן ה׳ כבוד בו ן שא וכל ע״י
 חם ליה איכפת ומה לו לעשות אסור במחשבה והן

 מלא שהרי בעבודרלי אותו יחרפו או בזיונות לו יעשו
מי והוא עולם של מלכו כבודו הארך כל  לפניו עו

 מלך ואינו עבד שהוא מחיפיו לענות להתבייש וצריך
 העולם בזה עצמו בפני כמלך יראה כשעונה אבל שיענה

 . שמיס מלכות עול עליו ואי!
□ ^ ע ר ו ל  קכו) (תהלים יקצורו ברנה בדמעה ה

 תקנתו מה לבעלה ש״ז המוציא הוא כך
 ברחבות שילך דהיינו ברנה יערבו מה ברנה בדמעה

 הקליפות יקצור יקצורו ומצוה תורה של בשמחה תמיד
 זה מחמת כי כלל בעצבות ח׳׳ו ילך לא אבל בזה

 בקרי לטמאו עליו רודפין ח״ו
TJC'T יב׳ז (בראשית הנגבה ונסוע הלוך אברם 

 ות מארל עצמו לפנות ידים וניגוב יבש ל׳
 יכול עוה״ז מאהבת אדם כשפונה לנוך יבשות שנק'

 הנפש כלות החסד מדת שנק׳ הבורא אהבת להסיג
 לתק, צריך הכלל זה .העליון לאור בענמה ונטותה
 הפנימיות הכרט יתוקן וממילא הכלליות מקודם
 צריך מאוד אצלו נובר עוה״ז אהבת אם דהיינו
 אל רצונו ולבטל ולעקור ממנה עצמו ולהעות לפנות
 ויתחדש החכמה יתפוס לבד בזה כי ויראתו ה׳ אהבת

 במחשבה אפי׳ תפיסה להם אין בל״ז אבל שכליות בו
 הוא העוה״ז כי בשקר האמה לדחות יבוש לא האיך
 של מדות ז׳ כל כי ודע ואפס מאוד ומאום שקר

 אה לאהוב דהיינו אמת נק׳ זה בך נתנה הקב״ה
 אותו לתפוס אתה יכול ועי״ז אותו וליראה הקב״ה

 שיעורא כפום לא) (משלי בעלה בשערים נודע
 כשאתה דברים ב׳ לאהוב יכול אתה שאין ודע דיליה
 וכל שם אתה אז הגופניות לאהוב בשקר תקוע

 האמת לחהוב יכוג אתה והאיך דילך האברים
 ויתחיל ה׳ יראת תבין אז נוארציות לגמרי וכשתעקור

מעט הארציות טל שמתגבר מה וכל השכל להתגדל
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 מגופניוח לגמרי יכשתוציא הבורי? אהבה בו יצמח <ך
 לבך ויתלהב בטולם אלקים שש ותדע תבין <?ז

 אלא תשמח שלא ותורתו ית׳ עבודתו בשמחת שזוכרו
 שמחתך יהי׳ זה שבעולם התענוגים מכל יותר בו

 ותשמח מאוד מאום הוא שעוה״ז תבי! ואז רמיד
 ויהי׳ ע״ז לבורא וחשבח ממנה היציאה על מאוד

:אפס שהוא בארציות מקושר היית איי בעיניך כליאה

לאדם שיש מה נ׳נו) גרם(בראשית חמור
 לארציות שיורד מחמת וגמול שכר

 ישאר שלא בסכנה א״ע ומעמיד הניצוצות להעלות
 וזה בעוה״ב שכר לו שיהיה לו גרם זה ח״ו שם
 כשהוא אבל בגוף כשדבק אלא גוף נק׳ אינו גדול כלל

 כלל גוף נו וא ציאות מנ במל חז העליו! בעולם דבוק
ה לעולם העשיה מעולם במחשבתו ויעלה ר צ  ה

 ח״ע ירגיל כך לאצלות ומבריאה לבריאה ומיצירה
יהי׳ כוונתו וכל הגשמי מעולם מופשט שיהיה פד

: להקב״ה תענוג להשיג
ה צ ) ר !  להעלות כדי לזה שמחויב יזכיר לאכול ד

 על אבל לאדם מעם יש ע״ז ניצוצות
 עצמיות הוא כי כלל שכר לו מגיס חי! המנות פשיית

ם  שמעלה להקב״ה גדול תענוג יש הנ״ל רק המצוה פ
 כי ית' רצונו ונש'ם חדש דבר שהוא לשרשו החיות

ב״ה הבורא כוונת היה זה
 על ונזבין חכם בבלימות כשאדם גדול כלל ■?ה

 הו בה. כלל מתגאה אינו להיות צריך שכך בוריו
 ריח טיב דבר שאוהו שניבי! בלב תלוי הענוג .בר7

 כוב שה.ס בשכלו מבי! אא״כ חישק שאינו בשכל ותלוי
 שבא המחשבות וכל מבין הלב ובה ליבא בינה וזהו

 חינו לאו ואס חושב ותענוג שכל ט יש אם ג"כ לו
 הבורא וראה אהבת בלבו ירגיל לק חושב
 עובד להיות שזכה בשמחה תמיד ויהי׳ כלל שכחה בלא

 יה תהלל הנשמה כל קו) וזה(תהליס כזה גדול נמלך
 בארציות שמונח שממה ל׳ נשמה החכמה דהיינו בפכל

 שזכה מה הללויה יה תהלל דהיינו תשיבה צריך אז
 שזכה להקב״ה וישבח יתהלל גופא ע״ז לה' להלל

 jr כי בינה מרע סור וזהו יה להלל בכך להתכונן
 הבורא בדביקות א״ע שירגיל כ״א לו בא אינו השמחה

 אתקטרנא קמירא בחד כמ״ש בדעתו מחובר ות לה
 ממעל אלהי הלק וחיותו אי! שהוא לידע יכול ובזה
 לחיותו יסוד שהוא אלא בעלמא חומר שלו מגוף

עצמו ל וירג תאותו למלא ילא הבורא רצו; ניעשות

 יבין אח״כ תאוות מכל ובמל מת הוא שכבר לחשוב בזת
 מחמת יש׳ ברוממותו בו ויתפאר האל רוממות בשכלו

 כל המקיף הפשיט ואחדותו רוממותו בשכלו בין יש
ען העולמות כל האיך בלבו ויחשיב עלמין  מזדעז
 ג״כ לבו יתלהב ואז ככודו מזיו ומתענגים מיינו

 היושר תענוג אחר ימשיך כי בארציות יחשוק לא ואז
 כשמדבר ובפרט תפלה או קדושים מדיבורים גדול
 ואיט הלב מעורר בזה ומלה מלה כל מלא בפה
 דהייז מגופניות א״ט כש־וניא אלא זה להיות יכיל

 בעיני! יקר דבר שום יהא שלא הגוף על השכל שיתגבר
 וישעיה ה׳ על תתענג אז וזה מזה תענוג ירגיש הי

 במתי על והרכבחך דחירות עלמא הוא שצדיק נח.)
. הארציות על מרומם שהוא דייקא ארן

 סג) (חהלים ישבחוניך שפתי מחיים חסדך ב ט
 ישבחוניך ששפתי ה׳ עובדי מאותן להיות שזכיתי

 שהדיבור רע פה פרעה מצרים גלות נק׳ לאו יחם
 הגלות מכל כשיצאו לשון וכבד פה כבד וז״ש בגלות

 מדש שכל . לקדושה מדות הז׳ כל שיהפכו
 קומה אדם נק׳ ואז אומות ע׳ וזה מי׳ כלול ומדה

 שמבץ ללב משכצו שממשיך אור ל׳ וספירה מה של
 ממנו וירא הבורא שאוהב עצמיות עמו ונעשה

 ספירה נק׳ זה ללב מדות הז׳ ך וימש כו׳ בו ומחכאר
 השמים יט) (תהלים וזהו המדות ומאיר שמספר

 ללב שמשפיע שמים נק׳ השכל אל כבוד מספ-ים
 וזה הבורא יראת ישכח שלא בזכרונו להיות ונריך

: לסיפור ם יכ“צ שדברים טעם
ל’ ו כ ?  לב) (דברים הוא אני אני כי כסוק תמיד '

 והצדיק מאין יש הבריאה שכל ויחשוב
 דיבורו או מחשבתו על תמיד וישגיח אי! יייש עושה
 כ״א להיות יכלו לא והדיבורים המחשבות כל שהרי
 על תכף וישגיח כו׳ ויראה מאהבה או מדות מהז׳
 בשברון א״ע ויכניע הזאת המחשבה לו בא מהיכן לבו
 יפסוק ואז לו שיעזור ה׳ אל ויתפלל לבוי״ת נב

 יעמוד לא אבל תכליתו עד מעט מעט הזוהמא
 רק הקלע כף נק׳ זה כי כלל כלל המחשבה באותו
 ילךבחזקה: וא׳ל ממנה שיצא התחבולה כל יראה
 של ואפי׳ לגמרי לשבר יראה וכעס תאוה של מדת
 גדול ממון בהפסד אפי׳ הי־גש בדבר ואפי׳ מצוה

 יעורר ובזה בפה אפי׳ כלל יכעוס לא הנאה או
ם יאמר ואל .הבורא אהבת מלניעלה עליו  מתי אי

 ולא .באלהיו שידבק תכליתו זהו כי לתכלית אבוא
מה בכל המוחרים דברים ׳ אב בטלים דברים ידבר

יאפשר



'Mהיים^
&DT ) i 1

 עושי הלהי איה במחשבפו להדס בח ולעעמים א«!ר1
 מניה פנוי אתר ליה שהרי אני איה ולהיפך ישראל

bin בכלל אינו האדם אבל כה״ה p יחנוש ולא 
 עליו יפיל כך ע״ע וכשיסשכל יש שהוא עצמו
 :ממעל אלוה חלק אין שהוא מחיותו יראה
ר ב  ושרא לעילא חסד איתער בעלמא חסד ב״נ ע

 ברחמי ב״נ אתעער יומא בההוא עליו ׳
 אתעמר יומא ההיא וכל א לעי רחמי תער א לתהא

 אתער הכי דאכזרי עובדא ב"נ עבד ואי ברחמי
 לשיצאה עליה קאים ולבתר ליה וכנים יומא בההוא

:ליה מודדין בה ב״נ דמדר מדה בההזא(יומח) ציה

 הולך כשאדם מייבכינה אבר הוא האדם
ה׳ לכן כשלימות השכינה או בהמימית

 מעוז ה׳ דייקא ה׳ כו) (ההליס אירא ממי וישעי אורי
 היותו שהוא נפשו על כשמבקש פי' דייקא ה׳ חיי
 עלי בקרוב וזה ה׳ ולכבוד לש״ש רק כו.נתו אין
 אני כאין מכני ונו' צרי בשרי את לאכול עיס מר

 ואל בשלימות יהיה שהשכנה רק עצמי כבוד דורש
 כל נכנעין ששמה כלל קערוג יהיה לא השכינה

המקערינים
ח  תענונ יותר לך שתתי' מאוד בזה שתרניל כלל !

 יותר קדושים ודיבורים המצוה ועשיית מעבדות
 הרנילות אחר עוה׳ב לך יהיה וזה התענוגים מכל

 (שה״ש וזה גדול תענוג ברכלה או בתורה הרגיש
 נדיק צב) (פהלים וזי.י המור הר אל לי אלך ד)

כ יכרח כתמר  קשה וניהחילה בהתחדשית יכרר! אח'
הא והרגילות העבע לשבר לו  ואח״כ במי־ירות ו

 בה ונרקשר להירך א״ע ומרגיל הרגילות כששיהה
 יכרח כתמר צדיק וזהו בשמים ל׳ מור ממה נעשה אז

 בכל ויתגדל עליו השכל בהתחדשות יפרח אח״כ
 בראשית וזהו החרניות את ויעלה באויר ויפייח יום

ר רוך כי העבע בגימ׳ אלקיס ברא  ביוחשבה מע:
 וזה אותה ושוכר הכיבע על כשמתגבר חח״כ תחלה

 למדרגה ויבא המבע שישבר בתחצה רצונו היה
• גד^ה

ח  בשכלך לעין הראה כשאתה תדנו גריל כצל ל
 מהדק אהה בודאי אזי תמיד הנוך לשבר ובמוח

 הוא כי מבחוץ אותו מהדק והקב״ה מבפנים חיפו
 נגד תקוייה לו יהיה לא בודאי אזי אותנו מקיך

 : אדם נק׳ חי! ע״י תשגיח פלא ובאם שלי החיות
ה נ ראותה כי-ר באותו באותו'יקים נ״ל תשובה ה

 ־ עצמה מדה באותה כירוש כרק באותו אשה
 בלבי שמבי) מהמת בבינה הוא שתשובה ידוע דוה

 בפרישסו הרע וגודל בה׳ דבוק בהיופ המוב גודל
 המביא גשמיות במחשבות לטח רוצה איט זה מחמת

 לשי־שו• עצמו ממשך הוא אך לחעוא ח״ו אוהו
 השכל לו כשיתגלה מיד מבי! הוא בשכל ובוודאי

 שהורגל מה תמיד ברגילות מעומעם עדיין הלב אלא
 החדס ירגיל ע״כ בלב הוא האברים פעולות שכח

 ארר למשוך בהם נפתה שהלב מהפיתוים הל: לנקות
 ששומע הקדושות השכלות בלבו יכנסו וחח״כ תאות

 שהשכל מ־־ הלב ע״י מפש״ע האברים ויפעלו עז אור
 היזה לבו על שיפגו לפעמים בלבו יש וים מחייב

 רצוניות ש,ה תדע גשמיות שזה לו שנראה מחשכה
ה הבורא  את ולירא לאהוב איך שכל לו ששלח ב'
 לשלות מהקב״ה כשנאצל השכל שבודאי ית' הבירא

 זיכך ולא האדם ללב כשבח אך קדוש שכל היה לו
 להקליפה אותו ממשיך אז הזוהמח מכל א״ע האדם

 אזי המחשבה זאת לו כש־בא כך יעשה אלא ח״ו
 הוא אס היא מדה מאיזה המחשבה א ה ניה יראה

 דב־* איזה לאהוב מחשבה לו שבא אהבה נימדת
 אעשה איך בלבו ויאמר בעיניו יהמה אז מעוה״ז

 לא ולמה הבורא צוה שלא זה דבר ולאהו: זאת
 ג״כ ביי־הה וכן ומצות תורה דהיינו פצוה מה חאהו:
 שציוני האמת יראת אעזיב אני איך בלבו יחשוב
 תשוב זה ומחמת מחציניות ואירא מהבורא לירא

 הבושה מחמס לניובה רעה ממחשבה המחשבה
 השס ואז שובה אותיות ובופה ית' מהבורא שתבוש

 דבר שוס לעצמו לוקח כשאינו השם כשלימות שלם
 f ימ לו ש ש דאמצעיתא פמודא הצדיק נקרא ע״כ

־ מדה שוס לעצמו לוקח ואינו ושמחל
ה נ  מחמת הוא מהשי״ת שכחה לאדם שגורס מה ד

 יש והנה ת רגיל. אצלו ונעשה בברית שכנס
 ע ימ בץ ודע שאינו עד השכחה שגודל כשאדם תמוה

 התעוררת בוודאי אלא תשובה לו יתכן איך לשמהלו
 אלקיך ה׳ ני ע ואח״כ החדס מ! תחילה צייך ,החש

 ח״ע שמשנה ניי הש מתחילת וגו' השגה ת מריש בה
 שנותן בריה כל שכר מקנת הקכ״ה אין בוודאי

 שעה בכל לו ועיזר תמיד עליו והשגחתו רחמגותו
 כפינה פי' אחת בשעה עולמו שקונה ויש דבר ובכל

 אחת בכפם להקב״ה ה״ע שכינה אחת
י  אלהיך ד) (דברים הוא אוכלה הש אלקיך ה' ב

ך החיות פי' כי שבך ההתלהבות אוכלה אש כ:
התיית



ם י ד חי ס ח ״27 ידו
ד ישוב יצוא הוא המיופ ר  לעטד שצרך להסהכל פ

 יעשה עוכדא לעפות וכשעימד מרגוע טת; ואינו ה'
 שמדבר כמו לעצמו א׳ חוש ישאר שלא החושים בכל
 בפכלה צ״ל כן חוש שום מרגיש שאין חבירו ^£ני
 מחישיו א' חוש מרגיש חם אבל גהשי״ה שבח שיתן
 מהלב מפפשמים החושים וכל כלום אינה התפלה ©רי

 מהשפה רח לכו מקירות מדבר שאינו וכשרואה
 החישים כל שיהיו להעמיק למרוח יראה אז ולחוץ

 החושים כל יהיו כשמדבר ועי״כ שם ®קיבצים
 וזה הלש מקירות יהיה כי בדיבור ונכללין מקיבצים

ית׳ לעבודתו התלהבות נק׳ הוא להב אותיות הלב
הלקים דהוא פי׳ ד) (זכרים וגו היוםוידעת

אנך האמת הוא  וידעת רק מחוסר ו
 תאות רגע בכל למעט צריך לכך בך שתלוי היום

קי שהוא עוה״ז  גיכער שחינו נש״ט ונק׳ ס״א ונק׳ כ
 למי ולנצח עוה״ז רק ולהשיג לקיות איך במחשבתו

 האמת פצל כשהוא אבל שלימוהו אצל ואינו שכנגדי
 ה קו כשמכמל קדושה שעי־י נו"! ה,הר רחובות נק׳
 במדכר ( כמ״ש ששו הלהות כח רק מגביר ט וא שלו
 בשמחה יעשה מצוה וכל ה׳ כח נא יגדל ועתה יד)

מבע נעשה והרגל
□ ר ו  שיכה זו בכמחה ירגיל והתכלה המצוה ק

 העולמות כל לייחד רצונו מעושי להיות ׳
 הדיבור עולם הוא דיסר וכל לקונו כהר ולעשית

 עצמה בכני עולם הוא תיבה שכל המחשבה ועילם
: איהם יעורר וזה

)S S 1 D שעה רשע יהיה ולא ימיו כל שומה שיהא 
 חינו העולם כל הגוקיס) לפני החת

 המצוה דביקות ידי ועל בגשמיות אפי' אותיות אצא
 חדש חיות עליו וימשוך בארציות ליפול יכול אינו
 ויראה בו ולדבקה מ״ע רגע בכל ומקיים גיצוה בכל

 אהבה פ׳ באמירת בעצותיו קדשט השי יזהו ואהבה
 יראת פ' באמירת וכן ה׳ ההכת עליו למשוך יכוצ
 אופו מעירר זה כי יח־־־ אל במחשבתו שיכול מה וכל

 אלא רעה באהבה יעמיד ולא וליראה לאהבה לתשופי
 וההסר\קית ב״ה לא״ס אותה להגביה שליח שהוא

 יצרו על תמיד שיתגבר כדי מאוד גדול חסד ג״כ
 ושבירת אמונה חיזוק f שהו ברבר נכשו למסור וצריך
 ד מא לי שקשה אע״פ תכליתו עד רעות ומדות האות
 תמיד וילך באמעתו גדול וההגברות התתזקוה וצריך

 או ניצוח או גאוה או כפם לו וכפיבא בעקשוש
ישלים ולא מעשה בשעת א״ע יעצור התפארות

 ול$־ בנחת ידבר כפס בשעת אלא ח״ו שאותו
 יעשה רק המך נגד להיכך ויעשה רוגז של בדבורים

 ד בעזרו יהיה וה׳ לבמת ילך אז אותו מלמד שהשכל כמי
ל כ ש  פהכלי־ אלא צלול והוא חיים מים נק׳ ה

 המים ישמב אז הגוך וכשיצרך מכוער
 ה״ו אבל הכלי מחמת המים ימנך ולא צלול בכלי

 גו® לצורך שכוונתו ממונך בגוך עובדות כשעושה
 יעשה ע״כ חיים מים שנק' העיבדא ממנך הי־י

 ויהיה כלל בו יהיה לא רוגז ומדת כנ״ל.
 גיליו יגביר רק בעולם אינו כאלו בעיניו נחשב
 עציר ימשך זה ידי על שיוכל מה כל החסד מדת
 שכל פי׳ מיס לו שיהיה לאדם מוב חסד של חומ
 לי יהיה ולא כצי לו משיהיה כלי לו יהיה שלא אך

 ויוכל כלי א״ע לעפות האדם ביד יטלת יש כי מיס
המיס מן לשאוב

ל  בשלימות הש״י עיבד שחינו על בעצבות אדם יפול א
 יחשוב לא וגס אתרים ש־ואה כמו השכל

 טוב יותר כי כלל בשכליות המצוה עשיית בשעת
 השכל בקטטה ה׳ ויטכוד אלהיו עם תמים להיות

 לבו מקירות שצ״ל הטיבדא ויבוטל בשכליות משיחשוב
 פ״צ ללש וכשיבא ללב מייילח לו יבא השכליות רק

 בו בוטר הלב ואז ות עצת טמו נטשה אלא לחשוב
 לשד בייחשבה שחושב מי לחפיקי לחשיב פצאי לו ואין

 שמנה גחוה רק זה ואי! ללב בא השכל אין אז
 בשכל השם מעובדי להיות

ל כ ש ד כ״כ כת בו יש אדם של והדעת ה  ע
 שט שחובר להמקוס האדם את שיטה

 אכילה ירגיש וצא אבר שום מרגיש ואינו יודע שאינו
 להפוך האדם יראה פ"כ לאו או רעב הוא אס

 זאת וכשירגיש פילס בורא שיש לראות הדיעות
א וע״כ אחרי( האבייס כל נוטים יהיה ממילא קי  נ
 הבל דעת לו שיש האדם זהו זכרון ל׳ דכר החדם
 שיפסוק מי לנו אין אט והטעם קלית דעתן נשים

 מהקב״ה השכע ם מקבל הנו רק המקום לבין בינינו
 ובין נס ב ק שמכם אחר דבר יש הנשים אבל עצמו

 אז ח״ו טא שח מי וק קלה דעתם ע״כ המקום
 כה הקל לנד נוטה ופעם כנקבה ג״כ נחו תשש

 תחד בגיקוס כלל הטמדה לו וחין הקדישה לצד ופעם
 השכחה כיצד הנשים ממין הוא גס ע״כ זכרון לו יאין

 בי־ית כהוא דנייחח יומא שהוא כבת לשמור והת־קין
 כ^הוא לקדשו השבה יום את זסר כ) (שמות ב וכת

ע״ט, החטא וטפק! זכור לכלל בא הוא השבת ניקדש
' :ש



7 וחסד חייים^
 1ש& הדעת יכניס שלא החטא מן מאוד לשמור 1?

 : מאוד בזז ליזהר וצריך i'v שכחה לידי ויבא «ז״ו
ל נ י כ ש  מיני ב׳ יש א) (שה״ש נרוצה אחריך מ

 גמול בשביל לה׳ שעובדות א' כהות
 ולכבוד הבורא גדלות להשיג -ת שעובדיה יא׳ זשכר
 להבוי״ת תענוג ולהשיג ורוממותו גדלותו מחמת אותו
 מדרגה משיגים אינם שכר מחמת העובדים והוהן
 אבל אחת במדרגה תמיד עובדים הם אבל גדולה
 הרי ית׳ הבורח וגדלות מאהבת העובדים אותן

 גדלות שישיג בנדי שכליית להם ומשיג מסייעו ^הקב״ה
 שהשיגו מה כי למדרגה ממדרגה הולכים והם זביי״ת
 ביום בעבדו עבודתם להם ימעט אז היום גדלות
 כפלים כפלי לעובדו שצריכים מבינים הם כי אחמול

 שתמיד גמורים תשובות הבעלי והס תמיד עד״ז זק
 מחמת כלל אותו עבדו כלא כמו בעניהם המה

 משח״כ “יות לעובדו ומתאמצי! גדולתו שייבינים
 גמורים צדיקים הס שבעיניהם גמול מחמת העובדים
 גדלות מחמת העובדים והנה א׳ במקום יעימדיס

ק' גמול מחמת העובדים אבל כב״פ נק׳ הבורא  נ
 שחמשיך פי׳ נרוצה אחריך משכנו וז״ש בפנים אחור
 ומחמת שלך אחור בבתי׳ שאני שתדע בעני! אותי

 הביאנו ואז גדולתו משיג להיות תמיד אליך ניולה וה
 אותי ומביא כ! להיות לי מסייעים פי׳ חדריו המלך
 בך ונשמחה נגילה ואז כב"פ להיוח חדריי המלך

 דכר נק׳ הוא אז כנ׳ל מאהבה שעובד עי״ז וגס
 משיס עובד הוא אם אבל חעמג צהשי״ת ימשניע־ס

 וזה הענוג לקבל שרוצה טקבא בבחי׳ הוא שכר
 שנק׳ מאותן להיות י־וצה אני כי׳ מיין ך דוד נזכירה

 אהבת מחמת לעבוד דכר מל׳ היא ינזכירה דכר
 השכר ל׳ הוא יין כ מיין בזה רוצה אני יד׳ גדולתו

 היושר של באהבה אהביך ומישרים המשומר יין מל'
 לעובדך רוצים אנו ומישיר

א ״  מחשבות לאדם בא למה כי וגו׳ אי־־־יך משכ^י ^
 מחמת לו גורס זה כי י־תכלה בשעת זי־ות

 או פרנסה בענין הן נזחשבות חושב הוח שביום
 הללו ואוהיוח אותיות יש ובמחשבה דברים שאר

 אותן באין ע״כ לפורש) עלייה להם להיות רוצים
 שיהי׳ כדי התפלה בשעת היום כל לו כהיה האותיות

 כי׳ אחריך !שנד;ו וז״ש ההכנה אותיות ע״י עלייה להם
 אותי ומבלבלין אחרי מישכין האותיות למה משכינו

 לדבק חשקוח לרם ש־ש מכני נרוצה שאחריך מפני
רונים היום כל של מהמחשבות האותיות וגס ן2

 י6בווד והנה בי מדביקים לכן עלייה להם שיהיה ג״כ
 לאהבה להם שיש גדול תענוג מזה לו יש הקב״ה
 שהביא מי ד׳'מ פלייה הרעות כל ולהתפארות וליראה

 דבד© מאותן לו מביאן אס למלך ומנחה דורון
 ותעמג הנאה כ״כ לו אין ואצי־ותיו בגנזיו המצוין

 שאיצו ממה לו מביאין אס אבל תמידי תענוג הוא כי
 כד) וז״ש(בראשית גדול תענוג לו יש בגנזיו מצוי
 המנחה תפלת שתקן מלמד בשדה לשוח יצחק ויצא
 למעלה להתחבר השדה שיחת לשח ש־נא פי׳

 תפלע שתיקן מלמד וזהו ות בארל שמונחים האותיות
: להקב״ה המנחה

 לשק דע פ״ב) (אבות ממך למעלה מה
 לפני מה ות ולה להתחבר כשתרצה התחברות

 השמים בצבא שהוא מייד ה3״ ■י ו תסתכל אזי הקב׳׳ה
 ואין מה ותהיה הטרא גדנות להבי! ותוכל וצבאם השמש

: ית׳ ל:/־ו
ה  ופריך י) (דברים ליראה כ״א מעמך שואל ה׳ מ

 לגבי אין ותירץ היא זוטרהא מלחא ויראה
 והיא אין נק׳ הוא מה כי פי׳ וטרהא מלתא משה
 ה׳ יראת ענוה עקב כב) (משלי וכתיב ענוה

 היראה היא ענוה בסוך כלומר עטה של בעקביים
 אל בא ולבסוך ענוה אל להגיע בתחלה וצריך

 הקב״ה מעמך שואל אלקיך ה׳ מה וז״ש הירהה
 כ״א ענוה שהוא אין שהוא מה שחהי׳ מעמך שואל

 לנו למה ופריך היראה תתיילד העטה מתחת כי׳ ליראה
 מדת להשיג למרוח ראוי יותר הלא ענוה להשיג לטרוח

 הי׳ שמשה פי׳ משה לגבי אין וסירן קר ע שהיא ראה ה
 אט אבל זוטרתא מלתא אצלו היראה הי׳ אין במדרגת

 כי עטה מדת תחילה להשיג צריך אז אין מדת בני ו שא
 ענוה מדת לו הקדים תא"כ הירהה מדת להשיג א״א

 : היראה למדת בא זה שמחמת
n D אנוש מה פי׳ ח) (ח־לים ת׳כרנו כי אנוש 

 הזכר מדת בו שיהיה כזו גיילה למדרגה שיבא
: זכר ל׳ הזכרנו וזהו בעולמות שישכיע
 רעדה תהי׳ שם גילה במקום ברעדה וגילו

 פ4ונרל הירון עאן אין ולכאורה ל) (ברכות
 גילה יש שם מקום שנק׳ הקב״ה אצל כמקום שהפי׳

 גילה במקום הפירוד עילם שנק׳ העולם בזה כי
ה אצל אבל רעדה שם להיות א״א  יכולין הקב'

 :משפרשין ׳יל^ ריעין הם שם כי באחדות להיות
 הוא כשהקול פי׳ ככי) ןתהלים המים על ה׳

יע׳ ענמיוהו גודל מתמה ה׳ קול רק ׳
י־ר:גל



הסד .יים ^9 מוו
 אז ודיבור הקול אל האור ונהפך במציאות מהבטל
 כל זזה .שבעולש האיכות כל על גדולה זו האהבה

:ההבה הוא במים המיס
 המשהלח שעיר בראש קשור היה זהורות של לשון
 היה זהורית נקראת התורה מא) (יומא וכו׳ י

 נתלבן אס לעוה״ז שנשתלח בשעה לתדם מקשרי[ קשור
 התורה ננחמת ונתלב! ומקיים לשמה הורה שלומד

 שאנו רק הורה שלומד הך וא״ל לו נהכפיו הי־י
 שגגת שהרי מתנפרק אי! לש״ש מעשה שום פושה

- זדון עולה הלמוד
 (ירמיה ניעלי רהקו כי עול בי אבותכס ניצאו

 הבוהיכם מנאו מה יז״ש אבות נק׳ השכל ב)
 רציתם שלא מעלי רהקו כי אין בי שמלובש השכליות

. לי לש:יוע
ת * ח  אמונה לאדם יש אס וגו׳(שה״שח)כי לנו א

 להניק יוכל ועי״ז מעבודתו הענוג לידי בא
 שיעבוד לו ואומר ההעטג שמרגיש מהמה לאחרים

 ירד לפעמים אס וגם התענוג רניש ו המונה מהמת
 נו א ואז להעבודה חייונה לו נשאר הענוג ממדרגת

 וז״ש בעצמו מת בק שהוא כיון להחי־יס לי־ניק יכול
 ושדים ותז בקכינות ירד שהוא כיון קטנה לנו אתות

; לאמריס לה,יק יכול אינו לה אין

p v י־ידים הגבהה ל׳ שנעיילה פי׳ ידים נכיילת 
אלא עני אין עני ר״ת גס אה ויי אהבה ^

 להידים ג מש אז אי! למדרגת כשבא אבל מדעת
 . טיבותא חפני נילא ליה יהבינן אז הנ״ל
ה ו ת  הייאה כי׳ טו) (דברים ידיך את הפהח פ

 בארצך אשר לאביו-ך לענייך לאחיך ואהבה
 אלי זה אז צות הניצ אלו שבא^יות ונד נע לענייך
 המצות כשעשה פי׳ וארוממנהו הבי אלהי ואנוהו
 כח גס ירומם חז תמיד ובדביקות ורחימו בדחילו
 בארציות שמו^ח אבי שנק׳ תתחה החכמה זה אלהוסו

; לשרשו פותו יגביה

ר2 צ  אלפין ג' שיש פי' לד) (שמות לאלפים חסד ו
 אהיה שם של ואלך אלקיס שם של אלך

 הדינין ממהיק חכמה הוא וחלך אדני שם של ואלך
 יוד לעילא יוד תמונתה ואלך הנ״ל שמות ג׳ של

 חסד כולו האלך וזה א כזה באמצעיתא ואו לתתא
 א כזה לתתא דלית באמצע ואו לעילא •זד ח׳ «יש

נק׳ הניקבל כלום מגרמיה ליה דלית פי' גוצית

 צינור מל׳ חסד נוצר וזהו כלום מגרמי׳ ליה דלית דלית
לאלטס החכמה זה ב״ה הויה משם והמשכה

ך ן זו רבה אהבה יש כי וגו׳ חשד מצר לומר טכל ד
 שהמקכל מחמת נק׳ חסד וניצר חסד רב

 לפי■ אורו הקב״ר מצמצס הבהירות לקבל יכול אין
 שיבין כדי וזה צינור צ׳ חסד נוצר זהו המקבל שכל

 ואח״כ לשרשו למעלה א״ע ויגביה גדולתו המקבל
 א״ם עד שכלו לו מחיר שהקב״ה חסד רב משיג
 שלא צדיק נק׳ חכמה א׳ בינה א׳ חכמה א׳ ס לתלת
 בינה א׳ העולמות כניגייות א׳ שהוא מעולם חסת

 קיו» בשביל העולמות חיציניות זהו בה תש במל זה
; תשובה ברא העולם

׳  השור ב) (ב׳׳ק כו׳ והבור השור נזיקין אבות ד
 רושם ועושה ח״ו רע בדבר הסתכלית נק׳
ק' הבורא דביקות בלא שהולך מי והבור במחשבה  נ

 זם וההבער תאוה בעל זה השן זה והמבעה בור
ש הקדושים אבות ד׳ בקדושה יש וכנגדן כעס של חש

 ג׳׳ יש■ ובדיבור במחשבה פי׳ ד׳ שהן שתם שבועות
 ים במחשבה ארבעה שהן שהים שביעות הרי מדות

ם על כעס במחשבה יש לפעמים מחשבות ב׳  מ
 שעברו מימים הרשימה נשאר ולפעמים עכשיו חושב

 שהן ב' הרי כנ״ל ג״כ יש ובדיבור טעם בלח וחושב
;זה לעימת זה כי ד' שה! ׳3 ג״כ הכיומאה וידיעות ד׳

הרבסי לדברים זוכה לשמה בתורה העוסק
ם לשמה בתורה ש־עוסק פ׳ (אבותפ״ו) מ  ננ:

 הקב״ם הנהגת א כ אחר דבר בתורה מסתכל שאינו
 כך וכשעיסק ה׳ מס ישראל והנהגת ישראל עס
 שמזכך זיכוך לשון זוכה הרבה לדברים זוכה אז

 כגון הרבה רדבריס שנראין פי׳ דברים השכליות בזה
 אב׳ל הבורת עבודת בהס שאין וכדומה נזיקי! אבות

 ההוי־ם בכל ישתמש לא אז כנ״ל לשמה כשעוסק
 אברהם בימי במדרש הוא יכן ז המי״ גדלות כ״א

 יעקב כבא עד עדיין מעורך הייולס היה ויצחק
 לגבולם חסד בין שמחבר הדעת כי׳ התיכי! הבריח

ק' ודעת בעולם דעה נק׳ שישראל לם^!ל ימי! בין  נ
 ולכן העולם אה שמנהיגין מנהיג ל׳ מלח (מנהיג)
^ יב״ל ר״ת בלמד והוך בב׳ הרערה ההחצת ה ל  ו

 לישי־חל הקב״ה מצות מדבר סוך ועד מראש פי׳ לב
 הב׳ לההת ומעילח כך אלח כך תטשה בל פי׳ וזה

א נעילא ומתתא בינה הוא ולמד חכמה כוח 5ל מ
שאנו



חטד חייט ו
 הארציוס כל מטלין שאנו להנמה הבינה מנביהין בואנו

: הל: הסהכלוח מחמת לשרשן
ה ת  שהדעה י) (דברים יגו׳ לדעת הראת א

ה׳ ני היום וידעת וזהו לה׳ האלקות את מחבר
 החסד למדת לה' והנבורה הצמצום זה האלקיס •הוא

 התחברות מל' כח) (שמות חוברות כתישת
 ידם שעל וההוד הנצחון ר״ל נידות הב׳ זה

 דעובדא גוכא נקראי' שהם ואהבה יראה לידי לבוא יכול
 להחכמה שלו בהבנה ומסתכל לחכמה דבוק כשאדם
 ג״כ הדיבור מדבר ואח׳׳כ הבינה מחמת זמשעגג
 שבדיבורים השכליות על הסתכלות מחמת בהבנה

 זו נהר החכמה הוח א' נה״ר ח' ש׳ קהי־! נק' וזה
 זכתה וזהו להבינה מאיר שהחכמה ר״ל הבינה
 שבא זכרים מהבינה הולדה שהוא הדיבור זה נבנים
 שלו מחשבה מדבק כשאדם פי׳ החכמה שהוא מדכר
 הולדה שהיא הדיבור זה בניס אז זכה שהיא דהייג

 ואז להחכמה דבוק אינו הוא אם אבל זכה מהבינה
 ואח״כ להבינה ואח״כ לדיבורים עצמו להתעורר ני־יך

 סרה מל׳ שממה ל׳ שמית בור הד זה נק׳ להחכמה
 אהרן הגבהה ר״ל ונשא אהרן ונשא וזה מהניחשבה

 פי׳ נה״ר אי״ר אהק כו׳ ה׳ לפני שמותס לזה הבנה
 אהרן ונשא נהר שנק׳ מהחכמה ומתענג שמאיר
 שנק׳ הדיבור יגביה הבנה מלש!! הגבהה מלשו,

 שמנהיג והחכמה הבנה פי' ה׳ לפני במותם
 שמי את לחבר ר״ל לזכרי; כתיפיו שתי על הכל את

לחכמה המדית
S“ הניצוצות הם כירורין ל׳ פר נ״ם כ״ר 

 לשרשן שיגביה הגבהה ל׳ הו׳. נס
 שלם לחס הרי הפייורין וכבנאכל

 סתם חסד חסד נוצר חשד רב חשד מיני ג׳
 כמו להשפיע תמיד שאויב מי נק׳ חסד רב

 חסד נוצר אירחים הכנסת אחר רן שהיה אאע״ה
י מה ׳ - ,  לאותם לכיס לא היא החסד ייעצר ש\

 ל' חכמה אלן! לחלפים וזה עבודתו ללסיד יפ־וציס
 סתם חסד נק׳ חסד קבלת כל סתס חשד לימיד

 איך וקשה לזו (בי־אשית בארן יעקב
 אלא בארניוה יושב כזה נדיק להיות אכשר

 המדות את בארן שיש מה קיבן אביו מגורי לכך
: אביו של

 כל נגד ת בשכל! עצמו להרגיל אדם כל
 כי בשלימות השי״ת לעבוד יכול וחז הדם י

שמשפיל כביכול הש״י ממדות מדה הוא השכלות

̂  א״ע פמש־ייל אב י0כג מדאגתם לפי א״ע
 היה ג״כ יזחע״ה וכ״כ שמבין כמו עמו לדבר בקענוהו

 ל׳ פעם שמציט וא״ת שפל הי׳ ג״כ ומשרע״ה שפל
 בגאות עצמיות ח׳׳ו חהי׳ שלא מראה אצלם גאות

 מלך ה' בהקב״ה שמצינו כמו לבוש כמו אצלך ותהיה
 המשנה וז״פ בשפלות להרגיל צריך ע״כ לבש גאות

 בל כי' אדם כל בפני רוח שפל והוי פ״ד} (אבות
 לפניו שישכיל וצריך אדם כל שנק׳ השי״ת הוא אדם

 עצמיות עמו ויהיה ית׳ בו להדבק יוכל ואז
א ח  הדברים שימיות על תמיד להשגיח ר זה אדם י

 להקב״ה מעער שבזה שיטין תפל'( כמו
 בינו מחיצה ועישה הקלישש ממנו מכריח ובטלית

 לבוש ולובש ית׳ במחיצתו א״ע ומכנים הקליכוש לבק
 היינו ככל ג״כ יש כו״ר במצות וק חדש שכל

 בשפה הולדה וזהי הבורח ויראת אה:ת עליו שימשיך
 וזה ממעל אלקי חלק ח שה השכל אל א״ע שמחבר

 שכזה שכל כביכול ממנו שנאכל פי׳ הכח אותו שכינה נק'
 Y'n בגשמיות בזה יפ! וכשאדם העולם אש מ^היג הוא
 שמערב בלול ל׳ פי׳ בכל וגלות מצרים גלות זה נק'

 שירחם ית' לכניו מבקשים אנו וע״ז בגשמיות אותה
 ומכח ראשון ן לע: ונחזור לשרשה אותה ויקח עליה

 ויראה אהבה שהוא הולדה ההוא ההתחכרוש
ס שהם חדשים ושכליות  תמיד במוח ורבים פר

 העשיה עולם רלא אינו בכא! רואי! שחט והגשמיות
 במעשה נראין יהיה המצות שכל היה הבורא ורנק
 מיוה כג על להשגיח בהם וחכם זהיר אדם יהיה ע״כ

 דס הו יתגאה אל והנה ה׳ עובד להיות יוכל שבזה
 גמור בקשר נתשיבנו כנר כי ה׳ עיבד שהוא במה
 אאפ״ה כהרי ה׳ לעבוד דרך תביתינו לנו הורו וכבר

 ירהמ המשיך וינחק יבורא לחהוב שכל המשיך
 ומשה ביוצרינו לכהר התכארות ויעקב הבורא
 שמשה יה' לעמדתו הקליפות כל לנצח נצחו! המשיך

 רודיוה מדת המשיר ו־׳הק בהתורה האומות כל נצח
 יש־רל בין השי״ת בי שישי־ה כדי המשכן מקשט והיד

 מלוכה כהר המשיך ודוד יסודיות המשיך ויוסך
 ע״כ הבורא המלך פחת מוכנעין אנו להיות לעולם
;גמול שוס בלי הבירא לעבוד מחויבים אנו

| ך  לשו, הוא כה פי' מו) (בראשית זרעך יהי׳ כ
 ועל כה לימר שייך הנגלה דבר שעל התגלות

 יהיה כה יהיהוז׳ש ל׳ שייך להתגלות בא לא שעדיין
עם כה הנק׳ דאיתגליא טלמא והתייהי שתחבר «"י

טנמא
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kAm ^י«יה ®יין י^י^כ&י jj’a V * ,־16
: אצלך בהשפעה

ממט מסתלקי} החכמה עבירה עובר
 מקבל שהלב הלב עם רק ענשה ואין

 אסור מלך ו) (שה״־- וז״ם בחכמה לא אבל ?}בירה
 בהמוני שיש האותיוס עם מקישר הקב׳׳ה ברהמיס

הי מ  אהבהו מגביה כשאדם בהאוהיות דבוק הוא ^י
 אה ליראה יכול ואז האוהיוה אס ומתה יירהסו

 שע״י המאירה אסכקלריא נק׳ אז כי כב״פ ״ת «ש
ז ״הוא א  אה מחיה אינו אם אבל השי״ה אי* מ

 ריקנים והאוהיוה השי״ה בהם שורה אין האותיוש
 השי״ה שורה שהעניים רהמים המוח שנק' דיה

 מהשי״ש החיוה העצם שאס מסתלק יייים וכ בהתוח
 איזה לו אירע אם אזי תמיד בהאותיות קשורים היו

;הזאה בעת בו שישרה השי״ת של כבודו אין שנ!א

□ ל ו ע  עמו עקוד הרצין כשהיה פי׳ העקודים ב
 שום לשאול שייך ן א העולם לברוא ית׳

 הוא הייצון כי ברצונו כך היה מה וגל למה כעם
 ים’ יכו אנו ואיך אושט בי־א ברצינו כי תיהנו ■מקי;}

 באים אנו כי לנו קודם כהוא מה על טעם לשי»ל
 טעם לשאול שייך ם הנקוד בעילם אבל הרצון ׳אאר

 הטעם ס ולכעמ בכתר הוא הכיעס לכע,(יס הנה כי
 רצין שהוא כיון העקידים בעולם אלא בחכמה הוא

 היה לה טעם היה ואמי טעם שם שייך אין הפשיט
 בחכמה אלא טעם שייך ולא הכרח אלא רצון נק׳

 שראה בכהר אפי׳ טעם שייך הנקודים בעולם <אבל
וד׳ל הרחשין בני!

, ד כ ^ ה דעהו דרכיך בכל ג! (משלי כ״יב הנה ל
 בתאוות יטבע שלא אכילה כשעת אפי

 יסור שלא׳ אלא מהשי״ת ־׳ופסק הוא ובזה הקליפות
 לחכילה מוכרח הוא האדם והנה מהקדושה !יזוז

 זה ומכח האכילה מיזמת עליו י״כש ני דעחו שיהא
 יש והנה המצות ה עש בשעה עליי נחה דעתו יהא

 הוא וסון} הלב היא והאמצע הראש באדם שלישית ג׳
 החתוניס שלישים בב' רק חוטח וכשאדם הרגלים

 יבש נק׳ אז והשכל ־■■דעת שהוא העליי! חלק בלא
 דעה לבו אל כשישיב כלימר בטל בהרי וחד ביבש

 אבל החטא מחוהו לו שבא ההיא הקליפה וביטול
 נגדו ם׳ וצריך בלח לח הוי בהראש גס חטא אס

 יהא שלא צריך ע״כ פעמים ס׳ השכל זיכוך גלומר
לעולמו שאמר קדי חהו מהתדושה « העל^ק ד!שליש

 פג&ו שיסה אלא גה1ט »**5י לא האדש m די
ה שמחבץ מהו ההוא הטוב לשר® מז  •9 <גד מ
מ הללו שמוה ג' של מאומיזה האוסמס <!}׳ אלקיט  וז

 ולבן מהא׳ מקבל הוא שהב׳ מהא׳ פגיו מה^־ שהב'
 לפט ומהבייש מודה הוא שהמקבל ®ניד מ3בבו הוא

 «*י ואיט אליו שמחזיר ניכר הוא ובזה המשפיע
:לעצמו ליטול כיובה

פי״ כב) (שבת בשמאל ומזוזה בימין חטכה
 דר*ק סון! הכהה אצל ®מריס נקמ)ים אנו כי

 שלא כדי אך מהקדושה הקליפוה ח״ ינקו שלא רדי
 אוהנו מקין) ברחמיו הקב״ה לכך ה״ו בט יהאחזו

: נד מכל
ש ״  נק׳ דצלם צדיק כי הוא נלם יש בספרים ם

 צדיין ונק׳ מהחיצוניות מהרע נכרשין כשאנו
® משיגין שאני תענוג הוא דצלם זל׳  יה׳ מעטד

ם שבה] בליל משיגין שאט [וזה מ  דצלם סתימה .
 ההגנגוג אן) מרגישין אנו שאי! עליונה מדרגה הוא

׳ דביקות מחמת
ב י י  לעבוד איך השכל ברחית שמכל ל אדם ח

 לתחא מעילא הוא הבטה הנה כי ה׳
 לא מע הוא שהכטה וראיה לעילא מתתא הוא וראיה

 ב״ה הבורא כי פי׳ כ) (תהלים משמים הבט שנחמר
 בלא מלך ואי, מלך להקרא כדי לכבודו העולם ברא
 הוא זה כי אוהו ולחהבה מכניו לרא ונדי עס

 במחשבה תחילה עלה הראה בסי׳ נמצח עצמיותו
 להיפך להיות ראוי הי' לעילא רתחא הולכים ואנו

 לפניו גלוי שהיה אלא היראה והז״כ החלה אהכה
 יכולין אנו שאין שבט השכל הקטנית וראה יה'

 יראה היה ע״כ אהבה של הגדול החור לסבול
 שעלה אמיתות יראה ואח״כ אהבה ואח״כ תחלה
 וידיים ידיו את שיכל מח) (בראשית פי׳ וזה ברצוני

 לתכום לנו א״א הם בלא אשר ויראה אהבה נק׳
 אצליט חילקה פי' ושיכל בהקב״ה להדבק בשכלנו

 הוא ושכחה נסיין לשון מנשה הבסר מנשה כי
 להיו® הוצרך ע״כ מהשי״ת חותנו המשכת הגשמיות

:אצלנו החלה יראה
ה נ  החכמה והוא השכל הקדמת הוא המשכיל ה

 ורבים פרים שממנו כורת נק' והוא עצמה
 אותיות בכ״ב נברא העולם והנה לאדם שכליות
 יד© על נולדו בצירופים האותיות ובהצטרך! קדישית

 החכמה נק׳ ע״כ דבר כל וחכמת הלב הבנת מהם
קו) (חהלים כמ״ש בתוכו נכלל העולם שכל כל

כולם



3 הכד חיים2 ו
ה משית במכמה כולם מ  להמשיך האדם מריצה ו

 צירופי שהם קדושות מתכנות מהמשכיל עצמו את
 מגושמים הס שלו שמחשבות מחמת חדשים אותיות

 שיפשוש דהיינו בתי! א״ע יכלל ושקר נ3בה מאוד
 וידע לו שיגלה ואחר הגשמות השכליות מעלי•

 הח״כ בנפעל הסעל כח חלא בעולה שאין «יבין
 כשרוצה גרעין כמו חדשים שכליות הש״ת לו יגלה

 שהגרעינין ע״י וזהו גרעיני) ממט ונעשה גדול שיהא
 ע״כ הכועל כח עם ונכלל מעצמיותן נפידין מצמן

Jk בישא מעינא מר זפי מג לא פד) וב"מ ז״ל י־ו 
 אדם כשאין פי' קהתינא וס,ה ד מזרעא אנא לדל
 אכזר ע"כ רעוה מחשבות עליו שולט אז באי; עלל
 והחכמה אין שנק׳ עצמה בחכמה תמיד מחובר סאני

'  אחרים שכליות האדם על כמיפיף יוסך ג"כ ט
!  עלי ממשיך אני כי בישא מעינא ירא אני ין1|

 יד) (שמות הפסיק כי׳ וזה תמיד קדושות גזחשבות
 כי׳ ובקעהו הים על יי־ך את ונטה מטך את רם5<

 יראה הם שלך הידים עם שנך הטיה את ?!תרים
 תוציא ובקעהו ים שנק׳ החכמה הוא הים טל ואהבה

 הכ״ב כי החכמה מהמקור ק־ושות שכלות משם
 שעושה מרוקק נק׳ והחכמה מהמכמה הן אותמת
 ג ומש האדם את שמנהיג כלומר דבר בכל חקוקה

 את שמצרך מצרך נק׳ והשכל לאדם האותיות ש1
 להשיג לנו וא״א כללית מדה הוה שהחכמה .|אותיוה

 בעצמו א״ס אכל בתוכה נכלל דבר ככל זאת צ״א
: כידוע ולהשיג לתפיס לנו א״א

ת א  יראה היא זאת מב) (בראשית וחיו עשו ז
.כנען ארצה בואו ולכו בעירכם את טענו

 ^רא עליו נצביס הנשים ג׳ והנה וירא כתיב כי
 בחי׳ ג׳ יש הנה האהל מנתח לק־אתם וירן

 והם אמונה מהם וא׳ אנשים שנק׳ במוחו באדם
 אין בגרלתו לבו עדיין כשהחדם פי׳ עליו נצבים
 כשהוא אבל הבורא לעבוד שנוטים המוחין מרגיש

 ההם המוחין מרגיש אז לה מל מלשון לבבו את מל
 הכפק מחמת ולהשיגם לקנותם יכול אי! ואעפ״כ

 .המוחין עליו יפלו ואח״כ לשברם יצריך הקליפות
 פלשה א״ע למול שהתחיל אחר אברהם וירא מ״ש

 מלשון לקראתם וירן וירא עליו נצבים אנשים
 מפתחות שיבר כי' האהל מפתח ושבירה התרוצצתות

 לשבר האדם יטל והאיך הקליכות פאות הס ב1•
לגשמיות לו שיש תשוקה שאוהו כן יעשה ומליות01|

 וז״נן מקודם יראה צריך ולזה יטבוד עצמו זה בחשק
 הדבר שבחוך מה לטעון שצריך בעירכם חת כיענו

 ארל® ובואו שבקליפות החשק הוא לבער כנריך
ק :להקב״ה ות האדל ביה מ ובזה כנ

א ד רגליו מבין ומחוקק מיהודה שיט יסור ל  מ
פי*■ מכי) (בראשה מיין עיניס חכלילי וגו׳

 שמור נאמרו אחד בדבור ושמור זכור הנה כי
 3י© שלא האדם את שמשמר יראה נק׳ הוא

 הנה• האדם את שמזכיר חהבה הוא וזכור בגשנזיות
 לכניו־ גלוי היה הו שיעבד אותנו לזכות רוצה ת’ הש

 שאע מחמת לסובלו שא״א אורו לנו תגלה שכהשר
 וז® היראה בתוך האהבה חור הלביש ע״כ מגושמים

 בדיבור וזכור ששמור זזה ש(יה מל׳ מושל היראה שנק׳
 מיהורם שבט יהיר לא וז״ס חרא בכולא נאמרו אחד
 בהתחבר פי׳ מיהודה ניושל שבט שנק׳ הינאה הוא

׳ הדלית ה ליה דלית כ מ  שאיך שידע אחר מג-
 יהורם ני)׳ ה הו עם בנפעל הפועל כת אלא בעולם
 רגליו מבין ומחוקק מ.פניו היראה הסיר לא ומאותו

 הו(^ תי נ ועד בגשמיות הרגילות מבין תחקקנו פי׳
 מאם מתנה כי׳ שילה יבא כי עד להיראה צריך

 מכ^ יותר מעשודתו ת-נטג לו שיהא כלומר השי״ת
 אננר ע״כ תתאה להיראה א״צ אז התענוגים

;כו׳ כינים קהיית מל׳ עמים יקהה

י ״ ^ שינים יש כיהנה כי׳ ונו׳ עינים חכלילי א ו ס ד א  ב
 ינקותו מחמת אח״כ אלא ילדותו מתחילת בו

 מתהלם והם באדם עינים יש וגס בו נגדלין רהאם
 מעיני אם נמו השכלילראות 6.ה ועינים לידתו
 3המאכ שנישנה שינים שננם נקרא ולמה העדה

 הטעם לקרב כדי כתישה ע״י כראשון ממראהו
 שמעלה ננזצא במאכל טעם לנזציא ח״^ שבל״ז להתיך

 הוו#, האדם והנה הטעמים למדרגת המתכל את
 פעילותיו ישתנה p שכלו ולפי השכל הוא מהאם ק יו

 שלו שהשכל בעילות מחשבות חושב שכלו אם והנה
 כל וחושב דם נק׳ ה־כל וג״כ בגשמיות מגישס

 אחר הוככים פעולותיו כל גט אז בעילות מחשבות
 עשייתו גם שכלו כמשתנה שינוים וככל המחשכות

 שמזקינין זמן כל ע״ה זקני וז׳ם עפשוס עליו מוסיף
 שחושב זך הוא שכלו אם חבל עליהן מטירפת דעתן

שמשתנין ושינויו פעולותיו ג״כ אז קדושות מחשבות
מחמת



סך היי□ ח w;ו  r

ס שיניים ונק' גיונ־ס ג״כ שנצו מחמת  זז״ש למי
 יין שנק' התורה מ! עיניס אדמימות עינ־ם חכצילי

 וחתומות גנוזות התורה ככליות כי בענביו המשימר
 והוא שניו תאיר הי־ס חכמת ואז האותיות בתוך

:מחלב שיניס ולבן וזהו צהובות פניס
ב׳ יש הנה כי קמה) (י׳הליס ידך את
 ויש הלב יצון נתינת א' נתינות מייי

 לקבל ידו פישש שהוא הרצון בלא לבד היד גמינת
 כיז) (שעות כתיב מ! להמנייר כשרצה ית' אצלו <ך

 אבל רצון שהוא השמים מן לחם לכס ממשיר הנני
 ולא תקצר ה׳ היי יס.) (במדבר כתיב תאוה בבשר

ס <ק  אנו וע״כ ברצון. ונת לבוש פ״י אלא לנ
 לכל ומשביע ידך הת פותח הש״י מאת מבקשים

:ברצון תהיה שהנתינה רצון חי
( !r i j כי אלהינו ה׳ רוממו נע) (תהליס כתיב 

 והמגביה לעקביים מד א״ע השפיל השי״ת
 כביכול להשי״ת מגביה כאלו הרי להשי״ת הדותיו

ה כ״כ להשכיל יצטרך שלא  ס והכינו השיזוה כל וינ
ם אינם ת  כן המקבל שלכי המקבלים מצד רק ב

ת בה  היא השם אותו בו ומכל בו מתכשט ראור יו
 והכה די לעולמו שתמר שדי וזהו האדס על האור
 מתוד גבוה ח״ע שהגביה מחמת שד״י א״ל בגי׳ משה

 כל שמשדד שדי נקרא ע״כ המערכות כל ^שדד
 הגבהת ולפי .מליו זה שס נפל וע״כ המערכית

 הגבהה ל׳ רוממו וזהו עליז זה שם נפל כך הנזקבל
: וד״ל אלהינו ה׳

א ״  יש אא״כ לדבר שלימה אהבה לאדם שיהא א
ק' ואז לההתנגדות שנאה  שלימה אהבה נ

 נקודות מדות ג׳ כי שירקת שי'ן וזהו ההוא לדבר
 שביז״ם קוין ג׳ וכן שבשי״, קוין נ׳ הס כבשורק
 והשנאה לכלי האהבה הנ״ל בחי׳ שהם ושבה׳׳א

 מן משה של שמו וזה עצמה מהכלי להתנגדות
. משיתיהו המיס

 צריך לחבירו משכלו להשכיע רוצה כשאדם
 כלומר רקיע נק׳ וזה פיסה להפריס

 והשכל להבין יכול הוא כמה בשכלו לשער כצריך
 להו׳ דהיינו קצוות לו׳ ומשם להבינה מחכמה במשן־

 והוא לדיבור ומהקול ו׳ נק׳ א שה הקנה ביבעות'
 אס והיה וזהו לקבל שרוצה התלמוד הצל

;מהופכת שההויה תשמע שמוע
ה ^  הקדמת הוא המשכיל ושכל ומושכל משכיל יש ח

לשכל ומלמד ומשכיע נפתח והוא השכל

 השכל הוא והמושיל פתח נק׳ השכל פתיחת ומקים
 ושח במעל שבא אשר נק' והשכל מהמשכיל שמקבל
 ע משכי ו׳ נק׳ הקול בור בד יש עד״ז וכן הילדה
 נקרא המשכיל פתיחת וקודם הויה וזהו לדיבור

. בהשאי
ה נ  העולם מתנהל ידם שפל עתים כ״ד יש ה

 י והרבדים׳ הזקן החת איני והשי״ש הנשמי
 וז״ם הבורא מעבודת האדם חת משכתים הזמ! שתחת

 אכרצל עת בכל ה׳ את אברכה מב) (תהליס יוד
 הוא ובזה עתים מכ״ד פת בכל ה׳ את המשכה מל'

:השכחה שהם ות הכיבע רעליו מסיר
ה נ  בארס התאה וחכמה עילאה חכמה יש ה

 ופוהק לעילאה תתאה חכמה זיכך וכשאדם
 בו ומשפע ליה מסייע השי״ת אז הצמצומין מעליו

 אשר ן הצמלומ כל דרך אליו ויורד פילאה החכחה
 שיש וזהו הדינין ממותקין ובזה מעציו הנסיק

 וזהו בסון! וי׳ בראש י׳ א־ני עם הויה בהצצירפות
:סגול מונח זרקת

ך ל ר מ מ  אסור' השי׳׳ת ז) (שה״ש ב־הטיס א
 להדס שאין אדם של בהמיחין תמיד י

.וח ה עם הלא בהשי״ת חפיסה
ך ר  וברשעים שלוה וסופן יסורין החלתו הצדיק ל

 החילה היפית פרות פרעה ראה לכן להיפך *
 אמר יוסף אבל הקליפות התגלות הוא כרעה כי

 הצדיק דרך כן כי א״ע יקמוז לרףציס בר יצכרו
 : הרעב פסק טיצריס יעק: כשבא ע״כ
ר מ *  בתוך כלים שמטביצין מכתרומה בקודש ה

 הגוף הוא חומר כי׳ כ) (חגגה כלס
 במחשבות בקודש ות גשמ מחשבות להחליף מיייוצה
 הס כלים יטבול אזי למענה איפס ולתרום קדושות

 אחר למשוך א״ע ירגיל כלומר כלים בתוך האותיות
 מה כי ידיהם על ההנהגיתו ויהיה הקדושה אותיות

 להחותיות יציית הגשמיות להאותיות לציית ראית
 הגשמיות האותיות כמו בהם שירגיל דהיינו הקדושות
 1ימשיכו,אוד כ־ דהן שהורגצ מחמת אותו גמושכין

הקדושות האותיות
 מיטה פנוי אתר לית כה״כ מלא השי״ת הנה

 השי״ש בי! הבדל ואק הבריאה קודם כמו
 אחד עצמיות והב! שהאב כניו הגוף אלא להאדס

 באה השכתה והנה .מחלקים שהגוכניות רק ממש
 א״א והבין הפירוד יזם ושוכח גיאות מחמת להדס

ונחט אמר משה אבל. יאפר מפר ואנכי ואמר זאת
מה
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ו ל ל  יצחק וכן בעולם עדיין אברהם דבר כל, כ
 ומה בכאן אינם שלהם שהגופים אלא וכו׳

 הרוחניוח ע־* נאמר הוא במחשבה עלו ישראל שאמרו
 (שמום כמ״ש אדם בשר נק׳ הגין) אבל אדם שע׳

 להרוחניות; כל הוא והגון» אדם בשר על כא)
ה ג  אומנו •הכריח יז רציג ההר חת הקב״ה כפה ה

 ההכרח מחמת רק שעושה ויש התורה את לקבל
 : לעבודה מוכרח וח לה דווקא רוצה נו] [שא ויש

ה נ  משליש שהאדם מקים כל תדע גדול כלל ה
 לו דש ע״ז שליש הוא להיות להקב״ה

 מקולקל דבר שום יאונה לא בידאי ע״ז גדולה אמינה
 לשמואל הקב״ה ה של מי) א׳ (שמואל כתיב והנה

 אלך איך שמואל וא.מר ישי מבית מלך שימשח
 לו ר1 א לא למה וקשה וגו׳ והי־גוני שאול ישמע

 הקב״ה אלא אלך איך שאמר קודם זאת הקב״ה
 שאמר וכיון דבר משום יירא ולא בו שיבשח אמר

 .קח לו לומר הוצרך לכך אלך איך שמואל
! א ש  הצדיק פי׳ י) (שם הכלים אל נחבא ל ו

 באמת אבל בעיה״ז כאן שאול אלא אינו
 מפני מ״נו דאיתכסייא בעלמא מקישר תמיד הוא

 להקב״ה להתקשר שרוצים אגש־ם פי' לו צריכין שכלים
ידו על כ״א יכולים אינם

ם ו ל ח י  לז) (בראשית אוחז ויספר חלום יוסך [
פי׳ אות נק׳ אלינו השי״ת המשכת הנה

 שהוא ו׳ ע״י דרגין לסוך נמשך מולם של אלופו
 עלייה ות לה כדי והוא תי״ו הוא דרגין ופוך המשכה

 ואנכי יא) (הושע וז״ש בעפר השוכנים לאותם אך
 דרגין סוך רגלים לשון תרגלתי לאפרים תרגלתי
 אלהותו גילוי פ״י והוא זרועותיו על קסם לאפרים

 הצדיק פי׳ חלום יוסף ויחלום וז״ש הצדיק ע״י עלינו
 מגלה לאחיו אותו ויספר אז חולם בסוד מקושר הוא

* אלינו אלהוחו
ה  נעשה כשאדם פי' ח) (שה״ש לאחותיט נעשה מ

 שאין עד לפניו מכניע שהוא לפניו מה כח
 התחברות לו יש אז בנפעל הפועל כח אלא נשאר

:חיבור ל׳ לאחוהינו נעשה וזהו ית׳ עמו
 מצוה השכר כי מצוה על שכר נותן השי״ת איי!

 מחמת הוא השכר אלא ליכא עלמא בהאי
 בסכנה א״ע ומכניס פות הקנ לתוך א״ע שמכניס זה

ק ומה שכר מקבל הוא וכ׳׳ז יעלה לא ח״ו מי

 שלת דירון הוא הניציצוה הגשמיות להשי״ת כמטלה
 בעיני שדומה הקדושה על שמוסיך יוהך ונק׳ למלנא

 : כביכול חדש דבר שנווציא כמו הקב״ה
ד א  לעצג» גדולה ח״ו יקח שלא ליזהר צריך מ

 הקדושה ואך התייס מחי נפשק הוא בזה כי
 בקרת וז״ש לשרשה לעלות יכולה שאינה מפסיק הוא
 וכל הם וירדו יכתיב לבצמו גדולה שנטל קרח ויקח
 מחמס הקדוש החיות עם פי׳ עז) (במדבר להם אפר

 : למטלה לחזור הקדוש החיות יכלה t( הגאוה
□ ש  זין הן לי ם אומר לו) (בראשית דנהבה עירו ו

הקב״ה לפני זה על
D" שכל בלא דהיינו במיצי לפעמים הולך שארם 

 שהשפיל מחמת מיצר אנלו והוא מוח ובלא
 לכלות רוצה הקב״ה שאין מאוד תחהון למקום א״ע

 מדה באותו ישאר שלא מקים לאו־־% קדוש שכל לו
: מקום מאומי א״ט להגביה האדם יראה ע״כ שם

ל ג י  כמה ונאספו וגו׳ הבאר פי מעל האבן אח [
 ואם באר גק׳ השכינה כע) (בי־אשית וגו׳

 התאוה לשכר צריך השכינה עם להתתבר רוצה אדם
 צו היה לא בהיר אור היה אבינו ויעקב אבן שנק׳
 כדי מויח^^לכברה לי שיהיה ומכך מחיצה שום

 שום בלא האעץי^כ׳ח גלל ע״כ בשכינה לחברה
 הגוך תאות לשבר נריך כ״כ מזוכך שאינו ומי .מורח

: מעע מענן
ל  לב שלבו מחמת הוא הגאוה אחר שרודך מי כ

 לב כבד וזהו ע״ה שנק׳ הכשלות לשון פרעה
. פרעה

י  םג) (תהלים ישבתינוך שפתי מחיים חסדך מוב כ
 לשבוד שזכה ע״ז להשי״ת לשבח לאדם ראוי

 :ושנת שפה מל׳ כפתי וז״ש כל כוך שהוא אך אותו
ל  פי׳ הרבה לדברים זיכה לשמה תורה הלומד כ

 דברים לזכך יכיל לשמה תורה שלומד מי
 לימוד צריכין ת״ח של חולין תת ם וזשרז״ל הרבה

: התתברות ל׳ ולימוי להתחברות שצריכין
 ה) וגו׳(איכה בו הלכו שועלים ששמם ליון הר

 שהשי״ת ע״ש הלב נק׳ וציון הר נק׳ המחשבה
 בציון אז ובעל שמם הר שהוא וכשהמחשבה שם מצוין
 כי׳ עוה״ן הוא שועל .בו הלכו שועלים הלב שהוא

 בשיג^ מעשה פא) וכדאיתא(ברכות עוה״ז מחשבות
 תיזפינז במקום מה ואמרו שבים דגים להמית שרצה

עאט״כ מיחסינו במקום כן
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 אלא ברח לא בעולמו הר,ב״ה שברא מה
 ובורא אור יוצר וכתיב פ׳׳ו) (אבות rלכבו׳

 חונך אצל בריאת שייך מה) (ישעה חושך
 שדה ל׳ היא ברא הפי׳ אלא ההעדר דבר היא והלא
 ברא הקב״ה והנה חשכות ל׳ וחושך פנוי מקום בור
 צכו! שהוא ד׳ ורוח רוחות מג׳ סתום העולם את

 לנו והורה יסתום לסתום שיוכל מי שכל ואמר פתוח
 וזהו ברע או בעוב לבחור האדם ביד בחירה שיש
 וממון צפון מל׳ הוא שצפון פתוח דוקא צפון שצד

 .מהשי״ת וממין צפין הוא יצה״ר אחר כשהולך
 האותיות ברא והשי״ת ממנו מוצפן הוא והשי״ת
 סמיס ג״כ שהוא ב׳ אות דהיינו העולם בתמונת

 מכך שי וההמשכה הד׳ רוח ופתוח רוחות ויג׳
 הב' של הד׳ הקו הוא הבורא אדנות עליו שממשיך

 מ״ם בספרים וז״ש ב׳ מאות סתומה מ״ם ונעשה
 צמציס נק׳ מהב׳ א׳ קו והנה .מלכות הוא סתומה

 יהקו אהבה חסד נק׳ מהב׳ השני והקו יראה הוא
 בחינות והג׳ תפארת נק׳ מהחסר צמצים הוא הג׳
 מהב׳ הפתוח הצד והוא אדם בבחי׳ נותנים אלו
 דהיינו המוב צד הבורא מלכות עליו למשוך או

 צד אחר ח״ו לילך או בינה ב׳ וזהו בורא שיש להבין
 אלהיס ונעשה לעצמו מדות הג׳ נימל הוא ובזה הרע

 שברא מה כל וז״ש מהשי״ת צפון שהוא אחרים
 שהאדם כבודי הוא זה כי לכבודו אלא כו' הקב״ה

 : חישך ובורא פי׳ ג״כ וזהי עצמו במוב בוחר
 אותיות פי׳ ג) (חשלי בה למחזיקים הוא חיים

 צדיק העולם לכל חיות מתנים והם צ׳ ע׳ עץ י
 מי׳ כלול שכ״א מדרגות ז' הם וע׳ הקב״ה הוא

 בו משפיע אז להקב״ה מדות הז׳ מחשר וכשאדם
: השפע

□ א  ב) (ירמיה בורית לך ותרבו בנסר חכבסו י
 את עובד אינו אדם אם אלא לך לשון מהו

 הרי פרס לקבל ע״מ רק גדלותו מחמת הבורא
 : לפני עונך נכתם .
ה ל פ  שיחו ישפוך ה׳ ולכני יעשוך כי לעני ת

 יכול האדם יותר הנה קב) (תהלים
 בשביל רק המלך אל כשבא מהרה המלך חל להתקרב

 ויכול לדחותו דיליה פמלא יכולים אין אז כבודו
 עצמו. צרכי בשביל רק המלך אל כשבא משא״כ לדבר

 כי המלך אל להתחבר כשרוצה פי׳ לעני הפלה וזהו
 ללבן העעופים ל׳ יעסוץ! עצמו צרכי יעעוך ׳«טעון»

. לבד ה׳ לפני שיחו ישפוך ה׳ לפני וז״ש

 ולמה תעמג בשבת שינה ד״ת שב״ת איתא
 שבת בספיים איתא כי דוקא שינה

 צדיקים• סא) בגמ׳(ברכות איתא כי ב״ת שי׳׳ן חותיות
 וזה זה בינינים שופטן יצה״ר ורשעים שופע! יצ״ש

 איניתי אלא שופכי! נ׳ ביצה״ר שייך איך וקשה שיפע!
 נעשה קצת א״ע לזכך כשמתחיל שופע עליו נעשה

 ש״וכעיע ה״שיבה בספרים וז״ש שופע עליו היצה״ר גם
 מתפללים יאנו דינין ככ״ה והם שכ״ה ר״ת כ״בראכונה

 הר במעמד כבראשינה השופעים ב׳ שופעינו השיבה
 ג׳ית עתה שיהי׳ מהן זוהמתן ופסקה בנזדככה סיני
 הרי ה' הזדככות(ועם ע״י דינין הש״ך שיתמתקו כך

 א׳י ומצד חסד א' שמצד בינוני נקרא והצדיק שכ״ה)
^ עם היצרים שב׳ צדיק בחי׳ הוא ושי״ן רשע  הצדי
 נק׳ ובת שבשי״ן קוי! הג׳ וזה בחי׳ ג' הוא עצמו

 להתקשר צריך ע״כ ת ב' שי״ן שבת שכתבו וזהו העובדות
 השי״ר! הוא והצדיק ״! ש שנק׳ הצדיק עם העובדות

 ההודאות כי שבהוד נצח עד שמגיע בסכרים וז״ש
 כ״א להתקשר א״א כי להתקשרות צריכין וניצוח
 והרכבתיך וזהו לו ומודה א״ע שמנצח והודאה בניצוח

 עד חוהך עהרכבתי נח) (ישעיה ארן במחי על
 והנה .הנ״ל נו״ה דהיינו הארציות שמגביה המדרגה

 כל מקושר להיות וצריך בשרשו ליתקשר צריך בשבת
 סעד ל׳׳ לסעודה צריך שנחלש מחמת אך היום

 ובזה לשינה צריך וגם עובדא היא עצייה והסעודה
 ובר'א הזק מוח לו ששולח השי״ת אצל המוח מחליך

 : תענוג בשבת המוח שההשהנות נמצא
D l D V אצהיך בכך מלוכה וצניך ה׳ ביד תפארת 

 שמעערת עערת נק׳ היראה סב) (ישעיה
 ראה מ ה׳ עובד מתחילה אדם כי פי׳ הבעלים את

 שיתאום ותאותו רצונו מכריח היראה זה ומחמת
 אלהיך בכך מליכה צנוך שיהיה יזכה ואח״כ להקב״ה

 בכך וז״ש נגדיות שום בלי עצמו ברצון עיבד שיהא
 רואין אנו וג״כ נגדיות ל׳ הוא פשועה כך כי אלהיך

: היה איך הש״י רצון י
א ״  ב׳ ס) (חולין א׳ בכתר שישמשו מלכים לב׳ א

 ותאוה עוה״ז תאות התאות הס המלכים
 או מהם אחד רק כו׳ לשניהם וא״א הבורא לעבודת

 הבורא לעבוד רק הכל אחד ושמו אחד ה׳ יהיה
 נ«' יד) וגו׳(זכריה הוא ה׳ כי יודע ההוא ביום וזהו

 הוא מה וזהו התחברות ל׳ ודע להויס אלהים ינזבר
ע כי בנו שם ומה  כשתרצה פי׳ ל) (משלי תי

<'£ תהי׳ אזי מה נק׳ שהוח השי״ת עם להסתבר
כ 4



s sוחסד חיים
פז ג״ה ר ו^ז א  : הגוי״ת הפחי

ה3 ט p וגו׳(תהלים נער יזכה ־ p( 'איזה ע״י פי 
 לשמור המצות מן המכיער יזנה אופן

: ואין מה מדת בו שיהיה ע״י כדבריך
ר מ ו  האדם פי׳ כה) (משלי ריעך ,מבית רגליך ה

 להוציא צריך ולכן להקב״ה בית ה!א י
 אס נח) (ישעיה וזה הבית מן היצה״ר שהוא המרג׳ל

 עולס עולמות ג' י הנה כי .רגליך משבת השיב
 בשבת והנה הדיבור ועולס המחשבה ועולם המעשה

היצו! כדי ות1 עול רג׳ למעלה לעלות צריך  נהדבק'
 ממצוא .המעשה עולם זו דרכיך ממשות כבדשו וז״ש

 שממציא ע״ש כן ונק׳ המחשבה עולם זו חפציך
 וני־יך בור הד עולם זו דבר ודבר החפצים כל לאדם

 בא״ש ילדבק הנ״ל עולמות מהג« למעלה א״ע להגביה
 קצר יש וח״ו לממה 'יורי־ מ״מ ובחול היום כל ה ב׳

 הגשמיות המעשיות להיביה וכד כנע היא כירוד
 היא באניות הים יורדו קז) (תהלים וז״ש להשי״ת

 במים מלאכה עושי ונד בנע כאניות שהוא עוה״ז
 לשי־שם ות ה-עש שיגביהו ה' מעשי ראו המה ם לב
 מי הוח הגשמיות המעשה להגביה כול ש הוא מי אך

 שא״ל לשרשו לחזור תמיד וחשקות השתוקקות לו שיש
 כי להקב״ה השתוקקות לו נשאר בגשמיות בעוסק

 ישהיקו כי וישמחו וז״ש למכיה הוא גם ישאר זה בלא
 השתוקקית גודל מחמת השתוקקית מלשון שתוקו פי׳

 יסל פי' חכצם מחוז אל וינחם אז לו שיש דיבורים
 לו שאין מי אבל לשרשם ות הגשמ את ולהגביה לתזור

 וז״ס בארציות ליפול הוא גס יכול ת״ו אז הנמיקקות
 סכנה מצוה בו ואין סכנה עגולים שעשאן תפילי!

 להתחבר יכול שלא מצוה בו ואין למשה ח״ו ישאר שלא
 בארן יעקב וישב כתוב והנה לשרשן. הגשמיות עמו

 לאביו הגשמיות ולאסוןה לאיור כדי בארציות שישב
. שבשמים

 שמומה פו) (משלי עצם תדש! ביובה
 אל עצמו לקבן שרוצה מי קיבון לשון

 אליו מגיע ואז להש״י עצמיותו את ידשן הטוב
 נשמור כי לנו תהיה וצדקה ו) (דברים וז״ש השפע
 צדיק ונק' זאת נק׳ מלכות מדת פי׳ וגו׳ לעשות
 ולאחר שלימה בקומה המדה זאת לבכות עלינו ומוטל
 אימתי לנו תהיה וצדקה אימתי וז״ש צדקה הבני!

 וגו׳ לעשות נשמור כי בתוכינו הזאת המדה ישפיע
 המדה ויבנה התורה ברי ז כל את מקיימין כשחט

: ג*כ בתוכינו יושפע הזאת

ת ד  דיבורימי תוך אל בהתגלות לבוא א״א הכת" מ
שו אך אין <ק' הכשר מדת כי ואותיות  בניי

 אחר רק תפיטה לנו אי! שם וגס שבכתר מלכת למדה
ק' והחכמה החכמה לראש שבכתר ממל' שיומשך  נ
 לראש שבחכמה ממל' נמשך ומשם ומחוקק משכיל
 וא? קצות לו׳ שבבינה מלכות ע״י ומבינה הבינה

 הדיבור להגביה וצריך לדיבור ומהו״ק הפיסה לנו יש
 להדיבור אותיות שיאלת החכמה כי לחכמה לשיישו

 היינו זו סב) זו(תהלים שתים אלהים דיבר וז״..,אחת
 וענו ש אז שבחכמה מדות לז׳ קצוות הו׳ כשניחובר

 זה רז גילה מי פח) (שבת וזהו שמיעה לדי בא
 מריש פי׳ רז מגלה והבינה בינה מדה היא מי לבני

 נמשך ומשם לבינה שנמשך מלכות מדת מ״י דרגי!
 הוא מאז! א׳ ה׳א׳ז׳ן את לשבר רז״ל וז״ש לדיבור

 הרי בינה שהוא לרצון מלכית ע׳׳י שנמשך חכמה א׳
 נגד זה בענין נק׳ שהבינה נמצא א׳ז׳ן אותיות
ה וקבלה ש החכמה  שפותח מ כמו כמח נק׳ הינ/

 שמיעה נק׳ וע״כ לו שיאמרו דבר לשנווע אזניו
 מקבלת הבינה כן הדבר לתוכו שמקבן קיבין מלשין
 ניתן נמצא באחר שרואה מי ראיה בחי׳ אבל נה נותכ

:■״ו ע ומשפ בהראיה לו
ח נ ה  שיבא קודם ו

ה נ ה צי־יך לדיבור השכל אל ל
ולהשכיל להשפיע המשכיע תוך שנתלבש

דרך שיעבור השפע את דרך לעבור צריך הדיבור
ודרך תחתונות מדריגות לעילא מתתח הנודריגות

לדיבור נ;יגיע עד הו״ק ויבין להבנה שייא עד
לתפוס שיכול מי יש והנה הרב מפי ששומע השכל

שהיה כמו תיכף הדבר של והדיבורים בדיבורים
די־ך לעבור וא״נ בהרצו, לעבור צריכין ו י־ הרב
ישראל יז״ש המדריגות עד מדריגות י׳ דרך

נעשה פי׳ ונשמע נעשה שלו הי־יבור אל שהגיע
והשנייעה הדיסר הוא הרג שאוהב ת1מח: ד״מ

מחמת ההבנר הוא מתגבר זה מכת להתלמיד
גדלות עצמיות שתפסו להתגלות כדי האויבים על

בהרצון שהיה כמו הבורח וכדי השכל להתלמיד
ית׳ במציאות ונתבטל מנצת וע״כ זב״ז להתכאר

לימשך יכולין היו וחח״כ שיתן כדי לזה א״ע
השמיעה שהיא להבנה וע״כ להרב הודי׳ התלמיד

ונקשרו שדבקו מחמת עמו בהתקשרות בת
(שה״ש וז״ש באין תחיצה ההתקשרות ומגלה

היעצי בעצי כתפוח ב) אי והנה בגילוי להתלמיד
כ!



וחס: חי־י־כ
 התלמיד שיק^^ פשר1י מר5כ זה וגו׳ דודי <ן

בעצמו הרב ואור שכל (שם) ובגמ׳ הקב״ה על
בהבנה הרב מודד ע״כ ישראל על שקאי דרשו

 כמה האור הבהירות שלו כי כו׳ הזה התפוח עה
 השיעור ואותו לקבל יכול נתגלה סיני הר במעמד

 ריאה כנפי ה׳ לתוך מוריד בלי גמור בגילוי הרצון
 בדיבור ומלביש קול שהוא וכשראו מחיצה הכסק שום

 ונעשה דרגין סוך שהוא והנחמד הבהיר כשודו
 דרגין ראש התלמיד אצל ההיא הראיה מכח נעשו

חיות רותחיל שמזה וזהו יתברך עמו עצנויות
ך צר והתלמיד .התלמיד ת״ח של ן ע עיביער.
אלו דרך לעבור ג״כ בדבר נמבע שלהס שהעין

לעילא מתתא המדריגות צריכין היו ולא שמסתכלי!
וינצח לרב ויודה שיתקשר המדריגות דרך לעבור
(יתפאר לזה עצמו את לתכליא שיבא עד הנ״ל
אז להרב ויאהוב בהרב שאדם כמו אלא הפרי

הרב שכל לקבל יכול נתבמל חימום מחנות
שלו ובחכמה בהבנה דבר אותו נגד במציאות

תלמיד ייש הרב של השכל ישראל נתבמלו כך
לעבור זה לכל לו שא״צ הבהירות ומנוד; במציאות

שיבא הנ״ל ר־ריגות דרך איזה לעשות ממהרים היי
שחיכך חלא הרב לשכל להם שיזדמן מה פובדא

ע״נ מהי־ב דיבורים ששומע וזה נעשה אמרי ז
השכל בשכלו לספים יכול נמצא עובדא היה גיכא

בהרב שהי׳ העצם הבהיר הפרי היה סיני שבמעמד
אור ונק׳ המדידה קודם הוא פרי כי לעלין קודם
א״ע ומקשר אי! ונק׳ צח הם ועלי, והכליה גמר

ונתבמל זו במדריגה שפע מקי־לין העולנוות
ההוא האור נגד במציאות ישראל יז״ש הפרי מ!

ישראל היו זה דרך ועל י״ם ז!מא ישראל סכא
מזוככי; סיני הר עמד מ המחשבה תחילת הוא

צריכי היו שלא י מ הנואציל של ברצונו סעלה
מתתא המדות נע^יל במחשבה מעשה סוך

 אור השיגו אלא לעי^ ויתקשר שישיג ומי תחלה
 ונתדבקו עצמיותו וי״ז י״ס נק׳ זו במדריגה

 ונהבגילו האין במדריגת שהוא השכל הקמנות הוא
 הקדימו ולק במציאוח הוא ישראל ואותיות הו״ק

 לנשמע נעשה ויתקשר שיתחבר ראש לי
תכלית היה בזה ■בהיאש

 רק הוא בהו״ק וההשתלשלות הוא ברוך הש״י כוונת
 ויחשוק בנין לגמר ויבוא מדותיו אדם שיבנה כרי

משרה שהקב״ה מחמת באביו שיש הבהיר לשכל

 כוונת תכלית מבי; הוא ועי״ז הדעת בהירות עליו
 לשון הוא דעס כי סבא ישראל הוא והדפה אשיו

 אחדות בתכלית הוא ה^ב עם הבן כי התחברות
:בזה ועיין גמור והתקשרות והתחברות ופשוע גמור

 ולהבין האזן את לשבר משל אלא אינו
 אחזה ומבשרי ישי) (איוב כמ״ש התכלית '

אלוה
ר ט א י  לבעבור כי תיראו אל העם אל משה '

 אמרו הנה כ) (שמות וגו׳ אתכם נסות
 ואהרן לעצמו מחיצה משה יתרו) פ׳ (יוכילתא חז״ל

 במדריגה מהן למשיה לעצמן וישרחל לעצמו צה מח
 מיראת נמות פן וגו׳ ונשמעה עמנו אתה דבר וכתיב
 רצק אין כי תיראו אל להם משה ואמר ית׳ גדולתו

 השי״ת כוונת רק היראה מדת רק בכם שיהא הש״י
 והאלהיס וז״ש .להקב״ה האהבה את יגדל שהיראה

 האהבה מדת מנביה האלהים מדת אברהם את ניסה
הגבהה לשון ניסה

ר ב ד י  בני אל ויצום אהרן ואל משה אל ה׳ ל
 נאמר שלא וקשה ג) וגו׳(שמות ישראל

 - לפרעה רק ישראל בני אל דיבר מה זה בפסוק
 מצרים בגלות היה ישראל של הדעת מדת כי אלא
 והיה הקליפה התגלות הוא וכרעה כרעה יד תחת
 שלהם הדעת יעו שלא מפסיק מחיצה כמו להם
 עולרות חידוש להיות הוצרך וע״כ השי״ת לידע

 של עורף לשבר ואהרן משה ע״י גיסים להראות
 באלהי וכיחש שאמנ הקליפה מערכת ולשדד כרפה
 שלהם הדעת ובין ישראל בין מחיצה היה ובזה ישראל

 דבוק שהיה משה ע״י הגאולה להיות הוצרך ע״כ
 נחנה ע״כ .הדעת מדת שהיה בהקב״ה ומקישי*
 היא מצוה שכל נוצות התרי״י כל ידו על התרה

 המאירה אספקלריא נק׳ ומשה בהקב״ה התחברות
 נביא אין ב) (מגילה אחז״ל נביאים בשאר אבל

 דברי שחרי שאמרו רק מעתה דבר לחדש רשאי
עתידות

 הלא וקשה ג) (משלי וגו׳ ארץ יסד בחכמה ף,׳
 ראוי והיה התטגה ממדת עליון יותר החכמה

 ממרת עליונה במדריגה שהוא השמיט בה להברחות
 אלא מלכות. הוא והארץ ת״ת הוא שמים הארץ

 מהחכמה תחתונה מדריגה שהתבונה מחמת אדרבה
 רק הארז ליסוד א״ע להשפיל יכולה היתה לא

. ברתא יסד אכא וזהו החכיוה
אז{



e sוחסד ח^ים
ל ז  (משלי שניהם גס עשה ה׳ רואה ועין שומעה א
 שמהם שבאדם אברים שני הם ואזן עין כ) י

 ע וסיג בעין ש־וחה מה כי האדם של הנהגה נישחלת
 בה׳ שדבוק ואדם לעשות מה להתבונ! מתחיל עי״ז באזן

 ואין שכלו בעין רק אזן בלא ושומע עין בלא רואה
 וז״ש חצלו מפלים רק אצלו עיקר הגשמי ואזן העין

: עיקר שח־נם גם
ץ’ב נ  שלא ועקה חיה פב> ארז״ל(קידושין פרנסה <

 בנער שלא מתפי־נשין לשמשני אלא נבראו
י  אלא ונו׳ דין אינו קוני את לשמש שנבראתי ^

 הגה .כרנסתי את וקפחתי מעשי אח שהריעותי
 לא לזה לבו לפנות השובה לעשות רוצה גשאדס

 כ• זה מחמת ממלהכה שיבימל בשביל כלל ינאג
 מחייב השכל וגם הצטרכותו הש״י לו יזמין בודא־

 יכול הלא אלו שובו ית׳ הבורא צוה איך שאל״כ זה
 יהיה לא והאיך תשובה בלא ברעב שימות להיות
 הלא הכל את שמחיה החיים חי ועל ע״ז בטחון לאדם
 להתחיל ירא לא עושה שאדם המעשיות בכל נראה

 הבורא ברחמי מובטח חי חי אלא ימות פן המעשה
 אפוס גנבי סג) (ברכות ארז״ל מזו וגדולה יח׳

 לעבירה כשהולך אפילו הרי קרי רח.!נא מחתרתא
 לשוב כשרוצה ועאכו״כ בהשי״ת מובטח הוא ג״כ

 לשון הוא בטחון בהשי״ת יבטח ע"כ ת להשי
. התחברות

ו ל א ן ^  ב) תחבקני(שה״ש וימינו לראשי תחת ^
 תשמיש בשעת א״ע לקדש האדם צריך

 בא החלק שזה אברים זירוז להולד שיגרום כדי
 בפועל אותו שישמור והשכל להמוח א״א כי מהאב

 וזהו איברים זירוז ניכח בא בפועל השמירה רק
: הגוך זה שמאלו

 משוט ויאמר הבא מאי! השטן אל ה׳
 בעצמה הקושיא הלא א) (איוב וגו׳ בארן

 הבורא לעבוד שלא לאחד להסית השטן יבא מאין
 ש^א מדבר ולהפנות זאת להכחיש בריה יוכל לא אשר

 ות ח שום יש ולא מאוד והנורא הגדול השי״ת לעבוד
 בארץ שמשוט משום אלא ממנו רק דבר לשום

 שיהיה המיד ומההכל בארציות משוט הוא שהאדם
 מדת אבל הגוך מדת לכטל רוצה ואינו שלם הגון!

 כל יתבכילו במיתתו כי להאמת תמיד נוטה הוא הצדיק
 שוא הוא כי אין פועלי כל ויחכרדו הגשמיות מדות
 הנון! מדות תמיד מקטי! ע"כ דשקרח עלמא ושקר

מה וכל הבורא רנון לגשות כדי בע"כ ומקבר

 מימיי מוכנע הוא הבורא גדלוה בעצמו שמרגיש
 השובה בעל יום בכל הוא ועי״כ המדות ונשברים

 בעה״ב ולא בעוה״ז לא מטחה להם אין צדיקים וזהו
 בעוה״ב כן למדרגה ממדרגה הולך שצעוה״ז שכשם

 חושש ואינו צדיק שהוא בעיניי כשנדמה משא״כ
 יתפרדו הנוך וע׳מיות לעצרו רק יה׳ הבורא לעביד

ג ממש בו אין הנשבר כתרס ומבוטל בטל והוא ויובטלו

ת ב צ  נהורין ש״ע יש והנה משכיע בחי׳ הוא ?
 אז לשרשם רדות הז׳ מקשר כשאדם והנה

 של שהשי״ן בכת וזהו דרגין סון! עד השי״ת מאיר
 קוין הג׳ שבת של ובב׳ פונים קווין ג׳ יש שבת
 הוא ות׳ למטה נוטים הקוין שבת של ובת׳ להצד
 למעלה מדותיו מגביה כשאדם וזה דרגין פוך

 ואנפהא וז"פ דרגין פון! עד מדותיו מנהיר הקב״ה
 ובזה התכמה מדת הוא דכיא אוירא יש והנה נהורין

 את שמעלה י׳ל׳י׳ שם וזהו הנילצות עולם הוא
 ופי׳ ישב למביל ה׳ פסוק של ר״ת והוא הניצוצית

 נבלל שהיה בה׳ ל המאצ ששיער מחמת ישב למבול ה׳
 ביי^ כי (ברכות וז״ש הישיבה עולם ברא וע"כ

 עולט שצייר צייר אלא צ!ר א״ת עולמים צור ה׳
 אין נע) רז״ל(כתובות אמרו והנה בחכמתו הגשמי

 בבתי׳ להיות השי״ת שהשפיל מה פי׳ ליופי אלא אשה
 אלא; אשה אין (שם) ארז״ל וגס ליופי הוא מקבל
 שהשי״ת פי׳ צבאות ה׳ צבאות אלהיט וכתיב לבנים
 ומה רצוניות רבים לשון צבאות רבים רצוניות היוה

 צבאות אלהים נקרא הבורא רצון החת חיצוניות שכופים
 אלא אשה אין וז״פ להקב״ה כתר נותנים ׳ובזה

 השכליות ע״י העולם מתנהג הצדיק ע״י כי לתכשיט
 ומשום רוכב. נקרא והצדיק עליהם שמשפיע והשפע

 דבר על בנו שהרכיב לאב משל אמרו הבעש״ט
 הוא שהאחר נראה ול:בן ולהנהיגו לנשאו שצריך
 המנהיג וגם הרוכב עצמו שהוא ובאמת מנהיגו
 עולמות מנהיג להיות לצדיק שנשלח השכליות נמגא
 וזהו הקב״ה של חמדה פי׳ כלה תכשיטי נקרא הוא
 א״ע השי״ת השפיל לכך לתכשיט אלא אכה אין

 נד) (תהלים וז״ש לתכשיט כדי מקבל בבתי׳ להיות
 הוא כבוד במעשיו ה׳ ישמח לעונם ה׳ כבוד יהי

 העולם בזה א״ע השי״ת הלכיש מה מפני לבוש לשון
 הקישוטים ידי על כמעשיו שישמח הגשמי

:והתכשיפין
ס ו ר פ האב שמראה כמו פי׳ שלומך סוכת עלינו ו

להכ;
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 שיש אהבתו כ מראהו וא־נו אהבתו ל^יק
 מחמת א)י אהבהו כל לו •ראה שאס בלבו

a ע״כ רעה לתרבות ח״ו הבן שיצא אפשר היה 
 השי׳ה מאת שיאלין אע וכן בלבו אהבתו מצמצם
 וזהו בלבו האהבה וצמצום כרוסה פליגו ••״־יזה

 שלומך שלך ההסתכלות הוא סוכת עליט שיצמנה
: חגך השלימות

א ר ס י  קרא המים ולמקוה ארל ליבשה אלהים ל
 להיכך כתוב בספרים א) (בראשית ימים ׳

 ויקרא ואת״כ ימים קרא המיס למקוה שמתחילה
 ומיס אש יסודות ג׳ יש הנה כי חרץ ליבשה אלהיס

 לו אין עפר שעצם העפר את מניעים והס ורוח
 ארן יסד בחכמה ה׳ ג) (משלי כתיב והנה מנועה

 לכי אלא איפכא להיות י־חוי היה לכאורה *גו׳
 עליונה יותר הוא מארציות להקב״ה שיש והתענוג

 לשרשה א״ע יגביה החתונה שמדריגה יותא פהוא
 מעשה סזך וזהו כ״כ רבותא שאין שמים ןשא״כ

 בא מארציות שהיה התענוג הוך כי החלה שמחשבה
 המשיך אחרית מראשית מגיד גזהי תחלה .:מחשבה
ך הוא האחדות החכמה מרחשית  זז״ש המענה ס

 שמלכות מלכות כתר איהו עילאה כתני בתיקונים
 מהעבדים נוקבל שנולכות תחתונה מדריגה הוא

 אז נח) (ישעיה זהו כהר הוא לשורשו וכשמחבר
 חכמה להא׳ ז' מדריגה כשהחבר ה׳ על תתענג

ה להשי״ת הענוג יהיה  הנויד דרכו השי״ת .והנ
 שאינו אלהיס נקרא ולפעמים ולהשפיע להטיב
 שהארציות כדי והכפע ןה0הח ונפציר כ"כ משכיט

 ליבשה אלהיס ויקרא וז״פ לשרשה ויתחברו ירוצו
 להיו̂ר יבשה שנקרא לבתי׳ הזמין הרבים כי' אדן

 ארץ זימון לשון הוא ויקרא לשרשה מריצה הנו־ד
 הוא ארן גם לשרשה תמיד שמריצה רן לשון הוא
א והכרח רגו.יית לשון ה מ  מריצה תמיד שתהיה '

 שהקב״ה ימים קרא המיס ולמקוה מחמת לשרשה
 מיס קרא זה ומחמת ומצמצה המיס נוגש הוא

 שהיא מחמת לשרשו תמיד ימנו שבנו שה;יס כזמין
 מהתא שהולרין אנו אב; השי"ה מהשפעת יבישה
 שאנו ימים קרא רמים למקיה להיק הוא לעילא
 שקרא מחמת למפלה לרגביה שבט המיס כיבשין
 ע"כ השפעתי צמצם שהקב״ה ארן ליבשה אלהיס

. יבישה שהיא מחמת תמיד מייצה היא
הניציצות שובבים בנים כובו ג) (ירמה
ויראה חהבה נינוצוה והס בגשמיות שנפלו

 שמשתררה דחירות עלמא בינה ע׳״י נעשה וזה גו׳
 המוחין משחרר הבורא גדלות שמבין במה המוחין

 הוא מי לאבוח-ט סיס נ שעשה מי וזהו הגשמיות מן
ה שע״י בינה ״י  וזהו הגשמיות שהס המוחין מן ׳

 שלו בהבנה שמבין הבורא בגדלות לחי^ת מעבדות
בגשמיות: שנפלו הבנים לשרשם ניכו בניס שובו הו 1

ח ר ״ ס  (ישעיס אקבצך וממערב ז־־-ך אביא צ
ה כי׳ מג)  ודמם רחמנות נקרא רינ

 וצכו! טמון מלשון היא צפון גבוה כמו לשון הוא
 מהשי״ה מבקשים שאנו ויגיעחינו בקשחינו וכל ממט

 שנקרא השכל זה כי׳ משרשה שנפרדה השכינה כל
 מלפט מבקשים אנו ע״כ בגשמיות שנכלה שכינה
 לברש ח״ו נו כוונת ואין לשרשה אותה שיעלה השי״ת

 S שיוגבהו יכד השכינה ל בשב אלא עצמינו גל
 כביטל כי בגשמיות שנכלו והיראה האהבה ה׳.יצוצות
כ ממנו ונפגם מהקב״ה ממנו כנתסרו  צריך ע׳
ה וכשיהיה הנ״ל הניצוצות כל אליו להחזיר  עלי

 ל) (דבריס וז״ש הניצוצות לכל עלייה יהיה להשכינה
 ך אלה ה׳ כשישב כי׳ שבותך את אלהיך ה׳ ושב
 אט וע״ז .שבותך את יעי״ז שבך האלהות את

ח צוצות הג אותם כלומר נו נדח וקכן גבקשים ד  כ,
 כי׳ וזהו למעלה תנביהס המיח מן שנפלו מהשכינה

 נה ר:כ גל רחמנות בך כשיהיה זרעך אביא ממזרח
 יציצות ה כי׳ זרעך אביא אז להעלותה ה על לכקש
ו הקדושה הניצוצות pp זרע טיפות אותן ל  כ

 מערב שנקרא השכינה זה וממערב בהקלכה
 ה כשי־־ כי' אקבצך וממנו הקב״ה עם כמעורבת

 כל עמך נקבצי! יהיו אקבצך אז להשכינה עלייה
’ עמה יעלו הנצוצות

ו א ר י  מלעכה רגליו והחת ישראל אלהי אש ו
 וכהבהס וכתיב כד) (שמות הספיר לבנת

 יש הנה יב) (ישעיה הישועה ממעייני בששין מיס
 שחין גה מדר ויש ישראל בחי' ).שנק מדריגות כמה

 צמצום דרך הש״י שעובד רק מדה שים עדיין (ו
 אל שנקרא מדה ע״י בהשי״ת התקשרות לו ■יש

 :די לעולמי שאמר הצמציס מדת והיא ש׳ד׳י׳
 הקב״ה שורה היה המקדש בזמן א׳ב׳ג׳
 מיפלא שהיה כלא אוהייה אלך וזהו בבית

 לעבור צריך היה עמו להתקשר שרוצה ומי ביביש
 ד׳לים ג׳מול ד' ג׳ זה ומחמת תחלה הבית דרך

צ' מגיע היה המלך עס להתקשר היה שקשה מחמת
גמיל
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 נקריזים וחנו מביהו בר שהקב״ה טתה אבל נמול

 נידבק בקל אדם יכול הגלות בזמן ע״כ משכנו
 בשרקלץ המלך אם דומה אינו ד"מ יתברך בבורא

 אז בחון הוא אם אבל אליו להתחבר בקל א״א
 רע משכן הרחק וזהו עמו להתחבר כקל אפשר
 אצליט שכן השי״ת כביכול בגלות שעתה כ״א) ויאבות

:הרע ממנו והרחק
, ד ד ד א  באלפין קנ״א גימ׳ בההין קס״א ג־מ׳ דיודין ז

 הגבהה גשון אסק ות אות קס״א קמ״ג גי'
 לשון ק׳נ׳א' קלסז וגו׳(סהלים שמים אסק חס ~J\ כ

 וג׳■ ג' קם לשון קמ״ג קנא חל הוא כהשי״ת קנח
: דלים שגומל הצדיק נקרא

ב י ת  תחת פי׳ העץ תחת והשענו יח) (ברתשית כ
כי' עץ שגקי־א הצדיק פנימיות היא העץ

 אלא הגשמיות את תאכלו פלא אברהם להם !מר כ
 הרגלים של פנימיות רגליו ותחת וז״ש הפנימיות

 הסכיר לבנת כמעשה הוא רגל שנקרא הצדיק שהוא
חסר דיבור לשון ספיר

ח ^ ת  בארצך אשר וגו' לענייך ידך את הפתח ב
 הוא לענייך בכתבים תא א מו) (דברים

 תמיד במחשבותיו מעיין שהצדיק מעיין שנקרא הוד
 דעת להם !שא לחוחם הרגלים עד הדעת ך להמש

חסר ,באיציות שיש בארצך אשר וז״ש רגלים שנהרא

ב י ת  השמים בקצה נדחך יהיה אס צ) (דברים ב
 תענך פד) (תהלים וכתיב וגו׳ משם

 מגו,ים חסדים שלישים ב׳ יש הנה רעם בסתר
 שליש רק לבן מראה אינו האב כי מכוסה א׳ ישליש
 שליש הוא האהבה רגלה שע״י עצמו והדבר חיבה

ה הב'  מחמת לאביו הבן שיאה: מחייב השכל וינ
 מבין אינו הבן ואם ההוא העוב לו וגילה לו שהראה

 לבוא שיכול הטובה לו מודיע אביו אז ההוא הניוב
 ישראל חביבין פ״ו) (אבות רז״ל וז״ש הדבר ה נ!

 להם נידעת יתירה חיבה חמדה כלי להם שניה,
 להבן יש בוודאי אז והנה חמדה כלי להם שניתן
 את לאהוב מחויב הב! אבל להאב אהבה לו לה־ות
 טובה שום מצד ולא גמור עצם עמו שהוא מנד אביו
 למדריגה כשתבא אענך אימתי רעם בסתר אענך זז״ש

 ריעות ר״ל רעם בסתר שהיא האהבה דהייט זו
 כט) רז״ל(קידושין וז״ש השלישי השליש וזהו ואחוה
 עשה ומצות חייבות נשים גרמא הזמן שלא מצוה

גילו• מחמת אהבה כי פטורות נשים גרמא שהזמן

אני' ביו חייבים כולם הטוב © ו  ל@5ק ש״עתן «י
 זמן לזה צריך שאין גרמא הזמן שלא ונקרא חייבים

 זימון ל׳ זמן גרמא זמן שנקרא המסותרת אבל רב
 כלומר פכיורות נשים להתבוננות לזה הכנה שצריך
 הכתוב והנה להשיג יכולת להם אין קצרה שדעק
 השמים בקצה נדחך יהיה אם ל) (דברים אומי

 מחמת השי״ת תעבוד אם הטוב התגלות הוא השרים
 לחהבה אותר יזכה יקבצך משם אז הטוב ההילות

המסותרת
ת ו ״ י ת פ נ  כט) (שם וגו׳ והנגלות אלהינו לה׳ ה

 יבינה חכמה הם הנסתרות
עושה כתיב והנה ומצות תורה הס והנגלות

 וקשה עליט שלום יעשה הוא במרומו שלום
 לא רז״ל אמרו הנה ישראל כל ועל עלינו מהו
 השלום אלא לישראל ברכה ־זיק מ כלי הקב״ה מצא

 שמחזיק ז) יכיל(מ״א בת ם חלפ מל' כלי נקי־א הנדיק
 מלך ז) (שה״ש וז״ש מהקב״ה לו הנשפט האור
 הצדיק של במוחין מקושר הקב״ה ברהטים אסור
 שמתפשטיס מיס של טבע להם יש החסדים והנה
 בתוכו אותם שמעציר כלי נקרא הצדיק וע״כ מאוד

 [בשם יודין ט' יש והנה וקשר ברית נקרא והצדיק
 ב׳ בראשית וזהו מים כמנין ב״ן] מ״ה ס״ג ע״ב

 הס ולמטה ראשיה שנקרא חכמה שהוא' מבראשית
 מגיעים אלו וכל מיס כמנין הוא מי׳ כלול וכ״א ט'

 גכללין היודין כל י׳ כל כלי הצדיק שנקרא וזה להצדיק
 ט' ג״כ יש ובצדיק דכורין מים נקראו והם בהצדיק

 עושה וזהו נוקכין ם מ ונקרא מים כמנין שהם יודין
 המ״נ כשמגבר שלימות עושה היא חימתי שלום

 הקב״ה והנה .הגבהה לשון במרומיו לשון וזהו שבתוכו
 קד) (תהליס וזהו שעשועים לו שיהא העולם ברא
 שמחבר לויתן נקרא הצדיק בו לשחק יצרת זי לו־ת,

 שעשועים ולכאורה השי״ת עם ורייחדן העולמות כל
 בנו למדריגת א״ע שמשכיל אב כמי הוא אבל אמש אינו
 שבשבילו הדבר אותו עכ"כ אבל עניו ותשחק קטן

 והנה הקב״ה שהוא חמת הוא השעשועים באיה
 העולם כי מלך הדרת עם ברוב יד) (משלי כתיב
 שמדת נמצא הדרתו וזהו מלכיתו שיכירו נברח

 שאנו לט הזאת מדה ישפיע ואז עלינו הוא המלכות
:ישראל כל נקייא

י  מאלה א׳ ס) (ישעיה תעופינה כעב אלה ס
ה. הס ה׳ הבינה הוא ל' חכמה הוא מדו ה

גדלות שמבק הבנה התבוננות מיני ב׳ יש והנה
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 אחרים אלהים שהיא הצשמי עולם והחבומזת ב*'־א5
 להשי״ת וכיסוי לבוש רק הוא הגשמי עולם והגה
 עולם שהוא שאלה בהבכה יבין אם אלה ניי «ז״ש

 או להשי״ת כיסוי כעב רק הוא אלה שנקרא הגשמי
 לשרשו למעלה לעון£ יכול חעופינה

 עוה״ב מעין בעיה״ז הקב״ה השע־מן שלשה
 להבין רוצה כשאדם הנה עז) (ב״ב

 שאינו שבע כשהוא אא"כ טועם אי<ו המאכל טעם
 על נאכל הפסח וזהו לבד הטעם רק ברעב מרגיש
 מכל החתונה מדי־יגה הדיבור הוא סח פה השובע

 מאוד גדול מזה והתענוג המדריגות
ש המקדש  שכ־נה כד ניקכל כחל־ סייני היוי

 מחמת הש״ת עובד אס פי' מב) (סנהדרין י
 זוכה עליו הטובה והתחדשות טובותיו גילוי שמכין ,

נה שכ פני מקכל וזהו המוסתרת מאהבה לעכיד

%T12T ט׳נ׳א׳ וסימנך ואות־ות נקידית טעמים יש 
 שמרביעו רביעי נקרח איתיות ע״ג כשהטעם

 וכשבא בהתגלות ולח ברצק עדיי! והוח האות פל
 בא הוח ואז בהיכציה נקודה נקרא האות לתיך

 שיעשה לאחר לונור רונה כשאני והנה בהתגלות
 אצלי שהטעם מהמת הוח אורכו שאני דבר איזה
 על לרחם רוצה וכשאלי יעשה שלא לה־כך וכן גנת

 אלו וכל הטעם לו לגלות א״ע מנצח אני אדם איזה
 וע״י הפשיט ה'נו; הוא באין מקודם היו המדית

 מעיין ונקרא מהאי! להתגלות לכא יכול הי־ידות תלו
 מדת לאיזה מהחי! להתגלות ההשפעה נמשך כע״י

 מחמת עולם מלח ברית נקרא ק שהצד וזה שאינה
 ולהמשיך העולמות לערבב יטל בהאי! במקושר
 ערבוב לשון מלח שנריך מה כפי להעולמות השכעה

 הוח טעם שנקרא ממקום כו' הטעימ! שלשה יז״ש
 הג׳ הס האבות אלו [שלשה להתגלות שבא קידם
 מדות הג' ע״י הרצון שהוא מהאי! ג׳ג׳ת'] מדות

א קי  דאבוה כרמיה ברא נאמר הצדיק וטל מעיין ש
 מהאין השפע שנומשיך לאחר יציאה לשון הוא ברא

 כי שירצה מדה זה לא להמשיך להכריע זTב א!
 הרי ונק' הכרע שם ואין המדות כל כלולים בהאק
א האיר מגודל חושך קי :שם לתפוס אצלינו חשכות נ

 חז״ל ודרשו בנהרים תרביץ איכה הרעה
 איכה ראשון בית הויבן זו תרעה איכה

בתים ב׳ יש הנה כי שני בית חורבן זו הרגין

ק נצררות הקדושות שהשכליות אותיות מיני הם  ב
 וצריך בהן צרורות הגשמיות שהשכליות וחוהיוה

 בתוכם ולצרור הגשמיות מהאותיות א״ט לנתק האדם
א והוא קדושות שכליות  ובני) ראשון בית בנין נקי

 לו שיש בדמיון לחדם נדנזה אס חבל שני בית
 יזכה ואיך הגשמיות מאיתיות א״ט מנתק אין שלינזוה

 רחשון בית חורבן נקרא וזה הקדושים לשכליות
 בצהרים עצמו אצל שהוא מחמת שני בית וחורבן

שלימות לו שיש
פתויז ביתך ויהיה לחכמים ווטד בית ביתך

ם ויהיו צרוחה פ״א) (אבית ביתך בני מני
 הגוץ! ובית שרוי שהנשמה בית בתים מיני ב' יש כי

עם עצמו ויקשור הנשמה בית עיקר וכשעושה
 ברחבות שתהיה אך אח״כ אז הקדושות האישיות

 תמשוך לא כלומר ביתך בני טניים ייהו אעכ׳כ
 בית ביתך יהי ג״כ וזהו הגשמיות אחר עצמך עוד
 ?אותיות עצמך ותחבר שתקשור לחכמים וועד

פתוח ביתך יהיה אס אך כך וסחר ס הקדוש
: וכו׳ לרווחה

 עתה אבל סג) (ברכות במקדש אמן עיני!
 ההשכמה מושך המברך כי הטטס אט! עינין י

 מאדנות מקבל אמן והטינה ב״ה הויה בס מטנם
 המדות ומנצח מודה הוא יראה ומחמת יראה הוח
 ט והטטם . מאדנית המשכה מקבל יבזה שלו

 אבל מגופא לבר נו״ה והוא מגופא לבר חנו טתה
 טצמו הגוך בבתי היינו אז קיים שדהמ״ק בזמ!

היינו לא בתזכינו שורה היה ב״ה ה הו בעצם
 טצס כי ולהודות ולנצח מיראה לעבוד הז צייכיש

מגולה היה ההויה
אדנ־ היא ואמנה ואדני הויה ח צ׳ גי׳

 והמברך מטם בלי אך בזה שמאמין
 בפנימיות הוא והויה באדנות השם אומר הברכה
 שהוא באדנות הויה לקבל ג״כ צריך אמן והטונה
 במקדם אמן טונין אין ביהמ״ק בזמן אבל אמונה

 מל' צ״א גי' אמן וזהו בית היא טנמו המקדש כי
: בית לעשות צריך הבית מ! השי״ת כשיצא צא

ן ב ה ס י  רצון לעשות בגבורה עצמו מתגבר כ
 רק האב אצל נשאר לא הרי חביו *

 אינו הבן אם אבל האהבה מליו ושורה אליו אהבה
 הרי אביו את לטבוד לטצמו הגבורה ליקח רוצה

הגטרה ח״ו מליו ושורה הא: אצל הגבירה נשאר
וז״ש
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 כלומר לי טמדה חכמתי 1אן ב) (קהלת מ״ש

 בגבורה כלומר באן! קיני רצון לפשות כשהגברתי
tb אותי שהטמידה לי טמדה וי״ל .לי ממדה תכמתי 
ה והעמדה קיום על מ  ועולם העמידה עולם יש ו

 עולם נקרא הוא דעת לו שיש מי דהייט הישיבה
 הישבה עולם נקרא דעת ^ שאין ומי העמידה

 הנשים מסיג והוא לעשות ומה איך בישיב בזוא
 האפקורסין לאות! תוכחה מכאן והנה קלה כדעתן
ס אנ  ולנז־וח לייגע שמתייראי! ואומ־־ים מאמינים כ

 לה) (איוב כתיב ואדרבא יחלו פן הש״י בעטדת
ה  זמירות כי׳ בלילה זמרות הנותן עושי אלהי א

 מעצמו הדינין וממתיק שייכרית הכרתה מלשון
 מעליו מסת^קין בזה עליו הגבורות שממשיך נאחר
 שנשמעין בית כל החב אצל נפתר א ש מחמת הדינין
דן בו שולט א'! נחי־ב אינו ד״ת בו  .כלל כ
׳ ה  הש׳׳י ב) (חבקוק וגו׳ מכניו הס קדשו בהיכל ד

 להחפשס הוא העיב וסדר העוב עצם הוא
 ההוא לעוב היכל הוא ואדני גבול אין עד תמיד
 מהכיל מלשו! היכל [י: קדשו בהיכל וה׳ וז״ש

 כמנין גימ׳ והיכל מהתכפט] שבתוכו הדבר במצמצס
 צריך רעוב עצם אל להניע והנה אמונה והוא ח־ני

 כסוק פל חז״ל שדרשו וזה ההוא. ההיכל דרך לעבור
 אד.ות הוא והם כהת ואח׳׳כ הם ושמע רסכת

 אמנה הוא אדני ההיכל לעבור לרך ככתחילה
הטוב אל יגיע ואמ״כ

ת א ר  לג) (ברכות רז״ל ודרשו אוצרו היא ה׳ י
 של אוצר אלא בעולמו להקב״ה לו אין

 אצה זה לומר שייך איך וכביכול בלבד שמיס ירתת
 יראה אס אך יראה לאדם שאי! ־י כ" גדול הכלל זה

 יכנום לא בנפעל הפועל כח אלא בעולם שאי! בחוש
 אבל והבנה שכל שים לקבל יוכל ולא בלבו זאת
 שכליות לקבל יכול אז מקודם יראה לו יהיה אם

 אי, וז״ש ה׳ יראת אשה כמ״ש מר,בל נקרא והיראה
 בעולניו שמים יראת של אוצר אלא בעולמו להקב״ה
 ירחה של אוצר אלא בו נעלם שהש״ת במיןום
 להבורא השכליות שמחזיר חוזר אור נקרא היראה
 חדש וחיות אחר שכל שעה בכל לו מחלין! זהשי״ת

 ה׳ פי מיצא כל על וז״ש .כח יחציפו ה׳ וקויי ז״ש1
 ממנה יונח ונשימה נשימה בכל כי האדם יחיה

 ההויה החדם יחיה ה׳ פי מוצא כצ על וזהו החיות
 כלום אין יראה אי, אם והנה החדם מחיה ג״ה
מעני לא מרבנן ציי־בא האי קנא) (שבת חז״ל נז״ש

 מיהדר לא אפיתחא אהדירי דמיעני חזינן קא והא
 : הטוב כל בו ליכנם פחת נקרא היראה פי׳

ח נ ה  להבין יכול בקדקדי מוח לו שיש מי ו
 של והמדות עוה״ז דברי שכל בשכלו

 אחר לחקור וכשתרצה באמת ממש בהם אין עוה׳׳ז
 הפשוע אחדות שאתה בשכל תראה הדברים תוכן
 שאי, מחמת אך זאת שתבין אך אלא השי״ת עם

 הזה והשכל ההבנה שתפול נקודה ועצמיות רדה
ך שיהיה אחר אך בך ויתחבר ויתדבח הנקודה  ב

 נקודת על ההבנה שהכול אכשר אז היראה נקודת
 במקוס בעולמו להקב״ה לו אי, וז״ש שכך היראה

 כיםוי־ שהוא הזה העולם והוא בו נתעלס כהי־ןב״ה
 כי מעצור לשו, אונר ירחה של אוצר אלא להשי״ת
 יראת אשה לא) ומשלי כמ״ש מקבל נקרא היראה

 יראה לך שיש כ״א שכל פיס לקבצ א״א כי ה׳
 לו אין וזהו כנ״ל חוזר אור נקי־א והיראה כנ״ל

 אוצר אלא השי״ת להעלים כשירצה בעולמו להקב״ה
 הוא היראה אז יראה להדם כשיהיה פי׳ יראה של

 אין יראה חי, כ״א בתיכי ששורה השכל מעצור
 מרבנן צורבא הא וז׳׳ש באדם שישי־ה להשכל מקום

 והת״ברות מדעת אלא עני חי, רז׳׳ל אמרו כי כו׳
 והתחברות דעת לו יש מרבנ, צירבה ומסתמא להקב״ה

 לומדים ש ש פי׳ דמיעני חזינ, והא וכריך השי״ת עם
 דעת להם אין ואעכ״כ שכיייות יודעים הרבה

 לא אכיתחא אהדורי ־ן וחי הש״ת עם חברות1והג
 להתחבר יכול אין לכך יראה לו ן שא פי׳ קמיהדר

 היטיב בזה ועיין כנ״ל שכליות לו שיש אע״כ
ר ב  רעב משביעו שבע מיעיבו בחדם יש קט, א

 חדם כל נק׳ שהר,כ״ה ידוע כי נב) (סכה
 חם שנא׳ ברית נק׳ ג״כ והתורה ברית נקראים ואנו

 הבורא לעבודת רעב הוא אם וכי׳ וגו׳ בריתי לא
 אותי ועובד שכליות נו שייזמין משביעו השי׳׳ת אז

 לעבודתו רעב ט וא שבע היח שאדם ובחס יותר
 חדשים לפכניות באמת רעב הוא

י ס י א ר ב כר עולה תקריבו חדשיכם (  י> לה׳(במז
 שהיה היה הקרבנית שעני! ידוע זה כי

 עולה קרב, נרן׳ וע״כ נהשי״ת נפשו ומעלה מקריב
 היא חטאת וקרבן לשרשו האי־ציות עליית ר״ל לה'

 שלמים וקרבן צהיראה יסוד בלבו שיעשה היראה
 לשרשם מעלה היה המדות כל וכן התר,שרות הוא
 שלו אהבה במדת למעלה. שרשם מעורר היה ובזה
יתברך השם של האהבה מדת מעורר היה

יכי
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p r ושכל חדש ח־ות להם נמשך היה ועי״ו מלם 

 בעובדא זה לט שאין אך ועכשיו למדוחיהם <זדש
 ומי הקרבטח פ־שח בדיבורם זאח לפעול יכול
 מדות מעורר עי״ז מהאוחיוח הפנימיח ■עמעלה
 לבד האוחיוח הם הלבוש רק שמעלה ומי ■ןוליונוח

 הוא הלבוש כי ליפול סופו הלביש כי קיום לו ין5
 הפנימ׳וח להעלוח צריך ע"כ הגשרד העולם קיום רק

 הוא אלהיט לה׳ הנסה״וח כט וזהו(דברים מהאוחיוח
 האוחיוח הם הלביש היא הנגלוח המדוחאבל פנימיות

 וכשיעלה הגשמי העולם קיום ולבנינו לנו רק הוא
 פנק׳ השכל התחדשות לעורר יכיל אז הנ״ל הפנימיות

 עד מא א הלביש שהוא הגיפ^יוח יפלו וע־״ז ראש
 טועם משדים יונק כשההניק ד״מ איתפשטח הזד

 כשיונק יתעניג טעם טועם האדם כן ותענוג טעם
 ונותן ה׳ עובד להיות שזכה וחעטג טעם ומכניס מחכמ'

: לבוראו עליו ישבח הודאה
א ת י  אביו לי אמר יכול לב) (ב״מ בגמ' א

 ישמע יכול תחזור אל שחמר או היטמא
 חייבים כולכם וגו׳ תיראו ואביו אמו איש ת״ל לו

 כך אביו לו שיאמר פיחי מהיכא לדקדק ויש בכבודי
 יהא שלא לבו אח שיטמטם אביו לי שאמר אלא

 אנשים מצות אנא הלב בכוונת השי״ח מעובדי
 תחזיר אל לו שאמר או הלב טמטום והוא מלומדה

 לי ישמע יכול טובה תכיר ולא להשי״ת החיות את
 דא אביו בזוהר ואיתא תיראו ואביו אמי ש א ה״ל

 כפשיטו פי׳ לא למה ולכאורה כנס״י דא ואמו קב׳׳ה
 מנוער הוא בילדותו שהאדם בזמן בענין נעיין אלא
 ממדרגה הולך האדם כי הוא והענין ישכל טוב מכל

 הוא יאח״כ הכל מן מניער נולד וע״כ למדרגה
 אב לו ברא וע״כ מלנזדי שאביו אביו בשכל נגדל
 שיביא עד אותו וינהגו אותו שילמדו צי־יך שהוא ואם

 מחמת שור קרוי יומי בן שור משא״כ האב לשכל
 הזוהר וז״ש תמיד הוא כך שנולד השכל שבאותו

 שילמד כדי אב לי הזמין הקב״ה פי׳ קיב״ה דא אביו
 שבחו שמספרים כנש״י דא וחמו הבורא לעבודת אותו
 וכשאביך תיראו ואביו אמו איש וז״ש השי״ת לפני
 הש״י לעבוד אותך מלמד שהוא דהיינו הקב״ה תוא
 אבל תירא אותו הש״י עם אחדות הוא אביך ואז
 י״ל או לו תשמע אל כנ״ל היטמא לך אמר אם
 הקב״ה בחדם שותפים ג׳ כי ראו ת ואביו אמו איש

 שנשים האם כח לי יש הנערות ובימי ואמו ואביו
השי״ת עם להתחבר דעת לו שאין קלות דעתן

 בכוי» שהוא האכ כח לו יש האמצעיים ובשנים
 הקב״גד עם והתחברות דעת לו יש אז ובגבורתו

 אצלו נשאר ולא ואם האב כח נתבטל הזקנה ובימי
 דעה לו שאין אדם תמצא אם ואך השי״ת כח רק

 Jמחמי היא הזקנה בימי אך הש״י עם מהתחברות
 כתיב וע״כ טבע נעשה והרגל בחימר שהורגל
 איש כשי־וא ה' את ירא א*ש אשרי קיב) (תהלים

ט וז״פ רבותא אין אח״כ כי כאב כח לו שיש  אי
 הימים דהיינו ואם האב הכח תיראו ואביו אמו

ד היראה אל ותמשיכו תיראו אמצעיים וימים הנעורים

ת * ש א  אלהיך ה׳ בית תביא אדמתך ביכורי ר
 המחשבת הראשית שהנה כג) וגו׳(שמות

 אכילר לו שיהיה מה הגוך צי־כי מחשבות אדם של
 מחקירת שהיא הראשונה המחשבה ראשית וז״ש ושתיה
 המחשבה אותה הגופניות אדמתך וזה הגוך צרכי

 ה' בית ותביא להיראה תמשוך חלקיך ה׳ בית תביא
־ היראה היא

ה ג ת לעשות או להתפלל רוצה כשאדם ה  איז
 באיזה ולסדר מקורס לחשוב יראה עובדא

 3ע ויתגבר התפלה קודם השכל ויסדר יתכלל כוונה
 לאדם א״א כי יתכלל ואח״כ ההוא לשכל לבוא עצמי

 בנין ריאה אדם אס ד״מ ביחד מלאכות ב׳ לעשות
 לחשוב לו א״א הבנין את שרואה בשעה נמצא מפואר
 צריך כי כזו בנין ג״כ יבנה שהוא ההסתכלות בשעת
 ההו^■ כבנין על ומחשבתו עיניו לשום הראיה בשעת

 יש ולכן אדם בבחי׳ העולם את מנהיג הש״י וכן
 את הקב״ה שברא בשעה וכן וכו׳ דאצלות אדם

 וגו׳ האדם על תרדמה אלהים ויכל כתיב אדה״ר
 בבריאת שעסק בשעה כי מצלעותיו אחת ויקח

 את״כ אך מחשבתו בכל בו עסק כביכול האדם
 ממנו ולקח תרדמה והפיל האדם את כשברא

 מברוך כי בכחביס וז״ש השני בנין בנה ההסתכלות
 ואח״כ האדם בני! גמר הוא באהבה שמו למען עד

 להצטייר ניס בג לש׳ א״א כי הנוק׳ בנין מתחיל
 קודם־ בלבו להתיישב היינו כנ״ל יעשה ע"כ כאחד

 היו הראשונים חסידים כמ״ש השכל על ההפלה
 יתפל^ וכשיתפלל ומתפללים אחת שעה שוהים

בתמימות
ה  לפעמים־ ם בא ולאה שרחל בכפרים שכתוב מ

 עגולים- נק׳ והבנה השכל כי פי' בעורך עורך
ונק׳■ הדביים כל את !ומקיפ מעגלים שהם מחמת

מציירים י



וחסד חיים
 והנה עגול ג״כ שהוא בהראש שלוין «הש בציירים

 באחור אחור נק׳ הרב שכל מבין התלמיד אין ׳אם
 אם אבל הרב שכל להיךןו יכול אינו התלמיד ששכל
־ סב״פ נק׳ התלמיד שכל תוך הרב שכל כנם

ם ד א  פי׳ האמת תימך פי׳ קשוע תמכי נק׳ ח
 לנהג צריך ע״כ אמת שנק' להשי״ת כסא

 ב״א לכבוד יחיש שלא דהיינו האמת ע״פ תיו מדו <כל
 כי כ) (ש״א וז״ש בי־חמנות ה-נולם עם יתנהג זנם
 דחסדים דעת דעות שני לו יש הויה ה׳ דעות אל

 מדותיו כל שידבק צריך והאדם דגבורות ^דעת
 אבל הבריות נגד רק הוא הנ״ל דעות והב׳ •להשי״ת

 יהיה ולא אחת דעה רק לו יהיה לא השי״ת גנד
 קלה דעת לו שיש ומי ק״ל גימ' עני כי קלת דעתו

 עם והתחברות דעת לו שיש מי אבל לעניות «וא
 לכל שפע וממשיך העולמות כל מייחד הוא 'השי׳׳ה

 מקרב אביון יחדל לא כי וז״ש יב״ק וזהו •העולמות
 עניותא יאי מ) (חגיגה חז״ל שאמרו מה ונם הארן

 השי״ת רצון נגד לבו מכניע שאינו מי כי לישראל
א  מקרב וז״פ לבו שיכנע כדי עניות לידי בא הו

: הארציות לקרב הארץ
ה נ  השי״ה כבוד על לרום הוא שעיקר גדול כלל ח

 שיפנה עבודתו על לו שיעזור אליו ויתפלל
 מזונות על שמתפלל מי אבל .עיכוב בלי אליו לבו

זה על בוש ש לו ראוי
ב י ת  פי׳ מים אגם הצור ההוככי קיד) (תהלים כ

• גמורים לרחמים גמור מדין מהפך
ב י ת  פועל לנו ספרו אבותינו מד) (תהלים כ

 היה דוד פי׳ .קדם בימי בימיהם כעלת
 עם מתנהג שהיה כמו עמנו הש״י שיתנהג התפלל

 דין שם שאין קדש מימי שנק׳ המדה עם באבותינו
ק בעולם וקמרוג * גמורים רחמים י

 ומזוני חיי בני ענכים לו ויש אילן נק' האדם תנה
 יכול האדם שעושה חמא חיזה מחמת וינה

 השפע לענפים יורד ואינו מנון! השרף להסתתם
vלהשפיע ההיא הסתימה לנתק צריך ע״כ להתייבש יוכל 

 ובמה כבראשונה השפע חוזר ואז האיל! גיף אל
;הסתימה מנתק הוא בזה דין קצת עליו מקבל ■שאדם

ב י ת  בזוהר וכתיב דעהו דרכיך בכל ג) (משלי כ
 עניות לידי בא ח״ו בברית שפגם מי
הרגלים עד תמיד שמשפיע ברית נק׳ הצדיק

 הברמן מתקן הוא בזה לצדיק ממונו שמספיק ומי
 להמשק* יכול שהצדיק וכשם דעהו דרכיך בכל ומקיים
 אבל הצדיק שמספיק מי כך לעולם ושפע עשירות

 ענמת לידי בא לצדיק מספיק ואינו ת בבר שפנס מי
־ הגבהה ל׳ נעילה ענ״י ר״ת "ידים ״נעילת ״על וזהו

ה נ  ספרא לאי סייפא אי יז) חז״ל(ע״ז אמרו ה
פי׳ אור לשון ספרא סייפא לאו ספרח אי

 הרי בהשי״ת והתחברות השכל בהירות לך יש אם
 דעהו דרכיך בכל תקיים סוף לך ת ל סייפא לאו

 תלך לא ספרא לאו סוף לך שיש סייפא אם אבל
: דבר בשום והתחברות בהירות

! י נ  הנפש עליית הוח התקשרות לשון הקעורת ?ז
 ויעמוד קו) (תהליס וז״ש להשי״ת והתקשרות

שק שהיה והפסק חלוקה לשון ויפלל פנחס  מפ
ת בין יכולים היו ולא הקליפה לבין החו

 נכשו זכשמעלה .המגפה נעצר ולכן להאחז פות הקל
 והיראה האהבה עליו נופלים אז להשי״ת ימקשר

 הבכיה בספרים וז״ש הבכיה עליו נופל לפעמים
תעניג אליו

ר י ת  אלי® ע״י מים יצק אשד אלישע ג) (מ״ב כ
 עצם משיג להיית יכול אינו אדם אם

 הצדיק מדות באהבת בתחלה ירגיל הבורא אהבת
 יצק אשר וז״ש הבורא לאהבת לזכות יכול ואח״כ

 האהבה למעלת שיבוא כי׳ מים והעמדה יציקה לשון
 וז״ש אליו א״ע שקשר אליהו ע״י לו בא היה
 רצוניות שני ע״י כי׳ אלי ברוחך שנים כי נא ויהי

: הרוח אליו בא השי״ת וע״י באליהו א״ע שקשר

א ת י  נוהי יודע ואינו במדבר ההולך סע) (שבת א
 וח״א שובת ואח״כ ז׳ מונה ח״א שבת

 ביניהם נ״מ ומאי ימים ו׳ מונה ואח״כ שובת בתחלה
 ולא עליו שבת אימת ע״ה רז״ל אמרו כי ה״פ אלא

 מקבלים שאין לפי כן שאינו חזינן הא ובזה״ז משקר
 הלב כוונת בלא בעלמא בדיבורים אלת כראוי שבת
 במדבר הולך היה וז״פ שבת אימת עליהם אין לכן
 זה ומחמת הלב כוונת בלא בעלמא בדיבורים פי׳

 פי׳ ימים ו' מונה ח״א יעשה טצד שבת אימת שכח
 אימת עליו יחול ואח״כ לשרשן שלו מדות הו׳ יקשר
 זס כי עצה זו אין וח״א .הז׳ מדריגה שהוא שבת
 ביום פי׳ שובת תחלה אלא לעשות יכול אינו גופא
1א״- להתאמץ יראה רנון יום שהוא עצמו שבת

להתפשר



ד חיים ס ח גו 4 כ 5

 פי' ימים ו' י!ינה ואת״כ השי״ת עס א"פ להשקשר
: ימים בהו' מדות הו׳ את להתקשר נו נוח אח״כ

א ת י  נאמר למה כבש נאמר אם כת) (מגילה א
 מיני שני יש הנה וכו׳ שבקיהו וכו' אחד

 הוא שהאדם והב' מאוד גדול הוא שהשי״ת א׳ אמת
 בזוהר ואיתא ואמת חסד רב יזהו השפלית בתכלת
 כד אמת ב כת לא ח׳ ובפסיק אמת כתיב א׳ בפסוק

 האדם והנה לממלה אמת חסתלק למשה אמת פסק
 ממילא הוא גדליהו מחמת הרי הבירא עם שמקישר

 השי״ת עם מקישר ט שא החדם אבל ממציאות בכיל
 וז״ש שכל בעצמי שהוא האמת מדת בו שיהא צריך

 כבש וש' הכבש ואת בביקר תעשה הא׳ הכבש את
 וז״כ השי״ת תחת א״ע שסבש כובש לשון היח

 מקושר כשהוא בבקרות כשהוא לאדם בא א׳ כבישה
 הוא כשהאדם הערבים בין הב׳ וכבישה בהכורא

 בתכלית שהיא מחמת א״ע לכביש צריך בע־בוביא
 כי א׳ נתמי־ למה כבש נאמר אם וז״ש השפיות

 בשל לא ממ כי לכיבוש א״צ להשי״ת מקישר כשהיא
 קשור שהוא היא מרבנן צירבא יז״ש • ממציאותו

 ת שרי שאין שבקיהו וע״כ מדות שבי״ג בהאמת
: כלל דין

ה צ ו ר  יה־וצה צבפינין ילבישנה אשתו את לעד; ה
 ן אפרוח יחכילנה בתו את לעד!

 לאברהם(ב״ב לי היה בת אמרז״ל כי נח) (כתיבית
 לעילם שלו החסד להמשיך רוצה כשהשי״ה דהנה מז!
 בנים נק־אים אנו והנה צמצים ע״י ממשך הוא

 הוח א׳ לבנים אהבה מיני ב' יש והנה להשי״ת
 כשהיא הב׳ ואהבה בני שהיא מחמת סתם אהבה
 עוד האב אצל ניתוסך האב שכל להניע א״ע מננח

 מעורר אינו כשהבן בת שי! שבת וזהו יתירה אהבה
 אהבה מקבל שהוא בת בחי' כק׳ להאב אהבה תוסכת
 כלה נק' אהבה תיספת מעורר כשהבן אבל מאביו
 אמנה ע״י הוא האב אצל להתעורר יכול אום! ובאיזה

 שמנצח ולהדבר מדות ב׳ הרי והנינוח והתקשרות
 קוין ג׳ והוא נ׳היי והם מצות ג׳ הרי בזה א״ע

 עדיין שנק׳ לבן מדות הג' אלו וכשתצרך שבשין
 כתיב והנה נ״ה ג׳ וכלה כלה נק׳ היא בת בחי׳

 כולל שהוא מלא כר נק׳ הקב״ה פי׳ ככרמל עליך ראשך
 המחשבה האיתיות כי׳ כארגמן ראשך ודלת הכל
 תוכל מה ע״י שבהם מהחיות דלים יגריין שהם

אדום גווני; ג׳ בו שיש ארגמן ע״י אותם להחיות

 המ^ך יהיה ועי״ז ״ג״ג״ת מדות ג׳ הוא ירוק לבן
 שלהכין אש רשפי ה רשפ וז״ש בהמוחין ברהטים אסור

 בל* גחלת הס בחותיות חיות כשאי! בתחילה כי יה
 הש״י והשראות אש רשפי הוא החיות בהן יכשממצא אש

 אשתד אח לפדן הרוצה וז״ש בלהבת הוא בהמוחי!
 ילבשניס מקבלים בחי׳ אשה שנק׳ אותיות שהם

 הזיכר כת אדם אצל יש והנה הנ״ל בגווני! צבעונין
 זי©^1א מא א וז״ש הזוכר כח את שיזשמר השימר וכח

 3כי שהית להבת הבגדים שואצת ההבנה לברתא מנהח
 הביניס בהיכל עולה רחל וז״ש בת בחי' שנק׳ השומר

ת ל תנ  נק׳״ ההבנה בתויר הפורח מג־ל ל רז׳ וז״ש ונ
 שנק'״ לחכמה הדברים כל שמפריח יכורח מגדל
 פי׳י בתו את לעדן ה־ונה כל וז״ש דניא אוירא
 אפיוחיך יחכלנה השמירה כח את לחזק שרוצה

 מנהא לה איזיפת והבינה נה ליב חותה יחבר פי׳
:הזכירה כח את שישמור השמירה כח נגדלת ועי״ז

א ת י  לא, מיא מיניה דשתית בירא צב) (ב״ק א
 כת ג״כ יש בסט״א הנה קלח ביה תשרי

 לשון הוא ואל קנ״ח גימ׳ והוא חתר אל ס״ש שנק׳ וזה
 מל® הגבהה מדת והוא עשה זה לעויית זה כי כח

 כתיב ובשבת פי־ות עושה ואי! גבוה ש־יס הארז
 לוד אמר וע״כ החינינים כוחות הרזים שיבר ה קיל

 נדא מיני׳ דשתי׳ בירא וזה לבי גבה לח ה' קלח) (תהלים
ת תשדי לא מהשכינה ישי־אל מכלל שנתמשך כיין  בי

מר יטלים והוא אני תי! כי הגבהות הוא ק׳ל׳א  ל
: בעולם

 ובשתינז רגליי יכשה ובשתים פניו יכסה בשתים
 נדני ג' יש הנה ח) (יחזקאל עופך

 יל־ת© בו יש או״ח וכל ית׳ לעבודתי ודרכים הולדות
 בפנימיות להקב״ה שעיבד הדם יש א' ואהבה
 לזס ויש השכל בזה אותי ועיבד יה׳ הבוי־א עצמיות

 אל® ויש זו מאהבה ליפול שלא יראה ויראה אהבה
 ואהבה יראה ג״כ לזה ויש אמנה מחמת הש״י שעובד
 אמינה א̂ן לו שאין ויש מתמונתו ליכול שלא יראה

 במלך© לעמוד יכול ואין תמיד מעוכף שהוא רק
 באמונה הש״י את לעבוד תמיד חישק שהוא רק א׳
ה יראה ג״כ לו ויש הכ  הפשקית היא האהבה ^

 יי»ל ש»א היא די/ה ו הש״י לעבודת תמיד שחושק
 בהלם־ שיש ההשתנות וזהו .עוה״ז לאהבת מחהבתו

מו למדרגה ממדרגה הש״י בעבודת משתנה שהוא  י
ויגרנ?» אבימלך לפני מעמו את בשטתו לד) (תהלים

וילך



ם וחסד חיי
 לטעם אמונה מטעם עצמו משנה כשאדם סי ^ילך

 מגרש ואהבה יראה אליו ומ״לד ועצמיות הנימיות
 עת. בכל ה׳ את אברכה ואח״כ בזה היצה״ר את

 בנים לכו וזהו ממ״ה מלך שהוא הקב״ה נק׳ אבימלך
 בנים לכו וזהו בנים נק׳ והאהבה היראה לי שמעו
 שמוליד ההולדה את יק:ץ קביצה לשון שמעו לי שמעו
 יראת ואח״כ תמיד אליו יקבוץ ואהבה יראה תמיד

 שנק' והאהבה היראה להקב״ה כשתקבון אלמדכם ה'
 הפנימיות עצם עם התקשרות לו שיהיה יזכה אז בנים

 שמונחים והיראות האהבות כל להגביה המיד זיראה
 שהוא ית׳ מדופיו כביכול שהוא ית׳ לבורא -בגשמיות

 יכם? בשתים וז״ס .וגבורה בחסד העולם את תנהיג
 עצמיותו הפנימיות את יכסה ויראה באהבה פי' תניו
 יפול שלא רגליו יכסה ובשתים מזה יפלו שלא ■ית'

 מעופן) ויראה באהבה פי׳ יעוסן) ובשתיס תאמונהו
: השי״ת את מהעובדים להיות וחושקים

ל ל  רגילות א' רגיליות שתי בעולם יש גדול כ
 גשמים דברים לעשות שמורגל הגשמיות

 רגילות ויש אחרים ודב״ים ושהיה אכילה דהיינו
 מצות אחרים ודברים ותפלה הכילין כמו העובדות

 מכל דהע״ה שאמר וזה הרגל מחמת זה שעושה
 הרגילות דהיינו הלימודים כל פי' השכלתי תלמדי

 ידוע זה כי .מהרגילות א״ע שהרחקתי פי׳ השכלתי
 סוך עד לעקביים עד א״ע השכיל כביכול שהשי״ת

 מדותיולהשי״ת דהיינו א״ע החדם וכשמגביה דרגין
 ה' רוממו וז"פ כביכול להשי״ת מגביה כאלו הוי אז

 מנד באים הם והכינוים השמות שכל ודע .אלהינו
 מתפשט שמו בהירות כן המקבל לפי כי המקבלים

 שאמר שד״י וזהי וכינוי שם נקרא ה?י. ואז בו
 שהגביה מחמת ש׳ד׳י ׳א׳ל בגימ' ומשה די לעולמו

 ע״כ המערכות כל ושדד מאוד גבוה למקום עצמו
 ששם נמצא הקלינית מערכות כל ששידד שדי נק׳
 יפול כן המקבל הגבהת וכפי אליו שייך היה שדי

 מלשק אלהינו ה׳ רומניו וזהו .עליו הכינוי או השם
 ומדותיו שמותיו להשפיל הש״י יצטרך שלא הגבהה

 למעלה עצמו יגביה האדם אלא למטה האדם אל
 כי וכינוי שם לו אין הש׳י לעצם אבל עליו שמו ויפול
 וגבול תכלית להם אין ומיותיו הגבול הוא השם

 להתרחב מידותיו רוצים היו העילם בריאת משעת
 ואמר כביכול הקב״ה שגער עד תכלית אין «ד

:די לעולמו שאמר שדי וזהו די לעולמו

ן י  א״ננ שמעמיד במי אלא מתקיימת מהורה אי
 העולג פרקים בארבע כא) עציה(סוטה פרום ׳

ה ״ (י דון  ויראר אהבה שיש כמו דהיינו פי׳ טז) ני
 פרקים ד׳ נקרא וזהו בהמקבל יש כך פיע בהמ

 בא שלא עד פי׳ זעירין ואתוון רברבין אתוון יש
 בעולם דאיהכסיא בעלמא עדיין כשהוא להתגלות
 בקסטריא איהו כד שאמר וזהו רבי־בין נק' המחשבה

 גדלוהו כבמגלה בההגלית בא וכשהוא איקרי רב מלך
 ואח״פ לקול המחשבה מעולם א״ע שמגלה לעבדיו
 מלך נק׳ הפיסה לו שיש לדיבור כביכול מתגלה
 וזהו הדיבור לעולם עצמו את מקטין פי׳ זוטרא
 עולם כי העולם ועד העולם מן וזהו זעירין אהוון

 להמחשב? וכשבא להתגלות מהרצון שיצא מה נק׳
 עולם בין המחבר הוא והקול הרצין נגד עולש נק'

 ויחרזינו יד) (שמות וז״ש .הדיבור לעולם המחשבה
 של בקולו כמ״ש קול נק׳ משה עבדו ובמשה בה׳

 עבדו ובמשה בה׳ נו ויאמ זהו בהויה וכשמקושר משה
 צדיקי תרי בין והנה הקול ע״י ולהתגלות להוניא יכול

 בתוכה ויו״ד כפופה ט״ן לו יש צדיק עלמא יהבא
 הארציות כל כופן) כשהצדיק פי׳ כפיפה נו״ן חכמה וזהו

 צדיקים וב׳ צדיק נק׳ ואח״כ חכמה שנקרא הי׳ תחת
 להשי״ת שעשועים שנות! א׳ המשכה המשכות ב׳ נק׳
 בין נקרא וזה לתתא מעילא השפעה שממשיך וב׳

 וצדיק הנ״ל המשכות ב׳ בין עלמא יתבא צדיקי תרי
 ל׳ דרך העולמות כל מחבר שהוא יסוד דרך נקרא

 ותעיוג בעלמא גבר דרך כמו והתחברות המשכה
 הנובע בדרך שראינו כמו העולמות כל מקיים

 מחמת ותענוג אכילה טעם טיעם אינו חולה כשאדם
 ומלך כמלך חיי נק׳ והעטג החעטג ממנו שנכחלק

 הרקיע ועד הארץ מן יש אחד עמוד וזהו עולם
ה :צדיק ומנו  צבאות ה׳ נשבע כה) (ירמיה כתיב דנ

 ט׳ בראשית למעשה אחור צרחני וקדם אחור בנפשו
 הח וקשה יושר נקרא ורוח ם עיגול נקרא נפשו
 והיה עליינה מדריגה הוא ועיגול מנפש עליונה רוח

 תחלה במחשבה מעשה סין) אלא בהיפך לומר לו
 מהשתיה התענוג הרי לשתות כלי עושה כשאדם למשל

 הכלי וכשנגמר הכלי עשות קודם שלו במחשבה היה
 הכלי נפש נקרא זה ראשונה המחשבה נשלם ושותה
 רצוניות נפש עיגול נפש נק׳ יע״כ יושר נקרא

 עלו ישראל והנה הכלי של התענוג ראה שבתחילה
 ראה המחשבה שתחלת ונמצא תחילה במחשבה

הוא כך בני אליעזר רז״ל כמ״ש מישראל תענוג
אזנ/ר



4t כדוחסד היים
 ונשלם ישראל את לנרות אותו מעורר היה זה ^ומר

 וקדם בראשית למעשה אחור וזהו הש״י •דצוניות
 ואנו הכל בסון) נבראים שאנו אן) ט לפורעניות

 שבא התענוג אעפ״כ מהכל התחתונה יהמדרגה
 פורענות להתגלות רדם היה להשי״ת <ז.נובדות

 והנה תתלה בחכמה ונתגלה שנצמיירה התגלות לשון
 א״ע ונתלבש א״ם נק׳ השי״ת כי קדוש נק׳ -השי״ת

 זה וע״י לבש לבושים בעשרה מלך וז״ש מדות ■בי׳
 בי׳ אותו ולהלביש בו לתפוס יכולים אנו ■הלבשה
 לא שמלתך חי) ם (דבר וז״ש לפניו נ״ר וזהו ■לבושים
 ומלבישים המנבישיס מקשרים כשאנו מעליך ■בנתה

 והלבושים עולמית כליה להס אין בהמלבושים אורו ■את
 שממה לשון שם לו ויעש וז״ש לביש לשון מדות <ק׳
 גאות מלך ה׳ צג) (תהליה וז״ש הא־ור הצמנום הוא
 החכמה ר״ל ת״י גימ׳ גאות הגבהה לשין גאות לבש

 תפלתן וז״ש ת״י גימ' קדוש וק דרגין סוןו עד במשך
 למה״ד מדה״ר שנוהפכין לעתר דומה צדיקים של

 ג״כ אותו ממשיכי. אנו בו מתלבשין שאנו שדה ^בכל
 ברחמנות עצמינו מתלבשין כשאנו ד׳'מ מדה לאותו

 וכל רחמנו׳ מדה באותה עצמו מתלבש כביכו׳ השי׳׳ת אן!
 נכללין וכולם עשית בחכמה כולם כי מי׳ כלול !מדה

 דהיינו העשר כח יש מדה בכל נמצא בחכמה
 ליה דלית ד׳ נק׳ ואנו קדוש מן ק׳ וזהו החכמה
 מדות הג׳ ע״י אומו מכזשיכים ואנו כלום מגרמיה

 באחד והוא וז״ש ו׳ נק׳ עצמו והמשכה ש׳ הרי ■חג״ת
 ישיבנה ומי א״ס באחדות הוא הקב״ה ישיבנו «מי
 כי ע״י והוא לשרשס המדות להשיב יכול הבינה ע״י

 ושיים בקימה מלך ג׳'כ וזה קדוש ויעש אותה נפשו
 ם מ וזו סתומה מ״ם היה המשכה קודם פי׳ שהשתחוי׳

 למ״ד הוא מו׳ כלול וכ״א ״ג״ג״ת ע״י ונמשך ■ממלך
 פי׳ בקימה מלך וזהו פשיטה ך׳ הוא והכזשכה ממלך
 עלינו שימשך השי׳׳ת רצון תחת עצמינו כופפין כשאנו

 ושרים קימה הרצון אצל נק׳ החכמת ׳השפעת
 הוא המדות ע״י אצינו נמשך כשהאור פי׳ בהשתחוי׳

ק'  אלא משקיימת התורה אין אמרו והנה השתחוי/ נ
 קוב״ה לייחד צריכין אנו פי׳ עלי׳ עצמו שממית כמי

 המלבושים תוך אחר) עצם שום ולא ושכינתי׳(ביחוד
 המלבושים הוך עצמו ישאר שלא עצמו ימית זז״ש
 וגס אחר עצם שום ולא ביחוד ושכינתי׳ קוב״ה רק
 עצמו שמעמיד במי אלא מתקיימת התורה אין ז׳'פ

ה שלא פי׳ עלי׳ ערום  מהשי״ת מופרד עצם את: מט
וזהו אחדות ותהיה בהשי״ת עצמך תקשור אלא ש״ו

 להעלות אלא יעשה שלא מגופניות ערום יהא ערום
 ושעשועים גדול לתענוג הקב״ה ויבוא מארציות השכינה
 ומי מלמעלה ההוא התענוג ג״כ עליו וישפוך גדולים

 גלול התענוג לקבל תאוה בו יהיה שלא השוטה הוא
 כה״כ מלא צבאות ה׳ ו) וזהו(ישעיה ב״ה א״ס שצ

 צבת אך פ״ה) וזהו(אבות כבודו נקרא המלבישים
 אוהו להמשיך אנו יכולין האיך פי' עשויה בצבת
 רצונע מבטצין כשאנו בצבת תעניג ממנו לקבל לרצונו

: הגוך של
ה א ר  קכת) ישראל(תהלים על שלום לבניך בנים ו

 ג״ג״ת תוך ומתלבשים נכנסים כשג׳׳ר כי
 ואח״כ בתלת כלול־ן תלת וז״ש אחת הולדה נק׳ הרי

 בנים וראה וז״ש ב׳ הולדה הרי ודיבור לקול כשנמשך
 לבניך בנים שנק׳ ודיבור לקול אלהיס העובד כשיגיע

 טל שלום אז מעשה לידי כשיבוא ואז ג״ג״ת שהם
 : לימית בש הכל ה יה ישראל

ת ו ל ב ט  כה) (שמות וגו׳ הבדים יהיו הארון ב
 שכינתו הקב״ה צמצם ז״ל אמרם וזהו

 זנק׳ ארונות מיני ב׳ יש הנה .הארון בדי שני בין
 P והנה הנשמה הוא וא׳ הגיך הוא א׳ מקבל ע״ש
 ט׳ ששה והם אותן כולל והלב ריאה כנפי ששה
 הו׳ והם והבנה ראיה לאדם יש כנפים ששה ע״י

 המקשר הוא והלב נו״ה ותפארת ויראה אהבה מדות
 ע״י שירצה צד לאיזה הכנפים להטות ויכול ו׳ הרי
 ה׳ נק׳ ג״כ והמחשבה להיכך או להיטיב או הלב
 וזהו הנ״ל ה' בו שיש ארון ה׳ הנ״ל והלב ארון

 לשון הוא בדי כי הארון בדי ב׳ בין שכינתו צמצם
 ^:ל מפורדים נק׳ המדות כל בקליפה כי בבד בד

 הו' אדם וכשמקשר אחדות כולם השי״ת בעבודת
 בדי ב׳ בין השכינה מצמצם הוא הרי לשרשם מדות
 יסורו לא הבדים יהיו הארון בטבעות וזיו הארון
 בבית מיוחדים יהיו בדים שנק׳ מדות הו' ממנו

: ארון שנק׳ הנשמה
 הוא וה' ריאה כנפי בה' ו' לחבר האדם יד

 דלי״ת שהוא כלום מגרמיה ליה לית ד׳
 ענין וזהו להשי׳׳ת התענוג הוא העובדא היא ונקודה
 י״א בקטורת יש וא״כ כנ״ל לה׳ ו׳ שמחבר קטורת

 מבטל שהקטורת בספרים וז״ש ו׳׳ה כמ/ין סממנים
 שנוטל ומי להשי״ת התיות מקשרין שאנו מחמת מיתה
 פ״כ מות יורדות רגלי׳ נאמר ע״ז לעצמו החיות

: להשי״ת החיות ולקשר להגבי׳ צריך
ש ׳ י הי׳ ראשין בד׳ ,א׳ ראשין בג׳ א׳ שינין :

לאשין

צריך
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 שממש'כין מהאש וב׳ מהאב ב׳ מוחין ד׳ הם ואשין

 דהיינו השכל גדלות לידי אותו ומביאים להב; שכליות
 השכליות להשיג בהבן כת שאין ומחמת ואם אב לשכל
 ואותיות בדיבורים שלהם ות שכל מלבישין הם שלהם

 התלבשות פי׳ הוא זק! חכמה קנה זה זקן נק׳ מה
 .מאביו חכמה הבן קונה בדיבורים התלבשות פ״י

 מקיפין נק׳ ואם האב שכל הב! השיג שלא כ״ז והנה
 ונכנסו בגדלית כשבא אבל מקיפין ד׳ והס ראשו מל
ו  יותר מקיפין לו יש אח״כ הרי המקיפין המוחין ג

 לשכל שהשיג מחנזת ראשין ג׳ של שי״ן ייק׳ גדיל'®
 ככר כי הבן ודעת האב דעת שי״ן הרי ואס אב

ת תכלית <טשה  לגדלות שיבא דהיינו ואם האב סונ
 המקיכין בו נכנסו כי תפילין להניח א״צ בשבת «ע״כ
 ובשבת גדולים יותר מקיכין לו ויש בחיל לו שהיו
 נקרא בקענות עדיין כשהוא ובחול סבא ישראל נק׳

 כד) (ההלים וז״ש למקיפין עדיין שצריך זוטא ישראל
 ואמרו יכוננה נהרות ועל יסדה ימים על הוא גי

 מוחין ד׳ הם נהרות נאמר ישראל ארן על רז״ל
 בו׳ השכל לגדלות אותו ומגדלין שמנהירין המקיכין

 התלבשות ע״י השכל לגדלות אותו ומריצין הימים
 יכוננה נהי־ות על וזהו מריצה ארן וזהו כנ״ל המוחין

 הד׳ שנכנסין מחננת כט על אותו מכוננים שהנהרות
 כנ״ל ראשין ג׳ ונעשה במוחו ?הרות שנקרא מוחין
: כשלימות נשתלס הוא הרי ימים הז׳ ועם

ד י  מדמה מלשון דומיה סה) (תהלים ההלה דומיה ?
 במדותו להדבק עצמינו מדמין שאנו זה פי׳ *

 ומפוארים מאוד ומתוקנים נאים שהם ההלה ®וא
 שם להדבק חשקות ויש בעינינו

 כי ש״ם גימ' והוי״ה שד״י בכתבים כתיב ע1שפ
 אדם וזהו השכל עולם ברא השי״ת הנה

 לו לעשות כדי בראס ולכך וחיות בהמות ברא וגם
 בורא שיש יבין בהם האדם התבוננות ע״י כי שם

 ע' שם וזהו להשי״ת תענוג ויהיה אותו ויעבוד פילם
 ע״י כי קביצה לשון שמע התענוג עולם הוא ע׳ כי

 שיש הנ״ל התבוננות מכח להקב״ה ישראל שישמע
 ישראל פי' [או להשי״ת התענוג הוא עולם בורא
א  בריות שאר השי״ת שברא מה והנה סבא] ישראל ס
 לניולמו שאמר 'ש׳ד׳י שם והוא צמצום הוא שכל גלא

 לעולם שיש התבוננות לנו שיהא כדי צמצם ולכך די
 .התבוננות לנו היה לא שוים כולס היו ואלו גורא
בעולם שנתהוו מהויה הם השפלות הבריות והנה

 עולם הצמצום הוא וש־י הויה ים כאן הרי ליש מאין
׳ שם לו להיות כדי שבראם גימ׳שס

ן  מ לעולניו שאמר שדי שמו נקרא למה כי י״ל א
 די נאמר הכל את שמהוה ב״ה הויה לשש כי'

 ב״ם א״ם האור את יופי■ ויצנזצס יגשמש שלא כדי
 הארציות את להגביה בקל חח״כ הצדיקים שיוכלו כדי

 א״ם האור מן שממה מלשי! שם נק' הצמצום ומקום
 :ע׳ שם פי' החכמה נקרח ע׳ שם וזהו ב״ה

ג ר צ' *  ומהאות צדיק אות בחי׳ בהמוח יש כי פי׳ צ
 וזהו החכמה שהית היו״ד נמשך צדיק

 סיף עד מחכמה פי׳ צ״י להאותיות שתציית ;יצית
 ויו״ד צ׳ הרי מי׳ כלול וכ׳׳א ספירות מ׳ יש דרגי!
 ביו והיו״ד בהתגלות נו א הצדיק אך חכמה הוא

: שבהמות יו״ד להצדיק ציית וזהו יותר בהתגלות

ם ת > ד ם כי׳ כג) (שמות הגר נכש את י ת ע  ד
 נפשו מת והגביה שתחבר ההתבדות לשי!

 יפול ושמא לשרשיוח מהאיציות א״ע שהגביה לשרשיות
 ר״ל להירו לחזור בקל כול ש רע שסורו מכני פ״ו

 פי׳ או .הקב״ה עם שיגור חותו תגביה לכ! לארניות
 תחהונס מדריגה שהיא נפש לחבר מוטל שעליט

: ראשונם להג׳ להג״ר
ל י ס כ  כ׳■© כסיל ר״ל ב) (קהלת הילך בחושך ה

ק׳ החכמה והבינה חכמה זהו י״ל  יו״ר נ
 לשין כס מהחכמה שלימדה מחמת למ״ד נק׳ והבינה
 בחושך והבינה מחכמה ול׳ מי׳ כשמכיסה פי׳ מכוסה

: הולך
ל י ל י £  פי׳ התחברות לשון תפל לי׳ נ׳ תפל כי׳ ת

להי׳ בהלב לו שיש שערים הנ׳ שמחבר
. החכמה שהוא

י ח ת  פלא פ׳ל׳א ר״ת ה) וגו׳(שה״ש אחותי לי פ
 לסין היא ולפעמים והפלאה מכוסה לשון

 החכמה חלף אותיות פלא כי רומנא פלי כמו ביקוע
 בארציוה שמונח והפלאה מכיסה לשין פלא הוא להיסך

̂  פותחין אז הגיכניות ומשבר א״ע כשמניח אבל
 הבורא גדלות ומרגיש החכמת להשיג בשכלו _הירות

 שפלס ר״ל דבילה פלחי ביקוע לשון פלא וזהו במוחו
 ולפעמים בהירות לו פותתין אז הארציות את ושיבר

 להבא ל׳ נפתח שיהא הפתיחה תחילת ל׳ הוא
 : פלא ר״ת אחותי לי פתחי וז״ש
י ג ס ש  פב״פ יש הנה א) (שם נמצה אחריך צ

 פונה שהשי״ה פעס יש פי׳ בפנים ואחור
פנים
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 שישי״ה וזה הפנים אליו פונה ג״כ יהזא לאדם <ניס
 כשכונה אן! הגבויה מדרגת הוא באחור אליו פונה

 שיתקשר כדי כן ועושה בכניס חתור וזהו הכנים ו אל
 אומר זו גס איש נתוס כהיה וזה יותר השי״ת פס

 הי׳ הגבורה שגס קת) (סנהדרין לטובה זו גס המיד
 והרב״ה כלל אליו כונה אין לרשע חבל באהבה מקבל
 וז״ש והולך מניחו תל) האחור חך מיינ׳ משיך

 הגבורה מדת שהוא באחי־* אכילו תחריך גיככיט
:בך אהקכי־ אפ׳הנרוצה

 בכהת שוכר בחודש תקעו הא) (תהליס
 C הרע הכבוד אל כט) ס (ההל וכתיב וגז׳

 מדה ש ש פי' בכ״ה -ימ׳ הרעיר ס רב ס מ על ה'
 ונק׳ הטובה מודדת והיח נערה כנרךי< השי״ת אצל
ב קצת שמטער ׳ש פ גער טו  שיבן כדי זה ועושה מי
 ואז א״ע ויתעורר מהטוב מחוכר שהות 1החד

 ואז דלעילא איהפרותא מעורר דלההא פיהערוחא
ס וזהו מדידה בלי השי״ת ל־ •יכפיט  לרון ריעי

דיו והנה התעוררות  ליניית סוטה) (שילהי יז״ל א
 אצא זה שייך ואיך בחמיהה כלה באמה קמה בת !שיח5<

י  קימה לו יהיה בת בנזדריגת עתה שהוא מי פי׳ ב
 והככניתו ״ה יש טיב רב שיהיה מחמת פי׳ בתימה
 המחזרה אס בבחי׳ ק מקבל בבחי׳ עוד יהי׳ לא מגולה

 וזהו שבשמים לתביהס מכרנכין ישרחל כי להשפיע
 הנה כי פי׳ בחמותה כלה ומ״ש באמה קמה בת

 החומר הוא חומר חותם כחימר תתהכך כתיב
 חוהם הגון! הוא וחוהס הראשון השכל כהוא ■כראשין

 האבריס ה וה המדריגות כל סוך כהוא כין! לשין
 להם ואין כליס כנ תמיד ככועליס כועליס גקרחיס

 אחר שכל שעה בכל משתנה וישכל השתטה לעולס
 לח) (איוב וזהו השכל לפי נתתנות *העובדות

 עובדות זהו חוהס חומר שנק׳ כשכל כתומר י״תהכך
 אצל בבמהילד כי נבאר אלא הוהס לשון ומהי סגיך

 כניו צהבי וז״ס גדיל תענוג לו יש חדש שכצ האדם
 והתענוג כניו תאיר אדם חכמת כי ז) רבי(חולין סל

 נס לאחר ואחר נאחר הזה השכל וכשמספר לחוז יזצא
 לתתוס צריך המדריגות לסוף וכשמגיע תענוג יש להם
 אותיות הוהס יזהו גחותס לחון התענוג יתנשט שלח

 יגינג שלא כדי וזהו התחוס מגיע כא! מד החים
 צריך ע״כ אחיזה ח״ו להס ויהי׳ לקליפה אף התענוג
 וז״ש וימיתו יתבטלו והחיות התענוג מהם לחתום
 יהיה שלא ופחד אימתה הס טל הכול פו) (שמות

חותם נהזמר הההכן וזהו יתבטל וחיותו הענוג לכם

 נתיילמ שממנו מקום לעילא מהתא וכן התחום עד
 כשהאב והנה חוהס ג״כ נק׳ והחכמה השכליות

 עכירה וזהו זקיט כהוא אביו לכני הבן שכל מכפר
 לבעלס ומכפרת האם וכשבאת בניס בני זקיניס

 תיסכת להבעל יש הרי קמך אהינא ברא במאי חזי
 להבפל ית לה שגרנזה שהשמחה נמצא להאס אהבה

 אצלה זו השמחה גק׳ אשתו w להאס אהבה הזככת
 הבעל שהוא האהבה תהילד השמחה שמחמת מנמחה

הנז שלה  וס וכלל מעש״ט צדיקים של תולדותיהם מיקר י
 וס הח שהיא השכינה היא ישראל כנסת נקרא ישראל

 ס העובד מכפרת וכשהשכינה ישראל כל של וס ורק
 מש;יע זה ומחנות בהענוג הש״י בא אז להשי״ת

 קיים הוא כי התענוג והוא לעילם וכייב שנע להס
 ׳1:ג מחי׳ כילם את נ!חיה ומחה וזהו(נחמי׳ י.מולס

̂״ג ̂  מחיה הוא אז ותבניג בגסות בא ת כש־שי ל
 לזהפיתיח)' שגורס מה כי׳ בחמותה כלה וז׳ש טלם

 הוא קימה להם ויהיה כלה שנקרא לישראל השי״ת
 וזהי מהעובדות להשי״ת כבא השמחה היה חמותה ע״י

פי׳ ברכות מאה יום בכל לברך אדם (מנחת
 חו־־בין ואנו אותנו אוהב שהשי״ת 'אין אנו הצדיק ע״י

 ארא נקרא הצדיק דאמא בכימא שריח חכד וזהו אוהו
 בהתנגזה ררהור מקודם צריך ולזה והתקשרות וברית

 פנים אצ הפנים כמים ועי״ז תחהון התעוררות רוא
 השי״ת לו ששילח אליו חכמה השפעת ונמשך כו' ♦ן

 מאה אותיות והוא אמה שנקרא הצדיק ע״י אהבה ג״כ
 ומכת לברך אדם חייב הו ו מננילח החויב בא ,ה ומנח

 וזש״ג שלימה אהבה לו דילח תמיד להשי״ת שמברך
 הוא הסדם קי' פא) בככא(תהליס שיכר בחודש תקעו

 ע״י אלא אליו להת^זבר יכול ואינו מאהבה מכוסה
 בהתחדשות פי׳ שיכר בחדש תקעו !ז״ש הצדיק

 שבא התענוג הוא השוכר ע״י להנדיק כבא השכליות
 אף להמשיך יכיל תענוג אוהו פי׳ בכסא מהשי״ת לו

 להשיג יכיל והצדיק מאהבה בהכיסייס שתא למי
 מ) וזהו(שה׳׳ש .החהבה למעלת שיבוא שכליות לו
 זאת במדריגה שהוא לאדם אפי' פי׳ עולה זאת מי
 לביא יכיל כלום מגרמיה ליה דלית מקבל כי׳

 לשאלה קיימא מי בזהר וז״ש מ״י שנקרא להבנה
 הצדיק פ״י הבנה מכת הוא זה הוא מי כאלת כי

 מן עולה הוא זאת מי וזהו הכל את ג מנה כהוא
: מהמנהיג המדבר

י ל ע מ  ורל הגיולייית ההנלליה היא שבתא ב
 1ת״א הם אך צא״ס עלייה להם יש הנשמות

לכיות
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ה נהם נהיוח  פלמין חי בהצדיק עצמן יקשרו עלי
 לא העולם כל ז) (ברכות כמש)״ל זה שנקרא

 הנערה ובזה ב) (אסתר וז״ש לזה לצוות אצא נברא
 לבוא לה ינת! תאמר אשר כל המצך אל באה
 עלייה לו ויהיה ה.דיק עם א״ע כשיקשור וגו׳ ממה

 שפע לעצמו להמשיך יכול עי״ז א״ס עד בשבת
 הנשים בית שנקרא העולם זה עד הנשים בית עד

 הנערה הצדיק עם ובזה וה״פ ושכמה נשים מלשון
 אדם כל יראה לכ, המלך אל באה שמניער מי

 יכולת יש ההתקשרות כי הצדיק עם א״ע לקשר
אדם כל ביי

ו ס כ ר י  האפוד מבעות אל מעבעותיו החשן את ל
ל סי  היה כ״ג פי׳ כח) (שמות תכלת ב

 שני ובבית השמן מש־חת ע״י ראשון בבית משמש
 קודש משחת שמן כתיב והנה בבגדים מרובה ע״י
 כל שמדליק כשמן שמאירה ע״ש החכמה נק׳ שמן

 כותח בחכמה וז״ש מדידה לשון משחת הנרית
 .לעשות האיך ולשער השיעורים לכתוח יכול שערים

 החכמה התאה וחכמה עילאה חכמה יש והנה
 התתאיס החכמות כל ושאר היראה היא עילאה
 ה׳ יראת הן כח) (א־וב כמ״ש זו מחכייה יונקים

 וז״ש וגו׳ תבקשנה אם ב) (משלי וכתיב חכמה הוא
 ימנא מי חיל ואשת כול;ה על עלית ואת לא) (שם

 א״א כי היל אשת נק׳ ולכן היראה על נאמר זה
 וזהו היראה ע״י אלא כח שנקרא המוב מנם להשיג
 וזהו המוב מסחר היראה פ־׳ סחרה מנב כי כיממה

 לשון חיל שהוא המוב מעמרת יראה שהיא תיל השת
 הבורא ת לעבה השיעורים לפתוח א״א .<נה0 ח ו

 משנה ובתבונה וז״ש הבינה ע״י כ״א לבד בחכמה
 תחת הם הגשמיות שכל עתים לשון ומהו עתים
 לשנה והרוצה הזמ! מ! למעלה הוא והשי״ת הזנין

ם  יכול אינו הזמן שתחת הגשמיות התחות הם עתי
 ראשון בבית נמשח היה הכ״ג והנה כתבונה. כ״א
 שהיא הבינה הוא ראשון בית פי׳ העדה' זקני ע״י
 פי׳ החכמה שהוא בשמן אותו המשיחו להסכמה שיח

 נק׳ שני והבית החכמה עליו המשיכו העדה שזקני
 פי׳ המשחה שמן שם היה שלא שאמרו ומה דיבור

 בית להיות יכול הדיבור כי לשם מגעת החכמה אין
 ה׳ וז״ש הבינה כן שאין מה דברים לשאר

 וע״כ הבינה הוא ה׳ פי׳ שני בביש נחסרו דברים
 דלא ריעין הס כ־ החכמה שם להיוש יכיל היה לא

; משפרשין

והסד
ם ת ח ק ל ^ המשקוף וגו׳ בסף אשר הדם מן ו  ו

 הפתח על ה׳ ופסח וגו׳ המזוזות שתי
 מדריגה נגד תחתונה מדריגה הנה כי יב) (שמות
 ט״י אלינו אלהוהו גילוי והנה דם נק׳ עליונה

 להיות ד המ שדרכו מחמת הורדה נקרח התלכשות
 כלומר בסף אשר הדם מן ולקחתם אמר ולזה בגדלות
 חל והגעתם דרגין בסוף שהיה מדריגה מאותר

 השי״ת על ראשונה בהשקפה השקפה לשון המשקוף
 הננזוזות שתי ע״י הוא ענין ובאיזה אותה חחפרו

 לו שיהיה האדם שיראה והתפארות ההתגברות הם
 ע״י וכן ממקומו לזו! יכול זה שע״י התגברות
 ותביא מיריגה הםוף כשתגביהו נמצא התפארות

 אצל שהיא אף הכתח על ה׳ ופסח אז לגדלות אותה
 א״ע שמשפיל במה וקפצה דילוג כמו הש״י

 לגדלוש הקכינות הגביה אס אך תתתונות למדריגות
 שאמרו וזה זו בהורדה ב״ה להש״י הפסד אין אזי

 שכיסה הדברים שיכסה ח״א עתיק ולמכסה הז״ל
 כיסיי גימ׳ בא״ס ס תחהונ דברים כשמקשר פ׳ עתיק
 כלומר עתיק שכסה מה שיגלה וח״א להשי״ת לבוש .זהם

;כליגי ולא מי־אדם מכוס® הנה עד שהי׳ מה חיגלה
^,משך מדריגות ח׳ לבינה יש הנה ואפוד
 מחשן ח׳ וזהו התבוננות ידי על לאדם

 והש׳ מחשן נו"! ו׳ מבינה שערים נ׳ הוא והנון
 כשמשיג ובשבת לבושים שנקרא מדות ׳ יש כי

 כלומר ג״ג הוא הפועל ידי ימשיג פעלם מי הפיעל
 כמנין הוא אז הג׳ אלו וכשישיג ונורא גדול שהוא
 איתעמרת כו׳ דשבת רזא אומריח בשבת וע״כ אחד
 לבושין ה־׳ הם ואפוד דחשן ש׳ והוא דאחד ברזא
 לשון הוא וירכסו ן החש את וירכסו וז״ש עצמן

 לבושים להי׳ הו׳ ולהמשיך לחבר כשתרצו חיבור
 ע״י הוא האפוד מבעות אל כח) (שמוה וז״ש הנ״ל
 שמכלה כלוי לשו, תכלת נק׳ היראה הכלת פתיל

. הגוף מ, הגופניות
ע ת  יב) (ב״ב רז״ל ואמרו ילבב נבוב איש פ

 ואחר לבבות ב׳ לו יש אדם שיאכל קודם
 במסנש משה ישמח וכתיב אחד לב לו יש האכילה

 לבבופ שני יש הנה .כו׳ תפארת כליל כו׳ חלקו
 1אבי לב על נחקק שהבן מה בחד נכללין . וכולם
 גורם שהבן ומה אחד לב נקרא בו ומתפאר תמיד
 הבן של והעובדא הב׳ לב הוא תענוג תוספת לאביו
 הרי העובדא ע״י תענוג תוספת לאביו בא שמזה
10וז ההכללות לשק כל ונקרא אב בלב נכללין כולם

ע״ז



51 כווהסדחיים
ד C'fi העונדא  הקב״ה והנה לו קראה נממן ענ

 וגניא סהוס יש ובכ״א rw חד ואורייתא וישראל
 הוא והדיבור סתום הוא !הפענוג השכל בישראל

 .י1אי כפר בפיקונים שאמרו בהשי״ת וכן באיפגליא
 במדריגה כשהוא ׳מצא העילת עילפ קודם אוכם

 איהו פחפונה למדריגה וכשנמשך ספוס הוא טליונה
 נק׳ בהפכסיופ כשהוח מעי ילא מעי וזהו א׳פגליא

 באדם יש והנה מפי נק׳ באיתגליא וכשהוא ממי לא
 צריך מהכנימיופ הפענוג להשיג וכשרוצה פנימיופ לנושו
 יש אדם שיאכל קודם וזה מהלבוש הפענוג פחלה להשיג

 כנימיוה ודרך הלביש דרך לעבור צריך לבבופ ב׳ לו
 אלא לעבור א"צ הלבוש דרך ועבר כשאכל ואפ״כ

• אחד לב אלא לו אין וזהו פנימיות דר!
שח׳ על ישראל בני שמוח את אהר,

כח) תמיד(שמוח ה׳ לכני לזכרון כפכיו
 על אלא המלכים את מישחי! אי; ב) (הוריות איפא

 א) (מ״א שגאמר מלכותו שתמשוך כדי המעיין
 פא וא שם אופו ומשחת גיחון אצ אופו והורדתם

 בניר נקראים אנו הנה אל ליעקב קרחי הקכ״ה
 ובנים וגו׳ לה' אפם בנים יד) (דברים כמ״ש

ש מנצחים ע״ש נקראים  פי' בני נצחוני חז״ל מי'
 היה וזה כביכול אותו לנצח הנצחון מדת לנו נח! השי״פ

 המשכה מושכי; אלא ח״ו הרצוניו׳ מהפכי; שאין פי' רצונו
 ליעקב קראו הקב״ה וזה פ הש כי־צו! לעולם

 שבהחכמה כדי ליעקב כח שנקרא החכמה שמסר פי׳
 החכמה שמחמת כלומר כח הוא ואל להשי״ת ינצח

 וחמר חייך קא הקב״ה וז״ם בתענוג השי״ת מביאי!
 הוא אלך אל״ך למ״ד נירוך הוא יאל בני נצחוני
 החענו: והוא האותיות אמצעות הוא ול׳ חכמה
 בתענוג השי׳׳ש להביא האדם יכול בחכמה כלומי■

 סוך על החכמה בהספכלות כי א״ת צירוך <יש
 דרגי; סוך הוא וח׳ לשרשו ולחבר לקשר יכול דרגי;

 דרגי! סוך ויקשר שיגדל הגדלה ל׳ לרבות את וזהו
 שאי; קל נק׳ החכמה כי וחימר קל וזהו השי״ח ■טם
 יכול החומריות על החכמה ובהסתכלות כבידות <ה

 משה הביא א״ל בצירוף והנה לשרשם אותם לקשר
 וגו׳ רפא נא אל יב) (במדבר יז״ש בתענוג להשי״ת

 ועי"' החומריו׳ על בחכמה שיספכל מק״ו הש״י לו זהשיב
 פנים להצהיל אנוש לב: ישמח 1יי1 וזהו רפואה יהיה

 הכנים שמאיי־ ישמח וז״ש הענוג נק׳ הוא יין משמן
 שמעגל יוד נק׳ הש־״ת של הרצוניות * חסר .מהחכמה

לתוך י' ;קרא בהמשכה וכשבת הדברים כל זמקיך

 6ל שהחכעל נמצא בהיכלי׳ נקודה וז״ס הבית
 b עם להתחבר כח בה יש וע״כ בכל' נמדדה

 וזה .בכלי שנצמצם המדות שאר משא״כ הדברים
 שהי! פי׳ חכמה שהיא בשמן המלכים מושחין שהיי

 מגרמי׳ ליה לית עצמו מחמת כי מכמה ל! גי מש
 וגס החכמה שהוא הא׳ לו ממשיכי, תחרים והיו כלום

 חכמה שהוא דויקא המעיק על וגס שררה גשו! ח׳
. העולם אל להמשיך שיכו׳ ניייכותו שתמשך כדי

ת ״ י ש  לשון בהלבושים א״ע ונתעעך א״ם הוא ה
 כדי נתעעך הלבנות ללבן והעעופיס

 שיוכל המתשבה האותיות ע"• תכיסה בו לנו שיהא
 משעיר בצאתך ה' . הבוי־א גדלות בתם לשער

 לט שיהא א״א היציאה לאתר אך פי׳ ה) (שופעים
 ואותיות שיעורים כנק' האותיות ע״י אלא סה הפ

 כלים רק שהם מאירה שאינה אספקלריא נק' הדיבור
 ונק׳ שממה מלשון שמות ונקרא אור בלא וצבושים

 המאירה אספקלריא נק' המתשבה ואותיית בע׳ עור
 כי ההבנה תוך בהם מנהיר שהתכמה נהורא >נק׳
 פי׳ נהר א׳ אהרן ונק׳ מתפרשין דלח ריעי; הם

 להתקשר יכולים אין הדיבור יאותיות מנהיר התכמה
 מנהא שואלת אמא וז״ס הבינה ע״י אלח בשי׳שם
 אביי הדבר את שמר ואביו לז) (בראשית וז״ש לברתא

 הדיבור עד האור מתכמה שיומשך נימתנת חכמה זו
 הוא כתר זעיר לי כתר וז"פ .הנ״ל א״ת צירוך וזה

 אור %י.גמשך להמתין מעע שצי־יך המתנה לשו,
. . לדבול' מתכמה

ה נ ה  שמחזקים מחזקים שנק׳ נו״ה שהם כתיפות יש ל
 אpו ויראה אהבה הוא הפעל ידי להשיג

 נז"פ עק׳ בחי׳ הם והכפיפות והודיות נצחו, ע״י
 הוא ישראל בני, שמות את חכמה הוא אהרן ונשא

 הכתכינז ע״י כת׳פיו על שמות שנר,' והדיבור האותיות
 ע״י תמיד ה׳ לפני ומשפיע זכר שיהא לזכרו; נו״ה

 הוא ה׳ פני שנר,רא למקום והדיבור האותיות שיגבי׳
:תדיר מתפרשין דלא ריעין שנק׳ למקום תמיד חכמה

א ת י !  לסועה המשכן מקרקע אכר לוקחים שהיו א
 כחברהם בנים לה יהא זכתה שאם לומר

 מיס אויר יש הנה ואפר עפר אנכי שאמר אע״ה
 בהתלבשוש עדיין בא של^ מה הוא החויר רקיע

 בהתלבשויו קצת נר,׳ ומים באפיסות הוא עדיין רק
להשכיר ימל שמא השכל נק׳ הוא ורקיע ובהמשכה

לאמי
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ס הייבות הוא רקיע לשק זה <פחר  בשכלו כפוי

ת  פרס ״ש1ו בשרלו לתפוס וכל ש כדי האור מדלו
ותשכת רקיע הפוך בתיקוניש וז״ש במעוהי פרפה
ורקיע ורצין רקיע ה̂ו קמץ שם ז״ש וגס מיקר

 וע״כ מדוה ו׳ שית דכליל מפתחא שהוי, הסתת היא
 הצדיק ר״ל ז והתקשרו הבר־ת הוא ו׳ הוה הפתת

 מו׳ כלול הצדיק כך ימים מו׳ כלול ששבת יכמו
 התתום נכתת הבריח שע״י תיתם כ-־תוחי וזהו מ«יפ

 בו׳ ששימש אור יב) (חגיגה תא וא ממ.ו ומכוסה
 הוכו ועד העולם מסיך מאיר היה בראשית מי

 מיני' פנוי אתר לית גגזו היכן וקשה לצדיקים יצגזו
 צריך הדברים שלכל התקשרות הוא ר הא זה אלא

 פי' וגנזו בכל אבי־הם את ברך וה׳ וזהו התקשרות
 למדות בו גו יש הם עסי להתקשר ם שי־וצ לאופס

 המלכים מיתת בשעת שבירה היתה לא התקשרות
 וימת וגו׳ המלכים ואלה לו) (בראשית שנאמר
 ומדות מיתה בו כתיב ולא ה־ר וימליך וגו׳ וימלוך

 גון) כי גוכא דכל הידורא הדר נקרא הה־שרות
 פורת בן מט) (ביאשית וז״ש .חד חשבינן דב^ית
 אהבה בן כהוא מחמת השי״ת כשעובד כי׳ י!וסן)

 תוספות להשי״ת יגיע ועי׳׳ז מדה שום בלי עצמיות
 פורת ל׳ וזהו אותו מגדיל הש״י יוסן) שנק׳ הענוג

 וז״ש המחברות מל׳ רה תפ ל׳ וג״כ ורבה כי־ה מל׳
 חתימת בלא מאתם שיצא הכירוהו לא והם מב) (שם
 שום בלא בהשי״ת להתקשר הגון) מן שיצא פי׳ זקן

 שיוכל כדי איר התלבשות הוא זקן ומדת התלבשות
 זקן לו אן סריס וע״כ בקגינות השכל הבן להבין
 בניס נקראים אט אבל לזקן א״צ בנים לו שאי!

 שיוכל שדי במדות הש״י נתלבש ע״כ להשי״ת
 שזה מוחין מותרי נק' וזה אלינו הורו להשפיע

 עמו בהתקשרות מתקשרין וכשאנו כמות־ות אצלו
 עי״ז השי״ת בהן שנתלבש ההתצבשות משיגין זאנו
 א׳ בחי׳ שני ע׳׳י עצמו בהרצון להתחבר יכולין אני

 נתחדש שכבר מהדבר הטעם להבין רוצין כשאנו
 באפיסת עצמינו להסתיר צריכין חנו אזי בעילם
 וזה דבר של טעמו ק נהמת כדי מועט זמן השכל

 להמשיך רוצן כשאט ב׳ ובחי' זעיר כתר <ק׳
 מה דהיינו מקודם היה פלא מה לעולם התחדשות

 מדה׳׳ד מהפכין צדיקים יד) (סוכה ז״ל שאמרו
 אנו צריכין מקודם היה לא שזה הרחמים למידת

 להביא כדי רב זמן השכל באפיסת עצמנו להסתיר
(תהליס וז״ש סתם כתר נק׳ וזה הזאת ההתחדשות

 בהר!ון־ מקמר שהצדיק פי׳ יעשה יריאיו רצון קמת)
 באפיסל! והנה ההתחדשות העשיה עד להמשיך יכול

אורות תר״ך שיש בייינו קבלה יש הרצין וה השכל
חמפ והנה הו שם להפיס יטל־ם אגו ן שא ג: או ב

 בהבינת אורו אה הקש׳׳ה צמצם אורות התי״ך
 וכיון תמצא «ר.־ן והחכמה שנאמר יש נק׳ והחכמה

 יש נק׳ ג״כ והבינה יש עצמה היא ,׳,מי כנזציאותה
 אורות הר״ך בחכמה שנצמצם הצמנם זה והנה
 וצמצם יותר הקב״ה נתלבש ע׳׳כ להפיס ם יכול היינו
 וזהו מי״ש מספר חצי קנ״ה קנ״ה ש מ ונפשה אורו
 יכולין אנו הצמצום זה וע״י בינה קנה חכמה קנה

 שקנת זה זקן לב) ז״ל(קדושין וז״ש רו א להשיג
 החכמת אור נצמצם כשת התלבשות הוא זקן חכמה

: אותה ציןגוח ינולין אנו אז בקנה

 ^ טעם גלי חק היא אדומה פרה מצות
א^ שאין כ״כ *י־ול אור הוא הטעם

 ־ אותה והבין לבינה זכה משה אבל אוהו משיגין
 פרת ונקרא במחשבה נקרא אדומה פרה והנה
ק׳ אדומה לאדם שכליות ורבה פרה שהוא ע״ש  נ
 מפערי! דינין שמינה בינה שהיא האדמימות ע״ש
ם מטמא אדומה שפרה כמו והנה  וממהרת טסרי

 לט) (שבועות ז״ל אמרו כי המחשבה כך טמאים
 זהמחשבת מעורבים לשון( זב״ז עריבים הם ישראל
 על הצדייק על נוכלת מזוכך שחט מאדם טנזאה

 שהצדיק אך הצדיק את שמטמא וכביכול מחשבתו
 המחשבה את עמו ומעלה מושך עי״ז לשורשו נמשך
 ויכול מזוכך שאינו לאדם גס מהרה להביא עול ועי״ז
 ואח״כ טהורים לטמא בתחילה וזהו עי״ז עלייה לו ל:יופ
 להחכמת בית היא הבינה והנה .טמיוים לטהר
 שמקבלת בוקבא ונקרא־ לחכמה משכן ונקרא

 ולפעמי® המשנן קרקע נקרא והדיבור מהחכמה
 נתעורר דיבור9 שע״י< מהדיבור מקבלת ההבנה
 מקבלת להיות שצריכה מהראוי היפך וזו הכוונה
 מהבעל שסטה ברם וזהו מדיבור ולא מחכמה

 זכת® ואם מהחכמה לקבל יכולה אין ע״כ מהמשכיל
 תהים ואז להמשכיל ויתחבר א׳׳ע יזכך אש כו׳

ת הולדה הדיבור ויהיה מהחכמה מקבלת מ ח  מ
: הרינה

ר צ  לאבופי® טובה ונר,זיק בואו ריב״ל א
 וכתיש כה) (ב״ב תפלה מקום פהודיעט

1פהצפ כל ישמיט ה׳ גבומס ימלל מי קו) (פהלים
הנם



סד חיים ח »3כזו
ה  וז״ש הרחמים מצד 0ז1 י׳ו׳י׳ בצורה א׳ ע «נ

 ובשילוב ואדני הויה צ״א גימ׳ ר״ת ידיך את &ותח
 נשאר היודין ובהסתלק לתתא יוד לעילא יוד ■הוא

 יומשך יודין הב' כשתפתת והכי׳ באמצע אותיות %'
 שהם השמות שכל בספרים וז״ש הרחמנות עלינו

 אדני אהיה כגון המ־תוק הוא שבהם והא' דין
 הנשארים האותיות האלפי! מהם כשתסיר ־־אלהים

 עצמו את שהשפיל הש״י גדצות זה הנה דין הם
 שהיא ס״ג של הויה שם וזהו תחתינות למדריגות

 שהוא לרמז באלך הוא זה שבשם והוח״ו גסות לשון
 צינור חותיות הוא נוצר פי' לאלכים חסד עצר
 צינור ע״י תחתונה למדריגה ׳ע א הש״י המשיך לכך

 שכליות שילמד לימוד לשון לאלפס כדי א״ע וצמצום
: שלו גסות !זהו עמו להתקשר שרוצים ;לאותם

 כו) (ההניה באמתך אהלך דרכך ה' ^~'>ודיני*
 מדריגה מלכות מדת היה דהע״ה פי'

 ונדרכים נופלים היראה מחמת והנה ׳התחתנה
 עמך שאתקשר דרכך ה' הורינ וז״ש ■הגשמיות
 והנה להאמת אבא באמתך אהלך ואח״כ עאמונה

 מלכותו קג) (תהלים וז״ש רגל נקרא מלכות המדת
 שמירה לית! וצריך רגלים בחי' שהיא משלה בכל

 והוי פ״ד) (אבות וזהו בא״ס יתחבר ועי״ז זלרגליס
 מחובר מ״מ דרגי! סוך שהוא אן! לאריות תנב

 לשתות יכלו ולא מו) (שמות כתיב והנה -בא״ס
ט ה עי  בכל אפילו כי הם מרים כי ממי

 תיך ביסוס בהם יש מרים שהם הנראים דברים
 הביסוס מרגיש כאינו ומי הדין והמהיקית המרירות

 בעצננם שהם הם מרים כי מחמת הוא המרירות תוך
 הביסוס נורגיש איע לכך בגשמיות שמונחים ערים

 דרך כשעובר מר אלא מור א״ת ל) (שבה דזהו
 לשין מור ממר נעשה הביסוס ומרגיש המרירות

ביסים
החכנוה כח) (ברכות מהפללין אתם נוי לכני

 התפלה ותחברו הבינה הוא מי פנים נקרא
 בואו וזהו ההבנה קודם מי לפני שהוא להחכמה

 להתחבר תפלה מקום שהודיענו לאבותינו מיבה מנחזיק
 ימלל מי קו) וזהו(תהליס החכמה שהוא למקום התפלה

 הגבורות למלל שיכול מי ה' גבורות מלילות לשון
 :להתהלה הכל שיקבץ שישמיע ע״י הוא

n i J l ט׳ מק! לכל החכמה האדם שמושך מחמת 
. החכמה נגד הדין גתבעל

י  1י» הש״י אצל התיות פי׳ לשאלה קיימא ס
 להחזיר וצריך שאולה רק הוא ואצלינו עצמיות

 אוהט מחליף והוח השי״ת הוא לשרשה החיות
: אחר כח

ל כ י  כלליוע הוא הקב״ה כי כ״ל ה' נקרא ה
 תמיד שהוא ה' נקרא והאדם העולמות

כ מהקב״ה נוקבל ע'  שלא ליזהר אדם צריך ו
 כי תעשה ואל שב וזהו .הקב״ה של ביתו להחריב

 השראה עליו יהיה אם כי ושוב רצוא החיות הנה
 היה רגע בכל הבורא גדלות מכיר והיה השכליות ן המוח

ק' יראה כי יראה מחמת ממציאותו כתבעל  ע״ש תכלת נ
 השכליוה ממנו מסהלקין לפעמים ע״כ הגוף שמכלה
ה באופו וע״כ באדם שיש והיראה האהבה ע  ה

;הכיס יחרוב לא ממנו שמסתלקין

ר צ ו  בכל וע״כ מד) (ישעיה חושך ובורא אור י
 האור ואח״כ חשך בתחילה יש הקדושה דבר

 מם אור בערבוביא משתמש הנשמה אור כי
 אם האדם את דנין ודיבור אות כל על והנה נשך
 ראד כשאינו ולפעמים לחו אם שבו האור את ישיג
 חיו« ג״כ יש ששם אך רעות במחשבות איתו !מדח

 ע״י שבו הקודש החיות למשוך האדם ויכול הקודש
: הקדושה אל ח״ע שמנצח ניציח

כי' כע) (תהלים רבים מים טל ה'
ק' האדם כי שכ״ה גימ' הרעים ה׳ נ

 הדינים מעורר ח״ו ביה רעות מחשבות חושב וכשאדם
 הרי ה' הוא שהאדם וכיון דין האדם כל ונשאר

 ובזה לשרשו לקזור צריך ע״כ ש״ך גימ' דין ה״פ
 הכבוד אל וז״ש נין הד הקו שנתת הה׳ מתק! הוא

 א״ע הקב״ה שהלביש מה וה״פ גבורה הוא וכבוד
 מפני גבורה נק' וזה כבוד מאתנו לקבל בכבוד
 שיתעירר רבים מים על ה' הרעים הא ש רצונו שהיה

ם האדם מ  והאהבות הירחות שהם שבו רבים ה
 צריך לכתחילה ־ חד הכל ויהיה להקב״ה ויחבר

 לשכינה מרכבה שיהא שי!כה עד בהשי״ת להאמין
 מישראל כאו״א הנה כי שבת דוחה אדם נפש וע״כ
 יראה בהן לשרות הידים כיצד לשכינה מרכבה הוא

 הוא והברית רגילות בהם לשרות והרגלים ואהבה
 אמונה לו להיות האדם צריך החילה והנה הקשר

 אומרי׳ שאין וזה הקב״ה עליו ישרה ואח״כ ורגילות
 5בהלה ונתלה השולמה כל שהעלו עד ברכו

ברכו וז״ה עליו שורה שהקב״ה ברכו לומר יכול ואז
מוא



וחסד חיים
א  כדי מאוד הלב לההלהב שצריך השרפים פולס מ

: להקב״ה לברך שיכול
ת י ד «' שהוא ול״ה רמ״ח שיה; צריך נפש פ  מי
 גס לצדקה לכס זרכו י) (הישע וזהו זרעו *

 הוי יאמר לשלג לז) (איוב וזהו שלג פעמים ג׳ ישן
 השכל המשכת נתן פי' לשלג אמר הקב״ה ארן

 הכועל לכנו והח״כ נ:וחין ׳ כהו׳^י שלג ע״י לארם
 מדריגה העובדות שהו« ואיו* הל' שהוא

 חנואיכס יהיו אם וזהו קען קספי שהוא התחתונה
 ומחנויז ילבינו כל, מםפר”כשיהן ילבינו כשלג כשנים

w והשכינה ,י5 יימ‘ יושבת השגל להיות יזכה 
 וגם כוב ׳כ ג 1שמ כמספר לימן וגס שגל נקראת

;שבו איברים רמ״ח כמספר ליתן מוב
ההכנזה שהוא הזוכר כח באדם יש הנה

 והחכמה מ עש בחכנוה כולם קד> (תהלים
 ̂ מעלה והיא הבינה שהוא בבית להיות צריך

 ביר על הדבר מבין שהוא מחמת לחכמה הדברים
 דינין מינה בי?ה שה<ה הכניס אם קיג) וזה(תהליס

 לכל החכמה את כשמשפיל מתככיין ומינה מתערין
 אל תשכח אל זכור נו) מ״ש(דברים .ומעלה בר1

 אצל הרשימה נשאר מודאי הנה כי הזוכר השכח
 הרשיננה ״ז ע שיכול הזוכג מכת האדם

 לשטת שלא ליזהר לאדם עוב אעפ״כ א״ע להזכיר
 קדמת כקד ימ׳5 תשכח וזהו הדבר אצלו וישמור הזוכר
 תשכח כ״א תשכח שלא זהיר תהי׳ זה מחמת כלומר

 כבר שתהיה מה הקדמת תנזיד להזכיר אתה צריך
 הלביש הם האותיות ררבנ! חלוקא בשכלך: אצלך

 דרבג} לשון וזכו נגדל הוא האותיות ידי ועל לאדם
:אוהו ומגדלין שמלבין

 כי כי׳ הורה רזי לו מגלין פ״ו) (אבות איתא
 להתקשר וכשרוצה האור גנוז באותיות

 ל' וזהו שבאותיוה האור את לו מגלין אז בהקב״ה
: באותיות מכוסה האור גי מגליי

ה נ  ברכה שצריך דבר שכל מפני מעשרת בהמ׳ז ה
 שברכה מכ־י אחרונה ברכה צריך ראשונה

 מברך היה לא ואס למשה המל׳ ממשיך לאשונה
ך‘ ע״כ מות יורטת רגלי׳ ח״ו הי׳ בהמ״ז  לברך יי
 נותן הוא ובזה לבעלה המל' ולהחזיר להמשיך בהמ״ז

 וז״ס עשירות למכיה לו תשפיע ועי״ז להמל' כת
 תהת שהם מחמת ברכה בלא מעוה״׳ להנות אסור
p D זה ומחמת הזמן שתחת מזה להנוה ואסור 

והנה מהזמן שכר נכיר שהוא רביה לן אסור

 בלא אבל מהזמן למעלה הגשמיות מגביהין אנו בהברכה
 שאין דבר על ולכן הזמן תחת החיות נשחרה ברכה

 גבי׳ לה א"צ כי ברכה א״צ כאין נחשב הוא שיעור לו
 אשהך קכח) (תהלי^ וזה בשיג^ייי שנכנס דגר אלא
 וגי* זיתים כשתילי בניך ביתך בירכתי פוריה כגפן
 לגפן מחובר כשאשתך וזהו והתענוג הבינה נק׳ גפן
 ימשכו בניך אז 1סון שהוא ביתך בי־כתי שהוא <אך!

 בצח״ם אבל זיתיס כשתילי בניך אז מהזמן למעלה
: אינו ואז הזמן תחת נמשכו הבנים

 כד)ויודע (במרבד עליו! דעת ויודע אל אמרי
 חיבור למפלה מחובר שהות ההתחוברות ^

 ל׳ הוא עצבים ד) לו(הושע הנח אפרים עצבים
 יבמינר עצב שהוא כלימר עצבות מלשו! עצב עפת

 להקב״ה מחובר שהוא מי אבל כמשא עלו :וו;■1
 שהוא הכל אה מחיה הקב״ה כי ועצב משא עליו אין

 כשיתהב־ וזת־ רחביה שהוא גס מל׳ ס״ג גיח' עוי׳
 מחובר הוא כי מעצבים לי הנח אז אכריס ׳!!הקב״ה

הרחבות בחיות
 שי׳׳ן צריפים ג׳ לו יש שבת בספרים

 הבת בת שין כי׳ הש״ב בש״ת ב״ת
 לו שיש מי מס להתחבר תמיד חושקת מקבל שהיא
 תפילי) של שי"! שהוא גג״ת מדות הג׳ שהם שי״!

ם  ־ והברי רגלים וב׳ שי"! ג"כ יריס וב׳ בראש י
א  IP ז״ל אמרו כי שת בו פי׳ בשת שי'ן ג״כ ^

 הוח שהקב״ה שיכיר פי' העילס הושתת שממנו
 סיך הוא ת' בית שין תיו כי' תשב וצירוף! העיקר
 מתחילה כך הוא והסדר להקב״ה ב להש צריך דרגין

 שפלותיו בלבו להתיישב שצריך תשכ צירון! הוא
 אי; והוא הקב״ה הוא שהעיקר ויכיר הבורא וגדלות
 חשקות לו יהיה ואח״כ בשת לו יהיה זה ומחמת

 מדות הג׳ לו שיש הקב״ה זה להשי״! להתחבר
הנ״ל

ס י ד וצ" והגון! עצמו הצלם כי׳ דצלס צדיק נק׳ ^
 העובדות יהס שעה ל׳ והוא תשיעי הוא י

 חותס כחומר תתהפך לח) וב (א וז״ש מהפכי! פנק׳
 עעס העובדויי הם כחימר להתהפך שיגול מי פי׳

 תרגום כי תרגום וא׳ מקי־א שנים קוראי; אנו למה
 ממשיכי, אנו שמו״ת קורין כשאנו וע״כ מפרש הוא

 ח״ו זה שמא א' כפם רק קירין כשאנו אבל חו״ג
 לבנה אש ע״ג שחורה אש נתנה והתורה גבורה
 הציבור עס פרשיותיו המשלים כל וזהו חו״ג שהוא

* חו״ג שמושך ימיו לי משלימיי כו׳ לו מאריכי;
פכצ
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ל כ  לי(תהליס שיחה עדוהין כי שכלפיb מלמדי מ

fp'p ' • אלי מדברת עצייה התורה פ
 קית) (שם יה מששה ואספר אחיה כי אמות

יה מעשה בכל שתמשוך
ל י  כסאו(שס מכון ומשפש צדק סביביו וערכל ע
 עתיק ולמכסה כג) (ישעיה כתיב הכה כי צז) ׳

'  לו עשה לעולמות עצמו להעתיק שרצה ניחמת פ
 השי״ש שחשקות דיליה כלה !נקרא אנו והנה ניכסה

 א״פ סה שכ מחמת ג״כ וא.ו ממנו יראה לט הא ש
 יראה לנו ויש באורו להרבק רוצים ג"כ ואנו מעיינו

 פי׳ כו׳ אא״כ מלמעלה יורדת כיפה אין חמרו זהנה
 טיכייס חא"כ ה נילמע יורדת אין התענוג היה הטבה

 ומשיגים עצמינו מנצחין שאנו והידאות הסהניצחו!
 וע״כ ד) (יבריס וגו׳ ענן חשך דהו להשי״ה הידאות
 משפט ונישכט צדק וז״ש יראה מוסיה החוקות גוחמת

 ועי״ז עמו עצס בהוח ניחמת שהשכל'ניחייב ההבה נק׳
 שיהא וכי׳ התענוג א ה הבריאה כסא כסאו מכו!

להתענוג כסאו מכון
י ו  (תהלים וגו׳ ך במצות כי למדנו ודעת מעם ס

 וקדשו ברכו אותו ויקדש ויברך וחיתא קיט)
 ליה דלית דלי״ת נק׳ היראי הנה כי״א) (בר״ר ביי;

 השבעת לאחר ואך ההשפעה קודם כלום ה מגרמ
 ליכול שלא יראה יש אז גס האהבה הוא הטוב

 מס דלתין ב׳ הרי דלית נק' ראה ה זה וגס הכה ני
 שהשי״ת כדי הטוב אלינו נמשך בחול והנה סתימה

 בשבת אבל תעניג לו וזהו יהודיות ננחו; ממנו קבל
 קודש כי שנ׳ הקדושה אל עצמינו להגבי׳ אנו ריכי!

 נמשך לא שבת וקדושת קודש עצמה היא היא
 קח ל) (שמות שנ׳ הקטורת עני; וזהו אלינו מעצמה

 סמך והנה רפואה הוא סם כי וגו׳ נכיך סמיס לך
 חיות לו ונות! האדם את שסומך הבנה נק׳ הוא

 חיות לו אין בדבר התבוננות לו חין כ״א ותענוג
 מדריגו׳ הח׳ הס והס סמים של ס׳ וזהו ממנה

 האדם אצל מה רש נק׳ וזהו תמיד כאדם הנשארים
 הז׳ מכח אעפ״כ העצם תענוג ממנו שהלך אך פי׳

 ומל׳ נהי״ס והס כמקודם התענוג להשיג יכול מדות
 סמים שהוא מי״ס ס׳ זהו האותיות הס וה׳
 לשי״ת א״ע להמשיך יכול הרשימה שע״י רפואה ל׳

 השפע הכיפת נמשך שבחול כי׳ מך נ׳ פי׳ נטך
ק׳ אלינו  והוא הענוג נק׳ והיא רבינה הוא מינו
 השפע פי׳ אשפשטית הוד מד עילאה אימא סוד

וזה דיות ה! ממט יקבל שהקב״ה כדי אליט מי־פשט

 כמשחצ ע״ש ונק׳ כברית זה ושחלת תענוג לו
 ממקום האדם את מושך שההתקשרות מחלבא בניחא
 הסוך נק׳ וההלבנה כש שמתקשר למקום שס שהוא

 אעפ״כ הקליפות מחמת רע שריחה אך פי׳ מדריגה
 הבשמים בתוך נחשב הוא בהשי״ת כשההתקשרות

 שצריך במן וקדשו ברכו חז״ל אמרו בשבת אבל
 לט) (קידושין ואיתא שבת לקדושת עצמינו להגבי׳

 ימיו לו ומאריכין לו מטיבי! אחת מצוה העושה כל
 ב״ש בח״ת ונתחלפיס ובינה חכמה י״ה הוא מ״צ

 העישה כל וזהו ודיבור הקול הוא ו״ה מ״ן והוא
 להתגלות שמוציא לו״ה י״ה שמחבר אחת מצוה

 לכל תענוג נותן הוא הבינה והנה כו׳ לו מטיבין
 בו מרגיש הבינה עס עושה שהוא שהדבר דיר
 לו כשיש התקשתת עצ נופלת והבנה טעס

 וזרי ההתקשרות על הבנה שכלית ניפל אז התקשיות
 שכליות ששואל הנהר מרחובות שאול הברית שנק׳

 ודעה טעס טוב וז״כ הנהר רחובות שנק׳ מהשכל
 לי שיש האמנתי במצותיך כי הבנה הוא למדינו

: הקשר על השכליות ויפלו וקשר אמונה

ה  ד׳ את ליראה כ״א מעמך שיאל אלהיך ה׳ מ
 ויהי פ״א) (אבות ואיתא י) (דברים יגו' חלהיך

 הוח הקב״ה הנה בו״ד כמורא עליכם שמיס מורא
 הל״ר הס בעולס יראה יש דהנה פי׳ עלמין כל גו

 עבי״ה עובר כשאדם וראיה ויראת צמצום שהס
 שבמנוה מצוה כשעישה לא אבל היראה עליו נוכל
 ג״כ הוא בעבירה שיש היראה והנה צמצום אין

 הזרועות בין העולם את סובל הקב״ה כי מהשי״ת
 יכול שלא מחזיק למטה שמאל ובי! למעלה ימין בי;

 יקת שלא האדם יראה ע״כ והנמצוס היראה ורם
 רק הצמצום לרך שילך לו למה כי מהצמצום יראה

 היראה יקח וכיצד ברחבות כשהוא לעצמו יראה יקח
 וזה אחר ולא הוא אני אני נק׳ שהקב״ה שידע
 של חותם והוא מהקב״ה הוא שבאדם החיות החלק

 בעבירת הקב״ה של חותם שיטנך רחוי ואי; הקב״ה
 בשמים שאתם כ״ז עליכם שמיס מורא ויה־ וז״ש
 ייהצמצום יראה תקחו ולא בהנמצוס עדיין נכלתס שלא
 שבך מהחיות אלהיך ה׳ את ליראה כ״א !זהו

 כמו חותם שהוא סוך לשון מלכים נק׳ האיברים
 וכמו ננישך גירא העצה גמר פי׳ שכנהדרי! נמלכי!

 הדבר לעשות אדם של בלבי כשנגמר באדם כן
;נמלך נק׳

מאמרי



fiGם וחסד חיי
ר מ א י  ושמהיך וגו' כבודך אח נא הרהיני ו

וגו׳ כפי אח והסירותי הצור בנקרח
 וגו' אחון אשר את ית,ותי נוובי כל יזטביר רני

 פי' תיק י׳ והיק נקרא הקב״ה הנה לג) (שמות
ך ונכנסו נמשכו הו״ק  יכולים שאנו כלומר הסיק ביו

 שהו״ק המהנה ל׳ כהרים נק׳ והג״ר בהס לתפוס
 האדס וכן מהג״ר ושכט יויוה להס שיבוא ממתינים

 מה לו משיג שישכנ אא"כ לאהוב מה יודט אינו
 של טצמו הדטת מדת לו שיגלה קש ב משה והנה שיאהב
 שברצון מפני נוטס מה כתר כ׳ איהא והנה השי״ת
 שרצונו כי׳ שלנו הרצוניות ג״כ מצוייר היה השי״ה

 הבחירה והוא אחר לדבר רצוניות לנו שיהא היה
 טושין וכשאנו רצונו תחת רצונינו שנכון! הש״י ורצון

 והש״י שבנו מדות הטשר להש־״ת מכינין אנו הרי כן
 כ' וזהו כ׳ הוא כפ״י וזהו שלו מדות י׳ רצונו לנו משיג
 ב׳ יש א׳ שבכל כתריס ג׳ הס שהג״ר וזהו כתר

 ואמר טצמו בדטת לו שיגלה ביקש משה והנה רצוניות
 הכתריס שהם הכפין פי' כפי את והסירותי השי״ת לו

 תפיג שלא פי׳ פניך טל טובי כל אטכור אני רק
 ארחד אשר את ורחמתי וזהו מדריגות לפי רח

 שנקרא לגון£ שנמשכיס מחמת רחמיות נק׳ שהו״ק
 נק׳ הו״ק והנה רחמנות מחמת היה שהמשכה חומר
 כשתמשיך נרוצה אחריך משכני או (שה״ש וז״ש החור
 .■ נתצה אזי הו״ק שהס אחריך בבחי׳ אפי' חותנו

 אצל שכינתו שישרה פי׳ אחון אשר חת וחנותי
 ובהביה בחכמה האותיות טל שמסתכל הצדיק

 מדבי־ ואח״כ השכינה לכי־יית כליס שהס י״ה שנק׳
 ההוי׳ שמייחד ו׳ שנק׳ ההיכל זה הקוצ טס הדיבור

 הא״ת טל הסתכלות מלשון אשר וז״פ י־דיבוריס
:איתיות ך"ב שהם

י ת י ו  שאין פי׳ טז) (תהלים תמיד לנגדי ה ש
 טצמו טל להסתכל פנאי שוס לטולם לאדס

 שאנו ומה לנגדו שה׳ מחמת רט או טוב הוא אס
 הי״ג קודס שאומריס-ווידוי במה טצמינו משפילים

ס אנו כי הוא מדות  תתאה חכמה לחבר מני
 לא שטה באותה שכל הלב היה לא ואס בטינאה

 והנה לטילאה תפאה החכמה להגבי׳ יכולים היינו
 : חכמה קנה זה זקן שנק׳ זהו מדות י״ג יש בחכמה

{ ^י ך[  אמר למה וקשה וגניז טמיר אבא בזוהר אי
 כי אלא אחד בהס שהשמוש לשונות ב׳

 יסד בחכמה בי־תא יסד אבא איתא כי אבא ל׳ מה
לנו א׳׳א טצמה ובחכמה חכמה הוא אבא אדן

 וצלף הבנה בתוך ונקשרת שנמשכת אא״כ ^הפיס
 בהתקשרות גס והנה מתפרשין דלח ריטין ונק׳ ל שב

 מ.דמ© טצס יש שבהבנה מחנזת לתפוס לנו א׳׳א
שם התחלקות שוס ח״ו להיות א״א ובחכמה  מ
 כטמיס י' גימ' מקוס בספיייס ואיתא מקום נק׳ שחכמה

 כי פי' ה׳ כטמיס ה׳ ו׳ פטמים ו׳ ה׳ פטמים ה׳ י׳
 בחכמה כילם והנה משטרת שהיא טשירית נק׳ החכמה

 מי' כלול מדה וכל בחכמה כלולין כולם הרי פשית
 הריי א״ס מבחי׳ שהס כיון כחות הי׳ בכ״א שיש

 כ׳׳א ג״כ חישיס ה׳ בה שיש הבינה א ה ו״ה ק׳
 ג׳׳כ טצמה המשכה הוא .׳ הכ״ה הרי מה׳ כלול
 כטמים ה׳ חחרונה וה׳ ו' פטמים ו׳ הרי מו׳ כלול כ״א

 שהוא וכיין העולם קיום וזו מקים גימ' ה׳
 סי התחלקות שוס ח״ו שם שיהא א״א העולם קיום

 ההתקשרות בזה ואפי׳ מהפרשין דלא ריעין הם
 מהבינה שנמשכת בהמשכה רק תפיסה שום לנו אין

 תפיסה לנו יש ובזה החכמה כת כן גס יש ובזה
 שאנו ואך אלינו ל להשכ משקות להתטנוג שיש מחמת

 כי אדרדקי חמרח אגברא וזהו תחתונה במדריגה
 משמח שהיין התענוג נק׳ חמרא דלימרו היכי

 יש זה ומחמת א״ע משפיל קטנים להבניס הדרדקי
 גודל מחמת טמיר חכמה הוא אבא וזהי תפיסה לנו

 גנוז רק נק׳ הוא הבינה תוך אל שנמשך ומה אורו
להשיגו מאתנו היא

ת  מר ראש בשמים לך קח ל) (שנזות ב כ
 ג״כ הקב״ה ואנל יב״ק אנלינו יש דרור

 ושכע חיות ממשיך והוא יחוד נק׳ הרצוניות יב״ק
 כרעי׳ ברא שיוא ברכים בבחי׳ שהם לאותם אך

 כט) וזהו(משלי מלומדה אנשים מצות מחמת דחבוה
 אחור בבחי׳ שהוא למי אך ישבחנה באחור וחכם

 חיים באנו רגט כי וז״ש אותו משבח הוא אעם״כ
 גבורה שהוא כאך לו דומה שבתחילה הגם ברצונו

 נמשך אח׳׳כ ברצונו חיים אעפ״כ באחור שלוא מה
 אעפ״כ מהקב״ה מובדל שהוא אעפ״י קדושה חיית לו

 שאנו יחוד יב״ק ג״כ יש ואצלינו אותו מחי׳ השי״ת
 היסוד זה וציונו וזהו ית׳ הבורא עם מיחדין

 מהשי״ת התענוג ממשיכין שאנו וצווהא התקשרות ל׳
 בשמים לך קח וזה מהגיך מובדלין שאנו קדושה

 שהוא כי' דרור מר חכמה שהוא מראש התענוג הוא
 שא דרור שררה לשון מר בינה שהוא לדרור ראש

: בינה
ג ו נ ע ת השי׳יה שרצה מחמת כישיבה עולם הוא ה

גיזבל



57 כטדחיים
 ועפיק ו!הו הישיבה עולם ונק' מישראל הענוג

 שהי' מחמת הוא ליומין ח״ע שהעהק מה יתיב מין1«
 הדבר אבל מישרהל הענוג לקבל ך א ליישב

 לקבל וא"צ בשלימות שהוא מחמה לישיבה ■א״צ
 אותנו ומקיים שמעמיד מממת עמידה נק׳ ־?אצלנו

 אהבה יש בההכמה הענוג לו משגים שאנו «ה
 P עשה מסתמא העולם לברוא ברצונו שעלה <יון

 ו) (ברכות וז״ש דמעומד תתלה וזהו אהבה מחמת
ן  עמד תשר המקום אל שנ׳ תפלה אלא עמידה <
 אלהי לתכלתו מקום הקובע כל (שם) יז״ש ►כם

. בעזרו אברהם
י ך ף ן  ה׳ מעשי ראו המה וגו' באניות הים י

 הוא הירידה לפעמים הנה קז) (תהלים
 לה׳ ג״כ המעשה לחבר ה׳ מעשי לראות עלייה צורך

 משם השנזים בקצה נדחך יהיה אם ל) יזהו(דברים
 אנו כי מקום לו אין כי כי' אלהיך ה' יקבצך
 אלהי וז״ש בא״ם תמיד מחוברי! להיות צריכין

 מהשי״ת הכל הוא שבנו והיראה האהבה וגו׳ אברהם
 אותנו מגדל השי״ת כי כי' וגו' הגדול האל ג״כ ?זהו
 בראשית ימי ו׳ של חור וז״ש שלו הגדולה כל ע״כ
 סופו ועד העונס מסוך מאיר והיה נצדיקיס גנזו
 מה אך להקב״ה בסופו עוה״ז סוף שמחבר פי'

 קצווה יש כי השמים בקצה נדחה הוא שלכיעמים
 ה' יקבצך שמשם כדי הוא !דרוס נפון ומערב מזרח

. הניצוצות והס שם שיש האלהות שיקבץ א.לה'ך

י ״ ר  אלא תורה נתנה לח בתחילה למ) (נדרים א
 מה לך כסל לך כתב שנאמר ולזרעו למשה

 נוובת בה נבג ומשה שלך כתובת! אף שלך פסולת;
ה טץ מסי  עי, מוב אומר הכתוב עליו לישראל ו

 :לדל מלחמו נתן כי יבורך הוא
ה ר ו ת  אלכין ב׳ שנה אלכיס שני גנוזה היהה ה

 הוא א' א״ל שבחלף ובינה חכמה הס
 אחי־יס או לאחרים שמלמדת הבינה הוא ל' הכמה

 מדות והג׳ מ״ם היא חכמה והנה אותה מלמדי!
 וזה הבינה וה׳ ש׳ נק׳ המשכה בא שע״י שבחכמה

 למשה אלא תורה נתנה לא בהחלה וזהו משה צירוף
 למעלה ראש למעלה עד וגו' משה ובני שנא׳ ?לזרעו
 קצוית מהו' למעלה היו שהם כי׳ ריבוא מששים

 בריבויס היו מקודם אבל מועמ במספר שהוא
 עי! מובה בה נהג ומשה ריבוא ששים ישראל שהיו

הוא עין מוב וזה לישי־אל המשיך לישראל זנתנה

 התענוג שהמשיך כי׳ לדל מלחמו נתן כי יבורך
 חשקות לו יש התענוג כי אותם שיעלה כדי להו״ק
 תמרא אגברו לעיל כמ״ש א״ע להשפיל תמיד

לח) כו׳(סנהדרין לדרדקי
ח )  איהא ע) ם (דבי• הברית לוחות האבנים ת1ל

 ניף יבהבנה נפקת מחכמה חורייתא בזהי•
 תורה קריאה נק' ובדיבור האותיית ששם כתיבה
 שאין מחמת וכתיב קי־י שיש וזהי שבע״פ ותורה שבכתב

 הכתב בתוך שהוא כמו בהתגלות כ״כ א ע ל יכול
;ישכבנה ישגלנה כמו אותיות בהתחלכות בא ע"כ

j H" גתצדי נקראין שאנו וזה בתורה צירוכיס יש 
 ותנו חסל נק׳ הם האותיות כי חלקא

 . שצריך כמו האותיות מצרפים
 הצצני מגורותי וניכל וענני ה׳ את דרשתי

 ושמלה לביש יש הנה לד) (תהליס
 לי־גל מקיף הוא והשמלה הכל על המקיף נק׳ לבוש

 ומליצה משל להבין א) (משלי וז״ש בפרעות ו<ד
ה הנ גו'.ו ס קיו) (תהליס כתיב ו  אשא ישועות ט

 והגיורות הגבוי־וה הוא הכוס ובתוך הלבוש היא כוס
 וז״ש להשי״ת א״ע שיגביה הישועות בשביל הוא

 שיוכללו רק הס פי' בחסדים נכללים גבורות בספרים
 שממה ל' ובשם אקרא ה' ובשם וזהו החסדים בהם
א את ה' את דרשתי וז״ש  שהקב״ה כיפל לשון ס

 הוא לרבות חת וזהו מפלים שנק' בהגבורות מתלבש
 הוא הריבוי הוא צהמפל צריך היה למה כי המכל

 שהם הצילני מגורותי ומכל וזהו וענני ה׳ בדי
 : הצלה באה לני הצ הגבורות

ו המתפלל ״  טחן וי*ח״כ פשיעות צ׳ שיפסע צ
 האב כת לו יש הבן הנה נג) שלום(יומח

 ואם אב בין מחיבר להיות יכול הוא וע״כ האס וכח
 לחברם יכול היה לא ואם האב כח להבן הי׳ לח כ״א

 ותאמר האב לפני שתבוא להאם כת נותן הבן והנה
 אך אותם מחבר הוא ועי״ז כו׳ ברא במאי חזי

 שלקח אחר מהאב פסיעות הג' לפסוע מקודם צריך
 ט׳ חזי שתאמר להאס כח נוה! ואח״כ מהאב כח

 ח) (שמות כתיב הנה כי הוא פסיעות דג' והנה
 חב״ד הם ימים הג׳ במדבר נלך ימים שלשת דרך

 דרך וה״פ דרך ונק׳ ומחברם הממוצע הוא ודעת
 וזהו הדיבור עד משם יומשך פי' נהלך ימים הג׳

 ההתתברופ ע״י שבנו הרע נזבח ועי״ז במדבר
: אלהיט לה׳

CSO



mוחסד הייס
C 1*D ועצ ס1לי המוציח ס1לי טל אימרים למה 

 בספרים איתא כי הטן פרי בורא פרי
 ו׳ ויש ראש עם ו׳ יש והנה .הרות ג׳ גימ' להם
 והמשנה מפתח פי׳ פתח נק׳ ראש שבלא ראש כלא

 הוא ראש שעם והו׳ מהשי״ת התענוג לנו שממש־ך
 ידים ג׳ יש והנה השי״ת עם מחובר שהוא «ה

 ראש בלא י׳ נק׳ בגשמיות עשוקים וכשהם נג״ת
 נק׳ וזה ראש עם ו׳ נק׳ להשי״ת הידים וכשמגביה

 והות דדין ג׳ והם מחכמה ק להג שצריך יניקה
 אהבה מנוחת וזהו אלינו והשי״ת להשי״ת האהבה
 שמנדד ונד מהקב״ה אהבה מנוחת בא נד פ•׳ ונדבה
 שהידים לוחם מלשון לחם והנה להקב״ה ובא עצמו
 כאשר וזהו אותם כשמכבי׳ להלחם יכול שבהם הנ״ל
 מרינה מל׳ הוא והארץ ישראל וגבר ידו משה ירים
 צדיק פרי והנה פירותיה לבשל שמריצה א״י ט״ש

* חשי־ .חיים ען
 שמחל מלך ואיתא צג) (תהל־ם לבש גאות מלך 71

 על שמחל הי־ב מחול כבודו אי! כבודו על
 אצא שלו אינה המלכות המייך כי מתיל כבודו כבידו

 מחמת מלך כשהוא ואכי' למלך אופו מינו שאחרים
 מלר אינו ג״כ הרי חכמתו מחמת דהינו עצמו

 בידו חין ולכן החכמה נוחמת רק עצמיותו מחמת
 המלר !נמצא שלו אינו המלכות כי כבודו על למחול

 והגאות כבודו על למחול רשאי שאינו גאות לו יש
 ז הו כי ענוותנותו זי־ו בפנימיות אבל בגילוי הוא
 לעצמו המליכה נועל ואינו שלו אינו שהמלכות יודע
 שהוא בגלוי עניו זהו כבודו על שמוחל מה הרב אבל

 מ״זה נאות הוא בפנימיות הבל כבודו על מוחל
 וז״פ כבודי על למחול שיכול שלו הוא שהחכמה ?דע

 שהוא מפני גאות נק׳ החכמת כי לבש גאות מלך ה'
 שיהח הלבוש תוך הגאות ולבש השי״ת עם עצמיות

 ענוה הוא א״ע שהלביש מה נמצא בו תפיסה לנו
 ת״י גימ' גאות וע"כ אצלו השפלה שהוא אצלו

 וכ״א יודין שהם נקודות ד׳ תוך נתלבשה שההפמה
ת׳ הרי מי׳ כלול

ה *  שם שלו הדעת שנועה וכ"מ הו״ג באדם יש ה
 עם מחובר כשאדם והנה התו״ג טעים

 אבל עצמיות עמו הוא כי להתגברות לו א"צ הקב״ה
 בהקב״ה לידבק להתגבר מתחיל עפה הוא אם

 הדעת מחזיק הוא בזה מתגבר ג״כ אחר וכשאדם
 דעת גס מחליש הוא מהגבורה נופל וכשהוא שלו

י נ הגבורה קץ ומית דעתי׳ פלש פ״ד) וזהו(ב׳׳מ מ

 1עלי טפל הוא אצלו מחליש שהות שלו עצמה
ומענישו

 מדת פי׳ ו) (מיכה אלהיך עם לכת
 אין בהקב״ה כי מפיסה 6הו הצדיק

 והעובדא הת״ת שהם והאיץ השמים רק בהתגלות
 נגלה לא באדם כך בצנעה היא שמתברם הדעת אבל
 שמחבר הדעת אבל עובדא שהוא והדיבור הגקה רק

 שזאת אלהיך עס לכת והצנע וזהז בצנעה יהא אותם
 מוצנע יהא העיבדא זה אלהיך ה' חת שמחבי־ המדה

 . מלכות מדת היך אלהיך ה' עס וזהו
 ג) (איכה בשמים אנ אל כפים אל ני לככ נשא

 הגשמיים שהם כפיס אל צנו שיש הלב פי'
 בשמים חל אל לנשאו ך צר

H j I I שוס בלח קען כשהוא התדם את ביח הש״י 
 אביו רצק להב! הח פ נייך בהייה כי שכל

 בפ״ע רצון לו שיהא ילא וס עצה יו ע שהוח ממש
 שצריך כמי הלא הב! אצל איט אב רצי! שעישה ומה

 עם שיהא אלא בפ״ע יצק היא זו נמצה לו לציית
 הב, נבי־א וע״כ מדה שום בלח גמור מצס האב
 צ־־יך ג"כ וכן כרנוט בגו את שינהג שכל בלא קע!

ת השי״ת עם גמור עצס להיות האדם הו(א:ו  פ״ב) וז
 תתלה במחשבה מעשה סוך וזהו כרצונך רצונו עשה
 אחדות במחשבה בהחלה שהיה כמו הסון! שיהא
 בהשי״ת מחיבר הוא שע״י כגפים גק' המדות והנה
 מי אבל הקב״ה עס בהתחברות גנמר האהבה שע״י
 שוס בלא עמי מחיבר הוא הבורא עם עצם שהוא
 וזהו ונופצים נישייס שהמדות נשי נק' וזה מדה

 אשת אימתי d״׳p כנכי על אתכם ואשח יע) (שמיה
 מהכנפים למעלה נשרים כנפי על כשתהיו אתכם

. גמור עצם רק
 עצמיות אינם והמוחין מחה ו' הוא ר הזע הנה

 שורק אין וכעם עליהם שורין כעס עמהס
 והע׳ אחת גקודה בסוד רק חינה המלכות אבל

 מדות והע' המלכות עם אחדות אינם ג׳־כ מדוח
 העון כגם כי והכיעס הזעיר אצל המוחין כעגין הס
 עם עצמות מדות הט׳ כל היו ואם במלכות הוא

 היה ולא המדות בכל גס פוגם העון היה המל׳
 הזעיר אל גס קצת מניע העון והנה השובה מועיל

ת עמהם המוחין היה ואם מו  פוגם הטו! היה ענ
 והנה . לפעמים אלא באים אין ע״כ בהנווחין גס

 אלא הב״ק שומעין אנו והיכן ומכרזת יוצאת ב״ק
עצמיות שאינה יונאות ל׳ וזהו קול בת נקראים המוחין

והכי־וז
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ת ר מ  .תשובה הרהורי לאדם באץ יום שבכל הוא י
 תשובה לו מועיל שאין אחר על שהמרו מה והכה

 וז״ש שם ופגם המוח־ן עד שהשיג מחמת העעס
 פי' תעניות מ׳ ויתיב תפילין של רציעה 15 כתחלך

 שפגם וידע לו מגיעין היו שלא המוחין הס הרצועה
; התענה ע"כ בשס

 חיי מכל בעוה״ז בתשובה אחת שעת יפה
 רבותא אין עוה״ב כי פ״ד) (חבות העיה״ב

 בעוה״ן אכל השי״ת עם אחדות שהיה כיון שעוב
 הבורא עס מחדות נעשה פ"כ וא התנגדות לו שיש

: וכו׳ אחת שעה יפה וזהו רבותח זהו
 האיך וקשה טז) (משל לב גבה כל ה׳

 אדם של הגבהות מחמת וכי זה שייך
 אלא לקנטר ו ח׳ הש״י רצו! וכי מתיעב יהא השפל
 הוא להקב״ה אוהב שאינו חדם ניכר במה ה״פ

 דברים משחר פי׳ מכל נתגאה שלבו גבה כל מחמת
 בזה הרי ללבו שלימות לו יש דבר שבכל וכיון

 שום אין באמת כ׳ להקב״ה אוהב שאינו מרתה
: הקב״ה כ״א לאדם אמיתי שלימות

׳  הקב״ה פי' הבל המה כי אדם מחשבות יודע ה
 פיו הבל המה כי האדם למ־׳שבות מחובר הוא

 רוח ורעות הכל זה גס ב) וז״ש(קהלת רקב״ה של
 של פיו הכל הוא הזה בעולם שיש מה כל פי׳

 למות ברע שבירה שהיה ריח רעות אך הקב״ה
: רהש״ת התעניג ונשבר

 עם להתחבר יכול אימהי פי' צדיק נכש על יגורו
 כשמתחבר צדיק נפש על כשהוא הקב״ה

צדיק בנפש
ו נ  שהשי״ת מחמת ־יאמצעיהא עי,ודא נקראין א

 שהעולם וגס מ' זריעותיו בין אותט סובל
 שישראל נני,צא .ישראל בשביל רק נברא לא
 תחילת ע״כ העולם ואמצעות נקודה עיקר הס

 ואח״כ השי״ת על רק יהא לא הדבר טל הבטיה
 אט וע״כ אליו טפלים רק הס כי ההוא הגשם על

 שכל פעלך עבדיך אל יראה צ) (תהליס מתפללים
 הפ.על על הראיה עיקר יהיה רואים שאנו דבר

: החצוניות על ולא בנפעל הפועל דסי-ינו

ך ל  שאר הנה רי ז) (שה״ש ברהטים אסור מ
 להיות צריכין שהס הגס דברים י
 בהאיברים תפיסה לנו יש אעם״כ במחשבה מקודם

r ברהטים אסור רק הוח הקכ״ה אבל

ל עיה״ב בן הוא קומה שיעור לשער היודע מ
 כל פי' אלא הדבר בשכלו שיודע בזה מה

 וזהו . הקב״ה הוא קומה לשיעור א״ע המחבר
 באוס® פי׳ מרכבה מעקה ואלמדך בוא יג) (חגיגה
 V בהרכבה בהמדות מהשי״ת מורכב שאתה מרכבה

; להקב״ה תתחבר
ל ח מ י  ששת וגו׳ ישראל בני עדת כל את משה !

ט׳ שבת השביעי וביום וגו׳ תעשה ימים ו
 לישראל בא העגל עו! מחמת הנה לה) (שמות
 ע״י עלייה להם להיות הוצרכו ולכך מהשי״ת שכחה
 מזמור וי״ש בהקב״ה מחיבר הדעת סוד שהיה משה
 סוד הוא עדת כל וזהו למשה ר״ת השבת ליום שיר

 כי פי׳ מלאכה תעשה ימים ששת משה בחי׳ הדעת
 בו׳י■ והמלאכה אדני אג גימ׳ מלחכה בספרים איתא

 מלו אין א!רו והנה המל׳ לבנין רומז המעשה ימי
 בהנד׳׳ת גדול דביקות לך שיהיה זה ומחמת עם בלא

 יום־ כשיבוא ואז ממילא מאליה המלאכה תעשה אז
: ממילא השי״ת עליך ישרה שבת

ה נ  שהיד או בו לתפוס חני שצריכין יד בחי׳ יש ה
 כיו בו יש המשכיע והנה אותנו תופס

 יוד א׳ אוה וזה והמדידה השפע בו וגס המקבל
«׳ המדידה הוא לתתא וד׳ השפע הוח לעילא  ו

 תשכופ שהוא ולילה יוס ברא הקב״ה והנה באמצע
 להאיר יכול שהיה לפניו והצלה ריוח הרבה והלא

 מתקייפ העולם שאין אה“ש אלא גבול בלי לעולם
 נגד במציאות יבטלו שהגבורות דהיינו א׳ בעמוד

 בחסדים נמתקיס הגבורות שיהיו רצה אלת האור
 מארריס] מיס כק׳ מיתוק בלא כי מלוחים ריס [ונק׳

 וז״ש האמצעי קו א' הוא זו מיד1ב שניהם ויוכללו
 שמקבל מקבל נק׳ חצר מאלך בתצריך יום טוב כי

 בהחצר טוב הוא היום אימתי פי׳ שבחוט מהדיורין
 השפע- בין ממונע כשהוא מאצך הוא בהמקבל

 הגבורות ונמחקו והמדידה
ה ג  שני• הם ונוק׳ הדכר כי הוא הא:בה ענין ה

לניק׳ משפיע וכשהדכר ס מחולק ותJקיי
 כפ כוחות ב׳ לה יש הרי המשקות כח לה וטחן
 הב״ שלה בהבינה מתעוררת והניק׳ ושלו שלה

ת הב׳ לשניהם יש ה־״ אליו ונומנת כוחותיה  מתו
 בה״ משפיע הדכר היא א׳ פי׳ אהבה וזהו הנ״ל
 שמסעוררפ הנוק׳ היא הב׳ ואח״כ הנוק׳ היא

ה ה׳ הוא שלה בהבינה טסוי להדכר ופונה אחמנ
אתדבקית!^
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תא תדגק  אט והנה נשיקין. ונק׳ ברוחא רוחא מ

 בתוך הם קין והנש ן נשיה ע״י בהקב״ה ששתברי!
 )3 פרק יצירה (ספר וזהו פה3ש אוחיוס והס לי5

ק ב  הכלי בחוך באין השי״ת של וכשמשיקין בפה ק
 בהאותיות שלנו נשיקין ומתחברץ מתעוררין ג"כ <*&)
 מנשיקות ישקני וזהי בהשי״ת התתברות לנו יש שרי
 הבל נק׳ הנשיקין והכה לכה באים שהנשיקין ׳ב־הז

 עצת! ההבל באותו לתפוס לנו איי־א חך החכמה שן
 החכמה היא י׳ יד אותיות וזהו בצמצום בא ש״כ

 ללב נמשך תחילה והנה . הצמצום הוא בד׳ במשך
 אותיות בתוך ודיבור לקול נמשך ומשם הצירופין ששם
 ע״י מהם קצת היה המשכן שמלאכת וזהו ׳הפה

 נה) (ברכות כמ״ש מחשבה ע״י וקצת T3 עובדא
 ות אות הצירוך והנה אותיות לצרך בצלחל היה ■יודע
 מדריגה היה המנירה אבל בלב צרפ! וזהו בלב ׳הוא
 בא שלא השכל מהקדמת דהייני למעלה יותר

 ג"כ אנו והנה משה בת נתקשה ולכן בצירופי;
 כנפיס הו׳ דרך ע״י ונמשך לעילא מתתא שתעוררי;

 הפה האותיות אל ג"כ והדיבור הקול תוך שבריאה
 דברים הב׳ פי' בכיך דברי יאשים וז״ש נשיקי! »נק׳

 כסיתיך ידי ובצל מחמת הוא וכיצד לפה יבואו
 קצת ונתכסה ה׳ הוא בצמצום באה החכמה שהבל
 היא כי צמצום שייך אי; החכמה שלגבי הגם ^שנה
 צמצום שהוא נראה לפנינו אעפ״כ בשלימית ממיד

 קנת נעיה שיהיה שמים לנעוע נא) זזהו(ישעיה
 יסוד לארץ שיהא ארן ליסוד בכד־ וגם להשפעה
 נתבמלו היו צמצום בלי ההשפעה היה אם כי תקומה

• כנ׳ל הגבורות
 איש כל מאת לשמי לי פרש״י מרומה לי דסחו

 זהב תרומתי את תקחו לבו ידבנו השר י
 הקב״ה שהנה פי׳ כה) (שמות וגו' נדיב כל וגו' זכסך

 הוא בלא״ה כי תו א לרומם פי׳ לתיומה צריך ■לזין
 השי״ת של השם ליומם לשמי לי אמרז לזה שדימם

 סופה מלאכה עמה שאין תורה כג פ״ב) (^בית ■<י«הז
 הנה כי השי״ת של השם הוא הדבר סוך פי׳ במילה

 ומחשבה בלב רק השי״ת את שעובד אדם ש
 שיהא היה הש״י ורצי; במל הסוך הרי עובדות בלא

 זה ומחמת העובדות ע״ש הוא עבדים עבדים ■לו
 את לעצמו השם את יביא כי׳ יביאה וז״ש שם לו יש

 בהתרוממות שנתמלאה השפע עם ה׳ מרומה
 ובאותו שפע שם וקיבלה להש״י שנהרוממה בראשון

;לעצמו יביאה השפע

 שהוה מברך שהוא לכהן מנין מע) (חולין
 וכתיב מברכיך ואברכה שנא׳ מתביך

 וכהיג צדיקים אל ה' עיני וכסיב יראיו אל ה׳ עין
ך א״ס יבורך הוא עין מוב  0י הנה יברך. אלא ינוי

 וכהן הכהן סגן ויש בראש חלק נומל שהוא כה״ג
 ההמשכה ממנו והמקבל החכמה הוא הכה״ג הדיוע

 בקו שהוא הניצוח נק׳ הדיוע וכהן הכהן סגן נק׳
 וב״ה ב״ש פלוגתא נא) (ברכות איתא והנה החסד
 הנה כי האש מאורי ובה״א האש מאור בורא ;בש״א

 חיכך החכמה על נופל האדם של ראשונה השקפה
 נתבמל בחכמה הראיה^• ומחמת האש אור ונק׳

 ב״ה אבל יחיד לשון האש מאור נק׳ ע״כ במציאות
 צריכים שאנו והלכה רבים לשון האש מאויי אימרים

 הכלים דרך לעבור דהיינו כב״ה הליכתינו להיות
 לו שיש ומי רבים ל׳ האש מאורי נק׳ שע״כ תחילה

 הכני על שרואה מי הנה עין עוב נק׳ עובה השקפה
 שבירה לה נותן הוא אותה העושה על רואה ואינו

 העושה על להסתכל צריך אלא משרשה אותה שמשבר
 חל להמשיך וייול במציאות נתבעל הכלי ואז הכלי
 יש והנה יבורך הוא עין מוב וזהו וברכה שפע הכלי
 בלי ת מהשי׳ שנמשך המשכה יש פי׳ וצדק צדיק

ב כמ״ש תחתו^ התעוררות או  הקדמגי מי מא) (
 מדה בלא הש״י גדלות לפי היא זו והמשכה ואשלם

 התעוררזת לפי מהשי״ת שנמשך המשכה יש אבל
 וזהו המשכה כן צדקותינו לפי פי׳ צדק ונק תחתון

 מתבעלים הס היריאים כי יריאיו אל ה׳ עין
 יחיד (חכמה) לשון עץ ונק׳ החכמה נגד במציאות

 נמשך כי צדיקים אל ס' עיני כתיב בצדיקים אבל
 ס׳ א״ת יבורך הוא עין עוב וז״פ כלים ע״י להם

 שא״א יברך אלא יבורך תקרי אל פי׳ לח) (סועה
 להמשיך שצריך יברך אלא לאחרים השפע ך להמש
 לאחרים השפע ממשיך יהיה ואח״כ תחילה לו השפע

 ואברכה שנא׳ מתברך שהוא שמברך לכהן מנץ וזהו
 השפע תחלה ,לקבל צריך אותך המברך מברכיך

• לעצמו
W!" ׳ מטי הוא השי״ת של האור פי׳ מטי ^ 

 יכולץ הייט לא כי מטי ולא אלינו מגיט
 הנשמת לזה ודומה מטי לא לכך האור לסבול

 לסבול יכול שאינו וכולט וחוזר ההבל שבולע שבאדם
י רב הבל

י  רובצת והאם כב) וגו׳(דברים צפור קן יקרא כ
וגו׳ האם את תשלח שלח וגו׳־ האפרוחין על

ואז״ל
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̂זן פרש קרי) ט !אז״ל  פי׳ גהורין ק״ן יש הנה צמזי
 שכליות המתשבה על מפנים במקיה לפעמים ט

 ויבנה נגדלת האהבה להוש כדי וזהו הגרמיות
ה שנבנה ואחר המדה  אמיתי לההענג אותה כנ
 רבינה להם שיש רובצת והאם וזהו המזימן שנק׳
 יקרא כי וזהו המזומ! לההענוג r להמדו להפריח כדי קלת
 לפרוש כדי הס במקרה שיס המחשבות מקרה לשון

 נמשך התענוג כי אורות הק״ן ענין וזהו להמזומן
 מאה אותיות והוא אמה נק' כהוא להתקשר להת״ת

 גג״ת מדות ה׳ הזה בהתחברות יש והנה ק׳ וזהו
 לחשוב א״צ וההתקשרות נ' הר מי׳ כלול וכ״א ;״ה

: התחשרות יש זה בתוך כי
^ י ת  לא והדל ירבה לא העשיר ל) (שמות כ

 (משלי וכתיב וגו׳ השקל מנוחנית ימעיט
 נג) (זבחים ואיתא וגו׳ נוגה כאור צדיקים ואורח ד)

 כו׳ מזרחית דרומית כו׳ לסובב ופנה בכבש עלה
 שדרכו דרך והוא הקב״ה של כבושה דרך יש סנה

 עלה וז"פ רבים בו דרכו שלא אורח ויש רבים ט
 לו ובא כבושה בדרך ה על לו שיהיה שרוצה בכבש
 תרום קרנו מל׳ קרן שנק' מלכות הוא לקר!

 נתרומם שהבית נרומם ולשון דירה לשון הוא דחמית
 הקב״ה מחמת מתרומם האדם כן בו הדר מחמת
 בו כשיש כלומר זריחה מלשון מזרחית בי ששורה
 ת צכוג מזרחית אך וזריחה חור קצת מרגיש הש״י שריית

 האור עצס רואה נו א עדיי! כי צפון עדיין הוא מריחה
 הזה אור יקח פי׳ מערבת צפונית יעשה וכיצד

 מערבית זה ומחמת הקב״ה עם ויערב שרואה
 עצם ויראה להשי״ת כראוי דירה שיהא יזכה דרומית

 ם הצדיק פי׳ נוגה כאור ם צדיק ואורח וזהו .האור
 כי׳ נוגה כאור אצלם והם אירח רק להם שיש הגם

 נכון עד ואור הולך אעפ״כ צפונה שהיא הזריחה
 והנה .עצמי האור שהוא להיום מכון שיהא עד היום
 ת בראש ימי בו׳ ששימש אור יב) (חגיגה אמרו
 האור כי׳ וצדק לצדיק בזוהר ואיתא קים לצד גנגו
 שצדיק וזהו לעולם האור ך ממש ונוא בהצדיק נגנז
 בו שגרים גרה נק' הצדיק והכה עריpד פלגותא נק׳

 מפשר פחות להיות א׳׳א כקומה הנה כי עשרים
 ועשר בהקב״ה שמחובר עשר קומות ב׳ יש ובהצדיק

 הצדיק נק׳ ולכך להמקבלים לעולם ר הא ך שממש
 וגם בהקב״ה להתחבר האיך תמיד ששיקל שקל
 נתקשה ובזה ם להמקב'' האור לימשיך האיך שוקל
היה ולא פוה״ו שהוא מאקה פרוש שהיה כיו! משה

 כשהצדיין והנה להמקינים עצמו להשפיל יטל
 אצט נשאר הרי עשר ל״ל שבי להמקבליס משפיע

* רק אצלו נשאר ן שא ירבה ייא ר העש וזהו עשר * 

 ג׳ע■ צ׳׳ל להמקבלים ההשפעה כי ימעיט לא והדל
: עשר

ת ח ק ל הנהיג! ל) וגו׳(שמית הניכורים אתככך ל
 שמשניינב מחמת מהשי״ת הענוג לו שיש ׳

 ומ^יו• לעצמו ליקח רוצה אינו זה תענוג שאפי׳ ויש לו
 להשי״י! תענוג לי־שפיע שרוצה רק תענוג שוס מכל א״ע
̂־ וגס קינוח לשו! כיכיריס נקרא אלו בחינות והב׳  בחי

 ט במת תירה דיברה לא כי קינוח ׳5נ הרהשוגה
 5א< ולקחת וזהו עובה כנוי שיהא לעצננו העונה שיקת

- כורים כ ה כסך
הושין* ומשה בכה הלא נהנבאו לא הנביאים

 3:א טעם בלא הוא כה לשון כי הדבר בזה
 אפ שיראה לעעיסהדבר יכול והיה לבינה זכה משה

 בט את תטכו כה וו (במדבר וזהו כבו הטעם
 וכייגר הטעם להמשיך תיכל להנה גם פי׳ ישראל

 :ישראל לבני העעס שהמשיך משה ע״י
י ה י  כס> (בראשית וגו' רחל את יעקב ראה כאשר (

 הגליל המררה את וא־אה גא הסורה ב וכה
 1ל שמדנס באדם דמיון יש הנה ג) (שמות וגו׳ הזה

 התפשטית חון והוא חימר גק׳ והוא הדבר אותו
 ציס» ויש החכמה מסיימת בהדמיון ושם התכמה

 אפ הקכ״ה בה שצייר צורה ונק׳ הח!ר עצם שהיא
 חנמין האותיות והכה חומר נק׳ אותיות והכ״ב העולם

 הא' ל״מ כדמיו, אלא אינם עצמ! ות והאות להחכמה
 ראע ראה ומורה בררה לשו! וגם חכמה אלוך לשון
 באמצנג ואו לתתא יוד לעילא יוד א׳ וזה ופוך תוך
 ®ך ראש ג״כ בו שיש לכ״ז לרמז יכול היוד וגם

 כיי יותר מפורט הוא א׳ באות אעפ״כ אלא ומך
ר ובשלימות באחדות הם מעלה מ הארות כל ש  נ

 לפרט וצריך נפרדים הם למטה ם וכשמתפשט
 שהיא האור לפרט שצריך מכלל דר״י) ;ברייתא וזהו

 האיתיופ והנס .אותם לפ־ט צריך בכללות למעלה
 י•4מ שאית# וזהו עצמו אור לה כדמיו! אלא אינם
א אמרה משה שאמר וזהי לרחל כתר הם לאס  נ

 המראה ראה אותיות כ״ב ע״י המראה את ואראה
א מהחמר עצמי והתפשט הרמיין ולא עצמה  הי

 שנשאר משה ע״י המשכן הקמת שהיה וזה ון הדר
 רומז־ שלמטה שהמשכן וידוע ,הדמיון הוא רשימה בו

זעשהי וראה כה) (שמות וזהו עליונים לאורות
בתבניתם
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. בהר מראה אהה אשר כשבניתם

ט יקשה י) (במדבר אליך פטו ה'  ח״ו ו
הפי' אלא להקב״ה פנים או דמיון יש

 זיכוך לפי המקבלים מצד בא הפטם כי ^:!יסך
 ישא וזהו השי״ת של האור מציירין הם כך שלהם

 נדמה הים שטל יז״ש שלך בשי' פי' אליך פניו ■ה'
 בליבון רחמים מלא כזקן סיני ובמטמד כבחור להם

 כבחי׳ בקנוניה ישראל היו יצ״מ בשטה כי פי' שטרות
 באור השגהן היה הכנים ובזה בקטנות שהיה כחור

 והיו בגדלות היו ני ם הר מטמד בשטה אבל השי״ת
 הטת באותו והיו ובהירותו האור הלבינות משיגין
 שבאותו אמר ט״כ שטרות בליבון זקן של פנים בבחי׳
. רחמים מלא כזקן הקב״ה להם נדמה פנים

ב י י  לא ד) שנא׳(מ״ב ברגל רבו פני להקכיל אדם ח
 וקשה יו) (ר״ה וני' שבת ולא היום חודש

 כרטי׳ ברא שאיסא אלא רגל טל לימוד זה האיך
 שגם רצוניות לשון צבאות נקרא הכרטים דאבוה

 יכול אדם של הדיבור י״מ ברצון היו הכרטיס
 היה שהדיבור מחמת וזהו מרחוק ולילך להתפשט

 כן והגבול הזמן תחת אינו ג"כ שהוא בהרצי! תהילה
 הקב״ה של בהרצק ג״כ היו כרטיס שנק' הגשמיות

 היו לא ואס הגשם טם להנשמה התחברות יש זט״כ
ס יחדיי להתחבר יכולים היו לא שהרצון  ג) וזהו(טמו
 שניהם שהיו נוטיו אם בלתי יחדיו שנים הילכו

־ בהיצון
ב ה א י  יש הנה כט) (בראשית רחל את יטקב ו

 מחובר שהוח א׳ באדם מדריגות ג'
 י) (דניאל וזהו מהקב״ה מופסק והוא כגשמיות

 לקח והוא הקב״ה של הוא ההוד כי למשחית נהפך והודי
 קיום בו שאין הנשחת דבר טס א״ט ומחבר ההוד

 .למשחית נהפך והודי וזהו לדוה ההוד ח״ו זמהכך
 שטישה אך מהקב״ה רצוניות שיש שיודט והב׳

 לחבר יכול אינו אבל ההכרח מחמת הטיבדח
 בהוד ואיהי בנצח הו א וזהו הקב״ה טס הטובדות

 והג׳ מקבל והוא מוכרח להיות חותו מנצח הקב״ה
 ומחבר להקב״ה תטכוג להשיג כדי הטובדא בד1שנ

 הוא רחל את יטקב ויאהב וזהו בשרשה הטובדא
 להיות בהקב״ה ומחבר הגשמיות נם שהזדכך התגלות

 טובחת שמגביה (שמחבר) סבא ישראל וזהו פב״פ
ס התחתונות  להקב״ה כרטיס בבחי׳ שהם אותם נ

יחדיו שהיו כמו הראשון לרצוניות כב״פ להיות

 W פי' לקמך אתינא ברא במאי חזי וזהו בהרנון
 מהקב״ה רחוק וחון בר בבחי׳ שהיה הדבר אפי׳

 הטובדא גם כי בחצוצרות ותקטתם וז׳׳ש לגבך אתינא
 מחיימ שהשכל השכל מחמת בא ההכרח שמחמת

 מחוברים שאינם והטובדות השכל צורות חצי וזה
 התחברות ל׳ ותקטתם י) (במדבר וז״ש להקב״ה

 הכרח מצד שהוא הטובדות שתגביה פי' בחצוצרות
 צורות חצי ונק׳ להקב״ה תטנוג להשיג ויטבוד לבד

 והוא זה בלא זה להיות להם א״א והטובדא השכל כי
 ולשורקה טירה מפסוק שטולה אדר הדש של צירוף

 טירה כת לשון איתן נק׳ הש״י טצמיות אתונו בני
 איתטרותא אלא שאינו טוה״ז הוא ההטוררות לשון

 שורקת שי״! שנקרא התטנוג הוא ולשורקה דלתהא
 לו יש זה ונוקבא דכר כי נקודות ג' בו יש שורוק
 ע״י ומתחברים לקבל כח לו יש וזה להשפיט חשקות
 האמצטי והג' נוק' והב׳ דכר הוא א׳ נקודה וזהו התטנוג

 ט״י פי׳ אתינו בני זה ומחמת המחבר ההטנוג הוא
 אלינו שנמשך ההולדה ממנו בא תחתון התטוררות

 ברגל רבו פני להקביל אדם חייב וזהו .טצמיותו
: הרגילות תוך הקב״ה של הטצמיות פני שיקבל

ס ת ל י ה  כשירצה פי׳ רצון זבחי לכניך מקריבים ב
 טצמו רצו! יזבח להקב״ה א״ט לקרב

 להקב״ה מתברין שהם שיטורין פי׳ חטאת ושטירי
 ומחמת יהיו לכולם זכרון אותם יקנח בטדם לכפר

 שיהא שונא מ־ד נפשם ותשוטת זכר בחי׳ יהיו זה
 התטנוג הוא שין פי' שונא מיד להרצוניות ישוטה

 ולפטמיס השי״ת הוא וא' טוה״ז הוא כפופה זנו״ן
 טשו אליף כמו הוא הרי לטצמו הא׳ ח״ו מפריד

 שנקרא להקב״ה והטובדא התטנוג כשפונה והנה
 לטצמו וכשנוטל נשא אותיות הם טוצם של אלופו

 (משלי כתיב כי כי׳ טיזים ושטירי שנא אוהיית הס
 ויש דיליה פיטורי׳ לפום חד כצ בטלה בשטרי׳ נידט לא)
 ברצוג נטשה אמר ט״כ להטזות ההם השיטורים לו שיש

; השי״ח של להרצון השיעורין שיפנה

ה נ  אך מטצמיותי תטנוג לאדם יש לפטמים ה
 מטצמיוהו מסתלק אחר טל להסתכל כשרוצה

 בנין לבנות ומתחיל מבנינו ומסתלק נבנה זמיר יזהו
 מכואר הקב״ה היה המקדש בית בזמן והנה .ניק׳

א אנו החורבן ואחר בטצמיותו קי  וטצמיותו משכנו נ
מלך וזהו מגן תחלה טושה אותנו לפאר שירא אך

עוזר
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משכנו להיות ינוצי!
 מקטיניו שאט בטטן להקנ״ה מגדלה אנו

 גדולה היא לט שמשכיע טיבה וכיי טנמיני
 גדולים היייו והס אותו מגדלי! אנו וט"כ ?מינינו
 נטר א) (הושט וזהו לגדלו יכולים הייט לא בטיטנ
 זה ומחמת קט! נטר שהיא מחמת ואוהבהו ישראל

a ־T הקב״ה גם ואז להקב״ה טצמו אנל אהבה 
הוהבו

ה *  ט״י הוא הטניג להשיג האדם יזכה איך ה
 כמו נוהם נהנה הגיך שאי! נזנות שיטשה

ת צ  טתיק שנקרא הרצו! ^צייו יטורר ובזה יתשילי! ״
חך הבורח טצידיה והוא מחתט מוטתק *-הזי  ו

 ־ מצות ט״י הוא להתחבר הטצמיות יכול
' ר ו ב  דברו(תיליס בקול לשמוט דברו טושי כח ג

 מטולם הוא שחצלנו הדבור הנה קי)
 זה 1שא' פי׳ הוא ברוך הקדוש שאצל •רדביי־
 כח מטוררין אנו שאצלינו דהדבור אלא עצמו הדבור
 לקול הדבור מחברי! שאט ע״י הקב״ה שאצל הדבור
 בקול לשמוט דברו טושי וזהו הלב מהבל בא שהוא
 דברו טישי יהיה אז להקול הדבור כשיקבן דברו
 דברך ה' לטולס וז״ס והטמדה קיום להדבור שיהא

 נצבה להדבור יהיה חימתי ק־ט) (שם בשמים יצב
 שמיס שנקרא בהקב״ה כשמחובר

ה > מ ע  אל שלום י־־בר כי’האל ידבר מה א
 משכני וכתיב פה) וגי׳(תהליס טמו

 בבקר להגיד כתיב הנה כי א) (שה״ש נרוצה ^חריך
 יום יש הנה צב) (תהליס בלילות ואמונתך חסדך
 הוא ולילה השכל הבהירות הוא יום באדם ולילה

דו כתפארת מד) (ישטיה כתיב והנה החשסת  ח
 איני כלומר ה מ׳ גימטריא אדם הנה בית לשבת
 נדבר מה לעשות מה שמיד כשמחשב אלא אדם ■נקרא

 בתוך יהיה אא״כ מעלה זי אי! אך הקב״ה לעבודת
 והדבור בתים שנק׳ והדבור התענוג שהם בתים ש;י
 כתיב כי אשה ונקרא מקבל שהוא בית נקרא ג'׳כ

 יש המלך דבור מחמס כי ה׳ יראת אשה לא) (משלי
 התפארה אימת פי׳ אדם כתפארת וז״ש רימנו יי־אה

 בית לשבת להקב״ה התכארות שיבוח אדם הוא
 אמרו הנה והדבור. התענוג הוא בבית יושב כשהוא

 אלף אמרו מדרשא לבי דרדקי אפו קד) (שבת י״ל
 שררה לשין אלף נקרא הוא ההבנה הנה כו' חכמה

סטייג לאדם שיש שמהדבר הסטטג הוא שההמה

 א׳ וזהו אצלו מנהג והתענוג אחריו נמשך האדם
 החכמה ע״כ להחכמה צריכה הבינה והנה חכמה

 אי וזהו להבינה מלמדת שהחכמה אלף נקרא ג״כ
 אצל הנה כי עולם מלך נקרא ההבנה והנה חכניה

 כתיב אלא הצמצום שהוא מלך ל׳ שייך אין הקכ״ה
 להיוש רצה ת השי׳ פי׳ ישב למבול ה׳ כט) (תהלים

 שרצה בהתיישבות בא ישב הוביל לשון מבול מנהיג
 מלך נקרא התענוג הוא שהבינה הרי תטנוג לקבל
 בית לשבת אדם כהכארה מד) (ישעיה וזהי עולם

 אדם של שעצם אדם נקרא אז לדם הא׳ כשמחבר
 הוא בבית כשיושב להתחבר יכול ואיננתי דם נקרא

תענג • והדבור ה
 יש יה תהלל הנשמה כל קנ) (תהליס כתיב
 הקב״ה שהנה באדם נשימה שהיא נשמה

 האור משיג פטם מטי ולא במטי העולם מנהיג
 היה לא ואם ושוב רצוח החיות וזהו מסתלק וכעם

 הוא לאדם בא וכשהחיות תענוג היה לא מסתלק
 הוא כשמסת־יק ישוב חבל בדגישה נאדם שבא בדגש
 בגשמיות לו אפ כך הוא ות שברוחג כיון והנה ברפה

 נק' המוחין והנה וחוזר מסתלק הפה שהבל כן הוא
 יו״ד משחי' יותר לתפוס א״א ששם החכמה הוא ׳ה י

 וכשבא כלוס מגרמיה ליה דלית ד' הבינה הוא ו:׳
 התפאייות מישראל לו יש הש״י והנה ה׳ נק׳ הנקודה
 לעשות ויכולין המוחין השראת לנו יש הרי ותטטג
 נמצה חחריך משכני א) (שה״ש וז״ם בתענוג המצוה

 £ילוק ב משי לא בבחינת חפילו אותי כשתמשוך כי׳
 אלהיט אומרים אנו הנה נרוצה אטפ״כ האור
 אדון שיש החקירה מצד הוא אלהינו אבותינו ואלהי

 שכלינו טל לסמוך יראה יש החקירה מצד אך בעולם
 והנה האמונה מצד אבותינו ואלהי אומרים אט צכך

 החקירה מצד משא״כ ואהבה יראה אי! לבד באמונה
 ע״י פירוש חסדך בבקר להגיד צב) (תהליס וז״ש

 להמשיך יכול אתה חקירה ל' בבקר תהיה שאתה
 הוא לבד אמונה מחמת בלילות אמונתך אבל החסד

 אבר נקרא אט והנה ויראה אהבה בלא בחשכות
 יתברך מאתו שהאציל והחיות מהאור פי' מהשכינה

 כתיב כי ברא אותיות הוא והאבר בתוכינו והשרה
 כשידנו פירוש אלהיכס לה' אתם בניס יד) (דברים

 n< להקב״ה שבסוכינו החיות שהוא אלהות מגביהים
• בניס נקראים אנו

 והנה גלל מלא מאד מכוער כלי הוא האדם
 fD יכולים לו שנמשכים הצצוליס המיס

להתמנןן



סד חיים ח ו
 רצלילים המים האדם יניח לא ע״כ מהכלי ^לההפנן}

ר1ה. כלי י־.וך3 ף ^התנו  ל-גצמו •קח מלא פי׳ ט
 ולמה לשרשם, למעלה יגביהש אלא והיראה &אהנה

 ר3ד שיס יהא שלא ס של שיקיז כדי כך הש׳י פשה
 רגיןן האדם כי מה וחנחנו משה ״*ש ממג ככידר

ט מחב־ כלוש ^י  מקרב הוא הרי ליקביה ה:ל ו::
 טצמה והקיבו גז) (יחזקאי וז׳ש טצם אל עצם
 ה.!צמית /קרא לטצהו וקח כש אב־' טצמי אל טצש

ע אקבן מה א:י!טה פ*) וזהו(ההלים ח עיגיש  ח׳
 אלהים של ם ר ד יהא הים א ידב־ וחז תה להיות

 טשה הש*י טח א, ם ̂ש ידבר כי וזהי השי״ח של
טדר: ולא שלים שיהא כדי זאת נ

ן י  נתיב יא־רן משה טל א א מהקיים הטילס א
 על ארן חינה ההם וכהיב מה וא/הני הנא '

 יחנך מי ח) (שה'ש כהיב ה,ה כע) (תוצין שלימה
 שהם טילמיח נ יש רנה חמי :ד יינק לי <אח

 חכםיא לקב׳הועיימאד- ה הנב עו־יםהחחחיןשצריר
 לשין יישב פי' פ איה שב י חש אש ייפקב ♦זהו

 ■'קב״ה ׳'הגביה שצריך ההחחין טילס ׳ הפ פי' עכבה
 ואחר ט־בה נשון שייך יע״נ ב׳׳ה בה מח:ר היה

 שיש כר נה בהכיי ויר,ק;ר רטילש זה דרך שעובי־
 ותר ב;שי־ חח״- ה-ט לקה יכיל אזי הטילס גזה

 כ־זכנא אבי' ד־י־השסיח ’נ-נלני־ שיש בקש־ עליין
 ייי־ר א כה בקכר רחקבר לו ק*א העולם ה ב עבר

 וגי' אברהם אל יאית ) (כמיה כהיב וינה ענון.
 פי׳ די לעילם שחמ־ מת שדי שדי בייל יעקב «אל
י  חלא נביל בלי ט לה־.פ יכיל טיבי הי' הש״י ג

 יטיב כייסי־ס ההדס שיבי, נדי די לעויימז •שאמר
 רטב מקים היא ישם ישי לש לחזיר החחיל הקביה

 בממ~ השדי מחמח הנשייה נם חב כד״י וישמח «זהו
 ב׳גיים והנה לברשי ר חז שציייך הבינם די לעילם
 טיב יש כי שד״י נח נבח אחד כעם יש ן עחחח

 כלל אליי להתקרב נמיר חיסיר יש הרע והנה «דע
 הרי לך במיתר עצמך קדש אמחי׳ל ג״ה דבהטיב

 יכול הטליין בעולה אבי■ די למילתו ש־׳מר שד״י עוא
 יכולים אנו שם כי הכדים רב יניקה לו ^להוח
 קיס צד סו) (ברכיה יז׳ש ננוורר 1אן השי׳ה ^לעביד

fr]• ם -הו בטוה״ב ילא נטה־ז לא רנחה להס  כ
 יניקה להם להייח יינו׳' למדינה יימדרגה כם גם

 לייי/ק בחח יחנו מי ח) וש־־ש וזהי השדים עבי
 מקבל שהיא בת קיא ן הייזח עולם כינה אמי פדי

נשון החוח נקרא ק העל ועולם העליין שפילס

 מ® באחרית מי׳י בחינת הב׳ ששם התחברות
 חמקור פי' לי כאח הבירא ת נדל שמנין פ״י מי
 י»מ וזהו אחות כנקרא הנידות בב' הטרא אח

:אמי כדי
ה נ ה  ן תחא מים טילחץ ומים התאי! מיס יש ל

 לחזור בכיין ההחתוטת אהביח הס בכיין
 שמשירריס שיר נקיא לשרשם ז־ים וכשח לשרכם

 להס שהין ומצית חירה שהם חיייין טילאין ומים
 לרקב׳הובאם לאיחברם אם להניף כל, התחברות

 מכה ע׳י נחנה רה הת והנה ים חל הס היי צאו
 מל הירך חנה שאתרו -ים6המל כל נצח ומשה

 התירה לכרשה החייר ואהין אנינו ד והור השתים
 ''כריית הנזשק ומקכט הכייס מתיך כהי' להקב״ה
 מחזידין כברנ היד יני אל נקרא וחימחי הקב׳ה

 ינו הצ היורה אץ ואיל ד הה׳ הרי איחה להקנ״ה
ם והנה יוד  צא וי׳רן שתים חקיה יח ב לא י

 אלא יס מחק התירה אץ וז׳ש לי) רמיה ( שמחי
 ניפני תה בל על ארן ה חי יזה יאהין משה ט׳י
 שתינד מה י ב טנ חילה יחירה שהיח החרן מה

 רה הח לחבר יש אינו יע״כ ימה ן לח עצמי חושב
הקב״ה עם

ך ו נ בזיהי* איתא כב) י (״ש דרכי ט״פ לנער ח
קטי בחד׳ נער י  מקיכל רקכי! כי' איי

 היא כי ייטעס השמחה כימני לאב ש ש בהשמחה
 היא כל' וירוה ויהבה מדה שיס בלי ן ח נח בבה
 השניחה יהנה חיהי, חיהב היא ובזה האב אצל

 הוא ועריץ קטן שהבן מחמת היח מהב, להאב
 ודסחמא רליסח כל נק;ל שיכו ם גו בבחינת

 גתור אחד עצם עמי הוא כי האב ככל ל יהח
 ‘נק רחב ממרח מדה רבן אצג נהתניצן וככמחחיל

 • לבן אהבה חיספ־ אבי שש ייסף
ך ר ם א כ  א<ך מרח יש מדות ״ג ה בחיך הנה י

 הוא יהש׳י כזמן תיח שאנו פי' אפם
ס שני אפם זיו מהימן לה ימ  רצה והקב״ה כנ

 באריכות שיי איר ך המש ע״כ כלו כנים ל-י ג לה.
 ם כתיב משני אב בנץ וזהי הזיין חחח ש־וא
 יה שיג לשין משני יזהי בשניים נניבך אב של בנץ

 הוא ה כתיב בנ״מ כי הריר ח טצמ היח כרונים
 איר טנם שיוא שבכיזב הירה וזרי יאיר טצחייח
 כפיית יכ והנה מקבל, היא כבע׳פ יהירה הקב׳ה

כמ כץ רכ שעריה שץ קש  דכר העינס בזה :יש כי'
עוגה סיא ששם אלא יי! הע בטי.ם הוא ק זניק'

הרחב



גוהסד חיים 6R ל

 בזה חבל גמיר וטצס באחדוה מיוחדין יהס הריזב
 צ־׳ו ביתצי להם איא מאוד גדיל ר שהא רחננת ^ס1ה

 וינה כליס בב׳ ^''קrה האיר היציך מ'כ גנ״ח
 שהיא משפך צ׳ל קצי לכט רחב מכלי לש־וך רוצה9

 משפך נק׳ הדיביר כן מלמטה יקצר מלמעלה רחב
 יכול הדנוריס שמחמת ־'המקיל הרור נשפך שע״י

 ה״קבל בהיך מדל יאור כי השכל פצש ט׳י להבי!
 להמשיך ך ח שמשעי ריס ע ר״לש שטיות נקיא זזה

 ט׳י למי משעיר ׳זיח לג) (דברים יזהו השכ:
 אלל והני ט״י ננדלים ו בא זריחה באלט ס ר השיע
 א' ס שיעיר ב׳ והניים מיחין מיתרי נקרת ע גמשפ

 איתן וט׳י הברא גד'ו~. מ:ערים שאט הוא
 בעלה בשטר דט נ וזהו לנו ריושפיע א ה הביעייים

 השכל גד,וה ית לה א ח והכה ה.יטריס בשני פי'
 בשמשיייק כמו הסתלקות שהות עדר יה ט׳י אלא
 כדי אלא סתש ק ליסת חיי בדעהי ן וא מבני

 יש האור קית הסמ בלא ני ה•:[ שכל ייגדל שטי׳י
 מחמת ל לק יכיל ואינו בתיכו וישות גנהית להנן

̂רי־■. ק נת ק רסי יט•׳ רל׳] ׳ בח [היא הנ ר  

 נקרא וההסתלקות התב יל חכקות וישייו וח ש3
 כידההו׳יראשינה כשייחיבי תב׳ הב! חל שח־רית

״נ  אל טיני אשא ות לייט שיר זהו ת ישתרור אזי
 נק' רחבוה קכא) (תהלים עזרי יבא מחין ההרים
ס הריס  הי׳ ימרח-קידוד‘ לצכיח יכיל שט׳י גג׳ת י
 יכיל כאני מי למרחיתי לצפית ירצה כיה מ מדת

̂יא עזי־ לו להיית  יזהו להאין ח״ט שייבר ט׳י ח
 חנוך ר לג חטך )3: י (מש יזהי .!׳ר יבא מהין
 ו׳ דרך אותיית ד־כו טכ׳י ט־ להמנ גידול לבון

מדרגת בי ם ם
לג) ס (יה^ ד \יטמ ציה הוא ה• ז אתר היא
 רתב־־רות לו שיהיה היה ה.״׳ רצון כי מי׳
 •ת הש היא כי וי׳ש יצמצים נמשך ט״כ מישי־אל

 כמ״שוה׳ ההכארית ישן אתר בתחדית החלה הי׳
 שיאל ו ביכר״ל גצנוו רכחר שהקב״ה היום רן האמ

 כ״מ כי בצמצום בא פ׳ הי ו ט״כ בי א״ע מפחרים
 אך צמצום בחינת שהיא צער ל׳ הוא ויהי בנ^מד

 יא׳כ ס׳ו שבירה נת בת הוא בכ^י שבא דבר כל
 הקב״ה העמיד ט״כ קייס להתכא־ות יש התיך
 ב׳פעל הכעיי כח אלא בי שאין ודור דור ’בכ• צדיק

 שום בלי גמור טצמיות סמי הוא זהההפאי־ות
 יש הצדיק וט״י חד חשבינן יברית נון) כי פיריד

נוקכא בספריס ש 1ו לההתפארות והעמדת «1קי

 ,יסוד ואסירי ה״ת אחורי טימדת
א“א  מחמס פי׳ מתטרין דינין מינה בינה ח

 אצלו נתטוררין רדבר להבין שמתחיל
ה דינץ ס ש קישיות  שלה התבוננות הבינה וינ
 מחפרשין דלא ריטין נק׳ יבינה שחכמה יז״ש בחכמה

ט כשמחבר חיתברירו בחכמה אבי  החכמה אל י״
ה ולכן הקושרות נחברריסחצלו ד הקישי־יח בהח'  כ

 ה) ובי־נזת כמ״ש הגבירה סיד ט״י להחנמה שיחבר
ה המיתה יוס לו יזכיר בה/  אבל ניקכא נקרא זי ו

 את חלהיס ייבן י»הו רחכרי־ טס טצייו היא כי־ ה
 בינהיר,ירם הקב׳ה שברא מליזי )3 ת (בראש הצלע

ח בהנ מבאיש ייתר באשה  משא״כ להבנה צריכה ק:
 החיים פי׳ נחייס ח־יקס יז) ים (תה ויהי הזכר

 תמצא בצס/ך בכביל והיא ן בצמצומ בחלקים בא
רצכו! דבר אכילו ג : ש בטנם

, ש ו  חישומהר בהמלשי היארמת ׳חפידהחש! ח
 חשן י.׳ החש וכתיב מהירי הוא שממש.י

 נק׳ לבוכין הם ד חפ ה׳ האכיד ש ו ה׳ נק' הבינה
 יה-ה בהן נתלבש ׳'מילם חם־ ך בממש ורכה! אכיד
 בהיסח ני שים מי היא רחש ה רת בו יש היי״ד
 ל' ישראל נקיא וזהו גרש׳י המיר במחובר בשכלו

 שייזס ג׳ מל ן ר יש נחי׳ יוא תיך בח ויש ראש
 כל בזה גנ־ת מידות ג׳ והס רדס בני ג׳ של

 בקביים בהי׳ א בה יעקב בחי וים 3י מחי האדם
 בו שיה־ כדי לטקבייס טד חורו כמ^יך ורקב״ה

 יצין טובה ן3כ:ה הנה לשרשה. הכל ויחזייו כה הפ
 ביטשה בהרצי! הי׳ כן כי האב רצין נש^ס אביו
 שאמרו ור״י׳ ת״ו ן רצ3 שלימוה ן א לאו ובתם רצונו

 תך כמ מעיך צאי צ הא ם ן רצ יהי ה) (תענית
 רצון כ נש שבזה אנא לצון לבון שייך אין רה ולכא
 כלימוס ננו הי׳ ש כדי הי׳ הש״י רצי! וינה האס
 טשיהינו וכוונת אורי נני השפיט פ״כ ייחוס־יום ולא
 ג)ז־שיג (מלחכי וזהי הים רצון להבלים כד הוא
 כל וזהו אבוהס טל בניס וצב בניס טל אבזת לב

 שס פי׳ ברכה אינה וריסת שס בה באין ברכה
 להטיבדח שנמשך האור שימה מלשון שם מלכית היא

 המשכה יכל האוד נמשך שט׳י הכלי הוא ומלכיה
 יזהו(דה״י המשנה אינה להכלי בתחלה נמשך שלא

 שיחבר הטילם וטד העוכס רן ה׳ ברוך טז) א
 • דאיתגגיא בע־ימא סה המכ טינס
ה מ כ ח  כד) יתכונן(״שלי ובתבונה בית יבנה ב

 לבנים ויוכן כמי ושיטור ר״למספר
תתנו
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 שיש האדם כלליות הוא הדפת והנה ה) סחנו(שמות

 אא״כ רפ נו א טלפו הרט והנה חו״ג ורט מיב
 צריך הטוב אל וק הרט אל א״ט כשמחבר

 להתגבר יכול טצשס בהגבירות והנה התחברות.
 איהיות האדם כל שנק׳ הדטת ט״י הקב״ה לפבודת

 ליה ת דל וד׳ הכלליות שהוא הדטת הוח א׳ אדם
ה מי  ת״ו שיהא ולא הסתום טילם הוא והמ״ס מני

 כמו והוא בו להסתכל א״א האור מיודל אלא סתום
 סתומה שהיא המשרה דלמרבה מ״ס והוא סחים

 מגרמיה לי׳ דלית אומו לחבר יכול שט״יהדטת ופי׳
 לנל קודם אקדומי לשון טיבר ונק־א להחכמה כלום
 טל רעובר כל יחנו זה כא) (שמות וז׳ש דבר

 נקרא שהוא הדפת להקב׳ס שיחנו כי׳ הפקידים
 צריך אך להכקודים מקידם פ׳ מובר שהוא כל

 לבו נדיב כל וז״ש הלב בנדיבת שיהא
ה ת י !  לחמה(משלי תביא ממרחק תר ס כאניות !

 ארם של מזיניהיו קשין תמרו הנה לא)
 קריטת וכי וקשה 1ח ק (כסחים סיף ים כקריטת

 הקטן כי היא הענין אלא ה הקב" אצל קשה י״ס
 ה בזרוטית נוש׳אתו האס יט״כ ברגלים נח לו אין

 בזרוטותיו נישאי גיכ והאב שם ויונק להדדי׳ ומשיג
 נחגדל וטי״ו אביו בזקן שחוכס נפטמים הקטן ודרך
 כת לו בא וטי׳׳ז שכל אותו נילמדי! הס כי הקטן

 שנושא טמנו מתנהג הקביה כן השכל ע״י ביגליס
י שכל חותנו ומלמד זרוטימיו טל אימנו  הזק! ט׳
 מדות הג׳ אלו לאדם כשיש כי גגית הנידות שהם

 קחס ט״כ ברגלים כת לו ובא האב בכל לידי בא
 הוא הגיף והנה שכל, ללמד יא) זריטותיו(הושט טל

 וזהו(דברים הממון הוא הנוף של יקיוס לנשמה רגל
 והנה הממון זה ברגליהם חמר היקים כל ית)יאת
 טס התחברות לו ואין לבו בשיירות הולך כשהבן

 מחמת סיף לו שיש כלים יש בן לשכל תז האב ככל
אב פס גיצמי !א שהוא  מורחב הוא שלו ששכל י

ח נחלש הבן שכל וכשנחייש ותכלית גבול בלי כ ה כ  ג׳
 לחזור לאביו א״א אז והנה הממין זה שברגלים

 שהיה כמו בי־גליס כת מזה לו שיבא שכל וללמדו
 מחמת המבט דרך ט*פ איני הוא זה כי כקטנות

 להסרחקוה לחזור יבא שהבן אא*כ גדול שהיא
מוjנ‘iמ.  וזהו כבראשונה קטנות לבחינת ויחזור 'ו

 ן א והנה התחדשות להיות צריך שהיא י״ם קריטח
 רטבט דרך טכ״י אינו הוא כי השמש מחת חדש כל

כ יכול ואז מטצמיומס בהתרחקות לבא הילרכו מ'

 אדם כי סיחר כאדוח היתה וז״ש ההתחדשות לביא
 לשון הוא וסוחר ונד נט שהיא בים לאניה דומה
 ט״כ רנליס בלא והטמדה קיום לו שאין טיגול
 מצם הספינה את מנהיג שהוא מלח להאניה צריך
 והטמדה קיום לו יש ואז התקשרות מדת הוא

 כשרוצה לחתה מביא ממרחק וזהו אחד, במקום
 ההתרחקיפ ט׳׳י צ׳ל והמזו, הלחם לטלמה להביא

 כקריטח אדם של ו מזונית קשה וזהו מטצמיומה
סוף ים

^ך[  (שמוח ■נא' בחורה מרומז התחדשות וינץ ךן
 ובקטהז הים טל ידך את ונטה מטך קח יד)

 לכל ומשביט ידיך אח פותח קתה) (תהליס וכתיב
 שהם באדם המטיח ראשי יש הנה כי רצין חי

 האהבה והוא נד לכל האדם אח המטיס ם ראש
 הטנין זה סיום חסר והייתה

א הנה לג) (שם לך והניחיתי ילכו  מישראל כ׳
 להמשיך ויכול בטובדא ״ח הש למשוך יכול

 לבתי׳ כמי בנבורה אי בחסד או שירצה בחי׳ לאיזה
 שיש מה הנייד ניחנת שהיא היד בחי׳ הנה כי יד

 אם וכן רט נוחנח היא להיד רט ממשיך אם בהיד
ה טוב נוחנה היא טיב ממשיך  לי אכ צפגמיס וינ

 כמו חן ל כח נה אץ להיד דבר איזה ך ממש אם
 לדחוק אין ולק לשרשה החיית שמסהלק השיגה בטח
 אחר חיוח להשחיוח אח׳כ יוכל כי השטה את

 ויבוא יחחלף הגביש כי׳ לבא הכבוד סיף כי מיקב״ה
 קשה דייכאירה לך ורניחותי ילכו כני וזהו חחר כח

 המשכה אותה ילכו כני ה׳׳פ חלא הפנים ייך איה
 זטם של בפניה המגל גמטשה להקב״ה שהמשיכו

 פי׳ ך י והניחוחי ואז לשרשה ילך המשכה אוחה
 ב״שוב׳ה מחליקח ו!ר■ נחס הב'יימשךטס ההמשכה

 דבריאלהיס ואנו ואלו מטהרין וב׳ה מטמא ב״ש
 שביש אך אחד משייש הוא כאור טלם5 פי' חיים

 המשיך ולק ימסד מנד היו וביה הגבורה מצד היו
 ומחמס טהור חיום לא וזה טמא לאומיות החור ב״ש

 כלים כי׳ מביה כלים מלשאול ביש נמנטז לא זה
 וזהו מטהר היה ביש לכעמיס כי האותיות הס

 יג) במות ( מב״ה נשים ציפא ביש נמנטי לא ג״כ
 שהוא דבר ויש טמא הוא שבטצם דבי־ יש כי

חסי• הסברא מצד טמא
ט ל ה  ד) (שה״ש נחוה ומדברך שכחוחיך השני כ

 הלשון שהוא הכני החוט כמו פי׳
בזמן השכתיס כך הטון לכפרת סימ! שהזא והוריה

הזה

— -
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 כשהדבור נאוה כשמדברך ואימתי מכפליס

 שגירה אס וזהו במחשכה, בא פי׳ שלו הואבהנוה
 יש כי שילוח לשון שגורה לד) (ברכות בסי מפלחי

דבור צריך אלא מחשבה שוס בצי הדבור שמדבר  ש̂י
מהמחשבה נשלח יהא

ל ו כ ש  בהמ״ק בזמן א) לי(שה״ש דודי הכופר א
 הטולמות ההכללות הכהן ט״י כיה

 הטולנוות כל מחבר שהוא הצדיק ט״י הוא וטכשיו
 הצדיק היא אשכול »ה״פ כל איש נקרא והצדיק
 אימתי אך ון1ה ולקנח לכפר יכול הוא הכיכר
 ואז הקב׳׳ה טס התחנרות לי כשיש לי כשדודי

 בהנדק בזמן הוא גדי טין בכרוזי כמו לכפר ־יכול
גדי טין כרס שנקרא

ל ו ש  המשתלח שמיר בראש קשור הי' זהורות של ל
לשו, ט״ש לש!ן נקרא הת־רה פז) (יומא *

ס  המשתלח שטיר ס נקרא זאנו האמצט שהוא י
 לטוה״ז, נשלחים ואנו להקב״ה משטרים אנו כי

 בהחורה כי הטון לו נתי-־ר הרי נתלכן אם וזהו
א בי  את בהתורה מלק הוא ואם היצה״ר גס נ

הטון נתכפר הרי היצה״ר
א ת י  מפי יוצא המפורש כשהשם סו) (שם א

 מהו פי׳ כו׳ נופלים הטם כל היה כה״ג
 שטצס בוודאי הפי' אלא מטצמו צא ש משמט יונא ל'

 שהיה מפורש לשון וזהו מטצמו יוצא היה האור
כלי בלא גבול בלא

ר פ ל ש  שהשוכר כשם נח)פי׳ קולך(ישטי' הרס כ
 חהשיכר ולא בו מהתוקט בא הוא קולו

 יציאותיו יהא שלא יראה אדם של הדבור כן טצמו
 של הוא טצמי שהדבור השופר של הקול כמו דק

 והדבור הקול החת א״ט ויצמצם הקב״ה
 (חהלי' בקי־בך בניך ברך שטריך בריחי חזק י3

 השיטורי' מרינת לשין בריחת כשתחזק פי קמז)
 בניך ברך אז הבורא גדלות בהן משטר שאהה

 ושסיה אכילה שיים האדם של הבנים כי' •בקרבך
ס בבחי׳ פי׳ בירך יהי' האדם של הולדה שהם כי  בי

 תיכל חז ברכים בבתי' רק הבנים כשיהיו כי' או
 שלים גבולך השם ואח׳כ השיטוריס מריצת לחזק
 לו אין השיטוריס חיזוק בשטח כי שלמיר לו ׳יהי'

 פשביט פי' ישביטך חמים חלב ואז טדיין שלמות
 מהחיצוניות ולא כגופניות הוא החנוה של טצמו נזחלב

 שחכל טץ מ) (ברכות כאיחא אדה״ר חטא טנין וזהו
היה בטרלתו שמשוך איתא יגם היסה חטא אדפ״ר

 הפנימיות בהשכליות אחיזתינו טיקי־ שיהא שצריך פי'
ת ואף  לשרשו יגביהם טרלה שנקרא החצניו

 תיך א״ט ך שהמש להיכך שטשה בזה חטא ואדה״ר
 היה בערלחז משזך ח״ש ות החיצונ
חובל(דברי׳ הוא נכש כי ורכב ריחיים יחבול

לצדיק•׳ מן שטוחנות נו״ה הוא ליחייס כד)
 שהוא הצדיק היא ורכב ריח מלשון הוא וריחייס

 לאוחו נתקשר הוא לאדם שבא הרוח ט״י וכנה יסוד
 יחבול לא וז״ש והתטניג הריח ממ^ו לו שבא דבר
 אותם ירחה שלא כלונזר להריחייס חבלה יחן לא

 והוא איט תקשר הריח לך שיבוא יכך י אלא ממנו
 לנפש וכגס כליה גורם ח׳יו פי׳ הובל הוא נפש כי

 מל׳. מדת שהוא הנפש חיות שחובנ
י ת ו נ ח  והבינה החכמה לג) (שמות !אח אשר אח !

 והדבור מהלב שבא וההבל י״ה נקרא
 כי׳ אה ותנוח וז׳ש בשלמית הדבו'־ ואז ו״ה נקרא

 הההכלוחך ׳ נשיה פי' בראותיותאשר אחון אימתי
 שתשים ואהבה יראה ט״י האותיות טל השכל בהבנת

 לשון היא לחמי קרבני אר. וזהו אחון אז בהאוקיות
 שישכול להקב״ה כביכול מכריחין שאנו כלו׳ לוחם

 כשתשים כלי' ניחוח ריח ע׳י הוא בהוכינז וישרה
 רוח נחס ווהו בהאותיות והיראה האהבה אש כח

 הוא ניחוח ריח וז״פ בחיכינו ישרה ואז צכ<יו
 מחמת אלינו א״ט מוריד שהשי״ת הורדה לשון

התטניג
ש א ד ה1ב  פ-י׳ כב) משואות(ר׳״ה ן משיא היו נ

ב שהיו הגבהה לשון ג  כל הין י
 המינץ ומשקייקלו לשרשם הגשמיות •3̂ המחשבות

 שיהיו מתקנין היו המחשבה ליגביה כח להם שאץ
 המחשבות מטצמן שיפשיטו פי׳ יוצאין, השלוחין

הכרח ט״י החיצוניות
י ת א ר  דושין הבלין(ק הורה לו ברחתי יצה״ר ב

 שהצדיק תטרובות לשו! הוא תבלין ל)
 בססדיס הגבורות וממתיק שמטרב תבלין נקרא
כ בטוב הרט ט'  לרנביה שצי-יך תבל הטוה״ז נקרא ו

כי ישרים וזהו למחקם החיציניוח גס  הב׳ ה׳ די
 שמטרבץ ט״י דרכים בהב' בם ילכו צדיקים דרכים

 בס- יכשלו ישטיס אבל בט!ב הרט וממהיקי,
דרכים בהב

ח ר ב ד א  ולאאבוש(חהלי׳ מלכי׳ נגד בטדוחיך !
 מרכבה היה הט״ה דוד הנה קיט)

ממדת יניקה להם יש הדברי' כל והנה מנכות למדת
המלכות
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 ישראל חכמי נכנסו ג) (נרכוה אימא יהנה «מלכוח

 פרנסה צריכין יכרחל טמך המלך אדונינו ואמרו
 המלכוס ממדס שכט להם שימשיך ממנו שבקשי «י'

 באמדוה שתהיו כי' מזה זה התפרנסו לכו נהס ואמר
 ואמר מזה, זה ושכט חיות לכם יומנך זה וםחמר!

 דברים כלומר בגדיד טצמיכם פשפו לכו להם
 וזה דורון וזהו להקב״ה להגביהם מראו «נפםקיס

 מיד לכס ישכיט הדורון זה ומחמת מין גקרא
 כי׳ רימות לשון תוכל אמי פי' באתיתופל -««מציס

 לחבר שצריכים שמחמת מלכות למדת ממוברים שאנו
 ליפול יראה לנו ויש לשישס הגשמיים ןיברים

 מל׳. מדת טס להתחבר צריכים ט״כ שהגשמיות
 שהדבר גמר לשץ נמלכים פי׳ בסנהדרין במלכים

 ושיאלין הבינה הוא נהר ל׳ וסנהדרין בהבינה בגמר
 האור טליהם ניפל זה מחמת פי' והומים שאורים

 ולא מלכים נגד נפדוחיך ואדברה וזהו והחמימות,
 אי; ט״כ מהם החיות ליקח יכולת יש כי אטש

. מהם יראה
 מורה נקרא הוא אלי זה טז) ואנוהו(שמוח אלי

 הי א אז ובמצות בתורה כשאנוהו פ’יה ומצות
 שבנו ההחהונה המדרגה אכי׳ פי' וחרוממנהו אבי

 ארוממנהו והחלה ראש לנו שהוא אצלינו א״ב שנקרא
 להשי׳ת ולהגביה לרומם יכולים אנו

ה ׳ כ כ ה קהלהז) בטל החיה ח  יכול מתי א פי ה(
 בטליה כשהוא בחכמתו אחרים לחיות

 טוד שחיל כלויר טליה בטוה״ב שהוא החכמה של
ה לזה  מדרגה יותר שהשיג מחמת ממנה להניק החכי

 בטצמו אם אבל ממנו יונקת החכמה ואז מליונה
 אחרים לחיות לו א״א החכמה חזו ין ט: ^«ונק

. החכמה בזו
מ ״ א והיה שנאמר כ  שנאמר וכ״מ שמחה לשק ס

 והיה כי פי' י) (מנילה צטר נשון הוא ויהי
 שהוא לרשי״ת שייך זה אין ילנאו־ להיות טתיד היא
 מטניג לו ן משיג כשאנו פ’ה אנא הזמן תחת אינו
 שמתה לשון הוח והי׳ וזהו טלינו להמשך טתיד הוא

 ויהי אבל אלינו. נמשך הוא השמחה מחמת 9
א  שבבר טבר לשין שהוא מחמת צטר לשון ס
 ט״כ אלינו שנמשך נגדו לילום לשק וזכו היה

צטי■ לשון הוא
 נקרא בהטנוג מליבש שהשי״ת מה פי׳ ההר הר

 ג׳יכ נקרא שאללינו הגשמי והתעניג הר
החטנוג לחבר וצריך ההי*ן ש.י ההר זהו «ר

 היה־ וזה מה־ זה שיתחברו להשי״ס הגשמי
 שהשיג ההר בכר נקבר לכך אהרן מדת

:זו לרידרנה
ט ו ה  מיני ג׳ יש הנה ד) שכהיהיך(שה'ש השני כ

 טצמו כאדם סטס חכמה היא א' חכמה
 ;ק־או והם שבפיטל חנמה יהג׳ שבכת חכמה הוא '3
טי י׳ ויש יידי׳ן ג' בי  ההד® כאי[ ד׳ חכמה שהוא י

ה וזהו אין ינקרא אוהו משיג חגג  ששימש אור יב) ו
טד ם הטו מפוןה ר מא שהיה בראשית ימי בו׳  ו

 כדאי הטולם ה ה ולא ת״ס אוי* שהוא מכני סוף
 מחמת להשיגו יכלין היה שלא פי׳ כאור לזה

 שהוא מחמת פי' לטת״ל לצייקיס גנזו ילכך נהירות
א צדק ת ונתבטל הקב״ה טס ישיר יו א מצ  ב
כ נגדו  צשין !)יו ררזר אותו לרכיג יכול א ה ט'

 שמתבטל טד בהשי״ת התקשרות מחמת פי׳ לטת״ל
ק והגה האור. אס ג להש הוא טתיד במציאות ד  בנ

 שינוי ן לש ושני ה״שנה היא חיט כי ישני ט ח נק'
 כחינו וזיו רחמים למדת ממדה״ד לשנותו שיכול
 זתת לפטול יכיל שבך כקנה אכי׳ כי׳ שכתיהיך השני

/ לש^וח שיכיל ישני כחוט טצרה הכטילה  ואימתי כג'
ר ה נא כשמדברך ינ״ל ה הפטו ל לכט יכול  ככהדינו
ה היא  מחובר הוא הדבור שנס כלומר שלו סו

ס רקב״ה בטצמיוח ב ) ו זי  בא זה ה^ה דוד קינ ד) ו
 שייחיית •נו דה מדוח ס - הבי״ת כטיבד ביש פי׳

ס טם טצס נטשה אהבחו שיי ה הטבודה זה ררי י  א/
ד כשיקוי אבל נמיר טצמיות  כלו' בא זה הנה דו
 או זה שנקרא בצדק בה רשייס כל הטצס שהקיל
 האבות מדריגית טל דציג לו יש הררים טל מדלג

י וזרו הריס נק שהן נ  פי' ם שרק ברא אדרו בי ח
ר השחקים נברר יכול דנ  יאיינא נשחקס בצריך י

' ו׳ במאיר בספרים ת כשהדיסר פ  כוהשלהשי׳
 שצ'יך הדבר רכחקיס לברר יכול שחקים ברא אז

קס כס פי׳ לשהקס  בהמת והנה בגבוריח המי
 טצמיות טמי שהוא מחמה הוא ביה לי האדם טבידס

ך אי־בה לשין שייך אין ות ובטצמ גמור  מתסת י
 תחילה צריך פ״כ זו מדריגה תינף להשיג לני שא״א

 הש׳׳י מס גמור טצמיות הי׳ חשי והנה ח הרד מס
ד הקב״ה לו אמר בטגל ישראל וככתטאי ד ך  פי״ י

ד טס הש״י לטנוד והיצרך ממדרגותך  יז״ש ת הי
 שהם יגו׳ צתק ל נאביהס לטבדיך וכור לב) (שמות
 מג ט״נ המד-ס שהם ח״ג לשין וזהו המרוח

במדות: שבא שבירה ר.א-שק הוא
0 ב-



ים חסד חי »9 להו
ם י י נ ! ס ד) (דברים אלהיכס לה׳ אמס ^ י נ ג  פי׳

א  בין נ׳מולע שהיא פי' בינוני לשין ה
 דאמלפימא טמודא ונקרא שבכם לאלהית ויה9

 האלהות חלק לחבר יכולים ט״כ ׳ פ מחבר, שהוא
להשי״ה שבכם

ד ל  לשון הוא הפיר פי׳ לכויינו נהכך המן פ
 הוך אל שבנו החיות לפיור שרצה כירוריס

 היצרכנו זה שמחחת כי׳ לסורינו ונתהפך תק^יפה
 השי׳ת טס להדבק ריהגשמיות טצמיט לפרד

הה  נ) (הסתר בבית טמי המלכה את לכמש נ
 וט״כ להקב״ה בית הם העולמות כל פי׳

 בביתו מהשי״ת החיות יפסיק שלא האדם י׳ידאה
 החיות הוא המלכה את לכבוש וזהו השי׳ת של

הקב׳ה• של בביתי טלמו יכביש א ש
(ירמי׳ מאשור בשת כאשר המשי ממכרים

 ישר בדרך האדם שמדריך אשור נק׳ היצ״ט ב)
 וז״ש ס במצר אותו ליך שמ מצרים נקרא והיצה׳ר

 כשמ׳גנההגיןש כלומר ומצרים מאשיר המש למה
תי יורש הוא שמיס לשם שלא  חי״ל וז״ש גיהנם תי

תי תירתו דלא כו כי מ במטותא טב) (יומא  תי
 החיטאתפי' הנפש להמית האדם יראה אלא גיהנס
 יגי׳ בס א״ט יג וים בו שחטא הרצין אותו שימית

 הי׳ דהצדיק מהצדיק במעלה ייתר הוא בע״ת ולכן
 ינוח היראה היא הקב״ה של והסייג בבהגדר זהיר

 שיפיל יראה לי ואין להקב״ה הגשמיות נס להגביה לו
 בע״ח משח״כ הקביה של בסייג נזהר הוא כי בהם

ה שפיץ כ פולס של גדי  טד עוה״ז למאס צריך ט׳
ה של הגדר כי האחרין קצה  והנה לו די אן הקב׳
ק בזמן  לא למה ולכאו׳ נפשות דיני דנין היי בהמ׳

 חיים סס נקרא שהתורה באמח חלא תשובה הוטילה
ה ייימה וסם  לזכות מחשבה שום פלהה כשלא וינ

 טליו מלמדת התורה אין מהדיינים א׳ לשים אוחי
 לבית שהלך שאן! יה־תיה ישיב שלא מתמת זכות

 אפי' או זכות פליו ללמד לי יש א׳ ואמר הסקילה
 בפשיבה ששב מחמת וזהי אותו מחזירין טצמו הוח

 כי להנצל זכות מחשבת אליו נשלחה לכך בדרך
 עליו לשרוח יכיל התירה בהירות אין תשיבה בלח

 ס מק ן וא תמית היא החיטאת הנפש כתיב י9
• טליו שירה התירה זמח שיהא בהתיות

 בהמ״ק ממן א) לה׳(ייקרא ניחוח ריח
 מקייבין שהיו פי׳ קרבנות מקריבין היו

חי צומח דומם בהקרבן והי׳ להש׳י הטולמוח

שסב) שנאמר מלח הוא דומם מדבר  5כ טל (
 הבהמס צומח הוא ושמן לת ס מלח תקריב קרבניך

 פנימית היא והכהן מדבר הוא והוידוי חי הוא
 וזי* פנימית רק חיצוניות לנו אין וטכשיו הכל
ת ויראה אהבה הס באדם יש האש זה אשה  רי
^ יתחבר לה* התטנוג הוא ניחוח הת״ת הוא  ל

עמו לרצון
פדוני באשישית ממכוני  חולת כי בתפוחים י

 אשית ב׳ יש הנה ב) אני;שה״ה אהבה
ה התשפיט ואש המקבל אש  שיושפיננ קודם וינ

א נק׳ לעני הפשיר  והעני בגדלות הוא ששכל אב׳
 ניהוסף הרי לו וכמשפיט אהבה ח־לת כבתי׳ הוא

 הקב״ה אצל אט וכך הפשיר אל הטני ‘אצ אהבה
 חסד הוא העולם לזה א״ט הקב״ה שהמשיך מה פי׳
 כי טיב כי לה׳ הודו וזה וא,לס הקדמני מי כי

 דלית חס וזה מחסד מתחיל הטולם כי חסדו לטולס
 מחמת כי אישות בב׳ שות בחש סמכוני וז״ש

 אלינו יישפיל ואטכ״כ מאיד גדול הוא שהקב״ה
 יכילים אתם אימחי אך חהבה בנו חיפף נ הרי

 לו יש ההפוחיס כי חים בתם כשתרפליני לסמכוני
 והוא יימיצע הוא ירוק יריק חדיס לבן גיונין ג׳

 כי באחד נכללי! מדות הג׳ והנה הרחמנות מדת
 למלאות יכול אינו ואם הרחמנות מחמת בא האהבה

 להיות ג״כ צריך לנו והנה ממנו בישה לי יש רצוני
 טצמו ומשפיל גדיל מייך הוא כי הקב׳ה טל רחמנות

 אז השכינה טל הי־חמ-ות מדת בנו וכשיהיה אליט
ב ב כת והנה להקב׳ה סמיך יכיליס א^ו טו  לא כי י
 ונכאורס חסדיך המי לא כי והמיחם רחמיך כלו
 א כה הקב״ה הוא ב הט ה״כ אלא לשון ככל הוא
 אסתר הסתר ואנכי לא) (דברים כמ״ש מאוד נייז
 הקדישיס ציצית הג על הרחמנות מחמת אך פני

 לא לע מתתא הולכין והנו החסד אל א״ט המשיך
 הש״ת טל מחילה ה־חמנית מדת בגי להיות צ'יך
ס כי הש׳י טס התחברות לנו יש הרחמנות ופ״י  הנ
 מתתברי׳ הם הרתטת וט״י נגדיות הס והעשיר הדל
 נמסו כדונג הרים צי) (תהליס כתיב לפעמים והנה

 וזה ירננו הריס יחד צח) אומר(תהלי׳ אחד וכתוב
 ובגשמיות באחדות הס הקב״ה אצל גג״ת הג׳עדות כי

 1א ההרים יחד כשהם יכתוב יי״פ נפ-דים הס
 חולת כי וזהו למדריגה ממדריגה עולי׳ שהם ירננו

 בנמשך מאחר כי הקב״ה אמירת זהו אני אהבה
לי שתחזירו אהבה חולה אני כביכול איי החיות לכס

חיוה ה



raד חיים ס ח ו
 שאהבה צי הגידה א) (שה״ש כסיב והנה החיוס

 באמת כי בצהרים תרביץ איכה תרעה איכה נפשי
 מה מכני וא״כ הקב״ה עם עצמיות הוא האדם

 לו שדומה מפני הוא אלא להקנ״ה אוהב אין
 היה זה בלא אנל הבורא אהבת כבר לו שיש

 עת בכל משיג והי׳ הקביה אהבת להשיג רודן!
 נפשי שאהבה אח אלי המשך לי הגידה וזהו יותי־

 העיכוב מהו אך שתכירו כדי כן היה ברציניות
 תרעה איכה וז״ס כצהרים בעיניך שאתה מכני

כצהרים! כו׳ ריעות לשון
ב י ת  תדרשנו לנשש לקויו ה׳ עוב ג) (איכה כ

 מאוד ו׳-שמרתם ד) (דברים כתיב הנה
 כי פי׳ לננשותיכם צה״ר ה הוא מאוד לגכשותיכם

 והנה הבהמי ונכש החיוני נכש נפשות מיני ׳3 יש
 כי כי׳ ן להו!סמכ צית דנוקבא והוד נצח בזוהר איתא

 מה כי׳ ה נו וזהו מקבל שהוא נוק׳ נק-א העולם
 לו 1 א הגיף בשביל והוא משיר להיות פלמו שמנצח
כי׳ נקי־אי׳ אנו אבל קייס לו שאין סמיכה  לעד סזו
 להשי״ת בהם לקשע ולמצות לתורה הוא שלנו שנילוח

 הנשמה כשנפשנו ואח׳כ כלה קישונוי נקרא וזהו
 סמוכי׳ וזה קיום יש ולוה בהקישועי׳ נתלבש מהמף

ה בגי׳ אדם והנה עדי לשון פי׳ לעד  אין שהוא מ׳
 כשאדם ותדעהו אדם מה קמד) (חהלים נ’וזש

 יכול ותדעהו אז ואין מה בבתי׳ עצמו ק מחז
 מחזיק אם אבל דייה להבל אדם להקביה להחחבר

ע  הנפש החיות וכשלוקח דמה להבל הוא לאדם א׳
 יש והנה מה. בה כי׳ בהמה נפש נקייא לענמו

 הוא ומזוני ואהבה החסד מצד הוא בני ני ומז חיי בני
 זהב מצפין כי הגבורה מצד היא יכבוד העושר מצד

 שהוא הקב״ה שהוא דחיי מאילנא הוא וחיי יאחה
 בהקב׳׳ה עצמו שמקשר אמונה הוא והאילן החיים מיי

 ׳עי׳י יחיה באמונחו ק צד ב) ווהו(חכקיק באמונה
 ויכול הקד״ה עם עצתו שמקשר הדעת וע״י הת״ת
 ברא לכך והנה דחיי ההילן מזה ות ח לעצתו למשוך

 כדי תחתונות במדריגות באדם מדות שאר יה הקב
 בחיים ונהדבק הכל לעזוב רה הבח באדם שיהיה

 שהיא להשי-ת הגופניות גם גביה ש או הנצחיים
 שתראו פי' נה״ר ה זה נזאוד עוב וזהו אדם בחי׳
 אדם בבתי' שיהא טוב ג*כ שיהיה היצהיר לזכך

 וז׳׳ש אדם אותיות הוא מאד ומיכ מה כלומר
 הבהמיות הנפש שאכי׳ תדרשנו לנפש לקויו ה׳ פוב

אדם בבתי׳ להיות ׳־י וח תדי־שנו

א ר ק י  1אמר מיה וגו' מועד מאהל משה אל ל
 למר שצריכה תיבה ני יג) (יבשות *

 הו^ הלמד פי׳ בסופה. ה״א לה המיל בתחילתה
 לקבל רצה הקב״ה פי׳ יראה הוא וה׳ תענוג נקרא
כ מישראל תענוג  יפלו שלא בהיראה אותם סעד ע'
 נקרא■ לכך והנה התענוג להשיג יוכלו ועי״ז לממה
 ט' יש בהבנה וגם האדם שמלמד תענוג הלמד
 הוא וא״ו ו*מ ו׳ הוא מהחכמה וההמשכה מדוח
 וההבנה הויה נקרא החכמה כי וגס למד ציור

 אעפ״ה החכמה הבהירות לחסום לה שאיא אע״פ
 ומסכרה הויה שהוא החכמה זל הייספי לתכוס יכולה

כ אותיות יש בהמישגה והנה למד ליוי והוא כ״ו  ע'
 הרב מם שמחוברין יברביןואתייףעיריןפי׳ אתוון יש

 דיבור מחמת כי זעירין אהוון נק׳ ודיבור חכמה שהוא
 והנס יראה הוא הדיבור כי נזערין אנו המלך של

 לשון מועד שנקרא להתענוג אהל נקראה היראה
 זעירא א׳ אות שיש משה אל ויקרא יז׳ש קישוט

 הוא אהל להשיג שרצה מועד אהל נזחמת והוא
 יהנה התענוג שהוא המועד ג להש שיוכל כדי יראה

 יראת ה אש נקראת והיראה היראה נזייפה התענוג
כ והתענוג ה׳  (שה״ש־ וז״ש ניחוח ריח אשה נק׳ ג׳
 וז״ש התענוג מצד ונאוה היראה מצד אני שחורה א)

 אץ אם פי׳ בנשים היפה לך תדעי לא אם (שם)
 לאי בנשים יפה שנק׳ התענוג עם התחברות לך
ך כי׳ הצאן בעקבי לן■  היראה הוא בעקבייס ת'
 שתוכל וגו׳ משכנות טל גדיותיך את ורעי ואז

 לשון הוא גדיוהיך כו' שלך המשכוח עס להתחבר
 האיברים לכל נהמות שנמשכין גידין שיש המשכות

 משכניה על רוחניים פנימיס גידים יש כן וכמו
 לההענוג לתבר שתוכל האבות שהם הרועים

:המדות על שהוא
 ולמסתור ולמחסה מתורב יומס לצל סהי׳ וסוכה

 המניה הנה ד) (ישעיה וממטר מזרם
 מהש־״ת אלינו שנשלח כמותו אדס של שלוחו נק׳
 נקרא אצלינו וגס המצוה ע״י י׳ת בו לקרב כדי

 שבלא שבתוכה להאור כלי המצוה והרי שליח המצוה
א כלי  מחמת החמה כמו האור בהירות לתפיס א'

 רות צק׳ שבכלי והבהיריח נרתיקה לה יש בהירותה
 שנקרא מחכמה שנמשך המשכה היא רוח הקודש

 הסתכלות ע״י הוא מהחכמה נמשכת מה וע״י קידש
 תעטג, לו יש הדבר על שכשמסתכל התעניג הוא

הוא ולפעמים אהבה מעויר הוא התעניג והנה
לריכך
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 מחמת דה״נו ההעניג מעורר האהבה להיסך
 פי׳ לצל תהיה סוכה וזהו הענוג, לידי בא האהבה
 יומס לצל ברוה׳ק שסוכה מל' סכיה לנו יהיה אימתי

א האהבה כי קי  כשיזשים פי׳ יומין לכולא יום נ
 באהבה המצוה שתעשה דהיינו הקבייהצישראל אהבת

 לאהבת נל היא שאהבה נלליס שנקרא וביראה
ה ליראת צל היא והיראה הקב׳ה  (שה׳ש וזהו הקב׳

 ולמסתור למתסה יהיה ואז צללים ׳3 הצליס ונסו ד)
 מאהבה כי האהבה הוא וממסר הגבורה הוא בחורב

הגשמיות ומיראה
ח נ  חוץ מסתכל בתילונייח אן! הסתכלות ב׳ יש ה

 לו שיש השכל רחבות מחמת בא וזה לכלי
 השכל אור שאין מבחוץ גס איחס מייפה זה ו«ו.מת

 מקיף ונעשה לחוץ ונשפך רבכגיס עוד לצמצם יכוכ
 נק' ואני הקביה אצל רלי נקראים אנו כך להכלי

 ישראל /י3לי רי כה) כמ׳ש(ויקרא להקב״ה עבדיס
 טשאוני כאלו עליכם אני מעלה ואתם ואז׳ל טבדיס

כ להקב״ה עושים אנו כאלו ע׳ קי אנו ו  הלטרכית עי
 שהיא צו,יית ח ויש הכלי פנימית וזהו הקב״ה של

 בך אשר ישראל מט) (ישעיה כמ״ש התפמרות
 וזה ת האומ אצל מבסוץ התפארות שהוא אתפאר

 מים אציק מד) וזהו(שם השכל הרחבה מחמת בא
 שאני מחמת פי' צמא על אהבה הוא מים צמא על

 יבשה על ונוזלים ההצטרכות עיקר שהוא לזה למא
 מקיף ונעשה לחוץ נשכך חז הכלי שנתמלת מחמת כי׳

 כ״כ שאין יבישות שהיא אף פי׳ יבשה על וזהו
 האיר לצדיק זרוע אור צז) (תהליס וזהו הצטרכות

 הוא לצדיק העולמות לחיצוניות גס לכל נחכזר
 וזהי לתענוג הקב״ה אס מביא שהצדיק מחמת

 ניזון החיצונית אכי׳ פי׳ העולם כל יז) (ברכות
 כתיב והנה הצדיק בשביל כי׳ בני חנינא בשביל

 תערובות מלשון הללו ה׳ עבדי הללו קלה) (תהליס
 למרות הקב״ה ממשיכים אנו שלנו הויאות שמחמת

 העימדיס ואימתי ה׳ עבדי וזהו העובדות ע״י שלנו
 להקב׳ה ביס הם העולמות הל פי׳ ה׳ כבית

 האהבה שהם הקב׳ה של בבית עומדים וכשתהיו
הראה  וזש״ה לכס. הקבייה יומשך אז והת׳ת ו

 שתמשיכו פי' ה׳ מבדי כל ה׳ את ברכו קלד) (שס
י להקב״ה  בלילות ה׳ בביס העומדים העיבדות ע׳

 בלילות וזהו תשכית קצת עדיין שיש בהתחלה גס פי׳
 בשחגביהו ענין ובאיזה ה׳ בביס עומדים הס אמכ״כ

03’T ואז להקב״ה קודם והיראה האהבה שהם

 ורנה צהאוהיות הקב״ה נמשך יהא ה׳ את וברכו
 במחשבה טלה ישראל כי הבית בני נקראו ישראל
 הם העולמות כל דרך ונשחלכל! בהרצון תחילה

 שיש לידע צריכים אך הבית בני שהם השכליות
 הבית אל אותו להמשיך וצריך הקכיה הוא בעה׳׳ב

 דהטתלו הכי כי לנשייכו רו אוק נע^ (ב׳'מ וזהו
 העוימות שהגביהו רנבהה לשון היא אוקירו

• טוב כל השפעת לכס להמשיך ותוכלו להקב״ה

מהאב ררצין היא הב! פי׳ דאבוה כרעיה
 היצק שיהא שחרא כרצינך רצינו עשה וזהו

 האור פי' א) (אסהר וסוחרת דר פי׳ וזהו חד כולו
ק שהוא ליי  העילחות כל בתוך דר שהוא דר נקרא י

 וזהו העולמות לכל מקיף א ה הקכיה כי' וסיחרח
 ולמה רכיבוה בה וס העילית לה ע נקרא שרקביה

 לא פד) ם (כסת ז׳ל תמרו כי הקב׳ה איתנו מקיף
 כדי אלא ישראל של האיר נהגלה נא פי׳ ישראל גיו

 תכש משוס אלא ניצוצות לקבץ נלימר גרים להרבות
ף פ״כ למטה ישראל יכלי שלא קי  חותם רש׳י י

 (תהליס וזהו למטה יפלו שלא מבחיץ אותנו לשמור
 צל היא ה רקב׳ לכן ימינך יד על צלך ה' קכא)

 ימינו יד על עמידה לך שההיה כדי ייקיף כלומ׳־
 מה) (שס כחיב והנה שמאל לצד למעה תטה ולא

 לשוני למלך מעשי אני אומר טוב ד^ר לבי רחש
 הנדיק פי׳ יחיה באמונתו צדיק וכתיב מהיר סופר טט

 ובאמונתו בשבילו נבראו העולמות שכל אימ! נקרא
 כתיב והנה להקביה אותם שעחגר העילמות יחיה

ת הדיבו״ פי׳ בשמים נצב דברך ה׳ לעילם קי  נ
 דבר לבי יחש וזהו מלך נציב כמו הוא נצב מלכות

 העולמית שהוא הדיביר לחבר חישב שהלב טוב
 המעשה עיי למלך נזעש-• אני אומר העצם להטוב

מלך הקב״ה נקרא
א י ה י ד) (שופטים דבוי־ה תומר תמת יושבת ו

ת יחיד משים יד) (מנילה זיל וחמדו  ד
 כו* ישראל אף אמד לב אל לו אין תמר מה

 החוחים בין כשושגה ב) (שה׳ש כחיב הנה
ה כי רכיא ידינא קסיא דינא יש  רקב״ה בידאי ינ

 ה^דם כיל ש אן משלה בכל ומלכיתו העצם טייב הוא
ר עת כמ׳ש לעצמו ת המלכ ליקח  האדם שי'ט א:

 שהגשמיות לו לרע יהיה הדבר שסוף ואף יגו' באדם
 הוא ה שבתח אלא להקביה יוחזר והתיית לו יכול

ק׳ לעצמו החיות ליקח שנוח רכיא דינא נקרת הנ וז
רש.:י־
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 החיות לוקחים מדות ג׳ שטיי החימים בין כשושנה
 מלשון רטיתי שנקי־א אח־ת שושנה ויש לטצגוס
 מ׳גלמו שכשמשנר חד וכולא שבירה לשון וגס ריעוס

 וז״ש קשיא ד־נא ו!הו להקב׳ה לחבר ייכל הגשמיות
 האדם אצל והנה המסת ן ב הבנות בין רטיתי ק

 וכשבא בנבי בוטרת שהיא קשיא דינא ים ג״כ
 והשפתיים והקול הסה שהוא האיברים ט״י להתגלות
 וטיה רסיא דינא ונטשה הדין נתקרר והדיבור

כ טבדיס ט*י שמתנהג המלכות נימוס ט'  נקרא ו
 יהלב טבדים ט׳י הדין שנתקייר א רפ דינא המלך
ש כ אוכלה אש נקרא  היך א ה׳ כי ד) (דברים מ'

 חסד יזהו החטאיס מכלה שהוא היא אוכלה אש
 וזהו החסד. להשיג ויכול הרט שמכלה האדס אצל

 הגבורה שט״י גבורה הוא חסר רב בסכרים שאיתא
 יושבת והיא וז׳ש חסד הרב ג להש יכול לאדם שבא
 תחת הדיבור לצמצם שצריך דבורה סומר תחת

 הרט טס יתייחד שלא יחוד משוס והוא המרירות
.הרט ממנו נוכל המרירות זה ומחמת

י ר ש  בה יחזיק אדם ובן זאת יטשה אנוש א
 ידו ושותר מחללו שבס שומר

 שתי כתובלטליקה הנה ני) (ישטיה רט כל ריטשוח
 הוא אשה שנקיא בחינה יש ל) (משלי הב הב בנוה
 אשה בחינה ויש ושתיה אכילה ר.מיד שמקבל הגין)
 נקי־א לגשמיות התטנוג גם פו.ה ואס התטנוג הוא
 לקב׳ה התטנוג פונה אס אבל אשה סלו שהוא אשה כל

 אז לו שצריך מה כסי רק מהגשמיוה מקבל ואינו
א קי  בג בג בן כ״ה) (אבות וז׳ש ה׳. יראת אשה נ
 שהוח לבה הב׳ שתהסך בה והפיך בה ך הס אומר
 כו׳ דקוב׳ה שמא שבת מאי אימא והנה יראה

 נשבת ימישל אדין שיש ידט ש שידט אמינה מחמת פי׳
 וזה עניו ן שילכו שאין מאבריו המלאכה כת כימנו
ה צייי שמחתה שביתה לשין הוא שבת  אין הקב׳

 1לגין מניחה וזהו האיברים פיי נפטלה המלאכה
 יגו׳ צדיקים לה׳ השטר זה קיח) (מהליס ש’זז

הי(ינטיה יראה היא אדס של הא׳ טור שהש  כד) וז
ה שטר יוכח ושאיה שי׳ ה  השטרשרזא את מכה פי׳
 ט״י השטר ט״י יוכת השאיה אימתי או היראה
 ט״כ לבי אל אשיב זאת ג) (איכה וז״ש היראה
 בלבי יראה כשיש היראה נקרא זאת פי׳ אוחיל

 אבל הבורא גדלות לקבל בקרבי חלל יש אי
וז״ש לקבל מקוס ואין מפימפיס הלב ילאה בלא

 יחזיק אדם ובן יראה לי שיש זאת יטשה אניש אשרי
: רט כל מטשות ידו ישומר מחללי שבת שומר בה

י ג  חמונחך בהקיץ אשבטה פניך אחזה בצדק א
ה יז) (תהליס נ  מהיום תמיד מקבלת הצילה י

 תמיד בהירויס כמקבלים הכיכבים כמו צדק ונקרא
 כלילה בהירות ן) להיס ד ר.מ צריך ט*כ מהשמש

 טלי כ אק ס־) ן (טירוב וז׳׳ש שביום הטובדות טיי
 כדי ביום טובדות לטשות שצריך כי׳ דיממא
 נב) (ישטיה כתיב והנה לקבל ממה לכלילה שיהא

 מדריגית הז׳ כל ה הרי! בחוש יש כי יראו בטין טין
 אחד וכל ה הרא ט״י באים שהם כו׳ ויראה אהבה

טן טין וזים ט׳ הרי מי׳ כליל  פירוש יראו ב
 מחמת והנה מדריגות הטי כל לראות בטין כת ביש
 אלא לראות לטין א׳א מגושם היא הטולס שזה

כ לשישי פולה שהחיות בלילה ט' א ו קי  שהוא חלום נ
 ומדמה חזק המדתה כת ששם הנשמה בריאות ;לש
 שהוא מח״ת הצדיק והנה שרואה מה כסי האור לו

 ט*כ אין ג׳׳כ היא הגשמי הנין! יגס מאוד מזוכך
 שפרטה וזה האיר רגשמי בטילס גס לראיה יכול הוא
 טד בההגלית היה שהוא מחנית החלום ידט לח

 אור רואה והיה צדיק היה ויוסןה ליוסן! ששאל
 נקרא הלילה פניך אחזה בצדק אני סי׳ וזה הפתרין

קן שאשבטה מחמת וזהי הבהירות טצש כי׳ צדק ר  ב
י כיוס תמונתך  שנקרא ביים שגישה הטובדות ט׳

 התמונה ורואה ם,ה לשון המזבח קיץ מלשין ץ ק
 טצם לר־זיס יכול זה מחמס שטושה טיבדא בכל

 כדי ביום טובדית לטשות ירחה ט׳׳כ בלילה האור
 האור לראות וכל 1 מהיום הבהירות יקבל שהלילה

טנחי
H j l l כי פי׳ המילה טל וציונו שאומרים מה 

סי אלהיס אותיות היא מילה  עם אך א׳ ח
 שיש וציונו יה׳ס אלהיס נמו טולה הרי טצמו הסיבה

 שהוא מהדין למטלה הניילה טל התחברות לני
 לזה אלהיס מדת להמשיך יכילים שאנו כיין אלהיס
 חלקינו תי אל המילה בשגטת שאנואומרים וזה הטולס
 בסומא שריא וססד חסד הוא אל כי פי׳ צורינו
 חסדים למטייה נתטורר המילה מחמת כי דאמא
 צירינו נו ק ח וזה נו אל החסדים ונמשכין גדולים

 תלקיט לומד כביכול הקנ״ה אצל שייך שהאיך פי׳
 כוכבים טובדי ננד אלא טמו גמור טצמיות אנו הלא

ס אנו ט*כ מפפ״א הוא שחלקם ומזלות מיי חלקינו או
־עי <
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 קימה נק־חים אנו ובאמת הטוב החלק צורינו

 ממחה וא״ת השי״ח, טס גמור טצמיוה שלימה
 לשישו א׳ט להגביה טובדא שום לטשות א״ל

 פי׳ ממטל אלוה חלק לא) (איוב הכתוב לז׳א
 החילה בשטח שאומרים וזהו לשרשו א*ט שיגביה

̂_ כי לה׳ הודו  שנתטולייס חסדו לטולס כי טוב
החסדים

ן י ^  המהח כשנוטל האדם כי הוא טומר ע
 השנינה וקדוכח החיות אין להגשמיוח י
 והנה שיחקיימו לשניהם א״א כי טליו שורה

ה ונן נפרדים המה האנשים  ם במצר ישראל ו כנ
 וחמר לישראל משה וכשבא נפרדים היו מגישמים

ה של שם להם  אחד בכל ניחת שניו הרי הקב׳
 שהוא העומר וזה ח באחד היו זה ומחמת מישראל

באחדות אמיץ בקשר
י1 כ נ ^  הנה לא) (דברים פני אסתיר הספר ^

 שהוא התכונה חכמי כפבו העולם
 מלמטה עיגול וחצי מלמטלה עיגול חצי ככדור

 המליץ עיגול חצי והוא חכמה ג״כ בהחוחין וה,ה
 כלפי טטה שהוא יסוד בחי׳ ויש מטה כלפי ז-וטה
 מגביהין וכשאנו ממאה חכמה נקרא וזה מטלה

 וכשאנו ימין ב! בנימין נק׳ טילאה לחננזה עצמינו
 אצל שנתוסןן יוםןה נק׳ אור קצח עצמינו משיגי;
ה והנה תענוג הקב״ה  מיני׳ כ.וי אחי־ ליח נק׳ הקב׳

 כביכול הטמאי׳ בדברי׳ ואפילו מלא הוא הטילם בכל
כ טנפו ו לטמאו יכול דבר אין אך חיוח יש ע׳  ו

 השי״ח אך טהור שהוא דכי לשון מרדכי <ק׳ הוא
 מחמס רטמאים להדביים להדבק שלא אותט צוה

 שם ישקע שלא יראה ויש מאוד גסה הקליפה ששם
ס אנו גס ועיכ ח״ו אי קי  נמצא דכיא מרי בשם נ

 שאסיר הדברי׳ בחיך גם גיצמיותי הסת־־ר שזשי״ח
 התיבוח אחורי השמוח במגילה וז׳׳ש שם לילך לנו

 הגמ' שהקשה וזה בהסמר, עלמין כל החוח שהיא
 כיון פי׳ מנין ההורה נין חםתר קלט) (ח׳לי,

ה אור הוח שמורה  עצמיותו הספיר למה לנו דרך מוי
 מקים בכל להשיגו יכולים אנו אין מה ומפני ממנו

 הסתר ואנכי שנאמר וחירן הטמאים בדברים גס
 בהירומה רוב מחמת עילאה החכמה כי אסתיר
 עשה זה לעימח זה כי בהסתרה לבוא נריכה היתה

 וכשמחובר רסהרוח ב׳ מסתיר הסחר וזהו אלהיס
 ויכול ורע טוב לטץ מחיבר הוא התאה בהסהי־ה

ת  מנין התורה מ; המן שם וזהשהק׳ י• כל ת״ו להו
lf< י

ע הי' ומנין טיב כילו השי״ס הלא  שנא' ותירץ הי
 סתרה י באימה ישראל שנכנסו טי״ר העץ כמן

 והיו טו״ר הדטח עץ ששם הטח באימו מחאה
 להס מעמיד אני חי׳ל שאמ״י וזהו לכליה ראוים

ה והנה כהמן קשה מלך קנ׳  עצמה מהמנה ה
 עשי שעי״ז חחאה הסתרה מחמת כי רפיאה בירא

 עלמא ששם הש׳י החיר עצם שים והבינו משובה
 החכמה החנלוח נ:ון מגילה מקרא יזהו דחירוח
 ומחמת מאדוניו חפשי שעבד להם נמגלה עילחה

 מלשון כי' הוא ינהכוך וז״ש כגאולה להם בא זה
 האור והשיגי וההסתרה ההסכות שנתהפך המכסות

 מגשמיות שנחפררו לפירורי; הכור ע״ש פורים וזהו
כ ע' האור; השינו ו

ב ר  את והניקס דינינו חת והד, ריבנו את ה
ר׳ מה מחחח פי׳ נקמחינו  הבורא גזלות נ

 מחמת פי׳ והדן אימנו ל שמגד ריבני מחמת הוא
 מחמה והנוקס דינינו נזחמח גבור שהוא נר׳ מה
כ טקס נראה מה  ט ׳ פ מצרינו ■ינו וכנפי־ט כנ׳ל ג'
 מחלה כשאני חסדו ניכר הוא ואימחי חסד הוא אל

ר אז לנו נתגלה הוא ואח״כ במילר כ  יז״ש חסדו נ
 לא אס כי ממצרינו מצרינו המגלות לשין והנפרע

 ונוזה העטג ואינו המידי תענוג הי׳ מיצר הי׳
 גבורות היא ־מן הנה לבבל אותנו גילה ג״כ הטעם

 ידוס ה׳ יש והנה גבורות ה׳ הס שמנצפיך אימא כי
 והגיף הידים ב׳ הן ואלו הדבר לאחוז יכולין שבהן

״נ נק׳  לחשיב ח״צ הבריח אך הרגלים וב׳ יד ג
 כי בה, כילל שהבריח או חד חכבינן ובריח גיף כי

 וגם ההקכרוח מדת עמו להיות ך צר מהמדוח כ״א
ל מה׳ א׳ בכל נכללי! הטיניס  כרתי ברית כי מנ׳

 לכאן' והנה מי׳, כלול הידוח מה׳ כ׳א והנה לעיני
 לנו נר׳ ואיך ההתפארות כלול אהבה שבנידח כיון

 יודעין אנו אין כי בעציז־ומה הדבי־ הכיעלת המדה
 אך להיפך או הההכאריח מחתה בא האהבה אם

 חצבטות ה׳ יש עצמו שבהיד יה בפרט בא זה כשביל
 הזא אצבע גדלות מדת הוא גידל מדוח ה׳ כנגד
 והנה וכו׳ גבורה והוא הוא אלהים אצבע ע״ש

 ענץ וזה ה״ג נקראים הם לגשמיות הה׳ אלו כשניטה
ה בנשים בברית פגמו שישראל שמחתת המן כייו  נ
 ה״ג נטשו ידוח הה׳ דהיינו הגבורות אל א׳׳ע ונטי

ק' השי״ת אל וכשניטים המן נתילד זה ומחמת  נ
 שלא אלא דחכדה ברית נקרא החורה והנה ה״ח
שכפה גבירה בה היה ע״כ בה חפיסה לנו הי׳

עליהם



ם74 י י דח ס ח ו

 התכמה בעצמם כשהביט אח״כ1 כגיגית ההר פליהס
 התגלות שהבינו מעצמם ההורה קבלו להשיית מורו

 להתגלות שקראו מגנה מקר׳ טל וזהו טילאה החכמה
 שקבלו מה קיימו וקבלו קיימו וזהו החכמה זאת
 רגלים ב׳ הם ופורים שחנוכה וזהי בניצוח כבר

 הודיות הוא ופורים ניצוח הוא שחנוכה
׳  והברית איש נק׳ הויה טי) ת (שמ מלתמה איש ה

 לרעהו איש מנוה ומשלות וזהו ריטוה נקרא
 ורנה להתגלות האור שיבוא נרעהו ש הא שתחבר

 להפיס !יכיל ואין גדול בהירות הוא שהחכמה כלל זה
 וזהו בהיכלה נקידה ת ראש וזהו לביש ע״י אלא
 מחמת והוח להיות שעתיד פי' ההיה ואהיה הויה

א מגושם היא שעדיין  אלא החכיוה לו שיהגלה א׳
 החכמה ישיג ואז א״א כשיזכך

ש י  במגלה כתיב הנה כי פי׳ ב) (אסתר יהודי א
 עילאה חכמה שהוא יודי״ן בב׳ ס יהודי

 עילאה החכמה עצם להשיג לו וא׳א תתאה וחכמה
 כנ״ל הסת־־ות ב׳ יש כי טילאה ההסתרה ישבר אא׳כ

 ם יהודי ל׳ וזהו ותתאה עילאה חכמה יודי׳ן הב׳ וזהו
 לפני בישראל מתפחי־ זה שמתמת הודאות ב׳

 מתפארי׳ וישראל מתחבי־ביש־־אי זה המלתכי׳ומהמת
כ בהקב׳ה  יהודי איש וז׳ש לו מתחברים הם ט'
 נק׳ בי-קב׳ה ומתחבר הודאות לו שנותן שמתמת

 שהוא דניא מרי נק׳ החכמה כי מרדכי ושמי יהירי
 P להין להאיר שרצה מחמת יאיר כן מאד בהירה
כ שמעי ע ילקבז להשפיל הוצי-ך ט׳  בן הבן שכל א׳

 הוצרך למה כי פי׳ הילתות על ש שהק בן קיש
 המסכים תחת ולהסתירם הצדיקים להשפל הש״י
 חט-וג שיקבל כדי היא ות טצמ טסו כיו בתח״ה ה^א
 לשרשו לחזיר התלהבות הי׳ לא עצמיית עמו היו כ׳א
 יצירה בס׳ שמתחיל וזהו להקב״ה גדול תעניג ויש

א אמר ולא אבני׳ ב׳ במשפי■  יאתדות עצמיות היו כ׳
 מנקות בהם שבא מחמת אך תטעג לו הי׳ לא עמו
 קיש בן וז״ש תענוג לו יש זה מחמת שתניח ובה
 ומחמת ימיני בן וזהי לשרפו לחזור הדלתות ש שהק

 עילאה בחכמה ויתחבר הקב׳ה של להימין בן יהא זה
הקב׳׳ה של ימין שהיא

א ת י י  אימרי׳ אין מה מפני יר) (מגלה בגמרא א
ן ות פורים של נס על הלל  זו קי־יאתה י

 כו׳ ממצרי׳ ישראל בצאת כנאמר ענינו שהוא כלילא
 אין ניס־ם שאר טל אבל המצי־י הלל נקרא ולק
הוא ההלל ענין ■יא א הגדיל הלל אלא ההלל !ה סייך

 מחח^ הגבותת וממתיקין לעולם חסד שממשיכין
 מאיר זה ומחמת בתטניג בא להשי׳״ת משבחין שאנו

 ענני וגי' היייצר נין בו ו״ש ״דם כל בתוך לנו
 שהם פסוקים ושארי וגו׳ לחסות טיב יה במרחב
 חייב ד) (שם ז״ל אסרו והנה הגבירות המתקת

 ב' יש כי ביום ולשנוחה בלילה המגלה לקרות אדם
 מ החסדי׳ ולח ככולה היא גבורה כל כי גבורות
 מחמת ככולה היא הגבורה אבל טצמיית הוא כחסד
 ג׳ נקרהס המגלה והנה המקבג אנל גבורה שנק'
 כתיב(אסתר יי נק' אגרת איגרת ספר מולה שמית

 םתס המלך הנשים רכל אםתר אס המלך ויאהב ב)
 רכשים מכל ח״ע שמסתיר מי אוהב הקכ״ה הוא
 שמקרב רק שכחה צידי המביאים הדברים מכל

 נקרא וע״כ הגבורית המתקת וזה להקב״ה אותם
 הדברים כל שמאםף פ־ בקין אוגר לשין איגרת

 שהאיר מחמת ספר ינק הגבירית יממתיק להקב״ה
 ספר נק׳ ע״כ כלי י“ע לנו נתגלה בהירותה מתיך

 בהתגלית הוא אנינו האור שנבל מחמת ונק׳מגלה
ה נק־־א ע״כ  (שמות כתיב והנה התגנות לשי! מג,

 וצא אנשים לנו בחר יהשע אל משה ויחמר יז)
 עמלק בא האיך קשה לכתי׳ כי פי׳ בטמלק ללחם

 עם עצמיות הם שי־אל א ה ישראל עם להלחם
 שרפו ידים י־פיון ע״ש דיס ברפ אחז׳ל ע״כ הקב״ה

 ישראל עם וינחם וזהו ויראה אהבה הוא ידיהם
 ®’שע ויאמת בם שהי׳ ידים רפיון טם דיס ברפ

 להם שיהא שצריך א״ל ישר מלשין יש־אל נק־א זה
 אותיות הוח עמלק והנה להקב״ה ואהבה גמרה

ם  ההתנגדות הי' עמלק גי העם שלקה פי' ל*ק ע׳
 מהקב״ה ישראל של הדעת להמית שרצה להדעת

 כל ג"כ כבטלים היו ממילא ישיחל ללקית ורצה
 אנשיפ לני בחר וז״ש ח״ו האיברי׳ שהם העולמית

 ט״ש אהבה הוא בחר ש׳אמר מקים כל פי׳
 מצד אלא בחירה אינה היראה כי בחירה שהיא

 וז״שבחר באהבה ישראל בעמו המחר וז׳ש ההכרח
 חסד שהיא אהבה להם שיהי׳ אנשים שיובחר פי'

 מחובריס שיהיו ברית היא לאמא בפימא שריא וחסד
 אנכי משה אמר וע׳*כ הדעת לחזק ויכלו בהקב״ה

 להקב׳ס א״ע שאגביה פי׳ הנבעה ראש על ננב
 יהא שהדעת פי' בידי האלהי׳ ומטה ראש שנקי־א

 עצמו מהדעת ולהשביע למשיך ואיכל ובמחי בידי
 דלא עד בכיריא לבסומי אדם חייב ז) (סגלה וז׳ש
התחלקיפ שם שאין למקום א״ע שיגביה פי׳ כו׳ ידע

שהות
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 בין החחלקית יש תחתונה במדרגה כי האין סהיא
כ בהדטת כנמו שישראל מחמת והנה מו״ג  בא פ׳
 הוא וה״ מהכי״ח דטתם להמות שרצה טמלק !הם
 ננהשי׳ס דטרס להטות ר!צה היה טמלק מורט ג״כ
 שחזק הגבורות נתמתקו דכיא מרי שהזח כצדיק וטייי

כ הדטת ט'  הגבורות המתקת שהית החגלה קירין אנו ו
פ קיראין אנ! זפ״כ  וכוהה כפולה הוא הגבירות כי ב'

 המגלה שקריאת הלילא זו קרימתה שכיר קאמר
 הייל כמו הגבורות המתקת היא
 פי׳ וגו' כנשים מכל אסתר את כמ^ך ויאהב

 לכני טולס ישב כח) (ההליס כתיב כי
 לשו; הוא טולס פי׳ ינצרוהו מ! ואמת חסד אלי־יס
 ולכן סטטר טדיין שהוא נטרות לשון כיי עלמות

ת להש״י צריך  ל) (משלי וזהו אוחי לכבוש כדי גמרו
 לגבורה הקניה צריך לכ! פי' בטנרא ^בר דרך

 שהם בטלמוח טדיין שהם חותם מחמת בטלמא
 שכל ת כגיג ההר טליהס שככה וזהו טדיי[ מנוערים

מ לגבורת הקב׳ה א'צ להקביה שמחיבר מי  ד׳
חה ב׳ לו שיהיה צריך למלך כמינוהו המלכות  מ

 מחמת או מאד גדול שהיא מחמת או כי׳ חו״ג
 א*ט שיכאר הוא המלך וכוונת טליהם החגברותו

 לו איל אז אוהו לייתים שהיו אחר והנה בכליהם
 הוא כשהטולם אלהים לפני טולם ישב וזהו להמחת

 פי׳ י/ציוהו מן ואמת מסד או בהקביה מחובר
 תחחוניס למדרגות א״ט ל ישכ וגבורה שבאהבה
 להשיי ג ביש מ״נ מ׳ן וזהו להש״י למטלה דגביהם

א בחולה והנה ן נוקב מיין קי  בחולה קרקט ט״ש נ
 ם הנש מכל אסתר את המלך ויאהב וזהו נטבד שלא
 בשכחה שהם אותם בשביל הנשים מכל ירחה כי׳

 מחיבר כשהוא ואח׳כ ולהחסד להגבורה צריך
 כי' הבהולות מכל גפניו וחסד חן ומשא אז גהקביה

 הבתולות נזכל והמיות וניראה באהבה גביה ו שישא
הגשמיים. מהדברים כי׳ נטבד שלא והמקומות

^ ד ו ה  הקב״ס אצל כי פי׳ (שמותיב) לכס הזה ה
 הוא כי והתחדשות השהנות יך ש אי!

 הוא הש־׳י ששחתלג! ההתסלשוס חך מהזמן ביוטנה
 אצלינו וניגשה כלי טיי היא כי בשבילינו כלומר לכס
 בנו שיטבט נטבע לשון טבע וזהו זרגימת טבע

 והנה להתחדשות. אנו צריכים ט״כ האיר התחדשות
 בצחצחותנפשך(ישעיה והשביע בנו שיקויים טת יהיה
להאור צמאים תמיד אני שיהיה בהירות כ״כ שיהא <ח)

 בהירוי^ גודל מחמת צמא צחה לשון בצחצחוס וזהו
 שנגבינד נדי התחדגות לנו שולח הקב״ה לטיט אבל

 חדשי® ראש לכס הזה החוש וז״ש להקביה עצמינו
 -JJ״ נהש נו טצמ ומגביהין מחחדשין אנו הראשים שע״י
 ההתחדשות שעי׳ז יברא' בני עדת כל אל דברו וז״ש
 שקר ה!א הטבע והגה ישראל טדת נל להחנהג יוכל

ס משנה והוא כל מנהיג שיקביה הוא האמח כי  טחי
היג שהרב״ה הרי הכוכבים ומסדר הזמנים ך ומחל  מנ

 כרצונו חם א ומשנה הטבעיס שהם והכוכבים המזלות
 הכצ מנהיג שהקביה הבהירות בזה תמיד היינו ואס
 הטבע מחמת אך לההתחדשות צריכים היינו לא

ה והנה להחחדשוח. אנו צריכין  לנוי שולח כפהקו׳
 להגביר יכולים חנו זה מכח הז וי־תחדשוח ניסיס

 ידיר® לנו שיהא בטבט שהוא הדנר טל גס טצמינו
 נ® ס) (תהליס וז״ש הטבט גס הכל ג מנה שהקנ״ה
ה להחניכם בי ק  כדי להתנוסס נדי נס ננו שולח י

 פי' סלה קיפט מפני וז׳ש להקב׳ה טצריינו להגביה
ש׳י שרצין מחמח הנס האמה. יודעיס שנהיה היה י  ו

 ה(® ט״י כי החחברוח לשון פקידים נקרא גויה
י וגם בו ומחחבריס להשי׳ח רודאה נוהניס אנו  טי

 ג״כ בהקב״ה להתחבר טצמינו מנצחים שאט ניצוח
ה מתחברים מט  סי® הג טל מריס שא וזה נהקב׳

כ מישראל ת1ר.וךמ לקגל ברוצה שמחהח נהידאה  ע״
 בהוא טקב ל אמת תתן כתיב והנה נם להם שולח
 אץ הטבע בדבר כי ת״ת הוא והאמת תית מדת

ע הההדפות בדבר רק החכארוה בו טב  אמת נו א וי
הרבד הכל מנהיג הוא שיקב׳ה אמת שזה רק  אפי׳

 והנה ההכארוח. הוא אמח וט*כ טבע א שה ר.וךחה
 האמת שהות להקב׳ה ע׳י מתחברים שאנו הגייה

א ת מדת ה  כקודיס שנקרא והנויה דכר שנקרא תי
 לרי■ בשכנו היה שכבר מה שכוקד פי [פקידים
 הם כבר] בשכל לו שהיה מהזכירה מקנלת הכקידה

 וז״® לקבל א*צ הדכר אבל לקבל שצריכים טקבא
 א״ע מקשטת כשהיא אשתו את לכקיד אדם חייב

מס להשיג מצה כשהוא פי׳  מקשטת להשיג יכול אז הי
 ויזכור ויכקוך אומרים שאנו וזהו אמת לשון הוא

 יכוליס אנו ויזכור אז להחמת טצמינו מחנרין כשהנ
 אלתי® יכקיד כקיד נ) (בי־אשית וז״ש אוחו למשיג
ה פצמיכס ככחחברו פי' אחכם קבי  תוכלו אז לי
א וזהו(ו להקב׳ה הגשמיות העצמיות לקרב i(קי f 
 כשהקריבי פי׳ וגו' הנקר מן וגו׳ יקריב כי אדם
שה® הדברים גס לקרב תוכלו אז להקב״ה כס טצמ

ר-שמייח



ם י ד חי ס ח ו
 הקג״ה אצל הגה הצאן ומן הכקר מן וז״ש ^גנשמיומ

 מ) כמ״ש(דניאל העולם בה ג שמנה השמי! כח יש
ה נמדאי יהנה הי,שיבה ה׳ שמעה ׳«!'  משגיח הקני

 שייך ואין פרמיח ובהשגחה ביאיה העולש על ^י*«יד
 זה בעיניו שרואה מחמה שמיעה לשון הקב״ה <)צל

ק שנכעמים צריך שהשמיעה אלח -זניבי־  מיונה מכח'
 חמיד מחיבר שחינו מי וכן לכמיט וצריך ראיה5י

ג הקביה כן לפעמים רק <רקב׳ה הני  שאין עמי מ
 הוא עלינו רחמיו אם c לסדקי אלא עליו «שנחחו
 אנו ולכן בנו חיו השגחחו אין וא״ל בנו ששגיח

 מאשר מג) (ישעיה וז״ש ונו׳ שמעה ה׳ שתפללין
 במטש׳כי בעיני יקר כשאחה פי נכבדת בעיני יקרת

 באין בעיני מליבש החז חמיך נכבדת בעיני אז
 השגחת כך רטשיני ונייצאשייפי ממג השגתחו שס-־ק
r ששיי n ר שצי הקב׳ה פי צירה דחיך צורה הצר 

 צויוחינו לכי צויה בחיך רוא הכנ״^ו כי' שלו שצויה
 כבחיר להם נדמה היה שטל וזהו טליו ^הש.חהיני

 יי) רנות 3(דל ו!״ש במ׳ר כמביחר כזק! חורה זובמהן
 פי׳ כליי לשין אוהו מבלין ידיי מטשי ב״ו ידמ5

 אין יזהו נ׳הקהיה ונכסק בלוי הוא מעשיו 0כמח-
 כי ל׳ מהו קשה ולכאירה ביתך אין כי כה׳ ■קדיש

 אלא אחר ח׳יו שיש גא אמ כהיה שמכמע בלחך אי,
ך לבל יין כי אמרו ט״כ השי״ח כמי שי*ץ  כי כי׳ י

 הב^יה וה גורס היא אין כי בהשהניח תמיד שקביה
 אין וזהו בני חליי הדבר אלח ח*ו מאתו *הכסקה

ח להש שאין פי׳ כחייהיט ציר  והסינית רה צ שוס '
ה ח׳ו צביא ק נילפניני בהסחי  יההשהניס שהצורה י
 ולפי שבנו אלהית ק ח כת לכי אלהיני מחמת ״עיא

 וזה שבנו החיות וחיק העובדות כלומר ■הציור
 בהשי׳ה נחקק הוא גוכא ור הצ

r i j r T שהם הידית עיי החרס נטצמייח סה תכ יש 
ם ב׳ ם היד ב׳  של ידוס וזהו והגוך רנ.י

א הם מהירות הפנימית אך הנוך סצם קי  ה*ג נ
 לדרים יכיל רגלים יבב׳ להכות יכול ידים •זגב׳
 ה״ח ייש ה״ג נקרא ווה התקשייח ט״י הוא יהכל
 לרון יכול רגלים יבב׳ לחבק יכול ידים שבב׳

 שאין התקשרות ט״י נעשה ג״כ יזה פיב -להשפיט
 והנה התקשרות ע׳י מלא עשוה לה יכיל דבר שום

ה טלם הוא והגיף עוב טלס) הוא ■שקב״ה ביי  הנ
 צריך כי להנבורה תמיד וניטה ס החסד יפך5

 ע״כ עיבדא איזה לעשות שירצה באם ^לההגביות
שהוא להקב״ה להדמות ת״ם להכריח האום ־אה5

 למקיר־ א״א אך בה״ג ה״ח ההכללות וזהו הטיב פצם
 אלא החסדים נם ייבנול כי כייל מגיפניוח א״ט

שיה נהנופגיוה קשר קצח שישאיר ש(נרא  מ!) וז׳
 לכם תהיה הילות וארבע לפרעה חמישית ונתתם

 יהיו ידוה וד׳ לההנלוה לפרטה ישאר רחד יד פי׳
 הוא בזה האחוז ז) (קהיח וז״ש גרקב״ה מחונרים

 קצה שרוא שלך ד ה ידך תנת אל מזה וגס הקב׳ה
מ נח י־ אל קשר  להתפשט יוכל אהבה ורנה יח מ־נ:
 פלו שלא לטיבחינו היא והנבירה עשי מדת ויוא

 נמים תעביר כי מג) ה (ישט יז׳ש חיי להגשמיית
 אתך חקח בעלמא ה.יברה צשון ר תעב כי חני אי־ך

 ליפרע נאמן ה׳ אני כמ׳ש אני מדת דהיינו אג
תי ובמקום  שכר לשלם נהמן ה׳ הני אונזר הוא א

 לאני ה׳ וכשהיבר רחמים היא נה׳ אני כשחתבר סי׳
 ויראה אהבה יש והנה למטי תכול לא ואז דין הוח

ת ורם באדם  רגיף טיי מתחברים כהם רך נגדי
 באשים טצמי יחמם בזוהר ודש מ״ולע שייא

 לבד יגופניב חרויח א ב הח סרח פי׳ ס יינ הט
 הוא הרי הקב״ה ויראה ה הקב אהנח מתרח רק

 חיצב י,ולה׳ כט) יזהי(חהליס ממלט היא הקב״ר
 לחצוב יכול אז רקביה של היא ככררך אש ליבית

ה כ ויבנלו הגשמי האש ב׳ ק רא י  וזהו אדלה אד ני
 והנה ישייטבך שלח פי׳ תכיה גא אש במי הלך כי
 רטנוג לו שאי! נס לדבר וירתה אהגה לחדם יש

 ויראתו אהבתי להניס חשקיה לי שיש חך ממנה
 בדבר אלא חיבתו משים חיני ולפעמים ידבר בזה
ה מחמה בא היא והחטניג מדינר חעניג לו שיש  הננ
 והת־עניג בבינה הוא טטס ידש בהדבר טעם לי ויש

 ז׳ש וגם ישטסיך לא ובנהיות וזהו נהר נקרח
 טיבריס הגשמיות יהיו לא ריש כ בך הבטר לא ולהבה

ם הגיבור טחה אלא גליך ם ט ו:ו בך י  ותשייוט נ
 א שה מהדבר כשמקבל כי דיהס גיצניך להפייש בהם
א נישכלו ה למט א יו קי  כשהוא אבל באחור אתור נ

 נקרא מהדבר לקבל ריצה והיא מהדבר למטלה
 בך מבער לא וזהו פבייס

ה נ ץ בשם ה  לו שיש כשם ופי׳ ידית ה׳ יש ב
 שאנו שס לני יש כך ינורא גדיל שהיא שם

אין  חיחנו מנדל ו־שי״ח ב״ן שם וזהי לקב׳ה גן נקי
 וזהו השכל לגדלות אני שבחים עד ידוה הה׳ ידי פל

 אט מחי א פי׳ טליגו אנהיני ה׳ מעם ויהי צ) (שם
 ומעשה ידי טל כל0ר שהוא הנוטס אל להניע יכולים

דים בה תוחנו כינן שהוא מחמת טלינו כוננה ׳ידנו
כי
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 פולס סמ) (שס וזיו מה־סד מתחיל מפזלס ■<י
ס כ וזהו ואבלם רקדמני מי ט יבנה מסד  י

ס יתהלל  רנה ט) (ירמיה יגו׳ בחכמתו חנ
פי׳ ס רק 6הו ה׳ וטנת יס) (מש'י כתיב

 תעניג שיקבל נוקבנ ׳ בת ה שיה היא רש׳י רצון
 כלייך ה׳ ‘ט תהכנג אז נח! שט (וז״ש‘מישרא■

ת להשי״הוהלו תטניג ליתן ש ל רי כ מיוי  שבתית כ
 יוקנל הוא שמירה כי פי׳ קית) ין(שבת נגא היו מיל

 מזה רקכל הוא הרי הדבי זה לשמיר ך שצר שכיין
ה הדבר. נ שייס יכוליש אנו וי  לרקג״ה תטניג לי

ל זהקנ״ה כ ב  בייה שלנו תט-יג מבליס היא כ
 שכלו ככי להבן תפניג ומשלים אליני גיצמו שמשפיל

ש קני ה׳ היי יא) (במדבר נמ׳  אמר משה כי ה
י כל את אס  היה לא וכי וקדה ינו׳ יאהף הים מ

 א־יא לטשית ביכילסי יש שהקנ׳ה רתירוץ יורע משה
 בדברי' שיתטנגו לישראל להם יכה לא משר אמר כך

ה לו אמר ועיכ כזה בפייים  כך ברצינם ון כ הקב׳
 מלהשיג רקלי הירה׳ יז*ם רלינס להשלים צייך אני

 ז״ל שאמרו זה לרס ל־ח! סיכרח אני ע״כ זה להם
ת לכ*א ים שבשבת (בילהטז)  וכרש׳י נשמה תוכנ

 תלא ־'נשייה זה חניניג מה ילכאירה הרבה לחכול
ס הבן ש:כ כפי להבן נמשך שהקב״ה  בתטניג נ

 בבבת אכילה יט״כיש וגי׳ יטרי אכלתי כמ״ם אכילה
כ1נ שהצדיקים יד) כה (ס ודש כ ר ד מדה ן י  ל״דר׳

 ה־טיוגש״קגלין זה והנה שכלם לפי הש׳י שממשינין
 משכיע הדבר ביה נק׳ הקב״ה השכלים מהדברים

טין נק׳ יהם ק  בתי׳ התטניגים ב׳ ו ה אס אבל מ
 הטניג להש׳י להשיג היא ני שרצינ דהיינו מקבא

ה הקני ׳ ו ה  היו הטניג מאת,ו לקבל רטניג לו י
 שרתל שמרו אלו וזיש רחלמה טצם ג להט יכולים

 רתטניג יוא ונא ד תא נ היא שבח ט פי׳ דביןות ׳3
 שמרו לשין יזה ניקבא בחי׳ הטנוגים ב׳ הי׳ זאילו
 שינין י היו ן ננהל היו מיד כגיל מקבל לשון שהיא
 יסטדנו ה' מא) (תהליס כתיב והנה החכמה. מצס

ש סל א כי פי׳ וגי' משכני כל דיי עי  קבל להדס א׳
כ מטנוג  בל מי הטנוג כי תטנוג חיות לו ים אא'
 מקבל א ה והתעניג המלך תיי נק׳ וההטנוג הענוג

 וכון רתטניג נסתלק ומתולה מהחכמה שנחבל
 החכמה נ״- ממנו יק נסת ממנו החטניג שנסתלק

 יז־ו המדות כל ממנו ן שמסתלק דהייני הטשר שבכת
סטרנו טיכ טשר חותייס טרש הי טרש ‘פ ס׳י  ו

שנוא יצ׳י א ה שלית ואוקמיה יהT ליה יהיב ^מר

א ופי״ז כטריס <׳ טליי שמדך כי׳ נ' גימ׳ תרכ  נ
 וכל והחכמה והתעניג מרית ר ל ו טל שחזרו יי מחו

 בחכמה רס ,ז ריח כרנ״ב משכיב כי׳ משכבי
 בחכמה סחיס וכשהיח ין ש ח כר ץ קי נ׳ טיי וניישך

ב קין ניס־י לה ומרת סתימת מיס נק ',  אותיות ה
ר) וזהי(רנוה  להבראות יכול תמריזתד ב והלי כ׳

 נרשך :נישם רוא מאמר נחי שבראשית בתכמה פי׳
 רשעי® לו יו שלא ליי י ר,יריית ציייפי ששס להבינה
ע ה ל כדי וזהו חיי רט<מ הת-ינינ מאור להניק  כר

 לה© ה נתג ינא מהס נתכהה ח״רתו שרוי הרשטיס
ט נקר־ זה ורנה רגשמי ג התטנ רק שנ  3כ בה מ

או יכן־ לטצמו הש'י חטניג ליי,ח שלא מחייב  נקי
 מרבד ק יצר אבל לטצמם ניקתיס ״היה שא רשטיס
 מכפ© כשית ט) (ירמיה כי׳ וז־ו להשיית התטניג

 ונרקה המשפט משסט לט:יח בי׳ מרו שאנו וצדקה
 ו-*כ זתת לטשות 0 מחויב ם<ו מיכרת מהיכ ואית
ת חכלתי נתלה כי אמר חי  פ בא ננרא שרעונס מ
 מחייבו״' אני עיכ ת אייר י טשרה כליניר רבים לשין

וצדקה שכט ה לטנות
 אשרהיר ס שליט מטשרה לחכש חטיי ח החכט

 כל האיברים ה ה ז) ת (קה בגיר
ס איא טוידא לטכוח צייהים אינם אדס  שיש נרקי
ג לרם ט/  תבל צינות מת שהיא רטה נק׳ ה ו ת
 ר.לא חיתו יתיס צ החיבריס הין כנימי שמא ן הרצ

א שי ס מזכך כ ביי  הרצין לצית ים שיכי טד היי
י רדי טצמו  (תביתפ׳ר)! זהי השיבה בטי' נקרת ז
' בגייהיז בר,שיבה אתת שטה יפה :  3 הכניה חיי מ

 שה© בי••׳ הא שגם מתח־ א.א ייסירשרית זהקיכיא
ל רחת ׳ ככפ ש הין נטשו יש  גדיל יג חם ז ה ן הי
ס שמ־תבר חרתי כי ט ט ק׳י׳י שנ ה מ ב ח ה ב  שהיכ״
ס שהוא מי כי י' ‘נק  ימחיבר להתכמה ויידה חנ

פ המצא מאין שיתכמה אי! שנקרא בחכמה ד  י
 ד 13 ו ה אשי ס ס של מטשרה לחנם חטיז והר,כמה

 ן נהרצ ת ד ני מהי׳ ה למט עצמו שכשיינביה דהינו
ת שכ משס ך י שי לי׳קו יכוי היכניה ואז מצתי  י

א סח) ס (חיל ם וז חדשים כי  מ״ר,יר ה׳ היס בי
 3ברא סניקיר כשיוא לרמשיך יכול אימהי ישראל

 יברר,ל: ניקור שנק-א בהיצון כשמחובר
א ת י ה זנה משה א ך מז כהי׳ פי לב/ ד נ  ס

ה ר א ג שים י ו © נתינתה כקידס הי ד
 לריכקלרעיג אני רביי יפקח מבינ־ אורייתא גיוהר
אר ס בס צם נצי שהקור התורה אות׳ות ט״י ב הנ ו

א ב׳



ד חיים ס ח ו
ה לו יש כ״א ס ט  היא d3m.'p בזה וההירה רה1בהמ ה

 וכשמחבר בקב״ה לחברה וצריך שהיא כמו כראה
 לק׳ הראגתוזה שהוא עליו האור צמשך להקב״ה

ש(חגיגה  כראשית ימי כז׳ ששימש אור )3י ברכהויי
 שהאורנמשןלההתקשרוח התקשמח לצדיקי׳שהוא ננזו

 ברכה ho אמס ש*ש מזכיר כשאני ח״א בגמ׳ זז״ש
 ממילא נמשך אז בהקב״ה התורה כשתקשרו עי׳

 אתם כאלו פי׳ ברכה תנו אחס ומ״ש לכם האור
 ה׳ שם כי זח״א ההקשרות ע״י דהיינו ברכה כוחני׳
 כלכך שתהי' פי׳ לאנהינו גודל הבו אחס אקרא
 בפני! שחשיגוהאוי כ״כ בגדלות שתהיו עד מזוככי

 השיג שמשה כמו ליכחב ראוי הי׳ נכתב לא אפי׳
 שהאור אור התורה שנק' וזה נתינתה קורס התירה
 אסתר בקשתך מה ז) (אסתר וז׳ש רה בהת נסתר

 שהוא התענוג הוא טיב כי פי׳ לך. וינח! המלכה
 קיבלה ט ומה התענוג שהוא לבינה זכה טקבאומשה

 נפקת מחכמה אורייתא במ״א וז״ש ענמה מהחכמה
א ודש  כי חכמה שהוא כי' לך וינתן בקשתך מה פ׳
 בתורה הכחובין מצית היא א׳ תיי־ה מיני ב׳ יש הנה
 עצש הוא וא׳ העניג להשיג בהשי׳׳ת לחבר, צריך

 עמו עצמיות שהוא השי״ת בעצם שמדבר הסירה
 נמשך אז התענוג ומשיג להשי׳ת התירה זכשמתחבר

ותנת; תחילה ש’ז1 י׳ שהוא עצמה החכמה עליו
בי׳ זינתן ואח׳כ

אצל מונחת העובדא פי׳ וחעש המלכות חצי
המלכות חצי נקר׳ נהי״ם הד׳ ואלי הז־ועות

ג׳ ט  בחשבו; אינס רישין י
ו ח מ י  האור שהשיג יט) (במד׳ אדומה פרה אליך ו

 יש והנה התענוג והוא שלהמצוה הגדלות '
 הגשמיי׳ מדברים ת׳^טג לו שיש השכל בקטנות שהוא
 טמאים ומטהר טהורים מטמא היחה הפרה זהנה

 מכל תעניג לקבל ויכול כלי הוא התענוג כי סיי
 הגשמי התעטג גס כשמגביה והנה שירצה מקים

 תענוג כשמקבל אבל טמאים מטהר הוא
 של האור שמטמא טהורים מגימא נק׳ מהגשמיות

 חדש ם׳ ף! ולבס פרה פ׳ היא שבתחיית וזהו החע.וג
 להחנמה יכוללטא אח״כ מהמצות התעניג כשמשיג כי

 השכליות התחדשות כל ס בא שמשם חדש שנקרא
 והחכמה שהתענוג הפרש מל׳ פרשה נ־,רא וע״כ

 מהקביה מופרש כאלו כביכול הוא אלינו שנמשך
Dע ד  איתא טו) (שמוה ידיך כוננו אדני tק

נק׳ אני נכתב כשאני לא עא) (קידושין י

 אין כי והטעם בארנ״י ונק׳ היא ביויד אני נכתב
ק תפיסה לנו  בללן מלך אין כי אדנ׳י בשם י
 לקראוסו ס יכול אנו לכך ידינו טל ז? ונעשה טס

 גמור פלס שהוא הויה העצם אבל ההוא בשס
 לע״ל אבל נכתב רק הוא לכך לתפוס לנו א״א

 האור עליני ויתגלה מנרתקה חמה הש״י יוניא
 כתיב ע״כ האור זה לתפיס ויטלי; הגדול בבהירותו

 אתד ושמו אחד ה׳ יהיה ההוא ביום יד) (זכריה
ככתיבתו קריאתו שהיא

ה נ  איתא נ אדנות והוא ע׳ שם הוא שמע ה
 וצוןש רגלים ושני ידים שני ידות ה׳ שיש

 לתפוס יכולין שבה, יד.ת ונק׳ חד חשבינן וברית
 בתוכם שמתן דבר לחותו כלים שהם ונמצא הדבר

ג והס צמצום ונקראים  שע״י מ״נ כלי ונקרא ה׳
נ מעלה הגבורות  שמע ק ע׳ גימ׳ י״ד פעמי׳ וה׳ מ'

 מגיד מו} וזהו(ישע•׳ לידות שנמשטן קיי; ג׳ יש והנה
 קוין והג׳ לסיך מהחכמה שנמדך אחריה מראשית

מ' שהם ווי״ן ג׳ ונקי־א ותית וירחה אהבה הם  גי
 כי ע׳ גימ׳ הוא ואז להבן חיות נמשך שבזה ח'י
 על ראב הסתכלות לשון שהוא ע׳ גימ׳ וב׳ן חיי
 כי בינה סיך שהוא דבינה מנה*' הנזשכה וזה הבן

 המשיך ע•: מהבן התכלית ך ס מבי! שהאב מחמת
 הוא והיראה כו׳ והיראה האהבה החיות עליו

 ל׳ א שה! ד״ל שם יש והנה הבן שונאי נגד לרתגבי
 כי לשרשם התחתונים ידבריס מגביה שהוא הגבהה

 פילאין מים באדם ן עילא ומיס החאין מיס יש הנה
 אנא זמין אהיה שש וזה השי״ת בהם שמשער הם

 איך שמשער אהיה שם ג״כ יש השי׳ת ואצל לחהוי
 התאי; ומיס המקבל לפי העולם אל בהם להמשיך

 אך לשרשם להתחבר שצריך התחתיניס הדברי׳ הס
 גבורה יש פ׳׳כ למעה ח״ו ישאר ק חשש שיש

 הקב״ה ק עשה למה אך •פול שלא אוחו שנזחזיק
ה ע׳י בשרשו להתחבר צריך שיהא מר  שיהא כדי ג
 שר״ת אדני לעונס גבור אתה וזה ית׳ אדניתו ניכר
 לעולם הגבורה הוצרך למה גבור את? וזיס ד״ל גימ׳

ת׳ אדנותו ניכר שיהא אדנ״י  ב׳ יש בחכמה הנה י
 אתה נעורי אליך לשין אלך נק׳ המחשבה כי יודי׳׳[
 הוא לעינא י׳ לתחא י׳ לעילא י׳ יודיץ ב׳ יש ובא׳

בר הוא לתתא י׳ לעילא מחבר  לדברי׳ לתחא המי
 המחברסזהו הדעת הוא שבניהם והואו התחחוניס
 לעילא י׳׳ו שהם ס השי: הם ות ובחיצוג בפנימיות

לתמא להתחבר צריך שהוא מאחר כי לתתא י׳ו
צריר



ם י י ד ח פ ח ו
 כדי מהואיו מילאה לי׳ רשירה לו שישאר *יייך

 נשאר היה לא אס1 הרשימה ט׳י לממלה שיחזור
 ס שיג ונקרא לננטה נשאר ח״ו ה ה ישימה פוס
D's לה1מ- הארס וכך ן לא מיש המאכל שמבנים 

 אימתי מקדש ווהו למ.נלה התחתונים הדברים
 הבדלה לבון הוא ומקדש הגבהה להשם יהיה

 היודי״ן כשמכונן ידיך כוננו אדני הגבהה שהוא
 דלעילא בהי׳ דנתתא הי׳ ותחבר

ה נ  שער כרע גדל יהיה קדוש נזיר אצל כתיב ה
 כל1י מובדל היה שנזיר פי׳ ו) ראשו(במדבר

 התער כי׳ רחשו על יעבור לא סער וו׳ש הגשמיות
 השיעור והיא ביה למיעל הרעא שהיא היראה הוא

 רונדל שהיה הנזיר אבל יישי״ת בו צשער הראשון
 בחכמה מחובר שהות השער לזה איל הגשמיות מכל

 בא מה מכני פי׳ פרע נדל יהיה קדוש ודש עצמה
ע שגדל מפני הקדשה לזה  התגלות שאפי׳ פי׳ כי

 כמו בו ש ש רות והבה ר הא בו מבין היה הגשמיות
 גס הגביה זה ומחמת העליונים בעולמות שהוא

כ לשרבס הגשמיות ע׳  ראשו על אלהיו נזר כתיב ו
 מאתנו מובהל שהוא נזיר נקרא הקב״ה של הרצון
 מחמס ראשו ניל להיות נזר לאותו זכה הנזיר אבל

 נזר ציץ לט) כהן(שמות אצל ודש ההתגלות שגידל
 שיזכמה החכמה שהיא מרקודש מובדל שהיא הקדש
 שלני שער הנה הרצון משא״כ אלינו להמשך יכולה

 מתחיל רקב׳׳ה כל ושער יראה שהוא מאדניס מתחיל
 נכלל שבס ורנה אלינו נהמשך מתחיל ומשם מהרצון

 הבהירות מחמת בו ם ניכר ואין המעשה ימי ו' כל בו
 נתעלס השביעי בעבתביוס לומר הקנו האורוהנה

 רצה ג״כ אומרים חנו וע״כ כביד כסא על וישב
 שיהא כדי ג*כ מהכיסוים אותני שתחלוץ זהתליצנו

 בו היו׳ד והנה עמך להיות ן ויכול עלויה ג״כ לנו
 בהירותו מתוות בו ניכר ן וא האיתיוס כל נכללין

 בא שלא הרצון הוא הא' קיצין ג' בידד יש והנה
 מכל מרגשמיות להתפשט וצריך בהתח־יקות עדיין

 שם שמתחבר ואחר שם להתחבר הרוצה המדוח
 שהוא בהתחלקו׳ שהם לכלהמדית שפע צהמשיך יכול

 מועד אהל ומפתח ח) (ויקרא ודש והטוך! הא״צע
 מהרצון יציאה לרם תהיה שלא פי' ימים ז׳ תצאי לא

 כם מילוא ימי מייאת יום עד אוה״מ כתח ענקרא
 שבעלהימי׳ למלאות תוכלו בהרצק שסתחברו מחמה

 ממיס כולו העולם כל ט) (תענית וז״ש המדות מהם
^׳ השמים למשיר שנאמר שותה ה!א ®סליונים ומה ו

 שהעננים מלמד הא־ץ מן יעלה ואד מקיים אני
 ומקבלן כנאד פיהם ופותחן לשמים עד עולין

ס דרך לעבור צי־יכין אנו פי המטר  שהם העמי
 פי■׳ לשמים עד פולק ועי*ז הקבי׳ה של הכיסייס

שפע: ומקבלין להש״י להכיסוין גם עלייה שיש  ר
 אענך מתי א פי׳ פא) רעם(תהליס בסתי־

 שהגותו לך שיש ררבה הריעות כשחסחיר *
כ הרבה ריעות נו יש א'  כ״א אינו השי׳ת אצל מ:

ה כלה מריבה מי על חבחצך וזהו א׳ ריעות  הקב׳
 אותם ומנסה ישראל את בוחן שהוא בוחן אבן נקרא

 שיבחין הרע הקב׳ה ברא למה אך בנסיון יעמרו אס
 יהיו ועייז מעליהם הרע כל שינתקו כדי הוא אותם
 הנד סייה מריבה מי יעל אבחנך וז״פ וברורים זכים

 זכים היו ה ש כדי ואו אותך לבחון כדי הס בה מר
 במחיצתי עמי לרקבץ שתוכל בך ואעירה עמי שמע

 עליך שלי הקישיט שאעשה כי׳ ואעירה
ד ת י  וחפרה חוץ בשבתך והיה אזנך על לך קריה ו

כג) (דברים צחתך את וכסית ושבת בה
 העמדה לך שיהא כלומר יחד שתהיה כשתרצה פי׳

 בצאתך והיה הבנה עם כנומר אזנך על הוא
 ואז בס ותתבייש רגשמיים לדברים כ^ומר חוץ

ך צאר את וכסיתי
ן י ^  היה ם קדמונ ובימים לשכינה רומז תכלת ע
אפי׳ משיגין היו כי בעובדא אכי׳ תכלה להם י
ין היו ולא בשכלם התכלת של השכל האור סי ח  מ
א  התכלה נחלבש בעו׳׳ה עתה אבל בעובדא כ׳

 שעומד הוא אני וז׳ש לתכלת דומה שהוא אילן בקלא
 תכלת ואימר בבגדו אילן קלא שתולה ממי ליפרע

 להם אין ועתה כברו תוכו שאי! צביעות זהו כי הוא
 אור בשכל להשיג יכולין אנו ומ״רי בעיבדא תכלת

 היה תכ^ת שצכע ו) (מגילה איהא והנה התכלת
 דמים בלא ממנו טל הנ ככל ואדל זבולין של נחלקו

 סכלה זכות כל כי פי׳ שלו בכרקמטיא מצליח אינו
רר בדמים צ׳ל רקב׳׳ה של יתיוח אור הוא  כ'ו

 א״א כא) (נדה וז״ש נוהנוך הדם ויכלה שישבר
 העצמי להחיית זוכה אין דם בלא הקני־ לפתיחת

ס דייך שישביר קודם דם בלא  הדס שהוא המסני
 שייצא מצרים יציאת נקרא אז הדס וכשמשבר העכור

 שהיה עד מצזצריס יצאו אל ישראל שק מהמיצר
 הד-ם וכשמשבר הדס שבירת ג״כ שיוא בכורות מכת

 ויה רגוף שיכלה פי׳ ר. לכסכ זוכה חז והמסכים
^ אק אז הדס מכלה שכשהוח ציצית ג״כ שנקרא

מסתכלות



וחפר חיים
ה פל רק אתר ^הסמכלות  שהס שמית יש וש־ה הקכ׳

 למכיר צריכן שי־יי מ־גלחן יגקרא מכצת במסחר
תן לו  בח'י־,ו ה ה )י! הח ו־נה חכ-ת לקנות כד מינ

 להיות צדיך ני בית ן לש ד יזב .שי! א ה י! זבו שכ
ף: בית דש מק תי  בג־מ׳ וז״ן הלזו, וזיו לזז ־׳כה ו
 יוסן) וכן הן מצא ינח !זהו היון את ך המש ינח מ׳ן

 שלמה בימי אבי גזיך א א ין ן לה ותיא מנך שהי׳
:להמשיך הינרך שלא הי! חל כבר

ן ו לי ^ y שש של אחיריס והיא קה׳ו גימ׳ ? o יו״ד 
ד ה״י יו״ד  ואיו היי יויד ואיו היי יו׳

 משיג שאינו ק׳ נקרא חשנג ש־וא בינה כי ס־* «״י
ת  והיא בהש״ת גדיל המקשרית ע״י אלא ניג1«

 מאה אותיו והי׳ דחמח מא בש ש־יא יחסי ברי׳ ■<ק־א
 יים בכל נברך חדש חייב מג) (יינתית ז״ל ^ויש
 יבנרית סחה א א מה תקני חל וכי׳ ברכית <ןתה
פ הרי מי׳ כלול שכיא מד־ינית כלהו׳ ■כליל ה״  ס׳י
ג שהוא -<ןן£ טנ ־ ך ה ' סי'  את סימך שהוא פ

כ1ו. ייהקב״ה המשכה בהוא שנקראו׳ בארס  הוא ׳
ס ת־י א  החכמה טל להסתכ צרך בהבינה כי •

פ באיש כ ואח נ : ׳  החכמה ה־־י הקיל א שה ריאה ו
 לי־דיבור בא ורח*כ בהקול לין נכ הס שנ והבינה

: ם כי הרי  אז הקה״ו נ וכ:מש -יר בהד נין נ
 הו דא ב״ה דק במא שבת מהי הר בז איתא קסיו גימ׳ ון ט' י^״כ •ין ט שיש ירט

ס ש  ואיו ס ש השס חין דאיהא פי׳ י
 הצל כ• פי׳ ק טמ של ז־ט שיחחה טד שלש הכסא
 י׳ ונקרא ת לטש ימה ך א ודי שייל חכמה יש האדש

־ כת בה שש ע:  י־בינה בהוא הטניג בחי׳ יש וגס ה
ש «בת כי ט כח ג׳  מתנבטיס יהס מכסא ך׳ ת ה י־ ־
א נית מדר ה׳ אג " מי׳ כליי וכ׳  הרי מכסא ס׳ ה
 כאן אין י־־אה שבלא הי־אה שהיא א חסי־ כס

 ומין יראה חסר שהוא שלס י־לס^ הין יז״ש שנימית
 טי השבי יס ב לימי הקני בש:ת י־בל שמימית כאן

 יידטין א*ו בשבת כי כבידי כשח טל יישב נהטלה
בט־ אדנו־ו שאן ה׳  וזהי טל בנש ל הס כח כ״א ס י

א מכל ס של דאיהי דקב״ה שמא שבת  שניק סט־
 וז׳ש שלימות ישל־דנות ג׳יכ מיתאז של לו יש שהייה

 ויכירו מטכרירית ח״ט הינטרו יזו ק מטפר טרי התג
 בייהיה איהה יבנה שיאלין א-ו והנה הבורא. אדנית

 פי׳ תכין לחיכה מהרה טבדך דוד יכסא טולס גנין
 בכל אפי לטולס אצניני יהא היראה ן שבג ין ששיר!

שתא; דני-י שבת נקר׳ ותז מהירא׳ ניפול שנא השביט

ה נ ^ .הניף ארס נקרא אדס של החיית ה ק  נ
 בנד שייא לביש היא הגין£ והנה ארס בשי

 1טצמ באדש יש הנה כי הטטש בגד נקרא ולמה
 לעכידת שניעיס בכליות י;ו דה יניקבא דכר בחי׳

א הבורא קי  נונוים שכס ית והשכל במשפטיה דכר נ
 ההכרה מצד שהיא נס יהייני ולשייות ל לח: להגןה

א טכיד ש כדי הגיך וס לק א הבוי קי  ש&ס ניק נ
ס ה׳ וייצר ב) ת (בריש וז״ש מקביים ק  אה א

כ ניק׳ בבתי׳ יחלקיס דכר נבמינת ה הי החדה ט'  י
ח זה יש ב הנ ד י  מחמס רגיף אל א״ט לחבר שיכיל נ

 בחי' בי היה לא ואם ניק׳ בחי׳ יש בחרם שגס
 ביה ינוקי אתי קד) (שבת תא ח והנה וכי׳ נוק׳

ף ח*ב אמיו מרישא ל הג' דלים ג״ול ג״ד בינה י  ו
ד׳ ״שפיט היא י  כלירר בג״ד יזרו מקבל בחי' הוא ו

ג שהוא בית ש ש מחמה  ‘בחי בי ות לה הוליך 1ן י
 השפטס להמשיך צייך היה כ מק:ל בתי׳ ט משפ

 מחובי׳ רק ם פ3 בית היה לא חס ‘אב ףו רג א
ה  בסי* לא להיות צריך היה לא ותי בטלנו בהקב׳

כ משכיט בחי ולא מקב. ט'  בנד הגיף נקרא י
 יש איך לנאודה והנה ככ״ל ג״ד יש הבית מחמת

ק ף רג  טסו ומתחבר הבייא כשטיבד והטמדה ס ל
ם שיהא קבר ישי״ת ימשיך ף הי א שגס אלת  נ
ר ף ליג  הפמדה לו לייות ויכול הקב״ה טס ק:

 ברמת היא אז ף הג אל יחמת גס ;וקח אס נ3א
ח׳ הנורא אל לביב כשיונה א להיות ייכנ י  שה

 שבת איתא יה.ה ר רק כשבר מחמת ה נפי ף להג
 אדם יב ח יב) (שס ל ז ש וו א דכו חא ני א ה

ב בבגדי למשמש טי  שחיי׳נמשמשבהקכר כי׳ שבת ב
 מם לשבת חיתי לטרוב בגד כגק־א בהגיף שיש

 ירי.ה ה אב בחשכות היא שהגיף אכי׳ פי׳ חשי.ה
 בשכחה ינוא שמא ייצא ח יש שמח ח״י כי להתטיבי

ף ויצא א הנ ף נפלה שי ג י  לשוב כשירצה חיי ל
ח יו״ש בחשיבה כי. ה כי פי׳ לשבת רבת• ה'  הנ

א ק רצד קי  להמשיך כול ו גה מדר ממדריגה ך הי .
 נקרא ההחקשריה והנה לניף טד ו־ור חיוה לטצמו

 ובנון* נמשך הוא שס מקיבר שהיא שנמקיס דכר
ם יז*פ החקשרית ג״כ יש תיני ) (  עשה וכר קיי

ף גם הקביה עשה מה מפנ ות־ כ לנפלחותיי ני  בי
א שהניף גס שיות התק קי סה שהיא פלא נ  מכי

ה  הנון שהיא ה׳ ורחים תנין מת-יד. הוא מהקב׳
ת״ו: נדת ממנו שידת רולה היה ולא

ה נ 4בהדר« צה* השתיזוו ל) (ברכות תיתא ה
פו-ש
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ה «ןזדש  רכקוב הלא וק׳ בחרדה אלא בהדרת אי
 יכהחרה הנד אלא לשמת ולחה בידרת אומר

 אלא השחחויה באה מכחעו לא משהחיים שאנו זו
 ינו א בנ״שך המ!ב המשכת מחמת פי׳ השתחוו מ־יש

 פ־ם כפ נונין ב׳ וורו אליו אצמינו בופכיס ב״כ אנו אז
 מ כ כב מיני ב׳ יש הי כי׳ הארון בגסיע ויהי אצל

ה המשכה לנו להמשיך רוצי! כשאנו ב׳ ק  חנו אז מי
 לקבל רוצה כהקב״ה ומה אליו טצמינו כוספיס
מג ט כ אלו נקרא הוא מישראל פ  כביכול ככיכה ג'

 ניסע בהחרו[ האיון בנסוט ויהי י) וז״פ(במיבר
 מין בו יש המשכה להבל לניטלה פצ״ו וממשיך

 לנו ג מש שהקב׳ה כי׳ יאמר ומחה ואצל פה מ
 ג*כ בי יש ונחת קטנונ לו ישיגו באני נדי המבכה

דן אחיו הנוכה מין וז״ש כפיפה נ  (שבחקר) זיל ו
ק ככופה גזין א  נו :חצג גס פי׳ פשיט גאמן ככון! נ

כ טוח פש אצלינו רוח מקבי: שהמשכה נראה  אטפ׳
א.ו מה לה׳ השחחיו וזיש פה ככ הקב״ה אצל הוא : 

 קידש בהדרח מחמה הוא אלינו הקביה ממניכיס
 נמשך וט׳כ משיאל חעמג לקבל היה הש'י שרצון
 בלא המשכה אל־ט להיות שאיא הגס אלינו
 אלא בהדרת חית אמרו וט״כ דלפסא ריחא1אית

 וחרדה כפופה לני להיות ך צר שיקידס פ׳ בחרדת
 והנה כניל דלתתח איחטרוהא הוא ואז מהקביה
 טלייה לט שיהא כדי הוא מהקב׳ה שאצנינו המשנה

 איתא כ וט הטיב לתקב״ה שיחזרו כייומי טייז
 רצדיק שהוא היסוד הל החסדים כשנאים בספרים

 מה והנה לשרשס. מחזיר בהוא לשרשם חיז־יס אז
 שאין אלכסון אצלו נקרא זה אלינו נחסך שהק־״ה

 יושר נק׳ זה בהקביה מחברין שאנו ומה כן היושר
 יושר רק אינו ה״ז ן אלכם כמי אצליט שנרהה גם

 ליודוה ראדס בצייך ׳ פ לבב ניישר אודך ודש
 לא מאיד טליו שחביב במה מהודו ב:ל להבי״ה

 שנהיר הוד וזהי השיית נגר חשיב בעיני! יהא
 גדליתו טצטיות להכיר שזכה טל להקביה שהודה
 יזהו טכל רק בטיניו יהא מ.ה וחיץ אותו לשבח

 בדבר חו־ך חימתי לבב ביישי אודך ש’וז שר1תי
פטי בלמדי יונר שנחרא ה פי׳ צדקך מ: קב׳  שי

 מיינו רקנלין שאנו נדק נקראים ואני צדיק נה־א
טובה טל הודאתיט טיקר יהא ולא צדקותיו מחייה  י

 הוראת־ט שליקר רק רבותח אי! זה כי גני שרהשיך
 נקרא ההידאה זה ואז גדולחי שנכיר תמה3

שי’ י

ר מ ל  בתוך כליה שממבילה מבתרומה גקייש ח
 יש מה מכני פי׳ כ) (חגיגה כלים

 הוא בקורם מקושר בהוא לבר אצל חומריות
 אנשים ולרגביה לתרום שיכיל מחמת ׳ פ מסיומה
 לחפים יכילים בהי׳ומי׳ מלינש שהיא וט׳י החרים

 חומד פי׳ או ידו טל טלייה להם להיית ויכולים בי
 הסינמ* ה להגב יכול מנין באיזה מבתרימה בקידש

 אותיות מש פי׳ כלים בתיך כציס מטבילין להקידש
א היריטה ס קי  לשון והיא אותיות מלא שהיא ט׳ש נ

א tj ויג ראותיוח נל מחבר שהיא ריעוח  ג*כ מ
 מט) ח׳יש(בראשית במחשביה מייא שהיא יוהיזח מלא

פ הנד נקרה ייפף ,ה0יי פירת ק הי  ירית אימתי קי
ס להק ד כוי ג  עולה כלימר טין טלי כירה בן ות הי

א למט-׳ שהוא מה שמסתכל טין ל טןו  מה טל מה
 באדם יש כי פי׳ שור טלי בניהצטדה מהטי! שלמגיה

 וכי׳ ק׳ נ ונקי־א לגשמיות כין שממש מחשבות
ד היא טלי! צדיה הבנות למותן יש מה מפני פ  מ
 וזהו הס גל הסתכלות לו שש מכני שי מלי

 והאותיות ות הח יקח כי׳ כ^יס ך בת כלים מכיבילין
 גדלות טצם כי הבירא לגדלות למטלה וגביהם

א רבירא כ להיית א׳  ומחשבית אותיות בלא ג'
 מסבביס הם איתיית ט׳׳י וה לה צריך תי נדל ששיעיר

 אל ייגביהס חתא־ס מהאותיית החיית יקח וט״כ
 ידש ההחב־ות לשין מטבילין הקדושים החיתיות

 הנכש יכיל אימתי לחהוה נפש־ גרסה (ההל־סקיט)
 ה כשאגב כי׳ טת בכל ך יישכט ‘תי התחיה לשבר

ק שנק׳ התהחיניש והייחשנות ית האוח כ־'  עת ב
ם בעתים שהם מנ  מחשבה עלי ניפל שבטמיס ובי

ס זו ס כשמחבדס אגל זו ונעמי  נשברו או האמת לי
התאוית

א ת י  לגי זכו רחשין ג׳ בשכר ה) (כסחים א
 ולבק טשו של זרעי ת ליכד ן ראש

ה שנאמר כי' משית של ויישמו בהמ׳ק שי ביי  קהו (
 ״רום כביו נסת ית) (ירמיה וכתיב הי־אשין לח ו

ם, ה^ה ן לל רחשי! מא) (ישישיה יכתב מראשין  ינ
ג׳ ופי׳ מפ ‘ג נקרא רם רגלים י  ’ג יש הנה רא.י

ג ינוי''! רט שבק מדות ג  יד והם טצמינו ה לי
 הוא הי־מת ד י וירא־ ארבה הס רחזקה יל הגדילה

 והניז הדבר לזה טצמינו סגביהין שאנו עצתו הרבר
ה קנ׳ ל׳ שיך אן ה קו  ברספי׳ בא שאגו ראשי! א

 ח-יט בהמככתי אך סוכר אתה מה א׳ לפט כי
חעכ״פ עסו עצמיות שהוא נם רחשין לשין שייך

כביכינ
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 אצלינו ונקרא החכמה הו1ו ראשי! מספר מיכולש"!־
 בערבוביא משתמשין שהס השמשית בין ונקרא ראשי!
 הפניס גחס אוכלים היו כהנים והנה הלילה עם היום

 ווה להתקשר שיוכל כת הנוהן דבר הוא לחס כי
 הס המרות והנה גגיס שהם הויות ג׳ גימ' להם

כ יקית התת ב^א באחדות למעלה ע׳  הכהניס נק׳ שס ו
 לוים כי בגבורות חסרים התכללית היא כי לויס
 לב׳ ניכרים חין באין כי גבורות הוא פיו גימ'

 מחברם שהוא האין עיי גמור אחדות הם כי חלקים
ה לו שיש מחמת ק  אחר וגם האין שהוא מיחכמה /י

 נקרא שימקש ווה הב' רחשון נקרא ווה בכח שבא
 מהאין ינוקה לו ויש הממוצע שהוא יטקב עין

 הגוף הי־י הפיעל חל מהכח שבא ואחר מהחכמה
 משקה לשון השוקיים ב' המחבר שהוא המחבר היא

א סה לצמא להשקיי־ שיכולין קי  וזהו י־אשו! ג״כ נ
 לשון הוא כסת ראשונים ג׳ נק׳ שהם רגלים ג׳ שיש

 היה שלא א־ימים היו במגרים ישראל כשהיו פיסח
 והס אשירה אמר משה כמשיז״ל הדיבור בחי' להם
 הרגלים על דשמ.ומיד הים הוא והדיבור אחריו טונין
 רגלים להם היה לא דיביר לרם היה שלא וכיי!

 לילך יכול אינו דיבור לו שאין כ׳ז שקען והראיה
 הייאשון כהוא הדיבור למדריגת עלו ואח״כ ברגליו

 נתנה התורה וע*כ הקיל השיגו בעצרת ואח״כ הא'
 מה להם שנמשך כי' קול בלא דיבור ואין בקילוח

 שהוא דיבור ע״י ונמשך במחשבה השי״ת אצל שהיה
 הדבר שהשיגו הב׳ רחשון נקרא וזה קול ע״י צ׳ל

ת ואח״כ האין שהוח במחשבה שהי׳  השיגו בהכו
 צאתך כימי לע׳ל והנה החכמה עצם ההסחכלות

 כלאות נ׳ 0 (מיכה נפלאות חרא^ו מצרים מארץ
 הקליפות אחיזת בהן היה במצרים ישראל כשהיו י3

 יכולין אין בתענוג בא וכשהקב׳ה פרעה היא
 ורקליכה האור גודל מח״ת שם להחסז הקלינית

 עלמא נקרא בתמנינג בא וככהקכ״ה חשך הוא
 שראה מחמת הקב״ה חותם גאל וע״כ דחירוה

 וזהו שלו תענוג יזהו ממנו יראה לישראל שיהא
 אלהים וידע ישראל בני חש ם אלק וירא ב) (שמית

 ההעעג היא י׳לקיס יגם היראה היא אלהים פי'
 יהו1 הקב״ה של ההע.ונ עד עלייה ל־ירחה וכש־יה

 התעניג עם התחברות לר היר ראה שה חלהיס וידע
 החור מחמת יילח מ הקלינות פלי ו מכוסה שהיה
ד הים שיוא הא״ינה היח האדם ת יעכ״כהתח והנה
הת׳ הראשי' והיא הרגלים על האדם מיד שמה

 השכל ט פי׳ בהמ׳ק לבנין יזכו הא׳ ראשון ובזכות
 בנץ ופי' האמינה שרועה פ' מהימנא רעיא נקרא

 מת והנה החכמה עליו שישרה שיזכה בהמ״ק
ע כביכול הקב׳׳ה שהשפיל  מחמח הוא העולם לזה א׳
 מחזיקין אנו כשגם והוא למה כביכול א״ע שמחזיק
 נקרא והיא להקב״ד ונזחזירין ואין למה ענמינו
 עמלקיס של זרעו להכרית זוכה אז הב' ראשי!

 וכו׳ ויראה לאהבה שהם המדות זורע עשו ס
 ואין למה עצמינו קין שמחז מחמת אנו אבל בגשמיות

ק של זרעי יוכרהז  נהקב׳׳ה המדות שגביה רק ס עתי
 שהוא משיח של שמו שהיא הג' לראשון יזכו ואח״כ

 - היטיב ועיין החכמה עצם
ם י ה ל  מת) (תהלים למשגב נודע בארמנותיה א

 כתיב והנה הגבהה לשו! בארמניתיה
 ויברכם העם אל ידיו אה אסר! יישא )P א ק־ (י

 זכה משה אמרו כי פי׳ ו יד והקרי ידו הוא הכתיב
 שהיא ממנו קיבל ואהרן התורה אח שהשיג נה לב

 אחת יד ידו הכתיב לכך אחת שהוא עצמה מחכמה
 להבינה המשכה אמר התורה את קבלו ישראל אבל
 באדם והנה ב׳יודין ידיו לישראל שנקרא הקרי לכך
 שמיעה בלא לראיה וא״א הראיה וכח השמיעה כת

 ראובן וז׳ש מתכרשין דלא ריעין שהם הבנה שהוא
 שמעו! חכמה שהוח מהראיה הולדה שהוא בן ראו

 לגז (דברים וז׳ים ריח הוא והמחבר משמיעה הו׳!רה
 שהוא לוי שהיא התקשיות לשון באפך רה קט •שימי

 הוצרך כישראל להמשיך כשרצה אהרן והנה המחבר
 טין טוב כב) כתיב(משלי הנה כי ה־דים ה לסגב

ביך אלא יבורך א״ה וארז״ל יבורך הוא  שרצה פי י
 להמשיך יכיל ואז החכמה שהוא האחת העין להגביה
ב׳ כשהוא כי למטה  האור הרי וראיה שמיעה ם כל נ
 ידיו את אהרן וישא וז׳ש ממנו להמשיך וא״א מוגבל

 ואז א׳ יד נעשה ושם לחכמה ידים הב' שהגביה
 ב׳ להיות הוצרך אהרן שאצל והגס להמשיך יוכל
 שמאלא המכללות כהן של עובדא וזהו כנ׳׳ל ירים

 הראיה והנה יחד שניהם נכללו ששם בימינא
 שהמשיך והטעם כלים נקרא הם והריס עה והשמ

 הוא למקבל להשכיע כדי כלים בתוך האור המשכיע
^ שיהא תעטג לו שיש ניחמת ק מ  אליו התקרבות ל
 זה בענין טקבא נת בה שהמשכיט נמצא לקבל שי״ול

 שמיעה כלים ע׳׳י מקבל כ’2 והמקנל חלהים ונקרא
 עצמו אל עצם עצמות ותקרבו לז) (יחזקאל ודש !כד

המקבל להעצמיוה המשפיע של הטוב עצמיות שהיה
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 ה״ש הנווב ה-־וצע לשי! הוה ו,גלס הג׳ל כלים י«״י

 ואלו האמצ-וי ההיכי, הבריח היה שהוא יטקב ויברח
 פי' בארמנותיה אלהיס וי׳ש אלהיס נקרא הכלים

 למשגב נ,ירט א> אלהיס שנקרא הכלים אר! כשיגביה
 שיכולים למשגב התחברוח להם להיוח יכולים פי'

■ המיב טלם להם להמשיך
H j H ונרוממה אפי לה' גרו לד) (חהלים כתיב 

מ' ג צמח את בספרים ואימא יחדיו שמו
 יסוד הטצס הנה כי פי' אדני רויה אהיה הויה
 והחש רמים ומכח חנוטה לי אי[ שבאדם עכר

 ונקרא המשכה הוא המים והנה חנוטה מקבל והרוח
 המשיך ט״כ ישראל את אוהב שהקב׳ה שמחמת סגול
 היא העוב שה־ישכח שבא נקרא והאש אליהם א׳ט

 נק־א והרוח צמצום שהוא שביה לשון בבא בצמצום
 שאנו ה לך יתני כהר אומרים חנו כי פי׳ חילם

 מהרצון למטלה שאנו נמלא להשי׳׳ת כהר נותנים
 תטנוג ישיג במכר רבותא שהוא ריחמת הוא והמטם

כ מהראש למטלה לחבר הטפריות וכוכה כזה  ט'
 ג״כ הוא והאמת מהראש למעלה באמת הוא

 הנוטר ומקבל ניקוד בלא חנוטה לה שאי, טכרורית
 אימא וט׳כ החנוטה כן הנקודה ולכי מהניקוד
 רק ניקוד בלא המלכות בספירת שהויה בספי־יס
 או מאש או בה המשכיע לפי החנוטה שמקבלת

 הנקודה ולכן מהחכמה נמשך היא והנקודה ממיס
 ואהיה הויה וזהו הטשר כת בה שיש יוד היא

 שצריך ומה הויה שהיא מהחכמה שבא שהנקודה
 בהתגלות וכשבא אהיה נקרא הבינה הוך אל להמשך
 שהטכר הבורא אדנות שניכר אדני רויה נקרא
 מה על היפ דוד צמח את וזהו לשרשה. א״ט יגביה
 כי מלכות שהיא טבדך דוד ע״י צמיחה לך תהיה

א שהיא המלכות  ונמשך הנקידה מקבלת אות נקי
 אתי לה׳ גדלו וזהו צמיחה לה יש טי׳י מהחכמה

 הוא גדלות שהוא להשי״ת כחר ליהן כשהרצו פי׳
 ע*כ מלכות מידת היה שדוד מלנות ע״י אתי

 ז״ל אמ־ו והנה הגדלות עצם ע״י להשיג ינול־ם
 פי׳ באברהם אלא בהבראס א״ה בהבראס (בביר)

 מה כביכול היה שהקכיה מהמס כלומר מה אבר
 מה בכח עשית בחכתה כולם וזהו העילם ברא ע״כ

 עבדו אתחברהס קדשו דבר את זכר כי קה) ודש(שם
ק' כיהתיי< פי'  ביר ד1 הכמה שהיא מי־נקודה מקבל נ

כ נרךח הוא א והנקודה ניקבא ני קי  שהוא דכר נ
להדיביר התחברות יש מה מפני ופי׳ בור לד משפיט

 חברהם את מפ^י הוח למוכה שנמשך הקדושה עם
ה. חבר שהוא עבדו מ

ח ג  וגו' אקרא ה' שם כי לב) (דברים כתיב ח
פי׳ ושוב רצוא והחיות א) (יחזקאל וכתיב

 לשישי מרין החיות פי׳ רלק ולשון ריצה לשו, רצוא
 כ’וט ויראה בושה מחמת למקומו שב היא ואח״כ

 זירחה אהבה יש אדם בכל שינה ביש אותיות שוב
א לחוד בארבה כי  האהבה כי הטולס ים לההק ח׳
 מחמת להתקיים יכול היה ולא התכשטית כת לה יש
 וכן וחוזי מעמידו היראה וע״כ לשרחו !שכתו ה

 וע״כ להתקיים יכול שלח נ״כאכשר לחיד בירתה
 זידחני האבות נקראים וע״כ שניהם הקב׳־ה ברא

 לג) (במדבר וז״ש העולם המקיימים שהם העולם
 העוצם ים נתק כזרועות שט'י עולם זיועיח מתחת
 המלאכים רחה למרום מכה כשעלה במדרש ואיתא

 ג' חתר השם מזכירים צבאות ה' קק״ק אומרים
 דהיינו ז׳ חלק להיות שאזכה הלואי אמר תיבות

 המלאכים והנה תיבות. כ״א אחי השם את להזכיר
 מקים איה שכוחליס כי' כבודו מקום איה ס אימר

 ולכאורה הגולם זה נקרא שהוא הקב׳ה של הלבוש
 שהם ויראה אהבה שהוא הטולס מוה ן יודע אין וכי

 ויראה אהבה יש עצמן להם והלא רעילם המקיימים
 ג' טד להשיג יכולין אנו ויראה בארבה כי אלא

 ‘ג פ׳׳י להשיג יכולי! אין והמלאכים חב׳ד רישין
 כי לישי; ג' שהוא קחש ג״פ אומרים ולק רישין
ר כיא א מג׳ קי  שמיס שם להזכיר יכילץ ואז קדוש נ
ס לג״ר משיג היה משה אבל  אר,רח ה׳ שם כי וז׳
 שם לקיות שתוכלו לכס נהקרות רוצה כשאני פי'
 להזכיר יכולים אתם אין מלטה מדת שהוא ה'

 בחי׳3 עדיין שאתם מחיית תיבות כ*א אתר רק
 לאלה/ו גודל הבו באמת אבל הז׳ מדריגה מלכית
 בהבנה שתבנו לגדלות לבוא בעצמיכס שתראו
 ונא בנכעל הכועל כח אלא בעולם שאין שלכם

 התענוג והוא החקירה מצד אלא האמונה מצד
 טובדין נשאנו והנה רישין להג׳ אני כמו שר.שיגו
 אניונה מדת מחמה שהוא הז׳ ממדריגה להשי״ת

 הלוניד כל יב) שאז״ל(חגיגה וזו ללילה לומה הוא
 עליו ממשיך הקב׳׳ה ללילה בדומה בטוה״ז תורה
 לעצמיות להשיג שיוכל ט' בטיה׳יב חסד של חיט

שין ר להג׳ הבורח
ב י ת  ומפיל דרכיו בכל ה׳ נריק קמה) (תהניס כ

 0נ וכתיב(שם הופכות נקרא חסיד כי וגו׳
להגיד
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 הבריאה קודם הויה טצם כי ה' ישר כי ילהגיד
 הטילם בזה גס <?״ע שהלביש ומה יושר בקרא
 אלהותו שיכירו דהייני תוספיח נקרא הוא «גשמי
א וזה ויראהו ארבסו דהיינו קי  נקרא וט״כ סספה נ
 כ*כ לו השפיע שהקב״ה היספה שהוא ייסן) הצדיק

ע שהמשיך מעשיו בכל וססיד וזהו א<ר  עד א׳
 לקב״ה ה-גשי׳ עולם מהברים כשאנו להששיהואצ^ינו

א קי ד והנה יושר נ  ו* דד וזיו הששי׳ עולם נקרא ה
 היה ומשה המשכה ו׳ א שה מהיישר יניקה לני שיש
 יההייה משיחירו המיס מן כי שנאמר המשכה ג״כ
 צדיקים רננו לג) (שם וז״ש המשכה לשין נ״כ הוי
 להמשי* מחוברים וכשאנו צדיק נקרא שהיישר בה׳
 א״ע מהבי הדס כל והנה צדיקים נקיאים אנו

 אמין לכך כן ה־שע וגס לו שיש השכל לההשכה
 ודש לה' שהוא המשכה נאוחה בה' צדיקיה רנני
 חהלה נאוה א״ח ההלה נאוה לישרים לג) ים’(הה
 שלו כשהנוה אלא נאה הההלה שאי! תהלה נוה אלא

 מחמס יקב״ה ן כשעובד והנה מכקב׳ה בהמשכה
 ומ״כ טצמו אצל מדה שוס ניכר הין הרי טצמיוח

 (שמוח אמר ע״כ השי׳׳ת טס עצמיות שהיה משה
 אמר תחהינה מדריגה היה ודוד מה ינח-ו טי)

 שמשה לכאירה ני איש ולא תילעה ואנכי כב) (ההיייס
 שהיה אלא מה ונחנו אמר איך ההוי־ה הוריד
 כת בו שהי׳ רק מעשה שוס עשה לא שהוא יודל

ה !נבעבד ,פעל3 ■קכועל קבי  עצמיותו מחמה י
c s שאר או אהגה מדת שייך אין אז הסרא 

 עצמה הזאת הנזדה עם לפיל יכול אין וע״כ מליח
 ח״ו אז מדוח עס כשליבד אבל הספונה לנד־יגה

 חחהינה למדריגה עצמה הזאת המדה עם ליפיל יכיל
 ידיהם במלשה ס שינא שלמו לא ודוד משה ז״נ וז״ש

 גי) ק (שם וז׳ש עלמותי מחמת שעבדו מחרס
ח פלאיה ה  שהקב״ה פי׳ נכשי נצי־הס עיכ ך ע

 ׳פשי נלרהס ,ע״כ בהן מכיסה שהיא פלא ה-וא
דעה זה מחמת כי זכו' שלמה שלח  עצם הוא הי

ה עם הקב׳
ה נ  כרעיו טל ראשו וגו׳ וממת אש צלי כתיב ה

 ישיאל כשהיו פי׳ יב) (שמוח קיבו ועל
 השכל וה קע שהוא נה אר רק להם היה לא במצ״יס

 אין הקני! והגה :לרם דיבור חכי׳ נהם היה ולא
 רק נו ן לויח שאומרים ניה :שימר חמו.ה רק לו

ח  מכים לו שהי! מחמה חמיד שנוחגבר בגבייה ג
ש כשהר והס גבורות ונקרא שבו האש כח וזהי שרבי

 הקב״©ו והנה השי״ח בהם ששומר גגדלוה גם אצלו
 א% כך אציו לט שיש הכניס אותו כי שלנו צל נק׳

 קכא> (ההלים ה׳צילך וז׳ש לנו משפיע וכך בעיניו
 בתי׳■ של צל להם היה שבסצדיס כי׳ אש צלי וז״ש
 שהדאמ פי' כרעיו על ראשו הגבורה הוא לבד אש

 לבד באמונה בכרטיס עדיין מינחת היח החכמה הוא
 מעם בלא שהיא אמונה רק לאדם ן א ה בתת והנה

 להטעם מהאיונה א״ע להגביה צריך ג הש וכשרוצה
 היה לא האמינה בעת כי בהלת כלילין חלת וזהו

 ואס׳ר יסיר שהוא והאמונה והודיות גצחון רק לו
ח לו ייש להמעם גא  פארות מנשון והתפארת גג׳
 לד א נ1להנ יכול ס מהדבר הטעם שמבין כיון כי

 אלהי וז״ש לו שיש המעם לפי אחרוה טיבדות
 אדי המעס אל א״ע שהגביה אח* פי׳ וכו׳ אב*הם

 וזהר בעצמו יני-יס שהבן אברהם אצהי נקרא
ק תענוגו טקב: וכן יצחק ו י

 3ישרא ואמא אבא ך אר כרציפיס ה׳ יש הנה
 במדריגייו כרצופץ ה׳ טור ויש רחל.

 כגון העניו׳^יס הכרציפים לקיים כדי רק התתתיניס
 רק ההחהוניס ן פ בכרצ וכשמכתמסין זכו׳ אכילה

 מתים מחיה נקרא הטליונים הפיליפין לקיים כדי
 להיכך ח״ו נרךא החיית לטצמו נימל ח״ו ואם

חד ברן לח) וזיש(איוב הכרציפין את ממית שהוא  י
 : אלהיס בני כל ויריעו ביק* כיבבי
 ינישט© הושיטני רי״ו גינו׳ ר״ת הי!ני־כא רפאינו

 כשחרכאז ה רכאיגו רי*ו נ״פ ג־מ׳ וכי
תי  כיי יחדיו ומשעה הישיעני יחדיו ונרכא אז א

 נושבחימ שאט התהנה איחה ‘כי אתה מ ההלה
 השבת זה שיפיל עד נ*כ מאוד גדיל ה יה אותך

אתה יזה אלינו
 הנה )3י (שמות ס חדש ראש לכס היה החודש

 ויי־אה ג רהענ והם ם נש מיני ב׳ יש
 יפלו שלח מחמה ׳ פ שכחה מלכי! נכים שנקרא

 נבירה א שה הירחה הקב׳ה ברא ע״כ בהככחה
 שם בנות שתי וללבן ככי) (בי־אשיה כתיב והנר

 נקרא התעני: רכיח לתה ועיני וגו׳ לחה הנרילה
 התענוג ,א ה רקב עם טנס שהאור כ״ז כי לאה

 אן ר הה נח ש כשנח רק פלי׳ייח הוא כי מירגש
א וע״כ מירגש קי  וזה נלאה נזלכון להה וג רתע נ

 לכאירה כי כי׳ לרחזי רין שב לחה ני וט שתרגם
ס תיג  הוא בהתרגס אלא ענמי מרכסיק היפך מ

5ע״ התחינה מדריגה והוא מקבל שהוא אחזרייס
מפר®
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 סענוג יש נחלש כשהאור כי למחזי שפ*רין ■כנפרש

 מפא בהורה ופ״כ חולשח הוא ענמו האור נגד יאבל
ה חלשוח מלשון רכות <תיב  להסכיר כשרוצה וינ
 רק חינן! משיג לא הרי מקירם ירט שלא מה לאחר

 רק משיגחיכף אינו מהדבר החטניג אבל היראה
 שלאה וזה הטמג הדבר מזה נהיוח שיכיל שמבי,
 קשר רק למשה היאה שהקביה וזהו הדטת ^אחירי

ח לו ה ה השי״ח ש.גצם זז חפילין(ביכוח של  הסהיקי
 החברות ה שים הצית ה רק לו והראה מלהשיג
ה  הזא ״הדבי־ ההטניג להשיג כשרוצה והנה בהקכ׳

ח כי  יכול שטי׳ז כדי טצמי אצל מדיח לבנות מי
 ייטקב כה) (:ראשית וז״ש מהרבי התטניג ג להש
ח של ההדריגות סון) הוא הם מם איש מו כ המנ ט'  י
 כשבינה היא ורחי' יעקב ילאה ורחליטקב יטקב יש

 המדוח כשבינה ולאה ויטקב בהתגלות שהם המדיח
 היא ש^אה וזה ממני שנטלס תטניג להשיג כדי

 יכיל שאינו מהראיה וטלה ל פי' מהחזה למטלה
 ות ייה שיכול ייהבי[ יכיל שאדם מה יה.ה שם ג להש

ג נ ט  נקרא זה המדות בנין אתר ר3הד מזה פ
ה  וציכירה טציוי השכל היא משה כי משה אשת ליפיי

 אח״כ שבא החטניג סיד שמבין צשורה לשין היא
 כתיייד הוא החטניג אח״כ שבא המטנוג והנה

 אה א״ט משפיל לכטמיס ועיכ לקבל שלו סשקוח
 והוא לקב^ שיוכל ממה לקבל כדי תחתונה יה לסדר
א קי  הוא למד נדול מלך נרךא הוא והלמד מלך נ
 מלך אותה יסבב טז (קהלת וז״ש שמלמדת הבנה
 והנה מ^ך שהוא קטנה טיר ויש הלמד הוא גדול
א גשם קי  אל אלינו הקב״ה שהשפיל הרחמנית נ

 פבילין שנקי־א חכמה נחיבוה ל״ב ע״י הגשמיות
 כך גימ׳ ג״כ הוא וגשם ל״ב ׳יש אותיות שביל כי

 נקראים ואנו הדכר הוא הגשם הרי יחמניתו מחמה
 בשמים לראות הנישפילי וז״ש נוקבא במי׳ מקבלין
 הוא ג״כ השמים טל ההסתכלות גם כי פי׳ זבאייץ

 השמים טל כשמסתכל א^א השפלה הקב״ה אצל
כ מסתכל אז  לו משיגי; כשאנו ואימתי האי־ץ טל נ'

 דרך שהוא הקב״ה ואז דלתהא ואחטריתא לז״ג
 וז׳ש(ההלים שכט לנו משיג ג״כ הוא להטיב הטוב

 התגלות לארץ כשיש הארץ ותגל השמים ישמחו צו)
 והנה לאיץ שמשביט השיייס ישמהז רז מ״נ שמשיג

 יוקביס נקרא קיץ ושל דכריס נקרא חורך של ■החושים
ש־קב״ה פי' לכס יה5 החול־ש ■דז״ש  לט ישיג מה

מ״נ אליו משיייס שאנו ומה אצלו התחדשות יתקרא

 לכס ניסן הוא החודש וז״ש התחדשות אצלינו נקרא
 אסם ם צריכ ההתחדשות זהו חדשים ראשי
 הטוכ טבע כי התסתין התטורריה ולהשיג לחדש

להגייב
ת ו ל פ  כי כו) (ברכות תקנום קרבנות כנגד ת

 לחשוב צריך שהיה היה הקרבנית טנין
 זביחס וזה ליש״' ולמלוח התיציניות ס ל!ב במחשבתו

ק א נק הבהמה  להתחבר היה ה״יבודה שטיקי־ קי
 צריך למה שאצ״כ להבירא ניר הי־ וזה השי״ת טס

 תטובדוס לנו אין טהה וה^ה בהמה חת לזב הפי״ת
 לתקן יכולין ואנו אצלינו השכל נשאר טכ״פ טצנזם

 השי״ת טם ההתחב־־ות שהוא בהתפלות הדבי■ זה
 השי״ס אל התחתונים הטילמות מעלין אנו ובזה
 לה יש בהעבדא תמיד טילת כת) (במדבי וזהו

 וזהו תמיד הקרבן טנין וזהו לרחמנות ד לה־מ טלייה
חד אדם אשיי  מטלה היא שט״כ פי׳ תיייד מ.

 פי■״ תמיד מפחד שהיא מחמת להקכ׳ה חציניוח
 שנקרא ח״ו הרחממת יסתלק ש־יח א״ט מכחד שהוא
 השמים מן יורד אש אי! ואיהא ת מהטולמ תמיד
 מחמת כי הוא והטנין רהדיוט מן אש חים מב אא״כ

 התחבתת לני ים כו׳ אכילה כגו, הגשמיים דבייס
 ומושל אדו, שיש יודטין שאנו מחיית יזהו לרקב״ה

 הגשמי אש מהמת כשמתגני־ חח״כ5 העולם על
 עליון אור הוא הקב׳ה של אש ע־ייו שורה להקב״ה

א ישמיס מן היורדת האש טל הממונה יע״כ קי  נ
 שני ת ב אבל רקב״ה של הוא שלי איר כי׳ אורי׳

 מלומדה אנשים כמצות ה־רב, ן מקריב היו כשחטאו
 לזבוח מכיזנק היי וצא להקב״ה ח״ע מטלין היו שלא

 תו אדנ עליהם קיבלו שלא מחמת היה וזה החיצוניוח
 אז שירדה האש על שהממינה בספ־ים כתוב וע״כ

 תכלות וזהי אדון בלא פי׳ בלאדן נקרא כיה נושמים
 זה בהתכלות לתקן שכיל תקנו ן תמיד כנגד

:בהקיבן בתיקן העובדא
ל ל ן  פי׳ סיז). שמי(תהליס ביה בנרבית לרוכב ס

 בשלום ישראל טמו אח המברך לומר תקני
 אלהיס מדת מטלין אנו כי אלהים כמנין פיו ר׳יה

 שמא דקב״ר שנזא ש:ת וזהו שלימיתי ונטשה להשי׳ת
 סז) (ויקרא כתיב וה.ה שלימות. לשון שלים הו דא
רו ה׳ לכני כס חטאת כל  כתיב הנה כי פי׳ תמי

 שהשי״תנמשר כי׳ נטלה בשערים טדט לא) (משלי
 אצליס ה וה אוהו משערין שאנו השיטור לכי אלינו

וז״ש הגשמיים דברים בו משיטרין שאנו שיטוריס הס



ד חיים ס ה ו
 שננובט מתמה שטרים בארן מבטו ב) (איכה

 להיפך פי' או בהן שמשמר שלו השימורים כן בארליוה
 גס אז שמריה וולכית שיואמדת בארן נמבמ כשהוא

כ השיטזרץ לו ג׳  חרון שיש שיוט מחמת שס א
 חמאוהכס מכל זהו ממ;ו ירא היא זר מחמת ומושל
 תהיו זה ומחמת ה' לפני כשתהיו תמהרו ה׳ לפני

 שלא שבכם החסרונות מכצ תמהרו אז ממנו יריא־ס
 בטרבית לרוכב סולו וזהו יראה מחמת לגשמיות חפלו

 שהוא כי׳ בטרבות רוכב נקרא השי״ת פי' שחו ביס
ה את ומחבר מטרב  וט״כ וילאר אהבה שהוא י׳

 דהיינו ני*ה ג״כ שמו את שתבריי־. סולו אמר
 ייה חת ומחבר הממרב שהוא להקב׳׳ה

א ת י  למט'ה פרושות ידיו שיהיו לאדם אסיר א
 של כשריוחו רנה כי פי שטות מג' יוה־

 התחברות לי שא, גשמיים דברים אל ניזח אדם
 שמית מחמת הלמנוס בתוך נשאר הוא החכמה טם

 אל ך להמש לו וא״א הרחב טילם הוא החכמת
 וכשרוצה החכמה הסתלקות ת״ו לו יש ואז הצמצום

 והיראה האהבה שירחיב יראה החכמה אל לחזור
 והחכמה השכל טליו ליפול יכול ואז הקביה מחמת שלו

 ותוך הקב״ה הוא הראש רס׳׳ס יש באהבה והנה
 לדבר אה:ה לו שיש הוא וסיך טצמיוח אהבה הוא

 להגביה צריך וט״כ צוניס הס לדברים מגיפו שחון
 טיד יש והנה הרחש שהוא להקביה האהבות אלו

 אך השכל באפיסת תמיד שיהיה דהייני א׳ מדריגה
א הדבר !ה  באכיסה תמיד היה לכרקיסכ״א אלא א'
 אסור וז״ש להתמומט יכול כי ח״ו הבנין יתקיים לא
 שטות שטות מג׳ יותי־ למטלה פי־ושות ידיו ות לה

 הג׳ אלו רק האהבות יגביה ולא פנה שטה מלשין
 לפרקיס אלא יהא לא הד' מדריגה אבל בתמידית

 שלכטמים החוטיל ואהבת הטריבות אהבית יש והנה
 בכל והנה ך לג מוטיל אינו אפי׳ הטריבות אוהב
 התגבי־ות הדבר בזה לו יש אהבה לאדם שיש מקום

ה והתפארות א ר כי  מאהבה הסרות הג׳ אלו ש־ניול ג׳
 כלילין תלת נקרא וזה ל החוט אהבת אל מריבות

 פצר^ דהיינו בג׳ כלילין ג' פיא ד ט ויש בתלת
 שלא הקב״ה לאיבת המוטיל מאהבת החדות ליקח
ך לו החוטיל אפי' יאהב  ואחיכ השי׳ת אל רק לג

 החכמה ליטנמו להמשיך יכול להקב״ה א״ט כשיגביה
 הוא האדם אל מהקב׳׳ה נחשך כשהסכייה והנה
 דרך שהוא והארן השמים דרך השפ.גה גמשך

ט מקשר כשהצדיק אבל הצמצום הסכמה טס א׳

 ניכר ואץ האדם אל מיד בא השפט הרי ומשפיט
 בטיש וינולו האומר כל קיט^ (שבת וז״ש הצמצום

 כלומר בראשית בנדטשה להקב׳ה שוהך נטשה כאלו
 להמטשה ראשית שנקי־א והחכמה הנדיק עיי שנמשך

 שלה ותשקוה החכמה ודרך משית בסכמה כולם כי
 זט״י להמיב הטוב טבט כי להמטשה עד א״ט להשפיל

 למטה להמשיך החכמה אל להתחבר הנדיק יכול מה
 יכול אז להשי״ת שלו המדוה ומגביה הגוך כשיכלה
 שאיא ויכלו אלא ויכולו א*ת וז״פ למטה להמשיך

 ניכר יהא שלא דהיינו ואי־ן להשרזיס כילוי שיהא
 ימשיך ק שהנד רק הצמצום דרך טברה שההשכטה

 אכי' ויגביה המך מוות שיכלו ויכלו אלא השפעה
 והוא לעכרא שכיבת שהיא להקביה הטכרורית

 ראה ה מחמה ה הק: לכני א׳׳ע שנזשתירים ט״י
 כילאה כהר אפי׳ כי הקב״ה נגד שסוריס אנו ובאמת

 שנק' א<י שחורה וז״ש העילות עילת קדם אוכס
ירושלים

ימע נככיו שיתקיימו הרוצה טו) (בילה
 אדיר צג) (תהליס שנאמר אדיר בה!

 גשמים לדברים טצמו לככוף שצריך מי כי' במרום,
 קשר לו להיות צריך איטכ״כ לזה מוכרת שהוא אן!
 ה״ו שם וליטבע שם ליפול יכול שאליכ החכייה טס
 טמו ולהטלות לשרשו לחזור יכול הקשר עיי ואז
 שרוצה כי נכסיו מו שיהקי היוצה וז׳ש הגשמיות אף

 לשון ו נכס וזהו לזבוח שצריך הדברים אף שיתקיימו
 שנקרא החכמה יטט פי' אדיר בהם יטט תרגום
 ידה שטל הסכמה שהוא שטיר אדי־ת מלשין אדיר

 שיטור באיזה אותו ולומדת הבורא גדלות משטר
 מחזק שהחכמה שטיר אדרס פי׳ או להקב״ה ישטר

 האדם כי כי׳ שדהו וחיזוקו.בתיך בוריו טל השיטוריס
 תלק וז׳יש בתוכו המדות לריגות היאוי שדה נקרא

 ג־ לו יש שהתפוח תכוחים שדה קדישץ סכותין
 באדם של״ל מדות לג׳ רומז ירוק לבן אדוס גוונין

 רק צוניות מהח מובדלין קדישי; וצ׳ל שדה שנקרא
 לבים מים מקולות (שס) כתיב והנה ה־ב״ה אל

 אב״י ר׳׳ס ה' במרו׳ אדיר אמ׳׳י ר״ס משברי אדירים
 שהם י־ביס מים נקראו הם תיצוניו׳ האהבו' הנה כי פי'

 לחבני ו1כשרגי. ודש אחד הוא הקביה וחהבת רבים
 1חח מיה שסרק כי הים מיס תאמרו אל טיהור שיש

 53מהה מתמלא שהלב מתמה מהלב הקול והנה
 הקול יוצא זה ומחמת ההבל בו להצמלס יכול ואין

»״© ח״ו חיצוניות של מההבל קול יש וגם לחון
מקולות



1Jוהם, ם י הי

ס מיס הקולות בי  רביס ממיס בא כשהקיל י
 מיס שנקרא החיציניות מאהבת הטכוג לו שלוקח
ס בי  ממנו שישבר כצומי יס משברי אדיריס י

 נוג1ח. שמקבל אני״י שר״ת וזה החכמה יס
 ויחזיק שיחזר ה' במרוס אדיר והתיקי[ מחיצוניות

ע שיגביה ח״ע ח הוא וע״כ החכמה אל א׳  רי
. אב נק שהחכמה אב׳י

א ה י  שיש בשס והזקיכה בברוך ל'ל הכריטה א
כורטי׳ פוח !ק ב ובשס כריטו׳ ב׳ בברוך

 '• לגבי ה׳ ו׳ לגבי ה׳ והזקיפה ה׳ לגבי ו׳ ה׳ לגבי
 ה׳ ט׳י והוא בן להוליד במחשבה טלה מחלה כי פי׳

 ה׳ אל טצמה המשכה וה׳ ה״ לגבי י׳ וזהו כוקבא
 נטשה ואחיכ ה׳ לגבי ו׳ וזהו ההולדה כתהיה נוקבא

 ״ לגבי ה׳ כ’ואח בו־ מתחבר ניקבא ה׳ מוזר אור
 מחשבתו נטשה אז הקב השכל לגדלות בא כשהבן

 בית חל סת כג קידס והנה רצינו ונתקיימה הקדומה
 נורא שהוא ך המ ירחת במחשבתי שידט צריך כמלך
 ומחמת הכניסה רקודס היראה טליו נמשך ואז מאד
 צריך הצמצום מחמת המלך אל דבורים נו יהא שלא

 כשמושך ונמצא שידבר מה דבורים מקדם לסדר
 האהבה טליו נופל בכניסחו אז חקידם היראה טליו

 ואדברה השמים האזינו לב) (דברים וזהו והיראה.
 כי אמרי הארץ ותשמעי ואז קשה לבון הוא דיבור

 נמצא אז אבבה לי כשיש כי רכה לשין הוא אמירה
 אוהב א״ע שאוהב טצמה באהבה ט דבורים אצלי
 ופי תפחח שפתי אדני נא) וזהו(ההלים המלך אח

 ג״כ הוא ופי יראה מל׳ הוא אדני ההלהך יגיד
 אז אהבה לי שיהיה שלי הכה כשיהיה ופי׳ מלכות

 ויראה באהבה והנה התהלה ך ימש תהלחך יגיד
 טוד ויש עליו שישרה השי׳ת הרצון לטורר יכול
 האמונה עם השי״ת הרצון להתטורר שיכול א׳ דבר

 שתביא בניהם לבני גואל ומביא וזהו עליו שי<!רה
ל  שהוא בניהם לבני הקב״ה של כהסד פי׳ גו̂י

 בכישרות אסירים מוציא סח) (שס וזהו אמוכה
 הקב״ם אז מהקב״ה החסד לקבל א״ט כשמכשיר

מאם־ריס אותו מוניא
ת ^ ל מ  רוא שבת פי׳ נח) עונג(ישעיה לשבח ו

 העונג שהוא הש־ן שהמשוך בת שין י
 כי כי׳ יראה שהוא להמקבל להבה ג׳ן נ״הר פ״דן
ר לוה היה בהרצין כש׳־יה האור  ואח״כ נחת היו

 כשכא מכ״ש לאחר וננולטלמאתד למדינות כש.מ:ך
ת כאור הלי המטשה אל תכרח ה כשנטשה ואח׳כ ג

 שבת נקרח וט״כ נייחא שם לקרא לשורשו חוור אור
פ1 לשורשו חוזר שהאור מחמת דכילא טיחא  ה׳

 יראה כ’כ בשבח להשיג שמרחה טונג לשבת וקראת
 ולקדוש ואימתי היראה מוך הטונג להמשיך שהוכל עד
 בעולנייה שמלובש מכובד בהוא הרוי׳ה מכובד ה׳

 קדוש שנקרא החכמה אל לקדוש הגביה מחתוניס
 שבעת כב) וזהו(שמוח לשרשו חוור אור שתעשה

 קה ■נ ימים להז׳ יהיה אימהי פי׳ אמו טם ה יה ימי׳
 תענוג המשכת להימים שיומכך הבורא מתענוג
 לה' אשה לקרבן ירצה רשתיני ביום כשיהיה הבורא

ן כי פי׳ נ  החש עיי אן מיש שעישה הוא רקרק ע
 והז להיצו! חוזר אוי־ ונעשה ן (הא ב ומקר האוכלת

 הקנ״ה ימשיך אז רצוני ונעשה שאמרתי נחת יש
 אס בקרבינו ה׳ היש וזהו המדות הם מיס לה תענוג

 כשבח או מהיישות ית׳ נכ<יו נ״ר והו חס פי׳ אין
 מהקך כי וידעו ך בג יכירו אומרים אנו ע״כ להאין

 פי׳ מאתך א כשה היח הנחת כי׳ סנופסס הוא
 מה יגו׳ מחר בנך ישא־יך כי יג) (שס וזהו בהאין

 צהשי׳ת עבדוה צריך למה כי׳ לכם הזאת הטבודה
 ההתכסות כי׳ לה רוא פסח זבת וחמימס בהחגלות

א והויה הוא נקרא  נהויה להתמכר וצריך התגלות נקי
 וזהו ס לכחיצינ שביתה יהיה להתתכסות שבהתגלות

 לעת אליך חסיד כל יתפלל זאת על לב) (תהליס
 זאת שנקיא מהעדה למעלה א״ע שיתחבר פי׳ מצלא
 התחדשות ולהמציא ך להמש יוכל ואז פי' מצוא לעת

ס להנהיג ויוכל הזמן החת שהם להעמיס  רעתי
 (שם כתיב והנה מהזמן למעלה שהוא האור ע״י
 כי׳ יהלכו בדרכי ישראל לי שומט עמי לו פא)

ע ולהקבץ לשמוע הארס יכול עגין באיזה  אי
 הוח באמת כי פי׳ יהלכי בדרכי ישראל להקב׳׳ה

 למדרגות א״ב להשפיע כביכול להקב״ה דית כב
 ע״י אלא בהקב׳׳ה לתפיס שא׳׳א וגס נוח תחת

ס התקשרות לו שיש מתחה דרך שנקרא הצדיק  ע
כ הגין£  להדריכם ויכול הקב״ה עם קשר לו ויש ד

 אליו ולהגביהס יקב״ה של בדרכים
 מגוזייו(שם ו״ביין דעני ממני מחזק עני
ם ב׳ יש כי ׳ פ לה) ל ינק׳ החכמה צל צ

כ אלהיס שנקרא נה הב וצל הויה  בצלמו כתיב ע'
 בצלם בהוא אותו ברי* אלהיס בצלס הויה צ'ס שהיא

 ט) ה (בראש כתיב לבד אייה־ס צלם אכל אלהיס
 כי עשיה לשו! האדם את עשה אייהיס בצייס כי

שעובד׳ אך רגוך! אל נטייתו עיקר שעדיין מי הגה



8 sד חיים ס ה ו
 נטייתו שעיקי־ ומי אלר<ים צל נקרא יראה מחיות

א השי׳ת אל  ומי הויה שהוא החכחה צל נק-
 ההכרח מצר שנמשה גינ נקרא מיראה שטוכד

 ממנו חזק שהגיף מחמה הוא טבייה טשה ואס
ס ואביון טני נק־א מאהבה שטיבד •מי  נזדמן וי
 וז״ש לה גז נ״א אצלו נקרא נא חיו רה טב לו

 לל וגייטה ממני מחזק טני צ' איסיות ייליג
ף להצילו ו; וחב וטני ממנו חזק שהוא מיגי

 מ־גזילה לה^צל צל שטישה מגוזלו
 ואלהיס ״ן כ דא ס ה וא דיודי׳׳ן ס אלה' יש הנה

 חכמה לו צ' השייר״ לטבורה הנה כי דההי',
 הלביש שהקב׳׳ה בהקב״ה שניסה לו ביהא דהיינו

 שיצה לבש גאות מייך ה' כנ״מר בהלנוש החכמי
 והוא בוש בה ו ש החכמה הנביש מלךט״כ נהיות
 בזה מ לחכיס יכילי! חנו זה ומממה גאות נקרא

 כי הוא דאנכן ס ואיה דיודי״ן חלר<יס וזהו ביש ה
 שאן חכמה יליוד כמוני ‘שפ אני הארה יאמי־ אס

 ילמיד צא שכל הדבר בזה חם כ־ שטיח דברי זהאלא
 דלית מקבג תמיד שיהח הוא ן דהה ם“ה‘וא לטולם

 שירכה להיכך יהיה אם אבל כלם מגרמיה ליה
 מכל ההיפוך נמשך מזה יישית שיהא מקבל להיות

 ואומר והבינה החכמה לטצמו שליקח הניל אלו
 המבין והוא החכם הוא טצמו שהיא

 ברטתו ך מאר רשט ויש בצדקי איבד צדיק
שניג כשהצדיק כי׳ ז) (קהלת  בריישות גס מ

 טבעי לפי צרכו כל שאוכל דהיינו צדיק בבחי־
 וייכיש להסקייס יכול צדקתו שאין בצדקו אובד

 ברטאו מאריך בהיישית רשט שהוא רפט ויש
א טפשות '!‘ע שנמשך  בי'<י'שות שיהנהג הראוי א'
 יוכל וחז הדין משורת ולכניס בחסידות דויקא

 ששכלו כמו להקב׳ה שעיבד שלי הצדקות התקיים‘'
 עיונית שכל מבטל שההשנניש ידוע נס מחייב

 מכל חוחו מכסה וגם דבר בשים לעיין יכול שאין
 ממנו שנשכח הדאגית ומכל הכחדיס

ח ר  יש הנה יז) (במדבר לוי לביס חהי! מטה פ
 שהיה השבירה מחמת ן ניצול רפ״ח בעולם

 ש־יה ומה הזמ! החת אינו השי׳ית והנה בטולמות
 ק הש׳׳י יעשה ארס בג מיחח והיא עתה גס יש

 בחשיבה יחזרו >ה זמחמס בטילס יראה שיהא כדי
דבר טבט כי לאיבה כעולה וגס  בההחצקית שבא י

 עלייה ים ועי׳׳ז מהד חיקה האהבה יחדיו כשנמחבר
וע״כ מהשורש ר״ינון פרח קיו אזי וא״ל להגיצוצין

 המשיך אהרן אבל מחלק שהיה לקרת נפילה היה
 יראה לטבור צריך תחלה יהנה לשרשו א״ע

 יראה וזהו והשמירה העונש שרואה מחמה חיצ'ניוח
 רואה אא״כ יראה לו להיות בא״א ראיה וח אוח

.מה השל ליראה בא וחח״כ הדבר .
ג ג רוא 7ס  ואה והנן ל־יוד כלומר למד ס׳

 הוא תענוג העולם בזה שיש אך בשכלך
 כשעובר הוא התענוג קר וע סיגיה רק

באמת ישי״ר.
 כמלא ס! דנ ימא ב שחיר משור נהרחיק צריך

ו ׳ נ  (פסחים עציו זחה ברעתו משוס עי
ה מאל ם נא הס ץ ק של החדשים כי קיב) בי  ו

ר ני״נ ג גהש צריכן אנו  שמסתכל מי הבל ל־קב׳
 תענוג לגיצמו ונוקח נחה שהיא להיד הזמן על

עיני' כמלא ממנו ק הרח‘■ צריך
ה נ ה מ״ת זמן הוא בשביעת ה נ  שטצס באמת י

 ניישך שנה בכל חך בכיני ניהנה המירה
 בשכליות רחירה להבין הטילס אנ מהקב׳ה שכליות
 ממקומו השכליות אור כשנעתק ואעכ״כ חדשים

 וזהו טל' הוא בחירה רה הבח עם נעחק הוא
 בא אחיו ועשו יעקב יצא יצא אך ויהי כז) ת (בראש

 כנגדו גההחכם יצריך היצהיר שנתחבר כלומר מצירו
 ולהסתכל לו שהיה הקידש יס ל בש הקב״ה ולעביד

 ירא היסתכלית ומחמת רחדש אור על תמיד
 הקב׳ה לעביד ויכול באדם השכל ונכנס נטבע
ק החדש בשכל  סנה הע כל הלדס ההנר<גית ו

 קר שע גם שנה בכל יש מצרים את יצ ענין וכל
 צריך תחלה כי להניפיס במצרים היה היציאה
 בגרלוח נחנדל ואח״כ השכל בקטנית להתניג

 עמידה לו להייח יכול אמינה לו ש ש אחר גס
 הטס וכל אתה צא יא) (שדות וזהו החיביים לכל

 העם כל יכול אזי רגל לך שיש כיון צרגלך אשר
 להם היה ייא במצרים וכן יציאה להם להיות

 משם יצאו ואעס״כ בלבד אמונה כיא
n ^ i l פניך אח שמחית שובע (תהליסטז) כתיב 

נ) (שה׳ש כתיב הנה כי נצח בימינך נעימות
 ז׳ יש כי ישראל מגבירי לה סכיב גבירים ששים
 מכולן כלליות יהז׳ מדוח הם ו׳ אך האדם אצל מדית
מניין) ול‘כ וכ״א  מגבירי גבירים ס' וזהו מי׳ (

 לי ישראל וזהו ייצרו רצי! לעשיר. כשמתגבר ישראל
 חרגו איש ׳ פ ליה להחגבר יכול ניה מחמת חך ריש

שוגמ וזהו חייבגה א1ה העולם שזה ויודע ק כשמחז
מהזת5



סר רח ח אט טהו

 פרך אח נשמחה משייח אחה מדוח כשהז׳ שמחוה
 הז׳ כל כבר כי וח להג:מ ג תעג להש־ג תוכל ׳או

 ברקנ״ה מחוברים הס מדות
א פרעה קי  וזה כט) חזקאל ( הרחש ;חג נ

 נקרא כ״כ חי! והנה רך ע אותיות שפיטה
 נקרא אז גובר כשחלש אף גובר כשגביר ׳נבוי־ה
תר גבורה  בכוכב שבת לקדש י! t איתא והנה בו

 שבתה שאי; עצמו עי' מרמז הכוכב כי פי׳ שבתאי
 מכל חיות ׳מקבל מאד עד קטן כיכב הוא ט אצלו

 אי שבתא וזהו וס כ טצמו מצד לו ואין טכוכביס
 מצד ג״כ לו אי! שבת והנה ניח לו שאין שבת
 נזנו ה חי להם שיש יומין שאר כמו כייוס עצמו
 כדי כתר ואימדיס בשבת מקדשין זה מחמת עצמן

 תעניג יש זה ומחמת להקדישה וליתן אותה להגביה
ה  יצא אל זהו בטרך קטן דכר מטלין שאני להקב׳

 בהקביה דבוק להיות יכול חירותי פי׳ ממקונזו איש
 את כשמעלה השבת ביום עילם של מקומו שהוא

ב אז השבת ק  חיית נו ומשפיע גדול במט^וג בא ה י
 יום כי הגדול שבת כסת בלפני שבה שקורין חה

 מחמת והנה הגס היה ואעפ״כ בשבח היה העשירי
ה צמצם מה ט ק  שיש אהבה ט«י לני ונתחבר א״ט ה
 שירצה צד לאיזה להתכשט האהבה טבע טלינואך בו

כ האדם  שמכל כדי חצלו ירחה השי״ת ברא ט'
 אנו אין אך בו דביקים להיות שנוכל באהבה לעגזוד
 וזהו(שמות היראה ט״י רק האהבה להשיג יכולים

א טציני ת נח שאתה מה בחסדך נחיר. פו)  ט״י ס
 דבוקים שנהיה שרצית ומחמת האהבה הוא החסד

 בעיזך אורך נהלת בעיך נהגת ג״כ הבורא באהבת
 :קדכך בנוה דביקים ות לה שנוכל כדי היראה במדת

ש י  פי׳ ט) לנפש{במדבר טמח יהיה כי איש א
 שלו הנפש לטמא החדס יכול איך הלא כי

 כשאהה לכס מרקב״ה מרוחק שיהא רחוקה בדרך או
 זה מחמת או ׳ פ לדורותיכס או בחומריות מונח
 לכל גמול המשלם כתיב הנה כי הנפש לטמא יכול

 לגפש ב או שיש שלנו גמול זה פי׳ נפשיט אויבי
 לדורותיכם וזהו תטנוג משיג האדב שישבר שאחר

ש״י שטובד לדורותיכם פי'  לו שיהא דירה בשביל י
 טובד נו בא ואך הנכש מטמא ג״כ בזס לעוה״ב
 מקימו נקרא שהסי׳׳ה איתא והנה הגופניות מיזמת

 שאימא אך טולס של רמקייס שרוא כי' טילם של
 טולה רכ״ה נ״ו ו׳ ה׳ ה״פ י׳ פעמים י' בספרים

ם גדלות וודדח ש חכמי יש אדם שבני' סי׳ ש^

 הבינה ויש ק' הרי מי׳ כלול וכ״א י׳ ונק׳ הבורא
ת חישיס ה׳ לה ויש  א’וכ בהן שמתפשטות פדיגי

א ך והג מה׳ כלולה י קי  המדופ כל שמקשר קכי־ נ
 נקרא ג*כ והעונדא מו' כלול ח נ1 קצוור. ו׳ בו דש
 הכל וזה מה׳ כלולה ג׳יכ והיא מהביגה שמקבנת ה'

 להגון! הטונדא מחבר כשאדם והגה מקום טולה
 להתכמה נה והב להבינה והקשר הקשר שהיא
 שאמר לה׳ מקיס אמצא טד חהו שיט מו מק נקרא

 6הגון טס אתחבר א ש תמיד מתאמן שאני כי׳ דוד
ם להיות רק ק  שאדם וזהו בו שיה ש להשי׳ת מ

 לרקב״ה שערים הנ כבמרבר כלומר ש א כל נקרא
 וכנה אשה כל נקרא להיפך ח׳ו ואס איש כל נקרא

 לה' מקום שיהא משיג להיור. יכיל נו א החדם אם
תחבי ירחה עכ״פ אזי  הקב״ה טס אחת במדה לי

ס וזהי אחת מדה בתמימות  תהיה תמים יח) (דביי
 במדה אפי׳ מ מ תמ בך שיש מס כל אלהיך ה׳ טס

 הי׳דרגה זה אך להקניה עצמך מחבר בזו אחת
א  ולא אחת מדה באומה לרקב׳ה שיזזמין כי׳ זען נקי
א  אפי׳ לרקביה טצמז מחבר איני ס״ו ואס ס מק נקי
 וזהו כרת נקרא אזי להגוך כולו רק אחת במדה

 כרת בו ואין למקינזו חין היא כיגול ז׳ל שאמיו
 יכול ן טדי וכי כרת בו אק למקימו חין רק כשהוא
 אחת מדה טס מחובר כהיא כיון מקום מדרגת להשיג

מן ח שרוא לזמנו חון כשהוא אבל כז  מזמין שאיר ן''
ה כרת בו יש סרי חחת במדה אף מיו וינ הס א  אבי

 טעמא כסיק נא נישה משה טעמח פסיק אברכם
 לא לע ממתא שהולך א' טיבדית מיני ב׳ יש הנה

 ווה מות ושל השכל בהירית יור.ר ג מש הוא שהמיר
 תמיד שהשיג טטמא ק כס ולכך אברהם נת בח היה

ת וז״ש בהירות יותר אחר טעם מו  טמה יח) (:
 טבר ה שבמת כי׳ חלהיס מכל ה׳ גדיל כי ידעי.י

ס וכל אנהים כל דרך  למדרגה בא ואחיכ התעטני
 לבינה זכה משה אבל וגו ידעתי טתה ואמר זו

 מדרגתו והיה למטלה שהוא כמי הבהירות והסתכל
 נשתנה שלא טעמא ק כס לא טיכ להתא לא ניט

ט^ במקום אמרו מה מכני והנה לטו־יס אלנו  שנ
 לטמוד יכוליס נמיריס צדיקים ן א ן עומד השיבה

ה כי נ  טבילה וכשטיבר רקנ״ה ח־וח יש דבר בכל י
 ריצוניס לדברים אותה ומוריד רחיית זה לוקח חז

 ונמלא ל-רכה ות הח זה מגביה חשובה כשעושה אבל
א ונהנה רחטא שעשה בשגה ה סכח מ לי נ י ח  כלא נ

ח ובזה קודם נ לו הי׳ כ6 להגביר טצמייוכל הנ ולשוב ח'
אל
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 ׳ פ לנכש טייא יהיה כי איש איש וזהו השי׳ש אל

ח ב׳ לו שייש  שיעשה יראה ייזז מהקב״ה האש סחו
 לו שכא השני בסדש להקב׳ה ודילוג פסת

חדש כח
ר ו ב ^ א ■  ואומר בדמיך משביססה וארהך מליך ^

 כי כיז) (יחזקא וגו חיי בדמיך לך
 הוטח העלאח היה מצ־ים יציאמס בטח ישראל

 לפרעה היינו טבדיס כחיב והנה ויראה אהבה «'י
ה כי סי׳ במצרים ק:'  להחנייח וירדו ישראל ברא ה

 שי־אל נבראו תיכן! ברצינו שטלה היכן! השי״ר. כי
 שיקבל גדי בהמגלות שיהיו אותם השתיישלי ולמה
 שיהיה יחברך ברצונו היה דא בו יהנה חעניג מהם

 שאצ״כ רנונו מחת רצונינו ושננפפה אחר רצו! לני
 בחי׳ 5ג״ בררלון יש פ״ז ו הטניג להשי׳ח לו יש מה

 רי באח זחו אח היה שנר״יה שאיתא וזהו אחור
 כשהיו והנה התגאות היא כרטה כ דאי־יך העיי־ן!
 אך רצונם לנכון! ! טד יכלו לא בקטנות ישראל

ס ה ה בהם הדעת שנתגדל אחר  חהבה ט׳יי כח לי
 יד מהחת משם נו ויוצא וזהי לרצונם לכפית וייאה

 ויראה אהבה ט״י נפיה ובזריע חזקה ביד רצונינו
 נטויה ובז־וע חזקה ביד האר״י) דו־ (ס שאיתא וזהו
 בגימ׳ טולה דס איתא ורנה ואימא אבא סוד הוא

 ב׳ יש כי אהיה אהו אהי א היינו באחוי אהיה
 נקרא נהשיי כשמדמה דמיון מלשון פי׳ דמיס מיני
 וזהו טמא דס נקרא לגוכניות וכשמדמה טי־ור דם

ט שידמה דס א׳ ארס א ואז שיט לאלוכי א׳ קי  נ
 ג״כ צייך השפטתו לני משיג כ־הקשיה והנה אדס

 ואחיכ השגתינו כח לכי שיישער כלומר לט שידמה
 טולה באחוי אהיה וזהו מטנוג לו להשיג ן יכול אנו
 וחטבור וזהו ט אצל צדמיח צריך באחור ן כשטדי דם

 נמשך להיות אליך לעמר צריך שאט פי׳ טליך
פ פי׳ בדמיך מתבוססת ואראך אליך  שאחה אע׳

 ־ חיי בדמיך אטכ׳׳כ שלך בהדמיונות טדיין
 עוד וים דעח בינה חנמה מוחין ג׳ יש הנה

 להעיבדא חיות שנמשך המשנה ורוא ך׳ מוח
 שנס״ה דטה גדולה לג) (כרנות חז״ל אמרו והנה

מת ב׳ בין  דיטות מיני ב׳ יש כי ה׳ דעות אל תי
 וזה להגון! שמתחבר והב׳ להשי״ת רתחברות א'

 של והדעת דרישה לשין ברך השי׳תנקרא של הדטת
 בצאנינו וזהו ן לח יונא שהוא צאן נקרא ן! הג

ט ק־י בנ  להקב״ה נלך הנ״ל דיעית בב׳ כי נלד ו
להודות אקום לילה חצות קיט) כחיב(ההליס והגר

ערה נער לי^ה כתב יכטם ליל כתיב פעס כי לך  נ
ע־ נקרא מחת^ה כי  כשמשיג וחח*כ שמניער נ

 חנ.קי״ן ה׳ יש והיל האלף אלי! ?משך הרי החכמה
 ג״כ וזהו נערה נקרא ע״כ הג׳ המתקת שהס

 וז״ש המחקה שהיא לילה ואה״כ חשכית מתחלה
 מבטל אני שיין כי׳ לך להיהס אקים לילה חצות

 הגבורות וממתיק מחלקס אני אלא הגמרית לגמרי
 מכוסה הקב׳ה כך מרקב״ה מנוסים שאט כמו ורנה
כ ה׳ אג כ־טה שאמר וזיו ממנו ע'  אח׳׳ג כתיד ו

 המבד? מסך את שיבי• שהק^׳ה פי לנו ה חג כי
 כיסו•־ לשין כוס כוסית ד' כי-ין יזהו שמרה לשי! חג

 שהיר כמי יהקנ״ה חע^יג להשיג מחיוב האדם והכה
 תראה שנח יתאדם כי יי! הרח אל וזהו ט בי־נ

 כמ לישיג תראה רק נו אל שנמשך כמו הת-יטג
 בקימה ך מ יד) (תענית אמי־ו ורנה בהילי! שהיה
ם שר שי־ים ג׳ יש כי בישתח-יה שרים כי או ש '

 הס הנ-ל שריס שהג' ואיתא הטבחים שר המשקים
ס וורידן קנה וושט בחי׳ מי  וי־ ח הגון! מקבל ו

 . היסב אצלו הרי לרקב״ה אותם !ה ניגב וכשאנו
ס יוכך כשהיה וזהו תטטג  ̂ י האס בבית ב״ציי

 הקב״ה ט''יו שירה ק יצד יהנה שרים רג׳ אצלו היו
כ הש" רצי! תחת א׳׳ע שטפן! מחמס ע'  צד׳י אוה ו

 הש״י תחש א״ע כשנוכן! ויו״ד ככיפה נוץ הוא
 ס טבד והנה החכמה שהוא היו״ד עליו שורה

 רציו כי שלי הדבוי■ מחמת המלך תחת מוכנעים
 כדביר ע׳י רק לתופסי יכילם אינם עצמו המ^ך

 י ו־ חילי ושוידהי הרצין נתגלה הדבור שמחמת לבד
 המנך וחז לו חים צי היו ביידאי רטנו ג להש -נולים

 שצ״חיס יודע אם רק הדבור ע״י כציני מגלה איט
 רצון מפני רוצנם נבטל צריכץ העבדים וה^ה לו

 והנס ג״כ העבדים רצון יש המלך שביצין יגם המ'ך
 לקבל וכשריצה ריאד מי־וחב היא המלך של הרצון
 הסתכלות מל׳ שרים יזהי מצריס נק-א ממט תענוג

 הענוג לו וישיגו בהעיבדא שיביא תמיד שמסתכל
 הג' אלו שורים העיבדא ועל חיזר' אור נקרא וזה

 כשאט אך והמ״ת והיראה האהבה שהוא שרים
 מצרים גאולת נקרא לשרשה שלט העירדא מנביהין
 ונשאר ברצונו שהיה כמו המלך של רצינו שנעשה

 להמשיך יכול וחח׳כ שהיה כסו בהרחבות הרצון
 ר למדה רידה״ד מהפכין קים שצד וזכי חדש חמת

 המלן רצון בא זה ומחשה לשרשם העיבדות שמעלין
ורחמנוונ חדש חיות להמשיך יטלין וע״כ ברחביח

כ״יייס
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מ גטולס  קימה למלך יש אימתי פי' בקימה מלך וו

 וסנגלין רצינו סמח !כשנככר בהשהמויה כששרים
 ג' דרך ה) (כמות כתיב והנה צשרשס העובדות

 אהבה אהבות מיני ג' ים כי כי' במדבר נלך ימים
 מחמת ואהבה הדבור מסמת ואכבה עיבדא מחמת
 וסכמה ועובדא דבור ים כי בישראל יש וכילן חכמה

 ש^שח דרך מהו וכעובדא השכל ן ב מחבר והדבור
 ונזבוח הדבור עיי נלך אור מיני ג' דרך פי׳ ימים
 להשס שבנו האלהות מעלץ שאנו כי' אלהיט לה'
 זבח ואמרתם וזהו מישראל תעניג לקבל שרצה כמו

 לההוי״ה שבהכסוח נמה דילוג יהיה כי׳ הוא כסת
 כהיבושמ.ע׳ והנה ההשפעה עליט שיומשר צהדנלית

ק מובה א  עצמך לקבן יכיל אתה אימת חי' מריוק מ
 מי־חק שהארניוח כשתדע מרחק מארן כמוב חל

 כשאנו פי' ישראל נגא־יו לח וזהו מהקביה האדם
 גאולת כביכול הקכ״ה אנל נקרא העובדות מעלין
כ נקרח ישראל ואצל מצרים  וזהו מצרים גאולת ג'

 כשהיו פי השחחויה בשביל אלא ישראל נגא-ו לא
 והשתחויתס וזכו השי״ת רצו! החח ו^כנעין משתחוין

 להקש״ה להשחחיות יכולין אתם אימתי מרחוק
 מהקב׳׳ה מרוחקים אתם זה שבלא כשתדעו

ה נ  שאור מתמנה וכתיב חמץ יב) (שם כתיב ה
 דכר חמץ ונוקבא ישדכר כי כי ומשארוחיכם

 מוצהות ה׳ יש והנה וגו' שאור וכן נוקבא מחמצת
כ כי המחברס הוא וההבל הפה  חך נפרד הוא א'

 הגבורות המתקת נקרא וזה כמחברם הוא ההבל
 ע״י מתחברים וכשהם צמצום נקרא בפ״ע כ״א כי

 לילה עליהם ויחלק וזהו המתקה נקרא ודבור ההבל
 נכרדיס שיהיו כדי הכה מוצאות ה׳ והפריד שחילק

 יכול ויכם ואז בה; להאחז פות הקל יכולין אק ואז
 מקבל הלב כי שלימה הייה יש בזה והנה להכותם

 כי חושים ה' יש ובלב היו׳׳ד עליו ושורה מהחכמה
 נקרא לדבור כשנמשך ואח״כ חישים ה' יש במחשבה

ר ו א עצמו ביר1ו׳ קי  שהוא יעקב נקרא וההבל ה' נ
 הברית נקרא שיגקב וזהו לדבור הלב בין המחבר
ק: יש ם לפעמ והנה עקביים לשון ייעקב המיכון ע  י

ג יש ולכעמים החגליש שהוא ורחל  ולאה יעקב זי
 ם לכעמ כי וישראל לאה יג ז ולכעמים החכסות שהוא
 את המברך וזהו נו השגת לכי אצלינו משי׳׳ח נמשך

 שהוח במשל לישראל שננזשך פי׳ בשלום ישראל ממי
ם שכלינו לכי כלומר שלום אותיות  הוא לפעמי
אני חך כצל ענעו מגלה אינו ולבעמיס קצת מגוסה

 לאם יוג1 נקרא וזה אצלו עצמינו לתבר נריכיס
 כי׳ וגו' המנחה בתפלת יזהיר כל וזהו וישראל
 שנוכל טד אור כי־כ ג להש אנו צריכין במנחה

ע מגלה אינו לפעמים כי יתברך עמו לרחחבר  א׳
ן כי שמורה מצה וזהו דבר איזה מחמס  בא״ת מי

 ג״כ וזהו יתברך 1אצ/ והס המותי; והם ה”י ביש
 • הטעם מזה זר ח סור גיכ שהם רצוה

 דמסחבותא כתרי י׳ ים כי חמץ קת בד ענין הגה
 רוריס פ י' מכירים אנו ועיכ דס ונקרא

 ביעור לגמרי איצ if( החיות מהם מבררים שאנו
ן לאכול רשתי, ו5א הכסח תחר כי  כבר כי חי

 לא) מפולח(כסחים עניו שנפל' חמן וזהו רדע' נתחזק
 נמשך בפסח וה-ה כמבוער הוא הרי נכילה לבון

 שאנו סכירה וזהי ונסתלק בדיבורים התענוג אצ,ינו
 שאנו מסובין וזהו רזה התענוג להשיג ורוחין זרין ח

 זה להשיג יסלים חנו ! א ואתיכ בהתענוג מסובין
 טל תורה מהן שעת עד רוח מר עיי רק התעניג
 כרי הורה מהן אחר שלעיע וגס הדעת ש,החזק

 בשעת להם גרמה הטעם ומזה דעת לני ים כבר
 את שהיצ !העג א.א הדעת שהשיגו כזק! פורה מהן

 בחינת יש ובתה ישרתל בכלל היה הראשק מצרים
 וזהמינר ליצת שצייך מישרא' כ״א אצל בפיטות יצימ

 זהה ח) (שהיש כי' וזהו עייונה מדרגה ולהשיג
 בתחילה לך נמשך לכך פי' לתמר דמתה קימתך
 לחזור את״כ שתוכל כד' לחמר דמתה כדי ההכטג
ט ולדמות  המרירות ע״י אפילו התענוג לזה אי

 יכול היה לא התעניג מתחילה אצלו היה לח שאס
 ידיעה חסרון מחמת להשיגו אח״כ

 וזהו הפשיט אחדות להיות נריכין ישראל כל הנה
י׳ לחבית אלם שבין חור ח) ם (נסח  ע׳יי נ

 pTJ זה עיה הרע עיי התחלקות ביניהם בא מה
 כול ש מה כל מעשיו אס שמחכש מגעה שידו מד

 כי אחדות יהיה ג־*כ וממילא לן עושה ג״כ ותכירו
 אבל טיב־ ועשה נקרא אז מרע סיד שהיה היכך

 שזה להגיף שאוהב כי' לעכו׳ם אדם כבין תור
 בודק טוה׳׳ב מחרת שעוסק או עכו׳׳ס מעשה

 גמול מחמת כעיבד מה כי׳ יהודי של צר איחו
א להגיף שאיהב מה אבל איתה להשליך  א׳

; בהרכבה יבוטל כי לגמיי לבדוק
, ך נ י הוא מנה ה נ  למים רומזים ומים ומיס ע

 אין וזהו ה״תבר הות והצדיק עליונים
שהגשמיפ הצדיקים בשביל אלא יורדים הגשמים

מחביייס
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 ל) (שמות כתיב והגה להאיץ א״ע מתבי־יס

 לכתוב צי־יך היה ולכזורה ימותו ולא מים ^רחל\
פ אלא יבמים  במים שלהם ם מ ירחצו ה׳

 עילאן מיס3 התאין מיס פגיונים
ה נ  מיני ה׳ יש נה בב כי בינה סיד הוא מרור ח

 מרירות ״ינים ס׳ ג״כ יש והמרור גבורות
כ ונקרא עליני הקב׳ה שחס חסא נק־א זיהדאשו!  ג'

 שהמרייוה תמכא ו^ק־א בחשיבה לחזור ך שצר מזרת
 ונקרא מרור טס בשר שאיכלין כמי ת המתק ׳תומכין

 טל לו שחרה אפי וחרה מל׳ תר פי׳ ז!רחב/א
כ איהו מחזיר הוא בינה טיי יהנה :!־בינו  נק׳ ט'

ק קי הוא תכו וזהו הירוק קי  לכל שמקיף) הרי
ם צל  ריהדבר חיזי־ א ה בינה מחנזת כי ה
 זט״כ מוריקות פניי בושה מחמת לטשית ^שרל־
 וכניו מתבייש הוא ולפטמיס הירוק קו גקייח

כ לו ויש טיבית לי שמשפיפיס מחמח קית מור  ג׳
 מצרים יצאת טת בפסח ורנה מהמשביט בושה

כ טיבוח טדיין לנו ניהנין ה ה לא ט'  אוכלי( אנו ו
 מרירית של הירקות בכסח

ה נ ׳ פסח בגיגיט׳ נצח ח  לדלג רוצה כשאדם פ
 כשהוא יהנה יצרו את לנצח צריך להקביה

 לנצח רוצה צה״ר ש מחיית וודאי הוא ל/צח ך נר
ק וזהו אוחו "  היצר׳ר והנה ש/יו טליג שתירק חי

 שבקל הגיף טל רק השכצ טל יטה ש לו יוין
 בהירותו רוב מחמת השכל אבל איתי לנצח כול
ף אותו לנצח יכול מין הג כ וחיון תקל נקרא ו  ג׳

 אז חמץ נימ׳ שהוא רגיף וכשמננח חקל ימ׳2
:להקב״ה ולפסוח לדייג יכיל

ה נ ה  את שמלמדת יישכל זכרים האדם ‘אל יש ז
כ יקראיס יהאיבי־ים האדם כ' ג'  והתטנוג ד

 מחמת כי נוקבא נקרא ג״כ והטובדא נוקבא נקרא
 מושה זה ומחמת ניקבח נקרא ג י,טנ לקבל שייוצה

ט לחבר צריך חך ■העיבדא  וזהו לרקב״ה לאהיב א׳
 להקב״ה לאהיב כנריך בכגיל הזכרים בספרי׳ שכחו׳

 יקח שלא טליהם ליתחבר וצרך בחיריק והנקיביח
 ן בידק אין ז) (כסחים א״י־ו והנה לרנוף ■ההטנוג

 קטיכא קטף דח והטטם האבוקה לאוי־ לא החמץ מת
 החמץ בודקן ש־?נו מה הנה כי לאחור מינך ■אי

 לשון הוא דרבנן טי״ז לגדל כדי פי׳ דרבנן יי ■הוח
 לטולס באכילה שאסור לומר ל^ו ח״א כי כי׳ נירויל

 טישין שאנו אך רניף וס לח לנו צ־יך ב״דאי בי
שנשיג השי״ת יהן זה ומחמת הדבר זה ■בנ^שייה

 6הבדייו טיקר וטכ״פ לרבנן וזהי הדבר של הסיד
 וז״ש אדם של מגופי היצה״ר שהיא החתן לבטר
 לפני ן דימ הצדיקים כי הנר לאיר בודקין כיצד

 א״ע לבדוק יראה וט״כ האדוקה לפגי כנר הקנ״ה
 כנר השי״ת נגד במציאיה שבטל כן באמת שהיא
 שצדיקים והטטם בזה א״ט ויבדוק האביקה לבני
 והחיות א) (יחזקחל כתיב הנה כי בלבד לנר ן דוח

 הקב׳ה של החיות יהיה אם כי והטטס ישיב רצית
ט תמיד טליני שירה נ  ית' איתי ממל הרכבתיני ‘הי׳
 שיהא הקב׳ה טשה ט״כ לסיבלו ליס יכ היינו שלא
 תמיד שיהא לראיח צריך האדם יהנה לאחיריו שיב

 בחוזר להקב׳ה בזה טלמו ידמה ואל הקב״ה דביק
 כיצמו ידגזה שלא האטקה לאיר לא וזהו לאחיריו
 קטף דח משים היא ירניטם נאחוריו שחיזר צאבוקה
 זהשיכיל שייך הקביה חצל כי נאחיר והילך איקטיפי
ט להיישיך  ח׳ו אני אם אבל ירחה לי יאין חליני א׳
 ט"כ שס ישאיי שלא יראה יש ליגיף לחחור מוזלים

 ברקב׳יה דנוק ל חמ ירא
 ההיא ום ב לבדו ה׳ ונשגב ב) לישטיה כתיב הבה

 ההוא ביזם לבלו ה׳ ונשגב אימתי פי׳
 החטניג שישיג ניכי־ שיהא ההיא וס ב שיהא
 הטטם כי שיץ נימ׳ ככ־כס בטוניח חיהא הנה

 התינוקות שישאלו כלי כרכם שאוכלין
 שישילו כדי נוי ש מל׳ שי'! וזה

ן ך נ  יצחק אל חברהם אל וארא י) (כמות כחיב ה
 גליתי לא כי׳ להם נודטתי לא ה׳ ישמי וני׳

 שלא היה וכן אהבה במלת בניהם את ש^גאל להם
 ואח״כ ישלחם חיקה ביל כמ״ש אהבת ביילת גאלם
 היד אח ישראל וירא כתיב יים קדיטת בטת

 כתיב והנה אח׳כ האהבה להשיג שיוכלו פי׳ כגדולה
 מאת איש וישאלו הטם באזני נא דנר יא) (שם

 ודרשו וגי' ושמלות זהב יכלי כסף כלי יגו רטרו
 שלא וכו׳ מכס בבקשה נא דבי ט) (ברכות רז׳ל
 בהם קייס לא כו׳ בהם קייס כי׳ ק צד אורו יאמר
 להם ליחן יכול והיה והצלה וח ר הרבה רה ולכא
 מתמצריס ניציציח ה״לאת הי׳ זה אך טשירית זה בלא

ת בסיד היה משה כ משה ט״י זה והיה ט ד  והיה י
 הניצוצות ג׳׳כ ונחחביז לרקב״ה ישראל ומקשר מחבר

 האלם אצל יש והנה טלייה לכם יהיה טמו מהמצרים
 נא דגר ויהו הטרא גדלות שמשכירים כטי־יס נ׳

מניג שיתנהגו פי׳ וגי׳  שטניים הנ׳ שיחחבי־ו זה כ
9! חנליכם שתבקשו מכם בבקשה וזהו להאלף

הדבר



ם י ד חי ס ח מזו
 רטהו מאה איש וישאלו ווהו ההחחברות זה הדכר

 כסן! כלי חיהס מעלמ שישאלו זהב וכלי כסן) כלי
 ת״ה הוא ושמנות והיראה האהבה הוא זהב וכלי
 “לרק:* וירברו מכבדוהא למאגיה קרא יוח,ן שר׳
 שהוי״ה ׳ פ מצרים בעיגי העם ק את ס׳ ויהן וזהו

ס חונה שהיה מי צ וישאילום ברמיצר ט  את ו ו/
ה ותכרו ודבקו שרמלי פי' מצרים קנ׳ ה  וינצלו וזהו ג

 צר ברט ה שה התחתונה האהבה שגס מנריס את
 רוצים היו ולא להש״י הו הגב טכא החהבה זה

 האהבה זה שא'כ ט־ייונה מתדרגה חהבה להשיג
 שים נשחר שיא א^א בהמיצר נשאר היה התחתונה

ת משכנתה נ*כ וזהו בהמיצר אהבה ״גי  ׳ פ ביתה ו
 יש ורנה ליקכ״ה תגביהו אצליכס שהיו הניצוצית

 ומתפשמת תחתונה מד־גה הוא ומילוי ומילוי הויה
 המעות הרי רעית לו שיש מי כמו העשיה טולה עד
 אינו המ.וות של המםפר אך ‘לכ צהראית ירא הוא
 יש וה^ה התענוג הוא והמספר לכל להראית ירא

 וזהו(יחיקאל ת ורבב ואלפים ומאות רוח טש מספר
תי לכך פי׳ נתהך השדה נצמח רבבה טז)  לך ני

 פי' השדה כצמח גדול הע-יג שהוא רבבה מספר
 מהגיפניות מהשדה מה צמ לך שיהא שרצתי מחמת
 רבורא לגדליה לבוא שתוכל כי׳ וי־גדלי והרבי

 שהוא להרצו, צישיג שתוכל טדיס לעדי ותבואי
 לבון ספר והי קישיט לני( גירי הקישוטים כל מקשט
 אמונת בלבו נחקוק האדם צריך ע״כ אמ/ה

 לשין חירות וזכו הדילוג זמן שיוא בכסח הבורא
הלוחות טל חרות

ח ^ י  שיש יצחק נולד בכסח יא) (ר״ה אמרו ל
 מדלגים כשאט גדול חעטג להקב״ה

ה ענמינו ומקשרים  צחוק מל׳ יצחק וזהו להקנ׳
ה מ  וחין המוחין הכתלקיח זמן שבלילה ידוע ז

 אך מרקנ׳׳ה היראה רק החדם אצל נשאר
 וזהו ישי־אל אצל תעניג בלילה אכי׳ יש בפסח

 חבכית שהוא ליל שהוא גם פי׳ שימורים ל׳׳ל
 מכתלקין ש^ין הוא א׳ שמירות ב' יש וא׳ננ״כ
 פי׳ לה׳ וזהו הטטג שיש והב׳ הוה בלילה המוחין

 כהויה אל בא דתיתכסיא בטלמח שהוא התע.יג
 מתנין שאנו הלל ריס אור אנו זה ומחמת ות לההג

:להקב״ה ט׳׳ז שבח
 האדם אח לין שמרג דברים פי רנליס ג׳ יש הנה

 דילוג נכון ככח בהשי׳ת להדנק בהן
ע״י ר.וא שנוטות גילויה י ט והוא להקב״ה שמדלג

 ישראצ את מד^גת והיא החקכרות שהוא התירה
 הקב״« שהשפיע האסין! זמן הוא כוח ים להקב״ה

 ונקרא־ להקב״ה שבח ן ניתנ חט וט״כ ברכה עלינו
 שמשה<» ם מהשיט רחשיה בכם פי׳ בנים ראשי

ה דביקות נ להשיג פעם בכל } ווהו רקב׳ מז ה ״  (י
 נזס• שיזכה אס אותי שדנין התבואה על בכסח

 1אצל הוא אלינו נמכך שרקב״ה ייה יה/ה ההנהנות
 נמשך הוא י׳צלי גבורה שייא זה ומחמת גבו־ה

 שמצ בכונית שאיהא וזהו רקו גב להרחוח נו חל
א בהאמת C[“t פי• ק שבטח הגבורוי באייצט הוא  הי

 כטהנן שהוא ה הקב אצל וטכ׳׳ס אצליט בלכה
.גבירה נקרא מארט

ה נ  שכסן ברוך הוא ך בר המקים ברוך אמרו ח
 יידזנב ביידחי הנה כי ישרחל ו לעי תויה

 וזהו נברא שיש מחמת בוי־א לעולם ש ש ישראל לכל
א יסוד סיד היא המקים בריך בכהביס שאיתא  אב

 הפול® אס המקים סד מי האב א ה שכקב׳ה כי
 נ&תר הקב״ה כרי מצחו החקיס כשמחקר ואח״כ

 העול® את שייחקר כיין היא ברוך וזהו יותר אצלו
א טצמו ת רקב׳׳ה נ ̂ו בההנסי  אחר ואח*כ אצי

תן ברוך יזהו טצמה כחכמה השיג הר החקירה  כנ
ת אצלו והקבייה ישראל לטמו תורה חגנו  יותר. כי
א (ו כהיב והנה  הק־אד חשר ה' מועדי א.ה כג) קי
 אנז כי כי׳ מועדי הס חלה קידש מקראי אותם

 שאגו '0 עדי מ חיה וזהו *ת להש תע/יג משיגין
ת מק־טי; ם' כ1 בלתעניג לה ת ע'  םי.נו אמ״י ר׳
 לא כמ׳ש כיל כב ״ת לים מ^יגין כאני אס נקיחין

 להי,ב*ה יש ס 1^כטי המי כקיאה עד מחבבה זז
ק סעטג  משוג כשחין אכי לבד מה.יובדא אכי' מי
ה חעניג נני משיג הש׳י ולפעמים השכל ב׳ ק ק' וי  נ
א וזהו מובדל ח שה קידם  לקיוס בהרסו קידש מקי

או אשר כס בקיב רקידש קי טדס אותם י  כי' במי
 היא וע׳״כ שלכם בלוח בהע פי׳ שיכס p ם בהק
כפעהו כי כתייש ח״ב רית  בשבת וטיב איייכה י
ט וב !יברג באהבה ס מר א חט  ובכשון מחה ב: י
ן מש אנו בייט כי  ■p״ ב ולכך מי־עובדח ונ רט לו ג
טת ך צר כ לעני מסעולתי להי אי ת מ: נ  שהקב״ה ב:

כ וג תע לני משיג ת לההמת ח'צ ע׳ ד ס.י ט מ  לע
הכה לי שמשיג ייה רק ש'ו התעניג אין כי הי  הקב׳

ט נקרא ע*כ  גהשי״ה כי ב ט נקרא ק יצר כי יי
ט הוא כי טיב כס אכי׳ לו לנטח איח טצמו פ  נ
ם יזקו המכנה היא ק והנד כו' אחל ולכני אחל יו

שהוא



y tח ו חיים ID
 ברא מ״מ והנה מההמשכה מהטיב היא הארה ?זהזא

ע הנה כי שיה1ה. הטילס הקב״ה ת  קג) (מה^יס כ
 הקדושות הניציצית ונשפשטו משלה בכל ומלכותו

 ט״נ להטליתרי טלמו להשפיל ככינול להשי״ח וקשה
 הטולס לוה גס להתחבר יכיליס שהס ישראל ברא

 הצדק והנה הניצוצית להטלות יכילין כך וט׳י הגשמי
 וו״ש האדס כל זה כי יא) (קהלת כמ׳ש זה נקרא

 היה מ״מ פי׳ לי ה׳ טשה זה בטביר יג) (שמות
 טשה מפני התחתין לטולס הטברה זה לבתינת לזה
 להטלזת וצריך הטשיה טולס שיש מחמת לי ה׳

 הגזשכת! שטיקר פי׳ ממצרים בצאתי וזהו הניצוצית
 שאלת וזה♦ ממצרים הניצוצות להיל־א כדי היא לטולס

 הניצוצות להטלות שצריך יאמר מי זאת מה התם
 בחוזק אמי• ולזה נוהג כמנהגו טולס שמא לשרש!

 אינו זה ואס בטילס יראה שיש רואי! אנו כי »ר
 יראה ♦ש מה מפני לשרשן הניציצזת להפלות טיקר

 רחבות טור להבראות צייך היה אדרבא בטולם
 ליהוציאט היה הש״י כיונת א^א בשבילנו גדול וחטנוג

א הניציצית מטלין שאנו מה והנה כנ״ל גזמצריס קי  נ
 הטבודההואת מה הרשטהוא ושאלת לשמה טבידה

כ ניצוצות הטלאת שהוא יטבודה טנץ מה לכם ט'  ו
 כי׳ בטיקר כפר הכלל רן א*ט א שהיל ולפי אמר

 טס התחברות לו שיש מתמת כל נקרא הצדיק כי
 ובארץ בשמים כל כי מתרגם ופ׳כ הקב״ה
והארץ. השמים שמקשר ובארטא בשמיא זאחיד

חסר
ם כ  אתה אך וגו׳ הטחת מה אומר הוא מה ח

 הפסח אחר כו׳ מכטירי! ן א כו׳ לו אמור
ן שס״ת בכתבים איהא אפיקומן  בטח הנה כי חי׳

ת הש לנו ג הש מצרים אח יל  והתטנוג גדול תטנוג ׳
 אנו וע׳כ התטנוג נסתלק הפסח ואתר אין נקרא

 התטנוג זה ולהשיג נחזור רולין שאנו ספירה סופרי!
 משיגין שאנו הורה מתן זמן שהוא שבוטות טד

 כוסות ארבט וזהו חטניג הוא טלמו זה כי האור
 חכמה והוא מהקב׳ה כמקבלין מוחי! ד יש כי

 והבינה והחכמה הטיבדא לטפוח ך א שמקפייין והבינה
 כוסות ד׳ זהו מהטובדא התטנוג מקבל ידם שטל
 שהם בנים הד׳ טנין וזהו לחוכ, ן שיוקנל מקב'ין פי'

 ארגה בסכרים שאיהא ״הי ן יזוח הד׳ ט״י גגדלין
 מה המכס שאלת וזהו בנים ד׳ הס ב, ד״כ בגי׳

 הם והתיקים התטסג שה!א פיט הק היא הטדות
הם יהמשנטיס טטס בלי ה/חקק דבר ®טובחת

 אך הבורא לפבודת הכל זה צייך למה השכליות
 צריך הכל זה כי פי׳ הפסח כהלכות לו אתור אתה

 היינו איך התטנוג לנו יתגלה לא אס כי להדילוג
 אימתי פי׳ מפטירין אין להקב״ה לדלג את״כ יודטיס
 אחר מסתלק הוא אימתי התטטג שהוא האין נפטר
 להקכ׳ה דליגה לט שיש אחד הדליג אח־ הפסח

ת וט*כ החטנוג נסתלק אז  כי חר׳ן הוא הס׳
 טל גבורה טיי להיזת הוצרך להשי״ת שלנו הדילוג

הגיך
ה נ  להקב״ה הכל לקשר כדי ישראל ברא הקב״ה ה

ן להקב׳׳ה ביכורים להקריב ציוה כ’זע :  ו

 וט״כ לטצמינו ולקחנו בזה פנמנו ואנו דברים שארי
 להקב׳ה הכל לקשר להשיב לחזור לתשובה צריכים

 לחזור שתראו טזמר את והבאתם כג) (ויקרא וזהו
 קציי־ה הכהן אל קצירכם ראשית להקב׳ה הקשר את

 חשוב אס הסימן וזה הקב״ה אל יהא יאשינה
 דבור, אתה ן ח הקב״ה זולת אתר דבר טור בטיניך

, שלס הקשר שאין בהשי״ת
ה נ אח השכינה ה קי  נזתלבשת שהיא כיון טילה נ

 ומלכוסו וזהו טלייה לנו שיהא כד דבר בכל
ד דבר בכל שנחלבפת משלה בכל  משלה להטל־תה כ

 אם שנקראת דין קצת יש אללה והנה שמלה אותיות
 אליה להמשיך צריכין אנו וט׳כ בנה את המיים־ת

 כליל כולה טולה וזהו גבורות המחקת וזהו רחמים
 דין שהוא אך בפסח והנה ברחמים. נכלל שכולה
ב מנית י׳ כהס שהיה  כי ס רתח כולה היא אטכ׳

 נמצא לישראל ורפיא למצרים נגוך ורפא נגיך ה ה
 יראה כלא והנה דן שוס במצרים גישראל היה צא

 גדנות יסתלק שנא יראה הוא גוכא שזה מלא א״א
 כ שכינה גיליי זו גדול במורא יזהו מהם החסד
 טצמיזתו מחמת ילאה להיות שצייכין היא האמת
 נתלבשת היראה אזי היראה זו לישראל וכשאין

 במורא וז״פ מהם, יראה לו ויש אחרים בדברים
 גילוי זו הקב׳ס מטצמיות יראה להם כשיש גדול

 אחרים בדברים להתלבש צרי־ה השכינה שאין שכינה
 בעלה בבית איהי כד שאיפא זזהז יראה להם שיהא
ל במורא וזהו איחקריאת בעלה עיש ד  זכר לשין ג
 הוא שהכהן העולה את ויקרב ט) (ויקרא וזהו
 אל עולה שנק־־א השכינה לקרב ויראה החסד מצר

 מה נקרא משכט כי' כמשכט ויעשה הרחמים צר
 כמשזיל(סנהדרין רחמים נל,רא והשכל מחייב שהשכל

וו״ן^ עליו לרחם אסור דעה בו שאין ארס כל צב)
ויעפה
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 טליה ממשיך שהיה טצמו כהרמיויס כמשפמ ►זיעשה
 והנה טלמו כרררמכות דטשיה גדולים רסדים
כי נקרא האהבה  כאדם והנה נוקבא נקרא ויראה ד

 וזהו בצימוח לו אין אהבה בייא יררה לו כשיש
 ם חמ חקרא חמים והיה לפני המהלך יז) (בראשית

 מאהבה מקבל היראה והנה חמי־יוח לך אין ובא״ל
 שאנו הוא הטימר והנה בן נקרא הירמה הרי

 כל מקשרין שאנו כנימר להקב״ה טצמינו מקשרין
 מה אומרים שהנו וזהו להקב״ה שלנו החהבית
 ה־הבה שכנה בזה שפגש כלוני בסכירה שכגמתי

 אך רסכירות אלו ג״כ יש טצמו באדם כי לחיצוניות
 יזהו אחדות הס הקב״ה אצל אבל נפרדים הס

רה לכס שיהא כשחרצו לכס יספרתס כג) (ויקרא  סני
 מדות הז' להאיר הראו שבוטוח שבפה ובהייוח

 וזהו הקב״ה ממדות הא!ר נקבל חוכלו וטי״ז שלכם
 כשחגביה כי׳ הטומר אח הניפכם ביום (שם)
 תוכלו חמים כבש והבאתם ואח׳׳כ להקב״ה הקשר

 בן החמימוה משיגים ולהיוח אהבה מדח ג להש
 להיוח תוכל בן שנקרא היראה פי׳ לטולה שנחו

 הוא ששס להקב״ה טלייה לה ולהיות השחניח לה
 מחמס ם תמ מקרא ואז והאהבה היראה אחדוח

ס היראה החחברוח שיש . אהבה ג
ל א  הגדול י) (דברים והנורא הגבור הגדול ה

 הוא החסד רהחלקוח וכשיש רסד הוא
 זה כי ת״ת הנקרא הוא והנורא הגבורה ניכר

 החכמה והנה מהקב״ה יראה לו כשיש התפארות
 היא ה׳ יראת הן כח) (איוב כמ״ש יראה נקרא
 ג) (קהלה כמ״ש יראה ג״כ נקרא והגוך חכמה

 וזהו טשיה הוא טשה מלפניו שיראי טשה והאלהיס
 כשיש הקב״ה של ההתכאדוח זהו כי גוכא חכארת

 דבר לאיזה תאב שהוא אביונים יש והנה יראה לנו
 א״ט מנצח שהוא הדבר לזה כי הניצוח מדס והיא
 ג״כ והיד אביק נקרא ט״כ אותו שישיג תאע הוא

 אביון הוא הדבר זה שמשבח כיון אביון נקרא
 גופא מן לבר והוד נצח וזהו הדבי לזה שחאב
 הפלוס נקי־א ונו״ה ה/־הה להשיג תאב טדיץ שהוא

 סט) (תהליס וזהו וליראה לאהבה להרחבר שרוצים
 לקבן צריך לה שממש כי' ה׳ חביוניס אל שוחט כי

ה שהם האביוני' ר  הירחה ישיג ואח״כ לרקב״ה להס נ
 כי הגבהה מל׳ דל נקרא הקב״ה והנה מ״פ שנקרא
 דלים שאנו מחמח מטליס 5.א״ הגביה זה מחיזס
מדבר כי הקטנים מדריגות הקב״ה ברא למה והנה

« מבפיל ולכך גדול חטנוג לו יש קמן  לאיחו א׳
 בטרך קטנים הם וישראל חטנוג לקבל כדי דבר
 אתה חימחי דל מטכר מקימי קיג) (כם וזהו
 חביין ירים מאשפות בך שיש הדלות להקים יכול

 החכמה והנה מ״ה שים ראביוניס כשהגביה
 להקול מלמדת החכמה כי בים נד נקרא והבינה
 שנדה נדבא צשון נדיבים וזהו ומחשבה ודבר
 הקדימני מי כי גדול נדיבוח זה וגם מה ממק

 וזהו מאליר ראדם חל נמשכת מטצמה שכחכמה
 החכמה טס להתחבר שיכול נדיבים טם לכושיבי
 נקרא הפולם כל כ הבית טקרת מושיבי והבינה

 הביס טקרס נקרא והשכינה להקב״ה ביס
 ואז הביס רטקרס שסא נה השה להשיב וסוכל

ביותר הב״ים אם
המצרים דומים מה מכני לט) ם (כסת

 וסופו רך מחילתו מרור מה למרורים
 אס מצרים וימבידו בנאמר וכו' המצרים אך קשה
 הקב״ה אצל הנה כי רך בכה בפרך ישי־אל בני

ש מסד ואח״כ גבורה החילה  מבר״ך ה׳ שם יהי נמ׳
 כשרוצה כי רך ואח״כ גבורה שהוא מ״ב תחילה

 כשאט כ’ואח גמרה אצלו הוא הטולס לזה להתחבר
 רצו! שנטשה אליו חסד הוא הרי היראה משיגין

 שלו והצירוך היראה כ' שהוא שמע כ׳ וט״כ הש״י
ב שם  חסד הוא מלכניו הירחה כי חסד כה<א ט׳

 אצלו הוא להקב׳ה להקשר רוצה כשחדם אבל אצלו
 להיוס יכול אימתי מרוס לשון מרור וזהי גבורה

 שהוא ררור חחילה לנו כשיש אדין אצלו הקב׳ה
 מוחץ גי יש זהנה הגיך נגד א״ט שמגביר גמרה
 הדברים אותן אך לחדם מלמדת החכמה והנה חב׳ד
 מלנ׳דס אינה הדטס אבל הבינה וכן לכס שא״צ
 היו יצ*מ בטח והנה להתחבר שצדך הדבר רק לאדם

 החכמה להם היה ואטכ׳כ הדטח בקטנית ישראל
 בחכמה וזה לחמיחו הדבר אח נברר כדי והבינה

 היה לא הדפח אבל מבררין ג״כ נה והב איחברירן
 הפצס דבר הוא הדפח כי לכס ליחנה הקב״ה יכול
 למטה ממשיכין ח״י היו הדטת להם נוח! פיה ואס

 טד הדטת להם נחן לא וט״כ הגשמים לדברים
 והבינה החכמה כי כ׳צה וזהו הורה מה! זמן שבועוח

 נקרא להפיבדא וכשנמשך מ׳צ ב׳׳ש י׳׳הבא״ח שהם
 הרי דטת לאדם שאץ זמן כל והנה מצה הרי ה׳

 להם שא*צ לדברים אך מחפפט והבינה החכמה
הם והבינה החכמה א! דעס לאדם כשיש אבל

במיצר
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 ך הצר לדבר אלא א״ע מחבר אימ כי במיצר

 היזכמ׳ ריזכמהכי סהא־' נק־א לפצמיותווהנההבינה
 פרנו שבדרך אן! הבינה נניי ביר הד יזל מתששכוה

א הפה ר  הבינה היח הפה ל כ בדרך הבל מלכית ני
ה מ תנ  מתכשמ שהחסר ת כ רב מנשי! רך נקי־א מ

 ישיחל בני חה מצרים די ייפב וזהי הדיביר פ״י
ך פי  שהחכמה גה החדר זה לישרא יהי' אימהי כי׳ כ

 יהכינ׳ בחכמה כשישיגו רך בפה יצ■־ בה יהיו והבינה
 החכמה ה ה י פצחו הדפת •שיני ואז רך שנקיא

־ והב א ים במיצ־ בחצי־י נ  והנה והבינה. חכמה כיו
 ב' יש כי נדיקים אל ה* פיני לד) (חהליס כתיב
 אך לו נחכר מה מסי׳״כל ה בחכ כי יה כ הס־ פיני
 ך א מלמדתו נה והב ידבר זה לקק! איך יודפי אינו

כ ב׳ ה׳ פיני וזה לתקן ם־ א צדיקים אל וח ־ ה  י
 יסיד ונק׳ דה נק יש ״דם בכל והנה להקב״ה מחב״ן

 ושאר ואיבה יראה ס הטנפ יוצא מחנו אך רך ום
ת  אהבה לאדס שבחחילהיהיה בחיש נראה זזה המיי
כ [ ולהי קת נסה ואח״כ  נקרא וזה ה.קידה רוך ע'

 כשהחדות והנה הנקידה תוך ישינה החדה שזה שינה
 שיוא די לפולחו שחמד שדי שנקיא דה הנק בתיך

 וזה שדיים גקרח הנקודה מחוך וכשחחכשט צ״צים
ס ־!די המי צרוי ח) (שה״ש ת כון מ מיר ׳ י  מיו

 ין י שדי בין נציר יאדנית שהיח המריח אימתי פי'
ך כשהוא ה ביו קי  נציר היא אז שדי ש׳ק־א הנ
 הקב״ה אשכוי פי' ני דידי הכוכר אשכול בקרבי
א ק־  בלח חיתי ק.ח ו יככר הוח יאינית כל איש נ
ס נגדי חשיב אהיה  לכון היא גדי גדי פין בכי

 שנקי־א פ.קידה דה רנק היא בכרמ ‘יפי המשכה
׳ גדי ן ע כרס  רהשחכנות ד חמ מחשיך כשי*ני פ

 שיוחמת יהיראה האהגה ד חח ימשיך ו דה הנק פל
 דידי רטכר ואז חי־נקודה ש הפנש לי־הפשט יוכלי זה
 ויוכל איתי יק.ח שהקב׳׳ה -י-יית יטל אז כי לי

י נגלו בחציחות ״טל להי׳ נ י  ס גדול ורהיש נ3 כתיב ו
ה׳ יסו ניפצח לירי׳ הוא הייאה פיק־ כי  רך י

 מדת את כביכול מלביש אי הראה זה לט כשחין
 מ־ם מתיירמיס א-ו1 אח־יש ביבי־יש שח היראר

 שני 1כרנ הכ־מים אח טרה ג ני שמ (שש) וזהו
 ס כי־ח שאי־ לשחור ך צר שאני ׳ 0 נט־חי לא

 שלי וכרנו יראוח בשחר ייהחלבש צ־יך ש<י כלוחי־
 נק־א ישרא הנה נט״־.' צח ׳יית ה-יל "־הה הוא

 היא ח גטי־ה רוא ישר ׳ש־אל וזהי וירתה אהבה
מוז תט כמ״ש להקב״ה כת נותבים שאנו שסד

 ־ב«0הא בנאי! מנרים ישראל בצאת וזהי לאלהים
ע ה־א שהשכינה יטקב ביה מהמיצר והיראה  בי
 של^ פז לא פי׳ ליטז ניטס בפקבייס שהש לישראל
ס נקראים שהס אתרים ביראת להתלבש הצטרך  פ

רא אינס בחמת שהס טז לא סה ירחה ני  הי
 יראה בחי׳ היא מיהודה הד' פי לקדשו יהודה
 ליראס התחברות יהיה ואז אי־בה הוח והוי״ה

 טצמו להקדש לקדכו ואהבה
n J H אני מייאך א ו אני בח) אמרו(מטלתאפ

 בכבודו הקב״ה אלא הש.יח ונא חני שי־ף
ה' ובפצמו ש׳ הק  התעורי־ו* מחנו׳ אהוציחמממצר'‘כי׳

 חהבת מחמת פלחו התטיררית מחחת רק שלנו
 טצחיותו את ש שהנב פי' ובפצמי בכביה וזהו אברה׳
 וכבודוי הלבוש היה ותי פצח ה החטוייר מחמה כלימר

 מכבדיתיו ה למאג קרא יוחנן ר׳ כי לביש לשו!
 שהית כמו אחר ויא ה׳ אני וזהי צ־) (סנהדרין

 כך היה מטצמו הערותא הא הפינס חדוש בפת
 בי־זכי נח דבר כתיב והנה מנריש חת צ בשטח

 דהיינו המדית בב ישראל חת שינהיג פי' הפס
ה גשין דבי־ וזהו וביבי-ה ה1 בחכ  הוא נא הניג

ה חכמה ב/ ה  היו כי הרפת פדיין השיגו לח כי ו
ה א כי הדפח סיד היח מרור בקט״תוהנ  לי־שיג ח׳

 מצרי© יציאת בפה והנה מרי-ית פ״י א.א הדפת
 מחמת לבד ישראל של נטיבדות מתפננהש״י היה

 מהס לקבל ריצה שהיה ר׳ל נקטנית טדיין שהיו
פ החשך פ״כ אח׳^ מטניג ה נמדריגה אף ח'  קטנ

 פי׳ גישראג נהכסה שלאה ביס בכי וזים שלישרח׳'
ה שההפניג ס כ  לקבל נדי יהתגלות כרוא ביחל ני

 עי׳ באחר חהיה וזהו אח״נ גדיל חכיטג מהס
ה ת-יגיג מהם לקבל שנתיר מ  צי־יך זה מחמת ו

 יוכלו שעי׳־ז כדי קט.וה ב^יציציח לישראל להראות
פר פי ישיאל נפר כי יזה לרקש׳ה א*,! להגביה  נ

 הש ה ביה ה ה הש״י ב־צין שמחמת כי׳ ניפור לכי!
פר כי ת צ כיל ש׳׳ך פשה ט״כ א.יי התפיררית  נ

׳ ויוהבהי אז הניצוניה יכשמגביה ש״ך גימ'  שניחן פ
 זהו רחהבה פליו נחשך יאז פי״ז ג הפג לרקב׳ה

 מהתי-י• כי חדס כ כס יכטס דש ב כת שכעס
פ !מקט  שהיא דס יזהו חחחינה למדריגה א'

 הצלו לדמית ן יכיל שחח׳כ כדי החהינה מרייגה
 דם טולה בחסוי־ אהיה וזהי ה ליקב חטניג ס! ול

ה  מן בא שהיא יזה קשר יישין היא פימר וינ
רתחברות ,ש מ והיא הקפ״י גי' שטירה ט השפורי׳

מלשון
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 להקב״ה עצמו לחבר ש^־יך וזה ביבמחו נתקע •מלשון

 וכשמחבר שלו השיעורים כל עם פי׳ שעורים חהו
 וזהו להקב״ה וכתר רצון פושה אז להקב״ה ענמו

 להקב״ה כת~ לפשות א״א כי תצננ״ן גימ׳ שכתר
• חסר החלה עצמו יצמצם אא״כ

 רמ״ח ו״ה עס זכרי שש״ה י״ה עם שמי אמרו הנה
 דבר לכל שמצייר הציור עולם יש הנה כי פי׳

 וע״כ הבינה והוא המצייר הכה זה יש אדם כל -«אצצ
 הבנין מציירת שהבינה צירי בניקוד בינה של שם

 גמר אחר לקבל שעתיד התע.וג לאדם ומציירת
 כי הבנין לבנות איך לצייר כצי־יך הב׳ וכח ן השני
 ט לבנות איך במדות עצמו להמשיך צריך הוא

 ו׳ על ד׳ נקרא וזה בו יש המדור. הו' כל בבנין
 על רובצת והאס כב) (דברים וזהו המשכה שהוא

 שעתיד אכי־וח ונקרא כבונה ו׳ על ד׳ הוח האפרוחים
 ד׳ היא הבנים על רובצת כתיב וכעס קומה להיות

 הוא מהמצויר ההמשכה והנה בן שנקרא יוד על
 כשישלס והנה מעט מעט להתפשט ך שצר דין ג מ״י
 הכעולה אז הבנין מזה תענוג הבינה ומק:ל הבנין זה

 עיניו ראות כפי הבנין מזה ך להמש ל שיכ רק הוא
 שהם קיי! בג׳ שנכתב ה' שיש וזהו הבינה של

 הבנין מזה חוזר אור שמקבל אחר וזהו המשכית
 מתחילה אך אחר בנין לבנית אהבה לו מעוררין אז
 ב להט הטוב טבע כי וביה מניה התעוררות היו
 ח״ת וזהו המשנות ממנו למשוך יכולין אח״כ אך

 כשמחברין מצוה אלא המוחין המשכת שהיא מצה
 כי יב) (שמות וזהו אור לו ונותנין אליו עצמעי
 שאני פי׳ לכס הזאת העבידה מה בניכם עליכם יאמרו
 לכס שמשפיע רק אינו עכשיו העובדות שכל רואה

 שהתענוג פי׳ לה׳ הוא פסח זבח ואמרתם וזהי טובות
 ויקדו כדי להתגלות להויה נתנלה באתכסא שהוא

 אח״כ ויוכלו חוזר אור אח״כ ליתן כדי וישתחוו
 הוא מתחילה התענוג והנה השפעות ממנו למשוך
 כשהוא העיבור נראה ואיט הבונה אצל מעובר

ה  כשיבנה ואח״כ הו׳ שעל הד׳ רק הבנין זה טנ
 זה שהיה מבינים אז חוזר א!ר לו ויש הבכי! זה

 שהוא בור הע זה וכיכר תענוג לקבל כדי שלו בציור
 ן בבג יש אז הבנין זה שנגמר אחר כי יוד על הד׳
 שמתפשטין כוחות ה׳ יש בהבינה והנה מדות הי׳ כל

 בדבר כי להתענוג א״צ הקשר חבל גגתנ״ה מהם
 נקשר הוא ממילא כי להתקשרות א״צ תענוג שיש
החכמה כי להקשר נריכה שהחכמה רק התענוג ע״י

 הוא וע״כ תענוג לו שאין הדבר אך להאדס מלמדת
 זה זקן בחי׳ יש והנה הדבר זה עם להתקשר צריך
 והוא להאדס שנקנה מה נקרא קנין כי חכמה קנה
 שצריר ו' הקם תקום שיבה מפני וזהו תענוג ע׳׳י

 מדריגות הו׳ ולהגביה להתענוג ממעל עצמו לח:ר
 הוא הר״ת מראה ויפה הואר יפה יוסך אצל וז״ש

 בלא אך בהקב״ה שמקושי הצדיק הוא כי יתו״ס
 יוסך ונקרא התענוג שהוא מהאם יתום וזה ג תענ

 הלשון ברית והנה .מזה תעטג להקב״ה שניתוסך
 כי לבד בשר של הס ושניהם המעור ברית כנגד
 הרגלים כמו בכ״ע עצם להם יש האיברים שאר
ך  הברית אבל עצמיות עצם להם יש ע״כ לבד ל̂י
 אין ע״כ דבר לכל עצמי לקשר ויכיל התקשרות היח
 תחתוני למדרגה עצמו חיבר הקב״ה והנה עצם בו
 כי יוד דמילר י׳ וזה יותר תענוג לו יש משם כי

 דלים שאנו מחמת העולם לזה מתכשט החכמה
 3ואח״ תחילה אלינו להמשיך הקב״ה היציך ע״כ
 עולח במילוי היוד וע״כ חוזר חור לי משיגים אט
 ד׳ ו׳ על ד׳ דהיינו המצייר של כוחית ושנ כ׳
 שמתחלה דם וזהו מ״ד יכל בין נ״צא כ״ד י׳ על

 ואח׳׳כ תחתונה במדריגה ו שח אך הליני עצמו מדמה
 ט} חז״ל(נדה אנירו והנה אליו ני עצמ מדמי! אני
 תעניג מקבל הקב״ה פי׳ חלב ונעשה נעכר דם

 ח ל׳ שס״ה כמני! שס״ה י״ה עם ששמי וזה מזה
 הס המ״ע ולכאירה מ״ע נגד רמ״ח ו״ה עם זכרי

 אלא הי״ה עם להתמבר ך וצר גדולה יותר במדריגה
 יזהו בעי־ך קט! מדבר גדול יותר העניג שיש משים

 שהוא אמו בחלב המשכה שהיא גדי תבשל לא
 שהוח להתענוג ממעל עצמך תחבר רק התעניג

. החכמה אצל שהוא הכתר
גס אהערותא אלא לו אין בקטנות כשהבן

 אביו אצל הוא עצמו אצל לו שיש האהבה
 אצל ג״כ היא אביו אל להיות שצריך האהבה וגס

 טז) (יחזקאל וז״ש תמיד מגדלהו האב אלא האב
 הוצרך לכן• פי׳ עדיים בעדי ותבואי ותגדלי ותרבי

 משום הקישוטים כל דרך אותו ולהנהיג לגדלו האב
 וכשנתגדל במכינית שהם מחמת ועריה ערום דאת
 האב בכל להשיג עדיין יטל שאיט אך הבן שכל

 האב עם להתקשר כח לו להיות יכול עכ״פ עצמו
 כיץ החב עם נהתקשר יכול דבר איזה מחמת והנה
 מחמת אלא תענוג להשיג שיכול שכל עדיין לו שאין
עם להתקשר מעצמיותו א״ע להעתיק צריך שהבן

הא:



חסד חיים93 ו
 זו מדה ג״כ יש הקב־׳ה צצ6ו תטנוג בלא אן} האב

 בעה־קא אלי תצעק מה שאיתא וזהו עתיק שקרא
 מעצמיותו עצתו להעידק שצריך פי׳ מלתא חליא

 ים בוקע בניך ראו מלכותך וזהו להקב״ה ולהתקשר
 נקרא זה כי ענו אלי זה וזהו הרצון לפני כי' משה לפני

 ומקושר מעצמיותו נעתק כהוא עתיק נקרת ונס הצדיק
 שהוא אלי זה שנקרא הצדיק זה וה"פ בהקב״ה

 אעפ״כ עינוי הוא שזה אך פי׳ ענו בהקב״ה נוקישר
 רהו מלכותך זה מחמת ע״כ1 בהקב״ה מקושר ח י־

 י״ם קריעת ענין וזהו הקב״ה של מלכותו שי־או ב.יך
 כהוא הפוך ונתגלה המסכים שהם היס שנקרע כי׳

: הקב״ה של מלכות
H j m שר״ת ואיתא ההלל את לקרוא אומרים אני 

 מה ע״י הנה כי אדני בנימ׳ והלל לא״ה הוא
 שמשפיע ע״י הוא העולם על הבויא אדנות ניכר

 גדלות תחת נכנעים העולם ועי״ז להעולם הענוג
 ג) (שמות וז״ש להקב״ה התענוג היס ומגב ית' הבורא

 אני למשה הקב״ה שאתי כי׳ אהיה אשר אהיה
 ניהם אקבל שאח״כ כדי תענוג עתה להס משפיע
 זנוין ההעניג נקרא הוא אהיה לשישו שיגביה תענוג

 כמו לקתא כי' הלל את לקרוא וזהו למהוי אנא
 שר״ת וזהו אלינו מתגלה שהתענוג כי׳ העדה לקרוא
 שמחמת אדני בגימ' הלל וע"כ התענוג שהוא לא״ה

 הבורא של אדנותו ניכי אלינו שנתגלה התענוג זה
 שהוא תענוג ע״י היה מצרים היציאת והנה .וגדלוהו

 במחשבתו כשעלה והיכך דחירות עלמא שנקרא בינה
 הקליפות נפלו וממילא נגאלו מיד הרי לגאלם ית'

 וזהו(תהלים לעבדים לו שנהיה הקב״ה של והתענוג
 אדסת עלי מקבל אני פי' אמתך בן עבדך אני קיו)

 פתחת וממילא שלך מהתענוג ב, אמתך בן הבורא
 אצלינו שנקרא מה והנה הקליכוה שיכלו למוסרי

 עמו שהגיאות הוא והאמת הנלו גיאות הוא אדון
 ותופסים יודעין שאנו מה אלא גמור עצמיות

 בהלבוש תופסין אנו עלינו אדו! שהוא גיאותו ג״כ
 הפיסה לנו גס שיהא כדי בגיאות עצמו שנתלבש שלו
 שיכירו השי״ת שרצה לבש גיאות מלך ה׳ וזהו בו

 לה׳ אשירה וזהו בגיאות ענמו הלביש ע״כ אדנותו
 הקב׳׳ה של כשגאותו לה' אשירה אימהי גאה גאה כי

 אותו מחזיקין שאנו בו תופסין ואנו אצלינו הוא
 בים רמה ורכבו סוס להשיר יוכל אשירה אז לאדון

 הוח והרצו! סוס נקרא שבמחשבה האותיות כי פי'
והרוכב הסוס היה במנריס וכשהיו עליהם הרוכב

 6הסו וכשזה הגופניות עם התחברות להם היה שניהם
 ־ ר להש תוכלו אז ביס ירה הגשמיות של והרוכב

 מד^ רק ראו שלא פי' בניך ראו מלכותך כתיב והנה
 לפצי רק נבקע נא והים משה לפני יס בוקע המל׳
 להמשיך יכול היה וע״כ להי־צון דבוק הוא משה כי משה

» הים שיבקע הטבע להפוך מהרצון התחדשות  וז
 הצדיקים כי דברו עושי כתיב ולא רצונו עושי צייקיס

 יכולין הצדיקים ע״כ מהדיבור למעלה מקישריס
 יזהו הטבע ילהכוך הקב״ה של הדיבור להפוך

 אצל כתיב הנה כי וינוס ראה הים קיד) (תהלים
 לעשות ח״א מלאכתו לעשות הביתה ויבוא יוהך

 זו האהבה שיתחבר וראה לו) (סוטה כו' מלחכתו
 התפשטות שהיה החוצה ויצא וינוס וזהו להקב״ה
 כמו באינם אך צדיקים שיש ראה שהים וזהו הגשמות

 וינוס ע"כ בהרצו! עצמס לקשר יכולים אעכ״כ משה
 מצרים מעני אתכם אעלה ג) (שמית כתיב והנה

 אחורי היה מנריס והלא ודבש חלב זבת ארץ אל
 נקרא הוא ישראל וארן שלהם אחיזה דאריך עורך
 הוא הארץ שגס פי' ישראל ארץ וזכו בעובדא כשבא
 הדעת אחורי היה כרעה כי אלא רחש לי ישראל
 של הדעת לשבר כדי היכולת בכל שראה כלומר
 מצרים יציאת בשעת אך ה׳ מי ששאל וזהו ישראל
 העובדות והגביהו בהקב״ה ישראל של הקשר נתחזק

 תענוג להם שהשפיע מחמת להקב״ה המדות כל עם
 והיה חוזר אור ונקרא להשי״ת נ״ר היה וזהו גדול

 בחי' הוא שא״י גס וע״כ להקב״ה יותר גדול הענוג
 מהעובדא להקב״ה יש גדול תענוג אעפ״כ העובדות

 מה גאלת זו עם בחסדך נחית טו) (שם יזהי
 האור והנה החסד ע״י הוא התענוג להס שהשכעת

 שצריך גבורה ע״י להיות צריך להקב״ה החוזר
 שייכל כדי בהגבורה בעזך נהלת וזהו עצמו לצמצם
 קטנות יש הנה הרצו! הוח קדשך נוה אל להשיג
 אך אותו מגדל והאב מאוד קט! כשהבן ראשו!
 עצמו הוא שי׳.א ומלמדו הבן מגדל החב אח"כ

 שיבין כדי תענוג דבר מכל הבן מטעים ע״כ המנהיג
 לישראל הקב״ה גילוי יצ"מ שבשעת וזהו לנהג איך

 שנתגלה פי' ג״ל א״ס בכתבים שאיתא וזהו התענוג
 הבן שיהא רוצה האב ואח״כ התענוג שנקרח האס

 אך תורה מתן בשעת שהשיגו וזהו עצמו המהוה
 כיש ח״ו ישכח שלא הבן על להגביר צריך מתחילה

ת שבתחילה וזהי אלה כל בו שמשכיע אב ט ^ 
• כגיגית ההר עליהם ככה תורה מת!

הנסי
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Tה נ  פ״ד) (אבות פמ־׳ש בפתה גקרא העבירה ז
 בא עבירה ע״י פי׳ עבירה גוררת עבירה

 מניעה לו אין זה ומחמת הבורא בשפחת האדם
 פי זכירה נקרא ותשובה ח״ו אחרת עבירה מלעשות
 שהתשובה ואף בורא שיש האדם מזכרת התשובה

 כל שאמרו הזיתים כמו עלמה מעבירה בא עצמת
 אמרו השמ! על ואעפ״כ שפחה לידי בא האופלם

 שהנה וויכוח נקרא התוכחה והנה לזכרו! מוב שהוא
 כדי להמקבל תענוג להשפיע צריך לחכירו המוכיח
 מחמה להאדם מוכיח מה מחמת אך להמוכיח שיציית
 שהוא יעקב מדת וזהו להבורא התפארות להשיג שרוצה

 והמוכיח להתקבל עצמו לקשר צריך והמוכיח רחמנות
 שיוכל כדי התענוג מתחילה עצמו הוא להשיג צריך

 לרעהו הוכיח וזהו להמקבל תענוג להשכיע אח״כ
 הרחמנות אחרי הוא הקשר כי הרחמנוח אחר אחרי

 התעעג מתחילה משיגים שהם יונעם ולהמוכיחים
 הכיוב ך להמש שיוכל טוב ברכת עליהם ותבוא ואז

להמקבלים התענוג שהוא
”H j עושי ולא רצונך עושי צדיקים אומרים אנו 

 שהצדיקים הקב״ה של הלצון כי דברו
 של הדיבור להפוך יכולין זה מחמת בו מקושרין
 את מנהיג שהוא איתן נקרא הרצו! והנה הקב״ה
 כשהוא כי כי׳ איתן אותיות פנאי ונקרא החכמה

 לאו אס המעשה אל יוצא אס ספק הוא עדיי! ברצון
 כי ביקר לפנות הים וישב וזהו יס נקרא עוה״ז והנה

 וע״כ הרצק שהוא לאיתני להקב״ה לבוקר תמיד שפונה
 עובדא עושה כשהצדיק והנה הרצון שהוא לתנאו פרש״י
 גס כי להעלוהס כדי הוא מחשבות אנלו לפעמיס באים

 שבזה והניצוצות האהבות שהם מיס יש העולם בזה
 רפב״י שהלך ז) שאיתא(חולין וזהו שבוים נקי־א ה-^ולם
 בגינאי ופגע הניצוצות לכדות פי׳ שבוים לפדיו!
 ובא״ל ניצוצות להעלות כדי מימך לי פליג וא״ל נהרא
 מחמת והוא לעולס נייס בך יעברו שלא עליך ג!זרני
 אחר רצון להמשיך ויכול בהרצק א״ע לחבר שיכול
 הניצוצות נפלו זה מחמת הנה כי מיס יהיה שלא
 הצדיק ע״י עלייה להם שיהיה כדי ונתלבשו העולם לזה

 להעלות אתאמץ לא אז להפליג פרצו כשלא אבל
 העולס לזה הקב״ה ישפיע לא וממילא הניצוצות

: המים ויתיבשו
<  הרצון וזה האותיות מנהיגים שהם טעמים יש ך,גד

 והחכמה החכמה שמנהיג טעמים שנקרא
בחכמה א״ע לצמצם צריך הרצון והנה אותיות

 הוא וה׳ חכמה הוא שי׳ י״ה נק׳ והחכמה והרצון
 להשיג יכולים אנו אין והנה הטעם שהוא הבינה

 הוא הקב״ה ואצל היראה ע״י אלא האהבה את
 גבורה שהוא עזי וזהו היראה ואח״כ האהבה לה תח

 אך והבינה החכמה שהוא י׳׳ה אהבה נקרא וזמרת
 ניחמת התגלות לשון הוא ויהי בהתגלות בא מה מפני

 ומחמת חוזר אור שיחזורו שרציתי כי׳ לישועה לי
 מרות נ״כ יש בהרצון והנה בהתגלות י״ה הבאתי זה

 הרי נקראו והם להשיגם א״א בהירותם מחמת אך
 בהירות מחמת חושך והס המדות הס הריס חושך
רמה כמראה אצלינו חישך הוא האור  שמחמת י

 להגבי׳ צייכין אט והנה לחושך בעינינו נדמה בהירותה
 לשתיקה צריך זה ומחמת הרצו! אל בנו שיש המדוה

 בדיבורים ימשך שלא פי׳ שתיקה לחכמה סייג וזהו
 של בהרצון והנה בהשתיקות לבוא יוכל לא שאז

 החיות שיוחזר רצונו היה כי רצוניות מיני ב׳ יש הקב״ה
 וזהו הענוג לנו השפיע שעכשיו ואף לשורשו

 הרצון כי אהיה נקרא הרצו, כי תהיה אשר אהיה
 תענוג לנו השפיל אהיה וזהו להיות עתיד היא
 שיי<יה היה ברנונו אח״כ הענוג שישיג כדי
 רצוגינו שנכיף יה׳ שלו העטג וזהו אחר רצו, לנו

 וומה לון לה!׳ המדות להגביה רק צריכי, אנו אין והנה
 משה והייה נעשה חוחו לעבור איך הרצו, לנו שישיג
 ג> (שמות וזה העולם לזה שנמשך הרצו! נקרא
 מהקב״ה שסרה שראה כי' לראות סר כ ה׳ !ירח
 אין פי׳ אליכם שלחי• אהיה משה אל ה׳ ויאמר וזהו
 מחמס זה כי אותו לעבוד יכולין שאי! תימה זה

 התענוג שהוא אהיו; התימה זהו חך השגהס קוצר
 להגופ^יות^ עליכס^ התענוג ותמשיכו אליכם שלחני
 ע/ הרי מי׳ כלול וכ״א מדות ׳׳ יש בהרצו, והנה
 שבאדם רצוניות ע׳ שהוא למצרים שירדו נפש ע׳ וזהו

 לבית נפש ע׳ נקרא להקב״ה אות! מסה וכשהוא
 חבל לעקביים עד א״ע שהשפיל להקב״ה פי׳ יעקב

 להע' חיות נותן הוא להגופניות אותן מטה אס
 לו להשיג שהוא מה ח׳ יישות ב' יש והנה אומות
 לקיום שהוא מה והב׳ ׳ה הקב אצל יש נקרא תענוג
 השורש כי' ישי שורש והיה יא) וזהו(ישעיה הגוף
 כל גגביה שאנו להקב״ה הכל יהיה יישות שבב׳

 חליו עמים לנס עומד אשר להרצון שלנו המדות
 יניקה להם שיהיה רוצים האומות פי׳ ידרושו גויס

 שרצה כמו כבוד מנוחתו והיתה להקב״ה הכל מביא
: מלך שיהא כבוד וזהו מלך שיהא הקב״ה ט ל ע

הגה



יחע0י י

ה ע  יפעם עחור! ריה אשה א) (ויקרא כהיג ד
 וה^ה כח) (במדבר לה' אשה גיתוח ריח ב כח

 5־ בשבת כי בשת אותיות שבת בספרים אימא
 מחמת גושין אנו ע״כ הגילמיח בכל האור ■®הגלות

 הס הבניס והנה עבדים ויש בניס יש והנה זה
 רצינו בנו כשמעלה ופיכן) הקב״ה לב על חקיקיס
 שהוא ישראל שמע וזהי הענוג יש תיכן! א. להקב״ה

 וזהו ^חש לי אותיות שהוא לישראל עצמי מקבן
 שיש היוחניות מחמת ניחוח ריח וזהו סבה י-שראל

 וזהו להקב״ה תענוג יש אז ניחות ריח לשק וזהו בו
 להעבדא ׳ע א לקשר ך נר עכ"פ אך ניחוח לשק
 תבצ צה׳ אשה וזהו להקש״ה ג״כ לחברה כרי <״כ

 איזה כשמעלה אך ׳ה הק: לב על חקיק איני בעבד
 שמשלה פי׳ אשה וזהו להקש״ה תענוג כ ג יש אז טובדא

 כשאנו בוודאי והנה לה׳ ניחוח ריח או העוביוח
 במציאות לבכיל צריך או להקב״ה תענוג להשיג דוצים

ד  כדי רק החושים כל שיהיו פי׳ דבר אותו מ
 הקודש אל עת בכל יבא אל וז״פ העובדא להעלות

 בזאת רק יבא אל אז העתים כל אצלו כשיש פי'
 שעלה לבד העובדא פי' זאת רק בו כשאין -בוא

 הקודש אל לבוא יכול אז אותה
ח נ  וזהו הבורא גדלות שמבקר מה נקי־א בוקר ה

 וכל הקשר על טפלה אהבה והנה אהבה
 הגון! כי חד חשבינן וברית וגון! קשר נקרא ®גון!
 וע״כ הקשר שהוא יוכן! הוא וברית יעקב נקרא

 הנה כי והטעם יעקב של דיוקנו דמות יוסן! •היה
 ורגל יד כמו בשמו אבר כל נקרא בהתחברות כשהם

 אותו נקרא אז לעובדא א׳ אבר עס כשמזבר אך
 הקשר מחמת גון! נקרא זה ומחמת גון! אבל

 אימתי גון! ווהו העובדא לזה האיברים כל שמקשר
 אין עצמיותו אל והנה קשר כשיש וברית גון! בקרח
 ייתר ישראל אה אוהב שהקב״ה וזו תהבה שייך

 ישראל אך עמו עצם הס המלאכים כי ®המלאכים
 להקג״ה רצונם מהפכי[ והם אחר רצון להם ים

מי  טפלת ההתחדשות דבר ועל התחדשות י
 עולמים מעוברי הם ישרחל וע״כ האהבה

 והגה העולמות בכל הקב״ה להמשיך יכולים שהם
 ולחבר אותה לערב שצריך מערב נקרא העובדא

 שהוא הצדיק ע״י רק איט זה אך לשישה איתה
 דאחיד שתרגום וזה העובדא ובין הקב״ה בין ממוצע
 בוודאי כי השפעה הוא ושמיא ובחרעח יבשמיא

כת אצלו נהיות צריך אז הארן את להעלות כשרוצה

וחסד:
 חפונהו נקרא פורה שמתן חהו אלהיוה
 שמחם בא מה מתמה כי חתונתו ביום ג) (פה״ש

 לדברי גשם שהוא לטק׳ התחברות שיש מה בחתינה
ך דרך שמורה ע״ש נקרא תורה והנה טוב. שהוא  א

 ונשמע נעשה ישראל שחמי־ו וזהו העובדא להעלות
 שחקבצם כי׳ קביצה מלשון ונשנזע ת העובד שנעשה פי׳

 כתיב והנה חתינהו נק~א זה ומחמת להקב׳ה
 בתבוג® שייים כונן ארץ יסל• בחכמה ג) (משלי

 מדריגה החכמה כי להיפך להיות צריך ולכאורה
 כ״כ שאק והתבונה לשמים שייך היה וע״כ עליונה

 בהירות רוב מחמת אך להארן שייך היה מדריגה
 הבהירות לנו להשפיע יכול היה לא הקכ״ה של האור
ה השפעה שהוא להשמים נריך היה ע״כ האור טנ  ת

 שנוכל כוחינו כפי לנו להשפיע איך להתכונן כדי
 החכמה■ היא לארץ שמשפיע מה בוודאי והנה לסבול

 שהתבונן מחמת החכמה לתרץ להשפיע יכול שאז וזהו
 בהעובדא שיש כי׳ ערב ויהי וזהו המק.ל כת איך

 ריף ש זה כי צמצום בהביקר כשיש בוקר ויהי ינום צ
 אחד■ יום להיות יכול תזי הקב״ה חצל ניוצום הוא תבינה

 כגון! והעוכדא להבורא כגוף העולם כל והנה א׳ אור פי׳
 להקב״^ הניובדא מחברים שאנו מה והנה לשראל

 להמשיך איך להתכונן צריכין אנו כי צמצום אצלינו זה
 עצמינו• להתקשר צריכין מתחילה אנו כי חליו עצמינו

 כי■ להעובדא ך להמש וחח״כ ץ אח בקשי־ להקב״ה
 שמא בהגופניית ח״ו ישאר שלא יראה יש לפעמים
i נקי־ להבב״ה העובדות מחברים שאט ו!ה העובדא  

 קשת וזהו העולס בזה בגלית שהם גליות קיכיץ
 שבשניהת וארן שמס בו שנבראו כיוס גליות קיבוץ

־ אתד יום כתיב
ה ג ס דכורין מים יש ה מ  ■3כתי הנה כי נוקכין ו

פי' בהם אחד ולו יוצרו ימים קלט) (תהליס
 הוא שבהם החדות הס ימים כי עילאין ימים יש לי

 מהבל הוא שבהם תהאין וימים להקב״ה א״ע מחבר
 להקב״ם תתאק הימים מחברין והצדיקים לגופניות א״ע
 פי' אחד ילי אך ימים מיני שני שיש כי׳ יוצרו ימים וזהו

 הימית צחבר יכולין אין כולם כי אחד רק להקב״ה
 מה ולו (שס) אמר הע״ה דור רק להקב״ה שחאין

 להקב״ה מחבר אני הימים שב' פי׳ אל ריעך יקרו
 דרכיך בכל כמ״ש לחבר האדם יכול הטבט מדרך כי

 לשון דעהו לחבר יכול הדברים שכל פי' דעהו
 גבורה אצלו הוא מחבר שהוא מה והנה התחברות

ג ומצות תורה הזא הקב״ה של והימים ניקבין הו ׳ מ
חסדים



ם)יו י ף י פ ח ג1נאו :
 6הקדו בזוהר כתוב העומר הנפת אצל והנה םדים1ז

 מה מפני הנה כו' ממסתב־תא דפתקא כאיתתא
 אך ברכה יש וכאן ברכה שם אין האשה בספירה

 אות! להעלות וא״א נוק׳ הס והימיס נוקבא היא סאשה
 המשכה מלשון הוא ברכת כי ברכה שס אין ע״כ הימים
 ובדכר הדכר תמיד שזוכרת הזוכר כת בניק׳ יש זהנה

 ההכללות וזהו תמיד אותה שזוכר הנוק׳ ג״כ ■יש
 שיש הדכר כת והנה רוחות ארבע וזהו ומק׳ לכר

 והנה בהדכר שש הנוקבא מכח מקכלת בנוק׳
 בזכרונו להעלות צריך אז בהנוק׳ להשפיע כשייוצה

 צריך מתחילה כי׳ ומוריד מעלה וזהו הנוק׳ כת
 להנוק׳ השפעה מוריד ואח״כ בזכרונו הנוק׳ להעלות

 להנוק׳ נבקר היזיד שצריך בוקר נקרא הדכר והנה
 וזהו דל שחס החסד מחמת הוא מה מחמת אך

 כלי לה להיות נריך הנוק׳ והנה לפרט שצי־יך מכלל
 בבוקר להגיד וזהו אמונה ונק׳ השפעה לקשל מה ׳ע״י

 לות בל אמונה כשיש הוא המשכה מלשו! להגיד חסדך
א המק׳ והנה המק׳ שה!  דבר רק א שה חוקה נקי

 החוקה את ושמרת יג) (שמות וזהו הלב על הנחקק
ם אותה לקשט פי' צמועדה הזחה מי  יממה מ

 לנוקבין דכורין מימים להשפיע
ה >נ  מחול עושה ה שהק: לא) (תענית איתא ר

 אנו ע׳׳כ מקבלים נק־אים אנו פי׳ לצדיקים
 כי המשפיע שהוא להקב״ה עצמינו לקשר צריכים

 מוחל הקב׳׳ה להקב״ה העובדות מקשר כשהצדיק
 (ישעיה וזהו מחול וזהו לנו ומשפיע וחוזר עי״ז לנו

 שאנו מחמת פי׳ לו קוינו זה אלהינו הנה כה)
 ע"כ להקב״ה המדות הם שלנו הקוין את מגביהין

 חוזר אור לנו מחזיר הוא
j H“ כי פי׳ ביראה ערום הוי יז) (ברכות איתח 

 א׳׳עבשאר ללבש צריך הקש׳׳ה לנעמיס הנה
 אלא מפניו יריאים אינם שיש״אל כשי־וחה יראות
 הקב״ה עצם מחמת היראה שיהח לראיה ך צר האדם

 לבוש בנא אנלך היראה שיהא ביראה ערום וזהי
 ענמיותו מח־ית שיתיירא רק

ח נ  רצון עושה כשאדם הנה כי הי נקרא הצדיק ה
 שחושב פי׳ בו שיש האני מחמת הוא עצמו

 הוח א הכור רצון כשעושה אבל חשוב שהוא בעיניו
 הפועל כח רק בו שאי, הרצוניות כל רצון מחמת
 מהרצון לק־ח כי מתרי״ג כלול מצוה שכל וזהו בנפעל

 רצוד ונעשה אמרתי וזהו התחלקות שום א־ן ובהרצון
יש והנה Jלהרצו עצמיט מקבצק אנו הדבור במחמת

 f1f< הדה העצם שם אבל מהל ומתחנת מדות י״ג
 פלא נקרא והוא השם זה של הבהירות משיגין אנו

 מחמם כי האהבה מדת הוא ואל ממנו שמכוסה
 וננ״י־ טלינו א׳׳ע השפיל עלינו לי ש־ש התהבה גודל

 רברבן ז^ממלל פומא וזהו אלינו א״ע גילה הדבור
: פמליא וזהו

ה נ ה  מדום י׳ אדם כל אצל יש כי מדות י״ג יש ו
 שננ״י ויראה אהבה שהם הפועל ידי ויש

 להשפיע עצמם התחברות בו שמתיילד פי׳ הס הבן
 לפעמים אך י׳׳ג הרי רצון יש ובהם י״ב הרי הב! אל
 הרי שלהם הי־צון משיגים אין כשאנו מדות ט' יש

 ואיע הבן ושל שלהם הי־צון וגם שלהם כח בנו אין
 ע״״ אלינו בא המשכה והנה מדות ט׳ רק נשאר

 סי הצמצים נראה אינו בהם אך והאהבה היראה
 מחמם הוא הגבורה אך מתפרשין דלא ריע־ן הס

 כשבא אבל הבהירות מעצם עצמן לסלק קצת שצריכי!
 והחסד לבד הגבורה גמור בהתחלקות הם אז הבן אל

« לשרשה הגבורה לחבר צריכי! אנו חך לבד  וז
 רצון לעשות כדי בגבורה להתגבר פי׳ ל״ת מצות

 טבע כי ל״ת וזהו עבירה ח'^ לעשות 'לא הנורא
 אך משם שלקיחה מקום עד עצמה שמגבהת האש

 להגביה יכולה אינה ע׳'כ באדם שיש האני מחמת
 ז׳ ו׳ צורתו ח׳ כי חי נקרא שהצדיק וזהו לשורשה

 הואי וזיי״ן הז׳ למדת רומז הוא הז׳ ע״ג וחטוטרות
 הוא וחטוטרת המפכה הוא והוא״ו שבועה לשין

 וזהז המדות כל שמקפת החכמה היא והי' התפארות
^ החכמה שהוא הי׳ יש בו כי חי נקרא שהצדיק נ  ו

 את ומחזיק האדם את שמקפת אשר ונקרא ראש
 והנה הילוך לשון ואשר חיזוק לשון אשר וזהו האדם
 בנה כי ביס לשון הוא וזבול לזבולין ה־לוך חיתא
 וברית גוף כי כל נקרא והקשר לך זבי; בית בנית

 שהוא ההילוך לחבק צריך והאדם הד חשבינן
 הכל ישבחוך הכל יודוך הכל וזהו הקב״ה של הקשר

 ושבחות בההודאות יהיה שההילוך פי' ירוממוך
 בהודאת עצמו לחבר צריך מתחלה אך האל ורוממות

 מנה אשר ח) (תהלים וזהו מתחלה יודוך הכל וזהו
 מ״ט יש והנה בהודאות יהא שההילוך פי׳ הודך
 מי׳ כליל כ״א מדות ה׳ יש כי באדם קדושה שערי

 דמיון מל׳ אדם וזהו טומאה שערי מ״ט ג"כ ויש
 והנה אדם נקרח אז ש״ע לאלוכו א׳׳ע כשמחבר

 הסתכלות מל׳ הוא עין פי׳ יבורך הוא עין טוב כתיב
המשכה לפשות יכול יבורך אז הכיוב על כשמשהכל

ןהנה



l e aוחסו חיים
^ ברית לא) (איוב כמ״ש הקשר הוא הטין «הנה ר  כ
 מקשר שם תטנוג שם שיהא שרואה במקום כי לטיני
 להתסשט כת לה יש שאהבה מבואי זאת והנה א״ע
ה  מדת יש ע״כ להגופניות ח״ו להתפשט יכול מי

 מלמו מחזיר הוא ומשם טלמין כל החוח שהוא היראה
 לחבר יכול שמהסון! מסופו הלמד דבר וזהו להקב״ה

 הברית וגם קודש נקרא הטין והנה הקב״ה טם א״ט
 הקב״ה שרצה דרכך בקודש אלהים וזהו קידש נקרת
 כי׳ כאלהים אל מי וזזו שלך הדרכים בקודש שיהא

 ואל להודות תמיד ורוצה הקב״ה הוא מי שישאל מי
 של בהרצון שהיה כמו פי׳ כאלהים יהיה אהבה הוא

 בגוים יאמרו אז קכו) (תהלים כתיב והנה .הקב״ה
 בימי אותם להטלות צריכין שאנו אדם ז׳ יש כי פי׳

 יאמרו אז ש״ט אלופו שהוא להקב״ה ולחברם ספירה
 הנה .להקב״ה והגדלה הוספה שבא ה׳ הגדיל בגויס

 טצס את רחה כשהקב״ה פי' נקה שנקרא מדה יש
 אותן טשה ט״כ הבהירות לקבל יוכל שלא אורי

 אבל מטט מטט אותן מנקה הוא ואח״כ יש מתחלה
 וזהו א״א אורו לקבל כדי מזוככיס כך להבראות

 את ויגמל מל' הוא שגומל פ' טוביס חסדיס גומל
 חוזר אור כשמחזיר בוודאי כי שמשפיט מה דל החס

 החסד מתחלה כשמשפיט אך גומל זה אין להקב״ה
 ורחל יטקב וזהו הגומל זהו יש אותנו לטשות שלו

 פי׳ ההתגלות הוא ורחל טקבייס מל׳ הוא שיטקב
־‘ש השכל הוא שיטקב  השכל וזהו להיש להשפיט ^

 שצריך פי' הכל וקונה וזהו בהתגלות ^השפיט צריך
 מה וכנה טצס. טמו אין נקה כי המדה זה לקטת

 האדס אצל נקרא להגופניות טצמו מדמה שהאדם
 לפנים היא טצמו פונה שהוא הפינה פי׳ בפנים פנים

 לאה וזהו באחור פנים כקרא הקב״ה אצל אך שלו
 הוא האדם שאצל הדטת אחירי הוא התטנוג שהוא

 באות נקרא אז להקב״ה טצמו כשמחבר אך באחור
 לא וזהו פב״פ אצלו אז הוא שהתטנוג פי' לאה ה׳

;לאה שבאתה טד להקב״ה שהודה אדם היה

ה ג  פי' פניו יכסה בשפיס א) (יחזקאל כתיב ח
 טצמו שפונה מה מכסה הוא וביראה באהבה
: אחריס לדבריס

 הנה כי דייקא לכם לכם וספרתם בזהר איתא
 בו ושורה בקטנות תחלה הוא הקטן

 השכל טליו לשרות יכול בגדלות כשבא ואח״כ היצה״ר
במות בא כשהשכל להיפך הוח השכל אצל והנה :׳׳כ

 כשרוצהי ואח״כ הרחוב הטולם ונקרא בגדלות הוא
 וצמצום^ בקטנות בא הוא האיברים אל להתפשט

 נתפשט היה ואם גבורה בחי׳ יש טצמו בהשכל והנה
 האיכרים יכולין היו לא עצמו הגדלות בזה האברים אל

 הוא ענץ וכאיזה להתקטן לריף הוא ע״כ לסובלו
 וטי״ז הפה ע״י שמוציא דיבורים ט״י הוא נקטן

 שבוטר בכטס שהוא מי כמו הגבורה ונמתק מתקרר
 שכוטס ט״ז דיבורים ט״י כשמוציאו אבל מאד בלבו

 הדיבורים ט״י מלבו שהוציא מחמת ונתקרר נמתק
 מ שלו הגבורה נמתק ג״כ הגבורה המקבל חצל וגם

 סכירת טנין וזהו מקיף לו נטשו הדיבורים אותן
 פי' הטומר דיבורים ט״י לספר שצריך פי' הטומר

 ונריך האדם תוך ונאספין גצררין שהם הגבורות אותן
 הוא הספירה ימי כי מתוכו הגבורות אותן להוציאן

 מסטוט מ״ב טנין וזהו הגבורות ממתיקין שאנו
מרה הוא מ״ב ושם ממצרים ישראל כשיצאו  וישראל ג

 טל אותם מישכין והיו מהגבורות א״ט ונטתקו נסטו
 אותן מטלה הוא הגבורות המתקת ט״י והנה האומות

 מקיפים שהם ומהחיצונים בהגבורה שיש הניצוצות
 המתקת שבכת אתם טלה רב טרב וגם כתיב וט״כ

 מהמצרים הניצוצות להטלות כת בהם היה הגבורות
 לכל כי מבשרי ובשר מטצמי טצם ב) (בראשית וז״ש
 הגבורם וכשממתיק מחיצוניות לבוש יש טצם דבר
 וספרתם וזהו מהלבוש מהחילוניות הניצוצות מוציא הוא
 הגבורוט ולהוציא להמתיק שתראו פי' דייקא לכם לכם

: שבכם
ב ״ ל  וסיפור• בספר יה חקק חכמה פליאות נתיביה ס

 מאירין שהם והבינה החכמה ט״י פי׳ וסופר.
 ומטלין לטילא מתתא הולכין ואנו הדיבור הוא וסיפור
 נופלין וממילא לחכמה ואח״כ להבינה הדיבור

 הדיבור שט״י פי' נעשו שמים ה' בדבר כי הקליפות
 א! לשורשו הדבור מעלין וכשאנו העולם כל נברא
 מברר מל׳ חיתברירן בחכמה וזהו הקליפות נופלין
 כל כונס הוא כי בועז נקרא הצדיק והנה .אוכל

 גבורה הוא טז כי כו׳ הטז שלח מל׳ לשרשן הדברים
 הבינה והנה לשורשו מחובר הוא הגבורה ומחמת
 מהחכמה חיות מקבל ובהבנה הדבור את מלמדת

 יש וברחמנות רחמנות שהוא ארוך נקרא החכמה כי
 3ר חיות שאין דין הגבורה נקרא ע״כ כי גדול חיות
 הקב״ה אצל כי בינוני וחד קצר וחד אריך חד וזהו
 שהוא הצדיק שהוא הבינוני ע׳׳י אלא קצר שייך לא

ירושלים נקרא הקב״ה והנה להארוך הקצר המחבר
ר•׳



103 נבוהסד חיים
 הוא מהקב״ה שנאצל דבר כל כי שלם יראה &י׳

 היראה משיג אס רק שלימוהו נראה אינו אך שלום
 יראה אז הבורא נגד ממציאות שיבטל פי׳ מהקב״ה

 לראות צריכין שאנו ירושלים ג״כ יש ואצלינו שלם
 קכח) (תהליס וזהו כלום יהיה המטשה טולם שזה

 שיש הבנים כשתראה פי׳ וגו׳ כלום לבניך בניס וראה
 השלימות נראה אז כי׳ ישראל טל שלום אז שהרוח

 להוליד רוצה כשהוא והנה הטולס בזה ראש לי שהיו
 וממילא הדבר לזה שבו המדות כל לדבק צריך אז ב!
 של השלימות והנה המדות בכל טוכר הדבר זה

 ולמה בהרצון ,ה היה הלא כי אדון שנרךא הקנ״ה
 אדון ביקי־א כדי אלא בהתגלות זה א להב צריך היה
 נוקבח ונקרא מקבלים ט״י רק להיות יכול אינו זזה

 כלו המדות להרגיל צריך אז להוליד כשרוצה והנה
 בית לי באומרים שמחתי קכב) (שם וזהו דבר לאותו

 בשטריך שלנו הרגילות וגו׳ היו טותדות נלך ה׳
 שיהח הבנויה ירושלים שלום שיהא לראות ירושלים

 שהיא הבינה שהיא יחדי' לה שחוברה כטיר כנוי
 כי פילו משכן זו ז״ל שאמרו וזהו להחכמה מחוברת

 כי מתנה הוא פי שי' לו שי וזהו התטנוג הוא שילו
 כדי הדבר מזה להוריש שצריך מה נקרא ירושה
 הם ישבו ששמה זה כי אחר לדבר טצמו לחבר

 צריך הטשיה בטולס להביא כשרצה ישבו בהתחברות
 נקרח דוד דוד לבית כסאות וזהו מטט א״ט לנמצס

 שואל כשאתה ירושלים שלום שאלו וזהו ההתגלות
 לחבר־ תראה אוהביך ישליו ירושלים שלום את ומבקש

 גבורה נקרא חיל כי בחילך שלום יהי האהבות עמו
 לחלק שצריך אצלו גבורה זהו כי חיל לשון הוא וחל

 לדבר להשפיט שרוצה מחמת ניצוצות לכמה טצמו
 בארמנותיך שלוה לך בח שלום שיהא תראה וזהו אחר
 מדבר וריטי התחברות מל' אחי למען המקבלים הם

 למט! לך השלום שאנהג בך שלום נא אדברה אחר
 אבקשה הבינה שהוא אלהינו החכמה שהיא ה' בית
 תשכיע ואח״ג לך הטוב לחבר אראה מתחלה לך טוב

להטיב הטוב טבע כי לי
! ף ו ר ' צ  וידיע השכל המתהלל יתהלל אייר מחודש ח

 ישמחו הצירוף היה העבר ובחודש אותי
אין ותגל השמים  יהי קד) (שם כתיב הנה כי ה

 הש׳י עצמו הלביש מה מפני פי׳ לטלס ה׳ כבוד
 תענוג לקבל שרצה במעשיו ה׳ ישמח העולם בזה
 העולם בזה עצמו הלביש ע״כ העשיה העולם מזה
בשמחה יהא שהשמים שרצה השמים ישמחו זזהו

 הארן תתגלה פי׳ הארץ ותגל הטנוג יקבל שהקב״ה
 טולר שלו שיויה וזהו העולם בזה שלו ההויה שגילה
 נזתלבשה ולפעמים ייאה בעולם יש יהגה כסדר

 אך קדושיס הס האותיות כל והנה גשמיות באיתיות
 האותיות והנה גשמיים לדברים אות! מלבש האדם
 האותיות טל שרוכב רוכב נקרא והשכל סוס נקרא

א והנקודות  וט״כ האותיות מנהיגים הס כי רסן נקי
 והאדם וגוכני גשמי שכל האות־ית על רוכב לפעמים

 ל* שלקח הוא טון חיתיות ד״מ פי' זה להפיך יכול
 העולם זה לתענוג ות לנשמ אותם והמשיך מדות

 ה;'■ ליקח החדס ויכול נדלות א ה! שבזה התגינוג
 ד! יהי יזהו הקב״ה של לתענוג להמשיכם מדות
 נחש לשו! הוה נחש אורח עלי פכיכון דרך טלי נחש

 כי׳ סיס עקבי הנישך דבר כל שבודק פי' ינחש
 פי' החור רוככו ויפול לטקכייס ח״ט כשמחבר

 אחוי־ בבחי׳ וזהו מתחלה רוכבים שה<ר הסתכלות
 של הישועה עליו כול ל יו״ל ואז נופל הרוכב זהו

 וזהי ה׳ קויתי לישועתך מט) וזהו(בי־אשית הקב״ה
 שח^ו פי׳ יחפן הסוס בגבורח לא קמז) (תהליס

 בשוקי ולא בהאותיות שיש הירהה פי' בורה הו רוצה
ה רגליו ועמדו יד) (זכריה כמ״ש השוקים פי׳ י , 

 חת ו יריח את ה' רוצה אלא ירצה האיש של ההוא
 הדבי־יס לכל ברא הש״י והנה לחסדו המיחליס

 כי רהס שיקבל והתענוג עשיה היה יתברך וברצונו
 ת ה תיכף ברצונו שעלה ותיכף הזמן תחת איני הוא
 הגשיויו העולם זה הקב״ה ברא שאח״כ מה אך

 נ־י העולם לזה ח״ע והמשיך וקשר עשיה דהיינו
ק האדס חסר אינו הרי להקב״ה אותם לקשר  י

 המעשי■ לקשר ויוכל בו שיש בהדעת א״ע שיקשר
 אימתי פי' המתהלל יתהלל ט) (ירמיה וז"פ להקב״ה

 והחבי־ השכל שכשתקח וידוע השכל לקבל הקב״ה יכול
 חריי שאינו כי׳ שור החודש זה מזל וע״כ להקב״ה

 וזהו להקב״ה העשיה ויחבר סתכל ש הסתכלות רק
 ט״ו הוא שר״ח וזהו קצת חידוש רק שא״צ חודש

 חיתן ממלח והדעת המדות הס בתים יש כי בספירה
 ואט טלהון ימלאו חדרים ובדעה כד) (משלי וזהו

% אור שהוא יוס יהיה ואז להעשר הה׳ מהברים

ה ג  כשאדם ד״מ העולמות עליית הוא בשבת ה
 מצהר הוא הבנין זה וכשנגמר בנין בונה

 וע״כ ההתפארות מזה תענוג ומשיג הבנין בזה עצמו
של החכמה ונראה האחר הבנין לבנות חשק לו יש

vהבונר
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 שלימה קיי!ה פ״פ3 הוא מהבנין אבן כל והנה השיני׳

 והנה החד וחלק פרס רק אינו הבנין כל נגד אך
 ישקט שלא חזק ביסוד ן הבג זה לייסד צריך מתחלה
 להבנין אבניס עיד מלמעלה עליו כשיניח החשיו

 יוס בכל כי הקימה נבנה המעשה ימי בו׳ כי וזהו
 אך מי׳ כליל מדה כל כי קומה בפ״ע שהוא אך
 ובע״ש אחד חלק רק נקרא אינו הבנין כל ננד

 משח^ שהקב״ה חי׳ שבתא מעלי וזהו הבנין נגמר
 ע״י הקב״ה מתענג השבה ביוס ואח״כ הבנין :זה

 משה ישמח וזהו הבנין בזה א״ע שרכאר ההתפארות
 אחר בנין לבנות בהיילון עולה ׳כ ואח חלקו במתנת

 לחבר לראות האדם ונריך שלאחריו שבוע שהוא
 את וזהו להתקים הבנין ויוכל להקב״ה הנידית
 שהות השביתות ב׳ שתשמרו כי׳ השמורו שבתות•
 פי׳ השביתה וים דכלא נייהא שהוא התענוג

 אז היראו ומקדשי וחז קיוס להס יהיה י(דותvשר
 אני קודש נקי־א החכיוה כי החכמה לראות תוכלו

 בהקש״ה דבוק יהיה היש שהות שהא׳י שתייתו פי׳ ה׳
 אך הקב״ה את לעבוד שיוכל כדי יש קצת צ״ל כ

 התכמה את לראות תוכל אז להקכ״ה היש אה החבר
: השביתות ב׳ לשמור ותוכנ

ה נ  יא) (הושע כתיב כי חכמה קנה זה זקן יש ה
 הקב״ה שתיבר פי' לאפרים תיגלתי וחנה־

 זרועות ב׳ יש כי זרועותיו על קחם לאכריס ת״ע
 מיני ב׳ ויש גבורה שהא ואלהיס חשד שהוא תל

 גבורה עליו כשבא האדם על שמרחם א' רחמנות
 יבא שלא ומרחם הגבורה שקודם הרחמנות והב׳

 מחמת גדולה יותר הוא הא׳ והרחמנות עליו הגבורה
 שתחת אדם אל שייך וזה הגבורה עליו בא ככבר
 כי גבורוח ב׳ שום שייך אין אצלו הקב״ה חבל הזע!
 שכבר כמו הוא גבורה לבא שעתיד שרואה מיד
 יהי א) ת וזהו(בראש הזמן תחת אינו הוא כי בתה
 שהיה כמו נברא לא לכאורה כי אור ויהי הוי*

 ויהי היה והמעשה חסד הוא אור יהי כי ביצונו
 אך הבריאה כשינוי ח״ו ונראה צמצום שהוא חיר
 ויהי מחמת החסד שיהא פי׳ אור יהי כך הוא הפי׳
 הגבורה הוא הצמצום שמחמת הצמצום שהוא אור
 הקב״ה שמשפיע מה והנה הרחמנות מדת ברא
 הגבורה ומחמת גבורה הקב״ה אצל הוא העולם בזה
 אך רחום היא מדות מי״ג ב׳ מדה וזהו החסד בא

 ושפע חיוה יקח ומשם לשרשן א״ע לחבר צריך רדס
וזהו <;פילס בזה א״ע לצמצם הקב״ה יצערך ^ח

 חסד הוא אל ט פי׳ חי לאל לאלהיס נפשי צמאה
 שהוא מל׳ מדת הוא אלהיס ס תעו לזה ע שמשפ
 נפשי צמאה ניב) ס (ההל ו.הו יו מעב תענוג מקבל

 א״ע צלמלם ילמרך שלא פי׳ חלהיס יהיה חי שחל
 להתפלל עומדין אי! לא) (ברכות וזהו העולם לזה
 שהוא הכבי־ות מחמת פי׳ ראש כובד מתיך אלא

 לזה להשפיע ה הקב שהוא בראש שיש הציילוס
 מזה לשרשה השכינה לחבר צריכין אנו וגם העולם
 שיקבצו פי' נושכן לי ועשו כה) (שמות וזהו העעם

 כמ״ש העולם בזה משק השכינה כי המשב! את אצלי
 השכינה יניח לא ח״ו כ״א בתוככם משכני ונתתי

 להשפיע א״ע משפיל היה לא אז למשכן העולם בזה
 ומחמת גדולה גבורה אצלו שהוא מחנות העולם לזה

 בזוהר וז״ש העולם לזה גם שכע נות, הוא השכינה
 של כשוק עליו דמה בורסקי של בשוק כשהכלה

 מה נקרא הרחמ-ות כי מת נקרא והשכינה בושם
 על מרחם לכן j וא למת ניו בע שדומה מחמת כי

 אז לשרשה השנינה להעלות רוצה כשאדם וזהו תבירו
 שאין לי ה' קיח) וזהו(תהליס תפלה ק מע ירא חינו
 מה וזהו אירא לא השכינה בשביל רק עושה חני
 שלימה קעוה שאהיה ׳ פ אדם לי יעשה השכינה היא

 כשאני אך קגינה מדרגה פי׳ שם אני מתחלה כי
 גדולה נודרגה אדם' אהיה לשרשה השכינה מעלה

 הוא דין כי למדה״ר מדה״ד מהככין שהצדיקים וזהו
 ששם לשרש! ומגביהין הצמצום מהפכין והם צמצום

 כשמתחברת פי׳ אז נח) (ישעיה וזהו רחבות הוא
 להקב״ה ת&יג ה׳ על תתענג ש״ע לאלוכו הז׳ מדרגה
 שאתה פי' דעתיקא סעודתא דא וזהו מזה תענוג

 לקדושא א״ע ומחבר העולם מזה א״ע מעתיק
 אך החלש כשמנצחין רבותא כ״כ אין והנה להקב״ה

 תענוג יש בניצוח והנה גבורה זהו הגבור כשמנצחין
 עלי נהפך והודי י) (דניאל כמ״ש בהודיות לא אבל

 והמעס איתפשעת הוד עד עילחה ואימא למשחית
 לנצח יכול האמת עם וגם להאמת הוא הניצוח כי

 כג) (ש״ב כתיב והנה להתהפך יכול ההוד משא״ב
 א״ע השפיל הקב״ה כי פי׳ אלהים בייאת מסל צדיק
 מגביהים הצדיקים אך היראה מדת שהוא העולם בזה
 לזה א״ע לצמצם הקב״ה א״צ וע״כ לשרשם א״ע

 מקבל והוא להקב״ה מנצח שהצדיק וזהו העולם
 עי תענוג לומר שייך אין שאצלי ואך מזה הענוג

 בשביל הוא התענוג אך םופר אתה מה אחד לפני
התעמג למקום עצמינו מגביהין כשאנו פי׳ העולם זה

א*ו



ד חיים ס ה 105 נגו
 הוא ההענוג ב״ו מלך והנה חיות מהם לוקחץ אנו

 ה־ראה במדה רק משפיע אינו ולעם עצמו שביל3
 ב״ו מלך כמדת לה וזהו תענוג לו יש זה ומחמת

 ושמח אותו מנצח*; הקב״ה אבל ועצב אוהו כשמנצחין
 מנצחין וכשאנו בשבילנו רק אינו גופא התענוג כי

. שמח אז לשרשו א״ע ומגביה־ן אוהו
 היא כי עפה מגילת התורה ברא הקב״ה .הנה

 אותה ברא ע״כ העולמות מכל רחבה
 בהתורה והנה לסובלה העולם שיוכל כדי ממכלה

א י  חומר נקרא האותיות וצורה חומר הקב״ה ג
 כי שבחוהיות החיות הם כי צורה נקראה והנקודה

 חכמה שהיא י נקרא קענה היא אמלו נקודה כל
 בלא אות לכתיב א״א וגם עשת בחכמה יכולס
 הנה כי וגם צורה היא הנקודה ע"כ בתחלה נקודה

 החכמה שהיא רביעי נקי־א המעמיס שהצל כנקודה
 העולם כל על שוכן הוא הקב״ה כ האוח על רובעת
 החומר והנה מהחית למעלה ג״כ שהוא חולם ונקרא

 חיות נותן והצורה להחומר חיות נותן ההורה כל
 ומזה עלמא ברא בארייתא כי חמת בו שיש למי

 שבא שבע״ת תורה וזהו קורן בתלת חיות <נ;שך
 עולם הליטת נקרא וזה לתפוס יכולין שאני לכה
 שיעוריה כפום לכ״א להעולם שהולך הולכת שזה כי׳

 כל בעלה בשערים נודע לא) (משלי כמ״ש דיליה
 פי׳ בהן נדרשת שההורה מדות י״ג וזהו כי׳ חד

 אלא הליכות א״ת וזהו בה! התורה את דורש שאתה
 אלא מהקב״ה החיות לבוח יכול שאינו פי׳ הלכות

 ישרה ואז ליקב״ה קצת א״ע ומגביר הולך ח״כ
 שדוד קו) (סנהדרין בגמרא שאיתא וזהו בך החיות
 מלכות מדת כי דהילכתא אליבא שמעתתא אסיק

 כת לה יש אהבה מדת ד״מ המדות כל כונסת
 היראה וכן אותה כונס מלכות ומדת התפשמית

 היא מלכות וממדת מלכות למדת ראה היא והשכע
 הקמן הוא ודוד יז) כתיב(ש״א והנה העולם לכל בא
 א״ע להקטין יכול והיה מלכת מדת שהיה פי׳

 אליבא שמעתא דאסיק וזהו העולם לזה ולהשפיע
 וזהו(דברים לתפוס יכולין שאנו ההילוך ע״י דהילכתא

 אינו הבינה כהוא ואלהיך החכמה שהוא לה׳ ה! י)
 אבל והצורה החומר שהוא השמים ושמי השמים גיק

 וזהו רקיעים ז׳ שיש וזהו הרבה הליכות יש אצלינו
 שאנו כי׳ עלינו אלהינו ה׳ נועם ויהי אימרים שאנו

 להשיג יכולין שאנו מה כפי מהקב״ה תענוג ממשיכין
אחר תענוג יש שבי״ט בי״ט נועם ויהי שא״א זזה

 שבעה עמודיה חצבה ט) (משלי וזהו י״ט של מעצמו
 אריה בדמות לפעמים נתנבאו שהנביאים וזהו

 אצל תומר להם יש כולם כי שור כדמות ולפננמיס
 רוחני ג״כ הוא התורה של החומר הלא כי התורה

 נביא לכל נתדמה ע״כ שם מצויירין החומריות וכל
 אהיה אשר אהיה וזהו שם לו שיש החומר בדמות

 העולם בזה שהוא מחמת הוא הש״י של התענוג פי׳
 אשר אהיה התענוג ומהו התענוג שהוא אהיה וזהו

 הנקודה וה^ה .העולם לזה משפיע שהוא מה אהיה
 מי׳ כליל וכ״א עשר בה יש חכמה שהוא י׳ שהיא

 וזהו מגרמיה ליה דלית ד׳ הוא היראה והנה ק׳ הרי
 היי ריאה כנפי ו׳ ע״י הוא ההמשכה והנה החומר

 וזהו השי״ן הרי קיוין ג׳ ע״י הוא והמשכה ז׳
 שתהיו שתראו פי׳ קדושים והייתם והתקדשתם

 כי אך במדותיו להדבק צריך האדם כי קדושים
 אתם אבל א״ע להמשין■ יכול ה׳ אני ה׳ אני קדוש

 שלא ח׳זו החתונה למדרגה א״ע להמשיך יכולין אין
: ח״ו שם תשארו

 שדר דירה לשון הוא ונדר ונדבה נדר יש הנה
 בזה טעם כה טועם ובוודאי הדבר בזה

 בה רגיל שהיה הדבר זה שראה ומחמת הדבר
 בלב ששורה בבינה הוא נדר וע״כ טוב אינו בשחלה

 עמו שהוא נדר וזהו בלב שורים המחשבות כל כי
 נזל הדירה עצם עמו שאין ונדבה גמור עצמיות
 העולם בזה שהוא פי׳ זו הרי נדבה וע״כ הקב״ה

 עצמיות עמו שהוא פי׳ עלי הרי הוא ונדר עדיי!
 שהטוב פי׳ הגנוז טוב יש אבל עוב נקרא וזה גמור

 בזה עדין מחובר שהוא מאתנו גנוז הקב״ה של
 א״ע לחבר האדם צריך שמתחלה בנדבה וזהו העולם

 נדבה זה יתן רק עצם עמו שאין ואך להקב״ה
 הגופניות לזבוח תוכל פי׳ לך אזבחה ועי״ז להקב״ה

 אודה וזהו להטוב ומשיג להקב״ה להודות תוכל ואז
 הקב״ה נגד ציון נקרא העולם זה הנה טוב כי שמך

 ג״כ הוא הצדיקים ואצל כנקודה רק שהיא פי׳
 הבורא גדלות להשיג תמיד שנוציס מחמת כנקודה

 כנקודה רק אצלם ניכר אין כבר שהשיג הגדלות ע״כ
 ממדרגה חיל אל מחיל ילכו פד) (תהלים וזהו

 אצלם ן א האלהים בציון אלהים אל יראה למדרגה
 הוא שהגבורה גבורה הוא אלהים או כמש״ל ציון רק
f( שיהיה לכלום אצלם חשוב יהא לא העולם זה t 

 אלהים יראה שאצלם פי׳ יראה וזהו המבדיל למסך
; בעלמא כנקודה רק בציון העולם זה שהוא

הנס



ם106 וחפף חיי
 החכארוח שיוא גהויה העולם זה ברא הקב׳יה ה הג

 מאלהים תקה חס כי הדבור שהוא ובאלהיס
 המוחין שהם י״ה וע״י דיבור בלא אלם יהיה י״ה
 בראשית ימי ו' של אור איתא והגה הדיבור בא

 האלהים ואלהי אלהיס יש כי פי׳ בערבוביא שמשו
 יחברו שלא כדי העולם לקיום שהוא גבורה יש כי

 אלהים וזהו היראה מדת ברא ע״כ להרע פצמס
 פמוע בל העולם בזה הגבורה שברא כי׳ בקרבה

 שהוא אלהיס ויש העולם לקיום שהוא ימוע שלא כי׳
ת שהוא להויה האדם שמקיב גבורה חיו  וזהו ההנ

 בורך לכנות יעזרה אלהים וזהו בערבוביא שמשו פי'
 עגליו לפנות שיכול להאדס עוזרת שהגבורה פי'

 שההויה שרצה פי' ה׳ לעולם וזהו להקב״ה פי' לבקר
 ברה פי׳ בשמים נצב דברך ע״כ העולם בזה יהיה

היראה מדת
, ד נ  בית לשבת אדם כתפארת מד) (ישעיה כתיב ה

 בן יובב יימלוך לו) (בראשית כתיב כי כי'
 לבוא יכול אינו הזריחה הנה כי פי׳ מבצרה זרח

 להיות צריכה הגבורה נמצא הגבורה ע״י רק לאדם
 השכל בקמנות עדיין כשהוא מאוד האדם אצל

 שמהמי׳ וזהי מהגבורה לו בא הזריחה עיקר כי
 מפני הגבורה הוא יבבא מלשון יובב וימלוך הכתוב

 מחמת פי׳ זרח ב! מחנזת הגבורה מדת מולכת יזה
 נזחנזת מבצרה וזהו הזריחה היא מהגבורה שההולדה

 חשיבות בו ואין הבורא גדלות אצלו בציר שעדיין
 נק׳ חושם והנה אצלו מולכת הגבורה וע״כ הגדלות

 הוא העולם לזה ומשכיל עצמו שמקעין מה התפארת
 שהאדם ואך יש הוא ההתפארות אצלינו חבל מה

 הבורא נגד כלא שהוא הגוך זהו מה הוא באמת
 גדלות להשיג צריכין אנו כי יש הוא שלו החיות אבל

 מיש עושין ואנו יש מאין עושה הקב״ה והנה הבורא
 ואז הבורא לגדלות עצמינו לקרב צריכין אנו כי אין

 שנותן יש מזה עושה הקב״ה ואז לאין הגוך נשאר
 אז לגופו פי׳ לעצמו התפארות כשלוקח אבל חיות לו

 וזהו מהחיות נפסק הוא כי תמהון אצלו נקרא
 אז עצמו אל מולך כשההתפארות פי׳ חושם וימלוך
 תפארת וזהו לגוך תמהון שהוא פי' התימני מארץ
 אבל ראוי היה להקב״ה להשיג פי׳ ביש לשבת אדם

 להתפאר פי' בית לשבת להאדם ההתפארות שיהיה לא
העולם בזה ח״ו

ח1ד  ואהיה אמון אצלו ואהיה ח) (משלי כתיב נ
היא התורה הלא ולכאורה יום יום שעשועים

 אלא העצמי בדבר שעשועים שייך ואין ייל׳ עמי מלס
 מחכמה אורייתא איתא פ״א דהכה ,ותJבהתחל כשבח
 שייך ע״כ מבינה אורייתא תא א וכ״ח נפקה

? בכתבים שנזכר האורות בעישות וזהו שעשועים

 ד החם פי׳ כה) (תהלים ואמת חסד ה' ארחות <ך
 שמשיג מה הוא ואמיז להבירא אהבה הוא

 ונקר״ז החורח ויבא כמ״ש אורח נקרח יהיצ״ע כיעס
 ג דיש אחי־ אך שנים י״ג אחר שבא מחמת אורח
 (פס כתב אז יתברך במציאות שיבושל עד הדעת
 י־י־ שאי־ונן שחרון כי׳ ארון מלותיך דרך קיט)
 בויי, ש עד רחבות לו שיש לבי תרחיב כי הדרך

ית׳ מוציאות
 שעטג״ז חי״ה דב״ק מספר״ת אוכ״ל שמוה ו'

 חותיו־׳ל על והנה הא״י כל נכלל ובזה ג״ן
 שעגיג״■, אותיות ועל א' תג אות כל על יש חי״ה דב״ק

 החכינה הוא מספרת אוכל כי והכיעס הגין ג׳ ג׳ ג״ץ
 מסכרת והבינה אוכל נקרא החכמה כי והבינה

 מהדיביר למעלה והנה בזה שבח מה לאדם שמספרת
 שבח אותיות צירוכי והוא יעקב שנקרא מדריגה יש

 ישי־אל שנקרא להמשכיל דבר כשנוכל פי׳ מהמשכיל
 ומרחיב אותיות מצרך והוא יעקב שנקרא מדריגה יש

 ולפ״ז רחל הנקרא לדיבור שיוצא עד הדבר את
 צריך שהוא הדיבוריס לסדר שלא לאדס טוב יותר

 להחכמה מחובר הבינה אז סידור בלא כי לדבר
 הכל מצטרך בהמשכיל שיש ומה פירוד בלא ממש
 ניז מדבר הוא ואז להדיבור יעקב מדריגת ע״י

 ואח״ש תחלה הדיבורים כשמסדר אבל לדבר שראוי
 הדיבוי• ויצא להחכמה הלב מחבק אינו אז מדבר

 מדובקת המדריגה כי חיה דבק וזה טעם בלא
א והדיבור להחכמה להחיות  שטן ג״ן שעטנ״ז נקי

 מחכמה הכלים מכיי היוצא ניצוץ שהוא גץ עז
 היה והדבק תגין ג׳ להם יש ע״כ ומהצירוך ומהבינה

 ת׳ תג רק עליו אין ע״כ לבד להחכמה דבוק שהוא
 נקוהש מעמיס הוא בכינ״א ושמת כו) (דברים וזהו

 המקים אל לילך שתוכל המקום אל והלכת אותיות
 אז המקום אל שלך ההליכה וכשתהיה הקב״ה הוא

 הויה ויהיה הניצוצות ותברר תבחר שאתה מה יבחר
: ב״ה הויה השראת יש הגשמיים דברים שבכל

א ת י י  תקנום תמידים כנגד תפלות כו) (ברכות א
 והמאכצ ומוח לב כבד יש כי הוח הענין

נכנם



ב07 גדוחסד חיים
ס מ  מכרז וננהה למוח ומשם ללב ומשם לכבד נ

 שהיא למלכות רומז וכבד העילמות מקריבין התפלות
 הוא זה ומכת אלינו ענמו שישפיל להקב״ה כבידות

 ומגביה תחילה מהגבר ואם אלינו שמשכיל כבודו
 ואז הבורא לההתכארות רומז שהוא להלב הכבידות

 וזהו(תהלים החכמה שיוא עליו לשרות המוחין יכילין
 כיצד להויה שבו האלהות שיגביה אלהינו ה׳ רוממו צט)

 וכיצד החכמה תחת כלו׳ קדשו להר א״ע שיכניע
 החכמה עליו שורה ההסכארות שמשיג ע״י דוא

ה ר ו ת  תורות מיני ב׳ יש והנה עוז נקרא ה
 איך לידע הבורא לעצם שנוגע אחת

 וזהו(תהלים להנהגתו לגון! שנוגע והב׳ עמו להתנהג
 הפורה כשמקשר דהיינו בך לו עוז אדם אשרי פד)

 העובדא יעשה שלא דהיינו להשי״ת הגוך שמנהגת
 יזכה ואז לבד הקב״ה מחמת רק עצמו מחמת

 מסילות לו אשרי אז הקב״ה לעצם שנוגע להתורה
 האדם אל למשוך יכולים נתיבות הל״ב כי׳ בלבבם
 וזהו(ויקרא ואהבה יראה לבבות הב' מחמת בלבבם

 משחת שמן נזר כי אלהיהס שם יחללו ולא כא)
 הוא הגון! המנהגת התורה כי ה׳ אני עליו אלהיו

 של ששמו כמו ענמיות כ״כ שאין הקב״ה של שם
 עצמיותי שאין אן! רחוק למקום להוליכו יכולים אדם
 להשי״ת עצמו בין חלל יעשה שלא פי' יחללו ולא שם
 לשון הוא ומשחת החכמה הוא שמן יגו' נזר כי

 והתורה להשיג חכמה כמה לאדם שמודד מדידה
 ה׳ אני וזהו מהאדם שמוכרש נזר נקרא הקב״ה של

 ויזכה חלל יהיה ולא לה׳ שבו האני כח שיגביה
:לו ונוגע קרוב עמו ויהיה עצמו הקב״ה של להתורה

ש ח  הג׳ כא) (ויקרא הקדשים מקדש אלהיו ל
 והנה להאדס ן שמשכיע לחם נקרא מוחין

 וזהו המשכה ל׳ מלתא תליא דבמזלא ומזוני חיי בני יש
 הדעת שהוא ן מהרצ מהקודש שנמשך הקדשים מקדשי

 נקראים הם והנה והבינה החכמה שהוח קדושות לב׳
 רק מקבלים אינם מקבלים שהם ואן! משפיעים

 זה שמחמת העולם לזה ורחבות יותר שפע להשפיע
 כמו בהרצון שהיה כמו עצמו הרחבות האדם ישיג

 לעשות יכול זה ומחמת בדא מהע תענוג מקבל שהלב
 הפנים לחם שנקרא ענין וזהו ברחבות יותר העובדא

 אלהים וזהו העולם לזה להשפיע פונה שהשפע פי׳
 מחמת העולם בזה הצמצום היה לכך דרכה הבין

מקומה את ידע והוא הגדול האור יקבלו שלה שהבין

 שמגביו? אליו א״ע להמקיים יימשך הנסתר דבר פי׳
 אדוני לה׳ אמרתי יו) וזהו(תהליס .מהצמצום א״ע
 בצמצום רק רב שפע משפיע שאינו מה פי׳ אתה
 רק זה הוא הקב״ה מחמת לא עליך בל טובתי הוא

 המה בארן אשר ולקדושים המקבלים חסרון מחמת
 מחמת להקב״ה ריצה נו שיהא כדי זאת ייעשה

; הצמצום
א ו ה  הכהן פי׳ כא) (ויקרא יקח בבתוליה חשה ו

 הקב״ה של האהבה ממדת המשכה הוא
 ב׳ יש והנה העולם ברא האהבה שמחמת כהן שנק׳
 אדנותו מכיר האדם שאין אן! הוא א׳ אדנות מיני

 ההתנהגות וכל גשמים שמוריד אדון הוא אעפ״כ
 מחמת ואוהבו הבורא אדנות כשמכיר הוא יא׳ שלי
 הטוב ניטל ואם חסד הוא אל אדני אל וזהו זה

 להקב״ם אוהב וחס הבעל נקרא הוא הרי לעצמו
 אשה והוא וזהו הבעל היא הקב״ה הרי אדנותו מחמת

 פי׳ בבתולי׳ האדנות שהוא אשה והוא יקח בבתולי׳
 שיהא־ עצמה האהבה להשיג יכול יקח אחר בעל שאין

הבעל הקב״ה
 כחותיו כל בו באדם מקום יש הנה

 התפשטות אין ושס קוץ ונקרא ומחשבותיו
 ושם יוד שנקרא חכמה שנקרא מקום יש וגם כלל
 היוד בא ולמטה משם אבל התפשטות אין עדיין ג״כ

 להבינת נמשך ומחכמה יוד במילוי שהוא בהתכשטות
 כמ״ש האותיות שמצרן! מצרן! ונקרא הלב שהוא

 ה' נקרא והבינה ולבי כליותי צי־פה כו) (תהלים
 עיזקין לו נמשך ואת״כ הפת מוצאות הה׳ שמצטרך

 שנקרא לדיבור בא ואח״כ המשכה שהוא ו' ונקרא
 שמך כל על הגדלת וז״ש שלימה הויה והוא ה׳

 נתגדל הרי ובפרטים בהצירון! שבא שמחמת אמרתך
 אלו שכל ובאמת בהקוץ נכלל כשהיה משא״כ השם

 היו שלא רק בהקדמות בהקון נכללין היו הכרטיס
 : בהפרטיס שבתו עד דקותם מחמת ניכרין

? י  לעילא צדיק דהיינו יתבא עלמא צדיקי תרי ב
 להשפיע תמיד דרכו דלעילא הצדיק לתתא צדיק

 העולם מגביה דלתתא והצדיק להיטיב הטוב טבע כי
 תמיד רנה משה ואהרן משה ענין וזהו להקב״ה
 העולם תמיד מגביה היה ואהרן העולם לזה להשפיע
 שמשפיל גדולתו זהו הקב״ה ואצל להקב״ה התחתון

 עצמים מגביהין שאנו גדלת הוא ואצלינו אלינו
 צמצום ע״י צ״ל אלינו משפיל שהקב״ה ומה להקב״ה

אלים נמשך ולא יותר לקבל יכולין היינו שלא מחמת
בהוים



!OSוחסד חיים
ה  נעשה מה' אך ית' אצלו שהוא כמו שלימה במי
 1כל לפי הנמלוס וזהו כלום מגרמי ליה דלית דלי״

 מחלקו יוצאה ה היה רצועה ט) וזהי(מגילה בימקכלים
 והיה עליה מצטער הצדיק בנימי! יהיה •הודה של

 שנא׳ לשכינה כביכול חישפיזיכין ונעשה לנטלה מצה
 ניטל שאינו מין שן בנימין פי׳ שכן כתיפיו ובין

 ימין בן נקרא וע"כ להקב״ה רק לעצמו ההשכעה
 ההשפעה להגביה כרצה פי׳ י לנוטלה רוצה והיה

 דהיינו לשכינה ן אושפזיכ שנטשה זכה וע״כ להקב״ה
 להבית והיה החכמה שהשיג בחלקו בהמ״ק שיבנה

 בורא שיש שהבין מחמת בית יבנה בחכמה וזהו שנין
 אבנים שנקרא האותיות שמצרכת הבנה מוכח הרי

 שהאותיות מהאותיות הבית נבנה המקדש בית נבנה
 והמקדש בית נקרא האותיות כי בהחכמה נסחברו

 יודע אחד יום יד) (זכריה כתיב ה<ה .חכמה נק־־א
 כי אחד יום הראיה עפ״י הוא השבועות ־'*ג ע״כ פי׳

 לקבל יכול הככידה בימי לעצמו הכנה עושה כשאדם
 כי א׳ לדבר פי׳ בשבועות התורה שהוא התחדות

 אין אהבה במקום נכרדים הגשמיים דביים הנה
 הקב״ה אצל אבל אהבה אין ירחה ובמקום ירחה

 נחמרו אחד בדיבור וזכור שמור וזהו אחדות •הס
 בימי ענמו האדם וכשמכין הכחוט אחדות שהם

 להיות יכול השבועו׳ חג כשבא אז המדות ומזכך הספירה
 בס' כנתינתה יז) יזרו(כתיבות האחדות עליו שישרה
 שאותיות נודע כי ריבוא בס׳ נטילתה כך ריביא

 נכלל היא אות כל ומסתמא ריבוא ס' הס התורה
 בהתורה ההחלקות ח״ו ות לה א״א כי ריבוא מהס'
 פי׳ בס״ר נכיילתה אמר ע״כ הפשוט אחדות שהוא

 כיון ולפ״ז להקב״ה האותיות שמגביה הגבההה
 נכלל אזי להקב״ה מההורה אותיות ג׳ חו ב׳ שמגביה

 והנה בהתורה התחלקות פאי, מחמת הס״ר כל בה,
 האדם את להמשיך ויכול המתפשט דבר הוא האהבה

 יכול שלא האדם את מחזקת והיראה לגבול מחוץ
 הוא לנגדי משפטיו כל כי יח) וזהו(תהליס למניה
 היא ממני אסור לא וחוקותיו להקב״ה האהבה השכל

 נקרא שיהא עמי תמים אהיה ואז שנזחקקת היראה
 לזה שישיג כיון מעוני ואשתמרה שלם אדם שלם

 ונמחקין איתכפיון דינין כל אז והיראה פאהכה
 הס והיתיריס אותיות וכ״ב אותיות כ״ז יש הנה עינוה
 צורה נקרא והשכל חומר נקרא החוחיות והנה מנצכך

 ואצל המשפיע אצל כפולה תמיד היא הגבורה נהנה
שישבר כדי הגבורה לו ניתן הוא ולכך המקבל

 S5 ויסתכל אחרים לדברים להבין לו שיש הסחכליתי
 ש ש ההסתכלות זה להבין לו בא מאי, וא״ת הטוב שכל

 הוא האב מעצם נלקח הוא כי אחרים לדברים לוי
 א״ע שילביש אא״ה הוולד להיות שא״א עחמת

 ההסתכלות להבן בא הוא הכיסוי ומזה וכיסוי בהלבשה
 צדיך אליו ל־פנותו רוצה כשהאב אח״כ וע״כ אחר
 לשבר כדי גבירה לו ולהראות אורו ר להסת האב

 פני אסתיר הסתר יאנכי לא) (דבריס וזהו הסכלותו
 א״ע שהשפיל סיני הר על ה׳ וירד יט) (שמות וזהו

 היה אס מחוסר נו א הקג״ה ומצד שכלנו לפי אלינו
 לסבלו יכולין אנו פאי, אלא גדולתו לפי אלינו נמשך
 ליתן רוצה האב שאי, תינוק כמו מתקלקליס והיינו

 מטעם הר,:״ה :ך יקלק' שלא יר,ר מלביש להקטן
 ז) (ברכות וזהו צמצום ע״' אלינו להמשך הוצרך זה

 עמס תתנהג שלא כעסי את רחמי שיכבשו יה״ר
 מברטן שאנו העני! וזהו ברחבות רק בצמציס

 : ברחבות עליס שישפע אתה ברוך להקב״ה
i l D איתא קוראיו לכל ה׳ קרוב מה) (חהציס ב 

 צבאות בניקוד הוא זה שהשם בכתביס
 והצדיק רבות וצמצומי! גבורות ׳ פ אדנות לשון הוא

 ה׳ קרוב וזהו לשורשי דכי כל שמקרב קרוב נקרא
 הצדיק ע״י עלייה להס יש שהניצוצות קיראיו לכל
 באמת מחובר כשהוא באמת יקראוהו אשר לכל

 זאת מי ג) (שה״ש וזהו ותענוג התכארות שהוא
 בהעובדא נסתר הוא שהתענוג מי נקרא התענוג עולה

 וזהו הצדיק ע׳׳י להתענוג עלייה לה יש הזאת והמדה
 מחובר והוא המנהיג שהוא הצדיק ע״י המדבר מן

 נר,רא שהס לצאת הניצוצות כל יכוליס וע״י בהתענוג
 ־שס לש עלייה להס שיהא הזאת מדת ג״כ וזהו צבאות

 יראה בשנה פעמיס שלש כג) (שמות כתיב והנה
 שעושה הדבר להראות אתה צריך פי׳ זכירך כל

 נב) (ישעיה כתיב והנה הקב״ה לפ.י לדבר איתך
 פי׳ עמי תפארתך בגדי לבשי קומי מעכר התנערי
 כל הנה ההתפארות והוא עמי של הלבוש שתלטש
 אותם שזיכר זכר נקרא והאדס מקבליס הס העולס
 מלובש הקב״ה ואיך להקב״ה להעלותם יצריך

 ט ההתפארות באותה תענוג כששולח בההתפארות
 ה׳ מועדי אלה כג) וזהו(ויקרא תענוג יש בהת״ש

 שהתענוג קיבוץ לשון הוא מועד כי אמ׳׳י ר״ת
 אנר הר״ת וזהו קישוט לשון ומועד בהת״ת מר,ובץ
 תבוא כי כו) (דבריס כתיב והנה התענוג שהוא

מראשיה ולקחת לך נותן אלהיך ה׳ אסר הארץ אל
כל
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ד גל  כתיב כי ארן נק׳ התעמג ט וגו׳ ושמה וגו׳ פ

 ארן ירשו לעולם צדיקים כילם ועמך ם) (ישעיה
 צדיקים כולם שעניך מחמת מה וע״י עוה״ב שהוא

 להם מנחיל הקב״ה עי״ז להקב״ה התענוג והשיגו
 להנחיל ח) (משלי כתיב והנה עוה״ב וזהו הענוג
 אבל בחכמה וגם ישות קצת יש בהתענוג כי יש אהבי
 להצדיק ט׳ אוהבי להנחיל וזהו ישות בו אין ברצון

v הרצון לגבי ארן נקרא זה ומחמת התעטג הוא 
ן לשו! הוא ארן וגם  חכן לשו! ג"כ הוא ורצון ח,

 ריצה לשון הוא שארן מחמת לרצון משיג זה ומחמת
 כשתרצו הארן אל תבואו כי וזהו להקב״ה שרן

 ואיתא שחקים ברא במאמרו כת־ב והנה תענוג להשיג
 קדושין לשון ימאמר ו׳ מאמר במאמרו בכתבים
 ומחמת הוא מאמר נמי בראשית לב) (ר״ה וזשאז״ל

 את לקדש כדי העולם לזה להמשיך הקב״ה רצה זה
 וזהו קידושין לכו! מאמ־ נמי בראשית וזהו ישראל
 והנה אותנו לקדש כדי הוא המשכה לשון ו׳ מאמר
 כאור הלבנה אור והיה ל) (ישעיה כתיב לעתיד
 הקב״ה הנה כי בראשית ימי ז׳ כאור החמה
 גבורה הוא העולם לזה והמשכתו העולם מזה <פשמ
 שאיתא וזה העולם עזה שמעתיק עתיק ונקרא אצלו

 הוא גבורה הוא עתיק כי דחכמה כתר הוא מתיק
 הגבוי־ה ע״י מתקיים העולם ועכשיו מחכמה למעלה
 לעתיד א:ל מהגבורה למעלה הקב״ה של והחסד

 אותנו שמלבן מה הלבנה חור יהיה החסד נשיג
 כאור מהחמה מקבל הלבנה כי הגבורה שהוא

 עכשיו כי ברחשית ימי ז׳ כאור החסד שהוא החמה
 יהיה ולעתיד מגבורה שמתחיל ימים ז׳ רק אינו

 פי׳ בירור מלשון שחקים ברא וזהו מהחסד מהחלת
 ^ומס דומם יש והנה גבורה עשה אותם לקדש כדי
 וצריך המק־ימל שהוא גבורה יש ובכילם מדבר חי

 נבקש הגבורה מבע כי להקב״ה הדברים מכל להשיג
 מראשית ולקחת וזהו לשרשו להקב׳׳ה לחזור שמיד

 אליך ה׳ אשר ואן! להקב״ה והחבר האדמה פרי כל
 כיצד אך חצלך מתנה שהיא התורה אך כי׳ לך •טתן

 נקודות מעמיס ר״ת במנ״א ושמת וזהו להקב״ה תשיג
 תחהוב הגיל כיצד להנקודות עצמך שתחבר אותיות

 נק׳ מקום כי המקום אל והלכת שאר וכן להקב״ה
 שבכל אך והנה הגבורה את המקיים שהוא -החסד

 שריא החסד אעפ״כ המקיים הוא הגבורה הדברים
 אבל בארס מהששמת אה:ה כי המקיך והוא גתוכו

ה ר ט א מ הוא צדיק וצדק צדיק יש והנה לחון מ

 דאמש שריאבפומא וחסד המקבל הוא וצדק המקשר
 מדידה נק־א והגבורה העולם המקייס שהוא בברית
 הגבורה• שבלא חיתם ונק^א לשרשו ר לחז שמדדה

ב אותם מקיימת והגבורה העולמות מתפשמות היו

ה  נקרא חק כי נ) (תהליס וגו' חוקי לספר לך מ
 לבנע נקרח לדבר מעם וכשמת! טעם בלא

 ההורה חק דרך עבר ואס הדיבור שמלבן הספיר
 שמבץ שמחמת ברית נקרא וזה המעם מבין אח״כ

 ב״ן ושם מ״ה שס יש וה,ה שס מתקשר היא הפעם
 זה מחמת ואין מה הוא העולם שזה כמכי! שהצדיק

 אבל העליון לעולם ומתקשר מבין הוא בן הוא
מד ע״ז הטעם להבין שרוצה יאמר אס הרשע  א

 שהוא הדיביר שתתקיים לך די חיקי לספר לך מה
ה בבחי׳ תהיה חוקי כשתספר לך מה וזהו לבד חק  מ
 הפעם יודע אתה הלא עמו ותירן גנב ראית הס כי

 הניפם מבין ואתה כמיך לריעך ואהבת לקיים שצייך
 לקיים לך ראוי כ! ו־׳ס גונב אתה ואעפ״כ כ! שהוא
ס דבר כל של המעס להשיג תוכל ואז מעם בלא החוק

ה נ  שמהראוי־ נזיקין אצל אבות הסדר מה מפני ה
 הוא קידש כי קדשים סדר אצל לכתוב היה

 ברי א הנה כי אלא ן המוח ג״כ הס ואבות חכמה
 אלו לו כשיהיו ולכך ממש לעצמם מזיקים הס הגוך

 ישג הנה כי לו יזיקו לא מעתה המוחין הס האנוס
 מכמה* איזה לו כשבא א׳ שכליות ג׳ בהמוחין

 וזהי' לו שבא החכמה היא מה עליו יסתכל במחשבתו
 ר־־כמה מזו לו שבאה התענוג על ויסתכל באת מאין

 הסיף׳ על להסתכל יראה החכמה מזו התענוג ג וכשיש
^ אתה ולאן וזהו התענוג מזה לו שיבא דבר י  ה
^ בשנשה הסתכל אומר מהללאל בן עקכיא וזהו רי  דב
 3השכ זה בא למה ב*ת מאין דע פ״ג} (אבות ט׳

 שבא דבר הסוך על שתסתכל הולך אתה ולאן אליך
 התעטג על שתסתכל די וא״ת החכמה של מתעניג לך

 סרוחה מטיפה אמ־ ע׳יז יש שהוא לך שבחה עצמה
ם מעיכה להכרא לך היה מט״ס נבראת למה ת  ס
 שבא הדבר סוך על שתסחכל כדי היה שזה אצח

 ה־בר כוך על תסת^ל אתה עדיין ואס מהתעטג
 חכמוה שארי כמו החכמה זו לך וידמה החכמה שהוא

 הקב״ס מ("ה לכני כו׳ עתיד אתה מי לפני אמר ע״ז
 מלכי נקרא ג״כ והבינה נוח מ נקרא הדיבור כי

שמשפינג מ^כים נקרת יההכמה הדיבור מבין שבהב/ה
צהב/ה
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 רק אלו כל לפגי חומרין אנו א:! לכן ■להבינה

 עבירה לידי בא אתה אין 1וא הרצון שהוא להקב״ה
 מגביה הוא להקב״ה עצמו מגביה כשהאדם הנה
 מאויבי וזהו מתחילה בו מעורב שהיה הרע כל עמו

 שמחמת יותר ונתברר נזדכך האויבים מחמת סחכמני
 גם גב־ה ש כדי יותר ברע נתערב ע״כ גדול ניצוץ שהוא
 כי וזהו גדול השם עובד להיות ויוכל עמו הרע

 מאויבי ע״כ מעולם שהוא שהרע לי היא לעולם
: יותר תחכמני

ה נ ו  יהיה אימתי יע) קל(ישעיה עב על רוכב ה׳ ד
 דומות קלות העבירות כשהכי׳ להויה מרכבה *

כעבות עליו
 רבות מחשבות יש מה מפני איש בלב מחשטת רבות

 תקים שהיא ה׳ שעצת מפני איש בלב
 שנכפפין המלכות דרך כן כי להמלכותקומה שיהא

הרצוניות כל תחתיו
ל כו׳(נדה יום בכל הלכות השונה כ  כתיב כי עג) ו

 שברא אלא בששת כתיב ולא וגו׳ ימים ששת
 וזהו שבאדם מדות הו' הם עצמן הימים ■הקב״ה

 מדה יום בכל וכיצד הליכתו שמשנה הלכות השונה כל
 שחומרים וזהו כולם וכן חסד א' יום דהיינו ומדה
 כמנין רי״ו ר״ת עון יכפר רחום והוא ב׳ ביום
 רחמ.ות יש הגבורה ואחר גבורה שהוא יראה

 ואח״כ עליו מרחם הוא עליו שורה שהגבורה כשרואה
 תבאו כי והיה יב) (שמות עוה״ב. שהוא להתענוג ישיג

 תמיד חושקת האדם שנפש בחמת הנה וגו׳ הארץ אל
 אותה מעכב האדם אך העליון לאור ולכסוך לנטות

 ויראה אהבה הקב״ה שברח במה לך איכפת לא ומעתה
 אז המדות לי כשיהיו ואדרבא תחתונים בנידריגות

 והיה וזהו להשי״ת המדוה אלו שימול הנפש יחמר
 לשון ארץ הקב׳׳ה של להרצון פי׳ הארץ חל תבאו ט

 תאכלו פי' הארץ מלחם ואכלתם ריצוי ולשו! דצק
 וז״ש בארציות שמונח הלחם את התחברות מלשק
 : להקב״ה המרות כל שתגביה לה׳ תרוננה הרימו
 המשכיל א) (רות השופטים שפוט בימי זי״י

 את שוכט שהוא השופטים של שופט נקרא
 בארץ רעב ויהי מפני הרבה שופטים יש ולמה פולס

; הרבה שופטים לו יש ע״כ בארציות שמונח מחמת

ת ב  השכינה קכט) (תהלים מנעורי צררוני ר
 מה מפני אותי צוררים שרבים כ! אומי־ת

ממשיך שאני כלומר נזנוער עלמי עושה שאני מנעורי

 0S ניצוצות להעלות כדי שכלו כפי לכ״א להם א״ע
 מאונ^ לי לעשות יכולים אינם ואעפ״כ לי יכלו לא

 רעות מחשבות שחושבים אן* חורשים חרשו ט״ג
 לעצמן רק עושים הם בזה למעניתם האריכו

 טבים גופם את שעושים כלומר לתלמיהם שמעריכין
 שיקצץ רשעים עבות קיצץ צדיק ה׳ יהיה ההון* אבל בזה
 למה וא״ת להקב׳׳ה יוחזר והחיות שלהם העביות את
 שסון} כיון להעלותם כדי להם א״ע ממשיך אני

 יבש שלך שקדמת (שם) אמר ע״ז כן יהיה הדבר
 שלהם החיות כלומר יבשו מהגון* השליפה שקודם
: להעלותם עליהם להמשיך הוצרכתי ע״כ יבש

א ת י  לחכמים וועד בית ביתך יהי פ״אל (אבות א
 שהוא הגופני בית בתים ב׳ יש הנה כי

 וזהו והדיבור האותיות שהוא להחכמה ובית ׳הגון*
 מתפשט החכמה כי לחכמים וועד בית ביתך יהי

 מהחכמה עצם יש שבכולם המדות והם לשיעורין
 בועז נק׳ הצדיק הנה רבים לשון שהוא לחכמים וזה

 להקב״ה ומחבר הדברים כל כונס שהצדיק כניסה לשון
 להקב״ה הישראל ומחבר כונס שהצדיק כנס״י וזהו
 לשו! מטפחת המטפחת נא הבא ג) (רות בועז וז״ש

 איך מדות בשש שמדד פי׳ שעורין שש וימד מדידה
 ע״י וזהו שיעור לשון הוא ושעורין בהקב״ה לחבר

 ע״כ להקול בית שהוא בדיבור שנכללין מדות ו׳
 השבת ביום להקב״ה הדיבור להגביה אדם כל יראה
. קולות ' בשבת שאומרים וזהו רצו! עת שהוא

ת א ל  התמורה ועל הגאולה על בישראל לפנים ו
 ונתן נעלו איש שלן* דבר כל לקיים

ד) (רות . בישראל התעודה וזאת לרעהו
 וזהו להקב״ה המלכות שיפנה זכו׳ לכנים וזאת

 וע״י כל נקרא הצדיק והנה ראש לי בישראל
 לו יש שהצדיק מחמת להדיבור עלייה יש הצדיק

 ועל הגאולה על וזהו להקב״ה שחוץ ג״כ אחר רצו!
 אחר רצון תמורה להצדיק שיש מחמת התמורה

 הדיבור פי׳ דבר הצדיק שהוא הכל לקיים יכול ע״כ
 להקב״ה לרעהו ונתן הלבוש שישלון! כנ״ל שלך

 התענוג שמצייר מצייר נק׳ המחבר הוא התענוג והנה
 מחמת בישראל התעודה וזאת וזהו אח״כ לו שיבוא

 עצמו לחבר יכול בישראל התעודה ההתגלות
 היה אס כי גדול יותר תענוג לו שיהא להקב״ה
ימים קלט) (תהלים וזהו תענוג היה לא פצי־ייוס

יוצרו
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״ן ימים גי כנייר *וצרו  ר־מ־ס טקבין יימיס דכו
 והימים צהקכ״ה מחוברין נו1שי ע״י היא דכורין
 חחד ולו תענוג יש וכשגיהס להגון! מחוברין שחנו ניקבין

 הימים שברא מה •ל ההדות חנלו הם ששניהם בהם
ד אל ריעך יקרו מה להגון! קבין ר  הרינמר שיהח כ

° להקב״ה ויקר ישוב ה״1
* ף ך  נדר לשו; !הור מחייב שהלב מה נקרא ^

 מזה תענוג לו שיש מחמת התענוג שהות
בד  הות נ־ל וג"- המקום בזה רירה עישה הות הז

בעייה
ל ו ד  קדשו הי אצהינו בעיר מאוד ומיולג ה׳ ^

 בעיר ניהילל ה׳ יהיה חימתי מח) (שם
 א״ע שהמשיך תערותא בא ח״ע כשייתעורריס -,״רינו‘

 להחנמה קישו להי ח"ע ונתחבר צנו
כה) ?ויקרא וגו' חחוזתם י ע בתי הלויס “

ע המשיך שהקב״ה ייה  שאנ ימה אלינו א'
 גימ' ליים יע״ש לוי נקרש להקב״ה ענמינו רתחברים

 התעוררות הלוים וערי וז״ש נמצום שהוא חלהים
 בו לכו שיש כי' אחוזתם ערי בתי תליני שנתחבר

 יהיה חצלינו מעולם שהוא מה עוצם גאונה חחיזה
:לשרשו שמתחברים ללווים עולם גאוצת

ן ע  מבנו תעכיג לו יש שהאב ה נ תענוגים ב׳ '
ת זה העצם מתמת  שיש הב' והתענוג בינה נקי

א וזה הבן מעבודת הענוג <י  והתענוג הבונה נקי
 שמגיע עד רעדות ע״י לנו להשיג הונרך ש' ה

א וע״כ לעקביים קי  אמת התן ז) (מיכה וזהו יעקב נ
 מי וזהו פנמי להאמת ישיג העקביים ע״י עקב י

 כלומר מי הקב״ה שיאה מחמת פי׳ מים כשעלו מדד
 יזהו במדיה רדד ע״כ לקבל יכיצים שלח המקבלים

ה  שהעקבייס מחמת הכבוי בכסא חקיקה יעקב ניי
א כיסוי בהכבוד היה ע״כ לכציו מציורים הו(ויקי  וי

 איתי להשיג תוכלי שלא לכס ברכחי את וצייתי כה)
 ע״י כלומר הברכיים רדת י ע׳ אלא אלי '־התחבי
 לג) (תהלים וזהו ברכיים הנקרא תחתונה מדריגה

 להצמצם הוצרך ההתפארות מחמת ויהי אמר הוא כי
 יותר נדיקיס רעשה גדולים ה) (כתובור וזהו ת״ע

 וגד ארן יסדה ידי אך כתיב וארץ שמיס .ימעשה
 אצל שייך יאיך בחכמה ה׳ ג) (משלי כתיב הנה *י

 להשפיע שרצה מחמת כלומר ארן יסד חכמה הקב״ה
 שהוא ייוד ע״י ידי וזהו לחכמה צריך ע״ל לנו

ד להחכמה שצריך פי' ארן יסד החכמה  לייהד כ
5;?1 מדידה לשין סיפחה שמיס שיפתה וימיני צרן

 שהצדיקים וזה עלינו להשפיע איך שמודי שמים נקרח
 הדברים לקשר נייכין הס בי מעשיהם גדילים

 והנה החכמה להשיג צריכין ג׳'כ להקב״ה הגשמיים
 יכולים ואח״כ המרות ע״י בהקב״ה לחבר צייכין את

 כצס היא יובל כה) (ויקיא וזהו התענוג להשיג
 זהו להיובל יבא ההשתנות שינוי ע״ שנה החמשיס
 אל לבוא תוכל לכס תהיה קודש כי וזהו להתטנוג
 תוכלו בארן דרור יקראתס קוי־ש שנק׳ החכמי
 כוכנו בצדיקים כתיב ע״כ באיניוה התענוג לקרות

.חכמות הב' יודין ב׳ ידיך
ה ת י  (תהלים .וינוס ראה הים לקדשו יהידה ה

 צדיק בי כ!ישל מי רז״ל אמ״ו כי רדד)
 יכול הצדיק כי מבעלה והצדיק גזירה גוזרי הקב״ה
 יכולין זה ומחמת העולם לזה ולהשפיע רצו! לעשות
 היא היוד והנה ממשלותיו יבי־חנ ויהו הגזירה לבעל

 בשתימא בא החכמה שהיא שהיי״ד היס וזהו החכמה
 ורן שגס פי' וינס ראה ואעפ״כ סתומה מס שהוא

 :כביכול בהקב״ה מושלים הם וע״כ להק:״ה
ם קצ״ח גימטריא עליון אל בסכרים  ע

 הקב״ה א״ע השפיל מ"מ הנה כי וזהו הכולל
 עליון אל מישראל!זהו תענוג שיקבל כדי העולם גזה

א קצ״ח גימטריא שחמר ו.הו השכיל למה וקשה  סזו
: תעניג לקבל כדי שהוא צחוק אותיות

ה נ  הוא משמע שהש׳ בכתבים איתא שמע ה
 לשון הוא מצפ״ן כי מצכ״ן של גימטריא

 הוי״ה ב״ש בא״ת הוא ומצפ״ן צכצוך מלשון דיבור
 כי' שי״ן היא מתחילה וזהו בוש לשון הוא בש ואת

 כי׳ ש3 באת כשהוא הדיבור שהוא מצכ״ן שגימ׳
 שדי וזהו הויה הוא צז שד״י שהוא בצמנום כשהוא
 עד מלמעלה יורד השם שאין וזה שם עולה והויה

: בצמצום שהוא
ה נ  ts< כל הפלת שומע אתה כי בכתבים איהא ה

 שיש אדס בני כמה יש כי אשת׳׳ך ר״ת
 כל שיהא צריך אך השתנות בקשות כמה בהס

 תכלות שומע אתה כי וזהו השכינה בשכיל בקשתהק
 וזהי המל׳ שהוא הדיבור שהית כה כל בשביל שהוא

 ׳ וגימטר הצמ״ץ גימטריא ב״ש בא״ת אהיה הנה :מל' שהוא השכינה שהוא אשתך שר״ת
 מה מפני הנה כי וזהו כהר הוא תצמ״ן של

 לקבל כדי הוא העולם לזה ח״ע הקב״ה הש־פיל
 כשאנו אלא תענוג לקבל להקב״ה וא״א תענוג

תענוג לקבל שעתיר כי' אהיה וזהו א״ע הצמצמין
יזה
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 שהוא 1חה וממצוכ בוש כשאתה ב״ש בוא״ס חה

 הוא זה כי כתר שעולה וזהו צמצום שתא קצמ״ן
 ט מצמץ שהוא תצמ״ן השם והנה להרג״ה רצו,
 אה שראה מפני העילס זה "ה3הק ברא מ"מ הנה

 סוןן והגה נו מג תענוג ושיקבל הצדיק של העובדות
 היה הקב״ה שאצל נמצא תחלה במחשבה מעשה
 וזהו לבסין! הצדיק העולם בזה אבל מתחלה הצדיק
 מעילא וזהי הצדיק שהיא תנ"מ הקב״ה שאצל קצמן

 : כנ״ל צמצום הוא לא לע ימהר,א לתתא
 הנה כי גמוכס״ז כוז״ו באחיר אנהים הויה הנה

 הוא אך הויה עצם יש שלנו איהות בחלק
 היה לא בעצמיותו היה אלו כי א״ע להכהלק צריך
 כשאדם ד״מ אחרת למדרגה א״ע גהתנשמ יסל

 להםתלק צריך אז' אחר ענין לפניו ובא בענין מרוד
 זה להבין שיוכל כדי מעצמיותו וזהו ההיא «הענין

 באחור והויה באחור ההיה ם כעמ כמה וז״ש הענין
 הוא בחמור הקב״ה מ״מ והנה הכיעם מזה -מוא
 המלכות כת ניכר שיהא כדי וגם הענוג לקבל כדי
 הלבוש כ״ו שעולה שהייה פי׳ טזו הוא שמתחלה וזהו

 וזהו הזיי״, שהיא החלכית מדת לקבל כדי באחור
 מדת שהיא הז׳ מכסה הלז כבאותיות פי׳ גמוכס״ז
 רבנות פי׳ בעליה רקברת ת שהרבנ וזהו המלכות

 צריך וזהו גידול לשין ורבנות המלכות מדת הוא
: עצמו לככות הבעל

ה נ  קישומי נקרא בהורה דבר מחדש שאדם מה ח
 שנסתר מה שהתגלה התורה חת שחקשע כלה

 כלה קישיעי ג"כ הס הריחי! הס והאהבה נהיראה
 פי׳ חוזר אור לו שנהן נפשי כלתה לשו! הוא כלה

 מכת וכשמוצא ברצונו שהיה מה במעשה שנעשה
 קד) וזהו(תהליס תענוג לו יש המעשה אל המחשבה

 בכולם כבודו גילה מה מחמת לעילם ה׳ כבוד «הי
 תענוג שיקבל פי׳ במעשיו הקב״ה שישמח ע״י הוא

 א״ע שהמשיך מה פי׳ גיכא ת״ת וזה ־מעשה הוא אז
 הוא שזה התפחרות לקבל שרצה מחמת הניף אל

 איז והנה הבורא רמן יעשה שנין! להקב״ה התפארות
 (בראשית יז״ש ואהבה יראה לו שיהא עד אדס נקרא

 פי' בדבר וזהו האדם את אלהיס ה׳ וייצר )3
 יכול השפעה אפי׳ שמים אז להויה הדיבור כשתתבר

 השנחיה מיני ב׳ יש והנה נעשה וזהו לעשיה ^:וא
 וזהו הבן שכל כפי הבן על הקב״ה שמשגיח מה א׳

 כפי הבן על שמשגיח השגחה ויש הבן שיתגדל כדי
נקרא הפול בימי כי בשבת וזהו ממש אב של שכל

 שמונחי® האהבות מבררין שאנו ניה העולמות בירורין
 דביק© היא האהבה אז בשבת אבל העולם בזה

 מן אותנו שתחליז פי׳ והחליצנו רצה וז״ש בהקב״ה
 שאלל לאהבה להשג יכול האדם כל לא כי כעולמוח

 שמש.'מ מה והנה .פ״ז מתפללין אנו ע״כ הקב״ה
 ט בן נקרא ב׳ והשגחה אב נקרא בעצמיותו עלינו
 נקרא הב' והשגחה ראשונה השגחה מחמת באה זאת
 וזהו שנגדל רק שהוא ענננו מעכב שאינו גר

 הדעפ בישוב שעולה מה יעקב וישב לז) (בראשית
אין שהוא לעקביים וירד יעקב הקב״ה של  מגורי ב

 שאצל וח עצמ החהבה ג שיש להאב א״ע שיקבן אביו
 נקרא '3ה והשגחה ראשונה השגחה שהיא הקב״ה
 וזהו בהעצס דבוק להיות ד תמ שחשקתה נוקבא
 מוע© לזמן רק שוכן שאינו פי' בתחתונים שכינז

 להככינס קימה יש אימתי היא והקם א^ (רות וזהו
 והקם בא״ס לדבק כשחושקת עמה ״יה כלו ושתי
 וזהו לזריעה שעומד מה נקרא שדה כי מואב משדי

 מואב בשדי וזהי ע״י שנהנדל עומד כניה שהשגחה
 כי להקימה יש אז; הא׳ השגחה שהוא לאב שנשיג
 הקב״ם שחיבר מה פי׳ פקד כי הבינה היא במע

 ללמם שיוכלו פי' לחם להס לתת כדי הוא אצליט
: העצם ולהשיג

 השנחש על כרואה מחמת ראיה אותיות יראה ח3ה
 וזהו ממגיאותו בשל ממילא אז הקב״ה של

 יראה בי שיש אדם כל ו) (ברכות וזהו שמיס יראת
 הנהגותיו אכי' פי׳ נשמעים דבריו ראיה מלכו, שמיס

 א!פ’ממצ בשל הוא כי להקב״ה ונקבצין נשמעין
גי • הבורא נ

 יישול יפנה שמיס ת מלכ עול עליו לקבל הרוצה
פי׳ יפנה שו) (ברטת ק״ש ויקי־א ידיו

 ייראה שאהבה פי׳ ידיו וישיל מהמחשבות עצמו יפנה
 נקרא וגם בהקב״ה לתפיס יכול שבהם ידים נקרא
ל ות נגד הם והאהבה היראה בגשמיות והנה כחת  א:
 הוא הקב״ה כ״ ממש אחדות הס הקב״ה אצל

 נופל ממילא ממט יראה לו שים מי כי המייחדס
 אשה אחר לחזור איש של דרט כי האהבה כליי

 אי® נקרא ואהבה ה׳ יראת אשה נקרא והיראה
 להקב״® שיגביה ידיו ויטול וזהו חסדו זכר כמ״ש
 שהוא אתד ה׳ אלהיט ה׳ בה שכתיב ק״ש ויקרא

 לעול® ח) וזשז״ל(ברכות והאהבה היראה את יחד המ
 דכתיב פי׳ ויתפלל פתחים ב׳ שיעור אדם יכנס

ע לא) (משלי לשער צריך שמתחלה בעצה בשערים טז
אהבה
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 כמבז״ל פהחים ב׳ שנקרא הבוי־א וירחה אהבה

 ואח״כ אחרינא בהרעא עייל דא בסרעא דעייל «א;
 אח הקב״ה ראה הנה צהקב״ה עצמו יחכר יתפלל
 ראה אז כח) (א־וב וזהו הבריאה קודם האדם

 ויספרה המעשה ראה פי׳ חקרה וגס הכינה דספרה
 העולמות כל מגביהין ואנו וכו׳ העולם לזה שהאיר
 צדיקים כולם ועמך ס) (ישעיה כמיב כ• לשרשם
 מנביה ממילא היסוד עולסוככמגביה יסוד שצדיק

 בהמה כל אחר הראשון אדס נברא וע"כ הבני! כל
 אך למפה שהוא עלייה להס יהא ידו שעל כדי ׳חיה

 חכמה מחמת הוא מהם למכיה הוא עני; היזה מחמת
 ראיה אותיות שהיא יראה מחמה וזהו מה כח שהוא

 בעיניו הוא זה מחמת הבורא גדלות על שמסתכל
 חכמה לה שאין הבהמה משא״כ וחיה מבהמה פחות
 כל להגביה יכול והיה מה ונחנו משה אמר וע״כ

 אחר רצון אצלינו הקב״ה שברא ידיע והנה העולמות
 משמ״כ תגנוג לו יש ועי״ז תחתיו רצונינו ן! שנה כדי
 מתבכילין כשחנו והנה אחד רצון לנו היה לא אס

 כז) וזהו(ויקי־א בהנכתר מחוברין א« הרי ממציאות
 שהוא להוא מהחבר כשיהיה פי' ותמורהו הוא והיה

 שנקרח אצלנו שיש הרצו; אפי' ותמורתו אז נסתר
ת שהוא תמורה דו  שכל קודש יהיה הקב״ה עס ננ
 הירחה רשיגיס שאנו 1אן והנה לש״ש יהיה דבריו

 החתינה מדרגה ׳:לומר ארן הקב״ה אצל נקרא הרי
 חשד הארצות בתוך הארץ אל הבאו כי והיה וזהו
 בארציות שמונח מחמת פי׳ שמה אתכם מביא אני
 יתביך ז 5כוו היה ה , ואין למה א״ע מחזיק הוא

 הה ראה ה מחמת לה׳ תממה פרימ מלחם *אכלתם
: להקב״ה תגביה! הגשמיות שתאכצו

 הוא כן כי פי׳ פלמי לא למבצע דטרידי איירי
 החיות למבלע כשכירודיס י־מיחין דרך

 שכל לפלוט זמן להם אין כלטי לא מהקב״ה והשכל
 כשהן להיפך וכן והאיברים הגון) הנהגת על ולהשגיח
;מהקב״ה חיות לבלוע יכולין אין הגוה על משגיחי,

י י ת  החכמים יבורך הוא ע׳ן טוב )3כ (משלי פ
 ויש חכמה יש והנה העדה עיני נקרא

 כי בכיסויס נתעלמה שהחכמה פי׳ חכמה העלומות
 להחכמה הי׳ וממילא החכמה טחו כמוס היה בתחלה

 מנכות מדס דהייט הקב״ר של עצמו המדה זה
 לקבל כדי למטה החכניה ירדה וע״כ אנילוך אנא

ע פ טה מדת דהייט מעבדים מ בשחדהמדזת וכן מי

 שצריכים הוא מהראוי אבל אמלוך אנא המדה זה יש
 מחוסרים והס מהקב״ה נאצלו שיס לידע העוצמות

 היה וע״כ אמלוך חנא שיאמרו ולא חיוחו בלא חיות
א ואדם בעולמות שבירה ס  היה באמת ולמה מה כ

 וחו מעל כביכול והעתר, שכחה קצת שיהא כדי זה
 ואני בעשיה אכילו העובדא שיהא שרצה מח״נת

 טין טיב וזהו והמלכוס החכמה לכקב״ה הכל מחברין
 שהוא לבד הטוב על ריסהכל כשעין יבורך הוא

 מי וזהו השפעה להמשיך יכול יבורך אז הקב״ה
 העשיה בעולם יהיה מי שראה פי׳ מיס בשז^ו מדד
 מודדים אנו וגס אלינו שגא האהבה מדד ע״כ

 שאין במדידה גשמיים לדברים לנו שיש אהבחיגי
 גשמיים לדברים אהבתינו כל מניחים

נק׳ שע״כ כי׳ שביעה לשו, שהוא שבוע יש
ס ז׳ לית כי שבוע מ  שהשבח שבת בלא י

 ע סכב שהוא התענוג ע״י ימים הו׳ מאחדם הוא
ס מהחלה מונין אנו והנה כולם את  ואח״כ המי

 לממני ומצוה יומי לממני מצור וזבז״ל השבועות
 עמודא היא התורה כי להיפך כתיב ובתורה שביעי

 אצצינו ולכן להני״ת ישראל בין ר שמח, דאמצנייחא
 מונין וכשאנו תחלה הס הימים הזמן סחת שאנו

 ויום יוס לכל חשיבות להס שנוהגים כ^ימר הימים
 להיכך הקב״ה אצל אבל התענוג עציהם ניפל את״כ
 {1ה,נ זת ה אינו הוא כי ההענ!ג שהוא שבועות החלה

:מישראל לו שיהיה ההעניג וראה
 חבובה נר,רא וגס מתכפיין דינין מינה בינה
 התענוג שדה בחי׳ ל׳ שיש שדה נקרא וגס

 והתענוג החשובה שהוא הקב״ה של וההענוג ׳]לנו
 התעגוג ר^נא^שר,יצרr מחצדי נקרא הקב״ה של

 איתכפיץ דינין כל השובה כשעושה וע״כ הנסח
הו(ריח במצאוה שנבמצין  אבר םדה3 מ־נץ כ) וז
 התענוגים כל מקנר שהוא השדה בזה שתהיה יקצורון

 שהה תה פי׳ נגעך לבלתי הנערים יחי צ הלא
 נגעך ל^צתי שכחה שיהא רר! בעולמות השפע נעריה

 יה׳ ממציאות' נבטלין היה ח״ו שכחה היה לא כ״א
 מטי זלא מטי וזהי בך יגע שלא גגעך לבלתי וזהו

 מאשר ושתית הכלים אל והלכת צמית אס .היה
 והלכה להתכעה לחית אס פי׳ (שס) הנערים ישאבו!

 והיראה האיבה שיפמלאו מה פי׳ ישאבו מאשר גט׳
ע  : שכע מהם הקבל אתה גס פ

j H“ ה הי ^ן  נקרא הקב״ה אצל הירידה קודם מ
א ומה אב וז® בניס נקרא בהורדה כ:

בראשים
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 בהורדה שבא מה כי׳ יוסף כורס ב; מט) (ברחשיה
 מעצמיותו שנפרר כירורין לשון וכורת בן בחי׳ שיהיה
 להקב״ה תענוג הוספת שיהא כדי יוסף הוא יתברך

• להקכ״ה הדברים כל שיגביה
ה1 נ  מדת הנה א) (ש״א לבה על מדברת היא ה

 מגרמיה ליה דלית ניקוד בלא היא מלכות
 כשמקבלת וחח״כ מהעבדים שמקבלת מה רק כנוס

 זה כי׳ דיליה בצבא הוא אוה צבאות הניקוד אז
 חן פי' וחנה וזהו יקב״ה של רצוני שנעשה האות

 מדברת העולם בזה לחכור הקב״ה שרנה מה ה׳
:הלב דרך על התנהגותה שיבא ל,ה על

 שס הקב״ה של גדולתו מוצת שאתה ניקים
 מה פי׳ לא) (מגילה ענוותניתו מולא אתה

 גדולר• זהו מלך שנקיח גדול להיות הקכ״ה בייצה
 מקטניס כשאנו להיפך ואנו ענוותנותו מונא אתה בם

 נופל אז ראיה שהוא היראה ע״י לכניו ענמינו
 בה קמא) ב (ב וזהו עלינו יקב׳׳ה של רגדלות

 יראה כשיש היראה היא בת לבנים יכה סי׳ לה הי•
 המנכה שהיא המדוה עלו יכלו כי׳ לבנים יכה

^UTT כשעושה חכילו פי' יג) בדעת(משלי יעשה 
 שמחבר פי׳ בדעת עושה גשמיית מעשה

 אפי׳ אולת יכרוש אויל אבל להקב״ה לשרשה אותה
 באולהו עושה היח העולס מעניני א׳׳ע כשפורש

 אם היום צח) (סנהדרין אז״ל משיח יבא היום וזהי
 הדעת שהוא יום למשוך שתראו כי׳ תשמעו בקולו

 הדעת לכם שתאספו אסינה לשק הוא תשמעו אליכם
 ולילה הברית שהוא הדעת שהוא דכר רוא יוס כי

ה  ואומרים בלילה סבירה סוכרים שאט וזה נוקבת יו
הדכר שהוא הדעת להמשיך רולים שאנו כו׳ היום

Vj׳'י,־ל"יר

תי? י *ו  מחמת כי׳ טז) (תהליס תמיד לנגדי ה׳ *
 זה מחמת תמיד לנגדי שה׳ עושה שאני

 בני מחמת השתנות בי שאי! תמיד שוה א׳י כויהי
 וז״ש ה' בשביל מגמותי וכל תמיד לנגדי ה׳ כי אדם

הה לשכינה מרכבה היה דוד כי דהע״ה  נכללין ו
 אהבה הוא שימין פשוט וזהו הקב׳׳ה מדות בו

 נמצא לנגדי לה׳ שויתי וז״ש יראה הוא והשמאל
 בל מימיני כדי וזהו שלו ימין נגד הקב״ה של ומאל
 שלי מאהבה ח״ו אמיט שלא שיראתי מחמה אעוט
 אותיות והנה השמאל שהוא היראה לעצמי לקחתי ט׳יג
1ש'״ וזהו הקב״ה עס עצם צ״ל האדם כי שהר

 {*•* קו״ף רק מהקב״ה שינוי שהוא בעיניו כשדומה
 דרגץ ריש שהוא להקב״ה עצמו לדמות שרוצה

שקר זהו בוודאי
ה נ ואמר שמאי לפני שכא בא׳ לא) אישא(שבת ה

פי׳ א׳ רגל על התורה כל שאלמוד רצוני
 צורך היא וירידה ושוב רצוא החיות כי א׳ מצב על

 וזהו כלל ירידה לו יהא שלא רצה הוא אך פלייה
 כ) (שמות ה׳ עשה ימים ששת כי הבנין באמת דחפו

 עצמן הימים שברא אלא ימים בששת כתיב ולא
 ש:רא מאחר הבנין זה לשנות יא״א המדות שהם

 לריעך ואהבת ע״ז תירון לו השיב והלל כן הקב׳׳ה
ושוב רציא החיות שיהא ברא ע״כ כמיך

 הממעיט ואחד המרבה אחד קי) (מנחות
 אדם של הלב היא השכינה כי וכוי ובלבד

 אחד נקרא להקב״הוהקב״ה אותני שמאח־ אחד נק־^'
 לע״ל ההוא ביום והיה וזהו העולמות כל שנזתחד

 המלכות שהוא ושמו אחד ה׳ יהיה האור כשיתגלה
 המרבה א׳ וזהו באחדות אחד יהיה שלנו הלב שהוא
 מרובה שנקרא הקב״ה הלא המרבה ט הממע ואחד

 הקט! יעקב כמ״ש מועטין נקרח שאנו והממעיט
 הלב לדבק שיראה פי׳ לבו שיכוין ובלבד הקטן דוד
 ח) (יחזקאל וזהו לשמים לבו שיכוין וזהו להקב״ה שלו

 לפנות לו אפשר האדם כי פי׳ כניו יכסה בשתים
 הפנים מכסה וביראה באהבה בשתים אך לגופניות

 הרגיליות רגליו יכהה ובשתים אחר לצד יפנה שלא
 היסוד הוא שהקב״ה ויסוד הרגל ישאר אך אדם של
 יעוכף ובשתים מלך שיהא כדי העולם את ברא הוא כי

: להקב״ה א״ע יקבץ וההוד הנצח ע״י פי׳

י׳ להון וקרינן תיקונין עשר דעבדח הוא
 תיקון הקב״ה אצל שייך איך דהנה ספירי!

 הבורא רצון הנה כי אך מחוסר היה שח״ו שמשמע
 נתלבש זה ומחמת מחוסרין כשאנו נשלם במה

 היינו זה בלא כי ^דלותו נראה שלא כדי בכיסוין
 עשר וזהו אצל/ו הוא התיקו; הרי ממציאתו בטלין

 ממדרגה הולכין שכשאנו אור לשון שהוא ספירין
 ז״ל אמרו והנה יותר לנו מאיר תמיד אז למדרגה
 הדיבור הוא כליות כי יועצות כליות סא) (ברכות

 וזהו סוף לשון וכליות מהמחשבה מדרגה סוף שהוא
 אדם כל כי מכליותיהם ורחוק בכיהם אהה קרוב
 אחה אמר ולכן שיעורו כפום הבורא גדלות רואה
ורחוק בפיהם קרוב שהמתה וז״ש לנכח שהות

מכליותיהם



נחוחמד חיים
 והבינה הסכמה נקרא הכל־וה והנה ־מכליוהיהם

 והדבור והקול ה׳ היו״ד שהוא והיראה שהוא׳הקהבה
 בין מכרידיס כשאנו אך הויה שם ו!הו ו״ה הס

 נקרא המחשבה והנה ח״ו פירוד נקרא והשכל הקול
 שבתות ז׳ כי חשבון לשון מחשבה וגס מה מחשב

 שיסתלק מות תס לשון הוא ותמימות תהיינה תמימות
 מחשבה ג״כ וזהו הויה להיו־ יוכל תהיינה וחז המות
 מחבר הוא א־־ למה אצלו הדבריס שכל מה חשב

 אותה : ב ונ דבר כל שחושב חשבון ו!הו להקב״ה
 רדובק הוא3 החכמה ע״י במצה וזהו להקב״ה
 במחשבה כי ה־ניס אם שהיא מחשבה יכון בהחכמה

 ז לש! שהוא ה^,בולות יש והנה המדות כל נכללין
 אותיות לוחס שהוא מלחמה ייש וקשר חבילות

 בהקב״ה קשר לו כשיש פי׳ בריא לשון שהוא חולם
 האהבות כל להגביה להחגבר תוכל ע*״ז אמונה ע״י

 למעלה עולה שהוא חולם נקרא וזה התחתינות
 נקודה נקרא הוא חיצינית באהבת כשהוא כי מהאות

 לו כדש אבל אותו מנהיגות שהמדות האות החת
 וזהו המדות המנהיג הוא בהקב״ה התקשיות

 תהיה ההתקשרות פס מלחמה תעשה ובתחבולות
 הם ורשפיה ב־דס הלב צדיקיה שאיתא וזהו לוחם

הלב ביד  סכמה והוא ע־ניס ב׳ יש כי הסתכלות ג׳ יש הנה
 עין נ והחכמה הסאה וחכמה עילאה

 שהוא'הסונים אמצעי קו ויש העדה מגיני כמו
 אדס שבפרצוף כמו הדעת שהוא ניס ע ב׳ שמחב־־
 ניס ע לב׳ מחבר הוא המשכה נקרא ״הוא החוע^

 שהיה מדעתו א׳ יוס הוסיך משה פח) (שבת וזהו
 כשאנו 'y וברכה מזלא נקרא וידעת הדעת בסוד

 מקב״ה ך להמש יכולין אנו להקב״ה ענמינו ממשיכיו
 אף ויראה אהבה יש בהדעת והנה ומזוג חיי בני

 אזי אין שהא הנזדות להקב״ה מחכריס כשאני
 באין המדות כל ונכללו ממציאותו נבשלין המדוד
 חוסכות עס חוזרין למקומם המדות כשבאין יאח״כ

 שאנו במה כי׳ ראש לי אותיות ישראל וזהו אור
 להקב״ה כהר נותנין אנו להקב״ה תענוג ״קיגין
 מראשי קלני שו) (חגיגה כתיב בלח״ה כי ראש שהוא

- לי שהוא וישראל וזהו כביכול  הקב״ה שהוא מ
 כדי להשי״ה המדוס את שמחבר יוסף את אהב

 כל נקרא כדעת והנה בהמדות ושפע אור שיתוסף
 שמשלים וגם להקב״ה תמיד אותך שזוכר כורך
שהוא הדעת זכורן כל וזהו מחוסר שאתה מה אותך

 הקליס לזכור אותך עושה כל ש^קרא ההסקשרות
 העולם לזה הקב״ה להמשיך תוכל ה׳ האדון כני את

 פי■ וגו' ה' עיני אלה שבעה ב) (זכריה כתיב יהנה
 שיהיה הסר״כלות לשוס שא״א עין נקרא מדות הז׳

 f נגד שהס שבעים גימ׳ עין ע״כ מדה איזה בלא
 המדוהלרקב״ה מחברים וכשאנו וכ״אכלולמי׳ מדות
 מתקיים אינו העולם אך ממציאותו נבעליס אין שהוא

 להמדות צריכים ע"כ המדות פ״י אלא ומתנהג
 ה(א,ר בתוספות שבאים אך העולם אל להמשך לחזור
 ומגושם כיסוי זהו אעפ״כ כי עכעכיס נקרא מהם
 .להקב״ה מחוברים כשהיו שהה מציאותם נגד מאד
 נגד שלט שימן מכת אצלינו נקרא דקכ״ה והנה

 ואז להקב״ה שהוא יביכיו לנכח ך עינ וזהו שמאלו
 כנגדיות שהוא דבר אותו אף נגדך יישירו ועפעפיך

 דהייט זאת ג כש ממנה מחוסר שאתה ממה פי׳ עמך
: בהמרות בהירות תוספות

ה ג  ו) כ״ש(גיעין הצדיקים עם משתעשע יהב״ה ה
 (ישעיה וכתיב אומר הוא כך בני חביתר

 מי צדיק בי מושל מי ואיתא ה׳ לימודי בניך וכל נא)
 החלה בונה הוא בו דר שיהא דירה לו לעשות שב שח

 האילן והנה בו ודר רצונו משלים וחח״כ חדרים
 בא והשרף מהשרף בא הוא מנינו שנהגדל הפרי הרי

ם דרך ועברה מהשורש נלקחה והפי־י מהשישיות ד  ענ
 שיש אפשר היה ואם הפרי לגמר שיצאה פד ועלק

 כך מהשורש נלקחה זס גס ע״כ רצוניות להכרי
 ונשתלשלו ועברו בהרצון החלה והיה הפי־י הס ישראל

 בשביל אלא אינם העולמות כל כי העולמות כל דרך
 העולמות בכל יש לישראל שיש הרצון הרי ישראל

 העולמות כל דרך ועוברים א״ע מחכרין וכשישראל
 מהקב״ה ג״כ השכע חוזר ואח״כ הבורא רצו! ועושים

 אחר ־יצו! כאן אין אז ליש־־אל רעולמות כל דרך
 לו שיש הצדיק רצון כגם צדיק בי מושל מי וזהו
 עובר רצונו הרי בהקב׳׳ה א״ע וכשמחבר אחר רצון
 מ״מ והנה הצדיק רצון נפשה הרי העולמות כל לרך
 שה אלא הרצון להפוך שיכולים בזה שוים כולם אין
 כתיב והנה מהקב״ה. להצדיק שיש יראה מחמת בא
 כמ״ש חכמה היא שהיראה עי' אב ישמח חכם בן

 מושל :צדיק חכמה היא ה׳ יראת הן כח) (איוב
 כדי העולם הקב״ה שברא מה כי אלהים ביראת
 לו יש כשהצדיק ופ״כ מלכניו שיראו מלך לרקרא

 הקב״ה בא זה ומחמת הקב״ה רצון נשלם בזה יראה
מבלי© מול עבדים כתיב והנה רצונו ועושה בתעצוג

מ ?



l l f pם ד חיי ס ח ו
ט׳  הםון£ ומהו הםו;ן פמלה ראה הקי״ה הנה ט ז
 העולמות פנימיות נקרא ווה ומעש״ט המצות הם

 העולמות ח־צונ/ ונקרא הסיף היא עצמה זהעובדא
 והנה נו״ה והם עומדים אנו שעליהם הרגלים שהם

 לאדם בא הדברים שכל כו' ויראה אהבה אבות יש
 האב שמחמת נו״ה שהם בנים ויש אהבה מחמת
 לזה עצמו מנצח הוא הדבר זה שאוהב אהבה ■שהוא
 הולדה שהוא ח הניצ ע״י נפעל הדבר הרי ׳הדבר
ח  גם התקשרות בלא להיות א״א וכ״ז האהבה מנ

 אצל אבל כל נקרא שהצדיק הו1ו ויראה האהבה
 הולדה נקרא זה רצונו משלימים שאני מה הקב״ה

 שע״י הצדיק שהוא צמר אותיות רצון ע״כ הצלו
 וכל וזהו רצוט ושלם ש כלליות שהוא ההמשכה נמשך
 בניך וכל תי׳ בוניך אלא בניך א״ת ה׳ לימודי בניך
 תוכל ה׳ לימודי בניך כל שנקי־א ההתקשרות ע״י

 שנקרא ויראה אהבה שהם להויה ה׳ ם הבנ לחבר
 ות״ת ויראה אהבה ע״י הוא וי הה שעיקר מהוים
 לגמור שא״א שוניך אלא בניך א״ת אמר ■וע״כ

 ע״י הבורא רצון כשתשלים בוניך הלא הפעולה
 מהחיל הכנין שעיקר בונים נקרא שהם ויראה אהבה

: מאהבה
בן אצלינו נקרא הפעולה שהם בניך וכל פי׳

 שע׳׳י אב הפעולה נקרא הקב״ה אצל אבל
 הפעולה שהם בניך וכל וז״ש רצונו נשלם הכעוסה

םJ- ל הם  הטוב טבע הוא הקב״ה והנה להקב״ה ד'
 היא הנקודה ע״כ בהתנסות הוא הרצון אך להיטיב

 לו משיגין כשאט אשל בתוכו הטוב שקומץ קמץ
 פתח הנקודה נקרא וע״כ החכמה נפתח אז תענוג
 חיבור לשין ו׳ וגם המשכה שהוא ו׳ הוא פתח ^וע״כ

 רחב הוא הבורא רצון ע״כ לחכמה הרצון שמתבר
 לפי מקודם שישער אא״כ לקבל למקבל וא״א ■מאד

 ההשפעה שמציירת צירי בבינה הנקודה ע״כ ממקבל
 על להסתכל שצריך ברכיים לשון ברכה נקרא ■וזה

 ונמשך אצלו דרגין כוף שהוא קטנותם על המקבלים
 המדות שהוא אדם צורת בדמות מדות ו' ע״י אלינו

 הנהר רחובות נקרא ואצליט כו׳ והיראה האלבה
 שהקב״ה פי׳ ישתה בדרך מנחל קי) (תהלים וזהו

 שנקודת ומה אדם בציור העילם אל א״ע המשיך
 נכלל והכל עשית בחכמה כולם כי נפתה חכמה

 ג״כ והצדיק שית דכליל מפהוזא הוא כי החכמה
 אצל יש והנה המדות בו שיש מפתחא פתח <קיא
והחכמה א׳מ׳ר׳ע נגדיות והם יסודות ד' ■החדס

 הכחוש כל ונבטל האק כת בה שיש מחברם
 שבא© ניחמה מאי! והחכמה וזהו האין אל ונמשכין

 בעול© מציאות להיות יכול תמצא ע״כ האין מכח
 מלא לא וזהו מתפרדים יסודות הד׳ היו שאל״ג
 עי השאם אלא לישראל ברכה מחזיק כלי הקב״ה

ת המדות כל בו שיש מו : הצדיק הוא מלי

ה י נ ה  כג) לרצונכם(ויקרא ה׳ לפני העומר את ו
 קסטה מחמת אלא אינה הבחירה הנה כי י

 שהקב״ה מה הוא מך אם והיה ס) (שם וזהו השכל
 שבעינך מחמה מערכך אלא איט הוא מך כביכול

% הדעת שיקול נקרא והבחירה שלו הערך כך  ש
 הדעת כשמשיג אבל אחד במקום עומד ואין זטריה

 העמל© לו אין תחלה אבל החכמה משיג אז שנר,גדל
 כשמשיג ואח״כ בעולמות שבירה שהיה יז״ש ויסוד

 אין העצמי שהשכל מחמת אך השבירה מתקן הדעת
 כך מדמה ופעם כך אליו מדמה פעם ע״כ אצלו

 מהשי״פ עצם הוא והדעת הדעת כשמשיג ואח״כ
 והיסוד הקיום הוא הקב״ה כי ויסוד קיום לו יש אז
 א׳׳ יום הוסיף משה פח) (שבת וזהו העולם כל של

 0א והבאתם (שם) כתיב והנה הדעת מחמת מדעתו
 מדת יש הנה כי הכהן אל קצירכם ראשית עומר

 שהוא המדה זה ימול לא האדם אך יש שהוא אני
 אותי וידוע וזהו מה ואנחנו אלא לעצמו אמלוך אנא
 כל קיצרין שאנו פי׳ חקלא מחצדי נקראים א,ו והנה
 אז אגזלוך אנא המדה לו כשיש אבל מחשבות שאר
 אל קצירכס ראשית וזהו מהקב״ה ח״ו א״ע קוצר
 והנה בהאין שיתחבר האין ש:וא החכמה שהוא הכהן

 האכי־ שהוא לעצמינו הזה המדה ליקח רשאין אנו
 הבורא בעבודת ג״כ אין יהיה כ״א השי״ת לעבוד כדי
 עפס ראו לב) (דברים וזהו הבורא לעבוד יוכל לא
 היא שנקרא להקב״ה האני שתחבר הוא אני אני כי

 ט עכביר בן חנן בעל וימאך לו) (בראשית ו!הו
 לעצמו האני וכשלוקח מדות הו׳ מכל כלול הצדיק
 ריש הוא ור' המשכה הוא ו׳ עככור עכבור נקרא
 העולם זה אל והשגחתו הקב״ה מלוכת שנתערב דרגין
 להם נדמה הים כעל וזהו מיתה לו יש וימת ע״כ

 להם היה ולא השכל בקטנות עדיין שהיו כבחור
 החכמה שהשיט כזקן סיני הר במעמד אבל הדעת
 פ׳ לפני העומר את והניף וזהו השבירה ונתקן
̂  לפני שהוא להרצון הקשר את שיגביה לרצונו

: השבירה יתוקן •בזה
מישרים
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 שמסחכל מחמה כי׳ ח) (שה״ש אהכיר

א' במקום ועימד הנכל אור על המיר
 גבורות שכס מגצפך יש והנה אהבה ליד־ לכוא ״כול

 כשיע נאמן כפון! נאמן פפועה טן כטפה טן זאיתא
 הארבה אה שמיישריס מישרים נקרא זהגבורוש

 להיראה הקב״ה הוצרך למה כי להקב״ה אדם של
 הרעים לדברים 1אן ההפשעוה לה יש האהבה אלא
 .גבורה יש לק ולכיובים לרעים להיע־ב יכול זהיה
 גבורה ויש לזרים ע שמשם שבגבורה חסד יש והנה

 שאצלו אן} עבירה כעשה למי שמענישים שבחסר
 והגמצנו מבקשים ואנו חסד הוא ובאמה גבורה הוא

. טובים חסדים
א ר ו נ ה  זהו מלך שיהא שיולה מחמה ה״ה הוא ו

ד איהא וע״כ הכארהו ס  מתגלה דאבא י
: בת״ת

ה ג  וינם בידה בגדו ויעזוב לכי) (בראשית כתיב ח
 במדת אלא להתפאר א״א כי החוצה ויצא

 יוקה וכשראה אהבה במדת אלא לאהוב וא״א ת״ת
 כו׳ שחרית שלבשה בגדים כמשז״ל לפניו שמתקשטת

 ת״ת מדת דהיינו אביו של דיוקנו דמוח לו והי־אה
 מהבורא בעולם ת״ת מדת שיש לו שהראה דהייט

 שבא החוצה ויצא וינס בידה בגדו ויעזוב זה ומחמת
:הגשמיות בהתפשטות

ש י א  ב) י^ות בועז היום עמו עשיתי אשי ה
 שנבררו מהניצוצות הימה רות הנה

 הבירור וקודם ההתקשרות ע״י וזהו מהקליפות
 וזהו יום נקרא הבירור ואחר לילה נקרא מהקליפה

 שנתכנסה כניסה לשון בועז היום עמו עשיתי אשר
 ואני לאה נקרא התענוג והנה השכינה כנפי החת
 נתפשט האני פי׳ הלכתי מלאה אני וזהו מל׳ הוא

 חע/וג לקבל שרצה התענוג בשביל מלאה בהעולמות
 אא״כ נקרא האמיתי הטוב אין העולם בזה והנה

 שאין קצר יסודה שכינת וזהו בהקב״ה כשמקושר
 התענוג בה נחצמצס אלא העולם לזה נמשך התענוג

 לקבלת-נוג שרצה מחמת המערכת ששודד שדי נקרא
 שבינה וזהו שמניק שד לשון הוא שדי כי ב׳ וטעם
 להקב״ה עצמינו מגביהין שאנו ע״י והנה אם נקרא
 הקב״ה עשה זה ומחמת תענוג הקב״ה מקבל עי״ז
 דהיינו לתטיוב פונים אנו ואעפ״כ טומאה שערי מ״ט
 בהמ״ט והנה להקב״ה עוה״ז מהטוב פונים שאנו
 שאל״כ קצת טוב ג״כ להיות מוכרח טומאה שערי

מאד טוב וזהו מעוה״ז תעוב אל כלל פונים היו לא

 פי״ יצה״ר זה אלא המותרות הנ הטיב בא האיך פי׳
 לעצמו שמצייר מחמת להקב״ה א״ע שיגביה בשביל
 האמיתי הטוב יודע זה מחמת בהרע שיש הטוב
 שלא פי' נעמי לי הקי־אנה אל וזהו מאד טוב שהוא

 התענוג הוא ינועם הטוב שהוא■ עוה״ז להטוב חקי־או
 שהוא דעובדא מרא לשון פי׳ מרה לו קראן אלא
 מס המר כי וזהו להקב״ה העולם שבזה שררה לשין

 לי שדי עוה״ז טוב שהוא התמורה ברא שהקב״ה
 שהוא הטוב אל א״ע יגביה זה מחמת פי׳ מאד

 הוא העולם לזה נמשך שהשי״ה מה והנה הגיוב
 א״ע שצמצם מה פי׳ בי ענה וה׳ וזהו אצלו ציזצום

 הרע ושדי יותר לקבל שח״א עצנזי מחגזת בי הוח
 להניק שנוכל שד בבתי׳ א״ע שהמשיך מה פי׳ לי

:ריעות מל׳ ריע לי להיות שרצה מחמת הוא ממני

 כדי יראה שהיא החזקה ויד הגדולה יד יש הנה
 התחתונים דברים אחר האדם יומשך שלא

 והנה להקב״ה ן ימ לצד א״ע כנה ש ביראה חזק ויהא
 המשק נקרא וגם צלע נקרא העוצם שבזה התענוג

 ולצלע ידות כו) וז״ש(שמות בתוכינו ששיק משכן ה׳
ק מ  מדריגות ו׳ דרך נמשכת החכמה כי השנית הנ

 ולצלע נמשכת חכמה שהיא היו״ד היא פי׳ ידות וזהו
 משק הה׳ לחבר שתראה פי׳ המשכן דרגין ו׳ דרך
 ההי״ן הב׳ וזהו עילאה להתענוג שנית לה׳ שכנו

 : תאה ה תענוג וא׳ עילאה תענוג א׳ שבהוי״ה
ה נ  מה אלהיט אננר ולרשע נ) (תהלים כתיב ה

 ושמרת יג) (שמות כתיב כי חוקי לספר לך
 יש הנה כי ימימה מימים למועדה הזאת החוקה את

 לעשות א א' ובוודאי טעם בלא שהוא בתורה חוקים
 המצוה אותה ולהאיר מזה תענוג וישיג העובדא זאת
 לקשט פי׳ למועדה הזאת החוקה את ושמרת וזהו

 וזהו אותה לקשט יכול ואיך דאפשר מה בכל אותה
ס  שיש מצות כמה יש בתורה הלא כי ימימה ממי

 בדחילו אותה לעשות יכול ובוודאי והענוג טעס בה
ם ג!ח״כ להאיר יכול ועי״ז טעס בה יש כי ורחימו  ג
 דכר שהוא מימים וזהו החוק שהוא מצוה אותה
 לספר לך מה אלהיס אמר ולרשע וזהו לנוקבא ימימה

 וחירן גנב ראית אם הלא החק להאיר פי׳ חוקי
 ואהבת- שהוא טעם בה יש המצוה בזה כי עמו

 החוק להאיר יכול אתה האיך וח״כ כמוך לריעך
 שהוא להלילה אור שחמשיכין בלילה סוכרין שאנו וזהו

נהקביה ביום שיתקשר האדם יראה וע״כ חשכות
!עי׳ז



l i f eוחסו חיים
 יאיר במה בל׳יז כי בהלילה 5אן להאיר יכול ועי״ז

 שכבר הלילה כל ישיכיס אי! בשבועות וע״כ «ילילה
 כתיב הנה .יום כולו שנעשה עד אור כ״כ המשכנו
 פי׳ זגז׳ נפשם תהומות לן י; שמיס יעלי קז) (תהציס

 מפני ירידה א׳ ופעם עלייה לאדם יש א׳ פעם מ״מ
 בכיל פי׳ תתמוגג ברעה רצונות־הם פי' שנפשם

 מ״מ לא) (שבת וזהו בו ונתמוגג ה־עה במציאות
 הוא וע״כ בלבול נקרא עוה״ז כי בבליים של ראשם

 פי' הגלגלית להקב״ה שלו בהרמת להתקשר צריך
 להם שאין מפני יורד ופעם עולה פעם פי׳ מגילות

 א״ע להנהיג צריך האדם כי פי׳ פקחות חיות
 ח״ו יפול כלא הפגמים כל לתק! צריך מתחלה
 נכי־ד כשהוא ׳כ ואח בה רגיל שהוא עבירה בתאוות

 שחין וזהו בהקב״ה להדבק יכול אזי התאוות מכל
 להדבק רוצה הוא תיכך כי כקחות חיות להם

 בהתאיוה רגיל שהוא מחמת נוכל אח״כ וע״כ בהקב״ה
 לו אמר הקב״ה הלא כי תמיד נגדי וחמאתי וזהו
 תמות לא חמאתך העביר ה' גס הנביא נתן ט״י
 לו שהיה כמו תאוה כ״כ לו הא ש רצה שהוא אלא
 נגדי וחמאתי וזהו להקב״ה לו יהא כך שבע לבת

 שישבר מתחלה לראות צריך אחר אדם אבל המיד
: בהבורא להדבק יוכל ואח״כ ההאות כל אצלו

ה נ  הקב״ה לנו שמגלה מגילה שמה נקי־א ולמה ח
 אלימלך האיש ושס א) וזהו(רות העולם בזה

 יכולים אנו מה ע״י פי׳ האשה ושס המלך הוא שאלי
 האשה ושם וזהו לנו והשי״ת להשי״ת פצמינו לחבר
 משיגים שאנו התענוג ע״י התענוג שהוא נעמי

 שהוא התענוג וע״י אלינו מתחבר הוא עי״ז להקב״ה
 שני ושם להקב״ה עצמינו מחברין אנו חלינו משפיע

 כי וכליו! מחלון העולם את שמנהיג במה פי' בניו
 מל' הוא וכליון מוחל מל׳ רחמנות מדת הוא מחלון
 אלא חל הרחמנות אי! כי גבורה מדת שהוא כליה
 מרחם הקב״ה אז גבורה לו יועיל לא שח״ו במי
 צריכים אנו וע״כ נדח ממנו נדח יהא שלא כדי עליו

ת הכליה שהוא הגבורה דרך לעבור תחלה  ל^ו
 לחול יוכל ואח״כ הרעות המדות כל הרע מאתנו
 התענוג עלינו יחול ואח״כ השי״ת של הרחמנות עלינו

• מלך אלי להיות יכול ואח״כ
ה נ  חש״ק איתא חשק בי כי צא) (תהלים כתיב ח

 נפרא הקב״ה כי קמן שורק חולם אותיות
ע׳׳י שעושה מדוח והג׳ מאתנו למעלה שהוא מלס

 מחזיין בהיראה כי גג״ח שהוא שויק נקרא העובדא
 שקמן קמן מתחלה להיות ^ריך אך החהבה ימין יד

 השורונן, להשיג יוכל <אח״כ עוה״ז התאוות רכל
:הקב״ה בהוא להסולס

ה פ ר פ יש אדם בכל ה׳ עורך! א) (רות ^  בחינ
 להיות א״א זה וגס הקליפות הוא עורך

 רות מהקב״ה המל׳ בחי׳ ה׳ ע״י אלא קיום להם
 שהוא ל־רלכות הזמ! וכשמחבר זת! פי׳ תור אותיות

 שגם כי׳ בה ראה חכמה דבר וזהו תורה הרי ה׳
 והתחבר החכמה ונניל מהקב״ה חכמה יש בהזמן

 העיר מזקני אנשים עשרה בועז ויקח וזהו בהקב״ה
 כל שכונס כניסה לשק בועז הצדק נקרא בועז

 וההתעוררות זק! נקרא והצה״ר להקב״ה השכליות
 והנדיק מהינ״ת התפוררות ייש ה מהקב רוא רסשון
 ענין וזהו להקב״ה היצה״ר התעוררות אפי׳ מחבר

 להקב״ה חברין ונ מהקליכה המוב ליקחין שאנו הספירה
 נתחבר ניוב כי אלינו נתחבר הקב״ה של הפוב ועי״ז
 רעוב מידכם שלקחתי מחמת מוב לקח כי וזהו לעוב
 כוכבי ז׳ יש והנה פוב ג״כ להוא תורתי לכס נתתי
 ולבנה המה מנהיגים ב׳ ייש מנהיגים שהם לכת

 צריכים כוכבים הז׳ והנה כולם המנהיג הוא ה והקב׳
 שאל״כ ולבנה חמה מנהיגים מהב׳ ושכע חיות לקבל
 תמיד צריכים הס הלא לעצמם חיות להם יש מהיכן
 חיות מקבלין מהיכן אלו והב׳ להכעולה שפע להריק

 ות ח ומקבל ממצחיתה נתבפל הלבנה שביום אלא
 ומקבל ממציאותה נתבפלה החמה ובלילה מהקב״ה

 עולם- יסוד הצדיק שהוא ישי־אל הוא הכל ויסוד חיות
 כמה וזהו ערבים והמעריב אור יוצר אומרים שאנו

 למקום שיש המעלות כל עלינו למקום פובות מעלות
 שבאדם מנהיגים הב׳ והנה בשבילינו פי׳ עלינו הוא

 נסהריס הס ויראה אהבה שהם והבינה החכמה
 נסתרים שהי״ה י״ה הוא ב״ש בא״ת מצוה וזהו באדם

 החיים בארץ י״ה אראה לא אמרתי לח) (ישעיה וזהו
 אלא י״ה ח״ו אראה שלא כן לומר שייך וכי פי'

 המוחין להמשיך אוכל שלא פי׳ החיים בארן י״ה ה״פ
 נמצא להתגלות להפעולה שיבוא מלכות למדת בארן

 שהם והבינה מחכמה חיות מק^ין לכת כוכבי שז'
 הצדיק והנה הגדה בעל שכתב מעלות פ״ו וזהו י׳׳ה

 להקב״ה תענוג משיג שהצדיק שע״י שד״י נקרא
 יכולין לא שאנו לנו ומשפיע המערכות משדד הקב״ה

 שראם הצדיק מחמת א״ע צמצם ע״כ הבהירות לקבל
שלשון אותיות שד״י והנה די לעולמו שאמר העובדות

דברים
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 הפולם מחבר חמנפי כהוד! שהצדיק יחד דברים
 מעלות 6נקר אצלינו והנה דברים ג׳ הרי להקב״ה

טן שאנו ד  הקב״ה אצל אך מעלות מ״י וזהו לעלות צ
 עצננו את ולחבר לצנזצס צריך שהיה מה ירידה קרא3

: ה׳ וירד וזהו אלינו
ה ג  שלא פי׳ לעיניהם ואשבי־ם מ) (דברים כתיב ה

 להאות׳ות ובאמת לעיניהם אלא שבירה היה
 שבירה זה אין האותיות ואצל לשי־ש! עליית להם היה

לע׳נים היא השבירה רק
ן י מנים ה  אשר אל תגשו אל ימים לשלשת נ

 התעוררות לאדם בא מה ע״י הנה יב) (שמות
 הוא ועי״ז א״ע מפאר שהוא או התפארות ע״י הוא

 הדבר התפארות מהמת או דבר לאותו א״ע מעירר
 שמתגבר גבורה יש אז מניעה ח״ו יש אס אך גופא

 יד שעם שנזתל ייד ימין יד הוא וזה הזה המניעה מל
 הדעת סוד הוא שמפה וזהו ימין ליד יע מס שמחל

 בזה מסתפל וכשהיה העולם מזה יסוד היה הוא פי
 היה שלו ההתפארות אך מה ונחנו אמר העולם
 נקרא העולם זה והנה הבורא בהת״ת הנצחי בפולס

 העולם זה שהוא אשה אין וזהו מקבל שהוא נשים
 ונורא גדול מלך הוא שהקב״ה אן£ פי׳ ליופי אלא

 הלוחות לנו ונתן העולם לזה עצמו יכפול אעפ״כ
 והיי וזהו אתפאר בך אשר ישראל ויהו שלו יופי וזהו

 ימיי״ הב׳ משלש שהיא וס ה לתיהו ׳ פ ישלישי ליום נטני׳
 כי והיראה האהבה ימים הב׳ שמשלש הת״ת שהוא
 לשרות הש״י שיוכל שתיאו פי׳ ה׳ ירד הג׳ ביום

 בחותו לירד הש׳־י שיוכל פי׳ רעולם נזה ולירד
.יתברך א הב! תפארת אלא תפארת יהא שלח הפאי־ה

ב י צ ר  ב״י למספר עמים גבולות יצב לב) (דברים כ
 והיה ש כמ בעמים א״ע שהגביל מה פי׳

 בשביל הוא הגבורה כח בהם שיש אפי שבע אשור
 נספרים יהיו שישראל ישראל בני למספר כדי ישראל

 יהיו רק בחיצוניות יפלו שלא ידיהם על ומאירים
 רנה כי עמים גבולות יצב ׳ פ או בהקב״ה דבוקים

 בגופניות מחובר כשהוא והעמדה קיום זו אין
 זהו אך יש שהוא כשחושב שבירה נקרא זה ואדרבא
 הרוצה כמשז״ל הגופנים הדברים כשמשבר העמדה

 שלא העצמיות ימות פי׳ עליה עצמו ימיה שיחיה
 מחמת השלינו הוא ויוסך וזהו יש שהוא בעיניו יחשוב
 והנה הארציות לכל ששיבר הארץ לכל תשביר שהוא

וזהו ישראל מחמת והעמדה חיו-ת להס יש האומות

 העמדה להם יש אימתי עמים גבולות יצב
 חיית ג״כ יש אז ומארים ישראל כשנספר
 לאו אי ר״י אננר סט) ז״ל(שבת אמרו הנה להעמיס

 ההתקשי־וה כי בשוקא איכא יוסך כמה יומא האי
 ניתוסך' דבר לאיזה עצמו כשניקשר כי יוסך נקרח
 ניתוקח להשי״ת עצמו וכשמקשר תענוג תמיד אצלו
 לו יש לגוכניות כשמתקשר וק תעניג ת השי׳ אצל
 שוק נקיא התחתונה זו שמדריגז חלא תענוג ג״כ
 כירת נקרא הקב״ה של התעניג אבל ברכים לשון

 בן יוסך כורת בן מט) (בייאפית וזהו תמיד שנתגדל
 מ מהעין למעלה תמיד שיסתכל כי׳ עין עלי כורת

 בעינא לראות שיכול מהמין למטה הוא הגוך תאוות
 מקשר שהוא הקב״ה כשיואה ואז הגשמי התענוג

 רק והשגתו ראייתו לפי שאינו לדבר אכי׳ א״ע
 ריה המוחין לו שולח הקב״ה אז העין מן למעלה
 תהיו כשאתם וגו׳ ממלכת לי ההיו ואתם וזהו החכמה
 ממלכת אז מהעין למע־יה לקשר הדבר זה מהוים
 שנקי־ת המוחין לכם ישפיע מל' במדת אפי׳ כהנים

 יהודית מחמת הוא א׳׳ע להתקשר יכול איך אך כהן
 הי? כשהבן פי׳ איפפשטה הוד עד עילאה אימא כי

 עצמיתו משיג אק שהוא אף להאב ומשבח ומודה חכם
 הוא הוד שניקוד וזהו הודיות לו ג מש אעפ״כ
 שכיעית של מהשם שגי׳ והנקודה קשר אותיות בשורוק

 ימנו שקמן לדבר אף א״ע שמקשר פי' קמץ הוא
 עליו ושורי, הקב״ה של הקשר עליו נפל ועי״ז

 חכמת שלמה וחכמה משה חכמת יש והנה המוחין
 שכיל שבע׳פ הורה וזהו חון חכמת נקרא שלמה
 ימית הש חכמה היא משה וחכמת להפה תכוסה להיות
 קריכין בעיין בכיין תתאין מים יהנה רחובות ונקרא

 פו ו עילאה חכמה אצל להיות שחשקס מלכא לגבי
 קיצה התן ברחובית תמנה בהון חכמת א) (משלי

 כהה ע חכמה שהוא בהרחבות דבוק שתהא שרוצה פי׳
 ו,הו להקב״ה לחבר המדות להגביה צריכים אנו ע״כ
 להקב״ה■ ומחברים המדוה לוקחי! שאנו הסכירה עני!
 לכל המשביר שהוא מחמת השליט הוא ויוסף וזהו
: להקב״ה וחיבר מצרים כל ששיבר מצרים ארן

מ י ד צ  מוציא ען כמו כי׳ ג״ן ת״ג נקרא ה
 ה״-־יק כן הפעולה אל מהשורש הפרי *

 הכעולה שהוא להקב״ה העולם זה ומיציא מחבר
 מדה״ד מהפכי, שצדיקים יוען לשון הוא שען ועוד

ת״ג ונקרח רחב״ה לפני היוען הוא הרי למדה״ר
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ס חסדי יש הך הנאמנים דוד מסדי מ  עצם הס א
 וכן הקביה שאצל אהבה השיג אברהם המרימ

בתור שנקרא ימקב וכן היראה שצם השיג יצחק

ת מ א ד על ני שלימה ממתו שהי׳ נ שאנו מה י
 וכשאדם סליהאי עמא וזהו אמיס־ם המרות משיבן

 שעובד מנתן בהמדות הרי מה שהוא מבין אין
ה משה אבל להגוכניות נופל הוא להקב״ה  זנ

 חיבר מה הוא העולם שזה מבין והיה לבינה
ת סוד היה סשה והגה ון העל עילש אל טצמו ע  הד

 אוחן ניחבר שהדעת רק ושתאל יתק יש ובויראי
 בוודחי וכנה חליתאי ע״׳ וזהו עוב שהוא הימין מל
 שהוא משה ע״י שנתיני־ה כיון בתורה נכלל זה

 נתינת והנה תליתאי אירייתא וזהו הדעת סוד
ה תוי ה בשביל כי בשבילינו רק היה ה קנ׳  ח״צ ה

 כדי הוא שה־ורה א״א האור העצם הוא כי מורה
 בהדרכוהיו ן מודרכ אט התורה ע״י כי מלך להתרא

 פי׳ ירישליס וזהו עלינו מייך שהוא נראה עי״ז
 כעיר בנין לה יש אימהי הבנויה שלם יראה

 לקשר רק רוצים אט ן כשא יחדיו לה שחיברה
ע ולחבי־  ימה ש ליראה בנין יש אז לי־קב׳ה א׳

ט ׳ * מ ה ם2ו י ל  (דניאל הרקיע כזוהר יזהי־ו י
 ם שמשכיל והמשכילים כי׳ יב)

 דמשמע י״ע) קרת (ו מאלהיך ויראת וכתיב לאח־ים
 ס תתהונ נעילמוס יתכשע שהקביה פי׳ אלהיך מקצת

 אפי׳ בהרצינו כבוד לשכון פה) (ההלים שנא״ר
 שיש ס ירא מיני שני יש והנה דו כב ינוח בארצות

 וז״פ מעצמיותו ויראה לאלקאה ריה־צועה יראה
 והנה מעצמיותו שי־וא ייראה מזה מאלהיך ויראת

ת3כתי מו ש  כיסויה להייה ש ש אלקיר ה׳ א.כי כ) (
 אלקיס ה׳ ומג! שמש פד) (תהלים וזהו היראה א שה

 פי׳ ק עת ולמכסה כג) (ישעיה וז״ש מג! להויה שיש
 שהוא כיסוים עשה מעצמוהי כביטל להעמיק שרצה

 וזהו הכיסוי אומו למיור צריכים אנו ופ״כ היראה
ם  ליראה כ״א מעמך שואל אלהיך ה׳ מה י) (דברי
ט׳ תו  לזה כי העציייות ראה ה מעמנו ששואל פי׳ א
 והנה מתיירא בע״כ כי לשאיל א״צ הכשועה הירא׳
 עי׳ לה אין ושדים קע^ה לנו אחות ח) (שה״ש כתיב

ק הקב״ה עצם להשיג יטליס אט ן שא תו ר ס  חנ
 היא ה׳ יראת הן כת) (איוב שנאמר היראה שהיא
 צמעלה הוא הדבר זה רמשיג דברהמישג כי חכמה

 הוא כי להשיג יכולים רין ה:ב״ה עצם אבל מהדבר
כדי בעולמות שבייה שהיה ידיע והנה ממנו למעלה

כ' ר5פ וכו׳ תיקונין עשר ווה תיקון לט שיהי׳  pס
ק צט היה צא שבירה היה לא כ״א ע ,רי . היה ,
 רש'מפ וע״יי מה רם אללינו צשאי והרי שבירה לנו

 וום מקורס שהיה התעטג עצס להשיג יכילין אנו זו
 ריה א״ע לזכור יכול הרשימו שמחמת מבונה נקרא
ק׳ וזה בהשגתו מקודם שהי׳ ע נ ת לשון רקי ס  כרי
 נהמקכל יהי׳ מתי א יזהירו והמשכיל־׳ וזה העצמי אור

ע נישה גי כשהמשפ ע הרק כזיהי־ זהי־־וח השכל  רקי
 עדיין לו שיש כל כי ובת בן תבונה וה.ה בשכלו
 הפיעילה אי כשבא ומח׳כ ב, נקרא בכת ההוא הדבי־
א קי  התקשרות מ׳י בא זה והנה מהכת שמקבל בת נ

 ג מש י־יה א״ע מהקשר והוא שזוכר נזו היש שמחמת
מך קמה) (תהליס וזהי לזה  ע״י הממאיס לכל ה׳ סו

ה וה,ה ח״ע שמקשי התקשרית  כי' בתר נק׳ המבו.
 אז שלו מד.ת הי׳ לכל התבינה אל א״ע כשתקער

אי ם השרים כל אז כת^ (במדבי־ שרים חפרוה ב ה  ב
ם המדות תפיי  וה-ה איין ממג שנבטליס כי׳ נ

 רי־יככן רקמת ומ״נ רישס עישה נהדבר ההסתכלו׳
ר הרחית כאשי־ בי ש^אמי־ משה ע׳י היה  כ”ע בי

ה מהרתי׳ הרשימה בי נשאר ת רהבינה יינ קי  שדי נ
ה ן מניק שחני תבי-  די לעי־ימי שארד שדי פ ועיד מי

 תחילה צ־יצס ש כ״א מההבינה קה הינ להשיג שת״ח
ת קכי.ה לנו תמות וזהו שלו מדות הו׳ תחביי  הה

ה שלנו ע.  לנו היר שלא לה ן א יס ושד מהמת ק
ה כי׳ אמון אצלו ואהיה כתיב והנה צמנים ת  כי

ד הקב״ה ב  אחד מכל חח״כ שיקבל והתענוג ת1ה.ו
תענוג נכלל ניסתמא היי מישיאל ה ה ס כי רה בי  ע
 כי ך בתורת תלקיט יתן וזהי ס העו ברא ההורה

ה וזהו בהורה אחייה לו יש מישראל כ״א חיי  תכלו ו
ת שהוא הקב״ה אצל כ־ כי׳ אמין ה פ  יש רומ! אינו
טג אצלו ע ה א זנין היא שאנלינו ואהיה יזהו ה  ח.

 תין וזה יניקה לגו יש אמין התענוג ומחיתי למהוי
 רובין (ע ב ומער שנ׳שכים במי איית מרקיימ׳ התויה

 החכמה בהוא להשכמה עצמו אה שמעריב פי׳ כא)
 מקידס ה שה מה שזיס־ השכ״ה סנקרא

ה נ ^ ברצוע כשעלה פי׳ נפש שנה עולם יש ה ר נ  נ
ק׳ עולס  אדם שכל כמי העימה לשין מצלי נ

ע אור הוא ו  במחשבתו וכשעולה לבנינית והיא כנ
 »5כ שהות הלבנונית על אותיות הס הרי דבר איזה
הס נייר סן ו ת מכ א הש״י אצג כן רלבטני קי  עולם נ
 שאץ כי' שיטיס דרך אלינו א״ע ושיך שה כי׳ ושנה

ונפש ס יזמג שיטיס ע״י אלא רותו נה_יג יטלין אט
הוא
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 הבורא רצי;יופ מונח השינוים שככל רצוניות «וא
 הו1ו השכל קדמה ג להש ־כולין א^ו השיציס ודרך

 שינוים לשון משן פי׳ כלו נושן סיני והר ינו) (שמיס
רי אשר מפני  עיי שישיגו כיי אלינו שהשפיל עליו י

 אלא ומן שוס כתיב לא ריס ניכ אצל וע״כ ביניים
 יווקא אנו כי הרצין הוא ביכורים כי הביכורים ביום

 לא הקב״ה אנל אבל ם השיני דרך לעבור צריכין
 יזמשז׳ל עצרת ועד מפסח הספירה ענין וזה זה שייך

 הז׳ כשיגביה המינין מז׳ אלא בכורים מביאין ן א
 טצרס לכני ביכורים מביאין אין יס׳ אליו מדות
 ח״ע ויצמצם שיעצור אר.״כ האור להשיג שא״א

להשיג יכיל אז
א ת י  ואחת לשה אחת ס נש ג׳ מא) (פסחים א

 הקב׳ה כשרצה פי׳ אופה ואחה עורכת
ע להסחבי  שכחה להיות הוצרך העולם בזה א׳

 ע׳י אלא החחברוס לו להיות א״א הג'ןש כי בפולס
 של־ע״ל רק ענמוס מחמת לו להיות וא׳א התחדשות

ך בלחצחוס והשביע נחי) (ישעיה כתיב פ:  שהנפש נ
 מהצחצחות וישבע ונח ברור יהיה עצמיותו מחמס

 מחמת רק והתחביות בהירות לו אן פתה אבל
 א דחת די א וזהו התענוג עליו נוכל החחדשות

 לזה ומשיג תמיד שדורש מחתת ליה חביבא מדרשא
כ  שפלוסו מנין ההבנה מחתת וה^ה הענוג לו יש ט'

 Cj הג ות שפ שמבין הגבורה חו׳׳ג וזהו הבורא וגדליה
 מיס פי׳ לשה אחת וזהי הבירא גדל.ת הוא והחסד
 הוא ועייז הגבירה הוא וקמח החסד היא מיס וקתח
 שחח״כ פי׳ עורכת ואחת יס׳ הבורא פם ניליש

 באד׳ ג״כ וכן קציות ששה בעול׳ יש כי הלישה נתפשטס
 שניבין שאחר וזהו והברית והגיךו רגלים וב׳ ידים ב׳

ת׳ המדות אלו להגביה צ'יך הבורא גדלות  וז״ש לוי
 איברים כנ על לקוביה לאמלכה בעי בתיקונים

 החכתה כי החכמה היא י׳ יש כי כי׳ אוכה זא׳ דיליה
 קב״ה אלא בעולם שאין מאוד וקשר נה האמ לה יש

 אדני מן ראלך היא הי׳ והנה יודה לשון יו״ד וזהו
א לא בתחילה אלא עצמו  בא ואח׳כ בהתכשטות נ

 יש בחלף וכן יוד הוא במילוי יוד כי בהתפשטות
 חכמה הוא י׳ למטה ד׳ באמצע ו׳ למטלה י׳ יו״ד

 איף כי פי׳ המקבל היא והד׳ המשכה הוא והוא׳ו
 לו יש אא״כ שררה נקרא אין כי שררה לשון הוא

 העבד הוא ד׳ כעבד על שנמשך ע״י והיא עבד
 חדני הוא הייה נמצח כלום מנרמי׳ ליה דלית דלי׳

נתגדל כמו ברשגיס דק כשעושה אדנותו ניכר ה9»

 גבורתו מלק שישבהס העמיס את שבלא וזהו ונתקדש
ס גבילות יציב לב) (דברים וזהו מהקב״ה מי  פ

ם הגבורה מחמס ישראל בני למסכר כדי  מסכרי
 שין■ אש ע״י פי׳ איכה אחת יזהו הישראל מאיריס

 כגבורה ע״י אלא אדנוהו ניכר שאין אש כת בהעמיס
 סיני שמו נקרא למה ז׳ל שאמרו וזיו המל׳ שטוא

 בא■ ה׳ אימתי פי בא ני מס ה׳ וזהו כו׳ שנאה שירדה
 לדברים■ בהמדות מקושרים להיות שנחה לנו -כשיש

 להשיג א״א להש״י אותם מחוברים אך גופנים
 מקידם שמשער אא״כ מהקב״ה זריחה לנו שיהיה

 למו משעיר וזרח וזהו הבורא גדלות
ה“ ר תו ה ה  היהה ההורה כי ספה מגילה נימנה ג

 כיינר שלא אלא החסד מצד נו אל נמשכת
כ שבה הבהירות רוב מחמת לסובלה יכולים  עי
 והשחרוריס לבנה אש ע״ג שחורה אש התורה ניתנה

 יכסה ש.א כדי אך מלהתכשט שבה הלבנונית מצתצב
 שהוא ירוק קו יש ע״כ כילו הלבנונית אה השחרורית

 ולממא תליתאי אורייתא וזכו הממוצע ירוק אש
 ומנר בעיייס גבורה שהוא שחרות יש כי הליהאיכי׳

 שחורה א) וזהו(שה״ש וין הצמצו דרך לעטר ציייכי!
 נכתר נריך לה בתח כי׳ תשתרינני אס לשון אני

ך בוא אח״כ ונאוה ואחיכ א״ע ו'השחיר להקב״ה  נ
ם מחמס אך הדירה שייך נוה והקב׳ה הייכוס  מ
 עחררג הוא הצמצימק דרך לעבור לאדס מכריח

 עמא זהו לשרשו מושכתו באדם שיש ששירשרקשר
 צריך שיהא ן הצמצומ הקב־״ה ברא למה והנה תליסאי
 בהזכיס- בי־קב׳ה תיכסין היו שאס היא איהו לעבור

ק צתצים בלא שבו ו^בניניס  הרדם שהוא כמו י
 אם אך לקליכה הייבנונית ח״ו מושך היה מגושם
 בעיניו יקר הלבנונית אז הצמציס דרך תחילה עובר

 כדי אלא אינו הצמצום כרי פה מרקל ושומרו
 להקביל אלא ניב) (סנהדרין וזהו רלבנוניס ג להש
א שבשמים אביהם פני  שהלבנה אך פי בחודש פ׳

 דוא שכ״ז אלא צייצוס שהוא מהשמש רקבל נקרא
 חשיי וז״ש שבשמם והכנימוס הלבניניס שישיג כדי

 ככוונה עיקר כי פי׳ מעומד למימר לריך הילכך
 נוק׳ יזבל העתידה עילם נקרא שהוא הדכר להשיג
 לה ן שניתנ מה חלא לה שאין הישיבה עולם נקי־א

 פי׳ עולה זאת מי ג) (:היש וזהו אותה ושויירת
ק שהוא לרזאת עלייה יהיה מה ע״י בנ ק  המדבר מ

 כמשז׳ל לכל הפקר שהוא כרידביי ח״ע עושה א כשה
כתדעי■ עצמו ס שמש במי אלא מתקיימת ההורה אין

''עיבר
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 שי־צמצוס באמה אבל צה תח הצמצום דרך שעובר

קי איבו  ובשחרורים מדבר לעולם שיהא מי
חוחו לעביר צריך רק

 יגיד כנפיס ובעל הקיל אח יוליך השמים 1עון
ח דבר קינ  בהקב״ה דבוק הוא אדם כל כי י) (

 טיף נקרא ווה לבד באמינה רק דבוק שהוא אדם זיש
 פי׳ הקול את יוליך וע׳׳כ לשחיס שמנוכןא השמים

 בהלב בי שיש הדיבירים וכל לו שיצע־ך מה הל
 ענין באיזה אך חהקב״ה מ:קש פי׳ להקב״ה מוליך
 חסרונו ה למלא מהשמים האום על ההשפעה נמשך

 להמוחין בקשרו נמשך בתחינה כי הע-ין ביה דוא
 למעלה שהיא המתין שהשיג והנדיק הקב״ה שג

 ס כנפ יבעל וזהו השכעה משם להמשיך יטל מהמוחי!
 רם ם כנכ כ• כנפים בעל נקרא שהצדיק דבי יגיד

 והצדיק י״ה שנקרא חין המ שהם והיראה האהבה
 תם א משיג הוא כי המוחין בעל ס כנפ בע. נרךא

 מלמעלה הדבר להמשיך יכול דבר יגיד הוא
 עבדו ובמשה בה׳ ויאמינו וזהו חסרונו ה א למ

 נמשך עבדו ובמשה אז בה׳ האמינה לו כשיש
 העינמוח של הדיכה והנה לה־עובדא משה ע״י
י ליקב״ה א״ע קשור ש חמינה מתחילה כך ריא  ע׳

 התפא״ות ג שיש להחחמן יראה ואח׳כ האמונה
כ לזה חהבה לו יש אז שישיג וכיק ע׳  לו יש ו
 להשיג יטל ואח״כ אתו המינעים נגד גבורה גיב

 אל השררת להמשיך יכול ור.ז ן להמיח להראש
חטח וזהו העולם  שכר עושה !איני הונך פ״ה) (
 ואינו בעולמות שהולך יש מה מכני בידו הלינה

 בידו הליכה ששכר מבני השתנות לעשיח יכול
 אלא בעולמות ך שהי בעיניו חשיב שזה חתמת

 הקביה רצון לעשות רק שיכוין ך לי
* ד מ י ז ל  מ לנהיג צריך כי׳ או א פ־ק מסבירו ה

 הוה היה ולכאורה פ״ו) (שם כבוד
 אצל שכתוב כביד דיגמס היא הכביד שזה נא אמ
א בזיהר תא שת אב ד כיב ה י  גסות היז וא״כ קב׳

 הרב שלגבי שירה אלא כבוד ואין אמר ע*כ •לרי־ב
 פי׳ תורה אלא כניד מזה ליקת רשאי אין כבוד אין

 כביד בו לנהוג התלמיד אצל מציה שהוא
 והכתיב כו׳ חושך ובורא אור יוצר לומר

 הנה כי רע ובורא רה) (ישעיה בכסיק י
 יש יבהבנה בחכמה הנה כי הצדיק נקרא הוא כל

 רחכמה ליפול פנוי מקום שם ואין הקב״ה עצמיות
הוא הבחירה 63 ייקום מאיזה אלא לעצמו זהבינה

 באדם האני כת לברוא הקב״ה שהוצרך מחמת
 לעבוד יכיל היה לא שאל׳כ הטרא שיעביר כדי

 לעצעו לוקח הרשע האני כת זה ומחמת אוהו
 pהס הוא החכם שהוא והבינה החכמה אכילו
 שברא פניי מקום הוא שם האני כת ובזה

 להגביה או לנוצמו ליפול או רה הבת הקב״ה
 הכל ו״גביה הארת מבין הצדיק אבל להקב׳ה
 יוצר וזהו ממש הכל בירא ק הצד הרי להקב״ה

 ביררי) לשו! בירא הצדיק הוא הכל ובורא אור
 הרשע אצל אבל להקב׳ה האני שמגביה פנוי מקים
 שהוא פניי המקים מחמת רע ובורא כתיב

 והבינה: החכמה לעצמו ניטל האני כת הבחירה
ה נ  ימי חכמה בניוחיח שם מי לח) (איוב כתיב ה

 בשנת כה) (ויקרא כתיב כי בינה לשכוי נת!
 הוא שכוי דהנה אחיזתו אל תכובואיש היוכלהזאת

 נפסק אז יח׳ גדולתי מכיר כשהוא אך ההקש־וח
 מתיר קמי) (תהליס וזהי התקשי־ות שאר כל ממנו

 בשבת ובפ-ע רהתקשרות כל שרחיר כי׳ אסירים
 מכל ששיבח שביתה לשון ושבת דנולא יחא נ שהית
 וזהו הבורא מעבודת אוהו המונעי׳ הדבייס שאר

 יובל שלו ההנהגה כשמשנה פי׳ הזאת היובל בשנת
ה ל׳  B א תשיבו ברקב״ה מקושר א ה ורק אך הנינ
 וזהו בהק״ה אחיזה יש אדם נכל כי אחוזתו אל
 הוא שם ונירא גדול שהוא הקב״ה כיי נשמבק נזי

ט׳ בטוחות משים מטסה עח שהיא בדבר א  ו
 זאת לעשות יכול במה חך פה יחכמה משים מיכמה

 כשפחן כי׳ בינה לשטי המהן ק הכס כירש לזה
 אן} ך להמש יכול אז בינה שלו לההקשרוח

 • החכמה ומכיסה עח שהיא לדבר
ר מ * א  שלא לח) (איוב תבא כה עד ו

 אכורים לדברים אף א״ע להתפשט
 מחמת כי במקומם מאיסריס שצריכים פי׳

 ח״ו יראה יש גסה והלבוש מעט בהם שהחיות
לשרשו. לחזור יוכל שלא

 מחמת החכמה כי החכמה ים יש ט יאמר אן״
 לים האומר וזהו ים נקרא בהירותה רוב

 יכול בהחכמה פי׳ תביא פה עד מכמה שהיא
 החכמה והנה יותר ולא הדביר מד א״ע להתפכט

ה נזשכיע בינ  רטיבה ברכות ה) (קהלת כתיב כי לי
א לבעליו יחרין ימה איכליה לבי  עיניו ראית כ׳
מ  אז לאחר מספר והיא דבר איזה ריאה כשאדם ד'

ק השני אצל מחשבה נעשה הראשון של הדביר ו
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 א׳ שמזווג ויוג נקרא {׳ה טלם מד לשלישי השני

 מה אך ה פ ומהתה א:לכ מל׳ א:ילה וזהו ב׳ מס
מן ס  כי וזהו עיניו ראות רק אינו הראשין לתדם י

 ר להמצי והמחשבה בהמחשבה מחכשסח ®חכמה
ה יתרון מה אך לדבור וקול לקול •המצייר ״ ח י  ל

 צה שיש שעשועיס כי ניו מ ראות רק נה ח עצמה
 אותיות רוף וקול!צ אותיות יש בדבירים כי דהדבור

 הדבר שייי החכמה הוא וחביו לזז (בראשית וזהו
 יהדנור מידבור אלה תעניג מ:בל אינו שהוא פי'

א לכטמיס אך חכמה לגבי הילדה גק־א קי  בן נ
א אז להקב״ה הטגוג להשפיע רק ריצה כשאינו קי  נ

ח הדביר ט׳י להמשיך כשרוצה אבל גן ב ק׳ טו נ  אז
ם אך מקבל שהיא בת  יניחו בי כתיב השנת בו
 להיית שריצה ומי בן להיות ש־יצה מי כי' ובח בן

 שבכ^ה יאך כלה בגימ׳ בן והנה נייחא להס יש בת
 שמנצח למי אלא כלה להיית איא אך יותר ג׳ יש

ת הודיות ליהן א״ט שי׳ ת א*ע ולהתקשר לי ש'  בי
 נקרא נו א בגשמיות שמחובר מי חך כלה נקרא אז

טה שאמר זזה כלה  יגרש גרש כנה גלות ה־ שהיא פי
ת וזה כ ד)נו : ה׳ ש ה (  אימתי ה כ שכתיתיך ־טונג

ף כהיא ישכת יהיה ס תי הדביר :היא י מ א א קי  י
 להק־-׳ה שיש גיצמיית התהבה שהות דבש הי׳ כש כלה

ב ם יאש מני הקד מי כי דבש נקרא שהיא ח'  הוא י
 תחת כשיהיי הציר טולס רזא יונקים שחני יימה

 י־דבור שהוא בהנשין ס מ^ייש יהיו שי־ם פי׳ לשונך
ת תרצה שלא כי שלך  ולא הבירא ן רצ רק ט:ו

 אחרת ;ו1וז כלה ;ק־ ור3הד יק־א אז טצמו לצורך
 אמ-ות הקב״ה של ההיפתרות ה יה אימתי ה׳

 היום הארייך כמו התכאריח לשי! אמרות טמריר,
י ב נקרא יטהור י כי נ ו ־  אך טמא כא דא מכלל ט

 אמרות ה ה כש ויהו נה ב ויהי בתשובה מחזיר היר
 אז להקב׳ה ההתכארית לקשר שתרחה פי׳ רות טה

 שיוכל רקב׳ה ברח מה מפני אך ה׳ אמרת נקרא
 כי זה מחמת הוא לטצמו ההתפארית ליקה האדם

 חהר® וזהו דביייס ב׳ טי' רק שויה אינו התענוג
 ההתפחרות לחנר רא־ם שיכול שברא יזהו ויראה

ק מחבר אינו ואעפ*כ להגשמיות ה י  יש אז 'הקב׳
 ליה בא חב מירשא דאתי פי׳י כי תפניג תוספת

 ‘פי לאי־ן בטלי- לצקס שטסף פי׳ tj צ־ כםןו מהי
 פי׳ כבעתיס לזקק צריך ט״כ י־א־צות להעלות

 החהבה השיג ו מדות הז׳ כל דרך להעביר צריך
טשייס ע״י להאדם שיש טליות ג׳ יש והנה ®מצמיומ

^ המחשבה והגה שעשה דגזר מחשבה המציה ל פ  נו
חי לעבור צריך אך סוד ה שהיא המעשה טל  ל

 נחבר־ כשיוצה כ והמעשה תענוג וזכו הדבור
א הדביר דרך לטבור ג*כ צריך למחשבה מ הו(יו  וז

 כשהיא המעשה שהות בעוה״ז עצמו מקדש אדם לט)
 שרקב״® בעיה״ב אותו סקדשי, לימתשבה מהבר
 המתשבה עי^ס יש והנה המ.שה על המחשבה משרה
 זהו הניעם נקרא המחשבה עילם המטשה ועולם

א אשה אין יזהי התענינ  6י נחשה כי לנוטם ה.
ר נקרא הדבור וטולש נטמה וזהי קול נעימות ד  ח

 על דיות תמ הוא המחשבה כי ס לכרק אלא שתינו
 4רונ וזהו המיל אינו הדבור ■̂ך עיינית שהיא האדם

כהוג רות כתיב מה מכני אך תיר יותיות א שה  י
ע השכיל ד־גין בה־יש א א תיר שנה ע״י א׳  המ
 הניטש© שאין תצניני רך רתיו שהיא ד־גין ף לס

 היה הטעמה שהיא סיף נ מחמת לכרקיסהיא תנא
ג להריש קות הפה לה ר היא ני שרנל יזהו j די ו  י

א הדבוי והנה קי  5האבר*© לכל מהחד היא כי מלך נ
 התילכס רותין שאנו כמי גהדבו־ יהין צ האיברים ונל

עיי לדבר שריצ־ מה בחצנטיתיי מראה  הדביר ו
ט יוכף שאחר וזהי יאי אם המת אם ניכר ס  רג

 1הנ שהה •ה ה טס מקיש־ הוא אם דבריכם
כו א׳ כך הציריף אמת כי האחת שהם  לה; ע בל א.ו
 שכדבוכי יזהו הדביר היא ותי׳ו הדעה הוא ומים
 מתבר־ כי התחברות לשו! תפלה כי תש^ה נקרת

ת האיב־יס אבו ה שה לחכמה יג ס פיג) וז־ו;  פי״ ר
ה ל־״םיק הדביר ומרגינ החכמה כשמסי־ג ב מ מי ה  מ

 וופר ם קדוש מ־דבורים נפסקת המחשבה חז
 בנזקיה בי תכגעו אל מהמחשבה ה־ביר ש״בקש
מו תך ים גשמ ס ביר בד פי׳ לעזבך שחוכצ  כ
׳ עמי שעמך ם ש'י שעם פ ם י  כמאת© האברי
 אצהי ך ה א יהיה עמך גש הם להדבור מחבר

ר ממיבר המתבבה כ החכייה שהיה ך אלה  תתי
 אלהי ה •ה תיהיך וזהו מה כח שהוא להתכמה

:ב־קב״ה שר תק ד חמ הדביר שיהיה
ה ר׳ כ) וברכות ד רו מסיי© היי כד י

 המטר כי מט־א אתי הוי מסא^י
 והו גשמים גבירות ב שכח חף כי גדילים רחמים

טי לגבי  הוא ים המקב חצל אבל גבי־ה הוא מ
 נמצי© בל יויד א ה שהרי ויאיה גמורים רחחיס
 משו© נמנע ני יא לטיבים בי! לרעים ן ב ומשפיע

ג מחמנג כי רע הדם חופו שמצביש אף כי דגר ו ר
ס ה ג ת מ
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 וזהו פחתונה למדרגה אף! לירד ירא אינו הירוהה5-

 אינו כי רע דבר מכל שנהמ־־ שמירה לשון משר
כ החלה במחשבה מעשה שסיף ידוע וזאס ירא  ט'
 מהרצון וניקח המלכות שהוא סוןז שהוא המטר נס

 מחמת גבורה הוא הרצין לגבי אך מלכוח כחר יזהו
 צריך כשיורד אך ומשרשה נ׳מקורה לירד רוצה שאינו

 להחכמס לחבר כשרוצין ואנו בלבושין א׳גי ש5לל
 ניכל זה ומחמת המלכות מדת לחפום אנו ;צריה

 חד מסיים הוי כד ר״י וזהו עצמה החכמה להשיג
 שהיא א' לטש רק אצלו נשאר ולא מסאניה

כ או היראה  :הרחמנות שהוא מערא אחי ג'
ב י ת  הנה כי וגו׳ יס ברלחייס ויסך לח) וב (א כ

 ריבוחיס אלריס רכב סח) כתיב(תהליס
 הקי״ה כשרוצה כי בקודש סיני בם ה׳ שנא! אלפי

ס על רוכב להיות  גלל לשרשו העילס ישיגביה העו'
 רכב מ״מ אלהיס רכב וזהו היראה שדח ברא ק

 לזה היראה שהוא אלהיס במדת עלהעולס הקב׳׳ה
 ויגביהו שיגדלוהו שרצה פי׳ בותים ר ק רפס כי׳

 שד׳י כי מבינם שדי ונשמת לב) (איוב וזהו א״ע
 מיני שני יש והנה די לעולמו שאמר צמצום סוא

 מזה שמתענג והב׳ הקביה עם שמהענג א׳ תענוג
מד לעולם מענגיה בשבת שאומרים וזהו העולם  כ
 העולם שבזה ונליא טמיר האור הנה כי פי׳ ינחלו

 לעולם ניטנגיה וזהי בהגוך יובש מ שהוא טמיר הוא
 הקב״ה של שהחיות כולם שנח־א להגיף שמענג י0

 שהוא כבוד רק ניחלץ אינם י.חלו כביד בי לעולם
כ  עצם את ומשיג ש״טעים טועמיה אבל לטש נ׳

 מלכות הוא שדי ונשמת וזהי זכי חיים אז התעניג
 יכול אז הגוף מע-־כת כשמשרד פי׳ המערכות שידד

 רוב מחמת ים נקרא החכמה והנה לנשמה להשיג
 כי תענוג יש בחכמה גם בה ש ש ועמקית בהירות

 איחא והנה החענוג אפי׳ פי׳ עשית בחכמה כולם
ת׳ן פי׳ באית; ישתמשו שלע׳ל בתיקונים  הוא ת׳ אי

 דרגץ סוף הוא ות׳ חכמה היא והי׳ ש״ע אלופי
 מלבר הוא איתן כ־ לע׳ל וזהו ההפשטות הוא ונ׳
ד ע' ד מט תי  החכמה והנהכשמםתלק אתן כמו ה.

 אלה שהוא תנא רק הוא אז תענוג רק זנשאר
 ההולדה הוא העולם זה שיי התענוג כי נח תולדות
 למשלי כתיב יהנה הקב*ה של התעניג שהוא ®הנחת

 הציור בעולם פי׳ אימן מל' אמין אצלי ואהיה «)
 תחת אינו והקב״ס תעניג להשפיע איך רשי״ת שצייר
שהמטנוג פי׳ אצלו ואהיה וזהו התענוג היה אז שזמן

 היט אז הקב״ה ואצל להעת שעתיד אהיה נקרא
 הוא כי אמון וזהי הזמן תחת איני הוא כי כבר

 שלהם הציור עולם הוא הדבור הצדיקים ואצל אומנתו
 שהוא שלו באמונה כי׳ יחיה באמינתו צדיק וזהו

 כי ציור שוס כו אין הי׳ והנה אתרים יחיה הדטר
 הוא המ״ם אך יו״ר מתחלה לכתוב צריך אות כל

 להתפשט שלה מבע התענוג והנה ים וזהו המצייר
 הוא כי בההענוג גס צמצום הקב״ה ברא כן גלל
 שהוא ד׳ יש שדי וזהו לשרשה התענוג שנחזיר רצה

 יש גו שגס אדני ע״י מצומצם ג״כ ואצלינו צמצום
 הדבר אוהו לפתוח לדלת צריך כשאני דלת וזהו ד׳

 שזה מי וזהו ממנו מסיגר הוא הזה הדבר בוודאי
 הוא אצלינו כי סתאה החכמה ראה הציור עולם

 להתענוג מחברין ואנו החכמה שהיא היוד מתחלה
ה אצג אבל י״ס הוא הרי המ״ס שהוא ט ק  הוא ה

 רואה ועייז הציור עולם שהוא המ״ס מתחלה כי מי
א ע״כ שלנו החכמה קי  מי וזהו הציור עולם מי נ

 הוא שד״י כי ד״ד וזהו דלתץ שני ים בדלתיים סגר
 והנה הציור מעולם יונקים באנו שדים לשן נ״כ

ע מדה לה אי! הדבור ט  והמצייר המצייר לכי רק ק
 המשפיע החכמה לכי רק ידועה מדה לה אץ ג״כ

 שטות דבר אף לצייר לאוס אפשר וע״כ ר להמצי
 המצייר מקשר אז אחד הוא בהקב״ה כשיודע אך
 נקרא זה ומחמת מפלץ שטות דברי אז בהקביה שלו

 וזהו העמדה לו שאץ דבר שהנבכי נבכי המצייר
פ ים ונבכי ד  וזהו הבורא גדלוה תמיד כבחישב מי ו

 שאי ישכין עי״ז ישכננו הקב״ה חללו שמצייר מי
א מה מחמס אך גיפניות של הציורין  שכל הקביה בי

 שמהמיס וזהי גופניות של ציורין להיות האדם אצל
 שמלמדין אלפץ יש מה מפני שנאן אלפי הכתוב

 ט בקודש סיני בס הפסוק ותירץ אתיים לדברים
 סיני שמה נקרא למה פט) (שבת בגמייא איתא

 הקב״ס שרצה בקידש סיני וזהו לעולם שנאה שירדה
 לקודש האדם יחבר גופניים דברים שהוא השנאה שגס

 ישמת יץ קד) (תהליס כתיב והגה הקב״ה שהוא
 ט יץ נקרא בינה שהוא הציור עולם כי אניש נבב

 הס ט בבינה וחכם שאיתא כמו בטנה חכמה ׳יש
ט וההתפשטות התאה וחכמה מהפישין דלא ריעין  ה

 מבינה למעלה ובוודאי הציור עולם נקרא ובינה יין
כ ג ההענ  ויץ וזהו בציור לבא שא׳א עד מרוחב כ׳
סל אז להתעניג תהאה כחכמה כשמתבר ישמח  י

לח) (איוב כתיב והנה השמחה שהיא ס־חבות להשיג
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ק ירא !פי  שאימא כמו היראה רךא אדן כי כיכחה א
א למה קי  העוצס הושהמה שממגה שמיה לבן שמה נ

 ל׳ההננולם שעשה פי׳ עשה ואצהיס ג) (קהלה זכתיב
 פי׳ טס בלא מלך ואין מלכניו שיראו כדי רק ל׳ינו

ז נו א היראה שהיא המלכות מדת כי א י  עמו על נ
 מה מפני אמר עני, וגס מבן היראה נקרא ע״כ

 כמו א׳ נקרא התענוג הנה כי אבן ראה ה נק״א
 כי כו׳ בינה א׳ כו׳ מדרשא לבי דרדקי אמו שאימא

 הוא ו׳ חכמה הוא י׳ א כזה יויד הוא א׳ הנה
כ יש ובד׳ המשכה  והנה ממאה חכמה הרי נקודה ג'
 הוא מחאה החכמה וגם מליבש הוא לאה ם החכמה
 האבן ליקח יכול האדם אף ובן אב אבן מהו סלוגש
 חגי^ סן צא) (ההליס וזהו גשמיים לדברים דלחבר
כ החתונה למדריגה ו ח אומה שחקח רגליך באבן  ע'

 שיחזירו רצה הקב*ה אך פי׳ ישאונך כפיס על
א ע״כ לשרשו חתאה החכרה  וזהו היראה מדח בי

 אח לחבר שיכילין הטולם לזה הקב׳ה שראה מי
כ לגשמיוח החכמה  שהיא אבן פנמה אבן ירה פ׳
 א״ע לפנוח האדם שעי׳זיצנוי־ך פינחהכדי ׳היראה

ה.  נשמה כי יה מהלל הנשמה כל כתיב והנה להקב׳
 כשמסבר אך שמה החענוג הוא שג' שמה נ׳ •פי'

 וזה לא זה שלא אבל נשמה נקרא להקש׳ה ■המענוג
 י*ה שהם להמוחין וג ההע כשמע־ב מהללי״ה פי'
 אימא וה,ה מעורב לשין תהלל נשמה נק־א אז

מ ר״ת ההלל הנשמה כל נים בתיק  כמיב כי כה׳
 הוא הקב׳ה של שההסתכלוס כי׳ צדיקים אל ה' עיני
 והב׳ חכמה א׳ הסתכלות שני יש אך ק בהצד ׳ג״כ

 וב׳ ממש ראיה א' וירא וירא שאיחא כמו הבינה
 תביע בעיניך רק וזהו רבים לשון עיני וזהו הבנה

ס טל המיר כשהביע פי'  פי׳ המוחין שהם כעעי
 פי׳ תראה רשמים ושלימת ואז הוזר איר שתחזיר

כ שהוא תכ״ה ציריך וזה שבירה להם שיהי׳  לשון ג׳
 ג״כ אז ן המוח טל מסתכל כשהוא וזהו שבירה

ת ה״ ףכ רו  לתכיה טצמה משכלת נה א שהבינה כי׳ ^י
 אך כהה האור שם כי כה״ח למעה נקרא סיכ

 מדיה ע' שעדים הנ׳ אה להפיס צריך ממחלה
 התענוג להשיג ולהתגבר להתעניג שיאהב מסו

א והש וכו׳ החעניג עם ילהחכאר קי  ואך רגלים נ
 שלמעלה המדוח לגבי אך ידים נקרא הס שבאאה

 שתוכם פי׳ ביין הרגיל וזהו רגלים נקרא הם מהם
 מפקחו היין החעניג של המרות שהם סרגלים אש
לה אי) המחשבה והנה סי^יגיה. עליו שניפל עי״

 לה אין נ״כ וקונ בק-יל מתפפע היא ע*כ הפיסה
 כזא קיל בה וזהו הדבור ע״י אלא רוש ופ העמדה
 מלין ואזן כמ״ש אזן נקרא המחשבה והנה הדבור
 החסונה במדרגה שהוא למי הוא הדבור אך מבחן

 ל) (ישעי׳ וזהו הדבור ע״י עמו לחבר צייך אז
שהדבור פי׳ מאחייך דבר שהוא תשמטנה ואזניך

ה

:ממך באחור שמא למי אלא אינו
ה נ י ד בן ומשיח יוסך בן משיח יש ד  יש כי מ

 מנילה אהבה מגולה ואהבה מכיסה אהבה
 ״נולה וחהבה לאה הוא מכוסה ואהבה רחל הוא
 והמשכה דד לשון הוא דוד כי דוד בן משיח הוא

 אחיזה לנו יש ובחיל המגילה מאהבה ס יונק שאני
 ה5ר בשבח אומרים שאנו זזה רמגולים בחסדים

 לחבל רק הזאת מאהבה איחנו ביוצא כי׳ ציו והחל
 עליו ניפל מה מחמת אך המכיסה ליהבה אותנו
 מאהבההמכיסה כמתבייש מחמת הוא המכוסה אהבה

 פי ב״ש בא*ת במיסך בשבת אימרים שא.ו וזהו
ך נקרא אז בוש כשאפה ס  וזהו יוכך לשו! מ

 שמודד !זהו מדידה לשון משית כי יוסך בן משיח
 א) מ (בראש כתיב והנה המכוסה שה אה לעצמו
 ימים קרא המיס ולמקוה ארן ליבשה אלהים ויקרא

 ש־מיצה ארן שמה נקרא למה בגמרא איתא כי
א ו וזכו יבישות לשון הוא ויבשה ה פירוח  אנהיס קי

 וכריצוי להיצין היה ש ארן לכיובש אך שהזמין
 המים ילמקוה רצץ לשון ג*כ הוא וארץ להקב׳ה

א מקיה כי ימים קרא קי  כי המכיסה החהבה נ
 עיקר הס ה/מכוםיס החסדים כי קומה ות אור. ה חק

 אצל כי במדיח שהזמין ימים קרא שלימה הקומה
 יכולין היינו לא האיר בהירות רוב מחמת הקב״ה
ם אותה המשיך פ״כ המכוסה האהבה להשיג  גרדו

 וום המרות מידדת המלכות והנה ימים קרא וזהו
 פי׳ א.י אחה בני ב) לדוד(תהליס הקב׳ה שאמר

י ילדיך היום אני שנקרא המלכות רדת פ׳׳י  ט׳
ס וזהו רמדוח  עילס מלא יעיבו גדלו וזהו הו

 של השם הקי״ה שי' הטיב אצל שייך ך הא ולכאורה
^ חך גדלות ס ין עד השיג שלא מי א  מאהבה ינדלו

 דעת וזהי התחברוח לשין דעת צריך לזה המכוסה
 ומבינה א״ע לתבר שצריך פי׳ הודו בביס ם ותבינה

 הקב״ה סל הסיד מסבבין והם הנירא גדלוה להבין
אה מדת שב־א הקב״ה של חסד זה וה,ה  כרי היי
 חסד רב זהו ם אייה חסד ורב וזהי צהגדל שע״י

כתיב(שם אל היראה שהיא אלהים מדת שברא שלו
מא)
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 שהוא כשמך פי' חה^^חיך כן אלטם כשמך &ח)

 כשמחבר ארץ קצוי מל יזהו ש־יך ההשכמה כן הים ־א
 ימינך מלאה נדק או ארציוה שהוא לההרן עקציות

ן שנתמלא ‘שי מ  ומשפיע שמך שהוא כמו דין שלך ה
ש והנה דן ששמך כמו ן ד גיכ הרשמים טל  מ:פ
 להונאי החייב בין ממוצע הוא כי דין שהוא אן>
 מגילה חהבה יש כי דץ נראה הוא משפנו השם אי!

 שיחזירו כדי כי׳ העולם לקיום רק אינו שהיא
 ואהבה חשד שהוא אהבה להם מראה ט״כ בהשיבה
מ וזהו עצמיות פ כ דין שהוא 1אן מ:  חסד היא אעפ׳

 שמגבורה בכתבים שאיחא וזהו לם רע קיום ל בשב
 גבורה א שה אף פי' דאימח חסד מתחיל באבא
 בה במש שירזזירו כדי חסד להראות צריך אך אצלו

 את שמגדלת דאימא חסד וזהו גבורהו יראה יאז
ה  הנקודה היא ציון כ ציון הר נקרא הצדיק והנה גני

 ציון הר והס מדה שייך אין ובה עצמיות מחהבה
מו  לענור רצערכו והם ק למרה ן צוב שמשם הר נ
 חת גו שהש טד המדות כל ודרך המסכים כל לרך

 שהחזיר לציו, שכינתו המסייר וזהו בעצמו הנקידה
 בשביל הוא לציון בנו ששוכן נו דהי ישכינה ־את

 שלא מי והנה עצמיוס האהבה שנשיג נדי דה הנקי
כיג  הנקודה מזה מקבל הוא אך המדרגה זה ין מד ע

 בנות וזהו מקנל לשין שהיא בנית נקרא לה רמודה
 ככשמך יהיה מהי א וזהו דיית ה לשון שהוא דה יה

ה פיי חהלתך יהיה כן אלהיס ע פ ש ה  וי קצ כשעל ה
 כמו צדק ימלא כשהימי! ימינך מלאה צדק אז שי־ץ

שעאז שמגיע ר שמח להי  יהודה בניס והגלנה ציון ר
 גס היה רבייא בברצין טעם יי כהר ה<א 1כן נהכה
 ורטעס כ׳ כר העשר כח יש רצין ובכל שלני <צין
ב'  שהיא כף וזהו רצוני תחת נכפפין ניית רצ כל כי ה
ל זהו כפיכה לשין  רוהך שחשא פי׳ ישאונך גפים נ

 כופף הוא רצין כל כי הרציניות גכל ממעל
 פין אית נין ד כל וזהו האתר דבר
 לא ואס אהכם האמת מי) ב(בראשית כת
 כחדס רנה כ• אתם ריגלים כ׳ פ־עה חי

 ואכסיעי״ז אי! שהוא דע ול עצייי ן להקט מאד צריך
 שאמר וזהו לס הע לזה הקב״ה את לתגר *כיל
 קטן נקרא י׳מת כ• פי׳ אחכם האמת לאחיו ייהף

ח! בכתי- כמי בערך  הוא ויעקב ליעקב איית י
 ואז הקטנות מדת הצליכס ה שיה שצ'יך יייי הקני[

תחבי גי •הי  יהיה א' כרעה חי וא׳ל רקב״ה עם לי
מרגליס כי וזהי רהתג'וס טס מחיבר של:ם החיות

 (מגילה וזהו תחתונה במדרגה שאהם רגלים ל׳
א ישראל הנה כי אווזא בר ואזיל שפיל קי  אווו נ
? הוא א׳ כי החכמה מם מחוברים שהם ם החכי' ע  ו

 שני וא״ד שהוא היסוד ועם יא*ו שהיא הרחמנות
 ואזיל שפיל וזהו הז׳ שהוא כות המ ועם

 מגריפץ עינוהו וטי״ז עצמם מקטינין כשישראל
 ;העולם לזה שפע מוריד שהקביה (טיפ מל׳

H J n רק ן משיג אט ואין מאד מעובה הפילם זה 
ה׳ ואח־כ ו׳ ואח״כ ה׳ מתחלה זה דרך על

 אצל אך החכמה כהיא הי׳ ואח״כ הנינה שהוא הב׳
 דהיינו כו׳ הי׳ מחחלה להיפך משפיע הוא הקביה
 ואח׳׳כ ליהיו ואח׳כ לרבינה ואח״כ לחכמה מתחלה

 נשלם שאינו באחור הייה וזהו ליהי״ה דהייני להויה
 שהייה וזהו אחוריים שהיא העולם בזה אלא הייה

ה העולם בזה באחור ב עו'  אך בה מע שהוא ע׳
 שהויה וזהו מעובה כ”כ ן א מזה שלמטיה בעולם

 השני דרך כשעובר ואח״כ ק״ל עולה במיליי המס
 איתיוה ברכי וזהי הויה עצם לי־כיג כיל אז חוה טול

 פי״ הצלי רוכב להיות הקי״ה יכול אימחי פי׳ רוכב
ב על ריכב ה׳ והנה יזהו בעצמו הייה שישיג  ק״ל ע׳

 כשעינר דהיינו ק״ל ואח״כ ע״ב מתחלה יט) (ישעיה
ב כל וזהו רוכב היא אז עולמית הב׳ דרך  ל

 בהרבה רב להיות הוצרך מה r מח פי׳ מבבל
 בלול הוא העולם כזה מחמת פי׳ מבבל לביכיס

כ  רוכב ה• הנה ועוד בלבישיס ללבוש הויה הוציך ט׳
ב כ’ג אצלינו וח כשיק פי׳ קיל ע״ב על  מהמגן ע׳

 תהו משיגים אנו אז הויה עצם להשיג רוצים שאנו
 להיוגן אצייני היצרך אז הבלבול מחמת מבבל רב כל

 ג״כ הק׳ל להיות ך צר היה זה בלא אבל רב דווקא
 הי את כיסיה הצירוף אז זה ן משיג וכשאני מ״ב

 לשוץ וחה״ר מדרגה השיגו שכבר כי תהיך המבויך
 רטרן* אז הייה עצם את גץ מש וכשאנו הליך
 איך שם כי גדול ברחביה האיר שניתך פי׳ כמ״ך
ה הייה בעצם אך כלל למציס  כיי צריציס גיכ ה
 הקב״פאק אצל ני ערכית הי שידיד מ^׳ רוא שדיי
ם זה משיגים ן א מני אך הויה טצס חפילי שייך  יז

 פי* שדי כל בכניס א ה תר״ך שיכם בטינת כאיחא
 השם ‘פי הויה קידם שהיא בפנים נקרא נו שיל'
 אלל אך הייה משם יותר אלינו קרוב הוא הזה

 :ממני למטה כהוא באתיר היא שדיי השס
ב י ת כ&ן? ציות חצ שתי לך פשה י) דבר (בי כ

א אנו כי פי׳ קי  ל«ן P כי צורה חני נ
שלימוין
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 חצי גקרא כביכול והשיית השי״פ טס אלא פלימוס
י ג״כ פלי יש^ימות כי צורה  טשה ווהו יש־פל ע׳

 בייא שאתה לרבי! שתראה פי׳ הצוצרות כתי לך
ם אינו הקב״ה כתכסין! כסף להיות יכול ואז כל
 כנ"; צו־ות חצי לשין ותצוצרות •ה להק
ה נ ויש ים הע זה שהוא יש שנק־א חכמה יש ה

ה חכמת וזהו חין שנקרא חכיוה קב׳  יזה ה
דאי החכמה  צ־יך הוח כ יש של מחכמה גדיל בו
כגי ־ות כ ו הטולם זה דרך לטניר גי  שישיג בכדי ת י

 (חהליס ק הכם ה שמתח וזה רקב״ה של החכמה
 ריש להיות יכול ך הא וכי פי׳ משכיל היש יד)

מחובר שיהיה פי׳ ה׳ את דורש יהיה שבמשכיל
ה את לדרוש יכיל היה ו הגשמיים לדברים

וכתבתם בי, ה1ט. טי) {בי־כות כגמרא אימא
ר יה ש שנפ׳ לו־ה־חם ראשונה כב*פ  חו

 השכל נקרת א׳ כרשה הנה כי ׳ וכ ראשינת לפ׳
ק ך הא להי׳־ם מכרש הוא כי  פ׳ בהקש׳ה לדי

 ת וארבת רחשונה בפ׳ ב כת -נ׳כ רגין! הוא כניה
 שא־ זכל לבבכם יפתה כן ב גת ה שנ יבפ וגי׳ ה'

ע וז׳ש רגוף גי בט: ידבר ה הדברים ם הת׳ נ ת נ.  ו.
ח ד י שיה חידיד ל:ו, פהי חד  יייח־תש כ יבב׳ ן מ

ג קשר ו לחבי• כשרוצה כי  רא ש צריך ה בהקש ף י
־ו ז מייו תג חדו  ארירוה צר־ך כ חחד בגימ׳ שאיבה א

 אינו ב׳ בב׳ אב החדית ן לש מחידדן ז-י ט ספש
 ב ח א שחי וזהו ול״דתם יזהו ללבד ליחיד אלח
ך אדם ך כשם סייעה עג לבי בי ה טל שי נ מו  י
ך א ח ו ה כ רצי! בנא שהיא ב חי יו ר ח - ק נ ב י  ח

א כ רני! א ב איו אח׳ ר א י  שצרך חלק בשמתה ״
כ ל להרג ח כ'  יב שח וז־י ־שמתי הת ש טד יאתדו

כ הוא ה יש וה.ה בה ח !ש ג' רב תוי  ות!רה כב־
רה שסכיש שבט״פ  גוןפ כייו והיא כבכתב לסיי
ך אך שבכתב להורה  טל תמונ־ אצלו להיות ניי
 קשייה ח׳ ח קשיר מיני ב׳ כיש וזהי שבכ־.כ תו־ה

ג יהב׳ להבייא ח ככתיב ח׳ בית כת ב׳ ויש ךו לי מו  בי
 רגיןא וב ח בלי בהמיח שכתוב יא׳ ח להבוי יב ח יו ם

 חנ.י ב ששח כי׳ לוכתברם חבתם ו !ב שה ט יזהו
 צריך נו שא פי א׳ שבכ׳ לוכתבתם יחזיר הגיןש מיוב

א חוביח אצלו ב כת שיהת רק  שריאפ׳ יהברך הביי
ו ׳'למט! כשהגיט אבל ׳6 נ י ה כשאני כי׳ ימיכם י ח  י,

שי בהוא ה הכזדית בכל מקי ס ריבוי וזיו בהקב׳ מ  ה
דהיינו גשמי מטשה שה ט שהוא רוחה כשאני או

 אלא אינו דברים בשאי־י או באכילה מקישר שהוא
ט רכא ם קי  לגמרי הגוף שינטל א״א זחת כי והזיל נ

ה לטביד יוכל לא כי לגמרי דבק ולה  וזהו להקב׳
ט  מקישריס הס שכמדית היניים לייבוי כשיגי

 מ א להניף מחיכר סהוא מה לפטמים חז בהקב״ה
 יהיה הגיף שגס שריצה פי׳ <קט פירכא חלא

בהקביה מאובר
u * 5 D רוא רציטה פי׳ שחורות הם הרנופיה למה 

ה המככה ך ריצה כשאדם וזהי מהקב׳  למנו
ה השפטה ב׳ ק  שישמור ל־ז חך טנמן לבחיר צריך מי

ע  היד טל ן ככמ,יח רפסת שיש יזהו טיקר כל אי
 ות לר א שת החסד אל מ! מי שהיא ת הלבנינ
י כל בל־יצוס האדם ש"-יר ק י מז טקב ש וזהו .  י

 מ״ומר ג*כ טשי. ה־-ילית טי' כי ין חכי נהמקלות
 הלב, מ־׳שיף וזהו ונובן בחיר

j H“ ב תי  שיכייס טצי החרון זיטש ז) (שייית נ
 כי כי ן מבח מבית טהיר זהב וילכהו

 בט■* ה כה טד כ״כ בהקב״ה מקיכר היה משה
א גדלות נגר ת א מנ3 ר ה א ו רב  כנל ח'.נ רי

א כי ה רת אותיות ויראה יראה הוא זרב והנה  ח׳
 חדם שג השכל כ !זהו שיואה ממי אצא לירח
לי ^וכל אז הנירא גדלות המיר רוחה ה ט א  י
ה טשה ט״כ ה בטצמו שהיה כמי מ. ס ון כני חי  ה

ה שסא בזהב ף רג שהיא -ין כל רי ת י  מני
 כי ניא ט ק כס לח משה מכה כאיתח וזהו ומחץ

ף העי' לאי־שי י נ שקב כני י ה טקשפם אבני מי  קט-נ
ני כ אך הגיף של ח השג ם שלכטמ  כדי היה ו ו
ה להשליס י ו  סכל ׳ כ שכינוה ״.ותו יזהו להקב״ה י

ה שלו ה ההט מ שי  כדי כיה לגיכניית טצמו נ
 בר ה! לזה שלימית לטשית

ד ג א ! א 1ה קי  הוא א׳ כ והבינה והחכמה ן צ הי נ
 טל מש^ת ונס האדם אה כמצ״ד ן צ ה

ד לשון א׳ יזיו האדם מו  א ר והי מישל ^שין ל
ה מ שטויז היח יהן׳ ח ה וזהי היפ שטי  מח) (

ס האביי-יס שי ק נ ס י ה ריא לי ם רחרי מ א ו  ה
ם רצלם האין ס שמחיסי ,א חך הבינה  J רמות שי

ה ל הה מה נ היח חימהי הנשמה כל וזהו  י׳
ן להסות ככמתובר

רי ובני ב) כחיבניבתדבר ה הנ  לרשדחורס מי
י כי אבוהס ה לב נ  כל ל) (כבח היהא י

ה וכי׳ מיר נוגיפית שהיותיו ן פא תי״מיד י א׳  מו
ישישם שרוח המור להשיג יכול שאיני פי מר אלא

א אל
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פ פ׳י אלא לייו  כי קלה) (מהל־ם כתיב והנה פ

 סגול יש ני לסגולתו ישראל יה לו בחר יטקב
 ואהבה אדס בכל נקירה יש כי הוא סגול וטגילתא

ח ויראה כ כ׳ י0 סהס למטה וכשהוא נקודה ג' ' 
 הרי מהס למטלה הוא א! המרות כשהשיג אך סגול

פר ההוא סגילחח  דרך כשטיבר מררי לבני וזהו נ
 אבותס לבית כך היא מזה שבא ההילדה המרירות

 שיכול פי׳ המוחין שהס להאבית בית להיות שיכול
המוחין ו טל לכרות

ה נ  שיר פני אריה פני במיכבה כטס ד׳ יש ה
 אצל ג״כ הם וברדאי נשר פני אדם כני

 האהבה וזהו ות סבח מלך הוא אריה כי וזהו האדם
 אהבה שיהיה צריך דבר לכל כ ות שבח המלך שהיא

א החהבה אך  דבר שיראה יראה ע־י אלא ות לה א׳
 ל' אדם ופני הסתכלות לשון ושור שור פני וזהו זה

 שלפטמים נשר וכני בה מהפאר שהוא החפארות
 הדבר זה האהבה הסתלקיח להיות שיכול לדבר פונה
ד להקב״ה לחבר אדם שצריך הדרך וזהו  פנים ב
 הדבריס איתן נשי־ פנ יפנה מתפלה נו דהי אלו

ט שיפ^ה אדם פני ואח״כ הדבר מזה ליכול שיכול  א׳
 הוא השור פני ט׳י מה וט׳י אדם שנקיא להקב״ה

 יכול האהבה שהיא האריה פני וט״י הסתכלות
להקב״ה טצמי לדבק

ן ך ^  שלהבת אש רשפי רשפיה ח) (שה׳ש נתיב ה
 אבי אל אפלה איך אמר יהודה הנה כי יה

 נקרא יהודה כי מד) (בראשית אתי איננו והנמר
 נותניס ואנו להקב״ה ומשבח מודה שהיא השכינה

 טצמינו מחבי־יס וכשאני ס לאיה פיז חנו וזהו כח לה
 במאי חזי להקביה ואומרת באה השכינה א׳ להקב׳ה

 אעלה איך השנינה שאומרת וזהו לקמך אתנא ברח
 פי' והנער וגו׳ אעלה חיך הקב״ה שהיא אבי אל

 טלייה יש בשנת יהנה אתי מיננו שלכם התעוררת
ע מדבק וכשחדם ימיס צהו'  ממשיך אז להשי׳ח אי

 אימתי שלהבת וזהו קדושה ביותר אחרים ימים ו׳
״י שלהבת להיות יכול ע ככתחבר י  להמוחין א׳

י״ה שנקרא
n * n ש התורהנדרשת  הסומר וצורה חומר מק׳וכיי

 נקרא וצירה הגון! שהיא החומריות נקרא
 קלות ב׳ יש אך הרוחניות שהוא באדם שיש הקייות

 מדבי-ים יראה מחמת ח׳׳ט שמונט יראה מחמת א׳
ע מו^ע ג״כ כבירא חיבת חממת והב׳ גופניים  א׳

׳ איברים ה׳ בחדם יש והנה גשמי שדגר ידים ג

 בכל צ*ל התקשרות שהוא ובלית וגוןז רגלים ב׳
 ברגל ובן ביד הן דבר איזה לפטול כשרוצה דבר
ע לקשר צריך  זה לגמור בכדי האיברים בכל א׳

כ הדבר  וזהו המנץ מן אינו הקשר שהוא הברית ע'
 במדח הגוף את וכשמנצח חד חשבינן וברית גוף

 האברים אס וכשמנצח ה׳ג נקרא אז בגבורה היראה
א האהבה במדת קי ח נ  פי׳ הקיוקל לחם וזהו ה'
 מלשון ולחם קלות מיני ב' ט״י הגוף עם ש^וחס

 הרכבה הוא הגיף והנה קל. קל מל׳ הקלוקל לוחם
ם לדבק תמיד השקתה וביודאי מהקב״ה ה בא׳  ב׳

כ ההרכבה בטל והיה  הזוכר כח האדם אצל ברא ע'
 ברא וגס גשמיים לדברים אפילו האדם את שמזכיר

 לדבר אף טצמו שמרגיל הרגילות כת האדם אצל
 חוחו שיקח ומהראוי סטניג יש וברגילות גשמי

 אלא לגוף א״ט לחבר ולא להקב״ה ויחבר התטנוג
 נח) (ישטיה וזהו אס נקרא והסטניג הכרח ע״פ
 רינה כשאתה תשיב אס פי׳ רגליך משבת תשיב אס

 הראה רגליך משבת להקב״ה הסטניג ולחבר לשוב
 הכי־ח ע״י א״ט לחבר רק שלך הרגילית את לשסת

 מכל סטנוג לקבל שלה מדה התטנוג והנה לנוף
 טובדא איזה לפטול בריס הא יודעים היו והאיך דבר
 לדבר שנמשך המישך כת בסטניג הקב״ה ברא ע״כ
 התפטוג והנה הדבר זה פוטליס האיברים ואז אחד

ס איברים והה׳ המישך והכת אי  הגרוס שבעת נקי
 כניס נקרא להקב׳ה התטניג מהבר וכשאדם

ג וכשייחבר עני פ רחיר להגיף י  לאחוריס שנמשך נק׳
 רוצה כשאתה הגרות את בהעיוהך ח) וזהי(במדבר

 ספנים אל רמנורה פני מיל אל הנרות את להעלות
ס נקרא התענוג כי התענוג של  יאירו המאירות כנ

 להכניס הנרות השבעה שתחבי־ פי׳ הנרית שבעת
 של השכג הנה לקב״ה ההמשכה שהוא התענוג של

 להבנה כשתסכשט אך מושג שאינו דבי היא האדם
 שנזער זטיר נקרא שכל לגבי להכיג קלת אפשר אז

 בהתפטות שבא טד מושג אינו אטפ״ב אך קצת
 שהשכל פי' יטקב ונרךא מושג היא או לההבל

 ואס״כ טקביים שהוא קטנה למדרגה מתפפס
 תאמר כה כתיב כי רחל נקרא להדבור כשמסכשט

י כי פי׳ הנשים אלו יטקב לבית  יכיליס הדביר ע׳
 נשים וזהו כשכחה שהוא הדבר אותו אפי׳ להטלית

 שנתפשט השכל והנה ורחל. יעקב וזהו נשיו, מל׳
 וההתפשטות למהוי אנא זמין ה אה נקרא לכהכנה

יש סהדבור והנה אדני נקרא והלביר הניה נקרא
נ״כ
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 חצה כשאסה ה׳ מין וזהו עין גק׳ והשכל שכל

 זהו בדבור בא שלא עד פי׳ שבהויה השכל ־לספוס
עימצמלסא״ע מגביה הירא כי ליריאיו  יראה ע״י א׳
 האדני כח נ״ה יש ^הקיל והנה ההבל שהוא להקיל

 וזהו בהדבור להמשיך יכול הוא ע״כ בדבור שיש
 מגביה כשאתה לקול תשמ.ג שרוע אס סו) (שמות
 אז שאול וישמע כמו קיבוץ לשון ושמוט לסקיל עצמך

ה כל  מה הנה כן פי׳ במצרים שמתי אשר המח'
 שהוא מצרים השכל לגבי נק׳ גהדבור נמשך ־■שהשכל

 בכמה א״ע ללבוש צריך שהוא מחלה ונק׳ ^מצא
 שהוא חולה לשון מחלה ונק׳ שנמשך עד ■לבושים
 שמתי אשר המחלה כל וזהו נחלש שהאור כת תלישת
 בהדבור להמשיך צריך שהוא בהמיצי ששמתי במצרי'

 אני כי מל׳ המדת סי׳ ה אני כי עליך אשים לא
 רפיאה לך יהי׳ הי פי׳ ריכאיך בהויה שיש מלכות הוא

ע לצמצם תצכו-־ך ולא מההבל  והנה להדביר, אי
ה  אינו העולם זה ברא ורקביה שלם נקרא הקבי

 שיחגלה פי׳ בניס ואנו אב לנו יהי׳ שהוא כדי ■דר,
 כי בנים ד׳ שיש וזהי הרחמנות מדה העולם בזה

׳ יש  החלה במחשבה מלו ישראל כי כי׳ עולמות י
 כל נקרא וע״כ העולמות כל ברא היראל וע״י

 נק׳ הישראל אך בנים בשס ישראל נשם העולם
 נקרא יגס הבנים מכי' הראשין הוא כי זקיניס בן

 יש כעולמות כל אז להקב׳ה עצמו כשמתכר כי יוסף
 לז) וזהו(בראשית להקב״ה ונאספים עלייה להם

 שהוא הקב״ה הוא וישי־אל יוסף את אהב וישראל
 זקונים בן כי בניו סכל יוסף את אהב ראש לי לשין
 במה שלס כביכול תו א טושים אנו ובזה לו היא

 מחוסר אינו ה’הר,ב כי מלכותו עול מקבלין שאנו
 טם בלא מלך ן א כי מלכות מדת המדה בזה ירק

המדה« זה גס נשלם אז מלכותו מקבלין וכשאנו

א4̂ ת *  כדי אלא ואהרן משה נביאו שלא במדרש '
 ולם1ה הקב׳הלזה של הדבור את להמשיך

 האבות כי פי' כי׳ אברהם אלהי אויזריס אנו והנה
 האחרוני׳ דורות אך הקב״ה אח השכל מצד השיגו

 מצד העובדא כי והנ״ס אמו.ה מצד הקב׳ה עובדים
בי לאותו מוכרת ואינו תענוג בו יש הסכל  כי ד
 יעובד אבל התעניג מחמת זאת עושה הוא ממילא

 דביר וז־ו חוק ונקרא תענוג בו אין אמינה מצד
 ריצה שכך הקב־ה של הנהגה שהיא הי׳ הקב״ה של

היז ואהר, משה והנה כך האדם שיתנהג יהקנ״ה

 לאברהס זכור לב) (שמות כמ״ש האבית אמלי
 לישיג א״יא שהיכית זכות הוא יזה ולישרחל ליצחק

 במרת היה נזשה במדרש אימא וכנה האבות ע' אלא
 בעצמו היא וגס האומות כל נצח בהתירה כי הניצוח

 <ל נצח הוא אך הרעות המדית בכל נברא היה
 בהירות רואה אז גדול שמעלתו סי והנה המדות
ה וגדלות  מי אך ביותר שפלותו ורואה יומר הקני

 הקב״ה בהירוח כ״כ רואה אינו או למעה שמדרנותו
 שפלותו רואה שאיני מחמת נכנע להיות יכול אינו ואז

 ע״פ אשר החרס מכל עציו היה שמשה שאימא וזהי
 מאותן טניו שהיה פי׳ האבות מן ולא האדמה

 צריכין שהיו פי׳ האדמה ע*פ היו אשר ס האנש
 חוק מיומח להקב׳ה עובדין שהיו לאדמימות לפנות

 אדמה וזכו הגיף נגד התגברות צריכין הו זה ומחמת
 יותר מדרגותו היתה לגביהם כי אדמימות לשין

 האבות מן לא אבל גדולה
ב י ת  כסף חציצרות שחי לך עשה י) (במדבר כ

 המיזנות ולמסע העדה למק-א לך והיה
 ישי־אל אלכי ראשי א,יך ונועדו יתקעו באחת ואס

 הוא אוכס כתר כי קודש נקרא החכמה הנה כי
 אור ^סיד מקבל שהוא מחמת העילות עילת לגבי

ס  וההשפעה ממציאותו בעל הוא ע*ה ב״ה מח׳
 עשית בחכמה כוייס כי החכמה עיי עלינו עיברת

א שהחכמה וזהו קי  ידו על כי מובדל שהוא קודש נ
ם אור עוברת  ען ח״ג נקרא הצדיק והנה ביה א׳

 אמת אית אימא כי התיג יהוא הצדיק גק׳ עץ כי
 האותיות הס והס אמונה נק׳ ‘וכמי,ני אמונה ואית

 אומן לשין אמונה וזהו העולס נברא האותיות עיי כי
 הוא והצדיק העוצם כל נברא שע״י האומנות שהס

כ המשפיע  אנז זאת הנה כי ועוד תיג נקרא ט׳
 ואית חסד אית הנה כי ונקה נוצר שיש מקיבליס

 רב מחמת פי׳ חסד רב שנקרא חסד יש כי חסד
ע מבפיל הוא כקביה של חסד  נקרא וזה להק אי

 להק שכל לרמשיך ערך שמשער פי' קסנוח שערות
 את שמנקה ונקה וזהו האב היצין אח*כ שישיג כדי
 אח״כ שישיג עד אותו מנקה מטיגף שהוא הבן
כ וזהו לו ויתחבר האב רצון  כי פי׳ עין נישא ג'

ה כ נגיף שאנו רואה הקב׳  גיצמו על כעין לוקח ע'
ק שישיג כדי עד  חסר סצר וזהי יהרצין השכל ה

 ם לאייכ להבן השכל כמשפיע צנור אותיות שנוצר
 ׳כשע עו; משא וזה מטע מעט איחו שמלמד פי׳

יכו< יזאלי הר,דרינית כשעובר ועי״ז עקה וחסאה
לחבר
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ה רצון אופיות שנוצר וזהו ל-לצין ר3לה מ  איהא י

 א״ט שמדמה פי' מק״ס קיה וזהו ק׳׳ס גיסי׳ כמן
 הסייך פל הוא הרצ,ן להשג יוכל מה ופ״י להרצו!
ה את המלנודת אס שהא נה ב שהיא  הרצון להשג בנ

 מממת כ כי׳ ושבא לסא סג בגימ׳ שת״ג תא שא וזהו
 פס נקראיס שאנו מיייית הוח בנו הקב״ה רצה מה

 ע״י הות הי־צו! להשיג יכולים אנו מה סי׳׳י כגולה
 ה.וה מכניסין שהנו הגון! מצמצמי; שאנו פי׳ שב״ת

ריז שהצדיה וזהו בשביה  ש ש מה כל והנה פן ה״ג ק
 הארס אצל ו!ה רגילס בזה יש בהפולמוה למפלה

 דלא ריפין האדה אצל הס יהשיכה החכמה ט
 ש״צ״ר המטיר כח לה יש שהבינה אן! -י מ־׳פ־שי(

 נ!שניפ כשהשכל אך הגופנים דברים אן! להאדס
 יזה מחגים דברים אף מצייד נ״ הב הז להבינה

 התטיה והנה להחכמה בית שי־בינה ראכו! בית נקרא
 והבני־ לרה חצ-י נקרא מהקב״ה נאצלת כשהיא

 כפשיג והס צורה חצי ג״כ יקי־א מהחכמה מקבלת
 ם ריהכרש ד,א ריטי! וזהו ההדס פ״י מה של צויה

 כי כלמה לירה נפשה אי ממוצט הוא כשהחדס
! ג״כ הם ויאהבה הירד,ה ט  כי׳ מהכרשין דלא ר

 המוגט דבר נגד מתגבר דבר איזה האדם כשחיהב
 ג״כ שהם והבינה החכמה אצלו להיות יכול טי״ז
 הצוציות כהי לך פשה וזהו מהכרשין דלא דיפק
 חבקו להם יהיה צומת חצאי השני שיהיו כי׳ כסף

 הרצין כי לי׳ הפדה למקרא והיה באחד אתד לדבק
 וי־נה הרצק להשיג שתוכל פי׳ שוט ק מל׳ פדה נקרה
 א׳ חכמה א׳ והמרו די־דקי אתי קד) (שבת איתח

 ג״כ גקרח מהחכמה מקבלת שבינה אף כי כי' לה ב
 שנקרא וזה' ממנו שלממה למדריגותיו כמלמדת אלף
 וזהו להרצו; להדבק היך מלמדת היא כי הבנים אס

 כשהחבר כי' אס מלשון ואס יתקפו בהחת ואס
 ל ישר; אלפי ראשי אליך ונועדו בלבד להבינה א״ע
 אוהך שמלמד פי׳ ישראל אלפי רק ה יה שלא הי׳
 תשיג לא אבל ראש לי כהוא לישיאל להדבק איך

מודד כח לו ש המלך והנה צהרנון עדיין  בהוא י
 מסתכל לפענדם אבל המק־ליס שיעור לפי מודד

 להס מהראוי יותר לעולם טובות ומודד גדלותו מל
 לג) וזהו(דברים להם פ משפ הוא גדלותו מחמת לק
 פ ומשפ מל׳ מדת פל מסתכל אימתי מייך בישולין ויהי

 מס רחשי בהתאסף הסתכלות לשון וישורון כוובות
 הקכ׳ה של לירצין א״ע ומחברים כשמתאספים פי׳
גדולתו לפי להם משפיע חז אחת רצח להס יש ואז

ס  שאץ בלרדת שהם יש"אל שבטי יחד זז
 ימד כנק־א שם שיש איתא והנה החרת רצון לכ״ת
 להרנון ח״ע כשייתכר וזהו ה״י ליי בת הוא ורח׳

 נשבר שבייה לשו! ת ת ח״ד אז י׳ זהו יחכמה שהית
 מחוכרץ כשתכי כי קידי? מחיהרי! לכו שהו ה־לת

 ג״כ פוצות עלינו נמשך אז יב ה פנס שהוא כה־צון
 הקב״ה ברח ״י!1נ והנה כלוס מחיסרין אנו אי! ורז
 באנו ניחמת כי כליי׳והו ניכר שיהא כדי היא

 בת ט.) ״ב ( וזהו ש'ס בהוא טכר עי״ז מחוס־',
 מהמת הההבה למדת כי' שמה ובכל לחכי־הס תה ה

 שליניותי כי־ נ פי״ז כי ייחיסי־ין י־ו נ אותנו אי־ב מה
 כי' חלכיס שני לה יש רבת ל ינ בת חלכיס וזהו

 כנזכיאר ה־יף ג׳'כ כירא נה הב כי והכינה החכייה
ט; ת ריה. הס ורה וזהו ל מה  ה נ׳ רהה גמ׳3 ו
 הכלת בין שיכיר כדי תחרת מציה שת־־אה כדי

 מלמדת שהיא ■'הבינה ח״ט יחבר לה rn ב ׳ כ ללב,
ר וזהי לי־רצי! ע א לחבר יכיל ועי״ז חוהו  כו' שכ

 שהוא היראה שהיה הנצת ה.ת מתחי-יה כי פי׳
סי הלבנונית ג יש וחת״כ היבורה . ח

ד ד! (כמיס ' ניהשיחו ל־דס מג  אס כ
כי' חו ש היא ניה לידע הח־ס יילה

 זרית מחשכות מכל ונקה זכה חס בהפ'הו יסתכל
 כנגו הכלה לשק ושיח הוא ניה ידע ובזה לאו אס

: בשדה לשוח
ן נ מ  שלום פישה חושך יבורא איר יוצר לומר ת

יוצר מה) שפיה ( וכתיב רכל את ובויא ׳
כ׳ נרירות לשין בירח פי' רע ובורא מור  בורא ו

ק מ״י הי־ע שהיח חושך  כלוס עושה חמר לזה ט־י
 ן וב ההוי בין שלוס שנעשה ט׳ הכל את ובורא

 את ובורח חימר לזה הור ג׳'כ ה יר שהחושך שך הח
 ה-יח בהקב׳יה פי׳ איר לשק הוא הבורא זה הכל
 והנדיק הבחירה לו מסר רק אור בלא הצדיק את

 אס חומר גזה הטוב א^ ג"כ ומברר הרע חת נוטל
 . כלליות ש־קרא הצדיק הוא הכל

ה א ר ס לצי קרא ה הקב כי נ  מכני הוא כי
 ומסתכנא כי־ס נקרא גדר לי ש כ שהדבר

 אנו גס לכן טצמו האילן כדמיון ג״כ הוא הגדר
 כרס ופי׳ ליוצרינו דומין שאט מפני כרס נקראין

א ס לש.! ט  כך לומר א״א אך הקב״ה שהוא כי
פנו צמצם הקכ״ה רת גימ׳3 כרם לכך א

 מחברים כשאט כרס נקראים אנו ס •גמט־י מצמ״ן
א< רומזת שהיא ה׳ כרס נקרא אנו לשרשה החכמה

החכמה
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 עין בכרמי לי דודי הכופר אבכול וזהו ^מפמה
 כל נכללין בו בו כל קיש מל׳ כצדיק הוא ל אשכ גדי

 הצדיק הוא חשכול אומר הוא לזה שובות הננדות
 הירידות לקנח יכול במה פי׳ קינות לשון הכופר

 אומר לזה העילס לזה עצמי הקב״ה שצנזצס צום1«הצי
 לזה מדידה מל' העולם לזה א״ע שמדד לי דודי

 מרים שהוא כנ״ל י׳ בכרס גדי אי! בכרמי אומר
 לשק גדי השתכלות לשון עין שהיא לשוי־נה החכמה
 גדוד גד וזהו .כנ״ל הדודי לקנח יכול בזה המשכה

 הוא פענדם גדי הנה כי עקב יגוד והיא יגידנו
 כל והנה איל.א גודו מל ג״כ והיא המשכה לשק

 הצדיק חך מהקב״ה נמשך היא העולם בזה הנראות
 לקליפה ויש מהקש״ה בהיצי־חקית דבר זה א כשי־אה
 והקליפה להקב״ה שבה הק׳ הכיצון מעלה בה אחיזה
 המשכה לשו! היא גד יגודנו גדוד גד וזהו נוכלת
 מהקב״ה נפשק דבר כאיז: יי,אה כשהצדיק פי׳ גדוד

 עקב יגוד והוא חומר ל׳ה ך והא לגמרי יגורנו
 רואה כשהצדיק כי' המשכה מל׳ יגיד החכמה והוא

 רוב מחמת נמצא לעקביים לעקב החכמה וממשיך
 צדיק אמי־ו ג) (ישעיה וזהו נופלת הקליכה הבהירות

 שהוא מה אפי׳ פרי כי אומר ולזה מ״מ שוב ט
 הם פי׳ יאכלו להם מעל לשון מעלליהם העולם בזה

 דהינו להם למעל הפילם בזה שיש מה מחברים
 גנזול כי אומר לזה נ!״מ רע לי־שע ואוי הקב״ה

 הח־בה דהיינו ידיו פורש שהוא פי׳ הגמל נזלשק
 לי יעשה לעצמי איתם כורש ידים שנקרא והיראה

וכנ״ל לעצנזי פי׳
וזה שכשכיה בשם אכילה בשעת לכוין צריך
 המחתה את קח הפסוק מזה עולה השש

 שמקשרין הוא קשורת הנה כי כפם על וככר
 צריך ע"כ מלובש הוא אך חיות יש ובעלס ילהקב״ה

 שחותה בגחלים חותה לשו! שהוא בנוחתה להביח
ה וזה להקב״ה אותם  להחכ״ה כשמחברים והנה ב/

 א״א וזה אתלרירו בחכמה כי עלייה להם יש אז
 העולם לזה א״ע לקשר א״א כי מלחך ע״י להיות
 כ) (איוב וזהו הצדיק ע״י זהו ורק אך בערך הקשן

 המוח שהוא והתמצית הכח שהוא חיל פי׳ בלע חיל
 פי׳ ויקיאנו בלבוש נבלע פי׳ בלע החכמה שהוא

 להקב״ה אותם שמקשר פי׳ ווים מלשון ו׳ זיקיאנו
 ע״י הלבוש בא איך אך הלבוש שנופל ויקיאנו אז

 ללבש אוהו מלמדת והחכמה התענוג ומחמת התענוג
פי׳ המחתה את קח יז) (במדבר וזהו

 האיר הפסוק וכי׳ להקב״ה דבר כל את שתקשר
 על כשתהי' כי׳ ישראל דהיינו העם על וככר לקשר

 ויכפר אז ראש לי שהוא להקב״ה כשתחבר ישראל בני
 מדת צ״ל בנדיק חך הלבוש את ולקנח לכפר כל ת

 לזה א״ע שמקפק פ"פ וזהו דבר לאותו האהבה
 הוא האהבה במדת כי הדוחה מדת חצלו וצ״ל הדבר
 ובמדת להסכמה הזה שבדבר הכנימיוה את נזקשר
 וזהו הכסולת את מדתה הוח שני פך שהיא הדוחה

 שהוא להי״ה מכין השני את שמחבר פכפכיה השם
והבינה חכנזה

ה ג  3ונישמל מימין פי׳ חב״ד ברחביה יש האדם אצל ה
 תמיד האדם מלמדת החכמה כי וממוצע

 המצייר כח לה יש והבינה בהקב״ה לדבק האיך
 שהגוך דברים פי׳ הגוך אל אך לפעמם ומציירת

 יש ובכח במחשבה וזה החמוצע הוא והדעת צריך
 והגבירה החכמה מנד שבא חשד שהוא חהבה ג"כ

 וזהו הדעת ניצי שבא והי־הסחרת נה הב מצד שנא
 חלת וזהו התקשרית שהיא נה״י ג״כ ובכיעל בכח
 שהם בחלת כלילין שבננחכבה השלשה בתלת כליל!
 ואצלינו בפועל שהם < בהל ,כליל בכה שיש והג׳ בכח
 מנצחין שאנו כך היא לעילת מרצהח הולכין י כי

 להקב״ה עצמינו ומקשרי; להקב״ה הודיות ונוחנין ח״ע
 שלנו המתנגדים נגד ונוהנגד אותנו אויב הקב״ה אז

 פעמי שהם המוחי[ ע על נוכל ואח״כ עמנו ומתפאר
 שכל מהראוי והנה בג' ל! כל ג' ג״כ ונקי־א המצות

 צריך מ״מ אך הקב״ה עם א' רצו! לו יהיה אדם
 שהאדם ניחמת זה שיג ש עד מדוח דרך לעבור
 ליקח שלח אחר רצו! אצלינו עשה ע״כ לגיך ננחביר

 דרך כשעובר אך להגוך ולחבר הבורא ן רצו ח״ו
 רצון להשיג יכול אז הגוך כוחות כל ומשבר המדות
 יב) (חגיגה וזהו הד וגרמוהי איהו שיהא הבורא

 העולם שאין וראה ברחפיח ינוי בו׳ ששימש אור
 גנזו ע״כ לגוך מחוברים שהם מחמת לו כדאי

 כל שישבר זו למיריגה שיבא מי פי׳ לע״ל לצדיקים
 הקב״ה למה פעם ועוד .להקב״ה ויחבר שלו המדות

 הקב״ה שרצה מחמה אחר רצון אצלינו ברא
 לא אחת רצין היה ואלו מלך שיקרא עבדים שנהי׳

 אחר רצון אנלינו כשיש אבל המלכות מדת ניכר היה
 של המל' ניכר אז רצונו תחת נכנעין אנו יחעפ״כ
 של השם נקרא הקב״ה של המל׳ והנה הקב״ה
 בינה במדת אסר רצין ה-לי׳ו ברא ואיך הקב״ה
וזהי להם שצריך כמו העולם זה לברוא איך שציירה

בינה



ם ד חיי ס ח ו
א מקננס גינה מ  ג מכוסה הוא השי״ש שרצון פי׳ ב

p ‘ובריאה הבריאה טולם וזהו ארדת רצון נו 
 וזה הפולס זה צריך איך שהסתכל הסתכלות לשון

 אתרי־ רצון שהזדמן מה פי׳ מקרא כל מג) (ישעיה
 מלך שיקרא כדי לשמי הוא הזמנה לשון וקריאה
 וזהו הטולס טל ואתרומס ואתיירא שאתגדל ולכבודו
 הוצרך ומ"מ ויל־שיו הס־יאה טונס הוצרך מ"מ בראתיו

ת חללינו ילקשור ייצ״ר  שבעה מחמת ט מהקב״ה פו
 כ ’ט מאתנו ניכושה הבורח שרצו! פי' בכסא מקננת

 יכוליו אנו וטי״ז מהקב״ה חיות אצלינו הקכ״ה ברא
 יר לצ הוצרך מ״מ וזהו הבורא -צון ולהשיג לקשר
 שרניהי מחמת כי׳ טשי״ אך הפסיק יפי׳ אצלינו
 היה אחד רצון היה ואלו המטשה הפולס גס שיהא

כ ההרכבה <.ט־לה  ומחמר. אחר רצון אצלינו ברא ט'
"ז כדי טלינו שלו החיות ולקשר לצול הוג־ך זה  ש.

 הרצון משיגין כשאנו והנה הבורא הרצין להשיג נוכל
א קי  ונוה! א״ט שמנצח מחמש כי׳ בג׳ כלולין ג׳ נ

 אלי כי מהמצות הכיטם משיג אינו בוודאי הודאות
 הידיות ולישן א׳׳ט לנצח צריך היה לא הטטם השיג

 אינו לקשר כשצריך ובוודאי להקב״ה טצני! ולקשר
 מח'ית כי האהבה משיג ואח׳׳כ טדיי! הטטם משיג

 ומתגבר שלו האהבות כל בטל הקב״ה אהבת
 דבר התכארית מחמה מהגבר זה ימחינת זה לדבר

 וזהו המצות טטמי שהם המוחין משיג ואח״כ מה
 הטונזד שדה נקרא נה״י כי הפוחין ח^ק שד^

 לו יש התפוח מה כי גג״ת נקרא ותכיחי! לזריטה
 מדות הג׳ כן גוינין ושאר ירוק אדים גווגין כמה
 קדושין נקרא ואח״כ בנ״ט גוון מדה כל כי הנ״ל

 אנשים ג׳ נקרא נה׳׳י והנה מובדלין שהם המוחין
 של הרגילות הוא אינש דבר רגלוהו נג) וזהו(סוכה

 אינק להשיגם טצמו להרגיל שצריך נה״י וזה האדם
 שירצה דבר לאיזה האדם את שמטרבי! פי׳ טרבין

 דניתבעי לאתר וזהו המוחין חפי׳ להשיג יכול ט״י כי
 אנשים ג' והנה אברהם אצל וז״ש ליה מובילין המן

 אנשים ג׳ ט״י מצב להיות יכול איך פי׳ ו טל נצביס
 אותם לחבר יכול שבקל מחמת רגלים שנקרא וזהו
 מלפניך אותם שתשלח פי׳ אנשים לך שלח וזהי הגיך אל
 אלת לטצמך נה״י שהם האנשים את תקת שלח פי׳

 ינט! ארן אס ויתורו וטי״ז להקב״ה אותם החבר
 הגוך מן א׳׳ט הקשר לפתוח מנ להתר שתוכל פי׳
 אל הגוך ולהכניט ככנ להיות שהוכל כנטן הו0

t ית׳ הבורא רצו, תחת ..■הב׳׳ה

ה נ  שהגון® מה הוא כריטה כי׳ וזקיפה כריטה יש ה
 הגוף רטן החת ומשוטבד נכרט והחיות המושל הוא

 בהגוף המושל שהוא להגיף חמטל כשהחיות פה יוק
 הוא< מתחילה אא״כ זקיפה להיות אפשר איך אך

 כהבורא שמשיג פי׳ מהנזכמה חיות ך וממש מכריט
 להיות״ שיוכל הזקינה להיות יכול אז ומיוחד יחיד

 נת^ט אומרת שהשכינה וזהו הגיף טל מושל החיות
 מכט לקום יוכל לא שהחייש כי׳ קיס אוכל לא בידי

״ הגוף
ם > וכנגדם אותיות ד׳ אדני בשם יש ה לנ ט

 השם את מטלה והוא אותיות ד׳ הויה בשם
מי  וזהר ומושל אדון שהוא חושב מהתלה אדם כי ח

 האדנות בטל אז א הב יראת מחמת אך דאדני א׳
 וזהר חכמה היא <\ יראת הן כי דהויה י׳ וזהו שלו

 שהוצ חושב כשהוא והנה דאדני א׳ מטלה דהויה י׳
 1בכ אדנותו למלאות רוצה אז חדק שהוא חושב

אדני ד׳ וזרו מחוסר הוא זה לפני אך הדברים  אך '
 נשלם הוא ממילא א, הבורא תטנוג כשמשיג
 דהוית ה' וזהו כלל מחוסר ואינו הבורא בתטנוג

 רוצה אדס כל אך דאדנות ד' מכלה התטטג תהוא
 זמרי מטשה טוש: שאיהא כמו הקב׳׳ה כליי שישרה
 כשמחבר אך ככופה נון ינקרא ככנחס בכי ומבקש

 ו׳ וזהו טובות אליו נמשך אז להמג־׳׳ה מדות הי'
 טצט יש הטולם בזה והנה דאדני נ׳ מטלה דהויה

..a, יהיה ויזהכם ומוראכם ט) (ברלע^יס ״ש ̂ ״י 
p 9 חית כל טל mשלכס שהחיית פי׳ וחיתכם !׳ 

 כל לחבר שתיראו כי׳ הארץ חיה לכל ממטל יהי׳
 מרמר שהוא דהויה אחרונה שה׳ וזהו להקב״ה החיות

 מכיד כשהוא כי׳ דאדני הי' מטלה המל׳ מדת טל
 בכל חיות ש־ש מה כל מטלה אז הבורא אדנות

: להקב״ה דבר
ה נ  כונן ארן יסד בחכמה ה׳ ג) (משלי כתיב ה

 ליה הוה איפכא ולכאורה בתבונה סמים
 למשל כי׳ תחילה במחשבה מטשה סיף כי אך למכתב

 לדור כדי במחשבתו בוודאי אז בנין איזה כשהבונה
 רא3 הקב״ה כך הבנין סוף טד נגמר אינו וזה מ
 כדי במחשבתו והיה ישראל בשביל הטולמות כל

 בחכמם ה׳ וזהו בסוף נבראו הס ובמטשה מלך להיות
 שמים כונן ארן ליסוד כדי היה בהשכמה פי׳

 הור^ הטולס לזה נמשך כשהוא האור כי פי׳ בתבינה
 ואופני וחיות שרפים שיש וזהו א״ט לצמצם צריך

כ^ בהם א,ורו את צמצם הקב״ה ט פי׳ הקודש
מחמת



ם סד חיי ח 135 סחו
 לזס להשפיע יכול היה לא א״ס אור רב שאורו ימ«זפ
 למלך עליגו הקב״ה אש !מקבל כשאנו והנה העולם

 שיש וזהו הקב״ה של במתשבתו שהיה מה נשלם
 עובדא איזה ע״י אלא אדנות לקבל א״א כי מלוה
 שמלוה וזהו להרלון מרוברין אט ועי״ז מלוה וזהו
 לא דמילו בלא אירייתא וזהו הרמביות ל׳ הוא

 שהיתה כמו להרלון עלי׳ לה אי! כי׳ לעילא פרסת
 אבל רצונו נשלם אז עלי׳ לנו כשיש כי במלזשבה

 ואדני הויה בשילוב שיש וזהו הרמן נשלם אין בל״ז
 הוא ונס בהרצון היה שהלזכמה בסוף וי׳ בראש י'

 פי׳ עשוני ידיך קיט) (תהליס וזהו בהמעשה בסוף
 ה חכר שיש עשוני יודין שני שיש יודע שאגי מיזמת

 הבסיס שהוא בירצו! הכמה שיש פי׳ ייטניני בהמעשה
 ואלמדה הבינני מבקש אני זאת על “דב נכל והה!
 שהיה כמו להנצון פי׳ ך למלות לחבר שאוכל פי'

 תמוז ר״ח תחלה במחשבה
,* ך  איננו זה וכל ה) החודש(אסתר מזה הצרוף הנ

 שמצרפין צירופין יש הנה כי לי שוה
 שמות יש והנה לבי צכה כמ״ש העילם בזה להקב׳׳ה

 הוא שהשם הארץ ותגל השמים ישמחו כנו; גלויס
 מכיסיס שמות ויש מר״ת הוא שהצירוף בגלוי

 החודש מזה הצירוף זה כמו מס״ת הוא שהצירוף
 אז חיות העולם לזה להשפיע הקב״ה כשרוצה זזה

 שהס בכלים העולם לזה בא וחח׳׳כ השם משחילה
 להקב״ה א״ע מחבי־יס כשאנו אצלינו אבל האותיות

 מחברים כשאנו וזהו השס ואח״כ ות האות משחילה אז
 שהוא אחרונה ה׳ וזהו להקב״ה המעשה ומקשרים
 להשיג אט יכולין אזי המשכה הוא והו׳ העובדא
 כ״ז הגוף אש לשבר צריך שמתחילה וזהו המוחין

 אצלי נחשב לא העולם זה פי׳ לי שוה איננו
 לטצמי שאקח לי וזהו לעצמי התענוג ליקח לכלום
 ג״כ הוא הצירוף ע״כ בלב הוא כי נראה אינו מאת

 אז הז׳ תחת בסגול זה כשיכתוב כי נראה ואיט מכוסה
 איננו של הנון כתוב כש וכן שוה של הה' וכן הה׳ א״צ

 אז בחיריק הל׳ כשיכתוב וכן ו׳■ א״צ אז במלפיס
 הוא אז להגיף א״ע כשתחבר אבל לי של הי' א״צ

 הקב״ה כי פי׳ השם בזה מ:שמש הי' המן שליטת
 אליו וללוות לחבר כדי רק העולם זה ברא לא

 לצוות אלא שאינו פי׳ ציויתך אשר הען מן כמ״ש
 ע״כ העולם זה התענוג אחר שנמשך אוכל והוא
 (חולין בגמ׳ כמ״ש כו׳ המן הפסיק זה מר׳ית יוצא

מן מני, התורה מן המן קלט) היה ע״כ כו׳ העץ י

 התפטני זה לקחו שישראל מחמת השם בזה משתמש
 ק עושין איי ואתם להקב״ה לחבר רק וצריך לעצמן

 שמרל ועין ימין עק יש הנה המן שליטת היה כן גלל
 עיין תמיד כי הקב׳׳ה על תמיד מסתכל ימי; בעין
 והנה הגוף על מסתכל הוא שמאל ובעין קיומית הוח
 העולה בזה צדיק יש כי וזהו פלא אותיות הוא אף
 לך מופלא שהוא פלא וזהו לכל נראה איט אך

 ההכמד פתח לפתוח כדי הוא הצדיק בל העובדא
 לי פתחי ר״ת הוא שפלא וזהו העולם לזה כו להמש
 נןחבר הוא כי התחברות לשון ואחותי אחותי

 להג,וחי; א״ע מחבר הצדיה כי העולם בזה הקב״ה
 הקב׳׳ה נמשך זה ומחמת בימיחי; שורה והקב״ה

 מחבר שהוא התחברות מל׳ צאן רועי וזהו העולם לזה
 שנקיא העולם זה מחבר שהוא פי׳ ויצא מל׳ וצא,
 I שאלכ פי׳ פלאים ותרד ח) (איכה וזהו להקב״ה צחן

 שנקרח הצדיק ע׳׳י העולם לזה נמשכין המוחין שהם
 הבינה כי נהורין ש״ע בה יש הבינה והנה פלאים

 נמשכת והוא שי״ן וזהו מהרצון או מהחכמה או מקבלת
 ע׳ הרי מי׳ כלול וכ״א מדריגות עי״ז העולם לזה
 הש״ע כשמחבר אך אור לשון נהורין ש״ע וזהו

 לשין שפה הרי תתאה ה׳ שהוא העולם לזה נהורין
 ,נהור הש׳׳ע שכונה פי׳ הבל אל ה׳ וישע כמו פונה
 כל סד) (ברכות וזהו שעה הצירוף אז העובדא לזה

 נהור, הש״ע את שמדדה פי׳ השעה את הדוחק
 קומה נקראת כי כי׳ דוחקתו השעה העולם מזה

 רזה נהורין הש״ע תגביה כך העשה אך שלימה
 נגר במציאות יבטלו מתילח ואז להקב״ה העובדא

 במדריגה העולם לזה נהורין ש״ע וימשיך א״ם אור
 להיות מסיגל הוא החודש שזה איהא הנה זכה יותר

 המדבר שדור מחמש אך עינוה לכפר יוה״ה בו
 והמשיכו הדגה את זכרנו ואמרו חנם של בכיה בכו

בציו; בכיה וזהו בשכחה באו ע׳'כ הגשמי לתענוג א״ע
־ להחכמה א״ע לחבר שבוכה

ב י י ת איהא כי למו משעיר וזרח נד) (דברים כ
לשו, פי׳ קשיין ושערי רכיכין שערי

 נמדוד שצריך קשיין נקרא המשכיל אצל הרי שיעורין
 לאחרם להבין שכלו לתת האיך בשכלו ולצמצם
 נרךא והדיבור בדיבורים הרחבה שכלו את ומצמצם

 שפיה לכלי רחב מכלי לשפוך כשרוצה ד׳׳מ משפך
 משכך דהיינו ממוצע מי ע״י לשפוך וצריך צר

 מלביש היא הדיבור כך רךר ולמטה רחב כלמעלה
משעיר וזרה וזהו רטך נקרא המקבל ואצל לשכלי

למו
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 בשערים ^?'./,מדע וזהו(מש;זי שיעורין ע״י ר״ל למו

 המוהין מותרי b\3 זזה התחברות לשון נודע בעלה
 לירד אצלו הוח ^שין לזה שא"נ מותרות אצלו שזה

: לקענית הגדול משכלו פי׳ ממוחו
 ז) (שה״ש נדיב בת בנעלים פעמיך יכו ז1פ

 האדם דהיינו דלת בנגנעול הכנר ל' ם ביעל
 ב׳׳ה בא״ס א״ע ומדבק ה^וה מן א״ע שמפשיט

 ומתדבק ־גשמיור ייראות אהבות מכל א״ע וסוגר
 נל שעשה הדברים כל מעלה הוא ובזה ן הא אל

: היום
, ך ז  ברחביה שילך ציייך הבורא בעבודה הכלל י

 דבר כל על כשיסתכל ג׳ יביח והרחבות
 לה אכ או עה שמ או ראיה דהיינו בזה תענוג שיש

 ולהטלו' הפנימיות החיות את ליטול בזה יראה ישתי'
 על אלא יסתכל שלא להמאכל עלייה יש ובזה לשרשם

 וזה בית נקרא שהאותיות האותיות דהיינו התמונה
 יח) (בראשית וזהו יביע ה׳ ותמונת יב) (במדבר
 גופניות נקרא הוא הען כי העץ תחת והשעה
 סכר אבינו אברהם כי בכנימיות לדבקם הי׳ וכיונתו

 בפגימות פי׳ העץ תחת וז״ש בנ״א שהם
א ת י  ישראל את לזכות הקכ״ה רצה ל״י אמר א

 יש דהנה ומצות תורה להם הרבה לפיכך
 ולכאורה לכתוב ראוי היה נחימר לא שאס מנוח
 גדול דאיתא אלא הנ״ל המצות בתורה כתיב למה

 על גם הש״י לנו צוה ולכך כו' יותר ועושה המצווה
 וזכות שכר יותר לנו שיגיע בכדי הנ״ל המצות

 הקב״ה רצה פי' וזה ועושה מצווה שיהא ככדי
 תורה להם הרבה לכך זכוה בריבוי ישראל את לזכות
 ; כו׳ אותנו לזכות כדי־ הנ״ל מצות היינו ומצות

 מהם אחד את הריעותי ולא נשאתי א' חמור לא
 לא מ"מ ע״ה משה אמר כך פי׳ עז) (במדבר
 עמהס לי היה שלא מכני שלהם החומרית הנכהתי

 : ודו״ק עמי התחברו שלא ־־יעות _
* ק ל וכן השאנות ג׳ להקב״ה שיש גדול כ

א) (יחזקאל כמ״ש ג״כ האדם אצל
 ובשתיים רגליו יכסה ובשתיים פניו יכסה בשמיים
 ודרכים הולדות מיני ג' יש הנה כי כי׳ יעוכן»

 דהיינו ואהבה יראה יש או״א ובכל יתברך לעבודתו
 עצמיות לפנימיות תמיד וחושק שמתאוה אדם יש

 אהבת לזה ויש השכל בזה אותו ועיבד יתברך הבורא
 מהאהבה ליפול שלא יראה הבורא ויראת הבורא

ג״ק יש ובזה בלבד אמונה מחמה רק שעיבד ויש

' -־ אח. »'.ז י! ויש י־־ג', »ר'.׳»*׳-כ־־ ׳
 ת* ביזקיס :•י ־־^יי־ יקיז תמיד רעיפח שהוף
 ילאה ג״כ לו ש בא,־ ה׳ לעבוד תמ־ר וחושק

 לטבור תמיד porrj ? המ זשוקתו אהבה ואהבה
 סאות יחשוק שמא החשק מזה ■פול שלח וירא־ אותו

ה׳ו  טצני רשנה כשהוא כי ההבחנות וז־ לז״ו עו
 דהיינו יסר טעם וטועם ח הבורא כעבודה תמיד
־ וJצרן נזעפופה׳ משנה שהוא  לכנימיזת yilsa. י

וזכו ר“ה ר.!;! י-זר V׳ j משכה וכשהוא
^ פי ״ הכס הי ה ־ י ד  טטיזז ;,ר בשעתו ל

' לפני ^י,  דב־ להכפל וערשהי ואז ה הקל נפני אנ
 •היה שנא רחנזח טת בכי■ ה אי אברכה וזהו וילך
ה' יראה ל ״ו1רי מניעה ש!ם

ם את •ר:וז לכי פ• ^למז־כס מי ר
ן >'י י' תצו'״ ד שמול ההולדה פי ב אליו ק

לכס יהי' ה׳ ראח ׳כ ואח המיר
; טס עמו ההקשריח י ף תבורא ייילגדוה יו%־1ס ר  חי

ת כנ ה להגב תמיד י״חה  ;ונחים כ יהיראית התהיו
הוא •תברך להבירא בגשמיות  ית׳ רידותיו ‘ככיכו, ̂.

 אהבה סי' יבגבי־יה שחסר העולם ו,ס מנהיג שהוח
י יכסה בשתיים וזהו ויראה  ויראה באהבה S - י
 ובשתיים זה נ יפול שלא ית׳ עצמיותו הפנימיות יכסה
א אמונה כי האמונה פי' רגליו יכסה קי  וזהו יסוד נ
 ויראה ובאהבה העוביות כל ננקייס שנאנזונה רגליו

תו יכו< שלא רגלי מכסה מונ  כי׳ יעוכך ובכפיים מ׳
אי! מהעובדים להיות וחובק מעופך ויראה בחהבה

השי״ת
ל ל  הגשמיות סח ר: א' רגילות ב' בעולם יש כ

 אכילה היינו גשמיים דברים לעשות שמורול
 כמו העובדות ר,לות ויש אחרים דברים t ושתיה
 ההרגל מחמת זה שהוא ומצות ותורה ותפלה תפילין

 כי׳ השכלתי מלננדי מכל קיכי) (שס דהע״ה וז״ש
 א״ע זרקתי פי׳ השכלתי הרגילות פי' הלמודים מכל

 השפיל כביכול השי״ת כי ידוע זה כי הרגיליות נזן
 האדם וכשמגביה דרגין פוך עד לעקביים עד א״ע
 הוא כאלו הוי אז להשי״ש מדותיו דהיינו א״ע

 רוממו צע) (שם פי׳ וזהו כביכול להשי״ת מגביה
 באים הס והכינויס השמות כל כי ודע אלהינו ה׳

 שמו בהירות כן המקבל לפי כי המקבלים מצד
 שאמר שדי וזהו יכינוי שם נקרא הוא ואז בו מחפשט
 א״פ שהגביה מחמת שדי אל בגימ׳ ומשה ד לעולמו
של' נח׳ ע״כ המערכות כל ושידד מאוד גבוה למקום

ששידד
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 היה שדי שהשס ונמצא הקניפוה מפרכת כצ ?שידר

 או השם יפול כך המקבל הגבהת ולפי אליו שייך
 יצמרך שלא הגבהה מל' רוממו וזהו כליו הכינוי

 האדם אל ומדות־ו שמותיו להבכיל הקב״ה
 שמו .יכול למעלה ייו‘ע יגביה האדם א־יא למגיה

 השם כי וכינוי ״ם לו אי, השי״ת לעצם אבל כליו
 בריאת ולשכת תכלית להם אין ומדוהיו הגבול הוא

 תכלית אין עד להתרחב מדוכיו ייוציה היו העולם
 וזהו די לעולמו וחמר כביכוצ הקב״ה שגער כד
:ד׳ <עולמו שאמר כיי ׳

^7  הכלה בשעת לאדם שמראין כעם ש ש ר.דע ̂*2
 או במחשבה נ!ונח שהיה האיתיות אות!

 האוהיו-י אותן יקח לזה ועצה הגשמיות במגשה
 קדושות האותיות אותן בוידאי כי לשרשן להחזיר

 אינו לו שמראין ומה להיפך ה״ו צרכן והוא הם
 מה ולתקן מהאותיוה ות הח את שיקח לעובתו אלא

 התכלה בשעת אותו מבלבל דבר שבעל והגם שעשה
 האיתית אוהו יקת להשי״ת אותו לכרות וכוונתו

:ח״ו כרת אותיות שהיא צירוך ע״י כתר ולמשות כרת

ב5 *  ובחכננה מהערו דינין מינה בינה בכתבים ת
 אל שלו הבינה כשמגבי׳ כי׳ איתברירו

 קושיות כמה לו ויש כבתכמה מה להבי! <הכמה
 אז מאוד ולהעמיק לחקור לחכמה עוד וכשחוזר
 מינה בינה פי' וזהו הקושיות את מתרץ -החכמה

 הדבר מברר שתכנה פי' כו׳ ובחכמה מתערו דיני!
 הקושיות מחמת כי אותו לנדל לכייבתו ו ה והקושיות

 יכול ומזה לתרץ כדי להסכמה מאוד חשקות לו ■יש
; יותר השכל דד וכס יותר ויום יום בכל להתגדל

ההסתלקות פי׳ נח) אורך(ישעיה כשחר יבקע
 וזהו שתרורית לשון שחר נקרא שבשכלו והחשכות

 לטובתו וזהו השם עובד שהוא בעיניו ידמה שלא <די
 על ויסתכל מאוד בעיניו יקטין החשכוה שע״י

 ויבא יותר הארצות מן א״ע וננגביה כחיהותו
 מהחכמה בשכלו ת בהיר לו יבא ואח״כ אין למדרגת

 כשיגביה אז פי׳ וזהו נזבראשונה יור* אין שנקרא
׳ ל' שנקי־א י'  כשחר יבקע חכמה שנקרא להא׳ ג

 יעשה בענמי שהגבהתו להסתלקות יצטנך לא ד״ל
 (ההלים וז״פ הסתצקות לפון שהו̂י שחר כרו כעולה
 כי' עזר בא מאין ההרים אל עיני קכא^
להב: יכוצ היה ילא י!צ׳ מדת היה ע״ה הד'יה

 1שצ! לגמרי מהמדוה שילא עד אין שנקרא החכמה
 למה ההרים אל עיני אשא וז״ש כלל מעצמו ידע

 הג' כשישיג ר״ל למ־חוק שצופין הרים כמה נקרא
 יבא מאין השכליות לידע צופה חנ״ת הם הדים

: החכמה פי׳ עזרי
ל י נ  כתובים משני השכל י ע׳ שנבנה דבר נקרא אב ב
 בהעלם עריק שהוא דבר שיטי לשון שני *

 הכתובה את והדיבור שבכתב דבר נק־א ובהבעה
 האור ר״ל בהדיבורים שכלו מלבוש הרי שבשכלו
 שבתוכו השכל ומבין דיבורים ע״י באותיות יתלבש

 הלבוש שכל/ז כלפי האיכות ורב הכמות מעט וזהו
 ק אינו באמת אבל בתוכי שמלובש ננהדבר גדול

 ולהלביש להכניסו וכשרוצה במחשבה קטן כשהשכל
 הרבה בדיבורים להלביש צריך בדיבורים הנ״ל השכל
 הוא הי׳ לכן התיכות ורב הכמות מעט וזהו מא״ד

 : כית הא ורב הכמוס מעט ות כבאות קטן
ד ס  נקרא שהצדיק כי׳ דאמה בכומא שריא ה

 כי החכמה נהנלה הצדיק שע״י ברית
 ר׳׳ל ב־יס נק־אין וא״ו מות אלינו נקרא הקב״ה
׳ במוח ש:י־.עורר כמו המוהם  יתגלה בהכייה פ
 נתננה החכמה לגילא הצדיק כשמעורר כך בברית

 ההשפעה כי׳ בעולם האהבה הצדיק היא הברית ע״י
 שאמדו וזה דהמה בכומא שריא תסד וזהו בעולם

 מאה יום בכל לברך אדם הייב מג) (מנחות מז״ל
ס המשכה לשון ברכות אמה איתיות ראה ברכות  נ
 ידוע זה כי מהעולם כיסוים הש׳ מגלה הצדיק

 ג״כ מלעילא כך מהשי״ת לחדם האהבה כשמכוסה
 אבל כו' כנים אל הכנים כמים חיות לו נותנים
ם הב׳ המגלה הוא הצדיק סו  פא) ם (תהל וזהו כ
 לשו! תקעו חגיט ליום בכסח שוכר בחודש הקעו

 עולה זאת מי וזהו מנהיג נקרא הצדיק גם ת התחבר
 פי' במי ירחה היא לזאת עלייה שיש זה המדבר מן

א ההבנה קי  ומי ורוממותו הבורא גדלות שמכין מי נ
 יראה לשון פי׳ לזאת עלייה ש עי״ז לשאלא קיימא

 הוא הצדיק ׳1כ מעלה הוא הדיבור המנהיג הוא ומי
: מאהבה כיסוים הב׳ מעלה  במרירות כשתלך פי׳ נב! (שם יפית כתמר צדיס

ח' הו נדו ג ותש מבוח מתי *  השיי יכדת י
 ס״ם עד הככל ויתגדל ט ויעז-ר וחסדיו ברממיו

: שגה כארז לבל ביה  סט ובבית ב־מן נעבר כ״ג היה ראשו; בית
 היא המשחה שמן בגדים במרובה היה

החכמה
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 גדלוהו ו.הו נדלוח ל' המשחה שמן נקרא החכמה

 ביה ונקרא הבנה נקרא ראשון ביח פי' אח־ו *של
 שני ביח נקרא והדיבור לחכמה ראשון שהוא ראשון

 ה׳ חסר שני ביה היה נחרב ראשון ובשהביה
 בגידוה לשון כי׳ בגדים שמנה כ״א היה ולא דברים

 מדידה מל' נמשח והבינה החכמה ר״ל דברים ה׳
 פוהה מילאה החכמה פי' שערים פותח בחכמה וזהו

 כלל כי כו׳ ובחבונה כחיב ולכן שירצה אחו שערים
 ויכול הזמן על והחיוח הזמן חחח שהאדם גדול

 ולכן בר^חכמה שירצה מיטורין איזו לשער האדם
 שמבין הבינה מחמח עמים משנה ובחבונה כתיב

 ומשנה העולם אח ומקיים עולם מנכה שהקב״ה
 אוחס מעלה הגשמיוח פי׳ שמן שסחח מה פחים

 המשקוף אל יב) והגעהם(שמוח וזהו עלאה להחכמה
 הם המזוזוח ושמי השקיפה מל׳ המזוזות שחי ואל

 הגשמיות הוא הדס מן והגעתם וזהי והי־אה האהבה
:המזוזוח שהי ועל השי״ס הוא המשקוף אל

ו ס כ ר י  כי' כח) (שמוח חכלח בפתיל החשן את ו
 בעשר אדם הולך השבוע בכל כי

 זכות מדריגות שלשה עור ניתוסף ובשבת מדריגות
 י״ג גימעריא דאחד רזא וזהו הפועל וידי הנפעל

 י״ג הרי עשר על שלשה עוד ניתוסף בשבת כי
 את שתחבר פי' ממבעותיו החשן את וירכסו מהו

 הפעל וידי הפעל כח הנ״ל דרגין ג׳ שהוא החשן
 דרגין עשר שהוא קישוע לשון שהוא לקיפוד עם תחבר
;היראה היא הכלת ההחברוס לשון שהוא תכלת בפתיל

ה נ  תיקונים) (הקדמת ומים רקיע אויר יש ה
ר והוא רקיע הפוך ק  בלא הוא ואור ע

 דרך מיס נקרא בכלים בא כשהאור ומים לטש
 עושה לחבירו להשפיע רוצה כשאדם ורקיע המשכה

 אליו א״ע ומפריש אורו אס ומצמצם בשכלו מכסה
 (שס) וזהו שכלו אס שבירה לשון פרשה וזהו בשכלו

 הוא״י ר״ל הפסח הוא רקיע וניצוץ רקיע קמץ
 1וא״ לו שיש הוא״ו הוא התקשרות היו״ד הוא «יצוץ
 אופה ליכ! ויכול כלי בה שאין אור והוא מידות
 עמוד וזהו א״ע להתקשר יכ!ל שירצה מקום באיזה

 ההתקשרות הוא נדיק ושמו האיי־ץ עד מרקיע יש ת'
 א׳ יודי! ב׳ כי׳ ידיך אס כוהח קמה) (סהלים חהו

 י׳י יכשתהכור הכסת הוא ופותת מאדני וא׳ מהויה
;וה״ו הרי אותיות '1 נשסר מאדני וי' ,^^גיה

ה פ ו  ן5ז בחתימה־ יבא זקן חסימת בלא יצא י
 P ונקרא הצדיק הוא יוסף פח) (יבמות י
ת בלא עובד שהבן  עובד בן שהוא כומתת חלא יייו
 כי גדול תענוג להשי״ס ני יש ומזה יתברך אותו

 במדת יצחק אהבה במדס אוהו עבד אע״ה אברהם
 הוא הצדיק הוא יוסף אבל בה״ה יעקב יראה
 פורת בן וזהו מדות בלא ב״ה א״ס עד עצמו מדבק
 אור אפיסת והוא עין על כי' וגו׳ פורת בן יוסף

 נגדל ממה גדלות לשון פורת הפיסה לו שאין מקום
 לו שיש הענוג מהתוספות אותו ויעבוד שיתחזק הבן

 סוסכוה מל׳ יוסף וזהו והולך נהגדל מזה מהבן להקב״ה
 זקן בחסימה ובא זקן חתימת בלא יצא יוסף וזהו
 ב״ה ס בא' א״ע ומדבק מהגופניוס יוצא כשהצדיק פי׳
 לבוש לשון זקן בחסימה ובא זק! רס־מס בלא זהו

 להשפיע רוצה כשהקב״ה פי׳ דרגין סוף הוא חוסם לנון
 והבינה החכמה וזהו לבוש לשין זקן בחתימת בא בעולם

 וזה מדות שאר גם הדיבורים מיילד שהבינה מיילדת גק׳
: חסר .בעצמו האור אב; לברשא מנהא אוזפש אנזא

ת ע ש  ויקיאנו בלע חיל לכוון צריך אכילה ב
 שבעה ובני שמנה בני יש כלל כ) (איוב

 שמנה בני נקרא ממה של השכליות פי׳ שמנה בני
 והתענוג תענוג בזה ויש עשית בחכמה כולם כי

 שבעה ובני נהי״ם חג״ס בינה פי׳ מהבינה מתחיל
 מחמת אלא עושה אינו הוא ומצות תורה נקרא
 לעשות מחיוב הענוג משיג שאינו אע״פ עבד שהוא

 בלע פיל וזהו ש:עה הרי חשד פי׳ מאהבה ומחחיל
 שהח' והב׳ מדרגוש הח׳ והוא חב״ו ר״ש ויקיאנו

 מדות הו׳ ע״י הוא וא״ו התענוג פי׳ בביס שורה
 :התענוג פי׳ לנורש אותם מקשר

ס י ד  צרופי ע״י שצריך מה להעולם להמשיך יכול ^
 נקראים הם ות אות כשמצי־ף פי׳ אותיות *

 לו ומושך צירוף עושה להמשיך שצריך ומה היכלות
 ממנו־ ומבקש לחבירו שבא אחד כמו ד״מ שנריך מה

 עד בקשה ממנו מבקש ליהן רוצה אינו והוא דבר
 ומבמל שם א״ע ומיישב ברנין הבירו אש שמביא

 מתמה אמר רצין מכס ומישך חבירו רצון מפני ו רצו
 הצדיק כשבא הקב״ה כביכול כך חבירו של הררמניח

 ברצונו אותו מביא גדוצות בבקשות ממנו ומבקש
 וזה רוצה בהוא כמו כצדיס עד בלו מרצוניות ומיבך
 ומעלה בא וכצדיק מא״ס ;ניני הגולניית כל כי ידוע

ומוכך כביבול ו לרצו פי׳ ב״ה לא״ס כעולמות כל
מהי־צוניות
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 מחמת רוצז שהוא כרו הצדיק פד שלו מהרצוניות
:הרחמנית

 זה מחמת הוא בתכלה זרות מחשבות
 הוא אבל בהאותיות פי׳ בהיכלות ליכנס ססצה

 שהוא ומי אחרים היכלות ^ שולחים לזה ראוי איט
 החיות ההיכלות מאלו גס מפלה אלהים וירא הכם

 ליכנס שרוצה אחד כמו ד׳׳מ הקב״ה היכל זה גס צי
 שגם הכביד לרייז לכנוס אוהו ו-יחפים המלך בהיכל

 החיות ^ר־<»ג׳פל הנמש^ כך המלך היכל הוא זה
 הבושה ומשמת לשורש ומעלה לו ששלח מהאותיות

 קדושוח להיכלות נכנס
מ^• מלוך לכני באדום מלכו אשר המלכים

 המדות נק׳ המלכים כי לו) (בראשית וגו׳
 עליו שמשך קודם וזה בארצות פי׳ בארץ שמלט

:וגו׳ מלוך לפני וזהו ית׳ גדולהו
ה  הצדיק עם התקשרות תמיד האדם שצרך הכלל ל

 מבין שהוא כחו״א עם תמיד עצמו שיכלול פי'
 שאין דהיינו הקב״ה של הרצון עם מחובר שהוא ט

 יתקשר יתברך הבורא רצו! לעשות רק יופה רצונו
 העולמות התכללות וזהו תפצה בשעת פניס תמיד א״ע

 זה כי כמו צדיק נקרא וזה התקשרות מל׳ בזה זה
 שהוא מי אכי׳ באה הנערה ובזה יזהו האדם כל

 אך הקב״ה המלך לכני לבוא יכול המצות מן מנופר
 התקשרות מחיזת הצדיק שהוא כזה מקושר הוא הם

_ :כו׳ הנערה לבוא יכול זה
□ ד א ש  יכול הקב׳׳ה אין בגוך עימד עוד כ

 באמת אעל שכינתו פליו להשרות
 מגושם שהוא ריחמת אלת להקב״ה בית נ"כ הגוןז

 אמצא עד הפסוק פי׳ וזהו עליו שורה הקב״ה אין
 מצג אא"כ פליו לשרות יכיל הקב״ה ן א לה׳ מקום
 פליו לשרות ויכול ממנו הרפ שיבער כי׳ לה' מקום

הקב״ה
ה ה נ מ  ר״ל הדבור פולס נקרא שבס ליל של ה

 הארציות כל שמגביה המעשה פולס
 ז׳ שאומרים ו!ה הקול למפלה מפורר אז כמנחה
 ומשם לקול מדביר לנרסקה שחוזר מנחה אפר קולות

: המחשבה לעולם
 שנגזר ידם אזי לעשות לאדם מצוה
 מציה לו ונזדמן השמים מ! גזרה עליו

tf י ו  לעני כיסו שנתן בזוהר כמובא אוהו להציל נ
 מצוה כל לפשות יראה לכן ם השמ מן נס לו ינעשה
השי״י*• :יי־עושדים ת1להי ש.כה :שמחה לידו שיבא

 S עוק־ נג^ מאזגיס וההזיקות היסורים והשקול
ה ״ ב ק  אלהיכט לה׳ אסם בנים אל ליעקב קרא ה

 שאנו מה וההוד הנצח מדת נקרא בנים י
 שהחזירן חיזוק מל׳ ואל לבוראינו לעבוד א״פ מגלחים

 חיבר החכמה הוא א׳ ר״ל ואל הגשמיות נגד א״פ
 כשמתחבר וא״ס האותיות אמצפוס הוא ללמ״ד

ס דרגין 1סון לחיו א ק׳  אתלרבופ כב) וזהו(פסחים נ
 וחומר מקל וזהו הארציות אס ולהגביה לגדל ר״ל
 אוסהי להגביה לחומר ומחבר קל נקרא החכמה ר״ל

:לשרשה
ו5 נ  סליא pL. הנו! בקיץ הפל מוריד אומרים ^

 מר־שירד החיות להגביה צריכין שאנו מחמס
^ ניסן לכם הזה החודש יב) (שמוח וז״ש לארציות  הו

 מחמה חדשים ראש אז נוקבין מיין לפורר פי׳ דילכון
 ר״צ וחדשים מח״ם ר׳׳ל הראש לכם יבא זה

 כשמגבי^- אז ר״ל דילי הוא והשרי השכליות התחדשות
 וזהושאנר למסה השפעה מעוררין אנו הארציות מן

 שגשפ הנשם ומוריד הרוח משיב בחורן! אומרים
פ ומגשם מצמצם הוא חסדו שמחמת רחמניות הוא  א

: למטה כביכול אורו
ת ל ו ז  סמידיופ נק׳ הרחמנית כח) (במדבר תמיד ?

 הפולמופ כל מקריבין היינו קרבנוס פ״י
 במקום הוא הפלסינו ועכשיו הבית בזמן יתברך לא״ס

 וכל הארציות יתברך לא״ס מפל־ן ואנו הקרבן
 תמיד פולס וזהו ומעשינו הפלס«נו פי* העולמות

 התמידיות עד ולהפלות א״ע להגביה צריכין אנו שכ״כ
:יתברך מא״ס השפע למטה להמשיך להרחמנוס ר״ל

 צריך האדם כי כי׳ י״ה אל״ם אותיות
 והבינה לחכמה מהדיבור ח״ע להססלק

 שהואז אלומים מאלמים לשון אלם וזהו י״ה שנקרא
 י״ם שנקרא והבינה להחכמה ח״ע ומקשר מצמצם

 מגביר שהוא גבר כאלם א״ע שמשים דאלים כל וזהו
 א״ע מצמצם שהוא ר״ל שד״י אל וזהו הדבור

 די לעולנוו שאמר צמצום לשו! שד״י והבינה להחכמה
 גסהויז שלא והבינה בחכמה כשעדיין וזהו צמצום וזהו

 החכמה להתגלות וכשבא החכמה בהתגלות עדיין
 לאחרי© ומשפיע להדבור וכפכח הויה אל נקרא

: אדגי אל נקרא
 אר ליראה כ״א מפנוך שואל אלהיך ה׳

 מורא ויהי פ״א) (אבוס דאיהא פי׳ וגו׳ אלהיך
45כשי האב שדרך כמו כ!כל ע״פ ויוב. עליכם שמיס
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 שלא כדי כאשכות דהיינו הסכנות במקומית הבן
 שכל לו ואין קני! עדיי/ וכשהק ברגליו קון לו ישב

 על לילך תמיד משקות לו יש רק בזה עצמו לשמור
 נועיל האב אזי ו ברגל קיץ לו ועב וכש הנ״ל גוקוננית

 האש אצל ובוודאי מרגלו הקוץ ומוציא ברזל של יתד
 שמוציאו בזה צער לו עישה שהוא במה עובה הוא

 שמוציא גדולה עובה באמת לו עושה הוא כי ביתד
 שכל לו ואין קגין שהיא הבן אצל אך מרגלו הקוץ
 שיש הצער מזה גדולה רעה לו עושה שאביו סובר

 עוד ילך שלא האב מזהירו ואת״כ הקוץ כשמוציא לו
 צו יהתיב שלא ירא האב ובוודאי ל הנ במקומות

 שיצמרך האב אצל יראה אינו זה כי ברגלו קוץ עוד
 זו ביראה לבנו לזרז צריך האב אך ממנו או צ ילה

 שלא בכדי הנ״ל במקומות עיד מלך לא לו ואומר
ק והנמשל ברזל של ביתד עיד ממך ^יציא  וז"פ מי

 ה1עצ' היראה אצליכס שיהא עליכם שגויס מורח /זיהי
 היראה עליכם שיהא ולא שמיס שנקרא השי״ת של

נ : ?  שלא מחמת כי הש׳יי יראת של הלבוש שהוא ת '
 כביכול יתברך השם הוצרך התכלית יראת אדס ישיג

 בדרכים עוד ילך שלא בכדי בסצוניות היראה להלביש
 ויראה כ-ימית יראה שש עני! וזה המקולקלים

 כ״א מעמך שואל אלהיך ר׳ מה וז״כ וד״ל קיצוניות
 ליראה ולא אלהי־ ה׳ שאת יראה לאותו כ״א ליראה

: חיצונית
ר ד <  וההליס אשיהה ננלאוחך ודברי הודך כבוד ד

 טיבותא נחזיק (ירושלמי) דאיתא כי׳ קמה)
 המוחין דהנה כרע מגסשיה נננודיס מטא דכד לרישא
 נלאות נ וטוד ממנו נרייי׳יס שהם שלהות נקראו

 עם שמתקשר דהייני להקב״ה ההוד משיג זלשאדס
 כביכול אזי להקב׳׳ה מודה שהוא ההוד במדת הבורא

 וזהו הנפל׳ות להשג ויכול המוחין עליו ממשיך הש״י
 אז להקב״ה ההוד שמקשר דהיינו למודים נימי בד

 הדר וזהו האדם על ומתכשטים מנפשי׳ כרע הרישי׳
 ההוד שמחזירין דהיינו מהדרין כשאנו הודיך כבוד

 שר' לבוש לשון הוא וכבוד העולם בזה שנתלבש
 אזי צד) (סנהדרין מכבדותיה למאניה קרי מחק

 להמשיך אנו יכולי) אשיחס המוחין הס נכלאותיך זדברי
:המוחין עלינו

 וכל שומעת ואזן רואה עין ממך למעלה מה 5"?
 דהנה פי׳ פ״ב) (אכות נכתבים בספר מעשיך

9t הוא שאדם תע״פ המתגאים על גדולה עינתה

דע

 רכז י״ בזה כלל יתגאה אל בד) ע ובעל רה ר בגל
 שנתגה קודם התורה שקיימו הראשונים באבות איתא
 נגאד נפשם שזכ,י הזיכוכיס מחמת וכ״ז כה) (יומא

 והנר הגוף על הרוחניות חיות עליהם שגברה מד
 באדם איברים שיש וכהו ) ה סד יתא ואור יש־אל

 האבות ו.נ״כ ברוחניש איברים באדם יס כך בגועים
 הפורה אורוש רהו קעינס התורה השיגו הקדמונים

 השורה ו קיינ וע״כ נננגש ההורה שמיעה שמעו ואזנם
 כשתרצה ממך למענה מה דע וז״פ שנהנה קודם ף י

 כה! מייך למעלה מה דע שלך בדיעה נההגלה
:ה 'pi וא.ן רואה עין ממך למעלה שהן הקידמיס 

 המורה הנייהיות רואה היה שלהם העין כי׳ שומעת
 האנויחיוה שומע שלהם אזן שומע ואזן הבהירות

 שבספ^ נוחמת הס עובדות עושי! שאנחנו מה וכל אבל
 שנכתב מה הגשמי בעין רואין שאנח.ו נכתכין

 שאהה במה לההגאה במה לך אין ע״נ בשכריס
: עובדות עושה

ב * ת  בה׳ יבטח אפר הגבר ברוך יז) (ירמיה כ
 בהוד בגמ׳ שאימא ז״פ מבטחו ה׳ והיה

 אביו אצל כב! הש״י לפני )תה ש לו שאמ״ו הנענל
 מהארה לנו לרשכיע רצה שהקב״ה פי׳ כג) (תענית

 מה נקרא אהיה אדני ה׳ אהיה שמות ג' לו ויש בלו
 הכל את מהוה שהוא המידות נקרא וה' שבמוח

 אוהב יהי׳ שהבן יודע שהאב מחמת למשל בהמדות
 הוא זה מחיית אויביו את וינצה מכניו ויירא אושו
 מחמת העולם את ברא כש׳׳י כך להוליד מצה

 ויהיו מלכניו ויראים איהו אהבים היו שהבנים
 ניוצא האמת על מודים שיהיו אויכיו את יזנצחיס

 היוידות מחנות אלא העולם את הקב״ה ברא שלח
 קוראים שאנו מה נקיא ואדני הוי״ה כקרא הם לכ!

 נקרא יהiוה וכו׳ נקרא אני נכתב כשאני שלא א,פו
 כביכול אב להיות רוצה היה המדות שמחמת אב

 ממשיך הוא השי״ת לכני המדות מעלה כשהוא נמצא
 לפני נתעלה הוא נמצא במוח שהיה מה מהשי״ת

 כבןלכני הש״י לכני שאתה וז״ש הויה על פי׳ אביו
 לכני המדות את מעלה שהוא אביו על פי׳ אביו

 נח) (ישעיה וז״ש כנ״ל אביו לפני הוא נמצא השי״ת
 הגבר ברוך וז״ש הויה על פי׳ ה׳ על תתענג אז

 כשאדם המשכה לשון הנבר ברוך כי* וגו׳ יבטח אשי
 פי׳ להשי״ת לדבק יראה מהשי״ת להמשיך רוצה

 נמתקץ הם זה ומחמת לש־־שן המים להעלות שצריך
שירקה נן־טחו ה׳ והיה בכיחו! פי׳ יבטח אשר וז״ש

' לחשד



ך41וחסד חיים t ג r ;

 ברוך יהז להשי״ת כנ״ל הנמיית 1חה הויה פ6 לנןשר
 .כנ״ל מהשי״ה לשמש־ך יטל הוא הגבר
ב ' ת  כש־כ פי׳ וגו׳ משלו וישא כג) (במדבר כ

 הויה וכשאין שלם השם ואלהים הויה
 הפבוכו ברצוט כשעלה פי׳ שלם השם אין ואלהים
 א״ע לצ(צס ככיכול צייך היה העולם את לברוא

 צת הגדול אורו מפגי לעמוד יכיל היה לא שהעולם
 יכול היה לא ג״כ בעצמו אלהיס ועם ומצומצח

 בנ(דת לנרוא הקב״ה רצה ו״ל כמ״ש לעמוד העולם
 הלולס לעמיד יכול אינו זה בלא שזה נמצא יכו׳ הדין
 יכול אז פי׳ שלם השם אז ואלהים הויה כשיש וזהו

 הוא ״ז שע ל מ ג״כ נקרא ואצהים העולמות לעמוד
 לדבר רוצה כשאדם כמו להעולמות להשפיע יכול
 הוא המשל שע״י משל תחלה אומר הוא חכמה דבר
 ע להשכ יכיל שהוא זה כך החכמה מה להבין יכיל
 קשה ולכאורה מבלי וישא וזהו להעולמות אלהים ע״י
 לשרות ויכיל כמוהו נימא אדם להיות יכול איך

 נשיא היה שמשה משה כנגד היה והוא עליו שכינה
 עם בל נביא היה בלעם הבל עם שנקרא שישראל

 אצהים את שמעלה כי׳ משלו וישא מחמת אלא
 והתחיל עליו שכינתו השרה ויאננר לכן משלו שנקרא

ישראל על ניוב לדבר
ב1ל י  ר בע ראינו כן שייענו כאשר מח) (תהלים ת

 יכוונה חלהיס אלהיני בעיר צבחות ה׳
 ויענזול וגו׳ הים יורדי בפ' מא דא סלה עולם מד
 עיה״ז דהנה קז) (שם וגו' ויצעקו וגו׳ םעי־ה לות

ם יורדי נקרא ואנחנו ים נקרא  כשהאדם וזהו ה
 .■בן חטאת לפתח חזי בשנים י־ך שהיא בקטנות

 שלו הנגדית כל ומיביש עוה״ז תאוות אחר ונמשך
 כי׳ גליו ותרומם סכרה רות ויעמד וזהו בחומר

 שהוא מאתו הקב״ה שגלה דברים אצלו ותרומם
 שיראו כדי היה הבורא וכוונית המדות אותן שונא
 ע וכשיג לשרשו המעשה עולם אך שיתחבר ה׳ מעשי

 רוצה שהיא ה׳ אל וציעק עצמו מעורר שאדם זמ!
 וליראת הבורא לאהבת דהיינו טובות במדות להדבק
 ה׳ שיקם דהייט גמה לד סערה יקם אזי הבורא
 כי׳ הראשונה סערה שידומם כדי אחרת סערה

 על עולה אזי להשי״ת מחשבתו לדבק רוצה כשאדם
 את לאהוב רוצה אס למשל גשמיים דברים מוחו

 ומי מדות שארי או הטך אהבת לו בא אז הבורא
א  אזי זרה האהבה לו כשבא תיכך אזי מכם גמו

ת מחזיר הוא בזו ואין ממילא נופל והכלי לשרשו הפו

 להאדמ בא לכך ונמצא אצלו עוד לדבק חיות האהבה
 כדי .רא3ה לעבוד רוצ: שהוא בעוד רעות מחשבות

 שה1ש יהננ_שיות חשכות ה כל לשרשם להעלותם
 כי׳ וגו' כן שיזענו כאשר וז״פ בקטנות שהיה בעוד

 מלכץ ניקודם שמענו כחשר ואומר מתיגיה הנביא
 בדברם מקי־צים שהיינו טו) (ש'א שאול וישמע

 כשאש עתה נס ראינו כן קטנים כשהינו ס רע
א ה׳ בהתעוררות צבחות ה׳ ר בע לככוד רוצים  צג.ו

 התת שלט רצונות כל לרכנע רוצים כשאנו כי׳
 רנ^לס b רנון שהוא צבאות ה׳ נקרא ולכך רצונו
 כד ה׳ עשה זה התעוררות היה אלהיט בעיר

 עד כיכוננו כדי סלה עילם עד יכוננה ראלהיס
ת יהח שלא פילם לשרכש: שעלס דהינו בהם חו

וכלאוידיך צריך כל ידך ת־ום ה) (נניכה
 שדי והיה כב) (חיוב דחיתא כי׳ יכרתו

 לכולמו שחמר י שד נקרח למה בגמרא ואיתא בצריך
 אז רבורא בחכמת מדובק כשהדם ידוע זה כי די
 לה ת דל דלי״ת נק־יא העולם זה כי י״ד רוך ׳;צ

 הבורא בחככגת מחבק כשאדם ונמצא רלוס ה מירי
 טל מתגבר ההוננר וכשח״ו י״ד הצירוך נעכה אזי

 ינו דה י׳ על רוכב שד' ד״י הצירוך נעשה אזי החיות
 כשרצוט ית׳ הבורח ואצל החיות שהוא החכמה על

 חכמתו צמצם כול כב אזי בכילם החיות להמשיך היה
 כי שד״י הצמצום נקרא ולכ! ג להש האדם כח בכדי

 כשרצה ונמצא התכמה על מי־מז שהשי״ן ידוע זה
 דל ונעשה ככיכול ענמו צכגצס לעולם השי״ן להשפיע

 אצלו ונמצח החכמה נקודת ג להש העולם שיוכל בכ־י
 עצמו כזכך אדם אם לא ומט שד״י י׳ ,הל כביכול

 ח״צ אז• צום צג בלי ברחבות צד^ג׳יהחנמה ויכול
 וז״פ מו ע מצמצם להיות שד״י בשם להמשיך הש״י
 בצריך שד׳׳י הם ה שנתה! מה כי' שד'י והיה הכ׳

 הנק׳ להחומר מסיבר ״הס בנגיצרים שהחרם מחמת
^ מיצר  ג״כ וזה שד״י בשם לימשך כביכיל הוכרח ל
 דהיינו הבורא של ימין ביד ברים מח שישייאל ידוע

 שחרונגם נו דהי צריך על ידך תרום הפ׳ וז״פ בחסד
 מחוברים שתהיו פי׳ החסד מדת דרייט הידוע יד ידך

 המצירים כל יכרתו אויביך וכל אזי החסד במדת
 ממילא בחסד מחוברים שתהיו מחמת נכרתין יהיו

: בשרשם נמתקי! הגבורות כל
ב י ת  מרחכן מארן עובה ושמועה כה) (משלי כ

 Jlאלל ממנרים ישראל נגחלו צא דאיתא פי׳
בזכות
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 הוא החונוריות מכניע כשאדם ט השהחויה ?זכות
 זה להגון! מחובר כשחדם פשוט וזה השתחויה כקרא
 שס יתברך להבורא מר״בר וכשהוא מילר גקרא

 ישראל מאלו לא הגמרא כי׳ ווה . גדול רחבות
 שהיו בשביל אלא להם שהיה ים ממיצר ממצרים

 להם היה ועי״ז יתברך הבורא תחת עצמם מכניעים
 תחת שלו החומר שמכניע אדם כל וממילא .גאולה
 לו ונמשך מיצרים מכל ניצול אזי הבורא ׳אהבת

 פי׳ שאול וישמע מל' טובה ושמועה וז״פ .דחבות
 מרחק מ ישוב אליו להשמיע אדם רוצה אם

 אם ושמועה י״ל או שלו מארציות להתרחק צריך
 ך צר מרחק מארן להטרא דהייני לטוב לדבק ^יוצה

.מארן להתרחק
ב י ^ ל  וצדק rתצר, מארן אמת פה) (ההליה פ

 וארצינו הפוב יתן ה' גס נשקן! משמים
 ם נקרא וישראל אמת נקרא הקב״ה כי פי׳ יטלה תתן

 יתברך הבורא שהוא באמת מאמינים שהם אמונה
 אך השקר שהוא מעוה״ז להתרתק צריכים ואנחט
 ית׳ שהבורא ידוע וזה באמונתו להדבק אנו צריכים

.הע,לם בזה רואין שאנו דבר וכל דבר כל את מחי׳
: חסר

א ת י א  כמו החיים ען התורה נקראת למה ^
 הגדולים את מדליקים קטנים שהעצים

t;fr דאמר והיינו הגדולים את מחדדים קטנים ד״ת 
 יותר ומחבירי מרטתי למדתי תורה הרבה הזגא מב

 שהתורה הפי׳ וזה ז) (תענית מכולם יותר ־ומתלמידי
 חיים להיות עצה לו שנותנת מחמת חיים ען כקראת

 פ’וז קומתו וכופך כשמקטין כ״א אפשר אי «זה
 דא־תא והיינו הגילות לו מביא הקטנות פי' הקטנים

 פי׳ יעקב ישורון ישרחל ישראל מכינים שמות בשלש כי
 אמונה דהיינו רגילות ע״י שהילך מה נקרא יעקב כי

 מחמת ה׳ ועובד בדבר טעם שום עדיין משיג שאיט
 זכשהולך עקביים מל' יעקב נקרא זה pב שהורגל

 ט שאין להבורא מדה שום בו ואין בתנדמות כך
 להשיג יכול התפארות ולא יראה ולא אהבה לא

א המדות וכשישיג האמונה מחמת אותם קי־  הנ״^נ
 מדות ג' דהיינו מג׳ פחות שורה ואין מלכות ישורון
 משפיע השי׳׳ת אזי הנ״ל המרות כשישיג וממילא הנ״ל

 וזה חו״ב דהיינו לו ונמשך במוחו בהירוח לו
^ רק מחמתו לבוא יכול לא שי  הבהירות לו ע משש ה
 מרבותי למדתי הרבה ראש^וז״פ לי ישראל נקרא וזה

£ijגדלות לירי לו שמביא חה^האמונה ורבה פרה ׳

 יותר הייתי המלות צי יותרכשנהחברו כנ״לומחבירי
 שבא הראש דהיינו ומתלמידי יתברך להבורא מקורב

 : ביותר מקורב הייתי יתברך ממט לי
2*r  קיימיני מתוגה נפשי דלפה קיט) (תהלים 0

 דוקא אפי בתמניה זה דוד רמר כדבריך
 מחמת מהתפארוה הוא עובדא שעושה מי כל ט

 במחשבה שכשהוא העובדא עושה הוא להתפאר שרוצה
 התפארות מחמת בא העובדא נמצא יודעים הכל אין

 ולצייר לעשות וכשרוצה מעירר רק אינו הוא והת״ת
 מדרגות שש ע״י אותה ולנייר לעשות צריך העובדא

 היינו אפי תמניא וזהו כו׳ והיראה האהבה דהיינו
 שעושה אדם וכל והעובדא מדרגות ושש המעורר

 הנ׳׳ל אפי בתמגיא אותה לעשות צריך עובדא
 כאלהינו צייר אין דכתיב הציור לעולם אותה ולהעלות

 שהתחיל וזהו יתברך להבורא אותה להעלית וצריך
 דרך זהו ר״ל דרך תמימי באשט קיט) דוד(תהלים

 ולא הנ״ל אפי בתמניא עובדא עושה כשאדם תמים
 כמו רק מובדא עישים שאינם אדם בני שיש כמו

 אינו הדרך וזהו יתברך להבורא מעלים ואינם שהיא
 דלפה מתוגה נפשי דלפה וז״ש רע ונקרא תמים
 כשאני תוגה הנקרא מהרע מתוגה בנפשי מטן!
 אני אבל הרע עיד בי יש אזי גשמי דבר פושה
 חיות לו שהמשיך ר״ל כדבריך שתקיימיני ממך מבקש

 כדבריך העובדא נעשות שאוכל כ״כ השכל ובהירות
 ור הצ לעולם העובדא ולהעלות אפי בתמניא דהיינו

:כדבריך קיימיני וזהו
( ם ש ) ב י ת  חנני ותורתך ממני הסר שקר דרך כ

 מן עצמם שפורשים אדם בני שיש פי׳
 מחמת ולא חורין בני להיות שרוצים מחמת הגוף
 שקר הוא אבל דרך ג׳׳כ נקרא יזה הבורא רצו!
 חבקש ממני הסר שקר בדרך אלך כשאני דרך וז״ש
 חנני ותורתך אלא כנ״ל שקר הדרך יהיה שלא ממך
 מחמת רק מהגוף עצמי פושט שאני זה יהיה שלא

; ותורתך רצונך
ב י ת  תשגיני אל דרשתיך לבי בכל (שם) כ

 להתפלל עומד כשאדם למה כי׳ ממצותיך
 זרה מחשבה לו יש זה למה מצוה שום לעשות או

 מתומר יוצא הוא השי״ת לפני עומד כשהוא אדרבא
 מחמת ותירן זרה מחשבה לו באה ומהיכן העכור
 כשאדם צריך אלא הגשמי מעולם לו שיש העטג
 שוכח יהא לא העולם בזה הילך או גשמי דבר פושה

ואו להטי״ת מקושר יהיה הלב אלא יתברך להסרא
כשעומד
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 יהי׳ לא אזי מצוה איזה לטשיה אי להחפלל 'ישפומד
 דבר בכל ר״ל דרשחיך לבי בכל וז״ש מחשביה לו

 לבי שהיה ר״ל דרשתץ לבי היה שטשיתי גשמי
 במציתך לכך הטולס מזה להתטנג ילא טמך מחובר

 שכחה מל׳ תשניני אל מצוה דבר איזה כשטשיתי ד״ל
:זרה מחשבה לי היה לא ר׳׳ל

ב י ת  וגו' לך תבדיל טריס שלש יש) (דברים כ
 שלש הס חב״ד פי' הרוצח שמה ינוס אשר

 שיהא לראות צריך גשמי דבר טישה וכשאדם ערים
ד טס מחובר  שלש וז״ש הברך להבורא כלו החב'
 מגשמי אותם שיבדיל לך יהיה שלא ר״ל לך תבדיל ערים
 ונס ואח״כ יתברך להבורא טמס מחובר שיהא אלא
 גשמי דבר שטשית אח־ וחי האלה הערים אחת חל

 מהבוי־א חיות לו היה וחי אז להחב״ד עצמו כשיחבר
 להחומר שלו החב״ד את ממשיך כשהוא אבל ׳יתברך

 אתר נקרא שהגשמי ח״ט שיחיה במה לו אין ■מזי
 פרשת טל כתוב שהיה כ׳ חז״ל(מכות וז״ש רמיתה
 מגושם שהוא גשמי דבר שיש פי׳ מקלט מקלכו דרכים

 אפי' ההוא הגשמיות הטושה האדם זה ומחמת מאד
 אינו מטשש בשטת להשי״ת מחובר להיות רוצה אם

 חז״ל אמרו לכן להגשמי שלו המוחין טם ונמשך יכול
 מר להח הולך כשהיא ר״ל דרכים פרשת טל ■לכתוב

 יש שבהחומר דרכים לכמה א״ט מפריש הוא אזי
 לכל וכן יכו' ישתיה לאכילה אהבה דרכים כמה

 וז״פ אחד דרך אלא ן ח הש״י בעבודת אך המדות
ע כשיפריש  החלה יתיישב אזי דרכים לכמה א'

 שלא הגשמי המוח יקליט אם ר״ל מר^ט שלו ■בהמוח
 להעלות יכול הוא אלא בהגשמיות ונטבע נמשך יהא

 ר״ל מקלט אותה יעשה אז יתברך להבורא אותה
ס  שם יטבע שהמוח המוח הגשמי ח״ו שיקלט יראה א

 וז״ש זאת יעשה לא חז מאד מגושם שהוא מחמת
 ס הרוצח בחי׳ ג״כ אנו כי וחי הרונח שמה ינוס אשר

 שהנו נמלא מוחו אס רצוץ שבגוים טוב חז״ל כמ״ש
 להבורא שבו החיות וליעלות הקליכות לשבר צריכים
 כדי הוא להגשמיות א״ע ממשיכים שאנו וזה ׳יתברך
 יתברך להבורא שבו החיית ת ולהעל הקליפות לשבר

 להבירא מחובר יהיה שהמור להזהר אנו זצריכין
 כשאנחנו כדי הגשמיות שטושה בשעה אפי' יתברך
 אנו אזי כנ״ל להחכמה דהיינו המוח אל חוזרים
 וז״ש יהבר־ להבורא שבו החיות להעלות ■יכולים

 בהם וחי וז״ש כנ״ל וחי הרוצח שמה ינוס אשר
ה ש עו נקרא שהתורה וזהו בהם חיות שיהא צריך מ

ש במה אפי* בכל חיים נותנת שהיא חיים עץ מגיי  גמ
 ההורה p שלהם ביזיות פרודים שהס אלא טושים

רין אדם אבל  «ז״ש יתברך מהבורא שהוא לידע נ
ר זכ״מ אל שהוא ל״א בנימ׳ ויהי נוטס ויהי מ א  מ
 שאפילו להיות יכול האיך ויהי וז״פ צער היא ויהי
 פליט אלהיט ה* טעם חסד שיהיה במיצר יהיה אס
 שמחגמ שפליט יתברך הבורא של הנועם מחמס פי׳

 ינערך הבורא עם מחוברים אנו המצוה של התענוג
ט וא־ הגשמי בדבר אפילו סל א  זה אס להשיג י
 ית׳ להטרא מחובר הוא מצוה עושה שכשהיא אלא

 בגשמיות כשהוא אפילו להיות יכול הוא זה ומחמת
 את טוטם שהוא יתברך להבורא מחובר ג״כ יהיה

 מתענג איט אם אבל יתברך הבורא של רהענוג
 אבל גמגי בדבר ננחובר להיות יכול אינו נממצוה

 וז״ם הטרא חת לעבור חושק להיות צריך עכ״פ
 בהן שיש כקודיך אבין באני לי הן הבינני ופקודיך
.תעטג עוד לי אין אפילו ננרתי ועדותיך ?ענוג

ב י ת  בישראל אלהים ביהידה נודע עי) (תהלים כ
 בציון ומעונתו סוכי בשלם ויהי שמו גדול

 הכלי בלא והחיות שלס אינו החיות בלא שהכלי פי׳
 הפשוט ברצוט כשעלה פי׳ כביכול שלם אינו ג״כ

ט אין עשה לא וכי הכלי את לעשות  ובאנמ שלס רט
 למשל שלם רטנו שאין אלא הכלי בלא שלם שהוא

 רצונו אין עשה לא וכי בנינים לעשות רוצה כשאדם
 שאי) אלא הבניניס בלא שלם שהוא ובאמת שלם

 נמצא כנ״ל יתברך הבורא כביסצ כך שלם רצוני
 להבורא כלים נקרא שאנו פי׳ שלם רצונו הכלי מחמת
ש חיות לנו משפיע שהוא יתברך ״  לשבת «יןראס '

 הרצון נשלם שבשבת פי׳ ג׳׳ן ניהר ע״דן ענ״ג עונג
 יתברך להבורא ין מתחבר שאנו יתברך הבורא של

 סוכת עלינו ופרוס השבת בתחלת אומרים אנו ולכך
 יהיה שרצונך כדי בשלומך עלינו תסזכל פי׳ שצימך

 יה׳ הבורא של השפעה לקבל יכולים ואנו כנ״ל שלם
ר סעודחא שהיא שלישית בסעודה ובפרט  אנפץ חעי

 נתעלס הוא למטה כך שהוא אנפין זעיר שאפילו פי׳
 להשם שיש אנפין דזעיר חדוותא וזט יתברך להבורא
 ג״ן וז״ש ג״כ נתעלה שהזעיר ממה תענוג יתברך

 זה מחמס להשי״ת נתעלה שהנן מחמת ע״דן נ״הר
 ילוס יתברך להבורא התענוג שהוא עדן גורס הוא

» מחובר שהוא מה תענוג ג״כ לו יש שנתעלה  נ
חסו®® של שמחה עושה כשאדם למשל יתברך הבורא

ועלה



והסד היים
 הנסתה ט* עני קיויו ג״כ שה־ד ברציני מלה

 חדוה לו יש הזי בא הוא והם רנוני נשלם חיגו ? יש
 וגס עושה שהוא רשמתה הל בא העני קיובו שגס
̂וג רמח^ ש נזה  קצירס עס תוכל כהוא ור״ג

 ישי־אל מחמת אלא שלס רצונו כא־ נמצא וגדולים
 הבורא שרצה מה שכל כי׳ התתכי־ות ל-ו! נוד! «ז״ש

 גדול שבישראל מחמת יהודה עם להתתגר יקברך
 ם נש ר^ו.ו ר״ל נש'ס הוא ' שר ה מחמת שמו
 כלם ההסתכלות יהיה אז פי' כיכו בשלם הי י י׳״ש

 יכול ולחך בלס נק־ת הו^ רצ^ו שנשלם מ1תנ1ש.
 ישראל מרמת יתגדל שהשי״ת זי לנו־רנה לבוא ות לה

 ד תמ יהיה כדיי־הו דייה !ל: !נןג י! ב. ומעו-תי
 שכל יתכרך יכורא אצל שויש לי יש אדס שכל גציי,

 זו למדרגה לבוא יכול הז בציו! שדירתו שרוחה מי
ח יתגדכ ת כי־שי ) (שמיה וז״ש כניל פלי  ש'ום ז
 ל:.ש נקיא חזירה ה' ר ת וב ילק לרחוק שליס

 וז״ש בצכיש עצמו התלבש ע להרס ריצה כשהשי״ת
 ם שיכול להיוה יכיל האיך ילקיוב ק לרה שלוש שלום

 לרחוק שלינות בלום ית:רךב.קרא מ־בורא צהיישך
 ולקרוב העולם בזה דהינו ברחוק הוחp מי אפי
 יתברך הכורא של לילבוש מתקרב כשיוא ה׳ תמר

 פי׳ יתכרך מהבורח ית .של ך יש לי יכיל היא תי
א שהלב ה׳ יומר  שישרה יתברך להבורא בת י

 ביס כורה שרשי״ת .כלי נקיא כ ג יה ת יהח גהיכו
 כי׳ אלהיני היא דהיינו _!ר קד ות ה ה בלב יש אם
 תבל בהם ז שו השי״ת אז י^ייח ידול 1א יית

 בהם שירה השי״ח אי! קדישות ̂! ה ת״ו ות כבהריה
 מהבורא להמשיך יכול התיך ׳ פ ה׳ אמר ילקיוב וזיש

 כי׳ ה' המר ולקרוב ות של שלס שיוא יהכיך
 אלהיכו ס דהי ה׳ של המחש בל: היה ש לקי: שייתה

 שורה השי״ת שא׳ ות י יש את ך זש לה יכיל אז
 מקבל שהלכ לחכמה ל : נקרת והל: כנ״ל בהם
w רההכ מ! ד םי !  בר מת שאינו יודע איס הה .
 לו שיש לעמוד יכול הלב היה נא החכייה עם ד הנז

 רואים שחנו וזה להמכנזה ממיבר להיות ד תנז מ קשק
 שהוי! סבור שה̂ו ריחמת היה כא, לעמיד יכיל שהלכ

 להבי! ארס צריך כהמת אבל החכיזה עם מחובר
 שלנא כיבא ג) (תענית וז״ש בו שיש ת השכל אה

 ה׳ יש שבדיבור כי' לאי־עא מסרא מחמשת למו־־א
 שהות פורא נקרא כהסכמה לטורח וז״פ הפה פיצאית

 למקום האדם את מפלה היא שהיזכמה הר לשון
5 m הלבלהתכמה עס מחובר שיהיה טוב תלגא טבא

 ד הדיבור שהוא לארעא מגירא מחמשא
ב י ג ר  % אלינזה ויבושו ממרה וישעו לנ) (בנזדבר כ

ונקי© שמהם צקראו שהצדיקים דדיס שני שיש
 השוגה בעל צדיק ש ו קרא מע צדיק יש העולם

ת׳ מהבורא יונק שיצדיק מה ג״כ דד נקרא וזה  י
 בחי׳i ות לה צריך שהצדיק כי' דד נקרא זה ולמה
 לנמגס כ ג׳ צריך יתירך והבויא מ״ה שיהי׳ דלה

 גדול שהוא דלת כחי׳ ב ג״כ הוא ולהשכיע עצמו
 שהוא אדס דדי נרךא וזה צכיצוס אצלו נרךא ואדיר

 יונק זה מחנזת מה שהוא מני! שהוא בינה במקום
פ במקים בהייה של דד ויש יתברך ננהעורא פ /י י  הנ

 כן שהיא סבו״ שהוא ב! בבתי' כהוא אדם שיש כי׳
 כהוא ית גית יונק 1שהמ נמצא יתכ״ך הבורא אצל

שכיע רבורא צריך ו^ בהייה בנירוכיריא וב! בן  לי
 תז״ל וז״ש ביימה T נקי־א וזה מלכות בכתי׳

 שעשה וכו' גמליו כל תשכחי ותל מאי לאז (ברכות
 ס נתיק יינק שלא כדי וכו' נה ב במקום דדים לה

 ם אן מדדי לינק צרך אלא בביימה כיזו הכייניפת
ב ך כצר מ״ה מ' בג שהות  ״ר< מ־ש ות ח שהית ן לי
 רוא ואז מהשי״ת יונק הוא זה n מח מ״ה ורוא
ס דד מבתי' יונק : נ במקום שרם חו  הכנה מכמ נ

 אתר כצריך פי' כרובים שני וגישית כ■־) וז״ש(שמות
 כמים זה ומחמת קני! בחי׳ כי' כרביח ך עצי לעשית
 כרביא ג״כ ח״ע עישה הקב״ה ו:ו׳ יס לכ הכ.יס

ה ילא לך ורזשכיע  ק 1ש.זת בי״זה דד בבתי' עציזך היי
 הכתים שהיו ת מי !לש נימיה ויסעו יז״ש כבן א״ע

ם . יהיו בעיניהם יהיו שלא כד הנידה ניזה כעי
שפע הש״י ואז ב; בבתי' ל מל׳ בבתי׳ להם י  כ״'

א וזה קי ה נ  ננבחי'■ יונקים והיו מה תלי ויבואו מי
 ע״ז- ב״ן כחי׳ ב או מ״ה כחי' ב יונקים הם ונ״מ נזה

ת עברה שתים ושם כתיב ו  יתברך רא כבהב ס נז פ/
מפ מדריגות בשש ע לישב ך צי ע להשכ רוצה ח  מ
 מה ומ אורו לכבול יכולי! אנו וא! צח אור שהות

 אהבה דהיינו מדריגות ששה עיי להשכיע נריך זה
 ש ש מה וכל עליליס ואנו עינה והוא וכו׳ ויראה
 ג״כ צריכים יונקים כשאנו נמ^א בעליל יש בעילה

ק ת ששה ע״י לנ רגו  י-שמתמכיים ננזצא שלנו מד
ס ה עשרה שתים וז״ם מדית י״ב יש השי״ת פ י נ  ע

 גבולי י״ב פ״ה) רה יצ (ספר ג״כ נקרא וזה מים
 1נגד חלככו! הוא להשפיע ריצה בכשהש"ת אלככו!

 שש ע״י השכעהו להמשיך ומצוחצח צח אור שהוא יה׳
לקבל ריצה כשהוא ג״כ והמקבל קצוות ששה וז״ש לרגין

־ר3צ
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 אלכסו; גק׳ ג״כ זה מהומריוהז ע’א להמשיך לריך
 החימר אתר תמיד נמבך שהיה המי־,כל מבע מגד

 הוא החומר מ! מדריגית בשש עצמי מ־שך וכשהוא
 א״ע מתחבר כשהוא נמצא אלכסונן ששה נקרא -״כ
 ובכלל כנ״ל אלכסונים י״ב יש יפבי־ך הבורא פם

 ובכל מקבלים נקראים יאנו משפיע השי״ת נקרא
 וז״ש כנ״ל מלכותו נראה משכיע שהוא מדריגה

 נקרא בראשית כי׳ שית ברא בראשית לא) קונים (ת
 שאינו בראשית תקרי אל וזהו וכידיע כתרגומו חכמה

 לברר לשו! ברא ת ש ברא אלא החכמה להמשיך יטל
 להמשיך יכול ופז שלו מדריגות שש לברר שצריך

 עילאה שהחכמה יודין שני נקרא נ"כ וזהו החכמה
 הע״ה דוד וז״ש .יוד נקרא תתאה והחכמה יוד נקרא

 ענוני יודין שני עשית למה פי׳ ידיך קיט) (תהליס
 להמעשה המשכיע והכונ, כמענה שיהא פי' ■ניטננו

 האדם היה הס בוודאי יהנה .המעשה את כונן ואז
 יתברך מהבורח שלו שהחות בידיעתו תמיד קשור
 מפריד היה לא בוודאי הכל את ומחיי כל את שברא

 ביקש וע״ז שלו שהכל יתברך מהבורא דבר שום
 המחי׳ הוא ואתה ממך שלי שהחיוש הבינינו דהע״ה

 מה כל ך1ענ אחבר ך מצות יאלמדה ואז הכל &ת
 אחה מצוה העושה כל וז״ש גשמי דבר אפי׳ שאעשה
 יש שבמצוה ׳ פ בג״ע לפניו וקודמת הולכת בעוה׳׳ז

 בתיבה יש ו״ה ואותיות ב״ש בא״ת י״ה שמ״צ הויה שס
 אר מחבר שהוא אחת מצוה העושה כל פ וז' מצוה

 פי*■ וכו' הולכת ית׳ הבורא עם ו״ה שנקרא המעשה
ה משכיע שהחכמה  משפיע יתברך והבורא העילס ט
 היא להשפיע חאב כשהמשפיע ידוע וזה בהחכמה

 מקבלים וכשאנו מקבל שיהיה ורואה מסתכל תמיד
 משם ושיפע יתברך להכורא חוזרת היא אזי ממנה

 לעדן גן להיות עד! לגן לפניו הולכה וזהו חיות פוד
 נק-א וזהו העולם כל של עדן נקרא ית׳ שהבורא

 ליימה מסתכל הוא להשכיע רוצה ע כשהמשפ לפניו
 לפניו נקרא להבורא חוזר וכשהוא לאחריו נקרא וזה

 חסרון זה וא״ת צדקך לפניך והלך נח.\ (ישעיה מ״ש
 כבוד וז״ש יתברך להבורא חוזרת שהחכמה מה נך
 וכבוד מתלבש יתברך שהבורא מה פי׳ יאספך ה׳

 שהחכמה שיאספך כדי ג״כ הוא לבוש לשון היא
.לך וישפיע יחזור

א ת י י  ובתפלה בק״ש זהיר הוי רש״א פב) (אבות א
ט׳ קבע הפלהך תעש אל מתפלל וכשאתה ו

תהא ותפלה ק״ש שמחמת להיות יטל האיד

 בהירות יתברך מהבורא עליו שיושכע זוהי לשק זהיי
מר לזה  כשחתה '0 רחמי׳ אל^' קבע תפלתך העש אל י

ס תבקש לא מתכלל  ותחנונים רחמים אלא דבר נו
ם עומדים שאנו מלכות נקרח הייקיס המקיס לכני  ברי
 ית׳ להבורא המל׳ להעלות אלא ך צי־־ אתה שחי!

 ית׳ ברצונו שיהיה מה וכל מל' שנקרא הדיבור דהיינו
 ישכיע ;.חד דבר המבקש הוא וכשאתה לך ישפע

 כוך בלי רחב הוא יתברך ורצונו בצמצום לך
בהירות לשון פי׳ ת זהיר! עליך יבא כך עושה !כשהתה

ב י י נ ר  וגו׳ עלינו אלהינו ה׳ נועם ויהי צ) (תהלים ס
 תענוג לו ש אדם כל שבשבת פי׳

 ניריה נועם ויהי יזה שלו במדריגה יחברך מרבורא
 מחיבריס שהיינו אלהינו שה׳ שהיה כמו התענוג עלינו

 אכי' כי׳ עלינו כיננה ידינו ומעשה יתירך להבורא
 התענוג כ״כ יהיה אזי מעשה דבר עושים כשאנו

 הלוי חת תעזוב לא וז״ש נו על יתברך רבורא של
 שמחמת לוי נקי־א שהתענוג כי' ך אדמת על ימיך כל

 לא וז״ש .עמו מתחבר הוא מזה תעמג לו צ*כ
 על שצך המדוה כל מחבר שהתעטג ויו' העזוב

 לא וכדומה באכילה בגשמיות חהיה כשאתה אדמתי
 ענוג הי■ והיק יתברך מהבורא התפטג את תעזוב
 כשאתה הלויס את וטהי־ה וז״ש ובמוח בלב שורה
 גשרזי דבר עושה כשאתה הליי׳ את אזי עצמך לטהר רוצה

 ובלב מוח ז■ יתברך להבורא מחובר שתהיה הראה
 הוא ׳ חכ ערום שהוא מי בדעת יעשה ערום וז״ש

: יתברך להבורא מחובר ג"כ הוא בדעת במעשה

ב י ת  לישרים חור בחישך זרח קיב) (תהלים ס
 החילה אמר ומכה וצדיק ורחום חנק

 מדות(שמות עשרה בשלש כדכתיב חנון ואח״כ רחום
 משפי״ שהוא יתברך מהבורא בהיפך שאנו וי״ל לב)
 להבורא£3הח; אה מעלים ואנחנו להתא מעלא לנו

 אשל כל ^ J0 אלה וירא וז״ש לעילא מחתא יתברך
 את לפ^יך נתתי ראה וכתיב מאוד טוב והנה עשה

 הא רט ג׳׳כ שיש משמע כו׳ את הטוב ואת החייל
 שמעוב טוב כולו הוא באמת פירושו שכך אלא כיצד

 שיפע שהוא אלא טוב סלו הוא שהשי״ת רע יצא לא
 ומוחיט מועטה שהבנתינו שלפנינו נמוך ברקום כ״כ
 רע לפנינו הוא אזי אחריה הולכים ’היינו שחם חלש

 כמו יתברך מהבורא ח״ו א״ע להפריד יטלין שאנו
החדר את מבלה שהוא ערב מאכל דבר שיש

שבאמת
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 הנני ה״ש רע הוא לפניו אבל מוב הוא שבאמת

 רע הוא לפדך פי׳ הרע ואת העוב את לפניך נותן
 כי עוב כי לה׳ הודו וז״ש עוב הוא באמת אבל

 שהוא עוב אל להתתבר שתראה פי׳ תסדו לעולם
 רע לפניך שהוא עוב אל לא אבל תסדו לעולם
 אבל עוב שהוא לך דומה שעכשיו גשמיות דהיינו

 זה מחמת א״ע להפריד שיוכל רע אח״כ לך יהיה
: יתברך מהבורא

ב י ת  אילימה ויבואו ממרה ויסעו לג) (במדבר כ
ושבעי׳ מים עינות עשרה שתים ובאלים

 ברא למה העעם כי הפשוע ע״ד והנה סיירים
 של כברייתו פשוע המעם רובץ חמאת לכתת הקנ״ה

 של כברייתו ברישא מסגי עיזי למה כמשז״ל מינם
 והכס נהורא והדר חשוכא ברישא עז) (שבת עולם

 ושיה;} במדה״ד העולם לברוא במחשבה עלה מתהילה
 היצה״ר והוא מדה״ד לאדם בא מתחילה מדה״ר לו

 וחמאחי דהע״ה נא) (תהלים וז״ש היצ״מ ואח״כ
 מסתכנ וכשאדם חמא נקרא היצה״ר כי תמיד נגדי

 דהיינו למדה״ר ממדה״ד דמהפך היצה״ר מדות על
 מקרב והוא זרה אהבה במחשבתו בא אם למשל

 זה כי המדות וכל היראה מדת וכן הבורא לאהבת
 כידוע ילבש וצדיק רשע יטן הבריאה כוונת עיקר
 מסתכל שהייתי תמיד נגדי וחמאתי דהע״ה כיון ולזה

 כשוע וזה כנ״ל להפך כדי היצה״ר מדות על תמיד
 וכשאדם והשררה הגיאית מצד לאדם בא הרע שכח

 גדולתו נגד אפס והשררה הגיאות שכל בלבו מיישב
 וז״פ כנ״ל מדות ה כל להכך יכול בוודאי יתברך
 מ״ה כי אלימ״ה ויבואו רוממות מל׳ ממרה ייסעו
 לפ כי מ״ה מדת בהבורא שם כביכול כתיב הויה

 עולם אל גם לימשך האיך משגיח השי״ת ־של גדולתו
 כ״מ לא) (מגילה וז״ש ענוותנותו מכת וזהו הגשמי
 כשאדם כי כו׳ שם הקב״ה של גדולתו מוצא שאתה
 ואינו השי״ת של גדולתו שהוא הכעולות בכל רואה
 ענוה מדת מוצא משם אזי עצמו גדלות בשביל עושה
 כי הרחמים מדת הוא מ״ה של המדה זזה כנ״ל

 אליהם נמשך הוא הבריות על מרחם שהוא מחמת
 שיש ידוע וזה הרחמים והוא מ״ה אלי ויבאו וז״פ
 באדם מושלים שבעים י״ב והם באדם גבולון י״ב

 מהפך הוא אזי מדותיו מהפך וכשאדם כו' ראובן
 פי׳ מים עינות עשרה שתים ושם וז״פ מושלים הי״ב
 הנקרא התורה עם ולחבר לעיין יוכל הנ״ל הי״ב
כלילה מדה שכל מדות הז׳ פי׳ המרים ושבעים מיס

 שמהכך והיפוך תמורה מל' תמרים כידוע מי׳
 f והשיגו שמצאו כו׳ שם ויחנו למדה״ר מדה״ד

: התורה ותענוג
ב י ת  מכם ויאמר הארון בנסוע ויהי י) (במדבר כ

 מכדך משנאיך וינוסו אויבך ויפוצו ה׳ קימה
 חלו משנאיך המכונסין אלו אויביך רש״י יפי׳

 לה עשה זו פרשה קמו) (שבת בגמרא דאי׳ הרודפין
 כפוכה נו״ן נננוזיות נו״ן יש הנה כי כו׳ סימנית

 להדבק האיך לתירה שערים נו״ן כי פשופה ונון
 כ״א הללו בשערים לכנוס יכול אדם ואין להקב״ה

 הנ׳ שיכניע דהיינו הבורא תחת קומתו שכופך ע״י
 שערים נו״ן שיש כמו כי להגון} לו שיש שערים
 להתחבר טימאה שערי נו״! יש כן הבורא עבודת לשער

 תחת שנו השערים לכפוך צריך נמצא הגון! עם
 משפיע השי״ת חז p עשה יחס הקדושים בשערים

 וזה אליו דבוק שהוא עד בשכלו ובהירות טובה ־י
 ההתקרבוס לשער שעי־ים נו״! לנו שיש כמו כי נראה

 שמשער כביכול שערים נ׳ ית׳ אצלו יש כך להבורא
 זכו לא השמים כי שכלנו כפי אלינו להתחבר עצמו

 אלא עמנו דביק להיות יכול האיך א״כ בעיניו
 עיינו להתחבר איך ומשער כביכול עצמו שמצמצם

 כוכפיס כשאנחנו דהיינו מנוזרות נו״ן נקרא זזה
 כביכול חז הבורא תתת הנ״ל שערים הנ׳ עצמינו

 וזה עמנו דבוק להיות ימשער ומצמצם עצמו כופך
 שאמרתי למה רומז נון של מילוי הוא שלכך נראה
 כי פשוטה נון אצלינו נקרת להקב׳׳ה שערים שהנון

 זה לפי נמצא צמצום ע״י כ״א אצלינו בא לא זה
 בהמשכה אליו נמשך השי״ת אז קומתו כופך כשאדם

 מכל כלול אדם של שהלב ידוע וזה שלו השערים
 לו ומשפיע שלו הלב להכניע אדם צריך ונמצא אבריו
 מחמה ארון נקרת שהלב ידוע וזהו החסד מדת
 בנסוע ויהי הפסוק פי׳ וזה בו תלוין אבריו שכל

 החיות תחת שנכפן! דהיינו הלב בנסוע פי׳ הארון
 ויאמר דלתתא איתערותא והיתה החומריות מן ונסע
 החסד דהיינו ה׳ למדת עמוד ה׳ קומה משה

 מטוב היתה אדם של הביאה דהנה אויביך ויפוצו אז
 להיות יכול אזי צדיקים עם עצמו כשאדם ונמצא ורע
 אל שנמשך הטוב מחמת הרע כת ממנו נפוץ

 של הנ׳ דהייני שנמשך שהטוב שאמרנו כמו צדיקים
 נון של ו׳ וזהו הצדיק מדת מכת נמשך השי״ת
 נפוץ וממילא עליו נמשך אזי עמם מחובר וכשהוא

כשמעמיד כי׳ ה' כשקומה כי׳ וזה הרע כת ממנו
את



ם י ד הי ס ח U7 עדו
ה  פרש׳יי ולזה אויביך ויפוצו אזי בעולם שלו מדה״ר א
 מוכנס להיות שבהם שהמוב דהיינו המכונסים -אלו
ו  כשמדת אבל הרע כח עליו התגברות מחמת ג

 וזה ממובו הצדיקים אל נמשך אז בעולם החסד
 הרע ואז ממובס ג״כ עליי נמשך עמס המתחבר

 עליו שהגביר אך מוב בו כשיש זהו חך ממנו נפוץ
 כשיסור וממילא אצלו מוכנס היה והעוב הרע כת

 נתרבה אם אבל המיב בו מחובר אז הרע ממנו
 המעס מן מענו הוא שבו החיות וחלק הרע כח עליו
 נמצא רב חושך בו שיש רב עי־ב של כי' יזהו

 וזה♦ .כלל חיות בו אין אזי ממנו נפון הרב כשיהיה
 בהס שיש אנשים אותן כי פי׳ משנאיך וינוסו כי׳

 עמם שמתחכריס אחרים משניאיס הס חיות מענו
 אחרים אל נמשך בהס שיש הרע רוב מכח כי

 נמשך כשהמוב משנאיך וינוסו וז״פ עמס המתחברים
 תקומה ואין העולם מן נפוץ הרע אזי בעולם

 לצדיק א״ע לדבק האדם צי־יך נמצא למבכיאיס
 ודו״ק ג״כ אצלו המוב נמשך וממילא

ב י ת  ההיא בעת ה׳ אל ואתחנן ג) (דברים כ
 צריך שאדם עבודה שתכלית כי' לאמר

 הנפש כלות לו שיהיה הוא יתברך הבורא את לעבוד
 מתחוה שהוא ומחמת יתברך להבורא שיתאוה
 כמו לו ג״כ מתאוה הבוי״ת מסתמא יתברך להבורא

 להניק רוצה פרה לינק ריצה משהעגל יותר שידוע
 שיש המסכים כל זל״ז מתאויס שהס מחמת נמצא

 יכול והאיך נופלים הס זרות מחשבות דהיינו ביניהם
 מהבוי״ת שלו שהחיות שיודע מחמת זו למדריגה לבוא

 אחדות הוא והחיות לשרשו חשקות לו יש דבר וכל
 אחד ה׳ אלהינו ה׳ ישראל שמע פי' וזה הבוי״ת עם

 והבריאה הבריאה קודם שהיה כמו עכשיו ח׳ שהוא
 לא אחדית שכשהיה ונוק' דכר שיהא אלא היה לא

 מתחברים הם ואח״כ בכירוד כשהוא אבל תענוג היה
 שגי שיש מה וז״פ גדול תענוג נעשה זה זה עס .ה

 וזה מוב נקרא שהבוי״ת רע ועת מוב עש עתים
 החיות את להעלות וצריך רע עת נקרא העילם

 תכלית וזהו מוב שנקרא להבוי״ת העולם בזה שיש
 וצריך מהבוי״ת שהכל לידע צריך שאדם העבודה

 כלות לו יהי׳ זאת שיבין זה ומחמת הכל את לחבר
 וז״ש נופלים יהיו המסכים כל זה ומתמת הנפש

 אבימלך לפני מעמו את בשנותו לדוד לד) (תהליס
 ומלך אב שהוא הבוי״ת לפני א״ע משנה שהוא פי׳

שהחיות מכין שהוא מחמת שלו בהבנה ר״ל גמעמו

® ט מעם נקרא שהבינה מהבוי״ת הוא שלו  ג
 מנהיג הבינה כן האותיות את מנהיגים שהמעמיס

 משנה היה כנ״ל מבין היה שדוד ומחמת האדם אס
 ההבנה מחמס פי׳ וילך ויגרשהו אבימלך לפני עצמו
 עושה היה ואפי׳ להבוי״ת הנפש כלות לו היה הנ״ל
 ג״כ היה רע עת שנקרא העולם מזה מת דבר

 ה' אס אברכה (שם) וז״ש להבוי״ה אותה מעלה
 אל ואתחנן וז״ש .כג״ל רע עת בכל אפי׳ עת בכל

 להבוי״ס מתפלל היה שאני פי׳ ההיא בעת ה׳
 ההיא בעת יהיו שאפי׳ זו למדריגה יבואו שישראל

 לאמור נוק׳ ל׳ פי׳ ההיא שנקרא העולם בזת בי׳
 רק עושין יהיו שלא האמרת ה׳ את לשון פי׳

 שמחמת כמו אלהיס ה׳ וז״ש ית׳ להבורא להתפארות
 יכולים אלקיס מחמת כך השמש לראות יכולין המגין

 להראות החילות אתה וז״ש ב״ה הויה שם להשיג אנו
 לישראל להראות הפשומ ברצונו שעלה מחמת פי'
; אלקים ימית את עשה זה מחמת גדלך את

א ת י  להחיות צדיקים עתידין סח) בגמ׳(פסחים א
 זקנים ישבו עוד ח) שנא׳(זכרי׳ מתים

 שיש פי׳ בידו משענתו ואיש ירושלים בשערי וזקנות
 אומרים אגו ועוד מתים מחיה פעמים חמשה בתפלה

 pהא אס רוקע שהוא פי׳ המים על הארן רוקע
 שבהחיות ובאמת מיס ת׳ יש שבארציות פי׳ מיס ה׳ על
 בגון$ אבל אחדות הס ששס אך מים ה׳ ג״כ יש

 ה״ שיש היינו ה״ג נקרא וזה מיס ה׳ שיש ניכר
 וברית וגון) רגלים ושתי ידים שתי בחומר אברים
 נקרא הם חיות עליהם ממשיך וכשאדם חד חשבינן

 מתחילה בזוהר וז״ש גבורות ה׳ נקרא וזהו מים ה׳
עי  כשהוא פי׳ בפרע ולבתר בכלל ליה למנדע ג

 האיברים אל החיות ממשיך וכשהוא בכלל הוא בחיות
 כנ״ל ואבר אבר כל על ניכר שהחיות בפרע הוא
 ממשיכים שכשאנו מתים ה״פמחיה חומרים שאנו וזהו

 מחיים ואנו מות פגר הוא שבעצם החומר על חיות
 הגבורות המתקת נקרא וזהו מתים מחיה זהו אותו

 הגבורות את וממתיק החיות הוא שהחסד בחסדים
 חיות עליהם להמשיך יכול והאיך החומר דהיינו
 חסדים עליהם וממשיך להבוי״ת א״ע שמקשר מחמת

 שהמקשר פי' מתים לההיות צדיקים עתידין וז״ש
 חסדים שבחומר ה״ג אל ממשיך הוא צהבוי״ת א״ע

 הוא יתברך שהבורא זקן נקרא והחסד אותן ומחיה
מא חסד כולו ויהיה הוה היה יס׳ שהבורא מכבר ו

)p{העי״י
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 צריך הכרואיס טל החסד להמשיך רוצה «שהבוי״ח

 שיכולים מה כפי א״ט כביכול ולצמצם לשטר
 ישבו וז״ש ומצוחצח הצח אורו אח לסבול םמקבליס

rרוצה יחנרך כשהב!רא פי׳ ירושלים בשטרי קניס 
 ומתיישבים יהיו(משכים כנ׳ל זקן שנקיאיס שהחסדיס

 וזהו הצניצוס את יישטר צריך אזי הברואים טל
נררא שהיראה שלם יראה ר״ל ירוכליס בשטרי

 (:צמצו* אה לשטר צריך יתברך והבויא צמצום
 נמשך יהיה מה ומפני כנ״ל המקבלים מחמת
 פי׳־ בידו ומשטנתו אומר לזה הברואים טל הפכד

 נקרא^ שהקשר יתברך להבורא התקשרותו ׳י’מ
 יתברך הבורא אזי הצדיק ומחמת לצדיק משטן

 צדיקי» טפידיס וזהו הטולס לזה חיות ממשך
: כנ״ל מתים להחיות

ם תם של ונ

ה ג ה נ ה ה ב ר
ציז דברים  הזמן להבלי הפנה שלא הנפש לוכך כלrש בכרי לדת.הנ האדם ש

J לטהור ויתחבר טוער ויבא טהורה םחשבתו ולהיות יתברך אליו רק

ם ד א ז ע  שהבורא בטצתו יבין חיכך בבוקר קם ם
 שהחזיר וחסד טובה טמו טשה יחברך

 טצמו מקדש ובזה הגוך כל ממלא והיא אליו מנשמה
 נקרא זה כי וגו׳ ראשיח לה׳ ישראל קידש במחמר
 לנה המחשבה פנה לא וטדיי! המחשבה להשיח

 הראיה דהיינו יקדם אבר כל של הראשיח נס ־זאנה
ם שלא והדבור זהשמיטה קד  שימשיך קידם פינו י

 והבנה השמיטה טל וגס הטין טל יחברך הבורא אח
 ההוא יום בכל מטשיו כל ה יה ובודאי זכדבור
 משריר מראשית המגיד מו) (ישטיה כמ״ש קדזשיס

:ביוב אחריש לו ויהיה

ה א ד  אס הוא מה מחשבתו טל צהשגיח חמיד ^
 מיכך אזי אהבה בר מ, מחשבה היא

 דבר הוא ואס pיחב הבורא את לאהוב יתפורר
 השי״ת את ליראה יתטורר תיכך אזי וכטס שנאה

 היכך אזי דבר איזה מהתפחרוח מחשבה רוא ואס
 ניצוח באיזה הוא ואס פתר שנק׳ בתורה לפסוק ■ישב

 שהוא טובדא איזה לטשות א״ט לנצח יראה י)ז
 מפשה או בדבויי הן חסד גמילות איזה או גצחוניות

 או דאגה איזה לאדם נז־מ! ח״ו ואס במחשבה ^
 יודה וכאשר ההוד מן בא שזה בודאי ידט ח'ו צפר
 דבר של כללו .להוד מדוה יתהפך בודאי ט׳׳ז לאל
ט שיחשוב עד גדול או jpp דבר שום יעשה שלא

 להשי״גן נ״ר בזה יעשה ומה זה דבר הוא מדה מאיזה
 שלא בכדי כנ״ל נ״כ יעשה הגיך אל הנוגע דבר גס

 הוא אשר יתברך בבורא ומ'הדבק מלשתיח יבטל
 להצדיקים להתחבר ויי־אה השכליות כל טל מרומם

 יכול ואח״כ בוראם כבול בשביל גופם מצמצמין אשר
 לתענוג מעטי תענוג ישוה ואיך גדול תענוג להשיג

 לן שקשה ותך התענוגים כל יעזוב לכן א״ם גדול
 שילך ועיקר מאד ישגה ואחי־יתך מצער ראשיתך והיה

 זה כי שלימיתו זה שאין מלבו השקר לגרש בניצוח
 וחיופ וחיותו באמת הבורא לעבוד השלמות עיקר

 שלו 1 א איתערותא אפטו כי שלם אינו נשמתו
 שלא בכדי האדם טל מרחם המרחם הש״ת אלא
 לנושל שלימות שוס הטולס בזה ואין נדת ממנו ידח
 שלא חלודה טליה וטלתה טובה אבן לו שהיה מי

 טליה שעלתה החושך מחמת כלל אור עליה ניכר
 הארה שוס עליה שהיה אדם כל מלב שנשכח עד

 יהעביר אחד חכם וראה לאשפה שנזרקה עד מטולס
 בה הכיר שלא ומי אור שנראה עד החלודה ממנה

 שהיה מי אבל שלו האור על שמח היה מקודם
 אופה שטהר עד שמח היה לא מקודם בה מכיר
 והוא ידוע והנמשל כבראשונה האור שחזר עד לגמרי

 לא וגם ב״א בפני יתפאר שלא הלב לגאות תשובה
 העולם מזה אינו הוא כי עוה״ז גופניות על ישגיח

• להקב״ה תעטג להשיג יהיה כוונתו וכל כלל
ירצה
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ה’ א ד ם במחשבפז יום בכל להתבודד *  הבורא ע

ת ירהתו אליו וימשוך יתברך  גדלוהו מהו
 האנשים עם כשמדבר גם רגיל שיהא עד כך ויתנהג

• יתברך הבורא את ישכח שלא
ד ה !  פנתי צו אין !אם בכוונה יים בכל צהפכלל '

 ברכה ש־אמר עכ"פ ירחה התפלה כל על
;יתברך לפניו לדבר הלב בכוונת א׳ ק־כיעל ח. פ׳

 ויותר ונושניות תנ״ך ללמוד יום בכל לו
 ואל בפנימיות יעסוק לו שיהיה הפנאי

 י־צורח דביקות להם שאי! ב״ח עם שיחה ירבה
:יתברך בהבורח ויובור מעע ינוח כשילמוד ■יתברך

א ב י ש «  ידביקנה תיקה חון מתשבוה איזה לו (
 התבשכיות לה ליתן ימהי! וצא לביישה

ם בר לא
 הבירא בעבודת התי־שלות אי.ה יי־אה לכעמים
 בודאי כי בזרזות יקום אדרבה אזי יזבי־ך

 ענן צז) (תהליס שנתמר ו1כי יצק עת יותר הוא
 כסאו מנון ומשפכי צדק סביביו ופרפנ
ה א ר י  קלה לו אפ מצוה זה יום בכל לקיים י

 וצריך היום כל אל חסד נב) (שם כמ״ש
 הנוגעים והן לנבמה הנוגעים הן הדברים שכל ע / •כ

 קוב״ה בזה״ק כננ״ש המזה מזאת באים הס להגוך
 סתום וישייאל וגליא סתום ואורייתא וגליא הסום
 אדני שם וגליא ב״ה הויה שם הוא ססוס גליא

 גורם הוא פעלם לשה שניהם את עושה הוא זכאשר
• יחד לשלבם ואדני הויה שם לשלוב העולם בכל יחוד

 תפי״ש כלל בהוך מכלתו יכלול כשמתכלל יזהר
 לפני בוודאי כי הצטרכותו מכל עצמו ולשכת

 הוא וכאשר לו שצריך מה יותר גלוי יתברך הבורא
 עצמינו לחזק אנחנו צריכים אזי רצונינו לעשוה רוצה

 עצמינו שנשכח מלבינו הצמרכופינו את דלהעתיק
: תליא בעתיקא וז״פ וכל מכל יה׳ דביקותו מחמת

ח צ ו ר ש  שהיצה״ר רואה והוא מלוה איזה לעשית ס
 יחשוב אזי המצוה מאותו לבטלו רוצה

 ז6הבור להכעיס המצוה באותו כוונתי אי) הלא בלבו
ת׳ שהבורא יודע הייתי ואם לכבודי לא וגס ח״ו  י
 יפולגן ובזה זה עישה הייתי צא אזי בזה רוצה אינו

 כשכ^■ להבחין ך צר מ״מ אבל בעז״ה ממנו היצה״ר
ת' הבורא לפני ישר שיהא הזאת המצוה יעשה אם  י
 1מפ ונחמדים גדולים כללים הס שכתבתי מה וכל

• גדול כלל הוא ודבר דבר וכל רב
 הטוגה כרשב״י עשו הרבה לה) (ברכות

לעצמ© סיגופים לעשוס ריציס שהיו הוא
 ולא בידם עלתה ולא ״־שב״י למדרגת שיגיגיי פדי

 ולא יתברך להבורא נ״ר לעשות רק בעבודתו יכוין
 משל גדולה שעבודתו וכשרואה למדרגות שיבוא
 יאמר ואל דר״ע באותיות כדאיתא יתגאה לא תבירו

:מפבירי גדול אני
 בת©לה עבודתו על ב״א כשיחרפוהו גדול

 בדברים אפי׳ להם יענה לא דברים בא~ או
 גבהות ולידי מחלוקת לידי יביא שלא כדי טובים
 אדם של שתיקתו ואז״ל יתברך הבורא ושכתס

עניה לידי מביאתו
 עמהם כשמדבר אפילו ב״א בפני יסתכל

ס כשמחשבות־הם  בהבורא דביקה תמיד אנ
 בב״א חבל ההסתכלות בנפשו פגם הוא כי יתברך
 יתברך בהבורא דביקה תמיד טמתשבותם ־;שרים

:לעצמו קדישה ויקנה דוקא יסתכל
ן  רופץ ת הן חדש ון נס לך יבוא יום' בכל חדם ב

 לדבר מוכן שתהא הראה ממק היזק או ידופין !
 בהיסורין תבעט ולת בשמתה לקבל תוכל וא! מקודם

 : ר״ל והדקות שורין ה כל תסבול גם
א ת י י  אס תוכיח הוכיח אליהו דבי בתנא א

 אבל ובמצות בתורה חכירך פי׳ עמיתך
 מחויב אינו ובמצות בתורה סלכים ק שא ב״א אותן

 לחכם הוכיח ישנאך פן לץ תוכי׳ אל וכתיב להוכיח(
:ויאהבך
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ם ר׳ אדופ׳ר עולם יסלו• עך■־* הדד.׳?! 5ממבוז הלתדד. י י א ח ק י ד מאטריד^ ו

 לחד בקיומא רחיג מהי פד ישראל עני
 נחפורר לא מחי ופד השקר והוא ממכא

 האין אח ולהסיר לבינו רוע פל להחנבר משינחינו
 באר יבאר פי מעל האבן שיוסר בכדי בלבינו אבר
 אשר עוזנו שכינח מעל החישך ולהסיר היים מים

 נסמיך ואל מעפרה ולהקימה פשעינו ע״י נשלחה
 שלום אוחנו מבטיח שהוא יצרינו הבטחח על פצמינו

 של באהל ד חמי יושב כמותך איש בידאי כי לך יהיה
 וכו' בקר להרוג מומר בודאי תמיד ולומד חורה
 בלא שההורה מעצמו ידע בשכל האל שחננו מי יוהנה

 כי בחוש נראה וזה מלכינו לנכי עולה אינה רחו״ר
 ויקרה מדבש מחוקה הפורה החכם רJאנ הלא

 לא דאי ויו ג) בה(משלי ו יש! לא חפצים וכל מפנינים
 ההורה לשבח היה כוונתו שכל שכל בר שום יאמר
 בוודאי דעתו על זה שיעלה מי וכל גוזמא בדרך

 שבאמת רק גמור אפיקורס והוא הדת מכלל יצא כבי־
 ה) (איוב החכם היזהרנו וככר חוקה נ היא ירה י י־

 ויגע עמל להיות האדם וצריך יולד לעמל ׳!דם
 חפצים כל ויהיה בה אשר והמתיקות העריבות ה,ןיג1

 תורה של חכצים נגד בפילים
 זה בעיניו חשוב שעדיין בעצמו רואה אדם

 כמו הזמ! הבלי מהבליו אחד דבר או העולם
 ניהם בע חכגניס ה״ע שרואים עמינו מבני רפים שיש

 ששגגת זו רק מזה קנו ולא התורה את ייו־עים
 ובאמת וגו׳ דעת יוסין! וכמאה״כ זדון עולה ד1תלג
 שנדע רק התורה אח יתברך בוראינו לנו נתן לא

 אלא בו צדבק אכשר וכי בו ולדבקה כשחז״ל דרכים
 יודעין אנו והאיך וכו׳ רחום הוא מה במדותיו הדבק

 הבורא של המדות לנו מגלה התורה אלא מדותיו
 קויתי מדוע ה) ;ישעיה הנביא מאגזר וזהו יתברך
 ייעש ודביקה וקשורה עניבה מל׳ ענבים לעשות

 מעיכה שבא הגיך מגדלית המדות שבאותן באושים
 מעבר דרך אלא אינו העולם שזה ובאמת סרוחה

 וגו׳ ריעך בכרם תבוא כי כג) (דברים נאמר וע״ז
 במעשיט השכינה את שנלבוש היתה הבריאה וכוינת

 וליחדה להעלותה כדי ובמחשבותינו ט ובדיבור
 אתינח ברא במאי חזי לאמר הקב״ה לפני /ר ושיתפ

 גשמיים דברים אפילו פי׳ וחוץ בר מל׳ ברא ופי׳
 בעת לכן לגבך. אתינא מהקב׳׳ה רחוקים שהם

ת השכינה נסעה החורק מסעו ל ה, , הי א^ ^^ מפני

 הפסוק כוונת וזה העולם בזה להתלנש במה לה
 קאי ערום פי׳ וכיסיתו פרום תראה כי נח) (ישעיה

 כלומר וא׳ו כסות מל׳ וכסיתו כביכול השכינה על
 (יראם אהבה שהיא שבך מדריגות בהי׳ שחלבישנה
̂ : לס כסוח חפשה כך יכ״חעשה וכו׳

 שנעשת המדרוה לזו לבוא איך השואל ישאל ואם
 קימונינו בספרי יעיין כאשר להשכינה כסות

 שיהא מחמח היא היראה שויש הרוקח לשון «״ל
 ועוזב שבקטנים קטן דבר לעשות לו קשה מהבוי״ת

 לא פ, וירא יחברך השם יראח בעבור ויצרו האווחו
 ירא כי שנאמר אברהם כמי הקב״ה לכני תמים יהא

אל וזהו אחה אלהים  ̂ל ע"כ הניסיונית נזכל ג
 עומד שהוא האדם יחרוב כאשר ר״ח ל וז׳ רוקח
 השגחתו מסיר אינו שהקפ״ה וע״י ית׳ השגחפי לפ^י
 בשבילי לומר אדס צריך כמשחז״ל הנבראים מכל

 מאד המלך אל קרוב שהוא ונמצא העולם נברא
 מטוב® משפיט הוא עמו קרוב שהוא הקירוב שמחמת

 העליון המלך ימצא שלא נירא וצריך לאחרים תפילו
 מנשמתו ושפעו השגחתו אור ויעלים משגה שום כו

 בידאי בגוך דביקים ו׳.שאגי ממנו ויתרחק ח״ו
 ונהמת ה) (משלי שהעה״ש החכם מתרעם ע״ז

 בכינו• בשרך אגור ולמה בשרך בכלות באחריתך
 עצמו מגדל שהאדם הבשר על שכוונתו לאמר לנוכח
 והנפסד הכלה הזמן הבלי אחר נמשך בהיוחו נדייקא

 עצמינו לקדש שצריכין קיושו עם ישראל אנחנו אבל
 דלא צדיקיא זכאיןאינון בזיהר שכ׳כ לנו במוחר אך

 ליה די בטילא ובכיסופא כלל עלמא בהאי מתענגו
 אהבה נעמת ומה •פית מה ז) (שה״ש נאמר וע״ז

 להקב׳׳ה כשאוהביס כלל חידוש אינו שזה בחענוגים
 רק וחפילין תפלה כמו כלל נהנה הגוך שאין גדבר

 אינו והוא נהנה שהגיך בדבר להקב״ה אוהב אם
 לתענוגי ולא יתברך הבורא לכבוד רק עושה
 fm< לבו שהיה ע״ה הרשב״י ואם לפניו יפה אתה

 ומוחינו מועטת שהבנתינו אנחנו זאת אמר כאולם
 ומצות בתורה אפילו להזהר אנו שצריכין מכש״כ חלש

 זאת שנטשה ולהשגיח עת בכל שנזכיר עישים שאנו
 בדבר וכ״ש ח״ו להתפאר שלא ב״ה לפניו נ״ר גיהיה
 ליעול שלח להזהר יצריך עריבוח ומרגיש נהנה שהגוך

 לצון שיעשה בכדי חיות לו שיהיה רק הגוך אל ח״ו
 4הגוו את להחיות אימר היה אילו ובודאי הבורא

' גלא ^



ם די דד ס ח ר51 מו

 הזא■ לנמגי שיכול מה וכ: יוהר חפן היה זה בלא
 בפש וחי כשה״נ במצות א״ע שמחיה רק ממעט

 על לא ני בתורתינו הפי׳ זה נאמר וכבר בהמצות
 יתיפ ה׳ פי מוצא כל על כי האדם ישיה לכדו כלפס

. ות הח הוא האדם
/ י ל פ אלהים ויהי איעצך י אח אהוביי כ! ג מנ  ע

 מדמים אשר החנשים מאוח! תהיה שלא
 המקום לכני כב! שהוא עצמ! ומושלים הסכל ישכלס
 אביו לפ.י בא כשבן המשל! אשר המשל וזה יתברך
 האב כבידה מעבודה ונחת ענודה לו לעשות ורוצה
 שימזוג רק סו כבידה בעבודה רוצה שאינו 1ל משיב

 התירו בעצמו המשל ובזה רוצה הוא בזה כום לו
ם האב דרך זה גם כי הרכה ולשתות לאכול להם  ע
 להאב באפשר היה חם לתכול רוצה הבן כשאין הבן

 שיוכל בכדי וגרונו קרבו בתוך יכנס בעצמו שהוא
: אהבתו מחמת עושה היה לאכול

^ני ^  מדכר ובודאי תמיהות בתרי עליהן מתמיה ן
 נקרא שלמה חז״ל שאמרו מה אנשי דכירי

 הלא ועוד אדם של כתו שמתשת ע״ש תושיה פייה
 כפירש״י יולד לעמל אדם החכם שאמר מה ידיע

 השס זה לו קנה מאין ועוד מורה של בענולו ז״ל
 ימי כל אחר שנזכה הלואי אביו לפני כבן שהוא
 ית׳ מעבדיו שבקטנים קטן עבד להיות שנה ע׳ ריינו

 וחוץ בר שהם מחמת הטעות זה להם בא מאין אך
ה ילא  נגע ולא להבוי״ת התחברות שום להם ה
 כי עצמו ומאנה שמטעה רק בלבו השם יראת שום
 אלהים נקרא וגם אחר אל נקרא שסט״א ידוע הלא

 נקרא שאהבה מחמת כך שמם נקרא ולמה החרים
 אוהבת האהבה וכאשר היום כל אל חסד שנאמר אל

 אוהבת האהבה כאשר אבל אחד אל נקרא להקב״ה
 היראה מדת הוא ואלהיס אחר אל נקרא להגוף
 סתם אלהים נקרא הבוי״ת מלפני מתיירא כשהוא
 נקרא ומהגוף הזמן מכגעי מתיירא הוא וכאשר
 וסרתם יא) (דברים נאמר וע״ז אחרים אלהים

 מיראת עצמן־ מסיר כשאתה אחרים אלהים ועבדתם
. אחרים אלהים עובד הוא תיכף אזי הבוי״ת

□ א  (דברים תורה אמרה בפי' הלא השואל ישאל [
 אנו מפורש הלא אלהיכם לה' אתם בנים יד)

 בשכל האל שחננו מי אבל למקים בנים נקראים
 ולא תתטדדו לא כתיב הלא בצדו חשיבתו יראה

כאשר בפ״ע אגד תהיה לא כשאתה קרחה תשימו

 לאגיזי צריך לב לו שיש מי פי׳ אגד נריך לולב אמרו
 של̂ו האגידה תהי׳ האיך התורה לנו ופי' הבוית״ש עם

 שנקרא הזמן מהבלי דבר לאהוב קרח בלבנו תהיה
 על להסתכל צריך תמיד רק חיות בהם שאין מהים
^ אל כמש״כ דבר שבכל ית״ש בוראינו השגת ת ס  ת
 השגות והוא בתוכיות דהיינו בו שיש במה אלא בקנק!

 ע״ג אשר הכל את המקיים שהוא יתברך בוראינו
 איהו קוב״ה בר״מ מש"כ והוא ש״ע מקומו נקרא
 כל ובגו עלמין כל תחות ואיהו עלמין מכל לעילא
 בודאי מיניה פנוי אתר לית עלמין כל ואסתר עלמין

 חם להבין להם היה היראה אל קרובים היו אילו
 שוקט אינו הגוף אל נוגע שהוא דבר להם נחסר
 שום בלבו נכנם ואינו סדיא אבי רישא מזיג ואינו

 מחמת בוריה על הדבר שיעמיד עד בעולם ערבות
 חסרונו בו ומרגיש מאד לו נוגע הגוף אל קרוב שהוא
 נכנם היה לא היראה אל חזקה כ"כ נגיעתם ואם

 ולדעתם הזמן מהבלי בעולם ערבות שום בלבם
 סוררים שיהיה להם גורם למקום בנים שנקראים

 המצות כי באו מקי־וב חדשים כמ״ש הקב״ה מדרך
 יצחק חברהם רבים בו דרכו שכבר ישינים נקרא
 בזה שבודאי חדשים נקראים עבירות אבל ויעקב
 זה בא ומהיכן הקדמונים אבותינו דרכו לא הדרך

 להקב״ה קרובים שהם בעצמם שדומים מחמת מקרוב
 בעצמי יודע כשאני לי נראה ה' מרחוק האמת אבל

:לי נראה ה' אז מרחוק שאני
ל ל  האדם שצריך הדרך היא זו אחיי אהוביי כן ג

 הכוסף וזה גופו מחפצי שמים חפצי ללמוד
 הכוסף בזה הגוף עם להחיות לכסוף לו יש אשר

 (איכה הנביא כמאמר יתברך למלכינו לכסיף יראה
 וזה בשמים אל אל כפים אל לבבנו נשא ג)

 ידינו מעשה דהיינו כפים אל לו יש אשר ההתלהבות
 וחשק טבע ובוודאי בשמים אל אל אותם נגביה

 מהבוי״ת ועלולה אצולה היא אשר בנו אשר הנשמה
 של וחשק טבע כי ית׳ אליו לדבק חפצה בודאי
 כשהתינוק יב) (ב"מ וכמאחז״ל בעלתו דבק עלול

 עילתו שהוא מחמת אביו לפני מריצה דבר מוציא
 אכשר וכי תחטא כי נפש הזוהר ג״כ מתמיה וע״ז

 ממנו אצולה שהיא מחמת בחטאים שתתמשך לנפש
 ברצונה כי הגוף אל יום בכל מקשרה והקב״ה יתברך

 וצריך כזה גדול עטרות עם דבוק להיות רוצה אינה
 f'n תפרד שלא וחזק אמין בקשר יום בכל לקשרה

יתברך רצונו עת עד חי אתה ע״כ פ״ד) כמ״ש(אבות
שה.ש



וחסד היים;15
 וכלימה שפושה וי6הר מן ופודחי עמו עצמיות שהוא
 P גלל לאור וחושך לחושך אור ששמנו מחמת יכאה

 בקשתי העתיד ועל אין שעבר מה אחיי אהוביי
 עי<יו החכם ב) לש (קר שנאמר מה לקיים ראד מאד

 הראש על הוא החכם של ההסתכלות כל בראשו
 והקמנים הנשים כדרך ידריך ולא יתשרך מלנ/ו והוא

 שאינם בדבר דבוקים להיות חלש ששכלם שננחמת
 נקרחו וע"כ וש המ בחוש המורגש ידבר רק מי־גישין

 שהם בדבר כם להדר וצריך ושכחה ון נש מל׳ נשים
 הננצוה רצו, שיעשו בכדי ועיייבות הענוג בו משיגי,

 כני את זכורך כל יראה נאמר שעלינו אנחנו אבל
 לכבודו רק ומעשינו דבר בכל זכר שצריך ה׳ האדו,

 אל לא) (משלי וז״ש מעשה כל עם אליו להפנות
 שלך בכח ושכחה נשיון תת! שלא חילך לנשים רנת,

 קול כקיחא ובעינא בחכ;הכם תדחו אחיי ((!הוביי
 ע״ה הקדוש רשב״י ככרוכייא לוח אשר ה׳ווחא
מן אודני, אעימין ת ס  בחוריהון דנימין עייני, ו

 נגד קסן כחור הוא הגוך כל הלא היה ותמהיותו
 ח״ס ולערכה לגדלותה אשר עלינו החופן! תחיות

 מועטת הנאה בשביל כזה גדול אור מחלים, !איך
 יישן אינו וכאשר ונפסד כלה שהוא להניך אשר

 שתהיה ח״ו החיות שינת טועם הוא הגון! מתאית
 עמינו בני רבים שראיתי כמו העומד בעולם ישינה
 אלהיה״ם בטניהם לעשות כגדר להם פרצו השר

 לדבר ידם לאל ויש חדה חרב ולשונם סגרו וחלבמו
 לבלי פיהם פערו והם ויה׳ יתברך השם עובדי על
 על הוא כן לא אשר רשע עליהם להתעוצל הק

 ולא חטא טעם טעמו לא מימיהם אשר הצדיקים
 רצונו עושים רק נימא כרזלא חפילו מהעיה״ז נהנו

 לקדש רק וממונם וגוכם נפשם ומוסרים מקום של
 לא לס שמע הם בפ אשי־ המענה וזאת וית׳ יה' שמו
 עובדים שיהיה אבותיהם ומאבות מאבותיהם רחו

 מכוער מעשה שזה ואומרים כזו המה עבודה
 פיהם יפצה והבל פניהם יכסה ובלימה שבושה והראוי

 יודע שהוא ואומר לאור וחושך לחוש־ אור שמים כי
״ הבוי״ת עס להתנהג אור ישכון דרך איזה

* י ת ה מ ת  כדוב בשר אדלים אשר עליהם נשגבה ו
 בין ודריסס כדוב בשר ומסורבלים

 האמת מ ממ> עיניהם והשע לבם ששמן עד שיניהם
 רלת ר הנשמה קם כשהגון! נופל זה קם כשזה !בודאי

ש בי, נפשם העמדת בענין יודעים ק״ו!אינם ימ/

 6צה בת ומאין כי׳ חס לא עצמו חיי ועל לשמאלם
 5S ידוע הלא רכילתם מרוב אס הז״ת דיעה ה

 ד״פ שיכנסו מבקש שאתה עד (תדב״א) שאחז״ל
 במעיך מאבל מותרי יכנסו שלא רחמים בקש בלבך

: כו׳ נפשם תתעב אוכל שכל והראוי
 ואל אתם בדרך תלכו אל כנכשי אשר אהוביי
 כמתלהמים דברים הם כי לעצתם תשמעו

 נאמר ועליהם ש״ע אלופו האלון! להפריד חצים יורה
 ימיהם כל שעושים ימיהם בהבל ויכל עח) (תהלים
 אומרים כי צאן ושחוע בקר הרוג וכמועדים כחגים

 בשר מלאכול אסור ע״ה נאמר עליהם לא שבודאי
 ולדעתי שהים או שורה יום בכל שלומדים מחמת

ם  לגרמייהו דעבדי, חסד כל כי גמורין העה״ר הם י
 1א כביד או עובה להם שיגיע בכדי דעבדין הוא

 המשורר אמי־ עליהם ולדעתי רמז וראמות גסות
 לאחדים להיטי'- פי' להיטיב להשכיל חדל לו) (שס

 יודעין חינם הם וים נחדל הוא להקב״ה דהיינו
 זכה ולהחיות להמית בידו שיש לנגיד נמשלה שהתורה

 באיזה להבין וצריך וכו׳ זכה לא חיים סם לו נעשה
 זה בודאי אבל מיתה סם להיות לנגיד נמשלה עני,

 הנשמה בוראי קם שכשהצוך הראוה בחוש נראה
 נק׳ והגון! מרגלותיו ותשכב ג) (רות כמ״ש נופלת

 שנדמה מחמת כ״א העמדה הרגל לזה ואין רגל
 ומחמט תורה של באהל ויושב גמור לצדיק בעיניו

 ברחבות כ״א העצבים לחם תוכל אינה הדמיו, זה
 והנה . בישא זינא כריסו וממלא לב ובטוב גדול
 אצל ג״כ והס בעולם יש נזיקין אבות שארבע ידוע

 על מסתכל כשהוא ההסתכלות הוא השור ח״ו האדם
 ריק שהוא בור שדה מל' הוא והבור שלו שאינו דבר

 מרובה אכילה היא השן זה והמבעה הבורא מיראת
 באור לאור שלא עצמן ממיתין המבעה ובזה וכו׳

 הזהירנו וכבר הגון! אל מאד קרוב והוא החיים
 לא בשרו שחר כל אל איש יח) (ויקרא בזה התורה
 אנחנו רק הבשי־ אל שאר נהיה שלא פי׳ תקרבו
 ולא להקב״ה מקורבים קרובו עם ישראל נקרא

להגון!
y y הדרך ושיקון השפלית גודל לכם אמרתי כבר 

 חלצינו כגבור נחזור אנחנו ע״כ המתועב
 נשפיל וכאשר שבברואים השפל בעיניו האדם שיהא

 בוראינו לפני הגון! הוא ערפינו ונכניע עצמינו
 ממט אשר כבודו מגודל וזעים ורועדים חלים להיות
אהבתו עלינו יחול מרום צבא כל וזעיס חלים

י׳אה.ב



ם ד חיי ס ח 153 עזו

 שממילא עד וחזי■,ה עצימה רבה אהבה או® מאהוב
 בעלא וכיסופא העולם הבלי אצלינו נמאס *היה
 האהבה הוא והזכר לנו זכר שבשפלנו כמ״ש ■דילה
 (קה^ס החכם הוזהי־כו וכבר וד״ל חסדו זכר כמ״ש

ה! והדברים לבנים בגדיך ־הי' עת בכל )1<
 והוא לבינו תאוות ולשבר למעע הגוך ההצערכות

 יכאשר שמים מלכות עול והוא מלכנו אימת מחמת
 ית׳ זכרונו מעשיו בכל תמיד לזכור כך אדם יתנהג
 מסתכל שהבורא גמור בבירור לידע כק־חא בעינא

 תקוותו יהא כלא מצח והעזויז הפתי היא מי עליו
 אז להתפלל לכ.־ו ובעמדו ונשא רם מפחד גשברת
 עד מכנו ומרעדו מ־ראהו ח־בריו כל ינועו בוודאי

 או יום אם ידע לא וגם עומד הוא היכן ידע שלא
 כאות! לא אכל יתברך במציחותו יתבטל כי לילה

את כזכבדין וחינם שיח עלי מלוח הקיטכים
ם כ״א בוראנו  בוודא פמם נכון לא ולבס בכה
 א) ^כה״ש החכם ש כמ מדיבורם להם יכה הי׳ השתיק׳
 כשכרעה פי' רעתי דמיתיך כייעה ברכבי לסיסתי

ק' החותיות טל הרוכב הוא הרע שהוא  כמ״ש סו״ס ה,
 הרוכב נהככל סוסים נק' שהם ובתיקונים בזיהר

ק דומם כשהיית דמיתיךרעיתי עליהם  שלי ריע הי
 ית^הב ולא כאלו ם דבר יראת תשר האיש הוא ומי
 ית' בבוראינו לשמוח מנוה של בריצה לרון לבו

 ממון בנלחת ידו שטמ! מי רק נ״ר לו ולעשות
 לא במכתשת לבו את תכתוש שאם עד לבו זטמטס

 כגלי חנשים אחיי ע״כ ממנו הי־ע טכשיתו יסיר
 הנאמרים הדברים חות, על ולבכם עיניכם שימי

 ואל בקרבכם העצובה נכשינם על וחוסו באמת
 וכחשר האםיך עת לא גדול היום עוד ה! תאמרו

 נידה ונזמי! נעסיק אזי העילס בזה צרכינו נזמי!
 לכשאכנה תתמר וחל אמרו כבר והלח לאחריתנו

 ידברו והימים וכו' רחיקא אורחא ובוודאי וכו׳ אשנה
 לכל וניזומניס מעותדים אשר הנעורים ימי והם
 יום ואם איש כשהוא ירח איש אשרי כמש״כ מוב

 עד ח״ו העורון לכס ויחשוך תעזבך יומיס העזבינה
 ק שיספ והלוא־ כחכילת הממשש כעיור תהי׳ אשר

 מתורתינו אחד דבר לקיים שנוכל חיינו ימי כל
 לים העולם את מוסר סכרי לו המש וכבר הקדישה
ם  לנזלת תמיד וצריכה לספינה עליה ההולך מאד
 החדם את המנהגת שהיא היראה והיא אותה שינהיג
 נהיות קרובת הסכינה ידו את המלח יסיר זכאשר
ליטבע שלא נפשי על יחוס שלא הוא ומי במים שבוע

 הזדונים למיס נמשלו אשר הזמן בהבלי נפשו את
 בנסשוסיכס מאד תזכרו כנכשי אשר אהוביי אחיי ע״כ

 עולה שיהא לבכם על השכל בעין תמיד זתשג־חו
 הזמן וחשקות חשק בשום ח״ו תתעבה שלא למעלה

 מלכינו אהבת היא והעצימה העריכה בה להא כ״א
 ולא אותך כ״א אזכור ולא חו״ה בעל כמ״ש יתברך

 בנ״א בחבורת אשמח ואל אהבתך יצועי על כ״א אישן
 כ״א מהזר; לי מה כי בהעדרם אשומם ולא

 מזיו יחיר שהעליון הזכה ובזה אכסך ולך לרצונך
 סגולה לי והייתם כמ״ש ויסגלנה נשמתכם על אורו

 המעלות רום עד למעלה ממעלה עולים ותהיה
 עוזינו שכינת ג״כ תעלה לוי רע ובזה גמור ביחוד

 בחומר נטכעו אשר כאית! וצא גמור בייחוד יחד ותת
 נחס שום מלהעלות החומר משא עליהם וכבד

 לא בידי נתנני השכינה אומיית ועליהם ית' לבוראינו
 ונצלה סט) (תהליס דהע״ה ביקש וע״ז קיס חוכל

 בהגוף בהחומר טובע אהיה שצח אנובעה ואל מטיט
 כח לה שאין ה^פש ניטביע הוא אשר הזה העכור

סם  ע״כ לממהב״ה ולכשוך להת־־יעות תאונה ו
 אוכלת ארץ כי הגון! אל כזה ריעות תריעו אל אחיי

 היושב הנפש ה כ נ שהוא הגון! על נאמר הוא יושביה
 שחוט חן ם רצ ויורה המתנהמים על נשגיח וחל כה

ה דבריהם וכל ובוז בגאוה לשונם  וחשובין מהשם פי
 נוחה הבריות שרוח כל ואומרים ות כבר עצמ! בעיני

 הברמת מדמה המשנה הלא בצדם תשובתם אבל וכו'
 למעלה הוא הצדיק כי לכו להוי וידוע ״ל » נננקום
 אמס ע״כ להשיגו העילם יוכל ך והא העולם מטבע

 דעת שהוא חכירו של שבלבו מה לידע יכול אדם ;א
 תכוש? אל י אח ע״כ ממט בשכל עליי! שהוא העליון
 לכסון! מוטב כי ומייגלגי! שן החורקים בנ״א מחות!
 דאתי בעלמא ח״ו מלכסון! הבטילה עלמה בהאי

 ח"« לעד קיימת היא ש י דילהון מכסוכא יצילנו ה׳
 וריקים יגיעים הדברים כל כי בבירור תדעו ע״כ
 מי כי שיסמכו מה על להם ואין ממש בהם אין

 בעין יראה אמיתי שכל בשכלו האל שחננו הוא
 הוא הספרים לכל הראש הקדושים בכפרים שכלו

 אשר וקדוש צדיק איש חיבר אשר ר״ח ום׳ הזוה״ק
 פי בג״ע עמו משתעשע שהקב״ה יראה בו רואה כל

 שכינה עליו ושרתה רוה״ק דברי דבריו בוודאי
 ולא הוא כן ומעשינו שכדברינו יראה שם והרואה

 כמעע לעצמם והקילו אחי־ת דרך להם שמצא כאותן
ומותני הרבה ולשתות לאכול שמותר התורה כל

להטת



י'ים ותם,ף ̂י
ע ממומ״ז ?הנומ  עצמו שומר שאינו האדם שכל וייו

ה  וע״ז שבעולם הרעוה לכל לבוא יכול סוא מ
 לבוא יכול לא לה׳ אשר החצי כי לכס השמרו נאמד
 שמירה צריך ה1ב לכס שהוא החצי עזה אבל לרע

 להיות יכול אדם אין ובוודאי לההגשס שלא גדולה
 .י למדריגה בא לא עדיי; אס למאומה בעיניו נחשב
 חשוקתו חשקת באהבת תמיד ומשתוקק 1-ון כ להיות
 העליון איר אלא ״צמה“ ונעותה הנפש ^לות יהוא
ר' א״ע נומיס שהם חלא  להגון! הבהמיית r צ

 שכל לו להיו' אתכם ואבדיל נאמר ועלינו והנפסד הכלה
 כל וצריך ח״ו צמינו ולא ית׳ לו צריכיס מעשינו
 למדחל ב״נ צריך בזוהר כמ״ש לשרשם להעלותם מעשינו
ק־א ושליע רב דאיהו בגין למריה  דכל ושרשא עי
 מחזיקים להיות תלציכס כגבור תאזרו אחיי ע״כ עלמי;

 בכדי אני גבור י^מר והחלש ית' בעבודתו עצמיכס
 אס הנביא כמ״ש יתבל! בוראיע עליע יתרעם ־־לא
ב  מוראי איה אני אדון ואס כבודי איה אני י

 האיגרת יוס בכל לקרות שתראו מכס מאד !בקשתי
 נכש לנושיב לכס ויהי׳ הצמאין לרוות תמצאו ופו הזה

 כי גדול ובהתלהבות לבב בבר ה' מעובדי ימהיו
 על כ״א גלוינו עצ משגיח אינו מלכינו בוודאי

 א) כמשה״כ(ויקרא הלב והוא שכמצפונינו הנסתרות
 הנחת הוא במצוה חשר האש לה׳ ניחוח ריח אשה

 א־כלה אש אלקיך ה׳ כי ד׳ז לדברים נאמר וגס להבוי״ת
 שלדעתם הצבועי; כאותן לא אבל שלו האכילה הוא אש

 של כעמוד עימד הוא כאשר הוא החסידות הסכל
 הזה בצביעות חז״ל הרגישו וכבר תניעה בלי ען

 חפשר וגס קינו עם המתחסד חיייד איזה ואמרו
ת להם שבת ו ג . . למקום אדם שבי, עבירה משרז״ל י

 שירצה עד לחבירו אדם ו&בין מכ«• יוה״כ
ת ידי לצאת שצריך אומרים הס ע״כ חבירו  הבריו
 שלבו שמי דרכי יורה והאמת המקום מלפני יותר

 במדרש כמ״ש קונו כבוד על מס ואינו נוקפו
 ודורשי; השכינה כבוד שמניחין הרשעים ארורים

 לאדם שחמא מי האמת אבל כן אומר עצמן כבוד
 המקום לפני חמא עצמה עבירה באותה בוודאי

 שנוסך המקום לפני הוא התמא העיקר ואדרבא
 ידוע הוא והתשובה לחבירו גם שחשא במעשה

 ג״כ שצריך אמרו ע״כ המשקל תשובת שיהא שצריך
 בעין תמיד הראו אחיי ע״כ חבירו את לרצות

 ותתבודדו פניכם על ואהבתו ה׳ יראת לשוס שכליכס
 השכל עליכם שיאיר עד יתברך גדולתו בדעתיכס

 על עוזו ושכינת הגדול מאורו מוקפים אתם כאילו
 תראו שלא והודו זיוו עליכם שתאיר עד ראשיכם
 בבתיהם המתבודדים כאותן ולא כלל עצמיכס
 במחשבותם שס ויושבים מיוחד חדר להם ועושים

 רק בוראם גדלות מראות עיניהם ומת הממונפות
 פרושים הס ובאמת ופרושים לחסידים שמס שיופק

 חופפת שכינתו צל אשר התיים מחי עצמ! שפירשו
 צלם סר יד) (במדבר נאמר וע״ז תמיד עלינו

 ואין בעיניהם וחשובים גדולים שהם מחמת מעליהם
 רה לקיים בחכמתכס תראו ע׳׳כ לדור יכול והוא אני

 מחשבותינו נסור ולא דעהו דרכיך בכל שנאמר
 לביאת ונזכה יתברך מבוראינו ולבינו ורעיונינו

 חשר אלהינו בשמחת ולשמוח בימינו במהי־ה משיחנו
 הלם אמן בישועתו ונשמחה ונגילה קוונו לו

ועד נצח

.זצלה״ר, נטו״ר• הייה;! חייב ;אום

 הקרוש האלקי איש כתב אשי הכתב כגוף י״ ב אות הועתק האיגרת השת
ם מוהי״י .«״ל יאיר נרו רברבא אילנא 513d:!( יי חייק>& היי

 קקם3 מאד מה כנפשי אשר חביבי גגי
 להתחזק שתראה לבך על לדבר נפשי

: אשר עובדא כל על השכל ולהחגבר ג  ולא ח
להם בחרי אשה הידועים השועיס כמעשה ה.נשה

ש ף5?  שהם ואומרים בהוללות שמחים להיות הי
 איש רתית כו) (משלי נאמר וכבר וחסידים ;,־מיס

 כל שאס תראה רק ממנו לכסיל הקיה בעיניו חכם
י אליו להתקי־ב כוונתך תהיה תעשם אשר מבודה >

,ובוומ,
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אי ד  הכליס וזהו כו׳ פניך על יראהו תהיה מוו
 בחוש נראה וזה הקדושה תורתינו מצות מכל המכוון
 ליראה כ״א מעמנו מבקש אץ בוראינו כי השכל

 כתוב היה דברים כמה עוד המכוון היה אילו גיודאי
 כי ומפורסם •יוע זה גם כ״א אמת תורת בתורתו

ך נאמר וכבר הראש הוא הסוך תמיד  דבר ס׳
 הםוך בזה ל־לך וצריך ירא האלהים אס נשמע הכל
 וד״ל הראש עד דוד ויבא שנאמר וזה הראש מד
 אבותיהם מעשה מצד שעושים השועים כאותן לא וגם

 צמצום הוא כי קמרוגים כמה האדם על מביא כי
 עם ית׳ אליו להתקרב לראות נריך רק וד״ל גדול

 החומר מן להתרחק הלב קירוב והוא מצוה כל
 מהפכין צדיקים מאמר וזה הדינין כל נכפין ובזה

 ה) (אבוס משנה חז״ל מאמר וזה מדה״דלמדה״ר
 רק מכוין שאינו בידו הליכה שכר עושה ואינו הולך

ת' אליו הקירוב ולא ההליכה  עושה אינו לכך י
 איעצך בני אתה אבל מדה״ר סוב מרע השסעת

 העשה אשר דבר שכל שתראה עמך אלקים ויהי
הדיבור ומן להדיבור מהמעשה תלך במעשה

 כבר־ אתה כאלו קונך עם התבודד ושם להמחשבה
 ושם והבוי״ת אתה כ״א שם ואין העולם נון נסתלק

 יתמשך היראה ומן גדולה יראה תחילה עליך יפול
ם אתה אס תרגיש שלא עד גדולה שמחה עליך  ע
 יגורך ולא דרכיך לבעח תלך ובזה לאו ואס בנ״א

 היטב שתעיין ובקשתי יסיבבך וחסד טוב רק רע
 רב אך הכמוס מעט שהס איך המועטים דברי

 תעשה־ כאשר תראה וגס צמאונך לרוות ויהיה האיכות
 יס׳ אליו לחבר ג״כ תראה הזמן תחת שהוא דבר

 מהרע הטוב לברר רק העולס לזה ביאסינו אין כי
 ת הבוי' ושלח הלבוש היא והרע מלך בת היא והטוב
 נקראים עמו ואנחנו הלבושים מן הטוב ליקח אותנו

 כולם ועמך טוב כי צדיק אמרו כמאמר טוביס
א יתברך ובוראינו בטוב נדבק וטוב צדיקים  הו

 ונעשה וטוב טוב יחד ונדבקים טוב מכל הטוב
 היפוך נקרא ג"כ וזהו הפשוט אחדות אחד הכל

 מלכים בנות הכתוב מאמר וזהו למדה״ר מדה״ד
: וד״ל וכו׳ לימינך שגל נצבה ביקרותיך

,זצלאה״ה בער דוב ר' ד^דיק לאחיו הנ״ל שמואל מוהריד ה^דיק שדח אשר האיגרת מאת

 ובפרט אנכי דברים איש שלא בהיות אחי אהובי־
ס באתי כן גלל בינינו טורא שגבוהה  ע

 המתנדבים בנ״ח לבוס לעורר דברים ספירות הספר
 תפלה זו העבודה ועל התורה על לעמוד ה׳ בעס
 ומבחוץ מביס מונע כל לבער כשמשמעה חזקה ביד
 שהוא יריאיו רצון יתברך לפניו נ״ר לעשית ,רק

 לב ונדבת פשוט רצין רק והתבונה החכמה מן למפלה
 אמרו כאשר החכמה מן למעלה הוא כי נ״ר לעשות

 החכמה מן למעלה הסליחה וגס לחנמ״ה שאלו
 וד״ל וסלחת הוא עורף קשה עס כי נאמר וע״ז
 אמר ואס אליו הסמוך לכל שמתי הדברים ויתר

 מאד ינפשי אשר אהובי זה לדבר הכניסני מי יאמר
 אשר השרידים אל אמס דברי לדבר נפשי חשקה
 הוא האלקיס ואלקי ותעצומות עוז לתת עמנו מבני

וז״ש יתברך רצונו הוא כי לבדו עלינו ימלוך א^ןיט

 ו־־מדם־ עליכה שתמליכוני כדי מלכיות לפני אמרו
 ברצון להמליכו העבדים כצריכין היא המלכות של

 ועלינו שכר וקיבול טובה לשום ילא עולס נדבת
 אות, נמליך שאנחנו אותנו שבחר כל אדון לשבח

 כל יוצר חת להמליך המלוכה ונחדש נקומה כן גלל
 כל על להמליכו מלוכה יחהה לו אשר אלקינו הוא

 ושיהי׳ הפנימיים האיברים על וכ״ש הנגלים איברים
 רדוף לבלתי פנינו על ויראתו עלינו מלכותו עול

 ונייחד נדע רק והכלה הבלה הזמן הבלי אחר
 אשר מצותיו אס ולסגל ה׳ את לדעת ונרדפה

 למוצאיהם הס חיים כי נאמר כאשר חייס הוא
 הזה ההבל כחיי ולא עד ולעולמי לעולס הן וחייס
 חכם וישמע הכורח עוף כצל דמיוני הוא אשר

ף סי ד ולזרעו לעצמו טוב לקח ה ך וכן עולס ע ר  הד
;ע״כ האדם יתנהג אשר הישרה
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ם2 ם ללי אי ר ב מוהריר האלהי אי- הלןודש סרבו נו ^ דו  מם־נזדיוב:} •’בן

.ה!דו הכת״י בפוף כתובים נמצאו אשר זללת״ה

 בעולם rv דכר שכל בדעתו האדם
 דברים ואפי׳ יתברך מהבורא הכל

 הכל ותחבולותיהס בנ״א מחשבות מכח הנעשים
א ר־ו־  הכל בעולם שנפשה קל דבר ואפי' יתברך פ

 האדם חלל חילוק יהיה ולא יתברך מחשבתו הוא
 נעשה שלא בין כרצונו שננישה בין רוצה שהיה ^בדבר
 יודע והוא יתברך מהבורא הוא שהכל כיון כרצונו

 העולמות שכל ויחשוב כרצונו יהיה שלא לו עוב שק
 הכשא ועולם המלאכים ועולם הגלגלים עולם ין2

 וא״כ אחד בדיבור נעשה ■הכל יהי .גה׳ פתין הכל
 באותן שיש לבו תאוות אחר נמשוך לאדם לו למה

 מוב הלא ממנו אחד רשות רק אינו שהכנ הפילמות
 שהוא יתברך בהבורא לייעלה עצמו לדבק ׳יותר

 ה!הר כווני׳ •זהו בכיכל ענמו לדבק ולא העיקר
 לעיל־* רעותהון לשוואה די־־עין צדיקייא אינק חכא־ן

 ובכי״וכא דא עלמא לגביה ולא עילתה ננ'כא לגביה
 תמיד ב ויחש לחרוב העולמות כל כשיו! דינה בטילה
 הוהב שהוא גמירה באהבה ית' הבורה ב עצמו לדבק
 בו מושרש שהכל בעולם שיש מוכ דבר מכל •אותו

 רצונו לעשות רוצה שאני ויד ה ויחשוב “יהברן
 תהיה ותמיד תמיד אותו ולעבוד נ׳׳ר לו ?לעשות

 רפסוק וז״פ י״ת בו העליק בהעולם ביקה - מחשבתו
 וכשנריך יצא לא המקדש ומ! כת} (ויקי־ח ברה!
 הולך שהוא במחשבתי יהיה העוה") יענינ'J לדבר

 לחון מביתו כהילך האדם כמו לממה העליון מעילם
 מתי תמיד יחשיב הליכה ובעת תיכך לחזור ?דעתו
 ששם העליון בעילם תמיד יסשוב כך לביתו *מור

; יתברך בבורא עיקר ר ביפו

קז יחזיר העה״ז בענין מדבר שהוא בעת  הי
 מדריגה וזהו ית׳ בבורא הראשק נדבר מחשבתו

 שיהיה כדי תחילה הנשמה לזכך וצריך מאוד גדולה
 צריך וכשלומד יתברך בו העליון בעולם תמיד דבוק
 יתברך בו עצמו לדבק כדי שעה בכל מעט לנוח

 יתברך בו עצמו לדבק ״א פא אע״פ הלימוד ?בשעת
מ  ען והיא הנשמה התורהמחצח כי ללמוד צריך מ״

 בשעת דביקותו שיבוטל אעפ״י בה למחזיקים הריים
 ור״ע שעה בכל ליישב צריך ומ״מ בה לן לית הצימוד

:לעיג כמ״ש ית' הבורא הדביקות

ד ו ^  ב״אחה תמיד האדם שיהיה גדול כלל ל
 ש לעב גדולה מניעה היא העצבות

 יר^ה לא בעבירה ח״ו נתקל אס ואפי׳ הבורא
ה ויבוטל בעצבות ה על שיתעצב רק מעבוי  העבינ

תן שהוא כיק ית׳ בהבורא לשמוח ויחזור ח ת  מ
 בשום לכסלה לחזור שלא ודעתו גמורה בחרטה

 אחד בדבר יוצא שאיגו בוודאי שיודע ואע״פ פ׳יס
 בהבורא ויחשוב עצב יהא לא הרבה מניעות מחמת

 לעשות שרצונו יודע שהוא וכליות לבות בוחן שהיא ית׳
 ית׳ בהבורא עצמו ק ויחז יכול שאינו רק המובחר ק

 תורתיך הכרו לה׳ לעשות עת קיט) (תהליס וכמ״ש
 אל עבירה נדניד קצת בה שיש מצוה יש שלכעמיס

 המצוה מחותה לבטלו שרוצה היצה״ר על יכגיח
המצו? באותה כוונתי אי! הלא ליצה״ר ויחינר

, :לכבודי למ וגס יתברך להבורא ס צהכע
I

 ה׳ חיבור ל׳ דפה ג) (מתלי דעהי דרכיך ;*2^
 שעושם גשמיות בדבר אפי׳ מעשיו בכל בו׳

 לבד גבוה לצורך העבודה שתהא גדול וכלל
 לה׳ כולן רק המעט מ! מעט אפי׳ עצמו כוונת ולא

תי כבודי בשביל לי אוי בתפ-ית וכיין  ישרוחה תאוו
 נכשי לפנות רוצה אני לכן ק העלי למלך הכעסתי
 עבד פ שיכ למ״לה וא.רוס יכבודי תאיותי ולהכניע

 השובה ננצוס יס ולק גבורתה תחת ושפחה רבו תחת
 הש״י לעבוד שאוכל כדי נפשי לענות רוצה <הנני

 יחוד שיהא פי׳ וביראה באהבה שלם ובלבב באמת
 עצמי להקריב וכדי נפשי לענות רוצה אני לכך ע״י

 חלבי לפניו להקריב רוצה אני מה לי אוי ה׳ לפני קרבן
 לפם ורעיוני ולבי דפומי ורוחי אישי וגופי ודמי

 שיכימי מאוד לשמוח לי ויכה העולמות כל הבורא
 לשמין לי יכה ועוד ליוצרי נ״ר ונפש בגופי שנעשה

בי לנו שנת, עצמי  הרע יצרינו להכניס שנוכל ד
ת' מאאו אלא לענות יכול איני מצדי ונס מעלינו  י
 וכ״ן העינוים כל לסבול להבורא ענמו מוסר והריני

 והייתם לקיים -וצה ואני יהוד לשם עושי אני
 ח5 ולהוסין! ניה5 שום יהא שלא ויצילנו קדושים

ג ב״א ידעו שלא ויעזריני עינוי פ״י להשכינה  י:ף מ
ת מהמת חולשא משים מתיירא אני ואק  ט תעני
ל? ה־* את שהשכינה ועוד חוליס ב״א כמה זה שלא
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ס ג אה צא ו חג ס י ח אה כ חי ח י  לכ^בא בחטני

 צכל מוקלין חכובה כטבה יחיד וחפ*צו א־סמסר
 באותו לכמוח ני יפה כ־ח ככן וכיון הטולס

ה טני ת ת טל נפשו וימסור מאוד כ כ ח ס ק כ  ה
 צ גדול דבר יפטל כבוודחי

 וח כחי בהוחן האדס שנריך בחפלל גדול כלל
 נ,יצס כי ולכחור נם־לו מאוד לכחנבר כאומר

ח אות כג ני בכשי״ח שידבק טד כמבדלת  הוא ויי
 ותות אות ובכל למטצכ קץ יזין טד גדול נגילס
 צק כטוצמוח אותן למטלה מטורר מפיו כיוצא
 וגשמתכ גדול בכחצהביח כתיבות לומר צריך

ה ל ח ס גדול ובדביקות נ ס אין ונפכמי  תדס כ
א בבית טל כמתפצל רכו  יותר בדביקות לטבוד י

 כלל זס כי בשמתכ תמיד יכיס לבדו וכשמחפלל
כ כיוס וכל לדביקות גדוי  יתברך בבירא דבוק יכי
 יותר בגדצות יהיה כתפלכ בטת רק בתפלכ כסו

א' ותר ו כ : כיוס כל ר
ל5 ס גדול ל א  שיכא פניכ שיס ס למד יכיס לא כ

 יכל כס ז יהיה בוודתי אצצו ש־כ הכל
ת טס כמדריגי מ ס גדולה כה כל  פלא טניה אפי׳ מ

אי׳ לשרכ מחונתה גדולכ לכתכ  וטיקר ין בעירו כי
 או ב״א ישבתוכו רס ו מל עיה שיכא ת לטש הכצ

 יהיה וכן טרך להין מאד גדיל דבר וכוא יגנוכו
 יודע או ידיטה לח:רין יחזיקוהו רס כוה אצלו
ה בנל ר ת  כוא זו צמדה כנורס וכדבר כולה כ

 הדביקות טרדת שמחמת תדיר באנקיס ת הדבביק
 לדבק שטרוד אלו בדבריס נחשוב פנאי צו אין

• יתברך למטלה תמיד טצמו
ם  כהוא יחשוב שיעשה דבר שבכל גדול כלל נ

 במחכבתו ימכוב ולא להשכינה נ״ר בזה עושה
ט אפי׳  ולמה וריק הבצ כוא כי טצמו לצורך מע

פה חם וגס תו להכ יעשה ה טי מ  וי־כנות דבריס נ
 בעבידה תענוג לו ויהא בדביקות לעבוד שיוכל כדי
ר רק עצמו לצורך עיבד ה״ז זה כי,  כל כיהח ה

היה לא מעט מפי׳ השכינה לצורך כבודתו  לצורך י
 שהוא מחבירו גדול כהוא בלבו יאמר ואל טצמו
 נבראו נברחיס וכאר שהוא בדביקות יותר פובד
 כמו ש:ל לחבירו נת! לא וככי״ת עגודתו לצורך
 עת מחו יותר נחשב הוא ובניה שכל לי שימן

ד שהתצפח ב  ס והא־ ו וכו שכלו בכל צהבורא ע
 חיש ולח תולעת ואנכי ש כמ וחולעה רמה נ*כ הוא
טל כיה לא ככל כש״י צו נתן לא ■וקס רק לעבוד י

ענ תשוב אינו מחולעית אפי׳ וא״כ כתולעת כמו מ  3ג
 בריוין■ ופתר ותובעת שכיא ויחשוב הדס מבני ונ״ש

ס ס קטני ס ש:ולס בעוה״ז הבריס כמו ה  נבראי
ח׳ כבורא לכס כנח, מה רק יכולת לכס וחין  וזה־ י

 במחששחו תמיד יהיה
 :יהיי בתיך הקפדתי צא כח) (מגילה בגס'
ס שלפ כיח כפי׳  1עצת לכראית צריך למי

א  אבצ ביתו פ א על אימחא למירמי כועס פכי
ד צא ונשמתו ב.נימיור.גונו דהיינו ביתו בתוך צח קפי  ה
ס כי  במתשבס אפי׳ וגבהות כגחוה מכה בא ככע

 מצד כוא פניה וכל מחיד תמיר הוא הגבהות של קטנה
 ופונכד בלימה קומה שיטור הוא מחבבה וכל גבהות
 1כמ*: בגבהותו רבכינה רג.י ודוחק למעלה מאיד
פ ונפחאמר לב גבה כל ה׳ תועבת ט״ז) (משצי  ד״
 וימשוה יה׳ בהבירא מתחילה במחשבתך עצניך תקבר
ה׳ הבו־א צכני רק אלו ד׳׳ה אומר שחינו  לעפית י

ה כי חביריי לפני זה דבר אימר מני ונ,ין נ״ר  לו מ
:בגנותי או בשבחי נ״מ

7  ■”פי פ״א) (אבות מגיח מביא דבריס כמרבה 2
ס דבריס מדבר כשהוא פי׳ ש חסרון א ע  נ״

ד כשתיקה מ״מ לנו כיד!ע החו־ה בחכמת ת ו כי ב  טו
ח׳ בגדוצחו לחביב בשחיקה צ שיכ  13 עצמו ולקשור י

ח׳ .  ;כדיבור בשעת עצמי מכיקבור יותר י
ם י י מ ע פ  1שהוו ״א3' ונראה במטה ס חי כוכב ל

 1טצפ מתבי־ד שטה באותה והוא ישן ^
ה מדר זר יתברך הבורא טס ד־ שיראה גדולה נ  תמי

שת.ל כמי שכלו בטין בהבוראיתברך  אדסאיי על במ
ת׳ שהבורא ויישוב  אדם כמו עליו מסתכל ג*כ י

 ה. וברו זכה במחשבה תמיד יהיה כ׳׳ז עליו שמגתכנ
ך שהבורא יחשוב בי ה ^ כבודו כא־ץ כל מצא י הו  ו

 3מכ לי לעשות ויכול בבלילס הדברים כל על אדון
ך31 י־ 1 ו רק צבטיח לי יפה ואין חכן כצבי מה  ד

ס דבריס על כמסתכל כמו ויחשיב תנ ק גכתי ס  3מ
ד ויהיה אצלו שהיא השכילה על בשכלו  בשמחס תמי
 ת וכיס וזצלו שהשכינה בנימה באמונה ויממין ויחשוב

 בכבורא מסתכל וכות וטחותיו איבריו וכל אותו
 יתברך והבורא בו טתהכל יתברך א וכבו יתברך

ד רונה הוא חס רונה שהות מה כל לעשות יטל  מחרי
ד ברגע חותם ובורא אחד ברגע הסולמות כל מ  א
ת כג מוש־שיס י־.ב־ך ובו בו  כינן כדינים וגל כ.ו

רא אני יאין וחיותו כפגיו הדברים כבכל בטילס  מתיי
בשכשד איחך תנחה בכתהנכך יתברך ממנו רק

תשמור
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 דיליה בהליכה השכינה ישחן} .כו׳ עליך ששמור

 איזה עושה וכשהוא דיליה ובקימה דיליה ?בשכיבה
 ויעשה ית׳ בבורא וידבק עת בכל מענו ינוח מצוה
 מצוה כל של בפנימיות וכשמבין גדולה בשמחה ►אותה
 שהוא במצוה העולמות בכל שפע גורם היא במה

 גדול בדביקות יותר עובד עושה
 ולכאן לכאן ילך שינה עליו ונופל בחצות

 להשיר כדי קולו ויגביה בשירות וישיר *
 בפנין הכל ולא שיעורים הרבה וילמוד השינה מעליו

.ענינים הרבה שילמיד רק כמשא עליו נראה שיהא א'

א  שתשרה כדי הבית בצרכי הוציא כמה יחשוב ל
 עיקר הוא יהא הממון יבענין בביתו הברכה

 הבית ינהיג ולא הממו! ממספי־ כלל תדע לא והיא
 תבטל היא וגם הדין מצד היא שהאשה אשתו פ״י

 הש״י לעבודת לעשות שירצה דברים מכמה הותז
 שתשרה כדי בננעה שלו המו״מ ויהיה שבממון בדבר
 בכוונה השי״ת שעובד בענין שהוא כעמים ברכה
 א״ע עוד לזכך וכשמתחיל מאוד מזוכך והוא גדולה

 כמו בו פסולת עוד שיש יראה כגם איזה מסיבת
 מעורב והוא פסולת בלי ברור מאוד נראה שהוא י'!

 מיצאים עוד לברר וכשרוצים שמרים מעט עם עדיין
 כועס שהוא יחשוב לש״ש כשטעס . פסולת עוד ו3

 אותו שמפחידים אדם באופו שיש הקליפות על
 בכעס אותם מכניע והוא אלו רעים דברים לעשות

 כדי וכאן כאן להסתכל צריך פעמים הקדושה תחת
 חומריות מחמת יתברך בהבורא מחשבותיו לדבק
 בהבורא וידבק נשמתו על מבדיל מסך שהוא יופו

 ידבר או שיעשה או בית מצרכי דבר ויבקש יתברך
 כדי זה דבר לעשות צריך שאינו אעפ׳׳י הדביקית באותו

 גשמיות דבר וידבר שיעשה אעפ״י עצמו להיניל
 בדביקות רגיל ושיהיה יתברך בו מחשבתו שתהיה
 זריז שיהיה הוא הדביקות והגורם שעה באומו
 והתבודדות ולילה יום ולחבר לילה בחצות תמיד לקוס

 וכשיעשה ויחודים תורה רזי בנתיבות וגט מב״א
:כחו כפי ית׳ בגדולתו שעה באותו יחשוב יהודים

ר ק י ס  השפל בהגון£ הנשמה שנח שהקב״ה מה ״
 יש מזה כי אדרבא כי זה הוח הזה י ^

טג להקב״ה  בכלי הנשמה כי בזה מאוד גדול תע
 ואעפ״כ מזה גרוע דבר אין כי מעפר הנעשה מלוכלך

גדול חידוש וזהו צהקב״ה והודאה שבח תמיד נותן

מג השבחים מזי נהקב״ה יש לכן  מהעבדות יותר תע
 אין כי חידוש אין עליהם כי המלאכים של ושבחים

ת וז״פ עכירות להם בו תו כ מ׳( ט) בג  אשה אין נ
 הקב״ה ר״ל אשה אין וז״פ אשה נקרא הגון! לנוי
 תענוג לו שיהיה ר״ל לנוי אלא הגון£ את ברא לא

:שלו והודאות בשבחים ממנו
ה  אנוונה לו להיות אדם בל דצריך גדול כלל ז

 וה! בלימוד הן מצוה שעושה שמה לזה גדולה
 שבזה גדולה לאמונה צריך מצות שאר או בתפלה
 גדול תענוג מתעורר התכלה או הלימוד או המצוה
 נ׳׳ר המצוה בזה ועושה העליונים בעולמות למעלה
 בכל לכוון צריך וזה ושכינתי׳ להקב״ה גדול ותענוג

 גדולה בשמחה לעשותה צריך ולכן שעושה מצוה
 אפשר א־ך יאמר ולא להקב״ה נחמד בן נקרא ואז

 למעלה כביכול תענוגים אגרום השפל אדם שאני
 ובכל 1אלוך מכריד ונרגן טז) (משלי נאמר ע״ז

 שיביא לעילא גדול תענוג בזה שיהיה יחשוב המצות
 האדם יאמר א"כ ואך התענוג לעולם הדברים כל

 אמר לזה לגדלות אותו ויביא מאוד גדול שהוא בלבו
 ערום ואת יגו׳ השדה כצמח רבבה טז) (יחזקאל

 וזה הוא אני אני הזה הכח לך נתן מי כי ועי־יה
 ההתלהבות מלמטה להתעורר האדם שצריך גדול כלל

.התענוג לעולם בוא =י כ־י שלו התענוג דהייט

ד1?  וכל ושומע רואה שאדם מה שכל גדול כלל ו
רי באים הם הכל לאדם שיקיה המקרות  לעי

דברים שאר או יראה דבר הן אהבה דבר הן אוהו

□  המעשים כנגדו במחשבה בתפלה לו באים אם ג
 לתק! כדי באים הם כבר שעשה רעים
 מתכחד לפעמים העת בכל גם במפלה ולהעלותם

 להעלות כדי לו בא הכל מבריה מה מדבר האדם
 אדם ד״מ אהבה או יראה דבר רואה ולפעמים
 אס דהיינו דע״ז ליצנותא לו מראין בליצנות שמורגל

 שמע או זה ראה בחנם שלא יבין ע״ז בפתאום
: הליצנות לתקן כדי והוא לפעמים

ה ?  גדול בדביקות יהיו מעשיו שכל גדול כלל !
 אשר כל על הכל על וישגיח ה ב׳ להשי״ת

 שלמה אצל שכתוב וזהו שיעשה וכ״ש וישמע יראה
 האבנים ועל העלים על וידבר ה) (מ״א ע״ה המלך

ם כולם על אמר שראה מה b שעל כו'  טעמי
הכל שבעולם מה שכל ופשיסא ה' לעבודת שמגיעים

לריך
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 הבריות כל כימא הן מהור דבי הן לעבודתו ריך5־
 ובהכל שם מלובש שהנהגתו ב״ה בעצמו הוא זהכל

 גמש־ל האלו הדברים ועל יתברך השגחתו מלובש
 הזה המשל על תשגיח ואם מאוד נפלא משל לך

 עובד תהי׳ בוודאי תמיד בשכלך אותו ותכנס ־היכ״״ב
 ראו־ ותהי׳ גדול ובדביקות ובהמידות בשלימות -ה'

 האדם חל שבא חיל איש וזהו ה׳ עבד לך להקרא
 בבגדיו ובפחד בכעס ובח צמלך אותו לקרוא

 חיל מאיש מתיירא והאדם יכחד במויא שמלובש
 רק ממנו כלל לירא לו שאין כלום אינו באמת זיהו

 המל׳ חותם הוא שבגדיו בו מלובש המלכית ביראת
 תיכף יר!ץ חכם שהוא ומי כלום אינו ו1בעצ: חבל

 מתירא אינו הזה חיל מאיש אבל בעצמו להמלך
 בבחינת מהמלך איש- לאדם בא לפעמים א׳ ■כלום

 ועם להמלך כף ה הולך חכם א ה! האדם אם ^האהבה
ח  הבאים הדברים כל כך כלום מדבר אינו מלי
 דהיינו למלך תיכף ילך יראה או אהבה הן לאדם

 אינו שמחה לו מזדמן או ח״ו היזק לאדם בא מס
 מהמלך איש שבא ולפעמים במלך רק בזה משמח
 עמו ולשמוח לשחק התחיל שועה שהוא גחדם

 מאוד להתיישב האדם צריך לכן יגיעו להבל ובאמת
 האיך לומר נפשך ואם דבר כל על השי״ת בעבודת

 ותק מי להיות דבר כל במחשבתו להעלות האדם יכול
 ה׳ עם תהיה תמים יח) (דברים כתיב ע״ז בשרשו
 ך במחשבות בתמימות רק לילך צריך אינך אלהיך

 אחד ברגע עולה העהורה והמחשבה השי״ת עם
 דמי להדיוע כמסירה לגבוה אמירה סוד וזהו למעלה

 למעלה הסולם במעלות לעלות רוצה אדם אס ד״מ
 להניע יכול אינו התחתונה במעלה עומד ?:שהוא
 אבל למעלה למעלה כשהולך רק העליונה במעלה
 המחשבה וכ״ש להשי״ת דבר אומר כשהוא אמירה
 אמירה וזהו התחתונה ממעלה תיכף שם עומד
 כ״כ א״נ וגדול יותר לילך צריך קטן ד״מ לגבוה

 א״צ מעשה עושש אדם אס גדולה הוא והמחשבה
 ותדביק ורואה תיכף שם עומד ואז המחשבה רק

 מהףת תהיה לא ובוודאי העליינים בעניניס שכלך
: מלומדה אגשים נזצות שמעשיהם

ג י צ א  שתדע צריך שבתחילה גדול כלל לך ז
 כל וממלא עלמין כל סובב שהקב״ה

 אורו מצמצם דהקב״ה עלמין כל בתוך והיא עלמין
 ונמצא שבגשמיות כחותה במדריגה אפי' כביכול

יהברך כבודו עצם סשיג הדברים כל ותנין ■כשתחקור

 הסווע ושוב רצוא והחיות הכפוק סוד תדע וגם
 פידד ישוב רצוא מהאויר הנשימות דהייע שבאדם
 למעלה תמיד עולים שהדיבורים תבין ובזה באדם

 בל בזמן הוא בעוה״ז שכאן אף יתברך לו דבוק אם
 למ^ה אחד ברגע לשם באים אעפ״כ ותיבה אות

 ורחימו והדחילו הזמן התחלקות אין שם כי מהזמ!
 מאד תבין כ״ז גדפין נקרא הם שאומר התיבות של
 והרי בזה מאוד עד גדול תענוג כביכול להקב״ה ייש
 אצלו וחשוב מבן תענוג לו שיש לאב נפלא מכל לך

 סוד וזהו התעטגים מכל יותר מבן לו שיש התענוג
 : שבשמים לאביהם מפרנסים ישראל

 השתוות לשק שויתי פי׳ תמיד לנגדי ה׳ שרתי
 שמשבחין בי! לו שולח שהשי׳׳ת דבר בכל

 שאוכל בין האכילות בכל jוכ אותו מבזי! או חותו
 שהוסר בעיניו שוה הכל דברים שארי או תענוגים
 ברכז בין בעובה בין אצלו חילוק ואין ממנו היצה״ר

 לשם כול< בדבר עצנזו שמכבד או עצמו שיענג או
 גדולה מדריגה זהו חיי^ק אין עצמו מנד אבל שמים

 סא שהכל בחי׳ בכל הש׳׳י שיעבוד צריך אדם יכן
 נמים הא בכל אותו שיעבדו צריך שהשי״ת גבוה צורך

 עמש ומדבר ב״א עם הולך אדם כעמים הכוונה
 בהשי׳׳ת דבוק להיות וצריך ללמוד יכול אינו ואז

 ואיט בדרך הולך כשאדם וכן יחודים וליחד במחשבתו
 ופנים1מ לעבדו וצריך כדרט וללמוד להתפלל יכול

 שיעבדוהו צריך השי״ת כי ע״ז עצמו יצער אל אמרים
 אלמי באופן ופעמים זה באופן פעמים אופנים בכל
 אדם בני עס לדבר או בדרך לילך לפניו הזדמן לכך

: השני באופן אותו לעבוד כדי .
 7מחשכוח ויכונו מעשיך ה׳ על גול גדול
 שהיא יחשוב לט שיזדמן שבעולם דבר שכל

* מהשי״ת
 תמיד לו שחמץ מהשי״ת אדם שיבקש גדול כלל
 שהוא יורע שהשי׳׳ש כמו צריך שהוא מה כל

 מה שאפשר שפוב שכלו לפי שנראה מה ולא לו עוב
 ישליך רק לו רע הוא ובאגית לו פוב הוא שבעיניו

 . יהבך ה׳ פל השלך וזהו הש״י פל צרכו כל
 השורה שמחת מחמת כשיכור הוא חדם פעמים

 ולפפמיס גדולה אהבה בלבו שבוער
 בלבו שבוער מחמת מאוד במהירות להתפלל יכול

 מעצמם מפיו יוצאים והתיבות מאוד השם אהבת
 דהיינו לבד בנשמה הש״י לעבוד יש לכעמים

יסל יס ולפעג במקומו עומד יהיה והגוף במחשבתו
אל
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ל מדם  נדונ וזפצהבוש מדונה רבה באהכה לו̂נ
 שהוא ר1ל.י להדס ני־אה ייהיה הניעה הוס בלח

 ו!הי אהבה שוב בלא בכשימ הדבר־ם איה! &ומר
 אז ' בהש הנאוד דביק כשהוא לעשות האדס יכול
 וזי I וגדוצ רבה ברהבה לכי בנבמה חוחי לעביד יכול

 בקת ונ;; יוהד במהירות והולכת עוב יותר העבודה
 ברים הא על בתין בנ־־אה מהתפלה צהשי״ת יותר
 שכולו כלל התפלה בזה תהיזה להקליכה ׳יאת

; בפנימיות
ח‘ ט י ׳ ב ה  וכשהוא לב) ם יסונבנו(ההל חסד בה׳ ׳

 הדין מת־ת תמיד שמתירא להידך
 רעה לו יהיה וח״ו בדינא ענמו מדבק הוא או

 שהדם מקים שבכל להם אביא ימגורמם ר כרכי*
 מתדנק הוא ב־י, ח״ו ואס מהדבק הוח בם מחשב

 והחסד גשייתו ידבק שם בחסד ביקיח כשהיא בדין
 כולו עצנגי יכימיו שחמיד גדול כלל וזה יה!-נהו

בהשי״ש
בשחיקה כשאדם ס׳׳ג) אנוח ן שתיקה לחכמה

 שהוא מי המתשכה בעילם עצמי לדבק יכול
 לעיוד איך המיר ומחשבתו מחיד ביראה חכם אדם
 ל להר ויכול מעשיו י־כל שלום היא זה אדם ה־״י

ס דבריי׳ ב  עצמו לסיך יכול מ ומ תעטנים ושאר מו
 להסתכל ולא שירצה מקים בכל ליאות וכן בהם

 שיש ד׳ בן בשם תמיד ת לראי דהיינו אמות לד׳ !ת
 רו שאג וכמו ד רע לננדי ה' תויפי בסוד דכר באותו

 כ״נ) בו(שם בני.שיש אלא , בקנ הסתכל אל ד־ז״ל
 הרוחניות היא שבעולם דבר כל דעיקר הסוד הוא ־זוהו
 וכן ומקיימו טעם _ו שנוח; מהשי״ת הבא שט

 דבוק ולהיות דברים כשאר לדבר יכול כנ״ל בדיבור
 ׳פ השי לעבוד יכול התפלת בעטרת וכן בהשי״ת

 יעשה שלא כלל ב״א בפני נרחה עבודתו יהא שלא
 ביער יהיה ונשמתו ס בכנ רק בתיבריס תניעה שזם

 התלהבות מהמס ילחש ויצעק ת השי׳ א־בת בלבו
משההיה יישר בפנים עבודתו שיהיה ין—׳- ■בדול

:באיברים נראה טבודהו
| (ירמיה וגי' בה׳ יבטח אשר הג־ר ז י

 בנו® אני נש בר יאנגר אל בזוהר איפא “
י היא שמא זה דבר צי שיעשה בהשי״ת  רא.יי אנ

 יאמרי רק !ת דבר הש״י לו שיטשה עיונוהיו גנצד
 .<״! צופיו נ לקיים לי שיעזור בהשי״ת בטוח אני

 כיבמנן זת באונן אדם של הבטפין ה יה דעלמא
 ר״זף לי יגנ,ול שכוומאי וחסדיש הרחמים כל ביזקיר
 כאני ן.) דבר לי י-ישה שלא אעכ״י הנדולים ורה^ויו
י וילך ר:קש .  1י1ורחנ גששד־ו ,ה הדין בננדת נ
ב יודט בהא  הדבר לי יעשה שלא ה1נ לי טנו
ל: הבכיחין שיהיה רק נוכקש שקני  בלי שלם ג
 וחוקר ות כל בוהן השי״ת כי בחנות רק הרהור כים

 אחרין יהרהר כלא האדם בזה בטוח וכשהיה ל:
 והי© הפסיק וז״פ יהר. ב׳ודאי בקשיו נעשה שלא אך.

 : יהרהר כלא בו יבטח שהשי״ת מבטחו ה׳
ך ן ^ ! עלי. ד שמו ילחושכי ה׳ ליראי ג־ול כלי ך ד י

 בתמירוע ייק!־ ע״י גדולה למדריגה אדם
 ייחלין שהחי מהפעני׳ כוב יותר דו׳ בפמ המקיה כי

שהוי כזכס כיב יוהר יכ! ית' מע־ודתי 1הני,
y  בתפלה ה!ה הכח יפן בת-נית

 ישיג בוודאי יבזה ומונתו
א ה י £ ויתפלל גבוה במקום הדם יעמוד אל ^  לו

 פצ׳יו כך נ אדם שלפעמם נתיך במקום
 3יתשו אל לתחכלל וככיבוא זכוכים ובשארי בתענית

 ב־־וונם שאתפנצ רוודאי השי״ת לי יעזור ה י־ שהיום
 מקטרג השכין אז שאדרבא הזיכוכים מחנות שלמה

אנו עליו  דזהו שלימה בכוונה שיתפלל אוהו נוכיח ו
 זמפ■ נ נו יעזור שהשי״ת שחישב ונאוה גבהות

 בעשם מה שכל יחשוב רק צנוו ל שע-ת כוכים הז
 בשביל לי לעזור ראוי נו וח השי״ת נגד כאין א ה

 שהוא רואת כשהשי׳׳ת ואז לעציוו שנישה ם הזיטכ
:טודאי לו יעזור אז א״ע ן מקט
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